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ABSTRACT 
 
Objective: Promotion of villages to cities at the center of the settlement of nomads and villagers have 
shaped a particular type of city in contemporary Iran. These cities have become the destination for 
nomadic and rural migration from the surrounding areas and with features such as rapid population 
growth, the weakness of political culture and social-spatial segregation, they have been caught up in 
a cycle of inefficiencies in urban management. Accordingly, the main purpose of the present paper 
is the pathology of urban management in the ethnic city. 
Methods: Current paper is analytical–descriptive according to nature. Requirement data and 
information were gathered by documentary and field methods. The population of the study consisted 
of citizens of Nourabad city and urban planners and specialists including municipality staffs, mayors 
and counselors of Nourabad municipality. According to Cochran's formula and financial and time 
constraints of the research, the sample size of the study consisted of 200 citizens and 60 urban 
management experts in the city of Nourabad.  
Results: The results of T-test indicate that, in terms of local residents, two factors of ethnicity and 
religious affiliation are significantly the most important factors affecting the way citizens choose the 
council members. In addition, according to respondents, lobbying and ethnicity were the most 
important measures in selecting the mayors. Citizens' satisfaction with the performance of Islamic 
councils in Nourabad city was at a low level and more than 68% of respondents expressed their 
dissatisfaction with the performance of the councils. The analysis of the opinions of mayors, 
counselors and employees of the municipality indicates that members of the city council interfere in 
the municipal administration in various ways, such as installing and disposing of personnel, 
interfering in the choice of the contractor, directing development projects to particular parts of the 
city. 
Conclusion: In a feedback process, the council derived from the socio-spatial structure based on 
ethnicity has led to the choice of the mayor on the basis of individual and ethnic interests and thereby, 
through interference with the municipal administration, has provided the ground for the inefficiency 
of urban management. 
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  ): شهر نورآباد، استان لرستانة مورديمطالع (شناسي مديريت شهري در شهر اقوامآسيب
  

  Dحسن عاشوري ،cحاتمي احمد ، bرجائي سيدعباس، 1و aمنصوريان حسين

  

a رانيا ،تهران ،تهران دانشگاهريزي شهري، جغرافيا و برنامه استاديار.  
b رانيا ،تهران ،تهران دانشگاهريزي شهري، جغرافيا و برنامه استاديار.  
c رانيا ،تهران ،تهران دانشگاه ريزي شهري،جغرافيا و برنامه كارشناس ارشد.  

D رانيا ،تهران ،تهران دانشگاه ريزي شهري،جغرافيا و برنامه كارشناس ارشد.  

    چكيده

شهر «هاي استقرار ايالت، عشاير و روستائيان، نوع خاصي از شهرها با عنوان ارتقاي روستاها به شهر در كانون :تبيين موضوع
را در ايران معاصر شكل داده است. اين شهرها به مرور، تبديل به مقصد مهاجرتي عشاير و روستائيان مناطق پيرامون » اقوام

فضايي، در  -گرايي و جداگزيني اجتماعيگرايي و طايفهد شتابان جمعيت، تسلط فرهنگ قومهايي از قبيل رششده و با ويژگي
شناسي مديريت اند. براين اساس، هدف اصلي مقالة حاضر، آسيباي از ناكارآمدي در حوزه مديريت شهري گرفتار شدهحلقه

  شهري در شهر اقوام است.

تحليلي محسوب  -ها، پژوهشي توصيفيداده و از نظر شيوة گردآوريپژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشي كاربردي  :روش
اي و تصادفي ساده نامه و به شيوه خوشههاي موردنياز با استفاده از پرسشيابي به اهداف تحقيق، دادهبه منظور دستشود. مي

 اري نورآباد گردآوري شده است.نفر شامل شهروندان، پرسنل شهرداري، شهرداران و مشاوران شهرد 260اي با حجم از نمونه
  .استهاستفاده شد اينمونهتك T آماري آزموناز  ها،دادهتحليل  ايبر

گرايي و تعلقات دهد كه از نظر ساكنان محلي دو عامل قوماي نشان مينمونهتك Tنتايج بدست آمده از آزمون  :هايافته
باشند. عالوه براين، انتخاب اعضاي شوراي شهر توسط شهروندان مي ترين عوامل موثر بر شيوهمذهبي، به طور معناداري مهم

ترين معيارهاي اثرگذار در انتخاب ، مهم9/7برابر  Tگرايي با ارزش و قوم 3/16برابر  Tگري با ارزش از نظر پاسخگويان، البي
 68ر سطح پاييني قرار داشته و بيش از اند. ميزان رضايت شهروندان از عملكرد شوراهاي اسالمي شهر نورآباد دشهرداران بوده

اند. تحليل نظرات شهرداران، مشاوران و كاركنان شهرداري درصد پاسخگويان، نارضايتي خود را از عملكرد شوراها ابراز داشته
 هاي مختلفي از قبيل نصب و عزل پرسنل، دخل و تصرف در انتخاب پيمانكار،دهد كه اعضاي شوراي شهر به شيوهمي نشان

  كنند. هاي خاصي از شهر، در امور اجرايي شهرداري دخالت ميهاي عمراني به سمت بخشهدايت پروژه
گرايي منجر به انتخاب شهردار براساس فضايي مبتني بر قوم-در فرايندي بازخوردي، شوراي برآمده از ساختار اجتماعي :نتايج

منافع فردي و قومي شده و از اين طريق با دخالت در امور اجرايي شهرداري، زمينه را براي ناكارآمدي مديريت شهري فراهم 
  ساخته است. 

  .نورآباد شهر اقوام، رفتار انتخاباتي، مديريت شهري، شوراي شهر، شهرداري، شهر :هاكليدواژه
  

  

  31/06/1398انتشار آنالين:            11/11/1397پذيرش:             03/10/1397 بازنگري:           03/08/1397دريافت: 
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مهمقد  

 18با تشديد آهنگ شهرنشيني و رشد شهري از اواسط قرن بيستم، جمعيت شهري كشورهاي در حال توسعه از حدود 
صد   صد   40به بيش از  1950در دهة در سال  در سال  افزايش يافت. انتظار مي 2015در  صد    60بيش از  2030رود در  در

بديل شهرها در رشد و   جمعيت كشورهاي در حال توسعه، ساكن شهرها و مناطق شهري باشد. با وجود نقش و جايگاه بي      
ــادي، افزايش بهره  ــعه اقتص ــاركت اجتماعي، اثرتوس ــهري از قبيل  وري و تقويت مش ــتابان جمعيت ش ــد ش ات منفي رش

گزيني فضــايي، ضــعف  شــدن فقر، بيكاري، مســكن نامناســب، جرم و جنايت و ناامني، جدايي  رويي، شــهريپراكنده
هاي مكاني و جنسيتي در اغلب شهرهاي كشورهاي در حال توسعه به     نامطلوب، نابرابري شهري ها، حكمروايي زيرساخت 

 ).   241: 2016شدت ملموس است (ژانگ، 

سال  شهري در  شهرها به عنوان مهم   هاي اخير، پذيرش  ترين شدن جهان و توجه به مديريت و ادارة بهينه و كارآمد 
ست          سيا شتابان مورد توجه مديران،  شيني  شهرن شي از  سائل نا ريزان كشورهاي در حال  گذاران و برنامهرويكرد مقابله با م

ست.     سعه قرار گرفته ا سازمان ظهور و افزاتو ،  1980و  1970هاي هاي مردم نهاد در دههيش بازيگران غيردولتي از قبيل 
). گذار از حكومت به حكمروايي به عنوان 15: 2015منجر به گذار از رويكرد حكومت به حكمروايي شد (گوپتا و همكاران، 

هاي رسميِ   مت شامل سازمان  ). حكو1: 2015كاهش اختيارات دولت و توانمندسازي مردم مطرح شده است (رومانشك،      
كنند  كردن را بر مبناي قدرت انحصاري و قانوني خود در درون يك قلمرو سرزميني اجرا مي  دولتي است كه عملِ حكومت 

ستوكر،   شيوه 17: 1998(ا سازمان   ). در حاليكه، حكمروايي مجموع  ست كه افراد و  صي،     هايي ا صو ها، بخش عمومي و خ
كنند. بنابراين، حكمروايي فرايندي مداوم و پيوسته است كه از طريق آن، منافع متضاد يا    ميشان را مديريت  امور مشترك 

صورت مي      شاركت و همكاري  شده و اقدامات مبتني بر م ساز  شهري به  CGG, 1995: 2گيرد (متنوع هم ). حكمروايي 
ــميم چگونگي ريزي، تامين مالي و مديريت     برنامه  نفعان در مورد نحوه  اي و ملي) و ذيگيري حكومت (محلي، منطقه  تصـ

صيص منابع اجتماعي، مادي و         ستمر مذاكره و رقابت در مورد تخ شامل يك روند م شاره دارد. اين فرايند  شهري ا نواحي 
ست (اويس،      سي ا سيا شهري، كميت و كيفيت خدمات محلي را تحت تاثير قرار داده، توزيع   5: 2016قدرت  ). حكمروايي 

صميم  ا ميان گروهها و منابع رهزينه ساكنان محلي را در ت سوليت  هاي مختلف تعيين كرده،  ساخته و م پذيري گيري دخيل 
سخ  شهروندان را تحت تاثير قرار مي   و پا ضاهاي  سالك و كوت،  گويي حكومت محلي به تقا ). با اين حال، 7: 2014دهد (

اي جامعة ميزبان از قبيل فرهنگ سياسي، زمينه هايبرونداد حكمروايي شهري، به شدت وابسته به زمان و مكان و ويژگي
  گيري نهادهاي مدني است.  شدن و سابقة شكلقابليت نهادسازي، كيفيت فرايند شهري

شور ايران از دهه  سرمايه   ك صر، تحت تاثير عوامل متعددي از قبيل ادغام در نظام  داري جهاني با هاي آغازين قرن معا
ــي و  نفتي و تبديل آن به مهمنقش پيراموني، افزايش درآمدهاي  ــالحات ارض ــادي، انجام اص ترين منبع توليد مازاد اقتص

هاي نفتي در فروپاشي روابط سنتي ميان شهر و روستا، وقوع انقالب اسالمي و جنگ تحميلي، انباشت روزافزون سرمايه        
شهر           شد طبيعي جمعيت  ست. همگام با ر شتاباني را تجربه كرده ا شيني  شهرن شهري،  ستا ها و مهاجرتمناطق  -هاي رو

شكل      شهر يا  ستا به  ست.     شهري، ارتقاي رو شهري ايران بوده ا شهرهاي نوبنياد، عامل مهمي در افزايش جمعيت  گيري 
اند و كانون اصلي   هاي روستايي و عشايري با اتكاء بر اقتصاد كشاورزي شكل گرفته      اين شهرهاي نوبنياد، عمدتاً در پهنه 

اي شـكل  ها با توجه به مناسـبات طايفه اند. در اين شـهرها، روابط انسـان  نواحي پيرامون بودهجذب مهاجران روسـتايي از  
شاوندي  سازد، علقه ها و اقوام را به هم نزديك و مرتبط مياي كه افراد، گروهترين حلقهگيرد؛ به عبارتي، مهممي هاي خوي

ماند، رابطة اي، همچنان به قوت خود باقي ميطايفه-قومي همبستگيگزيني ضمن اين كه اي است. بعد از مسكنو طايفه
شاوندي، رابطة شود. بنابراين، علقه مكاني به عنوان يك عامل قوي ثانوي بر آن افزوده مي هاي مكاني و ويژگي هاي خوي
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ماعي، در هم مي  يت، محيط  اجت ها فه     آميزد و در ن طاي با ويژگي  به وجو     ايهاي  خاص را  كاني  ماعي و م آورد  د مي، اجت
  ). 7: 1392(مهدوي، 
گيري نهادهاي محلي و مردمي به صورت رسمي در ايران به انقالب مشروطه و اولين قانون مديريت شهري در     شكل 

هاي حكومت يا دولت محلي، در هاي بلدي، به عنوان اولين جلوهگردد. در اين دوره، انجمنشــمســي باز مي 1286ســال 
شهرهاي مهم ايران از ق  سياري از اين انجمن    برخي  شكل گرفتند. با اين حال، ب صفهان  هاي بلدي و بيل تهران، تبريز و ا

شتند. با پيروزي انقالب     سته از آنها، بنا به داليل متعدد، دوام و پايداري چنداني ندا سالمي ادارات بلديه برخوا ايران و بعد  ا
سالم   از اتمام جنگ تحميلي، حكومت شوراهاي ا سياق تازه و مبتني بر روح جديد      هاي محلي در قالب  سبك و  شهر با  ي 

  قانون، وارد ساختار مديريت شهري كشور شدند.
شتريان و كريمي         شهر، نتايج مطالعات متعدد از قبيل ا سالمي  شوراهاي ا شكيل  )،  1395فرد (با گذشت چهار دوره از ت

ــديان و همكاران (  1393همكاران ( )، قرخلو و 1394)، امانپور و همكاران (  1394زاده و همكاران ( الهويردي )،  1392)، اسـ
ــريعت ــي (ش ــت و اميني (1390پناهي و عباس ــان از )1384) و زياري (1386) آذربايجاني و دريايي (1390)، ايراندوس  نش

شهر بر    عملكرد نه سالمي  شوراهاي ا ضعف         چندان مطلوب  ستي دارد.  سناد باالد شده در قوانين و ا ساس اهداف تعيين  ا
ــاركت  ــّن  مش ــي، نظام اداري متمركز، فقدان س ــياس هاي دمكراتيك (ايماني  تتاريخي و نبود نهادهاي مدني و احزاب س
زدگي شـــوراها، تداخل وظايف و تعدد مراكز )، عدم واگذاري وظايف محلي به شـــوراها، ســـياســـت13: 1387جاجرمي، 

ر، ابهام در نوع و چگونگي ارتباط شوراها با  )، تبديل شدن شوراها به نهادي صرفاً ناظ   304: 1382گيري (محمدي، تصميم 
پور،  شوراها در نظام حقوقي كشور (حسيني    صالحيت )، مشخص نبودن جايگاه و  112: 1387هاي اجرايي (كريمي، دستگاه 
سي تك   1: 1390 سيا شور (الهويردي   )، نظام  ستم و     )، تمركزگرايي، رانتي25: 1394زاده و همكاران، ساخت ك سي بودن 

) به عنوان عوامل اصلي ناكارآمدي شوراهاي اسالمي     96: 1395فرد، ن جايگاه قانوني شوراها (اشتريان و كريمي  مبهم بود
  اند.شهر مطرح شده

شتابان               شد  شي از ر شهر، تاثيرات نا سالمي  شوراهاي ا ساختاري در ناكارآمدي  با وجود تاثيرگذاري عوامل كالن و 
به  1335در سال   %31ر گرفته است. نسبت شهرنشيني در ايران معاصر از       شهرنشيني كمتر مورد توجه محافل علمي قرا  

شهري، ارتقاي روستا به شهر عامل موثري    -هاي روستا افزايش يافته است. در كنارِ مهاجرت  1395در سال   %74بيش از 
به حدود  1335 شهر در سال   199شود. تعداد شهرهاي كشور از    در افزايش نسبت جمعيت شهري ايران معاصر قلمداد مي   

سال     1245 سته       1395شهر در  شهرهاي نوبنياد، در ه ست. اغلب اين  سيده ا شكل     ر ستايي  شايري و رو هاي ايالتي، ع
ــد بخش عمده ــتااي از مهاجرتگرفته و مقص ــهري پيرامون بوده-هاي روس ــكلش گيري اند. نتيجة نهايي اين فرايند ش

سرزميني ايران ا       ضاي  سط و كوچكي در ف شهرها، هويت    ست كه مي شهرهاي متو شهر اقوام ناميد. در اين  توان آنها را 
). 5: 1388اي بنيان گذاشته شده است (نظريان،    هاي خويشاوندي و طايفه ها عموماً براساس تعصبات قومي و پايگاه  محله

و گرايي گرايي و طايفهســبقة شــهرنشــيني اندك، رشــد شــتابان جمعيت، ضــعف فرهنگ ســياســي، تســلط فرهنگ قوم 
شهر، مهم موزائيكي ضيات و ويژگي بودن  شهر اقوام، عمدتاً خود را در       ترين مقت ضائات حاكم بر  ست. اقت شهر اقوام ا هاي 

چون انتخابات مجلس شوراي اسالمي يا انتخابات شوراي شهر متبلور      هاي فردي و جمعي ساكنان شهر هم  گيريتصميم 
ساختمان اجتماعي ايالت و سازد. از آنجايي مي شاوندي و نظام          بنديرده كه  ساس خوي ستم بر ا سي صل از اين  هاي حا

ــت، در اين نظام اجتماعي هر يك از افراد خود را متعلق به يك ايل و طايفه مي            ــوم،      پدرتباري اسـ دانند كه بايد به رسـ
ند (امان             ــ نابراين،  175 :1383اللهي بهاروند،   هنجارها و ديگر قراردادهاي اجتماعي موجود در آن متعهد و پايبند باشـ ). ب

سيدن به جامعه مدني     زندگي قبيلگي از درك زندگي مدني بر پايه شاركت فعال تمام افراد به منظور ر سي و م هاي دموكرا
شمس   ست ( شركت در انتخابات نه با تكيه بر آگاهي افراد، بلكه به روابط خاص 18: 1389الديني، غافل ا گرايي، عاطفي  ). 
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سنتي  ست مي   ردد، كه افراد با توجه با ارزشگبودن جامعه بر ميو  سنتي خويش به انتخاب نماينده د يازند و نماينده هاي 

سوق مي  نيز در يك خاص سمت آنها  صبيت  174: 1375دهد (چلبي: گرايي ويژه منابع مادي و خدماتي را به  ). پس اين ع
ف خاص است كه تعيين كنندة فرهنگ سياسي اي با اتكا بر هويت همبستگي جمعي افراد به منظور دستيابي به اهداطايفه

اي از مناطق كشور است. تكرار اين روند و عدم انتخاب بر مبناي خردگرايي و   و انگيزه انتخاب كانديداي مورد نظر در پاره
هاي وسيعي از جامعه  نيافتگي بخشساز ضعف در عملكرد مديريت و به تبع آن توسعه   ساالري در درازمدت زمينه شايسته  

شمس مي سي، به دليل محوريت    20: 1389الديني، گردد ( سيا ). بنابراين، با توجه به توزيع ناعادالنه قدرت ميان نخبگان 
محوري و هويت جغرافيايي افراد، مفهوم تكثرگرايي و ها و عاليق عاطفي نســـبي و تقســـيم وظايف بر بنياد طايفهويژگي

).  1395اين جوامع وجود ندارد (ســجاســي قيداري و همكاران،  گيري از ظرفيت نيروهاي كارشــناس و متخصــص دربهره
شهري، دخالت در        شوراها، عدم رعايت عدالت و قانون در توزيع خدمات  ضاي  شديد منازعات ميان اع نتيجه اين فرآيند ت

ساس مالحظات قومي و قبيله     شهردار برا شهرداري، انتخاب  شي از اي    امور اجرايي  سوء نا ست. از آثار  ن فرهنگ،  اي بوده ا
باشد (سردارنيا و   طلبي فردي و گروهي ميخواهي و منفعتخواري، سهم كاناليزه شدن روابط گروهي يا جناحي، ايجاد رانت 

شناسي مديريت شهري در شهر نورآباد به عنوان مصداقي  ). براين اساس، هدف تحقيق حاضر آسيب177: 1393همكاران، 
  شناسان است.محلي و كار جامعهاز شهر اقوام از نظر 

  

  پيشينة عملي

ــط محققان داخلي و خارجي مورد  گرايي در رفتار انتخاباتي و الگوهاي راي  تاثير قوميت، هويت قومي و قوم  دهي توسـ
  است.  گرفتهبررسي قرار 

انتخابيه دهلران) به اين نتيجه دست   ةاي (حوز) با بررسي رفتار انتخاباتي در مناطق عشيره  1380وند (بصيري و شادي  
شيره  ستم خاص     يافتند كه راي دادن در اين جوامع قبل از هر چيز تابعي از فرهنگ ع سي ست و به علت  اي حاكم بر آنها ا

صل از  جامعه شيره  فرهنگپذيري حا سي  ع سيا شدت   اي، تمامي رفتارهاي اجتماعي و  و به تبع آن رفتارهاي انتخاباتي به 
   باشند.ين سطح فرهنگ ميمتاثر از ا

هاي پنجم تا هشـــتم مجلس ) با مطالعة رفتار انتخاباتي مردم حوزه انتخابيه ممســـني در دوره1389الديني (شـــمس
هاي  دهي به گزينش نماينده در تمام دورهاي نقش پررنگي در جهترسد كه هويت طايفهشوراي اسالمي به اين نتيجه مي

ست. دليل اي  راي شته ا سياسي افراد بر مبناي پاي   گيري دا ستاي       بنن امر، مشاركت  سنن نانوشتة ايلي در را صول و  دي به ا
ــت. عالوه بر اين، خاص   ــي و عمومي اس ــخص گرايي نمايندة منتخب در توزيع منابع و منافع ميان برخورداري از منافع ش

ور غيرمستقيم تاثيري به سزا در   ساكنين طوايف مختلف شهرستان و روند انتصاب مسئولين و مديران ارشد ممسني به ط        
  گرايي و تداوم اين روند در ناحيه داشته است. طايفه

ررسـي رفتار انتخاباتي شـهروندان شـهر نورآباد، در نهمين دوره انتخابات مجلس شـوراي      ) در ب1394نيكفر و اكبري (
بگان اعم از سياسي، قومي و مذهبي  اي و نخقبيله -يكه عواملي چون ساختارهاي قومبه اين نتيجه دست يافتند  اسالمي

سخ    شاركت انتخاباتي دارند؛ به عبارت ديگر، پا دهي آراي خود دهندگان عوامل مذكور را موثر بر جهترابطه معناداري با م
  اند. دانسته

ــي كرده    1396اكبري و فخاري (  لعه  اند. نتايج اين مطا) نقش قوميت را در رفتار انتخاباتي اجتماعات چندقوميتي بررسـ
شان مي     ستان بجنورد ن شهر دهي وجود دارد. عالوه بر دهد كه رابطة مثبت و معناداري ميان هويت قومي و الگوي رايدر 

سي رابطة بين ابعاد هويت قومي با الگوي راي  سي و قوم     اين، برر سيا شان داد كه ابعاد اجتماعي،  اي مداري، رابطهدهي ن
  دهي قومي دارد. معنادار و مثبت با الگوي راي



                   14، پياپي 1، شمارة 6، دورة 1398شهري،  دوفصلنامة علمي جغرافياي اجتماعي                                                                         198

 

سي رابطه بين مولفه 1396عرب و اميرمظاهري ( سي در انتخابات      ) با برر سيا شاركت  هاي عيني و ذهني قوميت با م
سيدند كه          ستان به اين نتيجه ر ستان گل شرق ا سالمي در  شوراي ا صيالت،  بين مولفهمجلس  سطح تح عدم  هاي عيني (

ــي به مديريت،    ــترسـ احترام به   احترام به نخبگان،   گرايي،(قوم هاي ذهني مولفه و ات) توجه به نظر   وجود تبعيض در دسـ
  . دوجود دار يداراان توسعه مشاركت سياسي رابطه معنبزرگان و ريش سفيدان) با ميز

يد كه قوميت       اي در مورد الگوهاي راي ) در مطالعه  1995الندا و همكاران (   ــ دهي قومي در تورنتو به اين نتيجه رسـ
ــن و زبان مادري تاثير معناداري بر الگوهاي راي  كانديدا به همراه بنابراين، نتايج  دهي دارد.فاكتورهايي از قبيل درآمد، سـ

شان مي    شور ن سياري از جوامع، قوميت و هويت قومي يكي از عوامل  مطالعات مختلف در داخل و خارج از ك دهد كه در ب
در مقياس شــهري و در انتخابات شــوراي اســالمي و نحوه دهي اســت؛ با اين حال، اين موضــوع بر الگوي راي تاثيرگذار

  اثرگذاري آن بر مديريت شهري كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
ــماري       2012براتون و همكاران (  ــرشـ ) در تحليل انتخابات در افريقا بر اين باورند كه انتخابات چيزي فراتر از يك سـ

ــت و انتخاب افراد تحت تاثير مجموعه     ــديق مي    عوامل و انگيزه اي از قومي اسـ ــت. با اين حال، آنها تصـ كنند كه   ها اسـ
  دهي به انتخاب افراد دارد. تمايالت قومي نقش مهمي در شكل

ــتياوان ( ــي قوميت و الگوهاي راي2014پراس چنان در انتخابات كند كه قوميت همدهي در جاكارتا بيان مي) در بررس
دهي بسيار پويا بوده و به شدت وابسته به بستر     اط بين قوميت و الگوهاي رايداراي نقش معناداري است؛ با اين حال، ارتب 

  و زمينه سياسي در زمان انتخابات است. 
رســد كه ) در بررســي انتخابات رياســت جمهوري در ســه كشــور بوليوي، اكوادور و پرو به اين نتيجه مي2016كلي (

شته و الگوهاي راي  سب ديگر فاكتورهاي جمعيت قوميت نقش مهمي در انتخاب افراد دا شناختي يا ترجيحات    دهي بر ح
  سياسي قابل تبيين نيستند. 

  

  پيشينة نظري

سه ديدگاه جامعه  سي، روان      در اغلب متون علمي، الگوهاي رفتار انتخاباتي در قالب  سيا سي  سي اجتماعي و     شنا شنا
هاي سياسي ثابتي   دهندگان داراي گرايش، رايشناسي سياسي     گيرند. از منظر جامعهاقتصاد سياسي مورد مطالعه قرار مي   

؛ حيدري و همكاران،  16: 1377هســتند كه ريشــه در محيط خانوادگي، زندگي شــغلي و محيط فرهنگي آنها دارد (ايوبي، 
ــت، اما نمي     200: 1396 ــميمي فردي اسـ ــهروند، اگرچه تصـ ــتگي به برخي      ). انتخاب هر شـ تواند به طور كامل از وابسـ

صيات جمعي ا    صو سانه   خ ستان، ر سارالمانوف و       ز قبيل پايگاه اجتماعي، خانواده، دو شد ( سان جدا با ساير تعامالت ان ها و 
سكي،   سي اجتماعي، تاكيد زيادي بر ويژگي   ). در حوزه روان17: 2014جووان صي وجود    هاي فردي و انگيزهشنا شخ هاي 

  ). 151: 186ها جريان دارد (رضواني، ر خانوادهدارد. در اين ديدگاه، گرايش به يك حزب خاص به صورت نسل در نسل د
ــناخت فرد از محيط  يكي از رويكردهاي مهم در روان ــناختي اســت. اين رويكرد، بر ش ــناســي اجتماعي، رويكرد ش ش

گيرد كه به آن پيرامون خود تاكيد دارد. براين اســاس، در طول زمان در هر كنشــگر، برداشــتي ايدئولوژيك شــكل مي   
شوند. اين  هاي گذشتة مردم از نظام سياسي و عناصر آن ساخته مي     ها، اغلب بر مبناي تجربهوارهگويند. طرحواره ميطرح
  ).  71: 1396پور ساردويي، دهند (حاجيها، شناخت فرد و در نتيجه رفتار انتخاباتي او را شكل ميوارهطرح

سياسي مي    شاره در حوزه اقتصاد  كرد. پژوهشگران طرفدار اين الگو معتقدند كه راي    توان به رويكرد انتخاب عقالني ا
ستقل از پايگاه    صميمي فردي، م ست (ايوبي،       اجتماعيهاي دادن، ت سات و عواطف حزبي راي دهندگان ا سا :  1377و اح

ــاني را انتخاب مي  ).  بر22 ــاس ديدگاه انتخاب عقالني كه بر منافع تمركز دارد، مردم كس ــترين منافع را اس كنند كه بيش
 ).  70: 1396پور ساردويي، راي آنان ايجاد كنند (حاجيب
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باتي، فاكتورهاي مكاني          تار انتخا ــايي كمتر مورد توجه قرار گر -در ميان عوامل موثر بر رف ــت. در كنار     فضـ فته اسـ

سانه    فاكتورهايي از قبيل ويژگي صيالت و ...)، پايگاه اجتماعي، ر سيت، تح از قبيل املي توان عو.. ميها و .هاي فردي (جن
ساختار اجتماعي    -فرايند فضايي  شيني و  شهرن شيوه ا    -زماني  شهر را در رفتار انتخاباتي و  شهروندان دخيل  فضايي  نتخاب 

سال      ساس، در  ست. براين ا ضوعات مختلفي هم دان شه و  چون جغرافياي رايهاي اخير، در علم جغرافيا مو دهي (توليد نق
رفتار ســياســي) به منظور  ودهي (تاثير مكان بر ترجيحات فيايي بر رفتار راينمايش و تحليل فضــايي آرا) و تاثيرات جغرا

  ).  2017:1تحليل رفتار انتخاباتي مورد توجه قرار گرفته است (فورست، 
ستون (  سوال را مطرح مي 2005جان شابه، در هركجا كه زند     كند: آيا ) اين  صيات م صو شيوة  افراد با خ گي كنند، به 

ساني راي مي  س يك شمندان    دوال در مورد اهميت مكان، نقطة عزيمت جغرافيا براي تحليل رفتار رايدهند.  ست. اندي هي ا
سي هم    سيا سي تنها مي   ) بيان مي1996چون كينگ (حوزه علوم  سيا سط فاكتورهاي    تواندكنند كه رفتار و ترجيحات  تو

  دهندگان است. ايتك ردر مورد تك فردي تبيين شود و واريانس فضايي تبيين نشده صرفاً ناشي از دانش ناكافي ما
ــتون (2002چون آگنيو (در مقابل، جغرافيداناني هم ــع گرفته و رويكرد 2000)، پتي و جانس ) در برابر اين ديدگاه موض

سايگي  1ايزمينه سي نمي   اي تاكيد ميكنند. رويكرد زمينهرا مطرح مي 2و وجود اثر هم سيا تواند كند كه ترجيحات و رفتار 
هاي فردي (درآمد، شغل، سن و ...) تبيين شود؛ بلكه تا حدود زيادي وابسته به مكان است (جانستون  بررسي ويژگي  تنها با

  ). 2004؛ وياللتا  پردامو، 2002؛ سويي و هوگيل، 2002و همكاران، 
زندگي آنها مون محل ) مشخص شد كه حمايت از كانديداها در پيرا  2008به طور مثال، در مطالعه گيمپل و همكاران (

ست. با اين حال، اثرات زمينه    شتر از ديگر مناطق ا سيار فراتر از فا به طور معناداري بي ستون و     اي ب ست. جان صله محض ا
واند مكان يك فرد را تكنند كه مي) حداقل هشت مقياس فضايي (از خانوار تا همسايگي و كشور) را مطرح مي    2006پتي (

ــكل داده و بر روي رفتار راي ــدت تاثيرگذاري عوامل مختلف در رفتا  دهيش ــد. ش ر انتخاباتي افراد در هر او تاثيرگذار باش
ــهري و درون قه ها متفاوت خواهد بود. به طور مثال، با حركت از مقياس ملي به مقياس منط          كدام از اين مقياس   اي و شـ

شكل    شت. د دهي، نقش پررنگدهي به رفتار رايشهري، عامل قوميت در  شده،  ر ميان مقياستري خواهد دا هاي مطرح 
ــاير مقياس اثرات زمينه ــايگي بيش از س ــده و از آن تحت عنوان اثرا اي در مقياس همس ــي ش ــايگيت ها بررس ياد  همس

رك منجر به همگني  چون مدارس مشــتتواند از طريق تعامالت فرد به فرد و نهادهايي همشــود. اثرات همســايگي ميمي
شود. نتايج مطالع        شتر  سي بي شان مي 2008ه فيلدهوس و كاتس (سيا سي اقليت     ) ن سيا شاركت  هاي قومي با دهد كه م

  ).7: 2017فورست، يابد (افزايش نسبت و تعداد مطلق آنها در محله افزايش مي
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  چارچوب مفهومي تحقيق (ماخذ: نگارندگان تحقيق) -1شكل

   شناسيروشها و داده

باشــد. با توجه به اهداف پژوهش، از تحليلي مي-حاضــر به لحاظ هدف، كاربردي و به لحاظ روش، توصــيفي پژوهش
ست. ابزار      هاي موردآوري دادهاي و ميداني به منظور تدوين چارچوب نظري و جمعهاي كتابخانهروش شده ا ستفاده  نياز ا

ساخته است كه بر مبناي ادبيات موضوع تدوين شده است.      نامه محققهاي موردنياز، پرسش اصلي به منظور گردآوري داده 
نامه، از روش اعتبار محتوا استفاده شد. در اين روش ابتدا با نظرخواهي از استادان و  به منظور سنجش اعتبار دروني پرسش  

د نمونه قرار نفر از افرا 30در اختيار  شده اصالح نامه نامه صورت گرفت و سپس پرسش   كارشناسان، اصالحاتي در پرسش     
سخ    ساس پا ست آمده از  گرفت. برا سش  30هاي بد سش     پر سب، پر سبات آماري منا نامه نهايي تدوين  نامه و انجام محا

  ) استفاده شد. 87/0گرديد. به منظور سنجش پايايي ابزار تحقيق از آلفاي كرونباخ (
صان مديريت شهري شامل پرسنل اندركاران و متخصجامعه آماري پژوهش، شامل شهروندان شهر نورآباد و دست

تعداد باشد. ساله و باالتر مي 30باشد. جامعه آماري تحقيق شامل افراد شهرداري، شهرداران و مشاوران شهرداري نورآباد مي
اندركاران و متخصصان مديريت نفر و تعداد دست 23585برابر  1390ساله و باالتر شهر نورآباد در سال  30شهروندان 

. براساس فرمول كوكران و استنفر بوده  200شهري شامل پرسنل شهرداري، شهرداران و مشاوران شهرداري حدود 
اندركاران نفر از دست 60نفر از شهروندان و  200هاي مالي و زماني پژوهش، حجم نمونه آماري پژوهش شامل محدوديت

  باشد. ر نورآباد ميو متخصصان مديريت شهري در شه
اي اندركاران و متخصصان مديريت شهري و از روش خوشهها از روش تصادفي ساده براي دستآوري دادهبه منظور جمع

هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و با توجه اي، شهر نورآباد براساس ويژگيبراي شهروندان استفاده شد. در روش خوشه
نفر  20بخش تقسيم شد. سپس از هر بخش، به صورت تصادفي ساده  10مورد مطالعه به به شناخت محققان از محدوده 

انجام  1396ارديبهشت  10فروردين تا  10ها توسط محققان در بازه زماني آوري دادهبه عنوان نمونه انتخاب گرديد. جمع

 رشد شتابان جمعيت شهري در كشورهاي در حال توسعه

 گذار از حكومت شهري به حكمروايي شهري

حلي ماداره شهرها و ورود نهادهاي تغيير ساختار 
 (شوراي اسالمي شهر) به عرصه مديريت شهري

 رشد شتابان جمعيت شهري ايران

 ارتقاي روستا به شهر شهري-اهاي روستمهاجرت رشد طبيعي جمعيت

 شهر اقوام

 سبقة شهرنشيني اندك
 رشد شتابان جمعيت

 ضعف فرهنگ سياسي 
 گراييطايفهگرايي و تسلط فرهنگ قوم 

 بودن شهر و ...فضايي و موزائيكي -جداگزيني اجتماعي

 ناكارآمدي مديريت شهري در شهر اقوام

 ظهور مشكالت متعدد در شهرها
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نامه، سواالتي در مورد اشد. در پرسشبمقياسي مي 5نامه مورد استفاده، شامل سواالت بسته در طيف ليكرت پرسشگرفت. 
ها و معيارهاي مردم براي انتخاب اعضاي شوراي شهر و معيارهاي انتخاب شهردار توسط اعضاي شوراي شهر طرح مالك

قانون تشكيالت، وظايف شده است. عالوه بر اين، ميزان رضايت شهروندان از عملكرد شوراها در چارچوب وظايف مقرر در 
نامه، سواالتي در مورد ارزيابي قرار گرفته است. در انتهاي پرسش راهاي اسالمي كشور و انتخاب شهردارانو انتخابات شو

مورد ميزان و نوع دخالت اعضاي شوراي شهر در امور اجرايي شهرداري مطرح شد. بخش پاياني سواالت، تنها از نظر 
        هاي گردآوري شده، از منظور تحليل دادهبهت. اندركاران و متخصصان مديريت شهري مورد ارزيابي قرار گرفدست

 IBM SPSSرافزااي در نرمنمونهتك tآمار توصيفي و استنباطي شامل ميانگين، انحراف استاندارد و آزمون  هايتكنيك

Statistics 22  .استفاده شد  
). شهر نورآباد در 2باشد (شكللرستان ميمحدوده مورد مطالعه پژوهش حاضر، شهر نورآباد در شهرستان دلفان، استان 

نفر بوده است  2253جمعيت شهر نورآباد  1345اي عشايري و روستايي شكل گرفته است. در سال ، در منطقه1340دهة 
شتابان  افزايشترين عامل افزايش يافته است. مهم 1395هزار نفر در سال  65به بيش از  %97/6كه با نرخ رشد ساالنة 

اي بر بافت باشد كه ساختاري قومي و طايفههاي روستايي از مناطق پيرامون به شهر مينورآباد، مهاجرت جمعيت شهر
  فيزيكي و اجتماعي شهر تحميل كرده است.

  
  موقعيت مكاني شهر نورآباد در استان لرستان  -2شكل

  هاي سازمان آمار)(ماخذ: نگارندگان تحقيق با استفاده از داده

  اهيافته

  ها و معيارهاي موثر در انتخاب اعضاي شوراي اسالمي شهرمالك

دهد كه براساس نظرات هاي موثر در انتخاب اعضاي شوراي شهر نورآباد نشان مينتايج حاصل از ارزيابي مالك
چون احترام به سيادت با ، عامل تعلقات مذهبي هم74/4گرايي با ارزش ميانگين گرايي و طايفهپاسخگويان، عامل قوم

 17/3و عامل توان مالي نامزدها و ميزان هزينه آنها براي انتخابات شوراي شهر با ارزش ميانگين  06/4ارزش ميانگين 
باشند. در مقابل، معيار گرايشات سياسي نامزدها با ارزش ميانگين ترين عوامل موثر بر شيوه انتخاب شهروندان ميمهم
دستي، صداقت و ...) با ارزش ميانگين ، معيار تعهد (دلسوزي، پاك20/2انگين ، معيار تجربه و سابقة كاري با ارزش مي88/2
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باشند (جدول كمترين تاثير را در كيفيت انتخاب شهروندان دارا مي 07/2و تخصص و تحصيالت با ارزش ميانگين  17/2
1    .(  

  سط شهروندانميزان تاثير عوامل مختلف در كيفيت انتخاب اعضاي شوراي شهر نورآباد تو -1جدول

  عامل
خيلي 

  زياد
  كم  متوسط  زياد

خيلي 

  كم

  ميانگين

  امتيازات

انحراف 

  استاندارد
  tارزش 

سطح 

  معناداري

  00/0  -9/13  06/1  07/2  6/34  5/36  8/15  5/8  1/3  تخصص و تحصيالت
  00/0  -5/13  937/0  20/2  5/21  8/45  1/23  4/5  7/2  تجربه و سابقه كاري

  109/0  -61/1  165/1  88/2  7/12  8/25  6/29  2/21  2/9  گرايشات سياسي
  00/0  63/38  828/0  47/4  2/1  5/1  0/10  7/22  8/63  گراييگرايي و طايفهقوم

  00/0  1/15  13/1  06/4  1/3  8/8  4/15  2/24  1/48  تعلقات مذهبي
  00/0  -63/13  979/0  17/2  5/28  6/34  3/29  8/3  7/2  تعهد

  00/0  69/2  04/1  17/3  2/4  5/23  3/32  5/28  4/10  توان مالي

  (ماخذ: نگارندگان)

  ها و معيارهاي موثر در انتخاب شهردارمالك

ساس بند   شهرداران، يكي از         71، ماده 1برا شور و انتخاب  سالمي ك شوراهاي ا شكيالت، وظايف و انتخابات  قانون ت
سي               ست. برر سال ا شهردار براي مدت چهار  شهر، انتخاب  سالمي  شوراي ا ضاي  صلي اع شهروندان در  وظايف ا نظرات 

گري  دهد كه عامل البيهاي گذشته نشان ميهاي انتخاب شهردار توسط اعضاي شوراي شهر نورآباد در دوره    مورد مالك
ــيوه انتخاب ، مهم58/3گرايي با ارزش ميانگين گرايي و طايفهو عامل قوم 10/4با ارزش ميانگين  ترين عوامل موثر بر شـ

شوراي        ضاي  سط اع صيالت با ارزش ميانگين    شهر بوده  شهرداران تو صص و تح ، عامل 09/3اند. در مقابل، عامل تخ
سي با ارزش ميانگين      سيا شات  سابقة كاري با ارزش ميانگين  3گراي و عامل تعهد با ارزش ميانگين  85/2، عامل تجربه و 

  ). 2اند (جدول تاثير را در شيوه انتخاب شهردار داشته ، كمترين53/2
رود كه شهروندان رضايت چنداني   هاي موثر در انتخاب شهردار، انتظار مي ظرات شهروندان در مورد مالك با توجه به ن

دهد كه از شيوه و كيفيت انتخاب شهردار توسط اعضاي شوراي شهر نداشته باشند. بررسي نظرات پاسخگويان نشان مي            
باشند و تنها  المي شهر نورآباد در انتخاب شهردار مي  افراد نمونه داراي رضايت پاييني از عملكرد شوراهاي اس   درصد   8/68
  ).2پاسخگويان از شيوه انتخاب شهردار توسط اعضاي شوراي شهر رضايت دارند (جدول درصد  4/5

  ميزان تاثير عوامل مختلف در انتخاب شهردار توسط اعضاي شوراي شهر -2جدول

  عامل
خيلي 

  زياد
  كم  متوسط  زياد

خيلي 

  كم

  ميانگين

  امتيازات

انحراف 

  استاندارد
  tارزش 

سطح 

  معناداري

  175/0  36/1  057/1  09/3  7/12  1/8  40  1/33  6/4  تخصص و تحصيالت
  031/0  -17/2  065/1  85/2  3/7  5/33  3/32  9/16  5/8  تجربه و سابقه كاري

  96/0  052/0  193/1  0/3  6/14  9/16  2/29  8/28  8/8  گرايشات سياسي
  00/0  86/7  189/1  58/3  1/3  4/20  2/19  1/28  1/28  گراييگرايي و طايفهقوم

  00/0  -06/7  062/1  53/2  2/16  6/34  1/33  5/8  2/6  تعهد
  00/0  28/16  087/1  10/4  2/4  8/5  5/11  3/32  8/45  گريالبي

رضايت از عملكرد شورا در انتخاب 
  شهردار

3/2  1/3  4/25  9/36  9/31  065/2  952/0  79/15-  00/0  

  (ماخذ: نگارندگان)
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  از عملكرد شوراي اسالمي شهر رضايت

شهر نورآباد، ماده       سالمي  شوراهاي ا ضايت مردم از عملكرد  شكيالت، وظايف و   71به منظور ارزيابي ميزان ر قانون ت
ستفاده قرار           شهر، مورد ا شوراهاي  شهرداران به عنوان مبناي قانوني وظايف  شور و انتخاب  سالمي ك شوراهاي ا انتخابات 

به دليل كثرت وظايف مشخص شده در قانون و عدم آشنايي كامل شهروندان با تمامي وظايف شوراي گرفت. با اين حال، 
  تر اين نهاد مردمي توجه شد. اسالمي شهر، تنها به برخي از وظايف ملموس

،  هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي قانون شوراها، بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائي     71، ماده 2براساس بند  
شتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح   ها هاي كاربردي در اين زمينهحلها و پيشنهادهاي اصالحي و راه  بهدا

سئول ذي جهت برنامه سي            ريزي و ارائه آن به مقامات م ست. برر شهر ا سالمي  شوراهاي ا صلي  ربط، يكي از وظايف ا
اد نمونه، عملكرد اعضاي شوراي شهر نورآباد را در زمينة شناسايي       افر %73دهد كه بيش از نظرات پاسخگويان نشان مي  

پاسخگويان، عملكرد اعضاي شورا     %77اند. عالوه براين، حدود بخش ندانسته هاي شهر رضايت  كمبودها، نيازها و نارسايي 
  اند. خش ارزيابي نكردهبهاي كاربردي جهت رفع كمبودها رضايتحلها، پيشنهادهاي اصالحي و راهرا در زمينه تهية طرح

نمايد: نظارت بر حسن اداره و  گونه مطرح ميقانون شوراها، يكي ديگر از وظايف شوراهاي شهر را اين    71، ماده 8بند 
هاي نقدي، جنسي، اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و هم چنين نظارت بر حساب درآمد و هزينة حفظ سرمايه و دارايي

مخل جريان عادي امور شــهرداري نباشــد. تحليل نظرات شــهروندان، بيانگر نارضــايتي از عملكرد    اي كه آنها به گونه
 %63شــوراهاي اســالمي شــهر نورآباد در خصــوص نظارت بر حســن اداره امور مالي شــهرداري اســت؛ بطوريكه بيش از 

ضي مي         صوص نارا شهر در اين خ سالمي  شوراي ا سخگويان از عملكرد  شند و تنها حدود  پا ضايت     %4/5با سخگويان ر پا
  اند.خود را در اين مورد اظهار كرده

ساس بند   سط          71، ماده 10برا شش ماه يكبار تو شهرداري كه هر  صورت جامع درآمد و هزينه  شوراها، تاييد  قانون 
باشــد. بررســي نظرات شــود و انتشــار دادن آن براي اطالع عموم، يكي از وظايف شــوراي شــهر ميشــهرداري تهيه مي

پاسخگويان  %78دهد كه بيش از وندان در خصوص عملكرد شوراي شهر نورآباد در زمينه اجراي اين وظيفه نشان ميشهر
باشند. ميانگين امتيازات شهروندان در خصوص عملكرد شوراهاي شهر نورآباد از عملكرد شورا در اين خصوص ناراضي مي   

شان از نارضايتي باالي شهروندان دارد. طبق بند      مي 84/1قانون شوراها برابر   71، ماده 10در موضوع بند   ، 12باشد كه ن
قانون شــوراها، يكي از وظايف مهم شــوراي شــهر اصــالح و تصــويب بودجه ســاالنه شــهرداري، موســســات و  71ماده 

 هاي وابسته با آن و شوراي شهر متناسب با نيازهاي واقعي شهر است. تحليل نظرات پاسخگويان در مورد عملكرد       شركت 
افراد نمونه بر اين باورند كه شوراي شهر در  %73دهد كه بيش از شوراي شهر در زمينة اصالح و تصويب بودجه نشان مي  

  قانون شوراها، عملكرد مطلوبي نداشته است.  71، ماده 12خصوص بند 
ساس بند   ست       71، ماده 16برا سيا سب با  شهري متنا شوراها، تعيين نوع و ميزان عوارض  عمومي دولت و  هاي قانون 

سوب مي              شهر مح سالمي  شوراي ا صلي  شهر از وظايف ا ساكنان  صادي  ضعيت اقت صوص، حدود   و   %17شود. در اين خ
شهر را مطلوب ارزيابي كرده و در مقابل حدود       شوراي  سخگويان عملكرد  شهر را       %47پا شوراي  سخگويان عملكرد  پا

دهندة عملكرد بوده اســت، كه نشــان  48/2در اين ســوال برابر  اند. ميانگين امتيازات پاســخگوياننامطلوب ارزيابي كرده
ست           سيا سب با  شهر نورآباد در تعيين نوع و ميزان عوارض متنا شوراهاي  سبتاً نامطلوب  ضعيت  ن هاي عمومي دولت و و

  اقتصادي ساكنان است.
ستيضاح در       73ماده  اختيار اعضاي شوراي شهر     قانون شوراها، نظارت بر عملكرد شهردار را از طريق تذكر، سوال و ا

دهد كه بيش از قرار داده است. بررسي نظرات پاسخگويان در مورد عملكرد شوراهاي شهر نورآباد در اين زمينه نشان مي       
ضي           57% شهردار نارا ست و منطقي بر عملكرد  شهر نورآباد در مورد نظارت در سالمي  شوراهاي ا افراد نمونه از عملكرد 
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دارد كه شوراي شهر بايد به صورت مستمر مردم را در جريان مصوبات، تصميمات،       شوراها بيان مي قانون  76هستند. ماده  
افراد نمونه از عملكرد  %82دهد كه بيش از عملكرد، بودجه و هزينه خود قرار دهد. تحليل نظرات پاســخگويان نشــان مي

اند كه پاسخگويان بيان كرده %64ند. بيش از رساني مستمر به مردم ناراضي هستشوراهاي شهر نورآباد در خصوص اطالع   
پاسخگويان اظهار   %57شرايط الزم براي برقراري ارتباط آسان شهروندان با اعضاي شوراي شهر فراهم نيست. بيش از         

  ).3اند كه امكان الزم براي حضور مردم در جلسات علني شوراي شهر مهيا نيست (جدول كرده

 لكرد شوراهاي اسالمي شهر نورآبادميزان رضايت مردم از عم -3جدول

  وظايف
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  00/0  -32/16  911/0  07/2  3/27  5/46  3/17  9/6  2/1  بررسي و شناخت كمبودها
  00/0  -02/20  855/0  93/1  8/33  5/43  9/16  6/4  4/0  كاربرديهاي حلها، پيشنهادها و راهتهيه طرح

  00/0  -31/17  899/0  01/2  6/29  0/45  3/17  5/6  8/0  ريزي در خصوص مشاركت مردمبرنامه
  00/0  -47/15  967/0  07/2  4/35  1/28  0/30  2/4  2/1  نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري

  00/0  -97/18  984/0  83/1  9/46  2/31  3/12  1/8 8/0  انتشار صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري
  00/0  -74/19  892/0  90/1  6/39  8/33  3/22  7/2  8/0  اصالح و تصويب بودجه شهرداري

  00/0  -11/8  036/1  48/2  3/22  0/25  0/35  2/16  8/0  تعيين نوع و ميزان عوارض
  00/0  -97/13  935/0  19/2  8/23  1/43  2/24  2/6  9/1  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

  763/0  302/0  030/1  02/3  8/10  3/12  3/47  9/21  9/6  نامگذاري معابر
  106/0  -62/1  036/1  89/2  0/10  2/24  8/35  6/24  6/4  تصويب و نظارت بر نرخ كرايه

  00/0  -89/21  848/0  84/1  2/39  2/41  4/15  1/3  8/0  انتشار صورت بودجه و هزينه شورا
  00/0  -65/13  933/0  21/2  7/27  6/29  3/37  8/3  2/1  شهردارنظارت بر عملكرد 

  00/0  -33/21  871/0  84/1  8/38  5/43  7/12  1/3  5/1  رساني مستمر به مردماطالع
  00/0  -13/9  01/1  42/2  9/21  5/28  2/36  2/11  9/1  وراشامكان برقراري ارتباط آسان شهروندان با اعضاي 

  00/0  -61/14  01/1  08/2  8/35  5/28  5/28  0/5  9/1  جلسات شوراسازي امكان حضور مردم در فراهم

  (ماخذ: نگارندگان)

  دخالت اعضاي شوراي شهر در امور اجرايي شهرداري

صريح بيان مي   74ماده  شوراها به طور  شهر حق دخالت در نصب و عزل      قانون  شوراي  كند كه هيچ كدام از اعضاي 
در امور اجرايي شهرداري را ندارد؛ اعضاي شوراي شهر و بستگان درجه يك       كاركنان شهرداري، صدور دستور و يا دخالت   

صي از اموال، دارايي         شخ ستفاده  شته و هرگونه ا شهرداري را ندا شورا و  آنها حق معامله يا انعقاد قرارداد با  ها و امكانات 
ي شوراي شهر در اداره امور   باشد. با اين حال، دخالت غيرمستقيم اعضا   شهرداري توسط اعضاي شوراي شهر ممنوع مي      

شهرداري            وجه قابلهاي ايران به هيچ شهرداري  شاوران  شهرداران و م شهرداري،  سنل  سي نظرات پر ست. برر كتمان ني
شان مي نورآباد در دوره شهرداري دخالت          هاي مختلف ن شكال مختلف در امور اجرايي  شهر به ا شوراي  ضاي  دهد كه اع

س  ساخته كرده و زمينه ناكارآمدي اين  صد  84اند. بيش از ازمان را فراهم  شوراي      در سخگويان بر اين باورند كه اعضاي  پا
شـــهر با تحميل نيرو به بدنه شـــهرداري در امور اجرايي اين ســـازمان دخالت زيادي دارند. گرفتن تخفيفات خاص براي 

صد  73نزديكان خود، از نظر  شهردار       در شورا در امور  شيوه ديگر دخالت  سخگويان،  ست. بيش از  پا صد  62ي ا افراد  در
 72اند كه اعضاي شوراي شهر مانع از برخورد با برخي از عامالن ايجاد سد معبر در شهر هستند. حدود        نمونه اظهار كرده

پاسخگويان براين باورند كه اعضاي شوراي شهر دخالت زيادي در عزل و نصب پرسنل و كاركنان شهرداري دارند.         درصد 
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اند كه اعضاي شوراي شهر حتي در تعيين اضافه كار و پاداش نيروهاي شاغل در      اسخگويان بيان كرده پ درصد  56بيش از 

  شهرداري دخالت دارند. 

 ميزان دخالت اعضاي شوراي شهر در امور اجرايي شهرداري -4جدول
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  00/0  86/23  929/0  38/4  0/60  2/24  4/10  1/3  9/1  تحميل نيرو از ميان اقوام به بدنه شهرداري
  00/0  02/18  017/1  13/4  5/48  6/24  2/21  7/2  7/2  گرفتن تخفيفات خاص براي اقوام از شهرداري

  00/0  63/15  957/0  93/3  8/35  5/26  1/33  1/3  2/1  معبرجلوگيري از برخورد با برخي از عامالن ايجاد سد 
  00/0  49/17  01/1  096/4  2/46  8/25  6/19  3/7  8/0  عزل و نصب پرسنل شهرداري

  00/0  77/10  952/0  64/3  8/18  3/37  0/35  4/5 1/3  تعيين اضافه كار و پاداش نيروهاي شاغل در شهرداري
  00/0  10/16  976/0  98/3  5/38  7/27  5/26  5/6  4/0  دخل و تصرف در انتخاب پيمانكاران
  00/0  33/9  13/1  66/3  1/33  9/16  5/33  6/14  5/1  استفاده شخصي از اموال شهرداري

  00/0  54/8  08/1  57/3  8/23  6/29  9/26  1/18  2/1  يسفارش جهت تسهيل استفاده برخي افراد از اموال شهردار
از  خاصي هاياعمال فشار براي تمركز كارهاي عمراني در بخش

  شهر
8/3  8/3  5/33  2/26  3/32  76/3  06/1  07/12  00/0  

  (ماخذ: نگارندگان) 

شيوة ديگري از دخالت اعضاي شوراي شهر در امور اجرايي شهرداري از طريق دخل و تصرف در انتخاب پيمانكاران        
ست؛ بطوريكه، بيش از   صد  66ا شته    در سخگويان اظهار دا شهر     پا شوراي  ضاي  نورآباد تا حد زيادي در انتخاب اند كه اع

پاسـخگويان، اعضـاي شـوراي شـهر از اموال      درصـد  50كنند. از نظر هاي شـهري دخالت مي پيمانكار جهت انجام پروژه
افراد نمونه براين باورند كه اعضاي شوراي شهر زمينه را     درصد  53كنند و بيش از شهرداري و شورا استفاده شخصي مي      

اند كه پاســخگويان اظهار كرده درصــد 58اند. بيش از نزديكان از اموال شــهرداري فراهم ســاخته براي اســتفاده برخي از
شوند.   هاي خاصي از شهر مي  هاي عمراني در بخشاعضاي شوراي شهر با اعمال فشار بر شهرداري سبب تمركز فعاليت       

  ).4باشند (جدول اي شهر ميهاي خاص عمدتاً مكان استقرار حاميان، اقوام و نزديكان اعضاي شوراين بخش

  رضايت كلي از عملكرد شوراي شهر

پس از طرح سواالتي در مورد عملكرد شوراهاي اسالمي شهر در قبال وظايف مشخص شده در قانون شوراها، رضايت 
شان مي          ست آمده ن شهر نورآباد مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج بد سالمي  شوراهاي ا شهروندان از عملكرد  كه دهد كلي 

صد  5/6تنها  ضايت دارند. در مقابل، حدود        در شهر نورآباد در چهار دوره اخير ر شوراي  سخگويان از عملكرد  صد  70پا  در
دهد كه نيز نشان مي  T-Testاند. نتايج آزمون آماري پاسخگويان از عملكرد شوراهاي اسالمي شهر نورآباد ناراضي بوده      

باشــد. بنابراين، ميانگين امتيازات مربوط به مي 992/1برابر  5تا  1طيفي بين امتياز ميانگين رضــايت از عملكرد شــورا در 
ــوراها به طور معناداري پايين ــايت از عملكرد ش ــي (رض ــاس، مي3تر از ميانگين فرض ــطح ) قرار دارد. براين اس توان با س

شهر نورآباد        %99اطمينان  سالمي  شوراهاي ا شهروندان از عملكرد  ضايت  سطح    اظهار نمود كه ر در چهار دوره اخير، در 
  اند عملكرد مطلوبي داشته باشند.پاييني قرار داشته و شوراهاي اسالمي شهر نورآباد نتوانسته
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  رضايت كلي شهروندان از عملكرد شوراهاي اسالمي شهر نورآباد -5جدول
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  00/0  -34/16  992/0  992/1  8/38  2/31  1/23  6/4  9/1  رضايت از عملكرد شورا

 : نگارندگان)مأخذ(

   نتايج

اي غالباً شهري، نوع خاصي از شهرها را فضاي اي غالباً روستايي و عشايري به جامعهگذار ايران معاصر از جامعه

حاصل ارتقاي روستا به شهر در كانون استقرار » شهر اقوام«داده است. اين شهرها، تحت عنوان سرزميني ايران شكل 

ايالت، عشاير و روستائيان بوده و به مرور زمان تبديل به مقصد جديدي براي جذب مهاجران روستايي و عشايري پيرامون 

شهري، پيوندهاي -هاي گسترده روستامهاجرتگيري كند، با شكل) بيان مي5: 1388گونه كه نظريان (اند. همانشده

اي را در فضاي سرزمين به وجود آورده بود، امروز جايگاه و پايگاه خود را در درون اجتماعي كه در گذشته همگني منطقه

اند. در اين شهرها، روح زندگي عشايري هاي قومي و فرهنگي تبديل شدههاي هويتشهرها پيدا كرده و شهرها به كانون

فضايي -هاي عشايري و روستايي به سمت شهرها، سازمان اجتماعيروستايي تبلور فضايي يافته و تحت تاثير مهاجرتو 

گزيني اجتماعي و فضايي در شهرها شده و گرايي سبب جداييگرايي و طايفهخاصي شكل گرفته است. تسلط فرهنگ قوم

گونه شهرها، رفتارهاي مبتني بر عقالنيت و منافع جمعي جاي اي خاص است. در ايناي مكان اسكان قوم و طايفههر محله

دهد. اين مسئله، زمينة الزم را براي ناكارآمدي مديريت اي ميخود را به رفتارهاي مبتني بر احساسات و منافع فردي و طايفه

  سازد. شهري و توسعة اين شهرها فراهم مي

اي عشايري و روستايي شكل گرفت و تحت تاثير در منطقه 1340 شهر نورآباد به عنوان مصداقي از شهر اقوام در دهة

عشاير و روستائيان مناطق پيرامون، رشد شتابان جمعيتي را در چند دهة اخير تجربه كرده است. اين شهر در حال  مهاجرت

وثر در انتخاب هاي محاضر به كانون استقرار طوايف مختلف شهرستان دلفان بدل شده است. نتايج حاصل از بررسي مالك

گرايي، تعلقات مذهبي و توان مالي كانديداها به طور معناداري گرايي و طايفهاعضاي شوراي شهر نورآباد نشان داد كه قوم

داراي نقش زيادي در نحوه انتخاب شهروندان بوده و در مقابل تخصص و تحصيالت، تجربه و سابقه كاري و تعهد داراي 

اي بر فرهنگ سياسي ساكنان شهر هروندان بوده است. بنابراين، تسلط هويت قومي و طايفهتاثير كمي در نحوه انتخاب ش

در مورد ) 1389( ينيالدشمسهاي اي شده است. يافتهسبب انتخاب اعضاي شوراي شهر براساس منافع فردي و طايفه

 يدهدر جهت يافهيطا تيهو ينيفرآنقشدهندة انتخابات مجلس شوراي اسالمي در شهرستان نورآباد ممسني نيز نشان

  ي است. ريگيرا يهادوره يةدر كل ندهينما نشيبه گز

گرايي و تعلقات مذهبي، انتخاب شهردار را انتخاب اعضاي شوراي شهر توسط مردم براساس معيارهايي از قبيل طايفه

اعضاي شوراي شهر بايد در انتخاب دهد. در واقع، ترين وظيفه شوراي شهر تحت تاثير قرار ميبه عنوان اولين و مهم

سازد. شهردار، منافع حاميان خود را لحاظ نمايند. اين نكته، فرايند انتخاب شهردار را از مسير درست و منطقي خود خارج مي

هاي گذشته نشان هاي انتخاب شهردار توسط اعضاي شوراي شهر نورآباد در دورهبررسي نظرات شهروندان در مورد مالك

گرايي داراي تاثير معنادار بااليي در انتخاب شهردار بوده و در مقابل، تجربه و سابقة كاري، گري و طايفهكه البيدهد مي
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اند. اين تخصص و تحصيالت و تعهد داراي اثرات معنادار مثبتي بر شيوه انتخاب شهردار توسط اعضاي شوراي شهر نبوده

ن رضايت چنداني از شيوه انتخاب شهردار، توسط اعضاي شوراي شهر اي از شهروندامسئله سبب شده است تا بخش عمده

اند كه داراي رضايت پاييني از عملكرد شوراهاي اسالمي افراد نمونه اظهار كرده درصد 69نداشته باشند؛ بطوريكه، حدود 

دهد كه مشكل ز نشان مي) ني1386هاي مطالعه آذربايجاني و دريايي (باشند. يافتهشهر نورآباد در انتخاب شهرداران مي

انتخاب شهردار توسط شوراهاي بدون تخصص در زمينة مديريت و قوانين و مقررات شهري، در اغلب شهرهاي ايران وجود 

گرايي، نگرش فردگرايانة اعضاي شوراها و ارجح دانستن دارد و عوامل ديگري از قبيل اختالفات داخلي مبتني بر قوميت

 زند. به اين مشكل دامن مي منافع فردي بر منافع جمعي

اي شهروندان، نه تنها در انتخاب شهردار به عنوان راس هرم مديريت شهري شوراي برخواسته از منافع فردي و طايفه

كند، بلكه به سبب فقدان تخصص و تجربه كافي، قادر به انجام وظايف قانوني خود در حوزه مديريت ضعيف عمل مي

قانون شوراها نشان  71نظرات پاسخگويان در مورد رضايت از عملكرد شوراها براساس ماده باشد. بررسي شهري نيز نمي

داد كه رضايت كلي شهروندان از عملكرد شوراهاي اسالمي شهر نورآباد در سطح پاييني قرار دارد؛ بطوريكه، امتياز ميانگين 

پاسخگويان از عملكرد شوراهاي اسالمي  درصد 70بوده و حدود  992/1برابر  5تا  1رضايت از عملكرد شورا در طيفي بين 

) در شهر كاشمر همخواني 1389اند. نتايج اين بخش از مطالعه، با نتايج حاصل از پژوهش اسديان(شهر نورآباد ناراضي بوده

  دارد.

منافع اي شهروندان و شوراي شهر، در دوران تصدي پست شهرداري بايد شهردار برخواسته از منافع فردي و طايفه

هاي وابسته به آنها را تامين نمايد. براين اساس با وجود منع مداخله اعضاي شوراي شهر در امور اجرايي افراد و گروه

قانون شوراها)، زمينه براي دخالت غيرمستقيم اعضاي شوراي شهر در امور اجرايي شهرداري فراهم  74شهرداري(ماده 

قبيل دخالت در نصب و عزل پرسنل شهرداري، تحميل نيرو به بدنه شهرداري، ها از طرق مختلفي از شود. اين دخالتمي

دخل و تصرف در انتخاب پيمانكاران، ممانعت از برخورد شهرداري با سد معبر، گرفتن تخفيفات خاص براي افراد وابسته، 

هاي هاي عمراني در بخشليتتعيين اضافه كار و پاداش پرسنل شهرداري، استفاده از اموال شورا و شهرداري و تمركز فعا

  است.  خاصي از شهر جريان داشته و زمينه ناكارآمدي شهرداري را فراهم ساخته

 فيطوا انيمنابع و منافع م عزيمنتخب در تو ندهينما ييگراخاصدهد كه ) نيز نشان مي1389الديني (هاي شمسيافته

و  ييگرافهيسزا در طابه يريتاث ميمستقريطور غ به يممسندر شهرستان ارشد  رانيو مد نيمختلف و روند انتصاب مسئول

 يهاكه نگرش دهدنيز نشان مي) 1395و همكاران ( يداريق يسجاس. نتايج تحقيق داشته است هيروند در ناح نيتداوم ا

و به علت عبور ناقص از  بوده يشهرستان نورآباد ممسن يافتگينتوسعه موثر در يدياز عوامل كل يكي يافهيطاو  يمحل

  ت. شده اس تيشهرستان تثبدر اين  ييگرافهيطا ينظام فكري، اسيمراحل توسعه س

هايي دست به انتخاب اعضاي اي از شهروندان، براساس معيارها و مالكهاي پژوهش، بخش عمدهاساس يافته بر

 %72كنندة منافع فردي آنها است. بيش از باشد، تامينكنندة منافع جمعي شهر زنند كه بيشتر از آنكه تامينشوراي شهر مي

دهند؛ بنابراين، افراد نمونه بر اين باورند كه شهروندان شهر نورآباد منافع فردي خود را بر منافع جمعي شهر ترجيح مي

ها افراد، گروهشود، خود را مرهون و مديون اين اي انتخاب ميهاي قومي و قبيلهشورايي كه براساس منافع فردي و مالك

 %7/79دهد كه ها دانسته و بايد در جهت تامين منافع آنها گام بردارد. تحليل نظرات پاسخگويان نشان مييا جريان

پاسخگويان براين باورند كه اعضاي شوراي شهر، منافع فردي خود و حاميانشان را بر منافع جمعي شهر ترجيح داده و عمدتاً 

كنند. اين تالش ناصواب، خود را در قالب تحميل نيرو به بدنه شهرداري، ابستگان تالش ميدر جهت تحقق منافع خود و و



                   14، پياپي 1، شمارة 6، دورة 1398شهري،  دوفصلنامة علمي جغرافياي اجتماعي                                                                         208

 

اي منطقي و مبتني دهد. بنابراين، رابطهاختالل در نظم شهري، استفاده از اموال شهرداري و مواردي از اين قبيل نشان مي

 %79داري برقرار نيست؛ بطوريكه، بيش از بر قانون ميان اركان مديريت شهري شامل شهروندان، شوراي شهر و شهر

اند كه ضعف در تعامل منطقي ميان شوراي شهر و شهرداري سبب ناكارآمدي مديريت شهري در پاسخگويان بيان كرده

  شهر نورآباد شده است.

يق حاضر هاي تحقيق دال بر ناكارآمدي مدل اداره شهر در اجتماعات چندقوميتي است. براين اساس، پيشنهاد تحقيافته

هاي متفاوت اي از شهرها با ويژگياداره شهر در ايران است. در ايران معاصر، مجموعه در مقياس كالن، اصالح مدل

(شرايط طبيعي و اقليمي، جمعيتي، سبقه شهرنشيني، فرهنگ سياسي و ...) وجود دارد كه همگي بر اساس يك مدل اداره 

ري متنوع را با شيوه و مدل مشابهي اداره كرد و نياز است كه متناسب با توان اين جوامع شهشوند. در واقع، نميمي

هاي اداره شهر، متناسب با شرايط شهرها تدوين و عملياتي هاي در حال تغيير جوامع شهري در ايران، طيفي از مدلويژگي

خاص شهر نورآباد نيازمند رفت از حلقة ناكارآمدي مديريت شهري در شهر اقوام و به طور شود. در مقياس خرد، برون

هاي مربوطه از قبيل استانداري و اقداماتي از قبيل توسعه فرهنگي سياسي ساكنان شهر، نظارت درست و كامل دستگاه

سازي درآمدها فرمانداري بر صالحيت شهرداران و اعضاي شوراي شهري، نظارت بر روابط ميان شورا و شهرداري، شفاف

  هاي شوراي شهر است.   سازي هزينههاي شهري و شفافسازي در مورد نحوه واگذاري پروژههاي شهرداري، شفافو هزينه

References: 
ارزيابي عملكردهاي شوراي اسالمي شهر در توسعه كاركردهاي شهري (نمونه موردي:  .)1389اسديان، مرتضي (  

 دانشگاه سيستان و بلوچستان.ريزي شهري، نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهپايان .شهر كاشمر)

ــي، علي؛ ياري   ــي؛ واعظ طبس ــديان، مرتض ــعه  يريپذتحقق زانيم ليو تحل يابارزي). 1392( قلي، وحيداس اهداف توس

 ي، مشهد.شهر تيريو مد يزيركنفرانس برنامه نيپنجم .: شهر زاهدان)يشهر (مطالعه مورد يتوسط شورا يشهر

پژوهي، . فصلنامه دولتايران در شهر اسالمي شوراهاي عملكرد بررسي و نقد). 1395فرد، حسن (اشتريان، كيومرث؛ كريمي
  .95-133، صص 7 شماره

خاري، روح  ــين؛ ف عه:            ). 1396اهللا (اكبري، حسـ طال ندقوميتي (مورد م ماعات چ باتي اجت خا تار انت يت در رف نقش قوم

  .71-90، صص 66شناسي كاربردي، شماره جامعه . مجلهشهرستان بجنورد)

. فصلنامه مطالعات ملي، سال نشيني در ايران: يكجانشيني ايالت و عشايرزوال كوچ). 1383اللهي بهاروند، سكندر (امان
  .155-183، صص 1، شماره 5

عملكرد شوراها در  ليتحل و بررسي ).1394( ، قاسمفرهمند ، نسرين؛افروزآتشاله؛ نبي ان،يپرشه ينيحس ؛ديسع امانپور،

  .95-110، صص22شماره  ،يشهر يزيرپژوهش و برنامه هينشر .)ذهي: شهر اي(نمونه مورد يشهر تيريمد

           يهاگروه ديكوچك اندام از د يشهرها تيريمد يهاچالش يابارزي ).1390( ي، اميننيام؛ ومرثيك راندوست،يا

  .91-108، صص 1شماره  ،يفصلنامه مطالعات شهر .نفوذيذ



  211-193)، 1(6ران، منصوريان و همكا  209

 
 . پژوهشكدهشناختي شوراهاي اسالمي با رويكرد كيفي نظريه بنيانيبررسي جامعه ).1387ايماني جاجرمي، حسين؛ (

  .30)، شماره پژوهشنامهها و كاركردها (مصلحت، مجموعه مقاالت شوراها، چالش تشخيص مجمع استراتژيك تحقيقات

، 136و 135اطالعات سياسي و اقتصادي، شماره  ).1دهندگان (بخش ر انتخاباتي رايتحليل رفتا). 1377اهللا (ايوبي، حجت
  .16-27صص 

ها (مطالعه يشهردار يبر اثربخش شهر يعملكرد شوراها ريتاث بررسي ).1386( يي، جوادايدر؛ ميكر ،يجانيآذربا

  .13-28، صص 25، شماره يو اجتماع ينامه علوم انسانپژوهش .آباده) يشهر و شهردار ياسالم ي: شورايمورد

اي (مطالعات موردي: حوزه انتخابيه رفتار انتخاباتي در مناطق عشيره). 1380( وند، داريوشبصيري، محمدعلي؛ شادي  

  .230-240، صص 20راهبرد، شماره  مجله دهلران).

  . چاپ اول، تهران: نشر ني.شناسي نظمجامعه). 1375( چلبي، مسعود

شهر        ). 1396پور ســاردويي، ســيمين (حاجي شوراي  شهروندان تهراني (مطالعه موردي:  سي رفتار انتخاباتي  برر

  .61-105، صص 3پژوهشنامه علوم سياسي، شماره  تهران).

 جمهوري اساسي حقوق نظام شوراهاي اسالمي در صالحيت حيطه و جايگاه)، 1390پور اردكاني، سيدمجتبي (حسيني

  .11055 مسلسل شماره حقوقي، مطالعات دفتر هاي مجلس،پژوهش مركز ايران. اسالمي

صرت  ساعي، احمد (     حيدري، ن ضا؛  سم؛ ازغندي، علير صادي بر رفتار انتخاباتي  ). 1396اهللا؛ طاهري، ابوالقا تأثير عوامل اقت

، 38شماره  فصلنامه تخصصي علوم سياسي، .دهندگان در انتخابات مجلس شوراي اسالمي (حوزه انتخابيه ايالم)رأي
  .195-208صص 

، 123. معرفت، شماره  تحليل رفتار انتخاباتي، موردشناسي انتخابات نهم رياست جمهوري   ). 1386رضواني، محسن (  
  .149-166صص 

 شهر سمنان). :مورديبررسي عملكرد شوراهاي اسالمي شهر در مديريت شهري (مطالعه  ).1386زياري، يوسفعلي (
  . 20-34، صفحات 3تخصصي مديريت، شماره فصلنامه علمي

گرايي تحليل رابطه طايفه). 1395محمدحسين (، وحيد؛ حسيني، سيد، مهدي؛ صادقيقيداري، حمداهللا؛ پورطاهريسجاسي

اي، شماره مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اجتماعات محلي با توسعه سياسي (مطالعه موردي: شهرستان نورآباد ممسني).
  .19-46، صص 1

شاكري، حميد ( سردارنيا، خليل  شريه  شناسي و پيشنهادات راهبردي   حكمراني شهري در ايران، آسيب  )، 1393اهللا؛  ، ن
  .165-189، صص 42، شماره 25راهبرد توسعه، سال 

 يشهر  تيريشهر در مد  ياسالم  يشورا  گاهيجا يابارزي). 1390ي، محمدرضا ( رهسپار عباس   ي؛ول ديمج ،يپناهعتيشر 

  .31-43، صص 2 شماره ،يانسان يايفصلنامه جغراف .شوايبر شهر پ ديبا تاك



                   14، پياپي 1، شمارة 6، دورة 1398شهري،  دوفصلنامة علمي جغرافياي اجتماعي                                                                         210

 

ــمس ــوراي انتخابات و طايفه). 1389الديني، علي (ش ــتم ش گرايي با تاكيد بر روند انتخابات مجالس پنجم تا هش

   .11-40، صص 14. دانشنامه حقوق و سياست، شماره اسالمي در حوزه انتخابيه ممسني

ــعود (  ــعلي؛ اميرمظاهري، امير مس ــي). 1396عرب، عباس ــعه با قوميت ذهني و عيني هاي مولفه بين رابطه بررس  توس

 توسعه  مطالعات مجله گلستان (با تاكيد بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي).    استان  شرق  در سياسي   مشاركت 
  .89-109، صص 1، شماره 10ايران، سال  اجتماعي

صادي، اجتماعي و فرهنگي    ). 1393مير؛ ســرداري، ايوب (قرخلو، مهدي؛ شــريفي، ا سي اثرگذاري عملكردهاي اقت برر

ريزي، نشريه جغرافيا و برنامه  شوراي اسالمي شهرها در ايران (مطالعه موردي: شوراي اسالمي شهر سردشت).         
  .203-220، صص 58شماره 

شكل الگويابي و جايگا   ). 1387كريمي، وهاب ( شوراهاي محلي؛ م  اســتراتژيك تحقيقات . پژوهشــكدهه قانونيهويت 

  .30)، شماره پژوهشنامه( ها و كاركردهانظام، مجموعه مقاالت شوراها، چالش مصلحت تشخيص مجمع

شناسي رابطة بين شوراي شهر با نظام سياسي در آسيب). 1394( زاده، علي؛ صانعي، مهديزاده، رضا؛ وليقليديوراهللا

، صص 14اي، شماره منطقه -فصلنامه جغرافيا و آمايش شهري تمركززدايي اداري در دولت محلي).ايران (تبييت اصول 
46-25. 

سفنديار (  سيب  ).1382محمدي، ا سي   آ سالمي  شوراهاي  شنا ستا.  و شهر  ا شماره     رو صلنامه راهبرد،  صص 28ف  ،         
308-289.  

  چاپ يازدهم، تهران: انتشارات سمت. ايران.اي بر جغرافياي روستايي مقدمه). 1392مهدوي، مسعود؛ (

صغر (  شهرهاي ايران   مهاجرت). 1388نظريان، ا ساختار اجتماعي  شماره هاي قومي و تغيير  صص  6. آمايش محيط،   ،
32-1.  

ــارا ( ــب؛ اكبري، س  انتخابات دوره نهمين نورآباد در شــهر شــهروندان انتخاباتي رفتار بررســي). 1394نيكفر، جاس

  .329-352، صص 40فصلنامه مديريت شهري، شماره  مي.اسال شوراي مجلس

Agnew, J. A (2002). Place and politics in modern Italy. Chicago: University of Chicago 
Press. 

Avis, W.R (2016). Urban Governance (Topic Guide). Birmingham, UK: University of 
Birmingham. 

Bratton, M., Bhavnani, R., Chen, T.H (2012). Voting Intentions in Africa: Ethnic, 
economic or partisan? Commonwealth & Comparative Politics, No.50, pp.27-52. 

Commission on Global Governance (1995). Our global neighborhood: the report of the 
Commission on Global Governance. Oxford University Press, Oxford. 

Fieldhouse, E., Cutts, D (2008). Diversity, density and turnout: The effect of 
neighbourhood ethno‐‐‐‐religious composition on voter turnout in Britain. Political 
Geography, No.27, pp.530-548. 

Forest, B (2017). Electoral geography: From mapping votes to representing power. 
Geography Compass, No.12, pp.1-17. 



  211-193)، 1(6ران، منصوريان و همكا  211

 
Gimpel, J.G., Karnes, K.A., McTague, J., Pearson Merkowitz, S (2008). Distance‐‐‐‐

decay in the political geography of friends and neighbors voting. Political 
Geography, No.27, pp.231–252. 

Gupta, J., Pfeffer, K., Ros-Tonen, M., Verrest, H (2015). Setting the Scene: The 
Geographies of Urban Governance. In Geographies of Urban Governance: 
Advanced Theories, Methods and Practices, The Netherlands, Springer. 

Johnson, M., Phillips Shively, W., Stein, R.M (2002). Contextual data and the study of 
elections and voting behavior: Connecting individuals to environments. Electoral 
Studies, No.21, pp.219–233. 

Johnston, R.J (2005). Anglo‐‐‐‐American electoral geography: Same roots and same 
goals, but different means and ends? The Professional Geographer, No.57, pp.580–

587. 
Johnston, R.J., Pattie, C.J (2006). Putting voters in their place geography and elections 

in Great Britain. London; New York: Oxford University Press. 
Kelly, S.G.W (2016). Ethnic Voting in the Andes: How Ethnicity and Ethnic Attitudes 

Shape Voters' Presidential Vote Choice. Doctoral thesis, University College 
London. 

King, G (1996). Why context should not count. Political Geography, 15, 159–164. 
Landa, G., Copeland, M., Grofman, B (1995). Ethnic Voting Patterns: a case study of 

Metropolitan Toronto. Political Geography, No.5, pp.435-449. 
Pattie, C., Johnston, R.J (2000). People who talk together vote together””””: An 

exploration of contextual effects in Great Britain. Annals of the Association of 
American Geographers, No.90, pp.41–66. 

Prasetyawan, W (2014). Ethnicity and Voting Patterns in the 2007 and 2012 
Gubernatorial Elections in Jakarta. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 
No.1, pp.29-54. 

Romanczyk, K.M (2015). Towards urban governance: Twenty years of neibourhood 
contracts in the Brissels-Capital region. Cities, No.44, pp.1-8. 

Sarlamanov, K., Jovanoski, A (2014). Models of Voting. International Refereed Social 
Sciences Journal Researchers World: Journal of Arts, Science and Commerce, No.7, 
pp.16-24. 

Slack, E., Cote, A (2014). Comparative urban governance (Future of cities: working 
paper). London: Foresight, Government Office for Science. 

Stoker, G (1998). Governance as theory: five propositions. International Social Science 
Journal, No.155, pp.17–28. 

Sui, D. Z., Hugill, P. J. (2002). A GIS‐‐‐‐based spatial analysis on neighborhood effects 
and voter turn‐‐‐‐out: A case study in College Station, Texas. Political Geography, 
No.21, pp.159–173. 

Vilalta y Perdomo, C. J. (2004). The local context and the spatial diffusion of multiparty 
competition in Urban Mexico, 1994––––2000. Political Geography, No.23, pp.403–423. 

Zhang, X.Q (2016). The trends, promises and challenges of urbanization in the world. 
Habitat International, No.54, pp.241-252. 


