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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :شورای شهر امروزه به عنوان يکی از اصلیترين ارکانهای مديريت شهری محسوب میگردد
که پس از انتخاب توسط شهروندان ،وظايفی در قلمرو شهر و از جمله انتخاب شهردار را بر عهده میگیرد ،لذا با
اطمینان میتوان بیان نمود که هرچه در انتخاب شورای شهر منطقیتر عمل شود به همان میزان نیز میتوان به
کارآمدتر بودن مديريت شهری امیدوار بود .از آنجا که شهروندان هر يک بر اساس مالکهای خاصی کانديدای مورد نظر
خود را انتخاب میکنند لذا در اين پژوهش به تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان شهر سنقر در انتخابات شورای اسالمی
شهر بر اساس سه نظريه رايج (نظريه ايدئولوژی مسلط ،نظريه انتخاب عقاليی ،نظريه هويت حزبی -جناحی) در رفتار
انتخاباتی شهروندان پرداختهايم.
روش پژوهش :اين پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش تحقیق توصیفی– تحلیلی میباشد .جهت
گردآوری دادهها از ابزار مصاحبه و پرسش نامه استفاده گرديده و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران  333نفر
محاسبه شده است .دادههای گردآوری شده از طريق نرم افزار  SPSS20و آزمونهای آن  tتک نمونهای (One-
 )Sample T Testو خی دو ( )Chi- square Testمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است.
يافتهها :نتايج به دست آمده بیانگر آن است که رفتار انتخاباتی شهروندان شهر سنقر در انتخابات کانديدای شورای
اسالمی شهر ،با در نظر گرفتن عدد  3به عنوان حد متوسط ،با میانگین  ،3/19به نظريه انتخاب عقاليی نزديک بوده و
نظريههای ايدئولوژی مسلط با میانگین  3/21و هويت حزبی -جناحی با میانگین  2/22در مرحله بعدی قرار گرفتهاند؛
در قالب مقايسه جنسیت شهروندان و نوع رفتار انتخاباتی آنان نیز نتايج حاصله گويای اين واقعیت است که زنان در
گويههای مربوط به نظريههای ايدئولوژی مسلط و نظريه انتخاب عقاليی ،بیشتر از مردان تحت تأثیر بودهاند و در
گويههای مربوط به نظريه هويت حزبی -جناحی عکس اين قضیه صورت گرفته است.
نتیجهگیری :بنابراين می توان چنین نتیجه گرفت که رفتار انتخاباتی شهروندان شهر سنقر در انتخابات شورای اسالمی
شهر به نظريه رفتار انتخاباتی عقاليی نزديکتر میباشد که اين امر میتواند ناشی از منطقی بودن شهروندان در فرايند
تصمیم گیری جهت انتخاب کانديدای شورای شهر باشد.
واژگان كلیدی :شهروند ،انتخابات ،شورای اسالمی شهر ،سنقر
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ارزش و اهمیت روز افزون نقش مردم در ادارهی
جوامع و رشد نظامهای مردم ساالر موجب توجه به ايده-
ی مشارکت مردم در امور شده است .در دهههای اخیر
جنبشهای طرفدار مردم ساالری و شیوههای ادارهی
جوامع به روشهای دموکراتیک ،تقريباً در تمامی مناطق
جهان رو به رشد و گسترش بوده و حق حاکمیت مردم
بر سرنوشت خويش مقبولیت عام يافته است ،به گونهای
که فکر بر حق بودن مردم جهت دخالت در اموری که
مربوط به زندگی آنها است،مورد توجه همگان قرار
گرفته است(حبیبی .)22 :9339 ،در شرايط کنونی
مهمترين خصوصیاتی که جوامع را از هم متمايز میسازد
توجه و نگرش دولت نسبت به ايجاد و تقويت نهادها در
تشکلهای مردمی در قالب نهادهای غیر دولتی است-
( .)laughline and Andringa, 2007, 70طوری که
امروزه اين مسئله تقريباً در بین تمامی کشورهای جهان
پذيرفته شده است ( .)Saylan, 2003, 289صاحب
نظران ،تحقق توسعه پايدار و يکپارچه را مستلزم
مشارکت عمومی و گسترده مردم میدانند و حضور
سازمانها و نهادهای محلی و بهکارگیری راهبردها و
سیاستهايی که مشارکت مردم را تقويت کنند ضروری
میدانند ( .(Davies, 2002, 306شوراها از جمله
سازمانهايی هستند که برای تحقق مشارکت مردم در
فرايند تصمیمگیری ،برنامهريزی ،نظارت و اجرای
سیاست گذاریها در سطوح محلی و منطقهای فعالیت
میکنند و از اين طريق زمینه مشارکت مردم در امور
مربوط به خودشان را فراهم میکنند .بنابراين شوراها
نوعی حضور نهادينه شده مردم در عرصه سیاست
هستند( .)Mary, 2003, 22مشارکت محلی وسیلهای
برای جلوگیری از رشد متراکم و ناهنجار و کمک به رشد
متوازن است که عالوه بر حفظ نظام سیاسی ،رفاه
هماهنگ کل جامعه را تأمین میکند ( Nurhadi,
) .2009: 377يکی از تحوالت مهم در عرصه سیاسی
کشور تشکیل شوراهای شهر در سال  9311بود .تا پیش
از تشکیل شوراها ،اداره امور شهرها شکلی ساده ،متمرکز
و غیر دمکراتیک داشت .شهردار از سوی استاندار يعنی
يک مقام دولتی تعیین میشد و زير نظر او به فعالیت
میپرداخت .تشکیل شوراهای شهر سبب شد تا
ساختاری غیر متمرکز و مبتنی بر انتخاب مردم ،اداره
امور شهرها را بر عهده گیرد .اگرچه تشکیل سازمانهای
جمعی و دمکراتیک برای اداره شهرها در ايران سابقهای
صد ساله دارد و در گذشته تجربههايی مانند انجمن شهر

و بلدی وجود داشت اما حیات آنها در مديريت شهری
بی دوام بود(ازکیا .)35 :9331 ،شهروندان جهت مداخله
در امور مربوط به شهرشان از طريق انتخابات شورای
اسالمی شهر نمايندگانی را به شهرداری معرفی میکنند
که اين نمايندگان با انجام وظايف خود در واقع جانشین
مردم در حل مسائل مربوط به شهر میباشند ،حال
مالکهای در نظر گرفته شده جهت انتخاب اين
نمايندگان به ويژگیهای زيادی از جمله وضع اقتصادی،
طبقه اجتماعی و فرهنگ شهروندان بستگی دارد.
شهروندان شهر سنقر نیز به مانند تمام شهروندان ايران
با ويژگیهای اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی منحصر به
فردشان ،مالکهايی را جهت انتخاب کانديدای شورای
شهر در نظر دارند که در اين پژوهش در پی تحلیل رفتار
انتخاباتی شهروندان شهر سنقر در انتخابات شورای
اسالمی میباشیم.
ادبیات پژوهش
مسأله مشاركت شهروندان در برنامههای مديريت
شهری موضوعی است كه نقطه آغاز آن به دهههای
 9912و  9932برمیگردد .اين راهبرد در برنامهريزی
با تمركز بر بعد اجتماعی ،مشاركت مردم ،تمركززدايی
قدرت و بهره گیری از خرد جمعی شكل گرفت(پاپلی
يزدی .)991 :9339 ،توجه به ايجاد و توسعهی سازمان-
های محلّی يکی از مشخصات قرن حاضر است اگر چه
نمیتوان خاستگاه اين حکومتها را به کشور يا ملّت
خاصی نسبت داد ،آنچه مسلّم است ،حکومتهای محلّی
سابقه و قدمت نسبتاً زيادی دارند .در مورد حکومت
محلّی تعاريف مختلفی ارائه شده است که با وجود کثرت
و تنوع تعاريف ،نقاط مشترک بسیاری در آنها به چشم
میخورد (.)Hall, 2002, 165
طبق تعريف سازمان ملل متّحد ،واژهی حکومت
محلّی به تقسیم بندی سیاسی يک کشور و يا يک ايالت
اشاره دارد که با قانون ايجاد شده و کنترل اساسی امور
محلّی همچون قدرتِ وضع مالیات را در دست دارد و
هیأت اداره کننده چنین موجوديتی به صورت محلّی
انتخاب میگردد .پس از مشروطیت و در پی دمکراسی
طلبی ملت ايران ،توجه به اين سازمانها بیشتر شد که
نمونه بارز آن قانون اياالت و واليات بود و پس از آن نیز
انجمن شهر تشکیل گرديد که البته چندان موفق نبودند.
بعد از انقالب اسالمی و مردمی شدن نظام حکومتی ،به
حقّ ملتها در ادارهی جامعه بهای بیشتری داده شده
است و بسیاری از امور توسط رای مردم تعیین میشود.
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در همین زمینه با انجام انتخابات شوراها و اداره بخشی از
امور اجرايی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش،
بینش ،نظارت و آرای مردم گام مهمّی در واگذاری امور
به سازمانهای محلّی برداشته شد .شوراها تبلور حضور
مردم ،ديدگاهها ،افکار ،خواستهها ،نیازها و تمايل مردم
در صحنهی برنامهريزی بودهاند که فلسفهی آن بر پايهی
محدوديت توان ،فکر و انديشهی دستگاههای اجرايی و
محدوديت حیطهی عمل ،خالءمديريتی و اصالح ساختار
مديريتی است(سالکی .)32 :9333 ،بررسی موقعیت
كنونی شوراها در نظام حقوقی ايران امروز ،و تطبیق و
مقايسه آن با جايگاه مقرر برای آنها در قانون اساسی و
در قوانینی كه در دهه اول بعد از انقالب و حتی قبل از
انقالب در اين خصوص به تصويب رسیده بودند ،نشان
میدهد كه مسیر حركت قانون گذار به سوی محدود
نموده اختیارات شوراها از جمله شورای شهر بوده است(
شکیبا مقدم .)291 :9311 ،با اين حال شوراها همچنان
میتوانند در جهت دستيابی به دمکراسی پايدار از
عوامل بسیار تأثیر گذار باشند .مهمترين وظايف شوراها
عبارتند از:
 -9جلوگیری از تمرکز اداری -2تسهیل در ارائه
خدمات به مردم -3کاهش هزينههای دولت -1انجام
وظايف کلیدی مانند نظارت بر ادارات محلی -5بررسی و
شناخت کمبودها ،نیازها ،و نارسايیهای فرهنگی،
آموزشی ،اقتصادی ،رفاهی و غیره -6انتخاب شهردار-1
برنامهريزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات
در زمینههای مختلف با موافقت دستگاههای ذیربط -3
نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب
در امور شهرداری و غیره( سفیری .)15 :9339 ،انتخابات
و رای دادن شکلی مشروع از رفتار سیاسی است ،در
جريان انتخابات گروههای اجتماعی متعدد ،توان خود را
برای جلب مشارکت شهروندان و تصاحب جايگاههای
سیاسی به نمايش میگذارند ،جدی تلقی کردن انتخابات
و شرکت در آن نشانه آن است که نیروهای اجتماعی،
شرکت در ساخت قدرت را ،به جای مقابله ،اعمال نفوذ و
انفعال سیاسی برگزيدهاند .برای تبیین رفتار رای
دهندگان در انتخابات شوراهای شهر ،الگوهای مختلفی
وجود دارد
که در زير به سه مورد از اين الگوها که در ايران رايج
است به همراه زيرالگوهای آن (که روايی سواالت آن با
مشورت با کارشناسان و اساتید دانشگاهی تأيید گرديده)
اشاره میگردد:

 -9نظريه ايدئولوژی مسلط
اين نظريه بیان میکند که هرچند افراد خود انتخاب
میکنند اما انتخابهای فردی بر اساس ايدئولوژی مسلط
شکل میگیرد .همچنین عامل ديگری که در انتخابات
فردی بسیار تأثیر دارد ،تبلیغات رسانههای گروهی است.
در ايدئولوژی مسلط ،انتخاب تحت تأثیر آموزشی است
که حکومت میدهد.
 -2نظريه انتخاب عقاليی
معتقدان به اين نظريه در تبیین آن بیان داشتهاند
که ،پديدههای اجتماعی حاصل افعال آدمیان است ،و
آدمیان فاعالنی هستند که ارزش ،اعتقاد ،هدف و  ...بر
افعالشان حکومت میکند.در اين نظريه افراد میتوانند
تشخیص دهند کدام گزينه از گزينهی ديگر مناسبتر
است ،لذا طبق اين نظريه فرد نقش بسیار مهمی در
انتخاب افراد دارد و ممکن است بر اساس انگیزههای
مختلفی از جمله انگیزههای اقتصادی دست به انتخاب
بزند .در اين نظريه ،افراد سعی دارند به کسانی رأی دهند
که بیشترين منافع آنها را تأمین میکنند .طبق اين
نظريه ،افراد بر اساس سود و زيان خودشان عمل می-
کنند.
 -3نظريه هويت حزبی – جناحی
نظريه هويت حزبی مبتنی بر دل بستگی روان-
شناختی مردم به احزاب است .در اصل افراد به گروههای
اجتماعی گوناگون دلبستگی دارند .اينگونه دلبستگیها
به شکل عضويت يا هواداری نسبت به حزب ،سازمان و
انجمن نمود میيابد و همین دلبستگی فرد ،باعث می-
شود که رأی دهنده ،وفاداریهای گروهی را جانشین
قضاوت سیاسی کند .در اين صورت فرد با فکر خود رأی
نمیدهد؛ بلکه استانداردهای دوستان ،همکاران و طبقه
است که او را راهنمايی میکنند تا به چه کسی رأی
دهد(عطارزاده و توسلی )939 :9339 ،شکل (.)9
نظريههای مربوط به انتخابات و مشارکت سیاسی
به هر عمل که با انگیزه سیاسی انجام شود ،مانند
رأی دادن ،کمک نقدی و پرداخت پول و امکانات ،ارتباط
يا عضويت در يک حزب سیاسی ،تالش برای يک مقام
دولتی ،تحريم يک کاال ،شرکت در راهپیمايی ،اعتراض
خشونتآمیز و امثال اينها مشارکت سیاسی گفته می-
شود ( .)Broadwell, 2006, 1گاهی مشارکت سیاسی
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شکل ( :)9گويههای در نظر گرفته شده در رابطه با هر يک از نظريات رفتار انتخاباتی
به منزله کنش شخصی يا خصوصی شهروندانی که به
دنبال اثرگذاری يا حمايت از دولت و يا سیاستهای آن
هستند ،تعريف میشود .از مفهوم مشارکت سیاسی گاهی
به منزله وسیله و گاهی به منزله هدف فعالیتهای
سیاسی استفاده میشود .مهروترا مشارکت سیاسی را به
حکومت و سیاستهای آن محدود نمیکند و معتقد
است مشارکت سیاسی حمايتهای قانونی و غیرقانونی،
شکلگیری مطالبات ،بحث سیاسی و ديگر ارتباطات
گفتاری و رسانهای که به حکومت مربوط است نیز
میشود .مشارکت يا کنش سیاسی فعالیتهای سیاسی
که در نهادهای خصوصی انجام میشود را نیز در بر می-
گیرد ( .)Bergstrom, 2006, 4وی در نظريه خود کنش
اجتماعی و فرهنگ مشارکت را تحلیل میکند .او می-
گويد افراد در جامعه نقشهای مختلفی در موقعیتهای
مختلف دارند و هر نقش يا موقعیت شبکهای از هنجارها
و بايدها و نبايدها دارد .بنابراين هنجارهای مورد نظر در
جريان جامعهپذيری سازمانی تدريجاً در افراد درونی شده
و پايبندی به وظايف را در آنها ايجاد مینمايد .بنابراين
ف رهنگ مشارکت میزان پايبندی افراد و اعضاء به رعايت
هنجارهای نقش خود استبیگدلو و مراديان.)91 :9399 ،
شهروندی
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شايد يکی از مهمترين مفاهیمی که با کلمه شهر
رابطه بسیار نزديکی دارد و ابعاد اجتماعی و سیاسی آن
نیز پررنگتر است واژه شهروندی باشد(نقدی:9392 ،
 .)26شهروندان به عنوان افرادی که تشکیل دهنده
اجتماعات مختلف بشری هستند ،هر چند در سالهای نه
چندان دور مورد بیتوجهی و بیمهری حاکمان و مديران

بودهاند ،امروزه کانون توجه همه کسانی هستند که می-
خواهند به نحوی در زندگی انسان نقش داشته
باشند(نیکپور و همکاران .)951 :9392 ،شهروندی
همواره يک ايدهی اجتماعی است(هزارجريبی و امانیان،
 .)2 :9392مارشال ،شهروندی را از لحاظ تاريخی ،در سه
طبقه ،دسته بندی کرده است:
الف) قرن  :93زمانی که پای صحبت حقوق مدنی به
میان آمد .در اين دوره ،آزادی مذهب و آزادی بیان
حاصل شد.
ب) قرن  :99در قرن  ،99حقوق سیاسی نظیر حق
رأی و مشارکت در فرايندهای سیاسی مطرح گرديد و در
قرن  ،22حقوق اجتماعی مطرح گرديد .تأمین رفاه
شهروندان و ساير خدمات مرتبط ،از جمله حقوق
اجتماعی مطرح شده شهروندان در قرن  22است
( .)Giddens, 2006, 365-367موضوع شهروندی در
قرن اخیر به موضوع مهمی بدل شده است .چرا که اين
مفهوم مشتمل بر ابعاد قانونی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی است ( .)Woodard, 2003, 54مارشال مطرح
کرده است که مرحله شهروند اجتماعی ،مرحله نهايی
دستاوردهای اجتماعی است.
ترنر 1نیز مطرح میکند ،مفهوم شهروندی دربردارنده
مجموعهای از کردارهای قضايی ،2سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی است که فرد را جزء الينفک جامعه دانسته که
در نتیجه آن ،گرايش منابع به سمت و سوی اشخاص و
گروهها خواهد بود ( .)Forsyth, 1995, 168شهروندی،
اصلی است که بر روابط دولت و اعضای جامعه نظارت
میکند ،يعنی از يک سو به امتیازات دولت و حقوق افراد
و از ديگر سو ،به مناسبات و فرايندهای تاريخی مربوط
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میشود .با اينکه شهروندی اعتبار فرد را در جامعه
مشخص میکند؛ اما همزمان بر بسترهای اجتماعی که
فرد در آنها رفتار میکند نیز تأکید دارد ،مثالً،
شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب
حقوق ،تعهدات و مسئولیتها منعکس میسازد و
چهارچوبی برای تعامل افراد ،گروهها و نهادها ارائه می-
کند .بحث از کمیت و کیفیت اين حقوق و تکالیف،
امروزه حجم وسیعی از گفتارها و نوشتارها را به خود
اختصاص داده و اين مسأله را مطرح ساخته که تحقق
شهروندی و به تبع آن توسعه ،در گرو شناخت مؤثر آن
است .بنابراين ،کارکرد اصلی شهروندی ،اداره جامعه
مطابق با اصول رعايت حقوق ديگران و تعهد به انجام
امور در جهت حفظ نهادهای مشترکی است که اين
حقوق را برقرار و پايدار نگه میدارند(عباس زاده:9331 ،
 .)13از سوی ديگر ،شهروندی يک پايگاه مدنی است؛ که
نه تنها پايگاه رسمی است ،بلکه منبع حقوق انسانی است
که حق دارد از خدمات ويژهای استفاده نمايد .تحقق
فرهنگ شهروندی به نوعی پايهای برای شکل گیری
هويت به حساب میآيد (.)Arien, Boyer, 2005, 34
در داخل مفهوم شهروندی ،حقوق و وظايف شهروندان
جايگاه ممتازی دارد ( .)Fikes, 2005, 11آگاهی از
حقوق و وظايف شهروندی مبنای عمل و تحقق واقعی آن
است .از اين رو ،شناخت شرايط تحقق آن میتواند بر

عمل شهروندی و به تبع آن بسترسازی برای توسعه
داللت داشته باشد(کماسی.)29 :9399 ،
روش پژوهش
اين پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش
تحقیق ،پیمايشی بوده و برای جمعآوری دادهها و
اطالعات مورد نیاز ،از بررسیهای اسنادی -کتابخانهای و
مطالعات میدانی بهرهگیری شده و در نهايت جهت تجزيه
و تحلیل يافتهها از نرمافزار  SPSS19و آزمونهای آن
شامل (( tتک نمونهای ( )One-Sample T Testو خی
دو اقدام به تجزيه و تحلیل دادههای گردآوری شده
نموده ايم ،جامعه آماری پژوهش را شهروندان باالی 95
سال شهر سنقر تشکیل داده اند که با استفاده از روش
نمونه گیری کوکران تعداد  333شهروند به عنوان حجم
نمونه در نظر گرفته شده است معادله ( .)9برای تعیین
حجم نمونه از فرمول کوکران بهرهگیری شده است.
در اين فرمول  tسطح اطمینان مورد پذيرش در
علوم انسانی میباشد که برابر p ،9/96نسبت موفقیت
(وجود رابطه بین متغیرها) و  qبیانگر عدم موفقیت
(عدم رابطه بین متغیرها) (بازرگان و همکاران:9319 ،
 )936با توجه به مطالب فوق ،حجم نمونه  333شهروند
محاسبه شده است.
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محدوده مورد مطالعه
شهرستان سنقر كلیايی با مساحتی حدود 2212
كیلومتر مربع ،در شمال شرقی استان كرمانشاه بین 11
درجه و  99دقیقه تا  11درجه و  51دقیقه طول شرقی
و  31درجه و  11دقیقه تا 35درجه و 1دقیقه عرض
شمالی واقع شده است .اين شهرستان از شمال به
شهرستان قروه(استان كردستان) ،از جنوب به بخش
دينور ،از شرق به اسدآباد(استان همدان) و از غرب به
شهرستان كامیاران(استان کردستان) محدود است ،شکل
شماره ( 9122 .)9متر از سطح دريا ارتفاع دارد و به
صورت دشتی وسیع با ارتفاعات مختلف احاطه گرديده
است .شهرستان سنقركلیايی تشكیل شده از دو شهر و
هشت بخش و  295روستا میباشد كه طبق آمار 9335
تعداد 11911نفر ساكن در شهر سنقر و تعداد52263
نفر ساكن در روستا و شهر(مؤيدی«.)95 :9333 ،سطر»
میباشد.
يافتههای پژوهش
آمار توصیفی
جدول ( :)9ويژگی های جمعیتی پاسخگويان
متغیر

سن

تحصیالت

فراوانی

درصد

سطوح

991

2/52

زن

991

2/52

32 -96

915

15/9

15-32

925

32/2

62-15

51

91/12

 62و بیشتر

39

3

زير ديپلم

65

96/1

ديپلم

31

22/1

فوق ديپلم

31

29/6

کارشناسی

921

32/3

ارشد و باالتر

25

6/5

مأخذ :يافته های تحقیق
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طبق جدول( )9با توجه به اينکه يکی از اهداف
پژوهش مقايسه تطبیقی رفتار انتخاباتای زنان و مردان
با هم میباشد ،لذا توزيع جنسی پرسش نامه ها به يک
اندازه بوده است و  52درصد پاسخگويان را مردان و 52
درصد ديگر را زنان تشکیل داده اند ،اما از لحاظ ترکیب
سنی ،بیشترين پاسخگويان ما را با  15/9درصد ،گروه
سنی  32-96ساله تشکیل داده اند و کمترين آن را با 3
درصد ،گروه سنی  62ساله و بیشتر از  62سال تشکیل
داده اند ،از لحاظ تحصیالت نیز ،بیشترين پاسخگويان ما

را با  32/3درصد ،گروه تحصیلی کارشناسی تشکیل داده
اند و کمترين آن را با  6/5درصد ،گروه تحصیلی
کارشناسی ارشد و باالتر را شامل میشود.
آمار استنباطی
فرضیه تحقیق :رفتار انتخاباتی شهروندان شهر سنقر
در انتخابات شورای شهر مبتنی بر نظريه های رفتار
انتخاباتی (نظريه های ايدئولوژی مسلط ،انتخاب عقاليی
و هويت حزبی-جناحی) میباشد.
صورتبندی اين فرضیه جهت آزمون چنین است:
جهت آزمون اين فرضیه  -از آزمون پارامتريک تی
( )tتک نمونهای استفاده شده است .نتايج حاصله بیانگر
آن است که در سطح خطای  ،2/25چون سطح معناداری
( ،)sigدر تمامی گويه ها کمتر از  2/25به دست آمده
است ( ،)sig< 2/25لذا فرض صفر ( )H0رد و فرض
مخالف ( )H1پذيرفته میشود ،از آنجا که در اين آزمون
میانگین  3به عنوان حد متوسط میباشد ،لذا میانگین
های باالتر از  3نشان دهنده تأثیر بیشتر در رفتار
انتخاباتی شهروندان و میانگین های کمتر از 3بلعکس،
نشان دهنده تأثیر پايین تر آن گويه در رفتار انتخاباتی
شهروندان بوده است ،همچنین مثبت بودن کرانهای باال
و پايین میانگینهای بیشتر از  3و منفی بودن کرانهای
باال و پايین میانگینهای کمتر از  3نیز گواهی ديگر بر
اين مدعاست ،بنابراين میتوان بیان نمود که شهروندان
شهر سنقر در مجموع تحت تأثیر نظريه های ايدئولوژی
مسلط و انتخاب عقاليی بوده و کمتر تحت تأثیر نظريه
هويت حزبی -جناحی بودهاند جدول (.)2
ب) در اين مرحله بعد با استفاده از آزمون خی دو
) (Chi- square Testپس از تعیین سطح معنی داری،
به بررسی رابطه بین جنسیت شهروندان و میزان اهمیت
هر يك از مالکها در رفتار انتخاباتی آنان پرداختیم كه
يافتههای آن در قالب جدول ( )2بیان گرديده است.
همانگونه كه از دادههای جدول پیداست در گويههای
مربوط به نظريه ايدئولوژی مسلط و انتخاب عقاليی ،زنان
بیشتر از مردان تحت تأير بودهاند و در گويههای مربوط
به نظريه هويت حزبی -جناحی مردان بیشتر از زنان
تحت تأثیر بودهاند و ديگر مالکها ،آزمون خی دو ( Chi-
 )square Testدر مورد آنها معنا دار نبوده لذا ذکر
نشده است ،جدول ( )2و همچنین در جدول ( )3به
مقايسه تطبیقی مردان و زنان از نظر نوع رفتار انتخاباتی
پرداخته شده است.
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جدول  :2آزمون  tاز رفتار انتخاباتی شهروندان شهر سنقر در انتخابات شورای اسالمی شهر
گويه

میانگین

آماره t

*Sig

اختالف از میانگین

حد باال

حد پايین

مذهب کانديدا

3/35

1/939

2/222

2/315

2/29

2/13

انقالبی بودن

3/21

9/922

2/212

2/215

2/26

2/29

هماهنگ با دولت

3/1

1/212

2/222

2/399

2/29

2/59

سطح تحصیالت

3/31

26/532

2/232

9/335

2/21

9/13

رشته تحصیلی

1/93

29/335

2/222

9/931

9/23

9/21

سمت قبلی

3/61

92/166

2/222

2/612

2/55

2/19

اقلیت (کرد يا ترک)

2/12

-1/561

2/222

-2/532

-2/13

-2/13

تأثیرپذيری

9/11

-5/569

2/222

-2/253

-9/32

-9/29

جناح کانديدا(چپ و راست)

2/59

-1/119

2/222

-2/131

-2/62

-2/36

نظريه

ايدئولوژی مسلط

انتخاب عقاليی

هويت حزبی جناحی

* sig<0/05 :معنادار منبع :مطالعات میدانی نگارندگان9399 ،
همانطوری که در جدول ( )3قابل مشاهده است،
بیشترين رابطه بین جنسیت و رفتار انتخاباتی با 2/351
در گويه مذهب کانديدا میباشد.
جدول  :3بررسی رابطه بین جنسیت شهروندان و میزان
اهمیت هر يك از مالکها در رفتار انتخاباتی
متغیر

مقدار خی دو

(*)sig

شدت رابطه

مذهب کانديدا

13/692

2/222

2/351

انقالبی بودن

91/996

2/225

2/991

سمت قبلی

95/663

2/221

2/229

سطح تحصیالت

91/329

2/225

2/995

کدام اقلیت بودن کانديدا

96/122

2/222

2/223

جناح کانديدا

92/131

2/291

2/919

* sig<0/05 :معنادار
نگارندگان9399 ،

منبع :مطالعات میدانی

طبق جدول ( ،)1از نظر زنان در گويه های نظريه
ايدئولوژی مسلط ،میانگین اهمیت گويه های (مذهب
کانديدا ،انقالبی بودن و هماهنگ بودن با دولت) باالتر از
میانگین اهمیت اين گويه ها از نظر مردان بوده است و
در گويه های نظريه انتخاب عقاليی ،در گويه سطح
تحصیالت کانديدا ،میانگین اهمیت برای مردان باالتر از
زنان بوده اما در دو گويه ديگر (رشته تحصیلی و سمت
قبلی) ،میانگین اهمیت برای زنان باالتر از مردان بوده
است ،در گويه های نظريه هويت حزبی-جناحی ،در
هر سه گويه (اقلیت (کرد يا ترک بودن) ،تحت تأثیر
ديگران بودن و جناح چپ يا راست بودن کانديدا،
میانگین اهمیت برای مردان بیشتر از زنان بوده است لذا
میتوان چنین استنباط نمود که رفتار انتخاباتی زنان
مطابق با الگوی ايدئولوژی مسلط و انتخاب عقاليی بوده
اما الگوی رفتاری مردان در انتخابات شورای اسالمی
شهر ،مطابق با نظريه هويت حزبی-جناحی میباشد.

جدول  :1مقايسه تطبیقی مردان و زنان از نظر نوع رفتار انتخاباتی
گويه

نظريه

زنان

مردان

3/32

2/31

انقالبی بودن

3/29

2/23

هماهنگ با دولت

3/15

2/93

سطح تحصیالت

1/39

1/55

رشته تحصیلی

1/99

1/23

مذهب کانديدا
ايدئولوژی مسلط

انتخاب عقاليی

هويت حزبی جناحی

میانگین

سمت قبلی

3/12

3/62

اقلیت (کرد يا ترک)

2/11

1/39

تأثیرپذيری

9/52

3/31

جناح کانديدا(چپ و راست)

2/5

1/29

منبع :مطالعات میدانی نگارندگان9399 ،
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هرگونه توسعه بدون مشارکت مردم راه به جايی
نخواهد برد .يکی از راههای سهیم کردن مردم در روند
توسعه و اجرای موفق طرحهای شهری ،شوراهای شهر
است .با توجه به اينکه شوراهای شهر برگزيدگان مردم
هستند اين امر میتواند روند توسعه از پايین را تسريع
کند .آگاه شدن از رفتار انتخاباتی شهروندان و مالکهای
مورد نظر آنان در انتخاب شوراها بسیار حائز اهمیت است
چرا که از طريق آن هم میتوان ديدگاهها و نیازهای
شهروندان را درک نمود و هم به ارزيابی منطقیتر
عملکرد شوراها پرداخت .نتايج پژوهش حاضر بیانگر آن
است که در رفتار انتخاباتی شهروندان شهر سنقر در
گويه های مربوط به نظريه ايدئولوژی مسلط میانگین
 ،3/21در گويه های مربوط به نظريه انتخاب عقاليی
میانگین  3/19و در گويه های نظريه حزبی -جناحی
میانگین  2/22به دست آمده بنابراين میتوان چنین
نتیجه گرفت که رفتار انتخاباتی شهروندان شهر سنقر در
انتخابات شورای اسالمی شهر به نظريه رفتار انتخاباتی
عقاليی نزديکتر میباشد که اين امر میتواند ناشی از
منطقی بودن شهروندان در فرايند تصمیم گیری جهت
انتخاب کانديدای شورای شهر باشد؛ ،در اين بین گويه
هماهنگی رفتار کانديدا با دولت در نظريه ايدئولوژی
مسلط ،با میانگین  ،3/1بیشترين اهمیت را برای
شهروندان داشته است و در نظريه انتخاب عقاليی نیز،
رشته تحصیلی کانديدا با میانگین  1/93بیشترين اهمیت
را هم در اين نظريه و هم در بین هر سه نظريه مورد
بررسی برای شهروندان داشته است که اين امر میتواند
نشان دهنده لزوم مرتبط بودن رشته تحصیلی کانديدا با
سمت شورای اسالمی شهر باشد ،و در بین گويه های
هويت حزبی -جناحی نیز ،جناح کانديدا (چپ يا راست )
بودن کانديدا با میانگین  ،2/59بیشترين اهمیت را برای
شهروندان داشته است .نتايج بخش ديگر پژوهش مبنی
بر رابطه بین جنسیت و رفتار انتخاباتی شهروندان در
انتخاب کانديدای شورای شهر بیانگر آن است که رفتار
انتخاباتی زنان با میانگین های ( )1/9 ،3/19در مقايسه
با مردان با میانگین های ()1/23 ،2/19به ترتیب بیشتر
مطابق با دو نظريه ايدئولوژی مسلط و نظريه انتخاب
عقاليی میباشد حال آنکه مالکهای مورد نظر مردان
در مقايسه با زنان بیشتر مطابق با نظريه هويت حزبی-
جناحی با میانگین ( )1/26در مقايسه با زنان با میانگین
( )2/966بوده است .همانگونه که در بخش يافته ها و
نتیجه گیری توضیح داده شد به طور کلی شهروندان

شهر سنقر در انتخابات شورای اسالمی شهر رفتاری
منطقی داشته اند اما مصاحبه های صورت گرفته با
شهروندان بیانگر عدم رضايت شهروندان از عملکرد
شوراهای اسالمی شهر میباشد ،که داليل اين امر خود
نیازمند تحقیقات ديگريست .حال در اين پژوهش با
توجه به مشخص شدن ديدگاهها و مالکهای شهروندان
جهت انتخاب کانديدای مورد نظر خويش ،با توجه به نوپا
بودن اين نهاد ،پیشنهادهای زير به منظور کارآمدتر
نمودن عملکرد شوراها ارائه میشود:
 -1از آنجايی که سطح تحصیالت کانديداها در انتخاب
مردم بسیار موثر است پیشنهاد میشود از طرف
وزارت کشور حداقل مدرک تحصیلی برای
کانديداهای شورای شهر کارشناسی ارشد و باالتر
در نظر گرفته شود تا افراد اليق اين پستها را
تصاحب کنند.
 -2با توجه به نظر مردم و اينکه شوراها از ارکان اصلی
مديريت شهری هستند و کار برنامهريزی شهری را
بر عهده دارند مطلوب است که کانديداهای شورای
شهر دارای مدارک تحصیلی مرتبط باشند.
 -3اکثريت شرکت کنندگان در تحقیق ابراز داشتهاند
که از وظايف شورای شهر و همچنین عملکردی که
داشته است آگاهی چندانی نداشتهاند رعايت موارد
زير ضروری به نظر میرسد:
الف :در سطح ملی بايد از طريق صدا و سیما مردم
را از وظايف و اختیارات شوراها آگاه نمود.
ب :راه اندازی وب سايت جهت ارائه گزارشات کار
شورا به مردم.
ج :راه اندازی مجله محلی و همچنین نصب بنر و
پوستر در سطح شهر.
 -4از نظر مردم سمت قبلی کانديداها حائز اهمیت
است و نمیتوان اداره شهر را به هر کسی سپرد
پس منطقی است که کانديداها دارای سمتهای
اجرايی باشند.
مردم نسبت به شعارها و قولهايی که کانديداها
قبل از انتخابات دادهاند و کارهايی که انجام دادهاند
اعتماد کمی دارند به همین دلیل کانديداها بايد شعارها
و قولهايی بدهند که توانايی انجام آنرا داشته باشند تا
باعث بی اعتمادی مردم نشود.
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