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چکیده

شوراهاي اسالمي باهدف جلب مشاركت مردم در فعاليتهاي مختلف درساختار سياسي نظام جمهورياسالمي
پيش بيني گرديد .اما به دليل شرايط خاص زماني ،تا بيست سال پس از پيروزي انقالب مجالي براي فعاليت
نيافت .باظهور گفتمان توسعه سياسي درهفتمين انتخابات رياستجمهوري و پيرو وعده تشكيل شوراهاي اسالمي،
اين نهاد در بستر مشاركتجويي مردم فعاليت خود را آغاز نمود .ديدگاهي ميانه كه در اين تحقيق ارائه گرديده،
شوراها را نهادي مدني با كارويژههاي مختلف ميداند كه كاركردهاي نظارتي آن قابل توجه ميباشد .مهمترين
كار ويژه نظارتي شوراها ،نظارت و كنترل بر عملكرد شهرداريهاست .از اين رو ،ميزان اثربخشي نظارت شوراي
اسالمي شهر بربهبود عملكرد شهرداري به عنوان هدف اصلي اين پژوهش مدنظر قرارگرفته است .پژوهش حاضر
با هدف تعيين ميزان اثربخشي نظارت شوراي اسالمي شهر بر بهبود عملكرد شهرداري بناب و ارائه پيشنهادهايي
بر اساس نتايج تحقيق از پرسنل ستادي ،مديران ارشد سازمان ،اعضاي دوره چهارم شوراي اسالمي شهر بناب
انجام گرديد .براي دستيابي به اين هدف براي بررسي نظارت از منظر حقوق اداري شامل دو بعد نظارت پيشيني
و نظارت پسيني استفاده شد .ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه ميباشد كه سؤاالت آن بر اساس طيف ليكرت
(پنج گزينهاي) طراحي شده است .و پس از تأييد روايي آن بين نمونه آماري كه  75نفر بود توزيع و با حصول
پايايي باالي آن از طريق آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي ساده تحليل شد .يافتهها نشان داد كه
ميانگين دادههاي هردو نوع نظارت پيشيني و پسيني شوراياسالمي باالتر ازحد متوسط بود و ابعاد نظارت پيشيني
به ترتيب؛ تصويب بودجه ،تصويب معامالت ،تصويب استقراض (وام) و تصويب اساسنامه شركتها و سازمانهاي
وابسته با در بهبود عملكرد شهرداري بناب اثربخش هستند.

واژگان کلیدی :نظارت پيشيني ،نظارت پسيني ،شوراي اسالمي شهر ،شهرداري ،اثربخشي ،بهبود
عملكرد.

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی .
 .2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بناب – ایران (نویسنده مسئول).

E- mail: ba.rahimian@yahoo.com
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مقدمه

شوراهاي محلي از مظاهر دموكراسي و حاكميت مردم به شمار ميروند و هدف از تشكيل اين شوراها
مشاركت دادن مردم در اداره امور محلي است و از اين طريق مردم خود را در سرنوشت مكاني كه در آن
زندگي ميكنند ،سهيم ميدانند .طبق قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب
شهرداران مصوب  ،1375هدف شوراها پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،بهداشتي،
فرهنگي ،آموزشي ،پرورشي و ديگر امور رفاهي از راه همكاري مردم است .دو نهاد ،اركان اصلي مديريت
شهري را به وجود ميآورند ،نخست شوراي اسالمي شهر و دوم شهرداريكه در رأس هرم اجرايي شهر قرار
دارد .وظيفه شوراي شهر هدايت صحيح امور شهر است و امروزه ديگر وظايف شهرداريها تنها نظافت شهر
و جمعآوري زباله نيست بلكه ارائه صدها نوع خدمات ديگر در محدوده كار شهرداريهاست .شوراي شهر در
واقع مرجع تصميمگيري و وضع مقررات شهري و شهرداريها مأمور اجراي درست اين مقررات هستند.
شوراي شهر ،شهردار را انتخاب ،بودجه شهرداري و ساير مقررات و ضوابط شهري را به تصويب ميرساند و
به اجراي كامل و درست آن مصوبات و همه خدمات گوناگون شهرداري نظارت مينمايند .برخي از اعمال
اجرايي در امور شهري و مديريت آن از اهميت ويژهاي در جهت منافع شهروندان برخوردار است كه با توجه
به اهميت آن امور ،الزم است تحت نظارت دقيقتر و جديتر شوراي شهر قرار بگيرد .نظارت شوراي شهر
براقدامات شهرداريكه مهمترين بازوي اجراي شوراي شهر محسوب ميشود الزم و حياتي است و اقداماتي
كه از سوي شهرداري صورت ميپذيرد فقط با كسب اجازه قبلي و تاييد و تصويب شوراي شهر قابل اجرا
بوده و داراي مشروعيت قانوني است ،دربسياري از شهرهاي دنيا ،شهردار نفراول شهر است و تمام مجموعه
شهري در اختيار اوست(سعيدنيا .)144 :1379 ،دركشور ما هنوز اختيارات طرح شده درماده  136قانون برنامه
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مصوب  1379به شكل كامل به شهرداريها تفويض نشده است و
شورا نيز به عنوان بزرگترين نهاد مردمي فاقد ابزار قدرتي براي تصميمگيريهاي كالنشهري است .با
توجه به نوپا بودن شوراها در ايران و بر اساس تجربه مشاهده ميشود كه همواره اختالفاتي بين شورا و
شهرداري به وجود ميآيد ،اين تقابل و چالش موجود بين دو سيستم بر اساس سختي كار اين سازمانها در
مقابل يكديگر تشديد ميشود .اگر شوراي شهر تصميمات خود را به علم و تجربه استوار سازد و شهرداري
نيز آن را هوشمندانه اجرا نمايد هرگز چالش بين اين دو نهاد به وجود نخواهد آمد .همواره چالشهاي بين
شوراها و شهردار (صرف نظر از اينكه مردم شهردار و شورا را انتخاب كنند يا اين كه شوراي برگزيده مردم،
شهردار تعيين كنند) در غياب قوانين مشخص و تعيينكننده و همچنين نبود نظارت كامل نهادهاي مردمي،
بر چگونگي هزينه كرد منابع محدود و تعيين اولويتهاي شهر نيز از ديگر عوامل قابل ذكر فرا روي انجام
درست وظايف شهرداران به شمار ميآيد .بر اين اساس در اين تحقيق اين سوال مورد بررسي قرار ميگيرد
كه نظارتهاي پيشيني و پسيني شوراي شهر بر بهبود عملكرد شهرداري بناب چه قدر اثربخش ميباشد؟ و
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هدف اصلي تحقيق حاضر تعيين ميزان اثربخشي نظارت شوراي اسالمي شهر بر بهبود عملكرد شهرداري
بناب ميباشد.
پیشینه تجربی

ياوري و همكاران( )1392در تحقيقي با عنوان طراحي مدل مفهومي مديريت عملكرد سازماني براي
سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي ،طي سال  ،1391در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي ،با بررسي متغيرهاي
مديريت عملكرد سازماني در سطح دولت ،سازمان ،گروه و فرد با رويكرد كيفي به روش تحليل مضموني و
طبقهبندي و گونهشناسي ،دريافتند كه مدل مطلوب مديريت عملكرد سازماني جامع سه عنصر ابعاد و
معيارهاي عملكرد ،پيشرانهاي دروني و بيروني عملكرد ،و فرآيند (مراحل) مديريت و بهبود عملكرد است.
نتايج نشان داد بر اساس تفاوت ابعاد عملكرد در سازمانهاي مختلف ،هر سازمان بايد متناسب با اقتضائات و
بر اساس چشمانداز ،ماموريت ،اهداف كالن و راهبردهاي خود به سوال چيستي عملكرد خويش پاسخ دهد و
ابعاد عملكرد خود را تبيين كند و پس از آن به طراحي شاخصها و سنجههاي مناسب همت گمارد .پيش-
رانهاي عملكرد نيز در همه سازمانها يكسان نيست؛ گاه نيز با فرض يكساني ،ميزان تاثير هر يک از آنها
درعملكرد هر سازمان متفاوت است ،چه بسا عامليكه درسازماني ،اثر محوري بر عملكرد دارد اما در سازمان
ديگري چندان مهم نيست ،بنابراين شايسته است هر سازمان بر اساس اين مدل مفهومي ،مدل مناسب
خويش را توسعه دهد .والمحمدي و همكاران( )1392درتحقيقي با عنوان ارزيابي تاثير اجراي مديريت دانش
بر عملكرد سازماني با رويكرد كارت امتيازي متوازن ،طي سال  ،1391در سه شركت زيرمجموعه شركت-
هاي پتروشيمي ملي ايران ،با بررسي متغيرهاي مجموعه اقدامات مديريت دانش و عملكرد سازمان از چهار
منظر يادگيري و رشد ،فرآيندهاي داخلي ،مشتري و مالي به روش توصيفي– تحليلي با استفاده از پرسشنامه
از طريق تحليل عاملي اكتشافي و مدليابي معادالت ساختاري ،دريافتند كه اثر مجموعه اقدامات مديريت
دانش بر عملكرد كلي سازمان مثبت و معنادار (اگرچه ضعيف) بود ،اين تاثير تنها بر بعد يادگيري و رشد
معنادار بوده و در خصوص ساير ابعاد معنادار نبود .نتايج نشان داد هر يک از عوامل اصلي موفقيت در اجراي
مديريت دانش بر عملكرد سازماني به ترتيب شامل استراتژي ،فرهنگ سازماني ،فرآيندها و فعاليتها،
آموزش و بازآموزي ،پاداشدهي و انگيزش ،هدايت و حمايت رهبري و نهايتاً تكنولوژي اطالعات است.
خيرانديش و همكاران( )1391در تحقيقي با عنوان نقش سرمايههاي فكري در عملكرد سازماني؛ مطالعه
موردي در شركت پخش پگاه ،طي سال  ،1389در شركتهاي پخش پگاه ،با بررسي متغيرهاي سرمايه
فكري ،سرمايه انساني ،سرمايه ساختاري ،سرمايه ارتباطي و عملكرد سازماني ،به روش توصيفي همبستگي،
با استفاده از پرسشنامه از طريق آزمون همبستگي اسپيرمن و تحليل عاملي تاييدي ،دريافتند كه سرمايههاي
فكري تاثير قابل مالحظهاي بر عملكرد سازماني شركت پخش پگاه دارند .نتايج نشان داد سرمايه انساني
بيشترين رابطه را با عملكرد شركت پخش پگاه دارد ،بنابراين شركت با سرمايهگذاري برروي سرمايه انساني
به كاركنان خود فرصت ميدهد تا در ايجاد اثربخشي سازماني كمک كنند .حاجيكريمي و همكاران()1391
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درتحقيقي با عنوان بررسي و تبيين نقش مديريت دانش مشتري دربهبود عملكرد سازماني ،طي سال ،1389
در مديران بانک تجارت ،با بررسي متغيرهاي مديريت دانش مشتري شامل :دريافت دادههاي مشتري،
پردازش دادههاي مشتري ،توسعه دانش مشتري ،بهبود عملكرد سازماني و مديريت ارتباط با مشتري به
روش توصيفي همبستگي با استفاده از پرسشنامه از طريق تحليل رگرسيون چندگانه و آزمون  Tاستيودنت،
دريافتند كه دريافت دادهها ،توسعه دانش و مديريت ارتباط با مشتري بر بهبود عملكرد سازماني تاثير مي-
گذارند .همچنين دريافت دادهها ،پردازش دادهها و توسعه دانش مشتري بر مديريت ارتباط با مشتري
اثرگذارند ،از طرف ديگر پردازش دادهها بر توسعه دانش مشتري و توسعه دانش بر دريافت دادهها تاثير مي-
گذارند .نتايج نشان داد كه به دليل فقدان سيستمهاي فنآوري اطالعات مناسب ،بانک اطالعاتي منسجم از
مشتريان و همچنين آموزشهاي الزم به كاركنان در بانک تجارت ،جهت ذخيرهسازي ،كدگذاري ،يک-
پارچهسازي و پردازش دادههاي دريافتي ،ارتباط معنيداري بين دريافت دادههاي مشتري و پردازش آنها در
بانک تجارت وجود ندارد ،اما پردازش دادههاي مشتري بر توسعه دانش مشتري و توسعه دانش نيز به نوبه
خود بر دريافت دادههاي مشتري اثر ميگذارند.
روش تحقیق

تحقيق حاضر ازنظر هدف ،كاربردي و ازحيث روش توصيفي و همبستگي است .جامعه آماري تحقيق
حاضر شامل سه گروه ميباشند ،گروه اول :كليه پرسنل ستادي شهرداري بناب ،گروه دوم :كليه مديران
مياني و عالي شهرداري بناب و گروه سوم :شامل اعضاي دوره چهارم شوراي اسالمي شهر بناب ميباشد،
از اين رو جامعه آماري اين تحقيق  75نفر كه شامل  45نفر پرسنل ستادي 21 ،نفر مديران مياني و عالي
و  9نفر اعضاي شوراي اسالمي شهر بناب ميباشد .نمونه آماري اين تحقيق با توجه به محدود بودن
تعداد جامعه آماري ،كل جامعه آماري ( 75نفر) به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفتهاند.
ابزار جمعآوري اطالعات در اين تحقيق ،پرسشنامه محققساخته ميباشد .سواالت بر اساس طيف
ليكرت طراحي و براي سه گروه پرسنل ستادي ،مديران مياني و عالي شهرداري و اعضاي دوره چهارم
شوراي اسالمي شهر بناب توزيع گرديد .براي تعيين اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوري و براي آزمون
پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد .مقدار آن برابر  0/86و  0/83به دست آمد.
یافتههای تحقیق

 نظارت پيشيني شوراي اسالمي شهر بر عملكرد شهرداري بناب موثر است.رابطه معنيداري بين دو متغير نظارت پيشيني شوراي اسالمي شهر و عملكرد شهرداري وجود دارد.
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جدول شماره ( :)1آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی
نظارت پیشینی شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری

نظارت پيشيني شوراي اسالمي شهر

آمارهها

عملكرد شهرداري

مقدار ضریب همبستگي پيرسون

0/772

سطح معنيداري

0/000

تعداد

75

جدول شماره ( :)2تحلیل واریانس فرضیه مربوط به مدل رگرسیونی
متغیر نظارت پیشینی شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
ضریب تشخيص

خطاي استاندارد
0/419
سطح

سطح

معنيداري

اطمينان

0/000

0/99

نتيجه آزمون:

F

2

تعدیل شده

تشخيص ( )R

0/591

0/596

0/772

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادي

منبع تغييرات

18/97

18/97

1

رگرسيون

0/17

12/84

73

باقيمانده

------

31/81

74

کل

107/83

رد فرض H0

ضریب

R

چنانچه مالحظه ميگردد ،سطح معنيداري آزمون مربوطه برابر  0/000ميباشد ،با توجه به ضريب
تشخيص  0/59 ،R2ميتوان بيان نمود كه  59درصد تغييرات عملكرد شهرداري ،توسط تغييرات در
نظارت پيشيني شوراي اسالمي شهر تبيين ميگردد.
جدول شماره ( :)3ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر نظارت پیشینی
شورای اسالمی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری
نتيجه آزمون

سطح معنيداري

 tمحاسبه شده

 βشيب خط

عنوان متغير

رد فرض H0

0/000

7/47

1/34

عرض از مبدا

رد فرض H0

0/000

10/38

0/57

نظارت پيشيني شوراي اسالمي شهر

بنابراين رابطه رياضي تاثير نظارت پيشيني شوراي اسالمي شهر بر عملكرد شهرداري ،به صورت زير
خواهد بود Y=1/34+0/57X1 :ميتوان بيان نمودكه يک واحد افزايش در نظارت پيشيني شوراي اسالمي
شهر باعث  0/57واحد افزايش در عملكرد شهرداري بناب ميشود ،پس ميتوان نتيجه گرفت كه مدل
رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معنيدار ميباشد.
 -تصويب بودجه شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر بر عملكرد شهرداري بناب موثر است.
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جدول شماره ( :)4آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی
تصویب بودجه شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
آمارهها

عملكرد شهرداري

تصویب بودجه شهرداري

مقدار ضریب همبستگي پيرسون

0/657

توسط شوراي اسالمي شهر

سطح معنيداري

0/000

تعداد

75

چنانچه مالحظه ميگردد در سطح معنيداري دو دامنهاي ،سطح معنيداري آزمون پيرسون 0/000
بوده ،بنابراين رابطه معنيداري بين دو متغير تصويب بودجه شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر و
عملكرد شهرداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)5تحلیل واریانس فرضیه مربوط به مدل رگرسیونی
متغیر تصویب بودجه شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
خطاي استاندارد

ضریب تشخيص تعدیلشده

ضریب تشخيص ()R2

R

0/497

0/423

0/431

0/657

سطح معنيداري

سطح اطمينان

0/000

0/99
نتيجه آزمون:

F

55/32

رد فرض H0

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادي

منبع تغييرات

13/71

13/71

1

رگرسيون

0/24

18/1

73

باقيمانده

------

31/81

74

کل

چنانچه در جدول مالحظه ميگردد ،سطح معنيداري آزمون مربوطه برابر  0/000ميباشد ،با توجه
به ضريب تشخيص  R2كه  0/43ميباشد ،ميتوان بيان نمود كه  43درصد تغييرات عملكرد شهرداري،
توسط تغييرات در تصويب بودجه شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر تبيين ميگردد.
جدول شماره ( :)6ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر تصویب بودجه
شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری
نتيجه آزمون

سطح معنيداري

 tمحاسبه شده

 βشيب خط

عنوان متغير

رد فرض H0

0/000

9/86

1/83

عرض از مبدا

رد فرض H0

0/000

7/43

0/39

تصویب بودجه شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر

بنابراين رابطه رياضي تاثيرتصويب بودجه شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر برعملكرد شهرداري،
به صورت زير خواهد بود Y=1/83+0/39 X1 :ميتوان بيان نمود كه يک واحد افزايش در تصويب بودجه
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بررسي ميزان اثرخبشي نظارت شوراي اسالمي شهر در هببود عملكرد شهرداري بناب

شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر باعث  0/39واحد افزايش در عملكرد شهرداري بناب ميشود ،پس
ميتوان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معنيدار ميباشد.
 تصويب استقراض (وامها) شهرداري توسط شوراياسالمي شهر بناب برعملكرد شهرداي بناب موثراست.
جدول شماره ( :)7آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی تصویب
استقراض (وامها) شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
آمارهها

عملكرد شهرداري

تصویب استقراض (وامها)

مقدار ضریب همبستگي پيرسون

0/505

توسط شوراي اسالمي شهر

سطح معنيداري

0/000

تعداد

75

در سطح معنيداري دو دامنهاي ،سطح معنيداري آزمون پيرسون  0/000بوده و بنابراين رابطه معنيداري
بين دو متغير تصويب استقراض (وامها) شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر و عملكرد معنيداري شهرداري
وجود دارد.
جدول شماره ( :)8تحلیل واریانس فرضیه مربوط به مدل رگرسیونی
متغیر تصویب استقراض (وامها) شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
خطاي استاندارد

ضریب تشخيص تعدیلشده

0/569

0/245

سطح

سطح

معنيداري

اطمينان

0/000

0/99

نتيجه آزمون:
رد فرض H0

F

25/01

ضریب

R

تشخيص ()R2

0/505

0/255

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادي

منبع تغييرات

8/12

8/12

1

رگرسيون

0/32

23/69

73

باقيمانده

------

31/81

74

کل

چنانچه مالحظه ميگردد سطح معنيداري آزمون مربوطه برابر  0/000ميباشد ،ميتوان چنين ادعا
نمود كه آزمون فوق با خطاي  0/01يا سطح اطمينان  0/99معنيدار ميباشد ،با توجه به ضريب تشخيص
 25 ،R2درصد تغييرات عملكرد شهرداري ،توسط تغييرات در تصويب استقراض (وامها) شهرداري توسط
شوراي اسالمي شهر تبيين ميگردد.
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جدول شماره ( :)9ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر تصویب
استقراض (وامها) شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری
نتيجه آزمون

سطح معنيداري

 tمحاسبه شده

 βشيب خط

عنوان متغير

رد فرض H0

0/000

9/47

2/09

عرض از مبدا

رد فرض H0

0/000

5

0/31

تصویب استقراض (وامها) شهرداري توسط
شوراي اسالمي شهر

بنابراين رابطه رياضي تاثير تصويب استقراض (وامها) شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر بر عملكرد
شهرداري ،به صورت زير خواهد بود Y=2/09+0/31 X1 :ميتوان بيان نمود كه يک واحد افزايش در تصويب
استقراض (وامها) شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر باعث  0/31واحد افزايش در عملكرد شهرداري
بناب ميشود ،پس ميتوان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معنيدار ميباشد.
آزمون فرضيه  :3نظارت بر معامالت شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر بر عملكرد شهرداري بناب
موثر است.
جدول شماره ( :)10آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی نظارت بر
معامالت شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
آمارهها

عملكرد شهرداري

نظارت بر معامالت شهرداري

مقدار ضریب همبستگي پيرسون

0/691

توسط شوراي اسالمي شهر

سطح معنيداري

0/000

تعداد

75

در سطح معنيداري دو دامنهاي ،سطح معنيداري آزمون پيرسون  0/000بوده و نيز با توجه به مقدار
 rمحاسبه شده كه  0/691ميباشد و اين مقدار ،ازمقدار بحراني پيرسون بادرجه آزادي  75كه  0/16است
بزرگتر ميباشد ،بنابراين رابطه معنيداري بين دو متغير نظارت بر معامالت شهرداري توسط شوراي
اسالمي شهر و عملكرد شهرداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)11تحلیل واریانس فرضیه مربوط به مدل رگرسیونی متغیر نظارت
بر معامالت شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
خطاي استاندارد
0/477
سطح
معنيداري

سطح
اطمينان

0/000
نتيجه آزمون:
رد فرض H0

0/99

ضریب تشخيص تعدیلشده
0/47

ضریب تشخيص ()R2
0/477

R
0/691

F

ميانگين
مربعات

مجموع مربعات

درجه
آزادي

منبع تغييرات

66/555

15/17
0/22
------

15/17
16/64
31/81

1
73
74

رگرسيون
باقيمانده
کل
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چنانچه مالحظه ميگردد سطح معنيداري آزمون مربوطه برابر  0/000ميباشد ،با توجه به ضريب
تشخيص  0/47 ،R2ميتوان بيان نمود كه  47درصد تغييرات عملكرد شهرداري ،توسط تغييرات در نظارت
بر معامالت شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر تبيين ميگردد.
جدول شماره ( :)12ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر نظارت بر
معامالت شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری
سطح معني-

 tمحاسبه شده

 βشيب خط

عنوان متغير

رد فرض H0

0/000

11/82

1/91

عرض از مبدا

رد فرض H0

0/000

8/15

0/39

نتيجه آزمون

داري

نظارت بر معامالت شهرداري توسط
شوراي اسالمي شهر

بنابراين رابطه رياضي تاثير نظارت برمعامالت شهرداري توسط شوراياسالمي شهر برعملكرد شهرداري،
به صورت زير خواهد بود Y=1/91+0/39 X1 :ميتوان بيان نمودكه يک واحد افزايش در نظارت بر معامالت
شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر باعث  0/39واحد افزايش در عملكرد شهرداري بناب ميشود ،پس
ميتوان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معنيدار ميباشد.
 تصويب اساسنامه سازمانهاي وابسته به شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر بر بهبود عملكردشهرداري بناب موثر است.
جدول شماره ( :)13آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی تصویب اساسنامه
سازمانهای وابسته به شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری

تصویب اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری توسط شورای اسالمی شهر

آمارهها

عملكرد شهرداري

مقدار ضریب همبستگي پيرسون

0/628

سطح معنيداري

0/000

تعداد

75

چنانچه مالحظه ميگردد در سطح معنيداري دو دامنهاي ،سطح معنيداري آزمون پيرسون 0/000
بوده و نيز با توجه به مقدار  rمحاسبه شده كه  0/628ميباشد و اين مقدار ،از مقدار بحراني پيرسون با
درجهآزادي  74كه  0/16است ،بزرگتر ميباشد ،بنابراين رابطه معنيداري بين دومتغير تصويب اساسنامه
سازمانهاي وابسته به شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر و عملكرد شهرداري وجود دارد.
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جدول شماره ( :)14تحلیل واریانس فرضیه مربوط به مدل رگرسیونی
متغیر تصویب اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
خطاي استاندارد

ضریب تشخيص تعدیلشده

ضریب تشخيص ()R2

R

0/513

0/386

0/395

0/628

سطح

سطح

معنيداري

اطمينان

0/000

0/99

نتيجه آزمون:

F

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادي

منبع تغييرات

12/56

12/56

1

رگرسيون

0/26

19/25

73

باقيمانده

------

31/81

74

کل

47/61

رد فرض H0

چنانچه در جدول شماره ( )14مالحظه ميگردد سطح معنيداري آزمون مربوطه برابر 0/000ميباشد،
ميتوان چنين ادعا نمود كه آزمون فوق با خطاي  0/01يا سطح اطمينان  0/99معنيدار ميباشد ،پس
فرض  H1تاييد و فرض  H0رد ميگردد .با توجه به ضريب تشخيص  R2كه عبارت است از :نسبت تغييرات
توضيح داده شده توسط متغير  xبه تغييرات كل 0/39 ،ميباشد ،ميتوان بيان نمود كه  39درصد تغييرات
عملكرد شهرداري ،توسط تغييرات در تصويب اساسنامه سازمانهاي وابسته به شهرداري توسط شوراي
اسالمي شهر تبيين ميگردد.
جدول شماره ( :)15ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر تصویب اساسنامه
سازمان وابسته به شهرداری توسط شورای اسالمی شهر بر عملکرد شهرداری
سطح معني-

 tمحاسبه شده

 βشيب خط

عنوان متغير

رد فرض H0

0/000

13/27

2/12

عرض از مبدا

رد فرض H0

0/000

6/9

0/38

نتيجه آزمون

داري

تصویب اساسنامه سازمانهاي وابسته به
شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر

بنابراين رابطه رياضي تاثير تصويب اساسنامه سازمانهاي وابسته به شهرداري توسط شوراي اسالمي
شهر بر عملكرد شهرداري ،به اين صورت خواهد بود Y=2/12+0/38 X1 :ميتوان بيان نمود كه يک واحد
افزايش در تصويب اساسنامه سازمانهاي وابسته به شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر باعث 0/38
واحد افزايش درعملكرد شهرداري بناب ميشود ،پس ميتوان نتيجه گرفتكه مدل رگرسيوني اين آزمون
از لحاظ آماري معنيدار ميباشد.
 -نظارت پسيني شوراي اسالمي شهر بر عملكرد شهرداري بناب موثر است.
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بررسي ميزان اثرخبشي نظارت شوراي اسالمي شهر در هببود عملكرد شهرداري بناب
جدول شماره ( :)16آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی
نظارت پسینی شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
عملكرد شهرداري

آمارهها
مقدار ضریب همبستگي پيرسون

0/729

سطح معنيداري

0/000

تعداد

75

نظارت پسینی شورای اسالمی شهر

در سطح معنيداري دو دامنهاي ،سطح معنيداري آزمون پيرسون  0/000بوده و اين مقدار ،از مقدار
بحراني پيرسون با درجه آزادي  74كه  0/16است ،بزرگتر ميباشد ،بنابراين رابطه معنيداري بين دو
متغير نظارت پسيني شوراي اسالمي شهر و عملكرد شهرداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)17تحلیل واریانس فرضیه مربوط به مدل رگرسیونی
متغیر نظارت پسینی شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
خطاي استاندارد

ضریب تشخيص تعدیلشده

0/452

0/524

سطح

سطح

معنيداري

اطمينان

0/000

0/99

نتيجه آزمون:

F

82/62

رد فرض H0

ضریب

R

تشخيص ()R2
0/531

ميانگين

0/729

مجموع مربعات

درجه آزادي

16/89

16/89

1

رگرسيون

0/2

14/92

73

باقيمانده

------

31/81

74

کل

مربعات

منبع تغييرات

چنانچه در جدول شماره ( ،)17مالحظه ميگردد سطح معنيداري آزمون مربوطه برابر  0/000ميباشد،
ميتوان چنين ادعا نمود كه آزمون فوق با خطاي  0/01يا سطح اطمينان  0/99معنيدار ميباشد .پس
فرض  H1تاييد و فرض  H0رد ميگردد ،با توجه به ضريب تشخيص  R2كه عبارت است از :نسبت تغييرات
توضيح داده شده توسط متغير  xبه تغييرات كل 0/53 ،ميباشد ،ميتوان بيان نمود كه  53درصد تغييرات
عملكرد شهرداري ،توسط تغييرات در نظارت پسيني شوراي اسالمي شهر تبيين ميگردد.
جدول شماره ( :)18ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر
نظارت پسینی شورای اسالمی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری
نتيجه آزمون

سطح معنيداري

 tمحاسبه شده

 βشيب خط

عنوان متغير

رد فرض H0

0/000

6/41

1/33

عرض از مبدا

رد فرض H0

0/000

9/09

0/60

نظارت پسيني شوراي اسالمي شهر
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بنابراين رابطه رياضي تاثير نظارت پسيني شوراي اسالمي شهر بر عملكرد شهرداري ،به صورت زير
خواهد بود Y=1/33+0/6 X1 :ميتوان بيان نمودكه يک واحد افزايش درنظارت پسيني شوراي اسالمي شهر
باعث  0/60واحد افزايش درعملكرد شهرداري بناب ميشود ،پس ميتوان نتيجهگرفتكه مدل رگرسيوني
اين آزمون از لحاظ آماري معنيدار ميباشد.
 نظارت بر حسن اجراي مصوبات توسط شوراي اسالمي شهر برعملكرد شهرداري بناب موثر است.جدول شماره ( :)19آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی نظارت بر
حسن اجرای مصوبات توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری

نظارت بر حسن اجرای مصوبات توسط شورای اسالمی شهر

آمارهها

عملكرد شهرداري

مقدار ضریب همبستگي پيرسون

0/546

سطح معنيداري

0/000

تعداد

75

در سطح معنيداري دو دامنهاي ،سطح معنيداري آزمون پيرسون  0/000بوده و اين مقدار ،از مقدار
بحراني پيرسون با درجه آزادي  74كه  0/16است ،بزرگتر ميباشد ،بنابراين رابطه معنيداري بين دو
متغير نظارت بر حسن اجراي مصوبات توسط شوراي اسالمي شهر و عملكرد شهرداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)20تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی
متغیر نظارت بر حسن اجرای مصوبات توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
خطاي استاندارد

ضریب تشخيص تعدیلشده

0/553

0/288

سطح

سطح

معنيداري

اطمينان

0/000

0/99

نتيجه آزمون:
رد فرض H0

F

30/98

ضریب تشخيص

R

()R2
0/298

0/546

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادي

منبع تغييرات

9/48

9/48

1

رگرسيون

0/3

22/33

73

باقيمانده

------

31/81

74

کل
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بررسي ميزان اثرخبشي نظارت شوراي اسالمي شهر در هببود عملكرد شهرداري بناب

چنانچه در جدول شماره ( ،)20مالحظه ميگردد سطح معنيداري آزمون مربوطه برابر  0/000مي-
باشد ،ميتوان چنين ادعا نمود كه آزمون فوق با خطاي  0/01يا سطح اطمينان  0/99معنيدار ميباشد ،با
توجه به ضريب تشخيص  0/29 ،R2ميتوان بيان نمود كه  29درصد تغييرات عملكرد شهرداري ،توسط
تغييرات در نظارت بر حسن اجراي مصوبات توسط شوراي اسالمي شهر تبيين ميگردد.
جدول شماره ( :)21ضرایب پارامتر مربوط به متغیر نظارت بر حسن اجرای مصوبات
توسط شورای اسالمی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری
سطح معني-

 tمحاسبه شده

 βشيب خط

عنوان متغير

رد فرض H0

0/000

13/85

2/3

عرض از مبدا

رد فرض H0

0/000

5/56

0/32

نتيجه آزمون

داري

نظارت بر حسن اجراي مصوبات توسط
شوراي اسالمي شهر

بنابراين رابطه رياضي تاثير نظارت بر حسن اجراي مصوبات توسط شوراي اسالمي شهر بر عملكرد
شهرداري ،به اين صورت خواهد بود Y=2/3 +0/32 X1 :ميتوان بيان نمود كه يک واحد افزايش در نظارت بر
حسن اجراي مصوبات توسط شوراي اسالمي شهر باعث  0/32واحد افزايش در عملكرد شهرداري بناب
ميشود ،پس ميتوان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معنيدار ميباشد.
 نظارت بر حسن اداره اموال شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر برعملكرد شهرداري بناب موثر است.جدول شماره ( :)22آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی نظارت بر حسن اداره
اموال شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری

نظارت بر حسن اداره اموال شهرداری توسط شورای اسالمی شهر

آمارهها

عملكرد شهرداري

مقدار ضریب همبستگي پيرسون

0/488

سطح معنيداري

0/000

تعداد

75

چنانچه مالحظه ميگردد در سطح معنيداري دو دامنهاي ،سطح معنيداري آزمون پيرسون 0/000
بوده و اين مقدار ،از مقدار بحراني پيرسون با درجه آزادي  74كه  0/16است ،بزرگتر ميباشد ،بنابراين
رابطه معنيداري بين دو متغير نظارت برحسن اداره اموال شهرداري توسط شوراياسالمي شهر و عملكرد
شهرداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)23تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر نظارت
بر حسن اداره اموال شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
خطاي استاندارد

ضریب تشخيص تعدیلشده

ضریب تشخيص ()R2

R

0/576

0/228

0/238

0/488
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سطح

سطح

معنيداري

اطمينان

0/000

0/99

F

نتيجه آزمون:

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

22/84

رد فرض H0

درجه
آزادي

منبع تغييرات

7/58

7/58

1

رگرسيون

0/33

24/23

73

باقيمانده

------

31/81

74

کل

سطح معنيداري آزمون مربوطه برابر  0/000ميباشد ،با توجه به ضريب تشخيص  0/23 ،R2ميباشد،
ميتوان بيان نمود كه  23درصد تغييرات عملكرد شهرداري ،توسط نظارت بر حسن اداره اموال شهرداري
توسط شوراي اسالمي شهر تبيين ميگردد.
جدول شماره ( :)24ضرایب پارامتر فرضیه مربوط به متغیر نظارت بر حسن اداره
اموال شهرداری توسط شورای اسالمی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری
نتيجه آزمون

سطح معنيداري

 tمحاسبه شده

 βشيب خط

عنوان متغير

رد فرض H0

0/000

10/36

2/19

عرض از مبدا

رد فرض H0

0/000

4/7

0/30

نظارت بر حسن اداره اموال شهرداري
توسط شوراي اسالمي شهر

بنابراين رابطه رياضي تاثير نظارت بر حسن اداره اموال شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر بر
عملكرد شهرداري ،به اين صورت خواهد بود Y=2/19+0/30 X1 :ميتوان بيان نمودكه يک واحد افزايش در
نظارت بر حسن اداره اموال شهرداري توسط شوراي اسالمي شهر باعث  0/30واحد افزايش در عملكرد
شهرداري بناب ميشود ،پس ميتوان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معني-
دار ميباشد.
 نظارت بر روند خدمات عمومي توسط شوراي اسالمي شهر بر عملكرد شهرداري بناب موثر است.جدول شماره ( :)25آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی نظارت بر
روند خدمات عمومی توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری

نظارت بر روند خدمات عمومی توسط شورای اسالمی شهر

آمارهها

عملكرد شهرداري

مقدار ضریب همبستگي پيرسون

0/607

سطح معنيداري

0/000

تعداد

75
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بررسي ميزان اثرخبشي نظارت شوراي اسالمي شهر در هببود عملكرد شهرداري بناب

در سطح معنيداري دو دامنهاي ،سطح معنيداري آزمون پيرسون  0/000بوده و با توجه به مقدار
محاسبه شده كه  0/607ميباشد و اين مقدار ،از مقدار بحراني پيرسون با درجه آزادي  74كه  0/16است،
بزرگتر ميباشد ،بنابراين رابطه معني داري بين دو متغير نظارت بر روند خدمات عمومي توسط شوراي
اسالمي شهر و عملكرد شهرداري وجود دارد.
r

جدول شماره ( :)26تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی
متغیر نظارت بر روند خدمات عمومی توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
خطاي استاندارد

ضریب تشخيص تعدیلشده

0/524

0/360

سطح معني-
داري

سطح اطمينان

0/000

ميانگين

F

نتيجه آزمون:

42/56

رد فرض H0

0/368

0/607

()R2

درجه

مجموع مربعات

مربعات

0/99

ضریب تشخيص

R

آزادي

منبع تغييرات

11/71

11/71

1

رگرسيون

0/27

20/09

73

باقيمانده

------

31/81

74

کل

چنانچه مالحظه ميگردد سطح معنيداري آزمون مربوطه برابر  0/000ميباشد ،با توجه به ضريب
تشخيص  36 ،R2درصد تغييرات عملكرد شهرداري ،توسط نظارت بر روند خدمات عمومي توسط شوراي
اسالمي شهر تبيين ميگردد.
جدول شماره ( :)27ضرایب پارامتر مربوط به متغیر نظارت بر روند خدمات عمومی
توسط شورای اسالمی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری
سطح معني-

 tمحاسبه شده

 βشيب خط

عنوان متغير

رد فرض H0

0/000

9/43

1/90

عرض از مبدا

رد فرض H0

0/000

6/52

0/41

نتيجه آزمون

داري

نظارت بر روند خدمات عمومي توسط
شوراي اسالمي شهر

بنابراين رابطه رياضي تاثير نظارت بر روند خدمات عمومي توسط شوراي اسالمي شهر بر عملكرد

شهرداري ،به اين صورت خواهد بود Y=1/90+0/41 X1 :ميتوان بيان نمود كه يک واحد افزايش در نظارت
بر روند خدمات عمومي توسط شوراي اسالمي شهر باعث  0/41واحد افزايش در عملكرد شهرداري بناب
ميشود ،پس ميتوان نتيجه گرفت كه مدل رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معنيدار ميباشد.
 -تفريغ بودجه توسط شوراي اسالمي شهر بر عملكرد شهرداري بناب موثر است.
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جدول شماره ( :)28آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی تفریغ بودجه
توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری

تفریغ بودجه توسط شورای اسالمی شهر

آمارهها

عملكرد شهرداري

مقدار ضریب همبستگي پيرسون

0/587

سطح معنيداري

0/000

تعداد

75

چنانچه در جدول شماره ( )28مالحظه ميگردد در سطح معنيداري دو دامنهاي ،سطح معنيداري
آزمون پيرسون  0/000بوده و اين سطح از حداقل سطح معنيداري كه  0/05ميباشد كوچکتر بوده و
نيز با توجه به مقدار  rمحاسبه شده كه  0/587ميباشد و اين مقدار ،از مقدار بحراني پيرسون با درجه
آزادي  74كه  0/16است ،بزرگتر ميباشد ،بنابراين رابطه معنيداري بين دو متغير مذكور وجود دارد،
پس فرض  H1تاييد و فرض  H0رد ميگردد به عبارتي بين تفريغ بودجه توسط شوراي اسالمي شهر و
عملكرد شهرداري رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)29تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی
متغیر تفریغ بودجه توسط شورای اسالمی شهر و عملکرد شهرداری
خطاي استاندارد

ضریب تشخيص تعدیلشده

0/534

0/336

سطح معنيداري

سطح اطمينان

0/000

0/99
نتيجه آزمون:

رد فرض H0

F

38/39

ضریب تشخيص

R

0/345

0/587

()R2

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادي

منبع تغييرات

10/96

10/96

1

رگرسيون

0/28

20/85

73

باقيمانده

------

31/81

74

کل

چنانچه در جدول شماره ( ،)29مالحظه ميگردد سطح معنيداري آزمون مربوطه برابر  0/000مي-
باشد ،ميتوان چنين ادعا نمود كه آزمون فوق با خطاي  0/01يا سطح اطمينان  0/99معنيدار ميباشد،
پس فرض  H1تاييد و فرض  H0رد ميگردد ،با توجه به ضريب تشخيص  R2كه عبارت است از :نسبت
تغييرات توضيح داده شده توسط متغير  xبه تغييرات كل 0/34 ،ميباشد ،ميتوان بيان نمود كه  34درصد
تغييرات عملكرد شهرداري ،توسط تفريغ بودجه توسط شوراي اسالمي شهر تبيين ميگردد.
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بررسي ميزان اثرخبشي نظارت شوراي اسالمي شهر در هببود عملكرد شهرداري بناب
جدول شماره ( :)30ضرایب پارامتر مربوط به متغیر تفریغ بودجه
توسط شورای اسالمی شهر و تاثیر آن بر عملکرد شهرداری
نتيجه آزمون

سطح معنيداري

 tمحاسبه شده

 βشيب خط

عنوان متغير

رد فرض H0

0/000

9/42

1/93

عرض از مبدا

رد فرض H0

0/000

6/19

0/38

تفریغ بودجه توسط شوراي
اسالمي شهر

بنابراين رابطه رياضي تاثير تفريغ بودجه توسط شوراي اسالمي شهر بر عملكرد شهرداري ،به صورت
زير خواهد بود Y=1/93+0/38 X1 :ميتوان بيان نمود كه يک واحد افزايش در تفريغ بودجه توسط شوراي
اسالمي شهر باعث  0/38واحد افزايش در عملكرد شهرداري بناب ميشود ،پس ميتوان نتيجه گرفت كه
مدل رگرسيوني اين آزمون از لحاظ آماري معنيدار ميباشد.
رتبهبندی متغیرها

چنانچه در جدول شماره ( )31مالحظه ميگردد چون  2محاسبه شده كه برابر با  37/73است از  2با
درجه آزادي  3و  =0/05كه برابر  0/878است ،بزرگتر ميباشد و سطح معنيداري آزمون فريدمن انجام
شده از  0/05كه حداقل سطح معنيداري است ،كوچکتر ميباشد ،پس ميتوان نتيجهگيري كرد كه بين
ميزان ارتباط ابعاد نظارت شوراي اسالمي شهر و عملكرد شهرداري ،تفاوت معنيداري وجود دارد .نتايج
آزمون فريدمن رتبهبندي ابعاد نظارت پيشيني و پسيني شوراي اسالمي شهر به شرح زير است:
جدول شماره ( :)31آماره آزمون
فریدمن برای رتبهبندی ابعاد نظارت پیشینی
رتبه ميانگين

ابعاد شایستگي نظارت پيشيني

75

تعداد

37/73

خيدو

3
0/000

درجه آزادي
سطح معنيداري

جدول شماره ( :)32رتبهبندی ابعاد نظارت پیشینی
رتبه ميانگين

ابعاد نظارت پيشيني

2/84

تصویب بودجه

2/47

تصویب استقراض وام

2/81

تصویب معامالت شهرداري

1/89

تصویب اساسنامه شرکتها و سازمانهاي وابسته
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باتوجه به جدول شماره ( )32ميتوان ميزان رابطه ابعاد نظارت پيشيني شوراياسالمي شهر و عملكرد
شهرداري بناب را به شرح زير رتبهبنديكرد:
 .1تصويب بودجه
 .2تصويب معامالت شهرداري
 .3تصويب استقراض وام
 .4تصويب اساسنامه شركتها و سازمانهاي وابسته
جدول شماره ( :)33آماره آزمون فریدمن
برای رتبهبندی ابعاد نظارت پسینی
رتبه ميانگين

ابعاد شایستگي نظارت پسيني
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تعداد

37/73

خيدو

3
0/000

درجه آزادي
سطح معنيداري

جدول شماره ( :)34رتبهبندی ابعاد نظارت پسینی
رتبه ميانگين

ابعاد نظارت پسيني

2/71

نظارت بر حسن اجراي مصوبات

1/95

نظارت بر حسن اداره اموال شهرداري

2/59

نظارت بر خدمات عمومي

2/75

تفریغ بودجه شهرداري

با توجه به جدول شماره ( ،)34ميتوان ميزان رابطه ابعاد نظارت پسيني شوراي اسالمي شهر و عملكرد
شهرداري بناب را به شرح زير رتبهبنديكرد:
 .1تفريغ بودجه شهرداري
 .2نظارت بر حسن اجراي مصوبات
 .3نظارت بر خدمات عمومي
 .4نظارت بر حسن اداره اموال شهرداري
بحث و نتیجهگیری

تحقيق حاضر به منظور بررسي ميزان اثربخشي نظارتهاي پيشيني و پسيني شوراي اسالمي شهر بر
بهبود عملكرد شهرداري بناب انجام شد ،در اين تحقيق سعي گرديد تا اثربخشي نظارتهاي پيشيني و
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پسيني شوراي اسالمي شهر بر بهبود عملكرد شهرداري بناب مورد بررسي قرار گيرد .يافتهها حاكي از آن
است كه سطح معنيداري آزمون همبستگي پيرسون براي تمامي فرضيهها كوچکتر از حداقل سطح
معنيداري بود ،پس رابطه معنيداري بين متغير نظارت پيشيني و پسيني و ابعاد آنها با متغير عملكرد
شهرداري وجود دارد .براي آزمون تاثير متغير مستقل و ابعاد آن بر متغير وابسته اين فرضيهها از آزمون
رگرسيون خطي ساده استفاده شده است ،با توجه به جدولهاي آمار استنباطي و مقادير بتاهاي مربوط به
متغير نظارت پيشيني و شاخصهاي آن (نظارت بر معامالت شهرداري ،تصويب بودجه شهرداري ،تصويب
اساسنامه سازمانهاي وابسته به شهرداري و تصويب استقراض (وامها) شهرداري بر بهبود عملكرد
شهرداري بناب) در رابطه با متغير عملكرد شهرداري ميزان تغيير دربهبود عملكرد شهرداري به ازاي تغيير
درمتغير نظارت پيشيني و پسيني و هريک از ابعاد آن تعيين ميشود .بدين ترتيبكه يک واحد تغيير مثبت
در نظارت پيشيني؛ نظارت بر معامالت شهرداري ،تصويب بودجه شهرداري ،تصويب اساسنامه سازمان-
هاي وابسته به شهرداري و تصويب استقراض (وامها) شهرداري بر بهبود عملكرد شهرداري بناب موجب
رشد در بهبود عملكرد شهرداري بناب ميشود ،بنابراين نظارتهاي پيشيني و پسيني شوراي اسالمي
شهر از نظر نيل به اهدافشان در ارتباط با بهبود عملكرد شهرداري بناب اثربخش ميباشد.
ادبيات تحقيق نيز بيانگر تاثيرگذاري نظارت شوراي اسالمي شهر و ابعاد آن بر عملكرد شهرداري است.
به عبارتي نظارت شوراي اسالمي شهر و ابعاد آن (نظارت پيشيني و پسيني) در بهبود عملكرد شهرداري
موثر است ،به طوري كه در رابطه با ميزان اثربخشي نظارت شوراي اسالمي شهر و روابط متغيرهاي ديگر با
آن ميتوان گفت كه نتيجه تحقيق حاضر با نتايج تحقيق ياوري و همكاران( )1392كه نشاندهنده اين
موضوع است كه ابعاد عملكرد در سازمانهاي مختلف تفاوت دارد و در هر سازمان الگوي مناسب با آن
سازمان و ابعاد مرتبط بايد استفاده شود ،همسو بوده تاثيرپذيري عملكرد مالي و غيرمالي شهرداري بناب از
نظارت شوراي اسالمي شهر را به دست داد و همچنين با تحقيق والمحمدي و همكاران( )1392كه بيانگر
تاثير متغيرهاي مختلف بر عملكرد در سازمان است همسو بوده و بر بعد مالي و غيرمالي عملكرد تاكيد دارد.
و با نتايج تحقيق خيرانديش و همكاران( )1388كه بر رويكرد نوين سرمايهها شامل ابعاد سرمايه فكري
پرداخته همسو بوده و بر نظارت شوراي اسالمي شهر كه از جمله عناصر سرمايه ساختاري محسوب ميشود
تاكيد ميكند .همچنين با نتيجه تحقيق مستاجريان و بدريزاده( )1386كه بيانگر استلزامات آمادگي
شهرداري درجهت توسعه آن تاكيد ميكند همسو بوده و بر نظارت پسيني و شاخصهاي اثربخش آن توسط
شوراي اسالمي شهر داللت دارد كه بسترساز و پيش زمينه آمادگي شهرداري بناب براي توسعه آن را فرآهم
ميسازد ،ازطرف ديگر با نتيجه تحقيق رشيدي( )1385كه عوامل مديريتي به عنوان عوامل موثر در موفقيت
استقرار شهرداري الكترونيكي را به دست داده است همسو بوده و بر نظارت شوراي اسالمي شهر به عنوان
عامل مديريتي تاكيد ميكند ،بر قوت مفهومي و تحليلي و كاربردي و نوآورانه آن ميافزايد ،بنابراين هر چه
ابعاد نظارت شوراي اسالمي شهر از قبيل نظارت پيشيني و نظارت پسيني و شاخصهاي آنها تغيير مثبت
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داشته باشد ،باعث بهبود عملكرد شهرداري بناب ميشود ،بنابراين تالش براي آگاهي از مزاياي اين دو
نظارت و جنبههاي مختلف آن ،موجب افزايش دانش فردي و سازماني شده و بهرهمندي از آنها بر بهبود
عملكرد شهرداري بناب ميافزايد.
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