نظرسنجی از اساتید دانشگاه در مورد
شهردار آینده اصفهان
(خالصه مدیریتی)
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نظرسنجی از اساتید دانشگاه در مورد شهردار آینده اصفهان

الف .ضرورت و روششناسی:

ضرورت :تقریبادراوایلخردادماهبودکهروزنامهدنیایاقتصاد ،یکنظرسنجیازمتخصصاندرمورد

.1
دتامرکزپژوهشهایشورایشهراصفهانایده

منتشرکرد.ایننظرسنجیجرقهایش

شهردارآیندهتهرانرا
مشابهیراالبتهبااعمالبرخیاصالحاتدراصفهاندنبالنماید.نظرسنجیمذکوردراصفهانبهدالیلزیر
ضرورتمییافت:

 درخواستبرخیاعضایشورایجدیدازمرکزبرایاستخراجمعیارهایانتخابشهردار
لزومبهرهگیریازنظراتخواصعلمیشهردرموردشهردارآینده


 .2چرا استادان دانشگاه :برای نظرسنجی در مورد شهردار آینده اصفهان گروههای مختلفی همچون
..میتوانستندموردپرسشقراربگیرنداما
هنرمندان،ورزشکاران،صنوفمختلف،مدیران،دانشجویانو .
هایشوراهمانطورکهازنامآنبرمیآیدقرابتبیشتریبااساتیدمحترمدانشگاهدارد


ماهیتمرکزپژوهش
وازاینروتصمیمگرفتهشددراولینگامازاینبزرگوارانکهخواصعلمیشهراصفهانهستنددرباره
شهردارآیندهاصفهانپرسششود.
 .3اساتید منتخب :جهت انتخاب استادان برگزیده به عنوان خواص علمی برای نظرسنجی درباره
غربالهایی مد نظر قرار گیرند که کمترین «سوگیری» از
شایستگیهای شهردار آینده اصفهان ،تالش شد  

صورتبندیشدند:

غربالهادردومرحله
سویطراحاننظرسنجیدرنتایجنهاییواردشود.این 
دانشگاهها

الف.انتخاب
ب.انتخاباستادان
دانشگاههامدنظرقرارگرفت:

درموردغربالاول،دومالکبرایبرگزیدن
 برجستهبودنوسطحباالیعلمیدانشگاهدرسطحشهراصفهان

دانشگاهها و نظام مدیریت شهری؛ تا در حد امکان

رشتههای موجود در 
 وجود ارتباط تخصصی میان  
دانشگاههادارایشناختکافیازموضوعمدیریتشهریباشند.

استادانمنتخبازاین
بهعنوانمثالدانشگاهعلومپزشکیاصفهانمعیاراولرادارابود،امابهدلیلنداشتنمعیاردومبهصورتکامل،
دانشگاههایمنتخبجایینیافت.درنتیجهاولینغربالمنجربهانتخابسهدانشگاهبهعنوانپاسخگویان

درمیان
نظرسنجیگردید:
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 دانشگاهاصفهان ،
 دانشگاهصنعتیاصفهان 
 دانشگاههنراصفهان

رشتههای تحصیلی مرتبط با نظام مدیریت شهری در این سه دانشگاه ،مقرر شد
با توجه به گستردگی و وجود  
اعضایهیئتعلمیاینسهدانشگاهبهعنوانپاسخگودرایننظرسنجیمشارکتیابند.
دانشگاههای منتخب مد نظر قرار گرفتند و هر

مالکهای متعددی برای انتخاب اساتید از میان 

در غربال دوم ،
میشد «بهترین استاد هر دانشکده» برگزیده
یک به دلیلی رد شدند.برای مثال اگر برای انتخاب استادان تالش  
شود،اینمسئلهمستلزمبررسیاستادانبراساسمعیارهایمختلفبودوبههرحالامکاناعمالنظرشخصیاز
مالکهایذهنیحذفشدندومقررشدمالکیعینی

میداشت.بههمیندلیل
سویطراحاننظرسنجیوجود 
برایانتخاباستادانلحاظشود.ضمناینکهبرخیمشکالتاجراییهمچونکمبودزمان،منابعوپراکندگی
مینمود.
استادانشرایطانتخابرادشوارترنیز 
دانشکدههای سه دانشگاه منتخب به عنوان

در نهایت و پس از مباحثات فراوان ،تصمیم بر آن شد که رؤسای 
نمیشد
پاسخگویاننظرسنجیانتخابشوند.حسناینانتخابدراینبودکهاوالًهیچنظرشخصیدرآنوارد 
دانشکدهها توسط

میگرفت.همچنین از آنجا که رؤسای 
و از هر دانشکده نیز تنها یک نفر مورد سؤال قرار  
میتوان با تقریب ،نظرات آنان را میانگین نماینده نظرات استادان
میشوند  ،
استادان همان دانشکده انتخاب  
پژوهشها در جریان انجام «پروژه تارا» ،از نظرات رؤسای

دانشکده در نظر گرفت.همچنین پیش از این مرکز 
مناسبتری نیز به

دانشگاهها بهره گرفته بود و ضمن اطمینان از ارائه نظرات کارشناسی توسط آنان ،دسترسی 

آنانداشت.
دانشکدههای سه دانشگاه منتخب ،دو گروهازاستادان نیز برای افزایش غنای نظرسنجی

افزون بر تمامیرؤسای 
بهجمعپاسخگویاننظرسنجیافزودهشدند:
 استادانگروهشهرسازیدانشگاههنراصفهان:ازآنجاکهاساتیدگروهشهرسازیدانشگاههنراصفهان،
برنامهریزی-هستندونیزمباحث
تصمیمگیریدرشهر-یعنی 

اصلیترینروندهای
متخصصینیکیاز 
جامعهشناسی شهری ،طراحی شهری،

حملونقل ،محیط زیست ،
مختلفی همچون اقتصاد شهری  ،
میشود،ازنظراتتمامیآناندرایننظرسنجیبهره
زیرساختهایشهری،و...دراینگروهتدریس 

گرفتهشد.

 گروه گلچین:برای این که ابعاد تخصصی مدیریت شهری تا حد مطلوبی در پاسخگویان پوشش داده
دانشگاههای مختلف انتخاب شدند .اعضای این گروه

شود ،یک گروه گلچین نیز از اساتید 
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تخصصهای مرتبط با نظام مدیریت شهری و یا سابقه کار با/در شورای شهر ،شهرداری اصفهان و

علومپزشکی،
داشتهاند .همچنین با توجه به این که در  4گروه قبلی از دانشگاه  
برنامههای توسعه را  

دانشگاهآزاداصفهان،حوزهعلمیه،ونیزبانوانارجمندعضویحضورنداشت،سعیگردیدایننقیصه
تاحدودیدرانتخاباعضایگروهگلچینجبرانگردد.
غربالها و معیارهایی که گفته شد  60استاد به عنوان پاسخگویان نظرسنجی مرکز
در پایان ،بر اساس  
پژوهشهایشورایاسالمیشهربرگزیدهشدند.

 .4پرسش اول :در پرسش اول از استادان درخواست شد که نظرات خود را در مورد قابلیتها و
هایبیانشده


هاییکهشهردارآیندهاصفهانبایدازآنبرخوردارباشدبیانکنند.سپسشایستگی

شایستگی
گروهبندی
،درچهاردسته  

پسازانجامفرایندکدگذاریو براساسمدل«دانش/مهارت/دیدگاه/ویژگی»
نیزمشخصشدهوکدهایاهمانشایستگیهابراساسآن

شدند.همچنینمیزانتکرارهریکازکدها 
اولویتبندی شدند .الزم به ذکر است امتیاز هر کد در قیاس با امتیاز کلیه کدها معنی میباید و نه فقط

کدهایهمگروهآن .

کسانیکهمیشناسندسهنفررابهعنوانشهردار

 .5پرسش دوم :درپرسشدوم،ازاساتیدخواستهشداز
اصفهانپیشنهادکنند.درواقعاینپرسشبدوناین کهفهرستیرادراختیاراساتیدقراردهدبهصورتباز
نفربهعنوانگزینههایپیشنهادیتوسطاستادانمعرفیشدند.الزمبه

مطرحگردیدودرنتیجهنزدیکبه21
توضیح است در این پرسش و پرسش سوم طبعا از اساتید انتظار میرفت بر اساس شایستگیهایی که
خودشان مطرح کرده اند دست به انتخاب شهردار بزنند که قاعدتا اساتید به طور ذهنی این کار را انجام
دادند .در واقع طراحان نظرسنجی هم انتخاب معیارها و هم انتخاب گزینهها بر اساس معیارها را به
پاسخگویانواگذارنمودندواینچنیننبودهاستکهفرایندامتیازدهیبهگزینههابراساسمعیارهاتوسط

طراحانصورتگیرد؛زیرااینکارحجمسوگیریواعمالنظرشخصینظرسنجیراباالمیبردوکیفیت

نتایجآنراشدیدامخدوشمینمود .

هاواخبارمرتبطباگزینههایشهرداری،یکفهرست


یرسانه
 .6پرسش سوم:درپرسشسوم،براساسبررس
13نفرهبه دستآمدوازاستادانخواستهشدازمیانافراداینفهرستسهنفررابهترتیباولویتبهعنوان
گزینههایشهرداریمعرفیکنند.ازآنجاکهفهرستمذکورطوالنیبودهونظرسنجیهمبهطورتلفنی

برگزارمیشد،امکانداشتاسامینفراتکهاولیاآخرفهرستهستندشانسبیشتریبرایانتخابشدن

هابهعنواننقطهشروعانتخابمیشد.


داشتهباشند،ازاینرودرخواندنلیستهرباراسمیکیازگزینه
رتبهبندیشدند.الزمبه
اساسمیزانتکراراسامیافرادبهآنهاامتیازدهیشدوافراداز 1تا  13

سپسبر 
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هایشهرداریبراساسرسانههاومحافل


ه(گزینه
مطرحشدهدرلیست13نفر

ذکراستنامچهارنفرازافراد
رسمیوغیررسمی)،جزء21نفریکهتوسطاساتیددرپرسشدوممطرحشدندقرارنگرفت .
الزمبهذکراستمشارکت60استاددانشگاهدرنظرسنجیمنتشرشده،لزوماًدرپاسخبههرسهسؤالنظرسنجی
ویژگیهای شهردار بوده است،

دادهاند ،سؤال مربوط به 
نبوده است.سؤالی که تقریباً تمامی استادان بدان پاسخ  
ندادهاند.
امابرخیازاساتیدبنابردالیلمختلفپاسخیبهسؤاالت2و 3
گروههای مرجع بیشتر در
پژوهشها از هر تالشی برای مشارکت دادن  

در پایان متذکر میگردد مرکز 
میکند،زیراایناعتقاددرمرکزوجودداردکهمشارکتهرچه
نظرسنجیهایمرتبطبامدیریتشهریاستقبال 

میشود.در
گیریهای شهری منجر به افزایش شفافیت و کیفیت تصمیمات  


تصمیم
ذینفعان مختلف در 
بیشتر  

ذینفعاناستو"نتیجه"اینمشارکتدر
پژوهشهابر"فرایند"افزایشمشارکت 

اینموردتأکیداصلیمرکز
مرتبهدوماهمیتقراردارد .
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ب .نتـایـج:
فهرستکاملمعیارهایمطرحشدهتوسطاساتید 

پرسش اول:
مهارت/توانایی

دانش

صفت /رفتار

نگرش/ارزش

شناخت علمی از موضوعات شهری

۳۳

مدیریت (برنامهریزی ،سازماندهی)... ،

۲۱

پرهیز از سیاسیکاری و باندبازی

۱۳

شخصیت دانشگاهی

۷

شناخت شهر اصفهان

۱۴

تجربه موفق کار در نهادهای عمومی

۲۱

شایستهگزینی در حوزه نیروی انسانی

۱۲

قاطعیت و اقتدار

۷

بهروز بودن

۵

تعاملپذیری و ارتباط اجتماعی

۱۵

پرهیز از نگرش صرفا کالبدی به شهر

۹

اهل اصفهان

۶

تسلط به زبان بین المللی

۴

تفکر و اقدام استراتژیک

۱۴

اهتمام به توسعه گردشگری

۸

خالقیت و نوآوری

۵

بهرهگیری از مشاوره متخصصان

۱۴

ارجحیت منافع جمعی به منافع فردی

۸

وجاهت سیاسی

۴

رهبری

۵

اعتقاد به آیندهنگری

۷

تالشگری و شادابی

۴

مدیریت اجرایی

۴

عنایت به کرامت انسانی

۵

خطرپذیری و شجاعت

۴

جامعنگری

۴

توجه به محیط زیست

۴

مسئولیتپذیری

۴

تجربه موفق کار در شهرداری

۴

قانونگرایی

۴

صداقت

۴

توانایی در جذب سرمایه و درامد

۲

توجه به رفاه همهجانبه شهروندان

۴

خوش اخالقی

۴

خالقیت و نوآوری در مدیریت شهر

۴

نزدیکی به مردم

۳

پیگیری توسعه پایدار

۴

دنیا دیده و دنیاگشته

۳

باور به پویایی و زندهبودن شهر

۴

پاکدست و عاری از فساد

۳

توجه به عقالنیت

۳

وجهه بینالمللی
داشتن/تمکن مالی
داشتن/مردم دوست
بودن/وجهه احتماعی

۲

داشتن/خوشتیپ/
مدبر/انتقادپذیر/سالمت
نفس/متعهد/معنوی/
وجهه ملی داشتن/وجهه
فرهنگی داشتن/در شان

درنظرگرفتن همه ذینفعان/حفظ
اصالت شهر/توجه به عدالت
توجه به برنامه/توجه به الگوهای برتر

اصفهان/در دسترس
۲

بودن/امانتدار/
امیدوار/بصیر/

نگرش توسعهای

دور از ریا/فراخنگر/
قانونگرا/کاریزماتیک

فلسفففهگرا/جففوانگرا/توجففه بففه حففق
اصفهان/توجه به بومی سفازی/تالش بفرای
احیففففای تمففففدن اصفففففهان/قا ل بففففه
صنعتی زدایی/تالش برای جایگاه بین المللی

۱

شهر/توجه به گرافیک شهر /نگاه فرا منطقفه
ای/پیروی از خط امام و رهبر/انقالبیبودن/
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گزینههایمطرحشدهپاسخبهپرسشدومبهترتیبحروفالفبا:
پرسش دوم :

شماره نام

نام خانوادگی

.1

سیدمهدی

ابطحی

.2

علی

اعتصامپور

.3

نعمت اهلل

اکبری

.4

مهدی

جمالینژاد

.5

محمدعلی

جوادی

.6

سیدمحمود

حسینی

.7

امیر

رحیمی

.8

مرتضی

سقائیاننژاد

.9

جواد

شعرباف

.11

علیرضا

صلواتی

.11

سیدجمالالدین

صمصامشریعت

.12

حمیدرضا

عظیمیان

.13

حجتاهلل

غالمی

.14

غالمحسین

کرباسچی

.15

محمود

محمدی

.16

کورش

محمدی

.17

فرهنگ

مظفر

.18

فتح اهلل

معین

.19

رضا

نصر اصفهانی

.21

علیرضا

نصر اصفهانی

.21

قدرت اهلل

نوروزی
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هایمطرحدررسانههاواخبارمرتبطبرایتصدیسمت


انتخاباستاداندانشگاهازمیانگزینه
پرسش سوم:
شهرداراصفهان 

 رتبهبندی کل گزینهها
نام خانوادگی

آخرین سمت سازمانی مرتبط با شهر/استان اصفهان

امتیاز

رتبه

نام

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان

117

1

نعمت اهلل

اکبری

104

2

مهدی

جمالینژاد

شهردار اصفهان

3

سیدمهدی

ابطحی

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان

73

4

محمدعلی

جوادی

شهردار اسبق اصفهان

49

5

سیدمحمود حسینی

استاندار اسبق اصفهان

46

6

حجتاهلل

غالمی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان

22

7

حمیدرضا

عظیمیان

شهردار اسبق اصفهان

20

8

قدرت اهلل

نوروزی

فرماندار اسبق اصفهان

12

9

مرتضی

تهرانی

معاون سیاسی اسبق استانداری اصفهان

8

11

مرتضی

مبلغ

*معاون سیاسی اسبق وزارت کشور

7

11

جواد

شعرباف

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان

6

12

احمد

محمدی

معاون اسبق خدمات شهری شهرداری اصفهان

3

13

مهدی

فاتحی

شهردار بهارستان

1

* سمتی در ارتباط با اصفهان نداشته است.

8

نظرسنجی از اساتید دانشگاه در مورد شهردار آینده اصفهان

 سه نفری که بیشترین دفعات به عنوان اولویت اول انتخاب شدند:
رتبه

نام خانوادگی

دفعات

1

اکبری

18

2

جمالینژاد

15

3

ابطحی

11

 سه نفری که بیشترین دفعات به عنوان اولویت دوم انتخاب شدند:
رتبه

نام خانوادگی

دفعات

1

جوادی

14

2

حسینی

11

3

اکبری

8

 سه نفری که بیشترین دفعات به عنوان اولویت سوم انتخاب شدند:
رتبه

نام خانوادگی

دفعات

1

جمالینژاد

8

2

عظیمیان

6

3

ابطحی

5

9

