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چکیده
مترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود .به تعبیر
قوانین و مقررات شهری را میتوان بهعنوان یکی از مه 
بهتر شهروندان بهعنوان بازیگران و عنصر ا لص ی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری میتوانند ضمن تعریف نقش برای
خود و سایر اعضا در اداره امور شهر نیز مشارکت کنند و مفهوم شهروندی را محقق سازند .بیش از یک دهه نیست که مدیریت
شهری بهعنوان رشتهای نوین ،مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است .این رویکرد جدید به مسائل شهروندان و فضاهای شهری،
اشتراکات گستردهای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی ،جامعهشناسی ،شهرسازی و  ...دارد .متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند
سطحی و چند رشتهای خود ازجمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است .اعتماد بهصورت متغیرهای وابسته ،مداخلهگر و مستقل
در مدلهای مدیریتی نقش مهمی ایفا میکند .هدف از این پژوهش نیز سنجش میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری میباشد.
در این تحقیق روش جمعآوری اطالعات بر مبنای کتابخانهای ،اسنادی و نیز میدانی (پرسشنامهای) ،و نوع تحقیق کاربردی-
توسعهای و روش مطالعه اسنادی -تحلیلی و پیمایشی بوده است .پس از طراحی پرسشنامه ،از طریق تحلیل نتایج پرسشنامههای
توزیع شده توسط نرمافزار  SPSSمیزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بررسی میشود و توسط روش ضریب همبستگی
یشود و مطالعات انجام شده نشان میدهد که شهروندان در
میزان همبستگی بین فرضیههای تحقیق و درستی آنها بررسی م 
اطالعرسانی مشکالت شهری به مدیران مشارکت کمتری را از خود نشان دادند که درنهایت پیشنهادهایی جهت کمک به بهبود این
یگردد.
روابط ارائه م 
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مقدمه
شهر بهعنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاههای
یتوان مدیریت شهری را در مسیر یک توسعه قانونمند
نکننده دارد .از دیدگاه دیگر ،م 
شهری نقش بسیار مهم و تعیی 
و پایدار مورد توجه قرار داد .این مورد ،بیشتر از این جهت اهمیت دارد که نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی
شهری ،م 
یتواند در بهبود سکونتگاههای انسانی و پایداری توسعه شهری ،مهمترین نقش را ایفا کند .تغییر نوع
زندگی افراد جامعه از شیوه روستایی به شهری باعث تغییرات زیادی در حوزه مدیریت شهروندان شده است .با
توجه به اینکه مدیریت شهری متولی اداره شهرها یکی از اجزاء اصلی مدرنیته است ،بررسی اعتماد در این حوزه
اهمیت ویژهای مییابد .برای بررسی نحوه و میزان اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری که از مسائل پراهمیت
یشود ،متغیرهای دخیل در این رابطه تعیین شده و نوع رابطه و میزان تأثیر آنها را در
در این حوزه محسوب م 
اعتماد مابین شهروندان (بهعنوان ساکنان شهر که از خدمات مدیریت شهری بهرهمند میشوند) و مدیریت شهری
مش صخ

شده است .امروزه گسترش ارتباطات در سطح جامعه جهانی توانسته است فواصل زمانی و مکانی را تا حد

زیادی از بین ببرد و برقراری ارتباط متقابل را برای افراد ،گروهها و سازمان مختلف ممکن سازد .بنابراین به دلیل
شهای انسانی ،لزوم وجود اعتماد و بررسی ریشهها
وجود برخی از مؤلفهها ،نظیر ناشناختگی و پیشبینیناپذیری کن 
شازپیش احساس م 
و عوامل بسترساز در پیدایش فرهنگ اعتماد در جامعه بی 
یشود .)Zetomka,2005:5( .اعتماد از
جنبههای مهم روابط انسانی و اجتماعی در میان افراد ،گروهها و نهادهای اجتماعی است و با تسهیل تعامالت
شهای متقابل بین افراد و گروههای اجتماعی ،نقوش مهمی را در ایجاد نظم و همبستگی اجتماعی و
اجتماعی و کن 
نیز حفظ آنها بر عهده دارد .اعتماد از جنبههای مهم روابط انسانی و زمینهساز همکاری میان افراد است
( .)Zetomka,2005:6در این میان رابطه شهروند بهمثابه یک خرده نظام شخصیت (با مدیریت شهری در معنای عام
و شهرداری در معنای خاص) بهمثابه یک خرده نظام اجتماعی (رابطهای مبادلهای است برای حفظ سالمت ،استمرار
و اثربخشی این مبادله هنجارها و به رویههایی نیاز است که شالوده آنها را روابط مبتنی بر اعتماد نهادی شکل
م
یدهد .لذا برای تنظیم روابط شهروندان با نهادها و سازمانهای متولی مدیریت شهری به اعتماد نهادی نیازمندیم تا
بتوان کنشها ،رفتارها و مناسبات بین شهروندان با این گونه سازمانها را پیشبینی پذیر ،الگومند و قاعدهمند ساخت.
در واقع این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری مالیر به چه میزان
است همچنین میزان پاسخگویی ،میزان اثربخشی عملکرد و میزان همسویی اهداف مدیریت شهری شهر مالیر با
نیازهای شهروندان چقدر است .تحقیق حاضر ،از نوع کاربردی -توسعهای به شمار میآید .روش مطالعه اسنادی،
تحلیلی و پیمایشی است .برای تکمیل اطالعات موجود ،از منابع دسته اولی چون پرسشنامه استفاده شده است.
جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان شهر مالیر در سال  ) 24 6 51 ( 93 31را تشکیل میدهد .در این پژوهش
نمونهها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب گردیدهاند .برآورد حجم نمونه با استفاده از روش کوکران
صورت گرفته است .با لحاظ نمودن میزان خطای  ،0/ 05احتمال موفقیت  ،0/ 05و خطای  0/ 05و جامعه هدف به
حجم نفر ،تعداد نمونه مورد نیاز برای این پژوهش  84 3نفر تعیین گردید.

ارزیابی میزان اعتماد شهروندان به391 ...

ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،منابع کتابخانهای و پرسشنامه است که از طریق ابزارهای مهمی چون نرمافزار
 SPSSتجزیهوتحلیل و استنتاج شده است.
یباشد -1:به نظر
همچنین با توجه به ماهیت تحقیق این پژوهش به دنبال اثبات چهار فرضیه با عناوین زیر م 
ییابد ،به دنبال آن رضایت شهروندان نیز ارتقا
یرسد هرچه میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری افزایش م 
م
م
ییابد -2.بین امیدواری به ارضای نیاز شهروندان (افراد پاسخگو) و اعتماد آنان رابطه وجود دارد -3.بین میزان
فساد (در کادر اداری) و اعتماد افراد به مدیران شهری رابطه وجود دارد -4.بین اعتماد نهادی شهروندان (افراد
پاسخگو) به مدیران شهری و اعتماد آنان رابطه وجود دارد.
اهداف تحقیق حاضر شامل -1 :سنجش میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری -2 .شناسایی عوامل مؤثر بر
افزایش  /کاهش اعتماد شهروندان به عملکرد مدیران شهری.
تهای مدیریتی در مسیر رفع
تدهی به فعالی 
امید است نتایج این تحقیق در برنامهریزی و تصمیمگیری مدیران و جه 
نیازها ،تعامالت و نیز نحوه رفتار و اقدامات کارکنان در سطوح مدیریتی نقش بسزایی ایفا نماید.
ویژگی عصر ما شهرنشینی گسترده ،افزایش جمعیت شهرها و بهتبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ است.
شهرنشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد ،در حالی که در سال  1900میالدی از هر  8نفر فقط یک نفر در مناطق
شهری زندگی میکرده است .طی دوره  1990تا دوره  0 203جمعیت نواحی شهری تا حدود  3/3درصد میلیارد نفر
رشد خواهد کرد ،که از این میزان  90درصد در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه خواهند بود .همچنان که
مهاجران در جستجوی کار و فرص 
تهای بهتر یا فقط برای دستیابی به غذا و سرپناه به مهاجرت به شهرها ادامه
یگیرد و حتی کاهش مییابد ،وضع مساکن موجود
یدهند ،ظرفیت زیرساختهای شهری اغلب در فشار قرار م 
م
یگیرند و .)Moosa kazemi mohammadi,2001:96( ،...
بدتر و متراکمتر میشود ،فضاهای باز مورد تجاوز قرار م 
شهرنشینی شتابان چهار دهه گذشته در کشورهای رو به توسعه چندین پیامد منفی داشته است که عبارتاند از:
افزایش فقر در شهرها ،ارائه ناکافی مسکن و خدمات شهری اصلی مانند خدمات بهداشتی ،آب ،پیدایش زاغهها و
م سک 
نهای غیرقانونی و ویرانی زیست-محیطی ( .)Zahedi,2003:7چنانکه شهر بهمثابه یک سازمان قلمداد گردد،
الزم است که در رأس آن و بهمنظور اداره امور شهر از فنی استفاده گردد که همان مدیریت شهری است
یدهد و توجه به منافع آنها
یکند ،قرار م 
( .)Shieh,2003:39گروهها را در شبکههای مختلفی که منافع آنها حکم م 
در جه 
تدهی ساختار شهری مؤثر میافتد .بنابراین ،مدیریت شهری به بررسی مسائل فضایی میپردازد که شهروندان
با آن مهمترین درگیر هستند.(Thooenig, 1970, p.p :387).
هدف مدیریت شهری را میتوان در ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن ،در قالب اقشار و گروههای مختلف
اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان ،تشویق به توسعة اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از
محیط کالبدی دانست ( .)Saeidnia,2000:46رابطه شهر و شهروندی دو سویه است .انسانها شهر را میسازند و
شرایط شهرها در زندگی آنها تأثیر قاطع و امکانناپذیر دارد .اصالح ساختار شهری و بهینه کردن شهرنشینی به
اصالح و بهینه کردن این رابطه نیاز دارد که مدیریت شهری سازماندهی این ارتباط را بر عهده دارد ،و باید همه
جوانب موضوع را مدنظر داشته ،با دقت بررسی نماید ،چرا که برای دستیابی به شهر ایده آل (شهر پارک ،روان ،سبز،
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یطلبد ( Jajermi &others,
پویا ،فرهنگی) راهی طوالنی و خطیری پیش روی ما نهاده است و تالش عظیمی م 

 .)1997:10شهروندان در تصمیمگیریها ،برنامهریزیها و کلیه فعالیتها و امور شهری ،مورد توجه مدیران ،برنامه
بنظران توسعه اجتماعی است .مشارکت ،فرایند درگیر شدن کلیه گروههای مردم در همه مراحل
ریزان و صاح 
تها و در نتیجه رشد و تعالی مادی و معنوی آنهاست و به همین خاطر شاید در
یها ،قابلی 
توسعه جهت ظهور توانای 
سالهای اخیر همواره در محافل علمی و سیاسی کشور ،موضوع مشارکت شهروندان در امور شهرها ،در صدر
گفتمانهای اجتماعی و سیاسی جامعه قرار داشته ،همگان از آن بهعنوان عنصری مهم در جهت رسیدن به دموکراسی
یتوان گفت که مشارکت مردم در روند تصمیمگیری
و توسعه پایدار س نخ راندند ( .)Abaszade,2008:44بنابراین ،م 
یتواند در ایجاد تعادل
شهری ،یکی از عناصر اصلی حکومت مردمی بوده ،افزایش مشارکت مردم در امور شهری ،م 
شهری ،نقش ارزندهای را ایفا نماید ( .)Same:16اگر شهروندان ،مشارکت در شهر را به منزله مشارکت در سرنوشت
لگیری و تقویت خصایصی ،نظیر خود
خویش بدانند ،در این صورت ،شهروندان در قالب گروههای کاری به شک 
رهبری ،خود مسؤولیت ورزی مبادرت ورزیده ،زمینه را برای تغییر و تحول در جهت تلطیف و پویایی شهری آماده
خواهند ساخت .نهایت امر این که ،مشارکت عنصر حیاتی در فرایند توسعه پایدار تلقی گردیده ،از آن بهعنوان حلقه
بنظران ،مشارکت موجب افزایش شایستگی و کرامت در افراد
مفقوده فرایند توسعه یاد میکنند و به اعتقاد صاح 
م
یگردد (.)Almond&others:1998:42

اعتماد در فرهنگ انگلیسی آکسفورد"اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت یا صفت یک ش صخ

یا یک چیز یا اطمینان به

یشود .بر اساس فرهنگ وبستر اعتماد تکیه مطمئن بر افراد و اشیاء و وابستگی مطمئن
حقیقت یک گفته " توصیف م 
بر ویژگی ،توانایی ،قدرت و درستی فردی یا شیئ است .در فرهنگ فارسی معین اعتماد به معنی «تکیه کردن بر،
واگذاشتن کاری به دیگری ،سپردن چیزی به کسی و در معنی اسمی به معنی وثوق و اطمینان» تعریف گردیده است.
اعتماد کلیدی اصلی برای روابط بین شخصی یا بین فردی در زمینههای مختلف است .اعتماد دانش یا عقیدهای است
که اعتمادشونده انگیزه یا محرکی دارد بر ای انجام دادن عملی که متعهد به انجام آن است ( .)Lovi,1999روتر
یتوانیم به گفتار ،وعدهها ،عبارتهای شفاهی و کتبی دیگران تکیه کنیم ،تعریف
اعتماد را به انتظارت کلی که م 
م
ینماید ( .)Rotr,1980اعتماد انتظار مثبتی است که دیگران در برابر آن فرصت طلبانه عمل نمیکنند ( & Roso
یخورد آشنایی و ریسک است .عبارت انتظار مثبت
 .)others, 1998مهمترین عناصری که در این تعریف به چشم م 
در این تعریف ،آشنایی و شناخت نسبت به طرف مقابل را یادآوری م 
یکند .اعتماد یک فرآیند وابسته به تاریخ است
و مبتنی بر نمونههای مربوط ،ولی محدود ،تجار ب ما است ( )Rotr,1980واژه فرصتطلبی نیز منوط به هرگونه
آسی 
بپذیری در یک رابطه توأم با اعتماد است ( .)Rimpl,1985در مدیریت و رهبری ،مسئله اعتماد و یا فقدان
اعتماد اهمیت بسزایی دارد و از این رو موضوع تحقیقات متعددی قرار گرفته است .مدیریت بر مبنای اعتماد ،بیانی
نو ین از اندیشه کهن است که جای آن در روابط امروزی به خوبی نمایان است و به کارگیری سازوکارهای آن
م
یتواند در راه کسب اثربخشی فردی و سازمانی مؤثر واقع شود .مدیریت بر مبنای اعتماد ،تکنیکی است که تمامی
افراد در روابط خود به کار میگیرند ،اما تاکنون بدان بهعنوان تکنیک رفتاری که میشود آن را آموزش داد و در
جایگاههای مختلف از آن بهره گرفت نگریسته نشده است (.)Ahmadi,2002
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در بررسی پیشینه مطالعات انجام شده در خصوص اعتماد ،بنفیلد در مطالعهای در ایتالیا دریافت که میزان اعتماد
متقابل میان مردم بسیار پایین است .وی پایین بودن این اعتماد را ناشی از فقر طوالنی و سلطه خارجی میداند.
ویلیام گامسون و جفری پیچ بر این باورند که شهروندانی که به حکومت اعتماد اندکی دارنود ،به آسانی در
فعالی 
تهای اعتراض آمیز مشارکت میکنند و در برابر نظام بسیج میشوند (.)Fatemeh golabi,2004:52-57
اینگلهارت پیش نیازهای اقتصادی و فرهنگی دموکراسی با ثبات را به این شرح ذکر میکند :توسعه اقتصادی ،درصد
نیروی کار در بخش سوم ،سالهای تداوم دموکراسی و فرهنگ سیاسی یا مدنی .او ویژگیهای فرهنگ مد نی را به
یهای انقالبی مش صخ
سه شاخص اعتماد به یکدیگر ،رضایت از زندگی و حمایت از دگرگون 

میسازد .مطالعات

اینگلهارت نشاندهنده این است که اعتماد به یکدیگر همانند رضایت از زندگی و خوشبختی همبستگی بسیاری با
سطح توسعه اقتصادی دارد ،ولی معلوم نیست که آیا این همبستگی ناشی از آن است که اعتماد به یکدیگر موجب
ًال یکدیگر را
یانجامد یا هر دو فرآیند متقاب ًال
توسعه اقتصادی میشود و یا توسعه اقتصادی به افزایش امنیت و اعتماد م 
تقویت م 
یکنند به نظر اینگلهارت علت این که در اکثر جوامع اروپایی بیشتر مردم نسبت به هموطنان خود اعتماد
دارند ،ولی در کشورهایی مانند ایتالیا این درصد کمتر است این تفاوت به سطح تفاوت اقتصادی و اجتماعی مربوط
یشود .به نظر او در دو کشور ایتالیا و آلمان غربی ،که ما از آنها شواهدی مبنی بر افزایش فوق العاده اعتماد به
م
یکدیگر داریم ،این پدیده پس از یک دوره بهبود اقتصادی سریع رخ داده است ( .)Englhart,1994:29این امر نشان
یشود ،خود نیز موجب افزایش
یدهد که توسعه اقتصادی که در نتیجه اعتماد و مشارکت مردم در امور حاصل م 
م
اعتماد عمومی در میان جامعه میگردد.
یکوشد عوامل مؤثر بر مشارکت در مدیریت شهری شهر مالیر را بررسی کند .هدف آن ،این است
تحقیق حاضر م 
که با بررسی این مورد بتواند نکات و عوامل مهمی را که میتوانند بر مشارکت بین شهروندان و مدیران تأثیر مثبتی
یتواند مدیران شهری را در باال بردن مشارکت
داشته باشند ،شناسایی نماید .بنابراین ،یافتههای پژوهش حاضر م 
شهروندان و افزایش مشارکت مردمی یاری رساند .الزمه یک پژوهش علمی معتبر تدوین چارچوب بر اساس ادبیات
یباشد که ضمن بررسی سعی شده از
یآید ،مفاهیم مرتبط با موضوع م 
و مبانی نظری مرتبط است .آنچه در ادامه م 
منابع متعدد و معتبری استفاده شود تا مدل پژوهش دقیقتری به دست آید.
 -1سرمایه اجتماعی
بهای تبیینی در مالحظات جامعهشناختی و اقتصادی معاصر است .
مفهوم سرمایه اجتماعی یکی از غنیترین چارچو 

سرمایه اجتماعی ،در عین آنکه پیوستگی مفهومی خود را به دلیل بعضی مضامین مشترک با سرمایه در معنای کالسیک
و جدید خود حفظ نموده ،اما بیشتر از اشکال دیگر سرمایه ،حالتی استعارهای داشته و نیز از عینیت کمتری برخوردار
است (.)Tavasoli&Moosavi,2005
ریشههای مفهوم سرمایه اجتماعی به کارهای دورکیم ،مارکس و حتی ارسطو برمی-گردد .همچنین فوکویاما در رابطه با
نقش اعتماد در اقتصاد و ایوانز در مورد ماهیت ارتباط جامعه -دولت بحث کردهاند .)Lehtonen,2004:204) :در واقع،
مفهوم سرمایه اجتماعی را نخستین بار شخصی به نام" هنیفان "در سال  ، 1920به کار برد .)Behzad,2002:43( .و پس
ازآن در اثر کالسیک" جین جیکوبز در  1 96 1با عنوان مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی به کار رفته است .
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در آن اثر ،جیکوبز توضیح داده است که شبکههای اجتماعی فشرده در محدودههای حومه قدیمی و مختلط شهری،
صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهند و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر
تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی ،در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروی
شتری از خود نشان میدهند .) Saadat,2006:174).بوردیو جامعهشناس فرانسوی نیز یکی از
انتظامی ،مسئولیت بی 
اولین محققانی بود که به گونهای سیستماتیک مشخصات سرمایه اجتماعی را تحلیل کرد.)Shams pouya,2015:6( .
 -2مدیریت شهری
مدیریت شهری عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقاء مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با در
نظر داشتن و تبعیت از اهداف سیاس 
تهای ملی ،اقتصادی و اجتماعی کشور است .مدیریت شهری عبارت است از
یربط در ابعاد مختلف اجتماعی،
یک سازمان گسترده ،متشکل از عناصر و اجزا رسمی و غیررسمی مؤثر و ذ 
اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره ،کنترل و هدایت توسعه همه جانبه .و پایدار شهر مربوطه .هدف
سیستم مدیریت شهری ،به مثابه جزئی از سیستم حکومتی ،اداره امور شهرها است و ایفای نقشی است که دولت
فنظر از هر تعریفی که برای مدیریت شهری در نظر گرفته شود
برای این سیستم قائل میشود تردیدی نیست که صر 
هدف سیستم مدیریت شهری در جهت اهداف ملی بوده و با آن همسو است و از کلیات آن تبعیت میکند و به
همین دلیل است که برنامههای این سیستم برای ساماندهی امور شهر ،به طور کلی در چارچوب برنامههای کالن و
قوانین جاری کشور تدوین میگردد و اقدامات این سیستم ناقض مقررات قانونی کشور نیست -3 .اهداف مدیریت
شهری
 -1ارتقای شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروههای کم درآمد
 - 2تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار
 -3حفاظت از محیط کالبدی شهر (.)saeidnia,2004:20-39
 -4وظایف مدیریت شهری
 -1آمادهسازی زیرساختهای اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها
 - 2آمادهسازی خدمات الزم برای توسعه منابع انسانی ,بهبود بهرهوری و بهبود استانداردهای زندگی شهری
 - 3تنظیم فعالی 
تهای تأثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت ,سالمتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری
 - 4آماده ساختن خدمات و تسهیالت الزم برای پشتیبانی فعالیتهای مولد و عملیات کارآمد موسسههای خصوصی
در نواحی شهری (.)Saeidnia,
محدوده و قلمرو مورد مطالعه
شهرستان مالیر یکی از شهرستانهای استان همدان است که مرکز این شهرستان ،شهر مالیر است .این شهرستان پس
از همدان بزرگترین شهرستان استان همدان است .شهرستان مالیر به دلیل داشتن زمینهای کشاورزی گسترده،
جمعیت روستایی زیادی دارد .شهرستان مالیر از شمال به شهرستانهای همدان و تویسرکان ،از غرب به شهرستان
نهاوند در استان همدان محدود است .همچنین این شهرستان از جنوب به شهرستان بروجرد در استان لرستان و از
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یشود .مالی ِـِـر شهری بزرگ و تاریخی در غرب ایران است .این
شرق به شهرستان اراک در استان مرکزی محدود م 
یآید.
شهر سی و پنجمین شهر بزرگ ایران از نظر جمعیت بهشمار م 
مالیر از برخی از  ۶مرکز استان بانامهای :ایالم ،شهرکرد ،یاسوج ،سمنان ،بوشهر و بیرجند بزرگتر است .همچنین
این شهرستان با دارا بودن  ۵شهر (مالیر ،سامن ،ازندریان ،جوکار ،زنگته) ۴ ،بخش (مرکزی ،سامن ،جوکار ،زند)
یداده است که بیش از  ۱۸۵۰۰۰هزار
و  ۱۵دهستان و  ۲۲۰روستای دارای سکنه حدود  ۰۰۰ ، ۳۵۰نفر را در خود جا 
نفر آن در شهر مالیر سکونت دارند .تراکم نسبی جمعیت دراین شهرستان  ۹۲ /۵نفر در کیلومترمربع است .این
شهرستان یک پنجم جمعیت استان همدان را به خود اختصاص داده است .مالیر با وسعتی حدود  3210کیلومترمربع
است و شهرستان مالیر در  48و  49طول جغرافیایی و  43و  17دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد ارتفاع این
شهرستان از سطح دریا  1780متر و فاصلهاش از همدان و تهران به ترتیب  86و  390کیلومتر است .

شکل  :1نقشه محدوده مورد مطالعه Source: Center of Research & Statistical of Iran, 2015

شکل  :1نقشه محدوده مورد مطالعه Source: Center of Research & Statistical of Iran, 2015
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یافتههای تحقیق
نتایج توصیفی
وضعیت جنسی پاسخگویان
خدهندگان را نشان میدهد که نفر معادل  64درصد از
شکل زیر بررسی ترکیب جنسی نحوه پراکندگی جمعیتی پاس 
یدهند.
جمعیت را آقایان و نفر معادل  36درصد را خانمها تشکیل م 

خانم ها
آقایان

نمودار شماره  :1نمودار توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت
Source: Research Findings

وضعیت تحصیلی پاسخگویان
یدهد که % 40 :آنان دارای تحصیالت دیپلم و فوقدیپلم هستند % 35
بررسی میزان تحصیالت پاسخگویان ،نشان م 
دارای مدرک لیسانس 51/2،دارای مدرک باالتر از لیسانس 9/8 ،دارای مدرک زیر دیپلم هستند.
45
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دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس

باالتر از لیسانس

زیر دیپلم

نمودار شماره  :2نمودار وضعیت تحصیلی پاسخگویان
Source: Research Findings

وضعیت شغلی پاسخگویان
بررسی وضعیت شغلی پاسخگویان نشان میدهد که  %43پاسخگویان کارمند 14 /8،در صد دارای شغل آزاد12 /3،
بازنشسته 6/6،درصد بیکار % 24 ،درصد دانشجو و یا محصل ،و  8/3درصد را سایر تشکیل میدهند .که در شکل زیر
آمده است.
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نمودار شماره  :3نمودار وضعیت شغلی پاسخگویان
Source: Research Findings

بررسی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
برای بررسی مشارکت شهروندان در مدیریت شهری از  10گویه استفاده شود که بر مبنای طیف  5مقیاسی است.
میزان مشارکت در جدول شماره  4آورده شده است .با توجه به نتایج به دست آمده از طریق میانگین هرکدام از
گویهها رتبهبندی شده است .باالترین میزان مشارکت در مدیریت شهری مربوط به مشارکت در برگزاری مراسم و
جش 
نها و کمترین میزان مشارکت نیز مربوط به اطالعرسانی مشکالت شهری به مدیران است.
جدول شماره  -1توزیع درصد فراوانی و میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
میزان مشارکت

بسیار کم

کم

میانگین

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

میزان مشارکت در اداره امور شهری

248

19.3

3 46.

3. 6

8. 7

2.48

ارزیابی و بررسی میزان خدماترسانی

25.5

20.3

38.6

3. 8

3. 7

2.48

گویهها

از طرف مدیران شهری

مأخذ:

ارائه میزان پیشنهادها و نظرها به مدیران

27.3

17.8

27

21.1

8. 6

2.66

مشارکت در تصمیمگیریهای محلی

29.5

20.3

9. 9

19.6

22.7

9. 2

مشارکت در حل مشکالت شهری

17.3

45

18.9

11.4

4. 8

2.56

مشارکت در پرداخت عوارض شهری

15.8

23.8

1.8 3

18.3

10.3

2.83

مشارکت در برگزاری مراسم

10

27.3

14.8

35

12.9

.14 3

29

36.6

21.3

10.3

3.05

توجه به قوانین در ساخت و سازها

3. 4

7.9 3

3 9. 3

5. 9

2.79

اطالعرسانی مشکالت شهری به مدیران

3 7. 3

16.9

24.4

5. 6

2.38

شهری

کها
مشارکت در حفظ پار 

8. 2

9
14.9

نگارنده

Source: Research Findings

تجزیهوتحلیل
آزمون فرضیهها
برای سنجش متغیرها و آزمون فرضیهها از آزمونهای اسپیرمن و پیرسون به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده
شده است.
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ییابد ،به دنبال آن رضایت
یرسد هر چه میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری افزایش م 
 به نظر م شهروندان نیز ارتقا مییابد .با توجه به این که سطح معناداری محاسبه شده ( )sig=0.000از سطح معناداری مورد
ترسانی
نظر ( )α=0.05کمتر است ،این فرضیه تأیید میشود .به عبارتی ،هر چه میزان رضایت شهر وندان از خدما 
مدیران شهری بیشتر باشد ،میزان مشارکت آنها به همان اندازه باالتر است و این موضوع نشاندهنده ارتباط مثبت
میان این دو است.
جدول شماره  :2آزمون  rاسپیرمن برای بررسی رابطه رضایت شهروندان با میزان مشارکت
نام آزمون

مقدار آزمون

یداری ()sig
سطح معن 

همبستگی اسپیرمن

r=0.42

000.0

Source: Research Findings

 بین امیدواری به ارضای نیاز شهروندان (افراد پاسخگو) و اعتماد آنان رابطه وجود دارد .با توجه به بررسی صورتگرفته بین این دو رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره  :3آزمون  rپیرسون برای بررسی رابطه ارضای نیاز شهروندان با میزان اعتماد آنها
نام آزمون

مقدار آزمون

یداری ()sig
سطح معن 

پیرسون

r=0.42

000.0

Source: Research Findings

 بین میزان فساد (در کادر اداری) و اعتماد افراد به مدیران شهری رابطه وجود دارد که با توجه به جدول زیر ومقدار  rبه دست آمده بین این دو نیز رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره  :4آزمون  rپیرسون برای بررسی تأثیر فساد در کادر اداری با میزان اعتماد افراد به مدیران شهری
نام آزمون

مقدار آزمون

یداری ()sig
سطح معن 

پیرسون

r=0.45

000.0

Source: Research Findings

بین اعتماد نهادی شهروندان (افراد پاسخگو) به مدیران شهری و اعتماد آنان رابطه وجود دارد که با توجه به نتیجهبه دست آمده بین این دو نیز رابطه معناداری وجود دارد بنابراین ،فرضیات مربوط به این متغیرها تأیید م 
یگردند.
جدول شماره  :5آزمون  rپیرسون به منظور بررسی رابطه اعتماد شهروندان به مدیران شهری و اعتماد آنها
نام آزمون

مقدار آزمون

یداری ()sig
سطح معن 

پیرسون

r=0.41

000.0

Source: Research Findings

نتیجهگیری
امروزه با پیچیدهتر شدن ساختار و وظایف سازمانها در عرصههای مدیریت شهری ،وظایف مدیران شهری بهعنوان
مهمترین نهاد در این خصوص بی 
شازپیش شده است و مدیران شهری بهعنوان مسئولین و مجریان خدمات شهری
زمانی دارای عملکرد موفق هستند که بتوانند امنیت و آسایش شهروندان را فراهم کنند و اعتماد آنها را جلب کنند.
عملکرد مناسب و کارآمد این مدیران موجب مشارکت دادن شهروندان در اداره امور شهر و انجام فعالیتهای
مربوطه خواهد شد و بر رضایتمندی شهروندان دامن خواهد زد.
یتواند از کارایی و بهرهوری بیشتری
مدیریت شهری بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای اجتماعی هنگامی م 
برخوردار باشد که اعتماد شهروندان را بهعنوان سرمایه اجتماعی و معنوی کسب نموده و از آن در مسیر تحقق
اهداف سازمانی و توسعه شهری استفاده نماید .بهعالوه ازآنجاکه نظم نوین اجتماعی ،روابط اجتماعی را به سوی
یکند فقدان یا کاهش اعتماد نهادی بهعنوان شالوده روابط بین
فگیری م 
نهادها و سازمانها ،جهتگیری و هد 
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نگونه سازمانها از یکسو و عدم تأمین
شهروندان با سازمانها و نهادهای متولی مدیریت شهری ،باعث ناکارآمدی ای 
یشود .بنابراین مدیریت شهری برای اعمال مدیریتی کاراتر و
انتظارات و تمایالت نیازی شهروندان از دیگر سو م 
یباشد .و برای همین منظور آگاهی از
منسجمتر نیازمند فضای اعتماد و پیوندهای قوی بین شهروندان و مدیران م 
میزان اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری اجتنابناپذیر است.
با توجه به گستردگی نقشهای نهاد مدیریت شهری و رسوخ آنها به تمام عرصههای زیست شهری ،وجود عاملی به
نام اعتماد جهت برقراری ارتباطات مؤثر و کارا و در عین حال با کمترین هزینه از سوی شهروندان با این نهاد
تپذیری،
ینماید .در انتها امید است مدیران شهری بهمنظور حس ارتقای حس مسئولی 
شازپیش ضروری و حیاتی م 
بی 
شفافیت سازمانی و ایجاد وحدت هنجاری در مجموعه مدیریت شهری نسبت به اشاعه فرهنگ تبعیت از
تداری ،عملکرد قانونی در مباحث
استانداردهای اخالقی از قبیل :فروتنی ،صداقت ،وفای به عهد ،درستکاری ،امان 
مالی و منابع انسانی ،اقدام عملی نمایند و همچنین با ایجاد تمهیدات الزم و بسترسازی مناسب جهت اجرایی نمودن
راهکارهای مدیریتی ،زمینهساز ارتقای سطح اعتماد شهروندان به مدیریت شهری شوند.
دستاورد علمی که از مباحث مطر 
حشده و تجزیهوتحلیل دادهها با  spssو مطالعات میدانی انجام شده در این پژوهش
یآید به شرح زیر میباشد:
به دست م 
یباشد که دلیل این
تحقیقات صورت گرفته در سطح مردم در حوزه رضایتمندی دارای فاکتورهای ویژه و پیچیده م 
پیچیدگی وجود خرده فرهنگها در سطح جامعه است که این امر با سایر پژوه 
شهای صورت گرفته در حوزه
رضایتمندی که در ارگانها در سطح کارکنان انجام م 
یگیرد متفاوت است.
ارزیابی شهروندان از پیامدهای مشارکت مثبت بوده ،بیشتر شهروندان معتقد بودند که میتوانند با مشارکت کردن
نهای محلی و
خود در مدیریت شهری تأثیرگذار باشند .بیشتر شهروندان در اموری مانند فعالیت در مراسم و جش 
مذهبی و مشارکت در حفظ فضای سبز و پارکها مشارکت بیشتری از خود نشان دادند ،ولی مطالعات انجام شده
یدهد که شهروندان در اطالعرسانی مشکالت شهری به مدیران مشارکت کمتری را از خود نشان دادند و
نشان م 
همچنین متغیرهای چندگانه :میزان فساد اداری ،اعتماد نهادی ،امیدواری به ارضای نیاز ،با میزان اعتماد به مدیران
شهری رابطه مستقیمی را نشان دادند.
در پژوهش حاضر مش صخ

یدادند( .زیرا
شد با توجه به اینکه تعداد بیشتری از مصاحبهشوندگان را آقایان تشکیل م 

بیشتر در سطح جامعه حضور دارند) و همچنین اکثریت قریب بهاتفاق آنها قشر کارمند و دانشجو با سطح
تحصیالت دیپلم به باال بودند نشان م 
یدهد که موقعیت اجتماعی افراد توقع آنها را از میزان رضایتمندی مدیران
یبرد و همین موقعیت اجتماعی و سطح سواد آنها موجب شده که مشارکت خود را در تصمیمهای
شهری باال م 
مدیریت شهری مثمر ثمر بدانند .در توجیه این مطلب میتوان گفت که در جامعه مورد نظر ،وضعیت بهگونهای است
که افراد تحصیلکرده ممکن است به دلیل امکان تحرک بیشتر و آگاهی از اوضاع محیط زندگی خود ،شناخت
بیشتری از وظایف و تعهدات مدیریت شهری داشته و از سوی دیگر با افزایش تحصیالت ،میزان انتظارات آنها نیز
افزای 
شیافته است .مجموع این عوامل سبب گردیده که میزان کارایی خدمات و کارگزاران شهرداری تاکنون نتوانسته
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انتظارات آنان را برآورده سازد و در نتیجه میزان اعتماد و خوشبینی آنها در مقایسه با افراد دارای تحصیالت
نتر ،در سطح کمتری میباشد.
پایی 
خگویان اعتمادشان به مدیران شهری در سطح متوسـط بـوده
در پژوهش حاضر با توجـه بـه ای نـ کـه اکثریـت پاس 
اسـت بنابراین ،مدیران شهری باید کوشـش کنـد تـا مشـروعیت ،مقبولیت و اعتماد خود را در نزد شـهروندان از
سـطح متوس ــ ط ب ــ ه س ــ طوح ع ــ الی اف ــ زایش داده و ت ــ داوم مشروعیت و اعتماد را در نظر داشته باشـد .عـدالت
و مساوات و توجه به بهرهوری را در صدر برنامههای خودش قرار داده؛ چرا که رعایت حقوق شـهروندان و جلب
اعتماد شهروندان مهمترین سرمایه اجتماعی محسوب م 
یگردد .مدیران شهری در جهـت ارتقـاء اعتم ــ اد
ش ــ هروندان نس ــ بت ب ــ ه خودش ــ ان بای ــ د ب ــ ا عملکردهای مثبت ،خدماترسانی بهموقع ،بهطور صحیح بـه
تهای خود بـا رویکرد
وظـایف خـویش پرداختـه و از همـدلی و همکاری مردم بهره جسته و در مسئولی 
جامعهمحوری توانایی سازمان خـود را چنـد برابر نمایند.
یگردد.:
در خصوص پژوهش حاضر و نتایج به دست آمده از آن ،راهکارهایی به شرح زیر ارائه م 
 -1برگزاری جلسات مستمر مدیران با مردم در زمانهای مش صخ

و کسب نظر از مردم شهر مالیر همچنین تشویق

مردم به شرکت در این جلسات از طریق مشارکت و سهیم شدن در پروژهها
 -2طراحی سایتهای نظرخواهی و برقراری روابط الکترونیکی و حرکت کردن بهطرف شهرداری الکترونیکی
نها و مراسم محلی برای باال بردن تعلق اجتماعی شهروندان در شهر مالیر بهعنوان مثال جشنواره
 -3برگزاری جش 
غذاهای محلی -جشن شیرهپزان و...
 -4مساعدت رسانهها و وسایل ارتباط جمعی در جهت فرهن 
گسازی ،مخصوص ًاًا اطالعرسانی در خصوص ضرورت
شرکت داوطلبانه شهروندان در امور شهری شهر مالیر
 -5ایجاد و راهاندازی خطوط تلفن مستقیم برای ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران جهت ارائه مشکالت و
تهای خود
درخواس 
حهای شهری شهر مالیر
 -6نظرخواهی از شهروندان در خصوص اجرای طر 
 -7جلب اعتماد شهروندان از طریق به فعلیت رساندن نظرات شهروندان شهر مالیر و اجرایی شدن نظر آنها و
حهای علمی مربوط به شهر مالیر
حمایت از ایدهها و پژوهشگران بومی در سازمانها ادارات شهری و حمایت از طر 
 -8ازآنجاکه یکی از بح 
ثهای مهم برنامهریزی شهری رفاه و آسایش شهروندان است و رفاه خود در بستری از
تیافتنی است و ایجاد عدالت اجتماعی در شهر در بستری از توسعه پایدار شهری به دست
عدالت اجتماعی دس 
یآید ،آن زمانی مدیران شهری میتوانند به توسعه پایدار دست یابند که صرفنظر از تبعیض ،عدالت اجتماعی را
م
فنظر از باال شهر و پایین
در توزیع امکانات و خدمات در تمامی قسمتهای شهر و برای تمامی اقشار شهر (صر 
شهر) بکار بندند که نتیجه آن رفاه و آسایش برای شهروندان خواهد بود و پیامد آن رفاه ،اعتماد شهروندان به
یبایست مدیران شهری
مدیریت شهری خواهد بود .بنابراین ،در جهت افزایش اعتماد شهروندان به مدیریت شهری م 
یهای شهر خدماترسانی بهموقع به محالت مختلف شهر ،عدم تبعیض بین شهروندان را مدنظر قرار
در برنامهریز 
دهند.
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 جانی و مالی؛ زیرا در جامعهای که افراد احساس، افزایش احساس امنیت شهروندان در تمامی ابعاد اجتماعی-9
 و این امر میسر نیست مگر با همکاری نیروی انتظامی و.ییابد
  اعتمادشان به نهادهای رسمی کاهش م،ناامنی کنند
هماهنگی شهرداری در تمامی فضا و محالت گوناگون شهر مالیر
 ایجاد فضای تصمیمگیری مبتنی بر اطالعات در سطوح مبانی و عملیاتی، حفظ و ارتقای مدیریت مشارکتی- 10
 مدیریت شهری و استفاده بهینه و مدبرانه از گزار
شها و اطالعات مردمی بهمنظور حفظ و ارتقای اثربخشی عملکرد
.مدیریت شهری
 بررسی و نیازسنجی علمی و اصولی از ابعاد گوناگون وضعیت شهر و شهروندان و تجزیهوتحلیل کارشناسانه-11
مسائل و معضالت شهری و بهتبع آن تصمیمگیری بر مبنای واقعیات و تدوین برنامهها و سیاستهای مدون و
.عقالیی مطابق با واقعیات جامعه بهمنظور همگرایی حداکثری اهداف مدیریت شهری با نیازهای شهروندان
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