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چکیده

Abstract
Nowdays, one of the basic elements of urban planning is
paying attention to conscious and active participation of
citizens in all aspects of development. Therefore, changes
for the use of participatory approaches and citizens�
satisfaction are undeniable necessities for urban
management. This research is an applied one and its
method is cross-sectional. Accordingly, after a review of
concepts and principles related to the subject, field study
method was used to collect data. The main aim of this
study is the citizens�satisfaction with participation in
urban management of Mahabad. Analysis of the 384
questionnaires distributed among citizens who were
associated with the municipalities and their performance
shows high citizens� tendency of participation in
municipal management. Although studies show that most
of people�
s participations were physical, the results of the
Spearman correlation test indicates there is a statistically
meaningful and direct correlation between the level of
citizens�participation in urban management and their
satisfaction. The results of this study show that the factors
affecting on the level of citizen participation in urban
management can be divided into four individual, social,
economical and administrative aspects. The most
influential indexes in the individual aspect is citizens�
physical and mental health and in other aspects will be a
place dependency in social aspect, participation
profitability in economical aspect and trust in the
administrative one.

 توجه به مشارکت آگاهانه،امروزه یکی از ارکان اساسی برنامهریزی شهری
 تغییر در جهت، بنابراین.و فعاالنه شهروندان در تمامی ابعاد توسعه است
استفاده از رویکردهای مشارکتی و جلب رضایت شهروندان ضرورتی
 از نوع کاربردی بوده، این پژوهش.انکارناپذیر برای مدیریت شهری است
 پس از، بر این اساس. تحلیلی است-و روش تحقیق آن نیز توصیفی
 جهت گردآوری،بررسی مفاهیم و مبانی مرتبط با موضوع پژوهش
 هدف اصلی این.اطالعات از روش مطالعة میدانی استفاده شدهاست
 میزان رضایتمندی شهروندی از مشارکت در مدیریت شهری،پژوهش
 پرسشنامه توزیعی میان شهروندانی که384  بررسی و تحلیل.مهاباد است
بهنحوی با شهرداری و عملکرد آنها در ارتباط بودند نشاندهنده تمایل
 هرچند.بسیار باالی شهروندان به مشارکت در مدیریت شهری است
بررسیها نشان میدهد سابقه مشارکت مردم بیشتر در زمینه مشارکتهای
فیزیکی بودهاست اما نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن گویای
وجود رابطه مستقیم و معنادار آماری بین میزان مشارکت شهروندان در
 نتایج حاصل از این.مدیریت شهری و میزان رضایتمندی آنها است
تحقیق نشان میدهد که عوامل مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در
 اجتماعی و، اقتصادی،مدیریت شهری می توانند به چهار بُعد فردی
 سالمت، تأثیرگذارترین شاخص در بُعد فردی.مدیریتی تقسیم شوند
، در بُعد اجتماعی،جسمی و روحی شهروندان و در ابعاد دیگر بهترتیب
 سودآوربودن فعالیت مشارکتی و در بُعد، در بُعد اقتصادی،تعلق مکانی
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میدهد ،میزان دقت ،حساسیت و ابعاد آن را روشن

مقدمه

میسازد و مشارکت واقعی و هدفمند آنها را تضمین

در سالیان اخیر ،تغییر در بنیانهای نظری برنامهریزی

مینماید .در این فرایند ،مشارکت نهتنها هزینه محسوب نمیشود

باعث شدهاست که مقوله مشارکت اهمیت فراوانی بیابد.

بلکه به ارتقای کیفیت زندگی ،آرامش و آسایش شهروندان منجر

در این ارتباط برنامهریزی تعاملی یکی از جدیدترین

میشود (.)Mousai & Razavi Alhashem, 2010: 124

رویکردهای برنامهریزی است که بر نگرش سیستمی

در این رویکرد ،نگاه مدیران و برنامهریزان از پایین به

استوار بوده و بر این باور است که مشارکت افراد باعث

باال ،مبتنی بر توانمندسازی افراد و متکی بر سرمایههای

تحقق واقعی مفهوم توسعه و توانمندی افراد میگردد

انسانی و اجتماعی شهروندان است .این مفهوم که امروزه

( .)Eykaf, 1996: 77در این راستا ،کارشناسان مسائل

یکی از درصد مهمترین

مباحث در حوزة مدیریت

توسعه معتقدند که در جریان تغییر و تحوالت اجتماعی و

مطلوب شهری است ،برنامههای شهری را مشروعیت می-

اقتصادی ،مردم بهعنوان مرکز ثقل و ترکیب کننده منابع،

بخشد و هنگامی تحقق مییابد که شهرنشینان از حالت

امکانات و سرمایه ،عامل اصلی پیشبرنده محسوب

زندگی فردی در آمده و احساس مسئولیت جمعی در آن-

میشوند( .)Schumacher, 2010: 132بههمین دلیل ،از

ها شکل بگیرد (.)Shabani & et all, 2012: 216

اواخر دهة  1950میالدی و بهدنبال شکست برنامههای

به اعتقاد صاحب نظران ،مشارکت موجب افزایش شایستگی

توسعه مبتنی بر دیدگاه نوسازی ،مفهوم مشارکت و توسعه

و کرامت در افراد میگردد و به عنوان یک عنصر حیاتی

مشارکتی در ادبیات توسعه مطرح شد( & Hoseinzadeh

در فرایند مدیریت شهری ،حلقه گمشده فرایند توسعه

 .)et all, 2012: 60توسعه شتابان شهرها ،در چند دهه

شهری محسوب میشود .افزایش مشارکت مردم در امور

معاصر از ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ،اقتصادی،

شهری ،میتواند در ایجاد تعادل شهری ،نقش ارزندهای را

فرهنگی ،سیاسی و محیطی و غیره ،بشر را تحت تأثیر قرار

ایفا نماید .اگر شهروندان مشارکت در شهر را بهمنزله

دادهاست( .)Renee Short, 2009: 1رشد فزاینده ابعاد

مشارکت در سرنوشت خویش بدانند ،میتوانند در قالب

شهرنشینی و و پیچیدگی ماهیت مسائل شهری موجب شده

گروههای کاری به شکلگیری و تقویت خصایصی نظیر

تأکید و توجه مدیران و برنامهریزان بیش از هر زمان دیگر

خودرهبری و خود مسئولیتورزی مبادرت ورزیده و

به سطوح پایینتر و ابعاد مملوس زندگی شهروندان معطوف

زمینه را برای تغییر و تحول در جهت تلطیف و پویایی

شود( )Friedman, 1993 :43بر این اساس ،امروزه یکی

شهری آماده نمایند.

از ارکان اساسی برنامهریزی در دنیای جدید ،توجه به

بنابراین مدیران شهری میتوانند با جلب مشارکت

مشارکت آگاهانه و فعاالنه افراد جامعه در تمامی ابعاد

مردم بر تواناییهای مدیریت شهری بیفزایند( Taghavi

توسعه است( .)Mousavi, 2005: 68از اینرو ،در

 .)& et all, 2006: 21اما نکته بسیار مهمی که باید در

جوامع پیشرفته ،مشارکت مردم در برنامههای شهری

برنامه های مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد ،این

نهادینه شده و حقوق و تکالیف مدیران شهری و

است که بین وارد شدن شهروندان در مشارکتهای

شهروندان مشخص شده است .مشارکت در این کشورها

تشریفاتی و ساختگی با مشارکتهای واقعی که نشانگر

از مرحلة طراحی برنامهها و الگوهای علمی اجرایی تا

قدرت تأثیر مردم در فرایند مدیریت و برنامهریزی است،

ارائه ،تأیید ،تصویب ،اجرا و نظارت ادامه دارد .الگوهای

تفاوت وجود دارد( .)Arnesterins, 2006: 21بنابراین

برنامهریزی مشارکتی ،اعتماد شهروندان به نتایج را افزایش

مشارکت واقعی در مدیریت شهری در واقع همان ارتباط

دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری ،سال چهارم ،شماره  ،2پیاپی  ،8پاییز و زمستان 1392
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متقابل مردم با مدیریت شهر است به صورتی

طی آن پیچیدگیهای یک دموکراسی واقعی را درمییابند تا

که بتوانند در شهر تأثیرگذار باشند(.(Ziari & et all, 2009: 216

برای دستیابی به اهداف گروهی یکدیگر را یاری دهند و در

توجه به این اصل از آن جهت دارای اهمیت است که

مسئوولیت کار شریک شوند(.)Tousi, 2001: 54

بدانیم در حال حاضر سازمان فضایی و ساختاراجتماعی و

مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در

اقتصادی شهرهای ایران شاهد تغییرات گستردهای است

موقعیتهای گروهی و انگیزه آنها برای یاری رساندن به

( )Hataminezhad & et all, 2013: 118و مسائلی

یکدیگر به منظور دستیابی به اهداف گروهی و شریک

مانند رشد جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرها ،توسعه

شدن در مسئولیت است  .در این تعریف سه جزء مهم

غیرقابل کنترل نواحی شهری ،خلق سکونتگاههای جدید،

مورد توجه قرار می گیرد:

کاهش سطح رفاه انسانی(،)Ortega & et all, 2011: 2

 )1درگیری ذهنی و عاطفی :در مرتبه نخست ،مشارکت

بهویژه نبود مشارکت مردمی مشکالت بسیاری را برای

به معنی درگیری ذهنی و عاطفی بوده و تنها به

مدیریت شهرها در مراحل و گامهای مختلف مدیریت

کوششهای بدنی محدود نمیشود.

مشارکتی بهوجود آورده است .امروزه در کشورهایی نظیر

 )2انگیزش برای یاری دادن :شخص در مشارکت این

ایران ،گروهی از افراد که خود را در عرصه مدیریت

فرصت را مییابد که از قابلیتها ،ابتکارات و آفرینندگی

شهری نخبه و مدیر میدانند ،تمام مراحل تصمیمسازی و

خود برای نیل به اهداف گروهی استفاده نماید .از اینرو،

تصمیمگیری را بدون استفاده از سلیقه و فکر مردم محلی

مشارکت با موافقت فرق دارد .مشارکت چیزی بیش از

بکار میگیرند .از اینرو ،آنچه در حال حاضر برای

گرفتن موافقت از یک جمع برای تصمیمات از پیش گرفته

مدیریت شهری بسیار ضروری بهشمار میرود ،لزوم ایجاد

شده است.

تغییرات در چارچوب کلی مدیریت شهری و استفاده از

 )3پذیرش مسئولیت :مشارکت ،اشخاص را برمیانگیزد تا

نگرشهای مشارکتی و جلب رضایت شهروندان

در کوششهای گروه خود مسئولیت بپذیرند .در واقع

است( .)Ziari & et all, 2012: 388بههمین دالیل ،در

مشارکت هنگامی تحقق مییابد که بیتفاوتی و بیمسئولیتی

این تحقیق ،به بررسی عملکرد مدیریت شهری شهر مهاباد

جای خود را به احساس وابستگی ،سرنوشت و مسئولیت

از منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی پرداخته

مشترك بدهد (.)Sharifzadeh & Sedghi, 2009: 50

شدهاست.

در بررسی دیدگاهها و نظریههای مشارکت ،دو رویکرد
عمده نگرش خُرد و نگرش کالن را میتوان تشخیص داد.

مبانی نظری تحقیق

در سطح خُرد بر انگیزه گرایش و رفتار مشارکت تأکید

معادل انگلیسی کلمه مشارکت participation ،است .این

میشود و در سطح کالن زمینهها و شرایط و عناصر

کلمه از ریشه  partبه معنی قسمت ،جزء و بخش گرفته

ساختاری مورد توجه قرار میگیرند .کُنش مشارکتی به دو

شده است و ریشه التین آن  participatiaبهمعنای با خود

بخش ذهنی و رفتاری تقسیم شدهاست .بخش ذهنی،

داشتن ،در نفس خود چیزی از غیر داشتن ،سهمی در

دربرگیرنده تمایالت و گرایشهای فردی و بخش رفتاری،

چیزی غیر از خود داشتن و سهیم شدن در چیزی یا

مربوط به انجام فعالیتهای داوطلبانه جمعی است .ماکس

گرفتن قسمتی از آن است .واژه مشارکت از نظر لغوی به

وبر بر نظام باورها ،گرایشها و تأثیرات آن بر مشارکت

معنی شرکت دوجانبه و متقابل افراد برای انجام امری است.

تأکید دارد .هومنز رفتارها را نتیجه سود و زیان تلقی کرده

مشارکت در واقع ،مدرسهای برای دموکراسی است که مردم

است .رفتار مشارکتی زم انی نهادی می شود که
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منافع حاصل از آن از هزینه ها بیشتر باشد

 .5پیچیدگی فزاینده زندگی شهری و اخالق اجتماعی

(.)Mousayi & Razavi Alhashem, 2010: 124

برنامهریزی(.)UNVHS, 1996

بهطور کلی مشارکت از سه دیدگاه قابل بررسی است:
 .1دیدگاه فرد :بدین معنی که مشارکتکننده چه چیزی را
برای مشارکت در عمل ارائه میکند و شخصیت ،رفتار،
احساسات و تجربیات او چه تأثیری در روند مشارکت
دارد.
 .2دیدگاه گروه :در این دیدگاه اثر متغیرهای ساختی بر
عکسالعمل گروه مشارکتکننده یا گروهی که فرد
مشارکت کننده متعلق به آنها است ،مورد توجه قرار می-
گیرد.
 .3دیدگاه اجتماعی :در این دیدگاه به مشارکت اقشار،
سازمان ها و نهادهای اجتماعی پرداخته شده و نقش
سازمان ها و نهادهای اجتماعی در کل جامعه مورد
مطالعه قرار گرفته است .در مجموع میتوان گفت
مشارکت هنگامی تحقق مییابد که بیتفاوتی و بیمسئولیتی،
جای خود را به احساس وابستگی ،همسرنوشتی و
مسئولیت بدهد .بهعبارت دیگر فرد امکان انتخاب و
آزادی و اختیار داشته باشد و آزادانه این مسیر را
برگزیند(. )Tousi, 2001: 54
در حوزه مسائل شهری ن یز مشارکت شهروندان ،در
حقیقت سنگ زیربنای دموکراسی و قدرت شهروندان
است (  . ) Meng, 2008: 33در این ارتباط  ،عواملی
که در گسترش اید ه مشارکت در مدیریت شهری
نقش داشته اند عبارتند از :

در سطح یک شهر مشارکت به سه صورت قابل
تقسیمبندی است .1 :مشارکت شهروندان در تصمیمسازی و
تصمیمگیری امور شهر؛  .2مشارکت در حفظ و نگهداری
شهر و  .3مشارکت در ارتقا و توسعه کمّی و کیفی
فضاهای عمومی شهری (.)Tousi, 2001: 54
ضرورت و اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
را میتوان اینگونه خالصه نمود:
 .1مشارکت شهروندان منجر به استفاده بهینه از ظرفیتهای
موجود و نیروهای توانمند شهر میگردد.
 .2مشارکت ،موجب افزایش شور و شوق مردم برای
فعالیت هر چه بیشتر در امور شهری شده و در نتیجه
قدرت سازندگی شهروندان و مدیران شهری را تقویت
میکند.
 .3مشارکت در مدیریت شهر موجب افزایش نوآوری و
ابتکار میشود .زیرا مردم بهواسطه قرارگرفتن در بطن امور
(فرایند زندگی شهری) ،درمییابند که چگونه خواستههای
خود را شناسایی و سپس الویتبندی نموده و سرانجام
راهحلهای پیشنهادی را ارائه نمایند.
 .4به واسطه مشارکت مردم در فرایند مدیریت شهری،
مدیران بهتر می توانند مسائل و نارسایی های موجود در
شهر را شناخته و در جهت رفع آن ها اقدامات الزم را
بهعمل آورند (.)Mohseni, 2004: 85

 .5مشارکت ،توانایی شهروندان را بسط و گسترش میدهد.
 .6مشارکت ،موجب تقویت حس تعلق مکانی و اجتماعی

 .1پیدایش نظامهای مردمساالر و اهمیتیافتن نقش مردم در

شهروندان به شهر و زندگی شهری میشود.

ادارة امور؛

 .7مشارکت ،حس اعتماد و همکاری میان شهروندان و

 .2درسگرفتن از روندهای توسعة شهری در دهههای گذشته؛

نظام مدیریت شهری را تقویت مینماید.

 .3عدم تطابق طرحهای شهری با نیازها وخواستهای مردم؛

 .8مشارکت ،سازوکارهای دموکراسی شهری را از طریق

 .4توسعة اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تضمین منافع

تحقق وظایف و حقوق شهروندی و مدیریت شهری

شهروندان؛

تقویت می کند(نجاتیحسینی.)40 :1380،
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با توجه به اهمیت و ضرورت مقوله مشارکت در فرایند
قدرت

فرهنگ

مدیریت شهری در سالیان اخیر تحقیقات زیادی بهعمل

مکان

آمدهاست که به چند نمونه از آن اشاره میگردد:
مشارکت سیاسی مشارکت اجتماعی مشارکت محلی

حناچی ( ،)1381براین باور است که برای آنکه

فعالیت
حسب قلمرو
شهروندی بر
مشارکت
شکل .1انواع
اجتماعی
مشارکت
سیاسی
مشارکت
Nikpey,
منبع2011: 5 :
مشارکت محلی

مدیریت یک شهر با موفقیت انجام بگیرد ،باید خط
مشیهای اتخاذ شده بر پایه توسعه پایدار اجتماعی بوده و

صاحبنظران مدیریت شهری معتقدند که بخشی از

با بسط موزون جامعه مدنی همراه باشد .از اینرو،

مدیریت و برنامهریزی شهری باید به نهادهای مردمی

شهروندان باید به ارتباطات اجتماعی و بهبود کیفیت

واگذار شود و ضرورت این امر را در یک رویکرد اساسی

زندگی ترغیب شوند.

این چنین مطرح میکنند :بهواسطه مشارکت مردم در

صارم سنگری ( ،)1383در مقالهای تحت عنوان

فرایند توسعه شهری ،مدیران شهری بهتر میتوانند مسائل

«مشارکت در مدیریت شهری» ابراز نموده است که هدف

و نارساییهای اجتماعی شهر را شناخته و در جهت حل

مدیریت مشارکتی در واقع بهوجود آوردن فضا و نظامی

آن و نهایتاً بهسازی و توسعه شهری اقدام نمایند .مطالعات

است که همه افراد در روند تصمیمگیری و حل مسائل و

بهدستآمده در این زمینه ،نشان میدهد که هر چه میزان

مشکالت سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت نمایند.

رضایتمندی افراد از خدماترسانی مدیران شهری بیشتر

ربانی و همکاران ( ،)1386در تحقیقی با هدف بررسی

باشد ،به همان میزان تمایل به مشارکت در مدیریت

تأثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان در

شهری نیز افزایش مییابد و بالعکس( Ziari & et all,

امور شهری ،شهر اصفهان را مورد مطالعه قرار دادهاند .یافته-

 .)2012: 72در این رابطه و براساس نظریه جیمز فریزر،1

های این تحقیق نشان میدهد که بین مشارکت شهروندان در

وضعیت اقتصادی و مادی شهروندان میتواند انگیزه

امور شهری و رفاه اقتصادی و اجتماعی رابطه معنادار خطی

اساسی آنها در کُنش مشارکتی باشد(.)Taghavi, 2006

برقرار است .هر چه بیشتر مدیران شهری بتوانند اعتماد مردم

بدین معنی که نمیتوان شاهد تحقق مشارکت فراگیر

را جلب کرده و بر میزان رضایت آنها بیفزایند ،مردم نیز

مردمی بود که از حیث اقتصادی ،بهداشتی و تأمین

احساس تعلق اجتماعی بیشتری به محل سکونتشان

مایحتاج اولیه زندگی در وضعیت مناسبی نیستند ( Amos,

احساس میکنند و همین امر ،موجب افزایش مشارکت آنها

.)1989: 208

در امور شهری میگردد.
شریفزاده و صدقی ( ،)1388عوامل مؤثر بر مشارکت
شهروندان در اداره امور شهر را مورد بررسی قرار دادهاند.
عوامل مورد نظر در این تحقیق ،سودآوربودن فعالیت
مشارکتی ،اوقات فراغت ،اعتماد اجتماعی مردم به یکدیگر،
اطالعرسانی و پاسخگویی مدیران شهری هستند .نتیجه

شکل .2حوزههای تعاملی مدیریت شهری با مشارکت شهروندان
منبعKazemian,2009,21 :

تحقیق نشان میدهد که اگر مدیریت شهری بتواند از
یکسو فرهنگ مشارکت عمومی را گسترش دهد و از
سوی دیگر مدیریت مشارکتی را در ساختار مدیریتی خود

1. J. Frazer
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اِعمال نماید ،بهتر میتواند به نتایج اهداف و برنامههای
خود از جمله رضایتمندی شهروندان برسد.
تقوایی و همکاران ( ،)1388در مقالهای با عنوان تحلیلی

اسمیت ( )2006و لی ( ،)2006نیز بیان میکنند که
اعتماد نهادی و رضایتمندی شهروندان از مدیریت شهری
برای جلب مشارکت آنها در امور مختلف ،الزامی است.

بر سنجش عوامل مؤثر در مشارکت شهروندان در مدیریت

ریبوری ( ،)2005در تحقیق خود نشان میدهد که رفاه

شهری ،منطقه 4شهرداری تبریز را مورد مطالعه قرار داده-

اجتماعی مانند تأمین مایحتاج اولیه(تغذیه ،پوشاك ،مسکن

اند .نتایج تحقیق نشان میدهد که هر چه احساس مالکیت

و غیره) ،مناسببودن منطقه مسکونی و وضعیت فعالیت

و میزان رضایتمندی افراد از خدماترسانی مدیران شهری

شهروندان بر میزان مشارکت ایشان تأثیر فراوانی دارد.

بیشتر باشد ،بههمان میزان تمایل آنها به مشارکت در

هاوارد ( )2007و ایکستروم ( ،)2007در تحقیقات خود

مدیریت شهری افزایش مییابد .همچنین وضعیت

به این نتیجه رسیدهاند که بین سالمت جسمی و

اقتصادی و اجتماعی شهروندان نقش تعیینکنندهای در

رضایتمندی بهداشتی و مشارکت ،رابطه معناداری وجود

مشارکت آنها دارد بهطوری که با بهترشدن وضعیت

دارد.

اقتصادی و اجتماعی میزان مشارکت هم باال میرود.
خراسانی و همکاران ( ،)1391نیز در تحقیقی در شهر

مواد و روشها

مرودشت استان فارس به بررسی میزان مشارکت اجتماعی

این پژوهش ،از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-

شهروندان و عوامل مؤثر در آن پرداختهاند .این تحقیق ،با

تحلیلی و پیمایشی است .بر این اساس ،پس از بررسی

استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس ،آزمون

مفاهیم و مبانی مرتبط با موضوع تحقیق ،جهت گردآوری

ضریب همبستگی و رگرسیون به این نتایج رسیدهاست که

اطالعات از روش مطالعة میدانی(مشاهده مستقیم،

متغیرهای سن ،جنس ،تحصیالت ،شغل ،درآمد ،احساس

مصاحبه با شهروندان) استفاده شده است .در این مطالعه،

تعلق شهری ،دارا بودن قدرت سیاسی ،بیگانگی سیاسی،

شهر مهاباد بهعنوان محدوده پژوهش ،بررسی و مطالعه

رضایتمندی از عملکرد مسئوالن شهری ،احقاق حقوق

گردیدهاست .در گام اول جهت شناخت و بررسی عملکرد

شهروندی و استفاده از رسانههای جمعی با متغیر وابسته

شهرداری بهعنوان مرجع اصلی مدیریت شهری ،فهرستی از

مشارکت اجتماع ،رابطه معناداری دارند .در نهایت ،از بین

فعالیتهای صورتگرفته و یا در حال انجام و نیز

متغیرهای مستقل ،متغیر درآمد در تغییرات مشارکت تأثیر

مشکالت موجود ساختاری و نهادی شهرداری تهیه

بیشتری داشتهاست و پس از آن ،بهترتیب ،دارابودن قدرت

گردید .در گام دوم 384 ،پرسشنامه که بر اساس روش

سیاسی ،بیگانگی سیاسی ،احساس تعلق شهری و استفاده

نمونهگیری کوکران )Hafeznia, 2007: 141( 1بهدست

از رسانههای گروهی در مشارکت تأثیرگذار بودهاند.

آمد ،بهصورت نمونهگیری تصادفی در میان افراد باالی

مارشال ( ،)2004معتقد است که اعتمادسازی دو طرفه

15سال جامعة آماری (مردم شهر مهاباد) ،توزیع گردید.2

بین مردم و مسئولین در سوقدهی مردم بهسوی مشارکت،

در نهایت ،با تحلیل پرسشنامهها از طریق نرمافزار SPSSو

نقش اساسی دارد.
موتز نیز در تحقی قات جامعهشنا سی خود در زمینه

 :t -10 .1درصد احتمال صحت پاسخ ( :q )1/96احتمال عدم وجود صفت:
( :N )0/3تعدادکل جامعه آماری :p )151725( :احتمال وجود صفت)0/7( :

مشارکت شهروندان ،بر نقش اعتماد تأکید کرده و آن را

 :dخطای نمونه گیری)0/05( :

حیاتی خوانده است.

 28 . 2مورد از پرسشنامهها به دست محققان نرسید .بر این اساس با توجه به
اینکه تعداد زیادی از پرسشنامه ها پاسخ داده شده بود ،نتایج آنها 28 ،مورد
خالی را پوشش داد.
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مشارکت و رضایت شهروندی پرداختهشد.
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1/962 × 0/5 × 0/5
0/052
→ 384
1
1/962 × 0/5 × 0/5
1+
(
)1
−
151725
0/052

یافته های تحقیق

معرفی منطقه مورد مطالعه

در میان بخشهای مختلف مدیریت شهری ،درآمد مستمر

شهر مهاباد (شکل  )1در شمال غربی ایران و جنوب

و پایدار و تأمین منابع مالی و درآمدی شهرداریها اهمیت

آذربایجانغربی قرار دارد .این شهر ،به لحاظ برخورداری از

ویژهای دارند زیرا از یکسو کسب درآمد شهرداریها،

جاذبههای گردشگری ،شرایط مناسب محیطی ،و موقعیت

تأثیر عمدهای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از

خاص ارتباطی با دیگر شهرهای اطراف ،هر ساله شاهد رشد

سوی دیگر فقدان درآمد کافی نه تنها سبب عدم ایجاد

جمعیت و گسترش افقی و عمودی شهر است .بهطوری که

خدمات ضروری در شهر میشود ،بلکه اساساً اجرای تمامی

طی دورههای مختلف بهویژه سالهای 1355-65و ،1375-85

طرح ها و برنامه های شهری را با مشکل مواجه

رشد جمعیت و گسترش نسبتاً شدیدی داشته است که این

مینماید( .)Jamshidzadeh, 2003: 29در نهایت ،آرمانهای

وضعیت ،مسلماً نیازمندیهای جدید و گستردهتری را برای

مدیریت مطلوب و مشارکت محور نیز تحقق نمییابند.

مردم در زمینههای مختلف بهوجود میآورد که در نهایت به-

پیتر مارتین معتقد است که در هزاره سوم ،هزینهها درصد

شکل مستقیم و غیرمستقیم به عملکرد مدیریت شهری نیز

مه متر ین چالش مدیریت شهری و درآمد ،کانون

مرتبط میشود و موجبات رضایت یا عدم رضایت شهروندان از

سیاستگذاریها در سطح مدیریت محلی خواهد بود

مدیریت و برنامهریزان شهری را فراهم مینماید.

( .)Martin, 1997: 103بنابراین ،لزوم مطالعه این بخش
در خصوص مدیریت شهری ،با بسیاری از مسائل مرتبط
با آن مانند رضایتمندی از عملکرد مدیریت شهری و در
نهایت تمایل به مشارکت در مدیریت شهری -محلی
مستقیم دارد ارتباط عوامل مؤثر در مطالعه در این بخش
نشان میدهد که طی دورههای مختلف ،درآمدهای پایدار
(مستمر) شهرداری مهاباد روندی نزولی و درآمدهای
ناپایدار افزایش چشمگیری داشته است(جدول.)1
بهطوری که این افزایش ،در کُدهای درآمدی اعانات،
هدایا و داراییها ،فروش اموال شهرداری ،بهای خدمات و
درآمدهای مؤسسات غیرانتفاعی بهوضوح بهچشم
میخورد( )Ziari & et all, 2013: 120که در نهایت

شکل  .1محدوده موردمطالعه

میتواند به عدم رضایتمندی از عملکرد شهرداریها در
زمینه تأمین نیازهای عمومی شهر که در واقع نیاز مشترك

=n

همه ساکنان است ،منجر شود.
در این بخش ،در ادام ه مطالعات وضعیت در آمدی و
ساختار درونی شهرداری شهر ،به مطالعه عملکرد و
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ساختار شهرداری شهر مهاباد و درصد مهمترین مشکالت

زمینههایی نظیر قوانین و مقررات ،تشکیالت و ساختار

شهر و شهرداری این شهر پرداخته می شود .نتیجة

سازمانی ،بودجه و اعتبار ،طرحهای توسعه شهری ،ضوابط

مطالعات میدانی مختلف از شهرداری مهاباد ،بهعنوان

مالك عمل و نحوه انجام فعالیتها و وظایف واحدهای

درصد مهمترین نهاد مدیریت شهری ،نشان میدهد در

مختلف وجود دارد ،شهرداری مهاباد را با چالشها و

حال حاضر مشکالت و نارساییهای عمدهای که غالباً در

تنگناهای بسیاری مواجه نموده است(جدول.)2

جدول .1درآمدهای شهرداری طی دوره 5ساله از محل درآمدهای هفتگانه

ردیف

سال

1

1386

2

1387

3

1388

4

1389

5

1390

منبع درآمد شهرداری

جمع کل (جاری و

شاخص

رشد نسبت به سال

عمرانی) ریال

سال

قبل ( درصد)

جمع درآمدهای ناشی از
31884226

100

_

عوارض عمومی منابع هفتگانه
جمع درآمدهای ناشی از
35124337

100

10

عوارض عمومی منابع هفتگانه
جمع درآمدهای ناشی از
40276226

126

16

عوارض عمومی منابع هفتگانه
جمع درآمدهای ناشی از
31560000

99

-17

عوارض عمومی منابع هفتگانه
جمع درآمدهای ناشی از
46289200
عوارض عمومی منابع هفتگانه

منبعMunicipal Mahabad:2011:

145
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جدول .2درصد مهمتر ین مشکالت شهر و شهرداری مهاباد ناشی از ساختار شهرداری
ردیف
1
2

مسائل و مشکالت عمده
• به روز نبودن و قدیمیبودن قوانین و مقررات شهرداری  ،هماهنگنبودن قوانین با نیازهای موجود و
تغییر مداوم ضوابط بهدلیل عدم انطباق آنها با وضع موجود
• فقدان مدیریت شهری واحد  ،کمبود نیروی انسانی متخصص وآموزشدیده
• عدم انطباق شیوههای بودجهبندی با اهداف و برنامههای میانمدت و بلندمدت ،نگرش بخشی و منطقهای

3

در تدوین بودجه و ناپایداربودن منابع درآمدی ،عدم تحقق کامل منابع درآمدی پیشبینیشده ،محدودبودن
منابع درآمدی ،توزیع نامتوازن منابع و امکانات مالی و درآمدی در مناطق مختلف شهرداری
•

4

وجود مغایرتها و تناقضهای موجود بین طرح جامع و طرح تفصیلی مالك عمل

شهرداری ،نقص ضوابط موجود بهویژه در زمینه تفکیک زمین  ،سطح اشغال  ،تراکم ساختمانی و سایر
ضوابط مالك عمل شهرسازی

5

• شفافنبودن روابط شهرداری با سایر سازمانهای مرتبط با مسائل توسعه شهری
• افزایش انتظارات مردم از شهرداری بدون تغییر در ساختار و تشکیالت و ارتقای توانمندی فنی -مالی آن

6

و عدم تناسب وظایف با تعداد و توانایی کارکنان موجود و ضعف در مشارکتجویی از مردم بهمنظور حل
مشکالت شهر

7
8
9
10

• عدم وجود مکانیزم مناسب برای کنترل کیفی پروژههای فنی و عمرانی
• ضعف ساختاری در اجرای ضوابط مناسب شهرسازی و بروز مشکالت متعدد ناشی از آن از یکسو
غیرواقعیبودن برخی پیشنهادها و طرحهای جامع و تفصیلی شهر از سوی دیگر
• پرهزینهبودن پروژههای عمرانی و کمبود منابع مالی شهرداری بهویژه در سطح مناطق
• توجه ناکافی به نظرات و خواستههای شهرداری مناطق در تنظیم برنامه و بودجه ساالنه و عدم تحقق
برنامههای مناطق و تداوم مشکالت و افزایش آنها

عنصر اصلی و مرجع ذیربط
در شهرداری
شهردار و معاونین  ،شهرداران
مناطق
شهردار و معاونین  ،شهرداران
مناطق
شهردار و معاونین  ،شهرداران
مناطق
شهرداری  ،معاونت شهرسازی و
شهرداران مناطق
شهردار
شهردار  ،شهرداران مناطق ،
معاونت اداری-مالی
معاونت فنی و عمرانی
معاونت شهرسازی
شهرداران مناطق
شهرداران مناطق

• وجود بوروکراسی اداری ،عدم اطالع دقیق شهروندان از قوانین شهرداری و عدم اطالعرسانی مناسب به
11

شهروندان در مورد طرح توسعه شهر (که موجب بروز مشکالت متعددی در انجام مناسب طرحها و وظایف

شهرداران مناطق

شهرداری شدهاست).
12
13
14
15
16
17
18
19

• ضعف ساختاری برخی مناطق بهدلیل ضعف منابع مالی و تقسیمات غیر اصولی مناطق شهری
• مشکالت موجود در رابطه با گسترش و حفظ و نگهداری پاركها و فضاهای سبز شهری و نابسامانی
در بهبود وضعیت محیط شهری و نامناسببودن امور مربوط به نظافت شهر
• کمبود امکانات مربوط به خدمات ایمنی و حفاظت شهر و کمبود ایستگاههای آتشنشانی در سطح شهر

شهردار ،معاونین و شهرداران
مناطق
معاونت خدمات شهری و
شهرداران مناطق
معاونت خدمات شهری و
شهرداران مناطق

• مشکالت ناشی از ترافیک و حملونقل شهری و نابسامانی در سیستم ارائه خدمات اتوبوسرانی و ضعف معاونت حمل ونقل و شهرداران
در برنامهریزی هدایت و کنترل ترافیک درونشهری

مناطق

• کمبود گذرهای عمده شهری بهویژه بزرگراهها و محورهای عمده شریانی و گذرهای غیرهمسطح معاونت فنی و عمرانی معاونت
شهری (زیرگذر و روگذر) در مهاباد

حمل ونقل شهرداران مناطق

• مشکالت مربوط به کمبود فضاها و خدمات رفاهی و عمومی شهری بهویژه در زمینه آموزشی ،فرهنگی معاونت فنی و عمرانی معاونت
و ورزشی و تفریحی

حمل ونقل شهرداران مناطق

• نابسامانیهای اجتماعی ناشی از عوامل مختلف و ضعف در برنامهریزی و اقدامات الزم جهت

معاونت اجتماعی ـ فرهنگی

کاهش مشکالت مربوط در ساختار شهرداری
• ضعف ساختاری و مدیریتی در زمینه تعامل با سازمانهای تأثیرگذار در عمران شهری

منبع Municipal Mahabad: 2011:و یافتههای تحقیق1391،

شهردارای مناطق
شهردار
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یافتههای پژوهش (ویژگیهای عمومی جامعه مورد مطالعه)

میزان شناخت شهروندان از مسئولین مدیریت شهری

خصوصیات جمعیتی پاسخگویان

بررسیهای صورتگرفته از دیدگاه مردم در مورد شناخت

جامعه آماری بررسی و مطالعه عملکرد شهرداری مهاباد

شهردار و شورای شهر نشان میدهد که  231نفر معادل 60/1

را شهروندانی تشکیل میدهند که بهگونهای با شهرداری در

درصد شهردار و شورای شهر را میشناسند و 153نفر معادل

ارتباط هستند .البته مسلماً تعداد این افراد بسیار زیاد و در

 39/1درصد هیچ شناختی از مسئولین مدیریت شهری

سطح شهر پراکندهاند .در این زمینه نوع نمونهگیری از نوع

ندارند .درصد پاسخهای خیر نشانگر عدم رویارویی و

تصادفی ساده است که در این بخش به بررسی و تحلیل

تعامل مستقیم با عناصر مدیریت شهری است که از دالیل

پرسشنامههای توزیعشده میان شهروندان میپردازیم .

آن میتوان به عدم مشارکت مردم در ادارة امور شهر و
کمبود فعالیتهای فرهنگی -اجتماعی و غیره اشاره کرد.

جدول .3شرح عمومی جامعة آماری
ردیف

شرح( :وضعیت سنی

فراوانی

میزان اعتقاد شهروندان به مشارکت در امور شهری
درصد

مشارکت ،کلید اصلی اجرای طرحهای توسعه شهری در

1

15-24

86

22/4

سطح هر کشور است .یکی از علل اساسی به بنبست

2

25-34

109

28/4

رسیدن طرحهای شهری ،بیتوجهی به مشارکت و سهم

3

35-44

94

24/5

قابل توجه مردم و نهادهای محلی در اجرا است .در این

4

45-54

73

19

راستا ،در جدول ،4میزان اعتقاد شهروندان شهر مهاباد به

5

55-64

19

5

مشارکت در فرایند مدیریت شهری مورد بررسی قرار

6

 65به باال

3

0/78

گرفتهاست .در این جدول هفت گویه سنجیده شدهاست.

ردیف

جامعه مورد مطالعه)

شرح( :وضعیت تحصیلی
جامعه مورد مطالعه)

فراوانی

درصد

بر این اساس اکثر شهروندان اعتقاد راسخی به اهمیت
مشارکت در فراین د مدیریت شهری دارند به طوری که

1

بیسواد

20

5/2

2

ابتدایی

47

12/2

 75/78درصد از پاسخگویان مشارکت در امور شهری را

3

راهنمایی

9

2/3

سهیمشدن در سرنوشت جمعی خود میدانند .همچنین

4

دبیرستان و دیپلم

141

36/8

 79/17درصد از آنها مشارکت در امور شهری را زمینهساز

5

فوقدیپلم

43

11/2

توسعه شهر و  89/84درصد نیز مشارکت در امور شهری

6

کارشناس

26

6/8

را گرهگشای بسیاری از مشکالت میدانند .در این ارتباط

7

کارشناسی ارشد

9

2/3

 81/51درصد از پاسخگویان اذعان داشتند که در راستای

ردیف

شرح( :وضعیت درآمدی2و
اقتصادی جامعة مورد مطالعه)

فراوانی

درصد

1

خیلی پایین()300000-100000

142

36/9

2

پایین()450000-300001

144

37/5

توسعه شهر از هر تالشی فروگذار نخواهند کرد ضمن آنکه
 67/71درصد از پاسخگویان تأکید داشتند که حاضرند بهطور
مستمر مشکالت شهری را پیگیری نمایند .بهطور کلی 71/61
درصد از افراد پاسخگو برای مشارکت در مدیریت شهری

3

متوسط()700000-450001

79

20/5

4

باال()1000000-700001

11

2/9

انگیزه بسیاری از خود نشان دادند .در نهایت  81/25درصد از

5

خیلی باال(باالی )1000000

4

1/05

پاسخگویان معتقد بودند که مدیریت شهری نمیتواند بهتنهایی

6

نامعلوم

4

1/05

و بدون مشارکت شهروندان امور شهری را بهطور مطلوب
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جدول .4سنجش اعتقاد شهروندان به مشارکت در فرایند مدیریت شهری
گویه

کامالً مخالفم

مخالفم

تا حدودی موافقم

موافقم

فراوانی درصد

فراوانی درصد

فراوانی درصد

فراوانی درصد

کامالً موافقم
فراوانی

درصد

به نظر من مشارکت در امور شهری،
سهیمشدن در سرنوشت جمعی

24

6.25

28

7.29

41

10.68

117

30.47

174

45.31

است.
مشارکت در امور شهری زمینهساز
توسعه شهر است.

19

4.95

25

6.51

36

9.38

142

36.98

162

42.19

اعتقاد دارم که مشارکت در امور
شهری گرهگشای بسیاری از

12

3.13

11

2.86

16

4.17

179

46.61

166

43.23

مشکالت است.
هر کمکی بتوانم در راستای توسعه
شهرم انجام میدهم.
حاضرم بهطور مستمر مشکالت
شهرم را پیگیری کنم.
انگیزه زیادی برای مشارکت در
مدیریت شهری دارم.

4

1.04

13

3.39

54

14.06

162

42.19

151

39.32

18

4.69

25

6.51

81

21.09

171

44.53

89

23.18

12

3.13

11

2.86

86

22.4

147

38.28

128

33.33

مدیریت شهری نمیتواند بهتنهایی و
بدون مشارکت شهروندان امور

18

4.69

21

5.47

33

8.59

152

39.58

160

41.67

شهری را بهطور مطلوب اداره نماید.
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در این ارتباط نتایج بهدست آمده در زمینه سابقه شهروندان

با توجه به ضعف درآمدی اکثر مهابادیها ،تمایلی به

در مدیریت شهری بیانگر آن است که 147نفر از جامعه آماری

حضور و یا مشارکت در طرحهای شهری بهویژه از بُعد

( 38/2درصد) سابقه مشارکت خود را بهصورت کمک

مسائل مالی ندارند.

فیزیکی 24 ،نفر (6/3درصد) بهصورت کمک مالی 49 ،نفر
( 12/9درصد) بهصورت کمک فکری مطرح نمودهاند
و164نفر (42/7درصد) اظهار داشتهاند که هیچگونه سابقهای

جدول .5سابقه مشارکت شهروندان در مدیریت شهر
نوع
مشارکت

درصد

فراوانی

درصد

147

38/2

38/2

6/3

44/5
57/2

تجمعی

در زمینه مشارکت در طرحها و انواع مشارکت شهری

کمک

نداشتهاند(جدول .)5بر اساس مصاحبههای انجام شده در

فیزیکی

تحلیل وضعیت موجود میتوان گفت درصد مهمترین

کمک مالی

24

علت عدم سابقه شهروندان مهابادی به مشارکت در انواع

کمک فکری

49

12/9

عدم تمایل

164

42/7

%100

طرحهای شهری ،عدم وجود حس اعتماد به شهرداری و

کل

384

%100

-

عملکرد آن است .البته در کنار این مورد ،میتوان به
وضعیت فقر عمومی نسبی شهروندان نیز اشاره نمود که

منبع :یافتههای تحقیق
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عملکرد عمرانی -فرهنگی مدیریت شهری مهاباد

بر اساس تصاویر فوق و همچنین مطالعات انجامشده

در ا ین قسمت از مطالعه ،به درصد مه متر ین آثار و

در شهر مهاباد ،در طول دو سال گذشته ( )89-90و نیز در

فعالیت های عمرانی حال حاضر و سال های اخیر اشاره

طول سال ( 1391زمان انجام این مطالعه) ،و نیز برنامهریزی

می گردد که در واقع بازتابی از عملکرد مدیریت شهری

� فرهنگی در طول دو سال آینده
فعالیت های عمرانی

شهر مهاباد است که خود زمینه ساز بسیاری از قضاوتها

( ،)92-93درصد مهمترین فعالیت های عمرانی شهر مهاباد

و نقطه نظرات مردم در خصوص کارایی یا ضعف

که خود می تواند دریچة قابل استنادی از تحلیل عملکرد

مدیریت شهری و در نهایت گر ایش یا عدم گرایش

مدیریت شهری باشد ،نصب بَنِر فرهنگسازی ترافیکی

به سوی مشارکت شهروندی در مدیریت مطلوب شهری

است که در  65مدرسه شهر صورت گرفت.

است.

شکل .2طرحهای انجامشده و درحال انجام کالبدی مدیریت شهری مهاباد
منبعMunicipal Mahabad, 2011 :

موارد دیگر نیز شامل نصب  45تابلوی راهنمایی و

رفت و برگشت 12000 ،درصد متر جدولگذاری4000،

رانندگی در سطح شهر ،نصب  5چراغ عابر پیاده در پل

درصد مترمربع فضای سبز ،نصب 2000درصد متر تیر

توحید 14750 ،درصد متر خطکشی طولی معابر در

روشنایی ،نصب  2مورد بُرد نوری ،الیروبی رودخانه مهاباد

خیابانهای منتهی به پل قانع -صالحالدین،ایوب ،یغربی-

در طول مسیر 30000 ،درصد متر رنگآمیزی جدول در

وفایی و بلوار باغ شایگان ،خطکشی عابر پیاده در کلیه

سطح شهر 25 ،مورد شستشو و اصالح زمانبندی چراغهای

تقاطعهای سطح شهر 14750 ،درصد مترمربع جوی درب

راهنمایی در تقاطعهای سطح شهر 85 ،مورد جای گذاری

مدارس  ،نصب استوانه ایمنی در پل روگذر فجر-پل قانع-

نیوجرسی در سطح شهر است( Municipal Mahabad,

خیابان حافظ ،دال بتونی بهعرض  11/40درصد متر با دو باند

 .)2011پس از شناخت برخی از فعالیتهای صورت گرفته از
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ناحیة مدیریت شهری ،در این بخش از مطالعه ،به بررسی

خود را از خدمات شورای شهر (با میانگین  )2/78و

عملکرد مدیریت شهری از دیدگاه شهروندان پرداخته

شهرداری (با میانگین )2/61پایین توصیف کرده و بدین-

خواهد شد.

گونه نارضایتی خود را ابراز نمودند .بهعنوان نمونه ،اکثر

ارزیابی میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیریت

شهروندان از عدم رضایت در زمینه خدماتدهی مدیریت

شهری

شهری در ارتباط با فراهمآوردن نیازهای فراغتی و تفریحی

در جهت ارزیابی میزان رضایت شهروندان از خدمات

یاد میکردند .محله سه آسیاب ،مام احمد ،محله کوی

مدیریت شهری  20گویه مطرح شدهاست که نتایج آن در

22بهمن و محله اصحابه سفید درصد مهمترین نقاطی

قالب جدول .5ارائه شدهاست .نتایج بهدست آمده نشان

بودند که در این زمینه از عملکرد مدیریت شهری ناراضی

میدهد که میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیریت

بودهاند .همچنین ساکنین مناطقی مانند آزادگان ،مکریان،

شهری پایین است بهطوریکه میانگین امتیازت 20گویه

خیابان بارزان ،گمرك ،باغ سمیه ،غرب میدان استقالل ،باغ

مطرحشده 2/77 ،است که درصد کمتر از حد متوسط

شایگان و محلة ههژار ،عملکرد مدیریت شهری در ارتباط

( )X=3بهنظر میرسد .در این راستا ،شهروندان تنها

با پاکسازی شهر و حل مشکالت زباله را نامناسب و ناکافی

رضایت خود را از فضاهای سبز شهری با میانگین امتیاز

دانسته و خواستار تالش بیشتر مسئولین شهری شدند

 ،3/28مطلوب ارزیابی نمودند .همچنین میزان رضایت

(جدول.)6

جدول .6میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیریت شهری
میزان شاخص

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین امتیاز

خدمات مربوط به جابهجایی و حملونقل

81

86

122

42

53

2/74

مدیریت و کنترل ترافیک

79

75

121

63

46

2/8

وضعیت پارکینگ

58

51

121

73

81

3/18

خدمات تفریحی و گذران اوقات فراغت

101

91

108

56

28

2/53

فضای سبز

45

44

138

72

85

3/28

جمعآوری به موقع زباله ها ،نظافت و پاکیزگی معابر

66

71

119

61

67

2/98

کنترل و نظارت بر ساختوساز واحدهای مسکونی

93

98

80

57

56

2/7

رسیدگی به تخلفات شهری

79

84

87

90

44

2/83

وضعیت معابر(بهلحاظ کیفیت رویه و پوشش ،عرض ،اتصاالت و قوسها(پیچ ها)

77

89

138

52

28

2/65

دریافت عادالنه عوارض و مالیات

143

106

95

24

16

2/12

مبلمان شهری و چیدمان آن

71

73

105

72

63

2/96

وضعیت نورپردازی معابر و خیابانها

98

108

87

52

39

2/54

استفاده از تندیسها ،نمادها و المانهای شهری

80

102

86

61

55

2/76

نظارت بر هماهنگی و سازگاری کاربریهای همجوار

72

75

140

52

45

2/8

استفاده بهینه از فضاهای شهری

81

71

105

62

65

2/89

ساماندهی مشاغل و واحدهای تجاری

85

77

117

64

41

2/74

ساماندهی بافتهای فرسوده

96

89

97

54

48

2/66

رعایت تعادل و توزان در ارائه خدمات به محالت مختلف شهر

64

79

121

76

44

2/89

رضایت از عملکرد شورای شهر

82

86

102

63

51

2/78

رضایت از عملکرد شهرداری

98

83

114

47

42

2/61

میانگین

2/77
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ارزیابی رابطه بین مشارکت شهروندان و میزان رضایت

مطلوبیت خدمات شهری منجر خواهدشد که در نتیجه

آنها از مدیریت شهری

نارضایتی و عدم رضایت شهروندان را در پی خواهد

نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن بین دو متغیرِ مشارکت

داشت.

شهروندان و میزان رضایت آنان از مدیریت شهری نشان
میدهد که بهلحاظ آماری ،بین این دو متغیر رابطهای

جدول .7رابطه بین مشارکت و میزان رضایتمندی شهروندی
با استفاده از آزمون اسپیرمن

مستقیم و معنادار برقرار است بهطوریکه ضریب همبستگی
 0/579و سطح معناداری  0/000است .از آنجا که سطح
معناداری از میزان خطای  0/01درصد کمتر است ،میتوان
در سطح اطمینان  99درصد مطرح نمود که با افزایش میزان
مشارکت شهروندان در امور شهری میزان رضایت آنها از
مدیریت شهری نیز افزایش خواهدیافت و برعکس با کاهش
میزان مشارکت شهروندان ،میزان رضایت از مدیریت شهری

ضریب
همبستگی

متغیر

پیرسون

سطح
معناداری

تعداد

رابطه بین مشارکت
شهروندی و میزان

0/579

**0/000

384

رضایت مندی

کاهش مییابد(جدول .)7این بدان معناست که ضعف

منبع :یافتههای تحقیق

مدیریت شهری در زمینه پایبندی به رویکردهای مشارکتی

** %99 :اطمینان(سطح معناداری)0/01

و تالش در جهت جلب مشارکت شهروندان به کاهش
مورد بعدی که بررسی و ارزیابی قرار گرفتهاست ،عامل
ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان

اجتماعی است .جدول .8نشان میدهد که همه شاخصهای

در این قسمت ابتدا با استفاده از مبانی نظری ،عوامل و

مطرحشده در این بُعد نیز امتیازی باالتر از حد متوسط

شاخصهای مؤثر بر مشارکت شهروندان در چهار بُعد

(باالتر از  )3کسب نمودهاند و این نشاندهنده تأیید

دستهبندی شد و سپس از پاسخگویان خواسته شد ،این

تأثیرگذاری این شاخصها بر میزان مشارکت شهروندان

شاخصها را مورد ارزیابی قرار دهند.

است .در بین شاخصهای اجتماعی بیشترین تأثیرگذاری

بر اساس یافتههای این بخش و با توجه به اینکه امتیاز

مربوط به شاخص تعلق مکانی با امتیاز  4/34و درصد

هر 9شاخصی که بهعنوان عوامل فردی مؤثر بر مشارکت

کمترین آن مربوط به شاخص قدرت سیاسی با امتیاز ،3/41

شهروندان در مدیریت شهری طبقهبندی شدهاند ،باالتر از

است .نتایج همچنین نشاندهنده تأثیرگذاری شاخصهای

حد متوسط (باالتر از  )3است ،تأثیرگذاری آنها مورد

اقتصادی بر میزان مشارکت شهروندان است .در بین

پذیرش است .در این راستا ،تأثیرگذارترین شاخص،

شاخصهای مربوط به عوامل اقتصادی ،تأثیرگذارترین

سالمت جسمی و روحی(با امتیاز  )4/11شهروندان است.

شاخص سودآور بودن اقتصادی فعالیت مشارکتی با امتیاز 4/2

پس از این شاخص ،شاخصهای امید به آینده با امتیاز

و کم اثرترین شاخص رضایت شغلی با امتیاز  ،3/44است.

 3/84و داشتن اوقات فراغت با امتیاز  ،3/57در رتبههای

بررسی نهایی شاخصهای دستهبندیشده در بُعد مدیریتی

دوم و سوم قرار میگیرند .همچنین شاخص سن افراد با

گویای تأیید تأثیرگذاری همه شاخصها است .ضمن آنکه

امتیاز  ،3/08در بین عوامل فردی ،کمترین درصد تأثیر را

در این بُعد ،شاخص اعتماد نهادی (اعتماد بین مردم و

بر روند مشارکت شهروندان در مدیریت شهری دارد .عامل

مسئو لین) با امتیاز  ، 4/33ت أثیرگذار تر ین شاخص و

دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری ،سال چهارم ،شماره  ،2پیاپی  ،8پاییز و زمستان 1392
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اثرترین شاخص شناخته شدهاند.

جدول .8ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
عوامل

فردی

ارزیابی شاخص

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

امتیاز

میزان تحصیالت

21

41

118

109

95

3/56

سن

51

69

122

81

61

3/08

جنسیت

59

65

112

72

76

3/11

وضعیت تاهل

51

57

92

85

99

3/22

داشتن اوقات فراغت

45

58

31

136

114

3/57

سالمت جسمی و روحی

6

13

59

159

147

4/11

37

52

117

93

85

3/36

امید به آینده

18

34

74

123

135

3/84

احساس خوشبختی

42

50

126

89

77

3/28

تعلق مکانی

4

9

26

158

187

4/34

8

12

23

174

167

4/25

رضایت از محل زندگی

10

22

49

165

138

4/04

داشتن قدرت سیاسی

29

47

132

87

89

3/41

عضویت در NGOها

18

35

93

122

116

3/74

میزان درآمد

14

26

84

128

132

3/88

میزان پسانداز

18

29

52

137

148

3/96

امنیت شغلی

36

49

81

129

89

3/48

رضایت شغلی

29

51

116

96

92

3/44

سودآوربودن فعالیت مشارکتی

4

12

48

158

162

4/2

13

22

76

147

126

3/91

پاسخگویی مدیریت شهری

19

35

63

123

144

3/88

اجتماعمحوربودن مدیریت شهری

7

12

43

146

176

4/23

22

23

46

141

152

3/98

4

10

23

166

181

4/33

روابط عمومی قوی و روحیه کار
جمعی

اعتماد اجتماعی(اعتماد مردم به
اجتماعی

اقتصادی

هم)

اطالعرسانی و شفافیت فعالیتهای
مدیریت شهری
مدیریتی

برگزاری کالسهای آموزشی و
پنلهای مشارکتی
اعتماد نهادی(مردم و مسئولین)
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بحث و نتیجهگیری

شهری موجب شدهاست که مدیران و برنامهریزان بیش از

رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و پیچیدگی ماهیت مسائل

هر زمان دیگر بهسطوح پایینتر و ابعاد مملوس زندگی
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شهروندان تأکید و توجه کنند .براین اساس امروزه یکی از

شهری هستند .ضمن آنکه  67/71درصد از آنها تأکید

ارکان اساسی برنامهریزی در دنیای جدید ،توجه به مشارکت

داشتند که حاضرند مشکالت شهری را بهطور مستمر

آگاهانه و فعاالنه افراد جامعه در تمامی ابعاد توسعه است .به

پیگیری نمایند .بهطور کلی 71/61درصد از افراد پاسخگو

اعتقاد صاحبنظران ،مشارکت ،موجب افزایش شایستگی و

انگیزه زیاد خود برای مشارکت در مدیریت شهری را ابراز

کرامت در افراد میگردد .از اینرو ،در مدیریت شهری نیز

کردند .در نهایت 81/25 ،درصد از پاسخگویان معتقد بودند

مشارکت ،عنصر حیاتی تلقی گردیده و از آن بهعنوان حلقه

که مدیریت شهری نمیتواند بهتنهایی و بدون مشارکت

گمشده فرایند توسعه شهری یاد میشود .اگر شهروندان،

شهروندان امور شهری را بهطور مطلوب اداره نماید.

مشارکت در شهر را بهمنزله مشارکت در سرنوشت خویش

همچنین در بخش دیگر این تحقیق ،میزان رضایت

بدانند ،در اینصورت ،شهروندان در قالب گروههای کاری

شهروندان از خدمات شهری مورد ارزیابی قرار گرفت که

به شکلگیری و تقویت خصایصی ،نظیر خودرهبری و

نتایج بهدستآمده نشان داد که میزان رضایت شهروندان از

خود مسئولیتورزی مبادرت ورزیده و زمینه را برای تغییر

خدمات مدیریت شهری پایین است .بهطوریکه میانگین

و تحول در جهت تلطیف و پویایی شهری آماده خواهند

امتیازت  20گویه مطرحشده  ،2/77است که این میزان

ساخت .از اینرو ،مدیران شهری میتوانند با جلب

درصد کمتر از حد متوسط است .شهروندان تنها رضایت

مشارکت مردم بر تواناییهای مدیریت شهری ،بهبود

خود را از فضاهای سبز شهری با میانگین امتیاز ،3/28

خدماترسانی شهری و در نتایجه میزان رضایتمندی

مطلوب ارزیابی کردند .ولی میزان رضایت آنها از خدمات

شهروندان بیفزایند .اما نکته بسیار مهمی که باید در

شورای شهر(با میانگین  )2/78و شهرداری(با میانگین

برنامههای مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد این است

 )2/61بسیار پایین بود .بهطورکلی نتایج حاصل از این

که بین وارد شدن شهروندان در مشارکتی تشریفاتی و

تحقیق حاکی از تمایل بسیار باالی شهروندان به مشارکت

ساختگی با مشارکتی واقعی که نشانگر قدرت تأثیر مردم

در مدیریت شهری است هرچند بررسیها نشان میدهد که

در فرایند مدیریت و برنامهریزی است ،تفاوت وجود دارد.

بنا به دالیلی از جمله عدم اعتماد بین شهروندان و مدیریت

بنابراین ،مشارکت واقعی در مدیریت شهری یعنی ارتباط

شهری و همچنین ضعف بنیانهای اقتصادی ،اجتماعی و

متقابل مردم با مدیریت شهر بهصورتیکه بتوانند در شهر

فرهنگی سابقه مشارکت مردم در زمینه مدیریت شهری

تأثیرگذار باشند .دراین راستا ،یافتههای این تحقیق در شهر

چندان چشمگیر نبوده و بیشتر بر مشارکتهای فیزیکی

مهاباد نشاندهنده این واقعیت است که اکثر شهروندان

متکی بوده است .با این وجود نتایج حاصل از آزمون

اعتقاد راسخی به اهمیت مشارکت در فرایند مدیریت

همبستگی بین میزان مشارکت شهروندان و میزان رضایتمندی

شهری دارند .بهطوری که  75/78درصد از پاسخگویان

آنها از خدمات شهری گویای وجود رابطه مستقیم و

مشارکت در امور شهری را بهمنزله سهیمشدن در سرنوشت

معنادار آماری است .در این راستا ،با توجه به وجود این

جمعی خود میدانند .همچنین  79/17درصد از آنها

رابطه مستقیم و معنادار در جهت افزایش مشارکت و

مشارکت در امور شهری را زمینهساز توسعه شهری

رسیدن به هدف نهایی که همان کسب رضایت حداکثری

میدانند و  89/84درصد نیز بر این باورند که مشارکت در

شهروندان از خدمات و مدیریت شهری است ،عوامل مؤثر

امور شهری گرهگشای بسیاری از مشکالت آنها

بر میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مورد

خواهدبود .در این ارتباط  81/51درصد از پاسخگویان

ارزیابی قرار گرفت .طبق نتایج حاصل از این تحقیق،

اذعان داشتند که حاضر به هر تالشی در راستای توسعه

عوامل مؤ ثر بر میزان مشارکت شهروندان در فرایند
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مدیریت شهری در چهار بُعد فردی ،اقتصادی ،اجتماعی و

برخورد یکسان با همه مراجعین در اِعمال ضوابط و

مدیریتی قابل تقسیمبندی است که در این میان تاثیر

مقررات و پرهیز از اعطای هر گونه امتیاز خاص به
اشخاص خاص ،عملیکردن نظرات شهروندان ،رعایت

گذارترین شاخص مربوط به بعد فردی سالمت جسمی و
روحی شهروندان است .در بعد اجتماعی نیز تاثیرگذارترین
شاخص ،تعلق مکانی و در بعد اقتصادی سودآور بودن
فعالیت مشارکتی می باشد .همچنین تاثیرگذارترین شاخص
در بعد مدیریتی ،اعتماد نهادی ( اعتماد دوسویه میان مردم
و مدیریت شهری) است.

اصول اخالقی و پرهیز از هرگونه ضابطهبازی ،آمادگی
مدیران و مسئولین شهر برای پذیرش انتقاد؛
 .5تبیین جایگاه وظایف ،مسئولیتها و اختیارات جهت
شفافسازی امور و مسئولیتپذیری متناسب در سلسله
مراتب حوزه شهرسازی؛
 .6توجه به ایجاد زمینههای منابع درآمدی پایدار و باثبات
مانند اخذ عوارض نوسازی بهویژه با توجه به اینکه در

راهکارها

نقاط قابل توجهی از شهر (مانند هسته مرکزی آزادگان،

در ارتباط با مطالعات انجامشده در شهر مهاباد و جویاشدن

مکریان ،خیابان بارزان ،گمرك ،باغ سمیه ،غرب میدان

نظر شهروندان و با توجه به وضعیت فعلی شهر و

استقالل ،باغ شایگان و غیره) بافت فرسوده و قدیمی
وجود دارد .الزم بهذکر است که این مورد(توجه به

شهرداری این شهر ،پیشنهادهای زیر جهت کاهش
مشکالت موجود ارائه میشود:

درآمدهای پایدار شهرداری) که از درصد مهمترین موارد

 .1رعایت اصول عدالت اجتماعی در روند تهیه طرحها و

اثرگذار در موفقیت و یا عدم موفقیت شهرداری از جمله

توزیع خدمات در سطح مناطق شهری بهمنظور

در زمینة جلب رضایت شهروندی در ارتباط با عملکرد
شهرداری است که توجه به ابعاد مختلف و گسترده آن

تأثیرگذاری مثبت بر رضایتمندی اجتماعی ،احساس تعلق
به منطقه مسکونی و در نهایت بر مشارکت شهروندان در
امور شهری؛

در این مقال نمیگنجد؛
 .7آشنا نمودن شهروندان با مفهوم شهروند ،حقوق و وظایف

 .2افزایش آگاهی و ارتقای فرهنگی مردم و مدیران شهری

و مسئولیتها جهت افزایش مشارکت شهروندان؛ شفاف-

نسبت به مشارکت مردمی و چگونگی تحقق آن شامل

سازی سیاستها ،قوانین و مقررات در زمینه طرحهای
عمرانی و توسعه و اطالع رسانی به موقع آنها؛

برگزاری نشستهای تخصصی و صمیمانه در دورههای
زمانی منظم جهت بازگونمودن مشکالت محالت مختلف

 .8ترویج و رشد فرهنگ تکریم ارباب رجوع و ارتقای

شهر و در نهایت آشنایی مردم با مشکالت مدیریت

رویکرد تعامل شفاف بین شهروندان و شهرداری و توجه

شهری و آشنایی بیشتر مدیران با مسائل و مشکالت

مناسب به نظرات شهروندان جهت پیادهسازی عینی
مقولة مدیریت مشارکتی و محلی.

مختلف محلی؛
 .3پیادهسازی و استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد
و همسوسازی دیگر نظامهای سنجش با آن جهت

تقدیر و تشکر

حاکمیت فرهنگ برنامه محوری در شهرداری؛افزایش

در پایان از همکاری کارکنان محترم شههرداری شههر مهابهاد و

تعامالت شهرداری با مردم جهت تقویتمدیریت مشارکتی

همچنین آقایهان فرههاد مرادیهانی کاویهانی ،محمهد اسهفندانی،

و محلی از طریق تقویت و توسعه شوراها در سطوح
مختلف شهری از سطح محلهای تا سطح مناطق

مهرداد رحیمی و خانم سمیه ایزدپناه که در توزیع پرسشهنامه و

شهرداری؛
 .4جلب اعتماد شهروندان از طرف شهرداری از طریق

گردآوری اطالعات ،بههطهور شایسهتهای بها نگارنهدگان مقالهه
همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.

تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری شهر مهاباد از منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی
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