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 چکیده
با در نظر گرفتن سطح  یمحور هیشهروندان از طرح ناح تیرضا زانیم یابیمنظور ارزبهحاضر  قیتحق

 یشهردار ک،ی هیاز ناح یدانیم قاتیبر اساس تحق قیتحق نیاست.ا رفتهیمشارکت شهروندان صورت پذ

 یپژوهش و روش یاطالعات، مطالعات اسناد یآورجمعروش  منطقه چهار مشهد صورت گرفته است.

 است. شده استفاده spss افزارنرماطالعات از  لیوتحلهیتجز یبوده است. برا یشیمای،روش پمورداستفاده

و  دیمشخص گرد از مشارکتانتظار ما  و سطح حدود فیمشارکت شهروندان تعر و سطحمشارکت  ابتدا

 دهدیمطرح نشان  یهاافتهی قرار گرفتند. یموردبررس تیرضا نیبر ا مؤثرو عوامل  یمحور هیطرح ناح سپس

مشارکت  زانیم ،یمحور هیاز طرح ناح تیرضا زانیم ،یاجتماع تیرضا زانیم ،یعملکرد شهردار یرهایمتغ

 یعملکرد شهردار ریو متغ باشندیم تیرضا زانیبر م رگذاریتأثعوامل  یانهیزم یرهایو متغشهروندان 

 .باشدیم قیتحق نیعامل در ا نیرگذارتریتأث
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 مقدمه-1

و آن توسعه شهرهای بزرگ  تبع بهافزایش جمعیت شهرها و  ویژگی عصر ما شهرنشینی  گسترده،

و برای حل  باشدیممدیریتی نیز رو به افزایش  و فنونشهرها، علوم  گسترشتوجه به  با و است کوچک

شهرنشینی بیش از پنج هزار . گرددیممدیریت شهری استفاده  منحصراًمعضالت شهرنشینی از علوم مختلف 

 ،است کردهیمزندگی  یک نفر در مناطق شهری نفر فقط 8میالدی از هر  0011سال قدمت دارد در سال 

درصد میلیارد نفر رشد خواهد کرد که از   3/3جمعیت نواحی شهری تا حدود 2131تا  0001طی دوره ولی 

مهاجران در جستجوی کار  . بالطبعخواهند بود توسعهدرحالدرصد در نقاط شهری کشورهای  01این میزان 

رشد  نیو ا دهندیمبهتر یا برای دستیابی  به غذا و سرپناه به مهاجرت به شهرها ادامه   یهاو فرصت

 یساختارها ریزبه ظرفیت  توجه و باوسیع را به دنبال خواهد داشت  یهامهاجرت ،فزاینده شهرنشینی

که  دهدیم.علم مدیریت شهری این امکان را به ما رندیگیمتنگنا قرار  ایو شهری اغلب مردم در فشار 

 فشارها بکاهیم. و ازرا مدیریت کرده  هافرصتبتوانیم 

اداره امور  منظور و بهآن  رأسیک سازمان قلمداد گردد ، الزم است که در  عنوانبهشهر  اگر درواقع

بعاد ا نیترمهمپدیده مشارکت اجتماعی یکی از  .شهر از فنی استفاده گردد که همان مدیریت شهری است

جامعه  رو  صوصخبه هر جامعهتوسعه اجتماعی  ، توسعه فرهنگی  ، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در 

 ییهاینارسائتوسعه  ناشی از  یهابرنامهبه رشد ایران  است. و برخی از مشکالت ساختاری و عملکرد 

مفهوم مشارکت  که نه این است مسایل می افزاید نیبر احوزه داریم  آنچه که در این میان  نیدر ااست که  

یا تضعیف کننده آن موضوع  عوامل تقویت کننده وابعاد آن در کشور ما به خوبی تعریف شده است و نه  و

صاحبنظران  امورشهری به این نتیجه  بسیاری از (02:  0382است )محسنی  مورد بررسی جدی قرار گرفته 

اند که چنین مدیریتی بدون همکاری و مشارکت ذینفعان )مردم( موفقیت چندانی در امور شهرها رسیده

شهری  به هدف دستیابی  به توسعه همه جانبه و پایدار در شهر نیازمند  در این بین دانش مدیریت .ندارند

مردم وشهروندان در ر کشور ما ایران هم نقش مشارکت باشد. دمشارکت  شهروندان در این امر می باالبردن

شاید بتوان اولین گام مشارکت  .عرصه مدیریت شهری دچار فراز و نشیب های گوناگونی بوده است

ماده را برشمرد  018و قانون بلدیه در  03تا  01تصویب اصول  0281راین خصوص را به سال شهروندان د

که پس از پیروزی انقالب اسالمی با تغییر بنیادین در نظام اجتماعی و قانون اساسی و ایجاد شورای اسالمی 

در شهر مشهد نیز  ای از امور شهر به نمایندگان منتخب مردم واگذار شد.، قسمت عمده 0338سال  در شهر

با ابالغ شهردار محترم مشهد و در جهت مشارکت بیشتر شهروندان و  0381در همین راستا و در سال 

که   ،خورد دتمرکز زدایی و سپردن امور محلی و کوچک به واحدهای خرد  طرح ناحیه محوری رسما کلی

وهزینه زیاد ، از واحدهای محلی این طرح  به جای ساختن دستگاه های عریض و طویل و صرف وقت  در



 

 

شک از اهداف بی .شوداستفاده میموازی یک منطقه شهری  اختیارات کوچک  با نظام مدیریتی کارآمدتر و

مهم دیگر پیاده سازی این طرح دردسترس قراردادن و سهل الوصول تر بودن ارائه خدمات به شهروندان و 

شهر مشهد  باشد.عمومی میافزایش جذب مشارکتهای ن به تبع آن افزایش در سرعت پاسخگویی و همچنی

گردد ناحیه تقسیم می ششتا  سهمنطقه که هرمنطقه نیز بسته به وسعت ، جمعیت و موقعیت  به  03دارای 

ناحیه به عنوان اولین منطقه پایلوت در جهت اجرای این طرح در  سهشهرداری نیز با استقرار  چهارو منطقه 

و  هکتار 201 با وسعت چهارشهرداری منطقه یک در ناحیه . به فعالیت کردشروع  0381همان سال 

، از جنوب به چهارراه مقدم و دارای موقعیت جغرافیایی که از شمال به بلوار نبوت نفر  52000جمعیت

مثل اکثر  4. منطقه ، از شرق به بلوار امت و از غرب به خیابان و بلوار طبرسی  محدود می شودطبرسی

دارای یک بخش حاشیه نشین ویک بخش مرکزی است که این امر تقریبا در اکثر مناطق شهری مناطق 

 مشهد صادق میباشد.

کلیه امور مربوط به یک منطقه شهری اعم از  طرح ناحیه محوری در راستای اهداف تعیین شده

به ناحیه تفویض مربوط به شهرسازی، خدمات شهری، فنی و عمرانی، فرهنگی و ترافیکی و... فعالیتهای  

 شده است.

معیارهای سنجش تحقق اهداف برنامه ای ، شناسایی و آگاه شدن از میزان  یکی از مهمترین ابزارها و  

رضایتمندی گیرندگان خدمت می باشد. در این مقاله سعی شده است این موضوع بررسی ونتایج آن به 

 عنوان راهبردی در جهت برنامه های آتی مد نظر قرار گیرد.

لذا با توجه به احساس ضرورت  مدیریت شهری در سطوح کالن نسبت به مشارکت مردم در طراحی، 

اجرا و نظارت برنامه های شهری، ابزارهای مختلفی برای تحقق مشارکت شهروندان در مدیریت استراتژیک 

رضایت  روشهای دیگری مانند نیاز سنجی، .است SWOTهای روشتعریف شده است که یکی از این 

 گیرد.صورت می ...رسنجی وظنگرش سنجی، ن سنجی،

 

 روش تحقیق-2

پیمایش  ترین روش در تحقیقات علمی محسوب میشود.است که رایجاین پژوهش از نوع پیمایشی 

اما  ،شودهرچند عمدتا از پرسشنامه استفاده می دقیقا به معنی تکنیک خاصی در گردآوری اطالعات نیست،

مصاحبه نیمه ساختنمند،مشاهده،تحلیل محتواوفنون دیگر به کار  قبیل مصاحبه عمیق وفنون دیگری از 

 میرود.

شیوه جمع آوری اطالعات در این تحقیق استفاده از پرسشنامه حاوی سؤاالت باز و بسته می باشد و از 

حضوری و آنجایی که فن پرسشنامه به تنهایی پاسخگوی اطالعات مورد نظر نبوده است، لذا از مصاحبه 



 

 

در این مقاله که بر اساس پژوهش پیمایشی میباشد  مشاهده نیز به عنوان ابزارهای تکمیلی بهره گرفته است.

مصاحبه، تکمیل پرسشنامه، اسناد کتابخانه ای، استفاده از از فنون مختلفی بهره گرفته که مهترین آنها فن 

 ز مقاله های اینترنتی و کتابهای آموزشیمطالب سایت های پیرامون موضوع و اطالعات جمع آوری شده ا

 .می باشد

برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که با توجه به چارچوب نظری و 

فرضیه های مطرح شده تهیه شده است و اطالعات جمع آوری شده به وسیله روش آماری و برنامه 

SPSS  کارشناسان محترم ر این راه از اطالعات و تجربیات. ده استگرفت رمورد تجزیه و تحلیل قرا 

البته در مرحله اولیه پرنمودن پرسشنامه از  کمک گرفته شده است.نیزبرای تنظیم و ایرادات پرسشنامه ناحیه 

 نماید نیز استفاده شده است.زمون مقدماتی که اشکاالتی محتوایی وشکلی پرسشنامه را برطرف میآ

 

 تحقیق جامعه آماری-3

نفر میباشند تشکیل میدهند.که از این  12110جامعه آماری ما را افراد ساکن در محله طالب که به تعداد

درصد جمعیت باالی شش سال را  88درصد مردان تشکیل میدهند.  4008درصد را زنان و 1102تعداد 

 48درصد مرد و 12سواد، ر نیستند.از میان افراد بادرصد بیشت 02باسوادان تشکیل میدهند ودر واقع بیسوادها 

 درصد زنان بیسوادند. 10درصد مردان و 30درصد زنان باسوادند واز میان بیسوادان 

شیوه نمونه گیری در این تحقیق شیوه نمونه گیری خوشه ای است همان طور که نامش پیداست در 

کار اصلی در (. 34: 0331است )دواساین تکنیک کسب نمونه نهایی متضمن انتخاب چند نمونه مختلف 

از میان مناطق بزرگ نمونه گیری در ابتدا این شیوه این است که ابتدا از میان مناطق نمونه ای انتخاب گردد. 

شوند. نهایتا کار به انتخاب نمونه شود ورفته رفته از هر منطقه بزرگ مناطق کوچک تری نمونه گیری میمی

 .(34: 0331دواس شود.)در خانوادهای منتخب ختم می از خانوارها واستفاده از روشی برای انتخاب افراد

 1(  ودرصد خطا )42110در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران وتعیین جامعه آماری کل )

در این  درصد(به حجم نمونه با مشخصات ذیل رسیدیم:  حجم نمونه ما 01درصد(ودرصد اطمینان )

ساله که به صورت تصادفی از ساکنین  81تا  03 مردو  زن نفر که از میان 211پژوهش عبارت است از 

 .انتخاب شده اند محله واقع در شهرداری منطقه چهارمنطقه 

 

 

 

 



 

 

 مبانی نظری-5

تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی است که مسیر اجرای آن تعامل  یکی از رویکردهای شهرداری،

طرح  کردن نقش نواحی در اداره شهر است. بیشتر شهروندان وشهرداری با محور قرار دادن محالت وفعال

ای در  برنامه البته موفقیت هر طرح و .ناحیه محوری بیش از هر چیز متکی به مشارکت مردمی است

چنین طرحی بدون مشارکت شهروندان غیر  احاطه به موضوع میباشد و شهرداری منوط به شناخت کامل و

شناخت تا  انواع و زمینه های مشارکت را طه های آن،باشد.پس باید ابتدا مفهوم مشارکت وحیممکن می

  خواهیم در چه مسیری قدم برداریم.اینکه بدانیم می

شود. توسعه در معنای عام، ناپذیر توسعه نگریسته می عنوان مولفه اساسی و تفکیکامروزه مشارکت به

اقتصادی و سیاسی و  -اجتماعیریزی شده است که در زندگی جانبه و برنامهفرایند تحولی پیچیده و همه

کند. پذیرش مفهوم دهد و آن را از وضع موجود به وضع مطلوب هدایت میفرهنگی یک جامعه رخ می

های عصر عقالنیت و خردورزی است و در آن جدید توسعه و تالش در جهت تحقق آن، قبول ویژگی

تنظیم روند هر نوع توسعه، الزم است  که برایطوریریزی نهفته است، بهکنش منطقی و حسابگری و برنامه

ها هماهنگی ایجاد شود و از تمامی منابع و امکانات طبیعی و یابی به آنکه بین اهداف و وسایل دست

برداری شود و تمامی این منابع در ابعاد مختلف خود شده بهرهصورت مطلوب و حسابانسانی بالقوه به

 (400 :0383)مجموعه مقاالت شود. ارزش گذاشته 

مشارکت بر این عقیده بنیادین استوار است که همه افراد حق دارند در مورد اموری که مربوط به 

را بدون ترس بیان کنند و بر  اندیشه خود، درباره آن فکر کنند، مسئولیت نمایندخودشان است احساس 

 (0381)شفیعی  .باشنددخالت داشته  که بر زندگی آنها اثر می گذارد تصمیم هایی

مردمان هرگاه در پیوند با . است ترین اندیشه زیر ساخت مشارکت پذیرش اصل برابری مردمانبنیادی

برخاستن و خیز  تواند بهمشارکت میان آنان مییکدیگر از اهمیت و ارزش برابر برخوردار شوند آنگاه 

 (0381شفیعی  )های بسیار برای همه فراهم آورد .و سود بهره مندی برداشتن یاری دهد

و یا در گروهی  به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن مشارکت"آلن بیرو نیز می گوید: 

به همین دلیل از دیدگاه جامعه شناسی باید بین است. شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن 

تعهد)عمل مشارکت( و مشارکت به عنوان عمل و  امر شرکت کردن()مشارکت به عنوان حالت یا وضع

توسعه و تعالی نظام  سازوکاری برای بقا،"منظر نظامندی و کارکردی، مشارکت را از. "دیز قائل شاتم

اجتماعی دانسته اند که توسعه نیافتن ساختارهای الزم برای مشارکت و نهادی کردن آن به انقراض نظام 

مشارکت بر تأثیر نظام ارزشی جامعه در سالیماعمر در تعریف  ".اجتماعی و سقوط سیاسی آن می انجامد

فرآیند مشارکت،  مداخله و کنترل مردم،  بیشتر به تعیین آنچه از » تعیین هدف تأکید می کند و می گوید:



 

 

در این صورت تصمیم های مربوط  دیدگاه خود مردم یک زندگی بهتر را تشکیل می دهد منجر خواهد شد.

ی سازد پیش از آنکه با آنچه مردم،  مقدس و مهم می شمارند به اینکه چه چیزی یک زندگی بهتر را م

همچنین مشارکت را می توان حرکت آگاهانه،  «. منافات داشته باشد،  نظام ارزشی آنان را منعکس می کند 

موسوی خورشیدی . )ضروری استمسئولیت آوری دانست که برای مشیت امور جامعه  آزاد و فعال،

0383) 

، همفکری، زیرساز مشارکت پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن ترین اندیشهبنیادی

، های اجتماعیمساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه تشریکهمکاری و 

یابند و دگرگونی اقتصادی و سیاسی است. مشارکت فراگردی است که از راه آن مردم به دگرگونی دست می

های اجتماعی جدید، تأمل و آورند. کرفت و بیراسفورد تحوالتی چون ظهور جنبشد میرا در خود پدی

مدرن را موجب توجه به ایده مشارکت بازنگری در مورد نیاز انسان، ظهور مجدد ایده شهروندی و پست

 .(000:  0383)نیازی انددانسته

درهمه آنها اصول ومبانی های متعددی از مفهوم مشارکت مطرح شده است که برداشت تعاریف و

 :برخی جنبه های مشترك وبنیادین که بر آنها تآکید شده است عبارتند از از مشترکی یا

 برابری مردمان و برخورداری از حقوق شهروندی 

 توزیع قدرت در بین مردم وسهیم کردن آنان در اختیارات وتصمیم گیریها 

  سرنوشت آنان تاثیر دارداجازه دادن به مردم برای نظارت بر اموری که بر 

 ایجاد فرصتهای برابر برای پیشرفت همه مردم به خصوص گروه های پایین جامعه . 

به طور کلی اهم مطالبی را که در خصوص مشارکت شهروندان در اداره امور شهر باید مورد لحاظ قرار 

شهروندان تاثیرگذار : تصمیماتی که سیستم شهری)مدیریت شهری( می گیرد و بر حقوق  داد عبارتند از

است. با توجه به مورد فوق برای تحقق حقوق شهروندان با لحاظ نیازهای آنان، باید مردم در برنامه ها و 

تصمیمات متخذه برای شهر خود مشارکت داشته باشند. مشارکت یعنی مشارکت در خدمتگزاری، برنامه 

ر، چرا که استفاده از مشارکت مردمی برابر ریزی، اجرا و نظارت در کلیه برنامه های مورد نظر برای شه

است با رفع یا کاهش تنگناها و معضالت مدیریت شهری. استفاده از مشارکت شهروندی باعث صرف 

انرژی، زمان هزینه و امکانات کمتر و انجام کارهای بیشتر در شهر می شود. مداخله شهروندان در اداره امور 

منجر به تصحیح نظر و تصور مردم از مدیریت شهر شده و این خود باعث آشنایی مستقیم آنان با مسایل 

شهری می شود. مشارکت شهروندی باعث ایجاد حس اعتماد شهروندان نسبت به مدیران می شود و متقابالً 

مدیران شهری نیز باید با ایجاد رابطه مستقیم با مردم این حس را تقویت کنند)مرکز حقوق 

 (3/3/0300یشهروند



 

 

 انواع مشارکت-5-1

 .سطوح مشارکت: مشارکت می تواند در سطوح مختلف فردی،  سازمانی و جامعه ای انجام پذیرد

 .های کوچک خصوصی که با میل و اراده توأم است ، شرکتمشارکت افراد در بنگاه ها )فرد(:سطح خرد 

این نوع در سطح بخش های مختلف جامعه اعم از سازمان  اجتماعی(:و سازمان های  )نهادهاسطح میانی 

 .و روابط بین این سازمان ها صورت می گیرد ، نهادهاها

)موسوی  مشارکت در نظام کلی اجتماعی است که همان مشارکت ملی است )جامعه(:سطح کالن 

 .(0383خورشیدی 

دی و اجتماعی و ... هایی چون مشارکت سیاسی، اقتصابه لحاظ موضوعی مشارکت را به گونه

پوشی و مکمل تنیدگی، همدلیل درهمها بهکه تفکیک دقیق آن کنند. اما باید توجه داشتبندی میتقسیم

صورت شود و یا بهصورت عام از مشارکت بحث میپذیر نیست و معموالً یا بهیکدیگر واقع شدن امکان

 زیل هر کدام را مختصرآ  توضیح میدهیم: که در سیاسی و اقتصادی-ترکیبی، مانند: مشارکت اجتماعی

مشارکت اقتصادی بر تأثیرگذاری بر شیوه و پویش تولید، روابط حاکم بر »واقع . مشارکت اقتصادی؛ در 0

این پویش و وسایل مادی تولید برای رفع نیازهای مادی و افزایش تولید متمرکز است که در قالب مداخله و 

گیری مربوط به تخصیص منابع اقتصادی و مشارکت در سیاست توسعه مدر نظام تصمیدرگیر شدن افراد 

های تولیدی اقتصادی با فرایند تولید و نظاممشارکت  (043:  0381غفاری )«کند.اقتصادی نمود پیدا می

 (00 :0382 سعیدی.)اندترین اشکال مشارکت اقتصادییافتهها، سازمانرابطه تنگاتنگ دارد. تعاونی

. مشارکت سیاسی؛ درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی، از عدم درگیری تا داشتن 2

بر مشارکت سیاسی، بر نقش مشارکت در ناظر  تعریف (022: 0333مایکل )راشاست. مقام رسمی سیاسی

فعالیت شهروندان »نظر هانتینگتون مشارکت سیاسی عبارت است از؛ به مراتب قدرت تأکید دارد.سلسله

 (33:  0333هانتینگتون)« سیاسی دولت. گیریتأثیرنهادن بر فرایند تصمیم منظورخصوصی به

 هایگروهی در قالب انجمن. مشارکت اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی داللت بر گسترش روابط بین3

قالب هایی دارد که معموالً خصلتی محلّی و غیردولتی دارند، که در ها و گروهها، اتحادیهداوطلبانه، باشگاه

های اجتماعی، مشارکت و درگیر ساختن مردم در فرایندهای اجتماعی مختلف را هدف خود استسی

 (01: 0381 غفاری) دانند.می

-ها دخالت می. مشارکت فرهنگی؛ در این نوع مشارکت، مردم در تولید فرهنگ و ارتقای آن در بین گروه4 

چندفرهنگی و افزایش وفاق اجتماعی در ر مردمی، تسهیل و تعامل فرهنگی در جوامع کنند. تقویت هن

 (02: 0382 سعیدی)باشد.های مهم مشارکت فرهنگی میجوامع چندقومی از عرصه

است، و داللت بر نوعی درگیری شناسان اجتماعی . مشارکت روانی؛ این نوع مشارکت مورد تاکید روان1
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ایجاد تغییر و دگرگونی  ساز ابتکارات جمعی است. مشارکت روانی در قالبذهنی و عاطفی دارد که زمینه

نامناسب و شرکت در عمل جمعی مشترك، گرایش و آمادگی روانی ها و شکستن عقاید قالب در ذهنیت

 (01: 0381 )غفاری نماید.الزم را برای کنش جمعی فراهم می

 

 کارکردهای مشارکت-5-2

اندیشمند آلمانی کورت لوین، معتقد است که مشارکت از ایستادگی مردم در برابر دگرگونی، نوسازی، 

ها و ستیزها جای خود را به افزاید. در فضای مشارکتی، تعارضها میکاهد و بر سازگاری آننوآفرینی می

کند. تحقیقات احساس وابستگی و عالقمندی را تقویت میمشارکت  دهند. بنابراینهمکاری و تعاون می

 مشارکت کناره . ن پشتیبانی خواهد کردآ اند هرگاه انسان در پدید آوردن امری مشارکت کند، از نشان داده

های اند، به درون کوششدارد. مشارکت کسانی را که در حاشیه کارها ایستاده گیری و تفرد را از میان برمی

دارد و راه را وامیشکند. مشارکت انسان را به گفتمان  مشارکت فرهنگ سکوت را می اندکش گروهی می

مشارکت مشکل کمبود سرمایه و نیروی انسانی دولتی . کند های فکری هموار می برای پدیدار شدن سرمایه

 رساند های دولتی را یاری میهای توسعه، سازمان کند و در اجرا و حفاظت از پروژه را برطرف می

 (04: 0382 سعیدی)
 

 نه های مشارکت شهروندانیزم-5-3

اصوالً مشارکت شهروندان در اداره امور شهر نتایج مثبتی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد: کاهش محدودیتها و مشکالت مدیریت شهری به خصوص شهرداری هایی که با 

باعث رفع  کمبود یا فقدان نیروی متخصص و منابع مالی مواجه می باشند چرا که جلب مشارکت مردم

بخشی از نیاز مدیریت شهری به منابع انسانی و مالی می شود. صرفه جویی در هزینه ها و کاهش صرف 

انرژی، بدین معنی که با استفاده از مشارکت شهروندان این امکان فراهم شود که با صرف انرژی، هزینه و 

ان در اداره شهر باعث افزایش امکانات کمتر اقدامات بسیاری را در شهر انجام داد. مشارکت شهروند

آنان به شهر می شود. جلب مشارکت مردم منجر به ایجاد همکاری های اجتماعی و نیز افزایش حس تعلق 

 (2118آئینی ) و یا تقویت پایه های جامعه مدنی می شود
 

 رضایتمندی-5-4

عینی بر  یهامدل. شوندیمتقسیم  یذهن وبه دو نوع عینی  یطورکل به سنجش رضایتمندی یهامدل

مشتری  یمندتیرضابا  شدتبهکه  ییهاشاخصکه رضایتمندی مشتری از طریق  باشندیمایده  اساس این

نیازهای مشتریان  یمندتیرضاذهنی بر اساس سطح  یهامدلاست  سنجشقابل. )شهروند( همبستگی دارند
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 یهامدل. دینمایمعمل  شانیمندتیرضااین مدل بر اساس ادراك خود مشتری از  گریدعبارتبه. باشندیم

 یژگیو وحادثه مدار  یهاروش دودستهذهنی به  یهامدلالبته  .کنندیمشهروندان استفاده ذهنی از عقاید 

 (18: 0301راسخی .)شوندیم یبندمیتقسمدار 

. دینمایمتشریح  کنندیم یابیارز ومردم شرایط اطرافشان را درك  که ییهاراهذهنی  یهاشاخص

: 0380حاجی نژاد .)ردیگیمقرار  مورداستفادهرفاه شخصی  یریگاندازهذهنی برای  یهاشاخص یطورکلبه

13)  

 وعینی برای مقایسه شهرها  یهاشاخص. کندیمعینی محیط کار وزندگی را تشریح  یهاشاخص

کیفیت زندگی شهری به قابلیت زندگی  سهیمقاقابلعینی  یهاشاخص. ردیگیمقرار  مورداستفاده هامکان

 (13: 0380حاجی نژاد ) .رجوع کنند

. ادراك ردیگیمقرار  مورداستفادهکه  باشدیممحیط  یهاتیقابلدر این راستا کیفیت محیط بخشی از 

اساس نیازش از محیط پیرامون خود به الزم را  یهادادهمحیط فرآیندی است که از طریق آن انسان 

 .(13: 0380حاجی نژاد )نندیگزیبرم
 

 تیبر رضا مؤثرعوامل -5-5

 ازجمله .اندکردهمختلفی  را بر روی میزان ادراك رضایتمندی بررسی  یرهایمتغ پژوهشگران

انتظارات،مقایسه با  ،هاارزششخصیتی،  به عوامل جمعیتی، توانیمبر رضایت را  مؤثرخصوصیات فردی 

 و جنسیت همچون سن، خانوار وشخصی  یهایژگیوبرخی از  اشاره کرد. ندهیآوامید به  هامکانسایر 

جوان از  افراد از، افراد سالخورده بیش یطورکلبه. گذارندیم ریتأثبر روی ادراك کیفیت محیط  تیمالک

باالتر بیش از ساکنان با موقعیت  یاقتصاد و. ساکنان با وضعیت اجتماعی اندبودهراضی  شانیسکونتشرایط 

که مالکان از  رسدیم. همچنین به نظر اندداشتهرضایت  شانیسکوناز شرایط  ترنییپااقتصادی  –اجتماعی

( مثل 13: 0388رفیعیان مجتبی، این ویژگی ناچیز بوده است.) ریتأث درهرحالاما  اندبوده تریراض مستأجران

کار کارپ در سال  ای و دهدیممتغیرهای باال را نشان  ریتأثکه  0080نتایج تحقیقات بابا وآوستین در سال 

ویژگی همسایه را نمایان ساخته  0011.البته کارپ در سال دهدیمرا نشان  جنس وسن  ریتأثکه  0082

 .(13: 0388رفیعیان مجتبی، )بود

 و،محیطی است که عوامل شخصی، اجتماعی، معماری گونهنیا مؤثردیگر در عوامل  یبنددستهیک 

 را اشاره دارد.  یفرهنگ

شخصیت -اجتماعی نقش وجنسیت -موقعیت اجتماعی-زندگی مرحله واز قبیل سن  :عوامل شخصی

 آرزوها برای آینده.-مقایسه ها-وارزش ها



 

 

 اولویت دیگران -اهنجاره -از قبیل همسایگان یا محله :عوامل اجتماعی

ویژگی های کمی  -مبحث سیمای شهر -مبحث توده وفضا-میزان دسترس بودن ومحیطی: عوامل معماری

 .فضای سبز -امکانات -وکیفی

 . نگرش ها وروابط -نقش جنسیت -ساختار خانواده -فرهنگ منطقه ای:  عوامل فرهنگی

ی، اقتصادی برخی دسته بندی های مشابه ای ارائه کرده اند: مثل شرایط مختلف شخصی،اجتماع

 (008: 0301است.)ذبیحی وفیزیکی وفرهنگی

برخی عوامل را به دو گروه داخل سازمانی وبرون سازمانی یا محیط سازمان تقسیم نموده اند. 

برخورد -متغیرهای داخل سازمانی عبارتند از:رفتار مناسب کارکنان،پاسخگویی موثرورضایت شغلی کارکنان

زمان منتظر ماندن برای دریافت  -رائه خدمتاسرعت  -تکریم مشتریان -نزاکت -مردم دار بودن-مناسب

نگرش  -راهنمایی وارائه اطالعات الزم -مهارت کارکنان-رازداری -ارائه تسهیالت بیشتر -دقت-خدمت

 .(10: 0388میباشد.)خدایاری فرد  انتخاب مشتریان -نظم -آراستگی-کارکنان

رها به محیط بیرونی شهرداری اعم از محیط کاری یا یمتغاین : برخی عوامل محیطی یا برون سازمانی

 .(10: 0388)خدایاری فرد  و... -فضای سبز -خدمات شهری -باشد مثل نظافتمومی شهر میعمحیط 

شهرداری  سازمانرضایتمندی شهروندان را میتوان عکس العمل موثر شهروندان به عملکرد 

 از اهمیت برخردارزمانی ایت از عملکرد سازمانی دانست.مقوله رضایت از مباحث مدیریتی است. رض

)آزاد  دوعنوان یکی از عناصر مهم تولید اقتصادی یا تولید بازرگانی مطرح ش گردد که نیروی انسانی بهمی

0331 :204.) 

نقش بسیار مهمی در ایجاد رضایت یا نارضایتی دارند. در عملکرد سازمانی،  سازمان ها اصوال عملکرد

ردد. یگعملکردهایی وجود دارد که باعث نگرش های مثبت ومنفی شهروندان نسبت به سازمان)شهرداری(م

اگر چه عملکرد سازمانی طیف بسیار گسترده ای را شامل میشوند اما هدف نهایی همه ی این عملکردها 

دهای شهرداری بتواند نیازهای شهروندان رین سازمان ورضایتمندی شهروندان است زمانی که عملکارتباط ب

 .(0381. )حکمت نیا شهروندان ایجاد میشودازند رضایتمندی سرا برآورده  

اف یا آرزوهایش معتقد است که در شرایط اجتماعی ددورکیم در زمینه رابطه میان انسان ونیازها واه

،آرزوهای انسان از طریق هنجارها تنظیم ومحدود میشود. با از هم پاشیدگی هنجارها)ولذا مستحکم وپایدار

انومی یا وضعیت آرزوهای بی حد وحصر پدید میآید. از انجا که این آرزوها  از بین رفتن کنترل آرزوها(،

: 0338.)رفیع پوربی حد طبعا نمیتوانند ارضاء شوند در نتیجه وضعیت نارضاتی اجتماعی دائمی ایجاد میشود

08) 

و  از دیدگاه جامعه شناسان، آنومی به مفهوم فقدان اجماع در مورد اهداف اجتماعی، انتظارات جمعی



 

 

الگوی رفتار برای اعضا جامعه است. این حالت منجر به محو و غیبت تدریجی آتوریته و ضابطه اخالقی 

می که جامعه در حال گذار و دگرگونی دهد. هنگا می شود و جامعه کنترل اجتماعی خود را از دست می

است، بسیاری از انسانها دچار سرگردانی می شوند و قواعد و ارزشهای جامعه، برای آنها بی اهمیت و کم 

که این فقدان باعث کم شدن ارزشها در جامعه وعدم رضایتمندی از سازمانهای زیربط  ارزش می شود

 (028: 0331میگردد. )ساروخانی 

 زلو انسان ها دارای پنج دسته نیازهای فطری میباشند:براساس نظرما

 نیازهای جسمی 

 نیاز به امنیت 

 نیاز به روابط اجتماعی ومحبت 

 نیاز به تایید واحترام 

 (81:  0338)رفیع پور از به خویشتن یابی ین 

مدیریت نیروی انسانی به وجود  ای در مبانی مدیریت، به خصوصنظریات مازلو هرچند تحول عمده

مانند  دانشمندان پس از مازلو، مطالعات بیشتری را طلب میکرد. نمود وآورده ولی هنوز بسیار کلی می

ار ری آنها با عملکرد سازمانی را مرکز مطالعات خود قفردریک هرزبرگ بر خالف وی شهروندان ورابطه

ان عوامل مختلفی که رساند که در می نتیجهمطالعات هرزبرگ در مورد شهروندان وی را به این  دادند.

احساس رضایت یا عدم رضایت از عملکرد سازمانی را موجب میشوند عواملی وجود دارند که در ارتباط با 

شهروندان نسبت به عملکرد سازمان میباشد.این عوامل میتواند تاثیر مثبتی در رضایت شهروندان داشته 

  (01: 0380باشند.)حیاتی

نظر هرزبرگ با حذف عواملی که نارضایتی ایجاد میکنند رضایت افرادبه طور قابل مالحظه  اساسبر 

ای باال نمیرود، به تعبیری دیگر که رضایت را به وجود میآورند متمایز از عواملی هستند که نارضایتی را کم 

 عوامل بهداشتی نامید.هرزبرگ عوامل رضایت آفرین را عوامل انگیزشی وعوامل نارضایتی آفرین را  میکنند.

عواملی که سبب نارضایتی میگردند عوامل محیطی  رگ در حوزه رضایت شغلی،بمطابق نظر هرز

وحقوق پایین که موارد مذکور چنانچه رفع گردد  مطبوع هستند،مانند نامناسب بودن وضعیت نور،دما، هوای

ایجاد رضایت که هرزبرگ از آنها تعبیر عوامل  کند.رضایت فرد را افزایش نمیدهد بلکه نارضایتی را کم می

ارزشیابی  طبیعت کار انجام شده، در کار،ت به عوامل بهداشتی مینمود عبارتند از: عواملی مانند موفقی

که فرد احساس میکند وارتقائی که به دست میآورد. کارریال گذاری دیگران نسبت به کار، مسئولیتی  وارزش

هرزبرگ هر چند  ( نظریات043: 0331احساس مولد بودن است)توسلی قرار گرفتن در کل فرآیند تولید و

در حوزه رضایت شغلی است قابل تعمیم به حوزه رضایت نیز هست.حال چنانچه بخواهیم نظریات 



 

 

فت نیازهای مرتبه یک ودو مازلو به طور عمده عوامل گهرزبرگ ومازلو را با هم تلفیق کنیم میتوان 

از نظر مرتون احساس ». غلب نیازهای سه، چهار،پنج عوامل انگیزشی هستندابهداشتی)به زبان هرزبرگ( و

حالتی است روانی واحساس کمبودی است که فرد پس از مقایسه خود با فرد یا گروهی  محرومیت نسبی،

محرومیت نسبی از این جهت نافع است که با بحث . «که برای او الگوی مرجع مقایسه است،حس میکند

میتوان احساس عدم رضا مندی را محاسبه کرد به نظر میرسد این حالت زمانی پدیدمیآید که ن آاستفاده از

 (0380)قهرمان گروه مرجع از مشروعیت باالیی نزد فرد برخوردار باشد ولی فاصله فرد تا آن زیاد باشد.

یه خدمات از مندی آنها از ارا فزاینده میان توقعات  شهروندان وبهره گور معتقد است شکاف ناگهانی و

سوی سازمان شهرداری، قطع نظر از اینکه واقعی یا واهی باشند، باعث بروز نارضایتی ورضایتمندی 

های خود را با وظایف سازمان مقایسه مندیخانه بهره آگاهانه یا ناخوداگاهشهروند  میگردد.به نظر آدامز،

بنابراین، علت رضایتمندی شهروندان از  گردد.زمانی که برابری وجود دارد رضایتمندی ایجاد می .کندمی

مندی ها از امکانات وبهره ای است که شهروندان میان وضعیت،عملکرد شهرداری در این نظریه مقایسه

 (0381)حکمت نیا سنجد.شهرداری را با نیازهای زندگی امروزی می
 

 پژوهش آماری نتایج-6
 

 بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب 

 001 0103 1200 0304 203 عملکرد شهرداری میزان

میزان رضایت از خدمات 

 شهری
003 41 4004 301 004 

 400 808 3100 3104 0101 میزان رضایت از فنی عمران

 008 0101 3302 4100 103 میزان رضایت از فرهنگی

میزان رضایت از پلیس 

 ساختمان
2101 2108 2304 0300 801 

 302 0404 2101 3302 0003 سبزمیزان رضایت از فضای 

میزان رضایت مشارکت 

 اجتماعی
100 2 3308 11 0100 

 302 2003 3101 2803 302 میزان رضایت اجتماعی

میزان رضایت از طرح ناحیه 

 محوری
208 2000 4300 01 804 

 

 



 

 

 نتیجه گیری-7

می توان به  SWOTش وهای به دست آمده از رو بررسی با استفاده از نتایج به دست آمده

البته در این میان توجه به این نکته مهم است که  راهکارهای ذیل رسید و آنها را به عنوان راهکار ارائه نمود.

با توجه به نتایج به دست آمده از جامعه آماری، رویکردهای فرهنگی با استقبال کمتری نسبت به سایر 

وتاهی دوره رویکردهای جدید شهرداری، نبود خدمات شهرداری واقع شده است. این امر می تواند به ک

برنامه ریزی مناسب فرهنگی، نبود توجه درست مدیریتی در عرصه فرهنگی، عدم توجه به اصالت های 

فرهنگی مختص به مناطق اشاره داشته باشد. همچنین با توجه به اقدامات عمرانی و خدماتی شهرداری، 

توسطی قرار دارد که می تواند نشانگر این باشد که باید برنامه میزان رضایت مردم از این اقدامات در حد م

ریزی عمرانی و خدماتی با دقت و جدیت بیشتری پیگیری بشود. در مورد سایر حوزه ها عملکرد شهرداری 

که از نتایج پژوهش به دست آمده است به شرح ذیل  نقاط ضعف ناحیه محوریاکثر  وضعیت خوبی دارد.

 به دست آمده است.

 به منطقه. انها وابستگی عدم استقالل نواحی در درآمد و هزینه ها و-0

 کمبود نیروی انسانی با توجه به حجم وظایف نواحی .-2

 مناسب نبودن ساختمان های برخی از نواحی با توجه به حجم ارباب رجوع . -3

 کمبود تجهیزات و لوازم اداری در برخی نواحی . -4

امور به روسای نواحی و وابستگی نواحی به مناطق و سرگردانی ارباب  عدم تفویض کامل برخی از -1

 رجوع .

نبودن یک نفر  به عنوان جانشین رئیس ناحیه که در غیاب رئیس ناحیه پاسخگویی  به ارباب رجوع  -1

 .راداشته باشد

 .نبود تنخواه در اختیار برخی نواحی  -3

وجه به نیاز مبرم آن در نواحی برای بعضی از امور و ایجاد نبود نیروی اجرائیات در برخی از نواحی با ت -8

 .امنیت و نظم در نواحی

تغییرات در بخشنامه ها در طول سال چندین بارو پیچیدگی پاسخگویی به برخی از این پرونده ها به -9

یدبه دلیل تغییرات که الزم است برنامه ای تدوین گردد که در طول یکسال دستوروالعمل ها تغییری ننما

عنوان مثال     عوارض بالکن به صورت تراکمی و غیر تراکمی ،کسری پارکینگ، تخلفات ساختمانی، تغییر 

 کاربری هاو...

 .:نیز به شرح ذیل به دست آمده است نقاط قوت ناحیه محوریهمچنین  

ارائه پاسخگویی به ارباب رجوع و ارتقای رضایت مندی شهروندان با توجه به نزدیک بودن مراکز -0



 

 

 خدمات به آنان و قابل درك بودن خدمات شهرداری . 

کنترل ونظارت بیشتر بر امور توسط نواحی اعم از فعالیت های خدمات شهری ، فضای سبز و ساخت و -2

 ساز ها و امور عمرانی و... .

 داشت .ارتباط بیشتر با شهروندان و این باعث اعتماد بیشتر آنان به شهرداری را به همراه خواهد  -3

 کاهش سفرهای درون شهری توسط شهروندان برای برخی از امور مرتبط با شهرداری . -4

 روسای نواحی. دسترسی آسان شهروندان به -1

این نتایج بیانگر آن است که جلب رضایت عمومی مردم در مدیریت شهری تحت تاثیر همه ابعاد قرار دارد 

تاپیر قرار دادن سایر قسمت ها بشود. لزوم نگاه جامع در باعث تحت در زمینه ای،  ضعفو می تواند 

  مدیریت شهری، امری اجتناب پذیر است که نگاه جدی مسئوالن را می طلبد.
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