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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :سير توسعه و تكامل سازمانها با تكامل خواسته ها ،نيازها و عاليق آدميان همزاد بوده و
مالزمت داشته است .سازمانها گرچه ايفاكننده نقشها ،ماموريتها و رويكردهاي مختلفي در طول زمان در جامعه بوده و
هستند ،ولي كاركرد آنها در دوره معاصر بسيار گستردهتر شده و انتظارات جامعه نسبت به آنها دائماً رو به تزايد است به
نحوي كه عصر حاضر را مي توان عصر حاكميت سازمانها به منظور تامين نيازهاي بشري در ابعاد مختلف قلمداد كرد.
توجه به خواسته ها ،عاليق ،هنجارها و انتظارات جامعه از جمله اهدافي است كه عالوه بر اهداف فني و اقتصادي از
سازمانها انتظار مي رود و توفيق در اين امر نيز محتاج برقراري ارتباط تنگاتنگ و مستمر با جامعه به منظور كسب
بازخورد از فعاليتهاي خود ميباشد.هدف اصلي اين پژوهش تبيين همسويي پروژههاي عمراني شهرداري با نياز
شهروندان به منظور ارائه بازخوردي از عملکرد شهرداري در تامين رفاه و آسايش شهروندان و بهبود کيفيت زندگي
شهري است.
روش پژوهش :طي اين پژوهش  921نفر از شهروندان به نمايندگي از  44143خانوار ساکن در ناحيه  3منطقه 5
شهرداري تهران ،با استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران و روش تصادفي ساده انتخاب شدند که بر اساس مطالعه اي
پيمايشي ،ميان مشارکت و رضايت شهروندان از پروژههاي عمراني اجرا شده توسط شهرداري با ابزار پرسشنامه بررسي
شده است.
يافتهها :بر اساس نتايج بدست آمده ،ميزان رضايت ،آگاهي و مشارکت شهروندان در فعاليتهاي عمراني شهرداري در
سطح بااليي است و ميتوان نتيجه گرفت که پروژههاي عمراني شهرداري از همسويي بااليي با نياز شهروندان برخوردار
است.
واژگان كليدي :پروژه ،شهروند ،شهرداري ،مشارکت ،رضايت

سيده فاطمه حسيني

مقدمه
سير توسعه و تكامل سازمانها با تكامل خواسته ها،
نيازها و عاليق آدميان همزاد بوده و مالزمت داشته است.
سازمانها گرچه ايفاكننده نقشها ،ماموريتها و رويكردهاي
مختلفي در طول زمان در جامعه بوده و هستند ،ولي
كاركرد آنها در دوره معاصر بسيار گستردهتر شده و
انتظارات جامعه نسبت به آنها دائماً رو به تزايد است به
نحوي كه عصر حاضر را ميتوان عصر حاكميت سازمانها
به منظور تامين نيازهاي بشري در ابعاد مختلف قلمداد
كرد .توجه به خواسته ها ،عاليق ،هنجارها و انتظارات
جامعه از جمله اهدافي است كه عالوه بر اهداف فني و
اقتصادي از سازمانها انتظار ميرود و توفيق در اين امر
نيز محتاج برقراري ارتباط تنگاتنگ و مستمر با جامعه به
منظور كسب بازخورد از فعاليتهاي خود ميباشد.
احساس رضايت شهروندان از محيط شهري و
خدماتي که شهرداري ارائه ميدهد ،عامل مهمي درجهت
ايجاد انگيزه در مردم براي مشارکت در توسعه شهري و
بهبود کيفيت محل سکونت خويش است .عالوه بر اين،
رضايت شهروندان از عملکرد مديريت شهري موجب
ترغيب آنان براي همکاري با نهادهاي شهري در جهت
انجام بهتر وظايف و ارائه خدمات در سطح شهر ميشود.
در حالي که نارضايتي از عملکرد نهادهاي عمومي و
احساس تبعيض در ارائه خدمات از سوي شهرداري در
مناطق مختلف شهر موجب ياس ،نااميدي و عدم
مسئوليت پذيري شهروندان ميشود.
پژوهش حاضر سعي دارد مطلوبيت و رضايت
شهروندان را از عملکرد شهرداري در اجراي پروژههاي
عمراني شناسايي نمايد و بر اساس نتايج آن در يابد که
آيا پروژههاي عمراني که در سطح شهر اجرا مينمايد
همان نياز شهروندان است؟
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بيان مسأله
پس از شكل گيري حيات و با گذشت زمان ،رابطه ي
متقابل انسانها در عرصههاي اجتماعي ،اقتصادي،
سياسي و ...پيچيدهتر گرديد .تحوالت اقتصادي ،گسترش
مراكز صنعت بازرگاني و پديدههاي ناشي از پيشرفت
تكنولوژي در شهرها مسايل ومشكالت متعددي براي
زندگي شهري به وجود آورد و شكل گيري سازمانهايي را
براي توليد كاال و خدمات و قبول مسؤوليت اداره ي امور
زندگي شهروندان ضروري ساخت .ايجاد سازماني به نام
شهرداري عاليترين تدبيري بود كه ازطرف دنياي متمدن

براي پاسخگويي به نيازمنديها و توقعات بيشمار ساكنين
شهرها به كاربرده شد.
اين سازمان زماني در رسيدن به اهداف خود و حفظ
تعادل بين نيازهاي حال و آينده موفق خواهند شد که
شهروندان از عملکرد سازماني رضايت کامل داشته باشند.
رضايت شهروندان موجب خواهد شد که آنها در انجام
امور و مسوليتها حضور فعال داشته باشند و مشارکت
شهروندي به عنوان محور اصلي تصميم گيري مد نظر
قرار گيرد .زيرا که عدم رضايت اجتماعي اکثريت
شهروندان و يا قشر قابل توجهي از آنها براي هر نظم
اجتماعي و شهروندان نسبت به نظام ارزشي و افراد
سازمان و غيره شده که چه بسا منشاء بسياري از
نابهنجاريهاي اجتماعي گردد.
فايده و هدف پژوهش
آنچه با نگاه اجمالي به اصول آرماني مديريت شهري،
همچون تشويق مشارکت مردم در مديريت و اداره امور
شهر ،آگاهي از نيازها و خواستههاي شهروندان ،تالش در
جهت تمرکززدايي و حرکت به سوي واگذاري امور،
برخورداري از سازماني ساده و تعداد اندک کارکنان
ستادي ،اولويت و اهميت قائل شدن براي گسترش
فضاهاي فرهنگي -اجتماعي ،آموزش فرهنگ شهرنشيني،
بهره وري و بهره گيري بهينه از امکانات و تالش براي
دستيابي به توسعه پايدار شهري ،بدست ميآيد که ،در
مديريت شهري نوين و در جهاني که به طور فزاينده اي
به سمت شهري شدن گام بر ميدارد ،مشارکت مردمي
جايگاه رفيعي دارد.
از يک سو مشارکت مردم يکي از ابزارهاي اساسي
رويکرد جديد مديريت شهري جهت رسيدن به توسعه
پايدار است و از سويي ديگر رضايتمندي شهروندان از
عملكرد شهرداري ،عامل اصلي بهبود مستمر در فرآيند
كارهايي است كه در جهت افزايش كارآيي و بهبود
كيفيت مديريت جامع شهري صورت ميگيرد (شيخ
محمدي و توليت زواره.)95 ،9334،
از اين رو بنا بر اهميت و ضرورت بهره گيري از
مشارکت شهروندان در مديريت و اداره امور شهري و
همچنين تامين رضايت آنان ،هدف کلي پژوهش حاضر
نيز دستيابي به شناخت بيشتر در زمينه مشارکت
اجتماعي شهروندان در اداره امور شهري و ميزان رضايت
شهروندان از عملکرد شهرداري در اجراي پروژههاي
عمراني ميباشد .به طور خاص اين پژوهش به مطالعه

تبيين همسويي پروژه هاي عمراني شهرداري با نياز شهروندان

«ميزان همسويي پروژههاي عمراني شهرداري با نياز
شهروندان» ميپردازد.
مباني نظري
سازمانها (شهرداريها) زماني در رسيدن به اهداف
خود و حفظ تعادل بين نيازهاي حال و آينده موفق
خواهند شد که شهروندان از عملکرد سازماني رضايت
کامل داشته باشند .رضايت شهروندان موجب خواهد شد
که آنها در انجام امور و مسوليتها حضور فعال داشته
باشند و مشارکت شهروندي به عنوان محور اصلي تصميم
گيري مد نظر قرار گيرد .زيرا که عدم رضايت اجتماعي
اکثريت شهروندان و يا قشر قابل توجهي از آنها براي هر
نظم اجتماعي و شهروندان نسبت به نظام ارزشي و افراد
سازمان و غيره شده که چه بسا منشاء بسياري از
نابهنجاريهاي اجتماعي گردد .بنابراين در اين فصل
جهت تبيين موضوع پژوهش به بررسي نظريات دو حوزه
رضايت و مشارکت شهروندي ميپردازيم که دو شاخص
موفقيت در سازماني چون شهرداري است.
الف) رضايت شهروندان
مقصود از رضايت شهروندان نگرش کلي او درباره
سازمان و انتظارات منطقي متقابلي است که مخاطب
سازمان از اجراي يک فرايند در سازمان دارد.
برداشتهاي يک شهروند از کيفيت خدمات و رضايت
کلي از آنها داراي برخي شاخصهاي قابل مشاهده
ميباشد .ممکن است يک شهروند در موقع گفتگو درباره
خدمات لبخند بزند .ممکن است نکات خوبي در مورد
خدمات ارائه شده به سازمانها (عمومي و خصوصي)
بگويد .هر دوي اين واکنش ها ،جلوهها و يا شاخص هايي
هستند از يک مفهوم واقعي که ميتوان آن را "رضايت
شهروندي" ناميد (هيز.)35 ،9335 ،
کيفيت يک محصول يا خدمت ،درجه تطبيق آن با
استاندارهاي تعريف شده براي آن محصول يا خدمت
است .به عبارت ديگر ،کيفيت به معناي ارضاي نياز
مصرف کننده است و خدمت چنانچه کيفيت را به همراه
داشته باشد ،رضايت شهروند را نيز به همراه خواهد
داشت .بنابراين ،کيفيت و رضايت نه تنها با هم ارتباط
داشته بلکه مکمل يکديگر نيز ميباشند .درنتيجه،
رضايت يک شهروند از خدمات ارائه شده را ميتوان از
طريق مقايسه انتظارات او از خدمت يا برداشت او از
خدمت ارائه شده ،تعريف نمود (رياحي)9332 ،

مدل کادوت و ترجيون با الهام از عوامل بهداشتي،
انگيزشي هرزبرگ توسط اين دو دانشمند پس از
تحقيقات وسيعي که بر روي صنعت گردشگري در سال
 9131ارائه گرديد .نتيجه تحقيقات اين بود که عامل
موثر بر رضايت از خدمات ارائه شده را ميتوان به چهار
گروه تقسيم کرد .ولي بايد توجه داشت که اين طبقه
بندي دائمي نبوده و به دليل باال رفتن سطح توقعات
دائما در حال تغييرند.
گروه اول :عوامل انگيزشي و تقويت کنندهها (ارضاء
کننده ها) :خدماتي هستند که انجام آن باعث رضايت و
تمجيد است و عدم انجام آن الزاما باعث نارضايتي و
شکايت نمي شود .مانند :زيبا بودن رستوران.
گروه دوم :عوامل بهداشتي و نگهدارندهها (ناراضي
کننده ها) :انجام آن باعث ايجاد رضايت نمي شود ولي از
هر چيز ديگري در صورت عدم انجام آن باعث شکايت و
نارضايتي مشتري ميشود .مانند :عدم تامين پارکينگ
کافي يا سر وصداي زياد که هر چه عملکرد بهتر باشد،
قدرداني نمي شود.
گروه سوم :عوامل دوگانه شامل انتقادکنندهها :بنابه
موقعيت ميتواند باعث شکايت و تمجيد شود و به
عبارتي عدم وجود آن باعث هم رضايت و هم عدم
رضايت شود .مانند :کيفيت غذا و رفتار مستخدمين.
گروه چهارم :عوامل دوگانه خنثي (بي تفاوت ها):
عواملي که نه تمجيد زيادي و نه شکايتي زيادي از آن
ميشود .براي مشتريان اهميت زيادي ندارند و نسبت به
آن بي تفاوتند .مانند :وجود پارکينگ براي فردي که
ماشين ندارد.
در جدول زير نظريات تعدادي از صاحبنظران اصلي
در خصوص رابطه بين کيفيت خدمات و رضايت آورده
شده است.
اشنايدر و بوان اعتقاد دارند كه رضايت مشتري تنها
به انتظارت آنان برنميگردد .بلكه توجه به نيازهاي او ،به
ويژه نيازهاي اساسي مانند نيازهاي ايمني ،احترام و
عدالت اهميت دارد چون نيازها با انتظارات فرق دارند.
از اين ديدگاه رضايت مشتريان را در سه سطح
ميتوان مورد بررسي قرار داد:
سطح اول :تأمين نيازهاي اوليه مشتريان؛
سطح دوم :تأمين انتظارات؛
سطح سوم :توجه و تأمين انتظارات مشتريان و ارائه
خدمات بيش از آن چه كه ممكن است انتظار داشته
باشد (رسول اف و همكاران.)5-4 ،9339،
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جدول شماره  :9رابطه بين کيفيت خدمات و رضايت (نظريات صاحبنظران اصلي)
موضوع

رضايت مندي

کيفيت خدمات

صاحبنظران اصلي

مفاهيم اصلي

نگرش نسبت به يک شيء
يا رويداد

کيفيت خدمات ادراک نشده

پاراسورامان و ديگران (،)9135-9133بولدينگ
و ديگران ()9113

مدل غالب

پارادايم عدم تطابق

مدل شکاف

آندرسون و فارنل (،)9114راست و اليور
(،)9114بيتز و هابرت ()9114

ماهيت مبادله

از عکس العمل خاص فرد
نسبت به يک برخورد يا
رخداد طي مواجهه با
خدمات نشات ميگيرد

واکنش صريح فرد نسبت به
يک رابطه درازمدت يا چندين
مواجهه خدماتي

راست و اليور (،)9114فومکز ()9114

فرآيند ارزيابي مصرف
کننده

معيارهاي
(ذهني)

تطبيقي

معيارهاي افزايشي و تجمعي
(امتيازات متفاوت)

پاراسورامان و ديگران ( ،)9135-9133راست و
اليور ()9114

معيار ارزيابي

ارزيابي با يادآوري نام و
نشان محصول يا خدمت

ارزيابي با يادآوري طبقه
محصول و خدمت

وودراف و ديگران ()9133

ويژگي مورد ارزيابي

ويژگيهاي قبل از تجربه
نسبت به مرحله بعد از
تجربه تطابق دارند /ندارند

ارزيابي ويژگيها در طي
تجربه و بعد از تجربه صورت
ميگيرد

مک گيل و اياکوباسي ( ،)9112اندرسون و
فارنل ()9114

ابعاد ارزيابي

ابعاد مشخص نمي شود

شناسائي پنج بعد

پاراسورامان و ديگران ()9135-9133

بين
رابطه
ارزيابيهاي قبل و
بعد از تجربه

رابطه اي بين انتظارات
قبل از تجربه و
ارزيابيهاي بعد از تجربه
فرض نشده است

ويژ گيهاي قبل و بعد از
تجربه يکسان فرض ميشود

کادوت و ديگران (،)9131کرونين و تايلور
()9114

رابطه بين رضايت
مندي و کيفيت

در سطح يک مبادله
خاص ،رضايت مندي
مقدمه کيفيت است

در ارزيابي کلي کيفيت مقدمه
رضايت مندي است

بولتون و دريو (،)9119راست و اليور ()9114

انتظارات -استاندارد

انتظارات مورد پيش بيني
انتظارات تجويزي

انتظارات تجويزي و انتظارات
ايده آل

پاراسورامان و ديگران (،)9113اسپرنگ و
ديگران ( ،)9114اليور ( )9114بولدينگ و
ديگران ( ،)9113تليس (،)9113وود راف و
ديگران ()9133

source:Bronwayn,Higgs;Micheal,jap polonsky; Mary Hollicks- Measuring expectations: forecast vs. ideal
expectation.Dose it really matter? Journal of retailing and consumer services, 2005,12: 46-64
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ب) مشارکت
مشارکت عبارت است از درگيري ذهني و عاطفي
اشخاص در موقعيتهاي گروهي که آنان را بر ميانگيزد
تا براي دستيابي به هدفهاي گروهي يکديگر را يار
يدهند و در مسئوليت کار شريک شوند .تعريف ديگري
که در مشارکت شده عبارتست از باز توزيع قدرتي که
افراد را قادر به مداخله در فرايندهاي سياسي و اجتماعي
مينمايد که قبالً فاقد آن بوده و عمدتاً تعيين کننده
منافع آتي افراد است (.)294 ،9141 ،Arnstein
مشارکت را ميتوان هدفي اخالقي به معناي روشي براي
آموزش مردم به شرکت در اتخاذ تصميمات گروهي و در
عين حال سهيم شدن در مسئوليتها دانست .در فرآيند
مشارکت همه اشخاص شرکت کننده بايد امتياز بدهند و
بياموزند که به نحوي دموکراتيک عمل کنند .بدين

ترتيب ،مشارکت فرآيندي است از خودآموزي اجتماعي و
مدني؛ زيرا فعاليت براي مشارکت ،مستلزم تغيير حالت
ذهني و رواني در همه سطوح است و همين تغيير،
برقراري مناسبات انساني و اجتماعي نوين را ممکن
ميسازد.
ارنشتاين سعي کرد مفهوم مشارکت را با استفاده از
استعاره «نردبان مشارکت شهروندي» روشن سازد.
هرچند که اين نردبان هشت پله اي از مشارکت
شهروندي در واقع بياني ساده از مفهومي بس پيچيده
است ،اما به روشن شدن نکته اي که بسياري از افراد آن
را فراموش کرده اند کمک ميکند .و آن اينکه مشارکت
شهروندان در سطوح مختلف و درجات متفاوت تحقق
مييابد.
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نمودار شماره  :9نردبان مشارکت پيشنهادي ارنشتاين

منبع( :غمامي)39 ،9332 ،
به عبارت ديگر بين وارد شدن در مشارکتي
تشريفاتي و ساختگي ،و مشارکتي که نشانگر قدرت
واقعي براي اثر گذاشتن بر نتايج فرآيند مشارکت است،
تفاوت وجود دارد اين نکته بسيار مهمي است که بايد در
تمامي برنامههاي مديريت شهري و حکمراني شهري
مورد توجه متخصصان برنامه ريزي و مديريت و
سياستگذاران قرار گيرد.
پريتي براساس تجزيه و تحليل خود از مشارکت
اجتماعي که طي بيش از پانزده سال پژوهش بر روي
پروژههاي موفق و ناموفق در کشاورزي انجام داد ،نتيجه
گرفت که وقتي مشارکت اجتماعي به سوي مشارکت
متقابل و تعاملي پيش ميروند ،احتمال پايداري توسعه
در زمينه موردنظر بيشتر است .جمع بندي ديدگاه پريتي
( )9141و کورن وان ( )9141در تقسيم بندي آنها از
انواع مشارکت ،هفت سطح مشارکت را به دست ميدهد
که هرکدام ويژگيهاي متفاوتي دارند (پيرموذن.)9339 ،
پائينترين سطح اين رده بندي عضويت ظاهري
است اين نوع مشارکت فقط به گونه اي ظاهر فريبي
است که با نمايندگي و عضويت مردم در هيئتهاي
رسمي که انتخابي نيستند و قدرتي هم ندارند اعمال
ميشود و باالترين مشارکت تعاملي ،که افراد در فرآيند
آن در تجزيه و تحليل ،توسعه برنامه کاري و تشکيل و
تقويت مؤسسات محلي مشترکاً مشارکت ميورزند.

مشارکت نه فقط به عنوان ابزاري براي نيل به اهداف
پروژه ها ،بلکه به مثابه حقي براي اجتماعات محلي
شناخته ميشود .اين فرآيند روش شناسي ميان رشته اي
نياز دارد و از فرآيندهاي يادگيري منظم و سازمان يافته
استفاده ميکند.
نظر به اينکه گروهها در اين نوع مشارکت بر روي
تصميمات محلي کنترل دارند و نحوه استفاده از منابع در
دسترس را تعيين ميکنند ،بنابراين در حفظ ساختارها
يا برنامهها نقش خواهند داشت.
2
ناوروزوف 1پنج وجه از اجتماع را با در نظر گرفتن
ويژگي اساسي و انتظارات هريک از اين
نقش آفرينان در جدول ذيل چنين طبقه بندي ميکند
افراد ،گروههاي اجتماعي ،سازمانهاي غيردولتي ،بخش
اجتماعي و جمعيت محلي .براساس اين طبقه بندي
وقتي که سخن از درگير شدن در فعاليتهاي اجتماعي و
ايجاد ظرفيت مشارکت در جامعه و شکلهاي مختلف
مشارکت به ميان ميآيد بايد تشخيص داد که کدام يک
از «وجوه اجتماع» مورد نظر است .اين پرسشي اساسي
براي رهبران سياسي محلي و حکمرانان شهري است .آيا
آنها ميخواهند که استراتژي را براي مقتدرسازي افراد،
گروههاي اجتماعي و سازمانهاي غيردولتي اتخاذ کنند
(سلطان زاده. )39 ،9341 ،
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جدول شماره  :2طبقه بندي ويژگيهاي اساسي و انتظارات اصلي وجوه مختلف اجتماع
ويژگي اساسي

گروه موردنظر در اجتماع

انتظار اصلي

افراد

منحصر به فرد بودن ،مصرف کننده گرا

ارضاي نيازها

گروههاي اجتماعي

انسجام

مشارکت

سازمانهاي غيردولتي

موسسه اي شدن

کسب اقتدار

بخش اجتماعي

ابتکار عمل ،فعاليت اجتماعي

همکاري دو جانبه

اجتماع محلي

دريافت گرا ،بي نظمي ،همگني

ارضاي تقاضا

منبع( :سلطان زاده)39 ،9341،
چنن در سال  9111به وجود دو نوع فعاليت
اجتماعي شهروندان )9 ،مشارکت يا شهروندي فعال به
عنوان فعاليت عمومي داوطلبانه و سازنده در بين افراد يا
گروههاي اجتماعي و  )2همکاري بين بخش اجتماعي و
ساير نقش آفرينان محلي اشاره ميکند .تفاوت بين اين
دو ميتواند از دو جنبه مشارکت و همکاري مشخص
شود .چنن ( ،)9111با استفاده از  4عامل شاخص را
براي مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي پيشنهاد ميکند
(ساشكين.)12 ،9313،
در سال  9113يکي از متخصصان برنامه ريزي به نام
ديويد سون گردونه مشارکت را براي بحث مشارکت
شهروندي طراحي کرد .اين گردونه سطوح مختلفي از
مشارکت را بدون اينکه ترجيحي براي هرکدام قائل باشد،
تعيين ميکند .در اين مدل تصميم گيري در تعاملي
مستمر بين دولت و شهروندان صورت ميگيرد( .ريترز،
.)94 ،9313
ديويد دريکسل مشارکت را بر سه عامل مبتني
ميداند:

 توسعه با اولويت ساکنان محلي باشد
 مردم ساکن در محدوده مداخله دقيقترين اطالعات را
در مورد آن محدوده دارند
 مردمي که بيشترين تاثيرات را از مشارکت ميپذيرند،
بيشترين سهم مشارکت را در تصميم گيري دارند.
ديويد دريکسل مشارکت ناسالم (عدم مشارکت) را
به اشکال دستکاري و تقلب ،تزيين و مساوات طلبي
نمايشي ميداند؛ و اشکال صحيح مشارکت را در مشاوره،
بسيج اجتماعي ،مسئوليت پذيري مردم (کودکان) و
سهيم شدن در تصميمات ميداند وهريک از آنها را در
اثر خود با عنوان «شهرهايي بهتر همراه با کودکان و
نوجوانان (راهنمايي براي مشارکت)» شرح ميدهد
(حبيبي و سعيدي رضواني.)93 ،9334 ،
نظريه ميانجي گري که به سفارش دفتر معاون
نخست وزير بريتانيا انجام شد ،مشارکت را به گونههاي
مشارکت عمومي ،3مشاوره عمومي 4و برنامه ريزي
مشارکتي 5تقسيم ميکند و معتقد است که آنچه تا
کنون اتفاق افتاده مشارکت عمومي است و نه برنامه
ريزي مشارکتي .مشارکت عمومي فرآيندي است که

جدول شماره  :3شاخص مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي
گروه موردنظر
افراد

سازمانهاي
غيردولتي

سازمانهاي
رسمي محلي
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شاخصهاي کلي

ذهني

پاسخ دهندگاني که معتقدند در سطح محلي چه ميگذرد ،چگونه تصميمات اتخاذ ميشوند و
مسئوليت سازمانهاي رسمي و دولتي چيست.

عيني

درصد پاسخ و دهندگاني که در حداقل يک اجتماع محلي يا سازمان داوطلبانه شرکت فعال دارند.

عملکردهاي
اصلي

تعداد ساعات کار داوطلبانه اي که بوسيله سازمانهاي پاسخ دهنده در سال گذشته جذب است.

اثربخشي

درصد سازمان هاي شناخته شده اي که مورد ارزيابي و قضاوت استفاده کنندگان ساکنان و افراد
حرفه اي مرتبط با کار آن سازمان و شاغل در محل قرار گرفته اند.

زير بناها

وجود سازمان هاي حمايتي محلي ،موسسات توسعه يا نظام حمايتي در سطح اجتماع محلي يا بخش

قابل رويت بودن

تغييرات خط مشي يا عملکرد که در سال گذشته به عنوان نتيجه اي از مشاوره با ساکنان محلي (يا
دخالت آنان) صورت گرفته است.

منبع( :ساشكين)13،9313 ،
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شكل شماره  :9گردونه مشارکت
منبع( :ريترز)94 :9313 ،
توسط برنامه ريزان هدايت ميشود .برنامه ريزان
ميکوشند از طريق پيش بيني و برآورد نيازهاي مردمي
به برنامه اي متناسب با سياستهاي ملي برسند .در اين
شيوه جريان اطالعات عمدتاً از سوي برنامه ريزان به
سمت مردم است .مشاوره عمومي فرآيندي است که از
طريق آن ،مردم از طرحي که توسط برنامه ريزان يا
دولت تهيه شده ،آگاه ميشوند و سپس دعوت ميشوند
تا نظر خود را در مورد طرح از پيش تدوين شده بيان
دارند.
برنامه ريزي مشارکتي مجموعه اي است از فرآيند
هايي که از طريق آن ،گروهها و تمايالت متنوع با هم
تعامل ميکنند ،تا براي تهيه يک برنامه و نحوه انجام آن
به توافق برسند .برنامه ريزي مشارکتي در قالب عناصري
چون تعهد ،6مذاکره ،7پيش ميانجي گري 8و ميانجي
گري 9تحقق مييابد .پيش ميانجي گري فرآيندي است
که طي آن مرجع برنامه ريز از طريق گوش دادن به
سخن بهره وران ،به منظور حل اختالفات و رسيدن به
توافق براي تدوين يک برنامه به عنوان ميانجي عمل
ميکند .ميانجي گري فرآيند حل اختالف به صورت
داوطلبانه ،غير اجباري و بدون تعصب ،توسط افراد بي
طرف است که به طرفين ياري ميرسانند تا در مذاکره به
توافق برسند (حبيبي و سعيدي رضواني.)93 ،9334 ،

پيشينه پژوهش
همواره مبحث رضايتمندي و مشارکت شهروندان در
امور شهر موورد توجوه موديران شوهري بووده از ايون رو
تاکنون توسوط محققوان کشوور تحقيقواتي در خصووص
ارزيووابي عملکوورد شووهرداريهوواي شووهرهاي مختلووف،
رضايتمندي از خودمات ارائوه شوده توسوط شوهرداريها،
عوامل مؤثر بر مشوارکت شوهروندان و الگوهواي افوزايش
مشارکت انجام شده اسوت .همچنوين شوهرداري تهوران
نظرسنجي هاي متعددي در زمينه عملکردهاي مختلف از
جمله شهرسازي ،خودمات الکترونيوک ،فضواي سوبز و...
انجام و منتشر نموده است.
در خارج از کشور نيوز تحقيقواتي در زمينوه عوامول
موثر بور رضوايت منودي ،عوامول و برآينودهاي رضوايت
شهروندان از خدمات و سرويسهايي كوه دولوت محلوي،
دموکراسي در اداره امور شهرداري و مشارکت شهروندان
توسط محققان صورت پذيرفته است.
با بررسي هاي بعمل آمده ،مشوخص گرديود تواکنون
تحقيقي در خصوص ارزيابي پروژههواي عمرانوي شوهر از
ديدگاه شهروندان در ايران انجام نشده است.
جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماري اين پوژوهش مشوتمل بور خانوارهواي
ساکن در ناحيه  3منطقه  5شهرداري تهران است و ايون
انتخاب به دليل حجم باالي جمعيت سواکن در محودوده
مذکور و همچنين انتخاب يک فرد به عنووان نماينوده از
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يک خوانوار ،صوورت گرفتوه اسوت.با اسوتفاده از فرموول
کوکران و با توجه به تعداد خانوارهواي مسوتقر (44143
خانوار) در ناحيوه  3منطقوه  5شوهرداري تهوران حجوم
نمونه اين پژوهش بوا ضوريب اطمينوان  95درصود 127
بدست آمده است.
ابزار گردآوري داده ها
 -9پرسشنامه :ابزار گردآوري در اين پژوهش پرسشنامه
ميباشد که سواالت آن بر اساس سواالت تحقيوق و
مدل مفهومي استخراج شده است.
 -2نحوه اجورا و جموع آوري داده هوا :پرسشونامه ايون
پژوهش به شيوه ميداني و با مراجعوه بوه اداره فنوي
شهرداري ناحيه  3منطقه  5به اجرا درآمده است.
 -3شيوه تجزيه و تحليول دادههوا :رابطوه متغيورهواي
مستقل و وابسته بوه آزموون گذاشوته شود و بوراي
تحليل نهايي و تحليل مسير از آزمون فيشر استفاده
شده است.
فرضيات پژوهش

فرضيه  :4به نظر ميرسد پروژههاي عمراني شهر ،با نياز
شهروندان ،از همسويي بااليي برخوردار است.
فرضيه  :2به نظر ميرسد آگاهي شهروندان از نيازهاي
عمراني شهر ،در سطح بااليي است.
فرضيه  :3به نظر ميرسد که پروژههاي عمراني
شهرداري ،از اهميت بااليي براي شهروندان برخوردار
باشد.
فرضيه  :1به نظر ميرسد که عملکرد پروژههاي عمراني
شهرداري ،توانسته است موجبات رضايت شهروندان را
فراهم کند.
فرضيه  :5به نظر ميرسد اطالع رساني درباره
فعاليتهاي عمراني شهري به شهروندان ،باعث افزايش
مشارکت و همکاري شهروندان و در نتيجه توسعه
پروژههاي عمراني شهرداري شود.
يافتههاي پژوهش
بر اساس نمودار  2تعداد  15نفر از پاسخ دهندگان
مرد و  32نفر زن ميباشند( .نمودار شماره )2
نمودار شماره  3بيانگر آن است که حدود  44درصد
از پاسخ دهندگان متاهل و  32درصد مجرد ميباشند.

زن25% :

مرد75% :

نمودار شماره  :2درصد فراواني جنسيت پاسخ دهندگان

ساير29 :

مجرد12 :

متاهل99 :
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نمودار شماره  :3درصد فراواني وضعيت تاهل پاسخگويان
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نمودار شماره  4نشان ميدهد که  2درصد
پاسخگويان زيرديپلم 3،درصد ديپلم 3درصد فوق ديپلم،
34درصد ليسانس 44 ،درصد فوق ليسانس و 3درصد
دکترا هستند.
نمودار شماره  ،5ميزان سن پاسخ دهندگان را نشان
ميدهد و بيانگر آن است که بيشترين آنان بين سنين
 29تا  43سال ميباشند .بنابراين آنچه که از اطالعات

جدول بدست ميآيد اين است که حضور افراد جوان و
ميانسال در مناسبات اجتماعي بيشتر است.
نمودار شماره  4بيانگر آنست که  31درصد
پاسخگويان شاغل در بخش دولتي 34 ،درصد شاغل در
بخش خصوصي 24 ،درصد خود اشتغال و تنها  2درصد
بيکار ميباشند.
کارشناسی ارشد
96

کارشناسی 19

ديپلم 8
بی سواد  0زيرديپلم 2

دکترا و باالتر 8
فوق ديپلم 1

نمودار شماره  :4درصد فراواني ميزان تحصيالت پاسخگويان
سال %90 10-23سال%16 90-13

50-93سال
%36
53سال و باالتر
%6

سال%2 20-38

نمودار شماره :5درصد فراواني گروههاي سني پاسخگويان

شاغل در بخش

شاغل در بخش

دولتی %14

خصوصی %16

خود اشتغال %29

بيکار %2

نمودار شماره  :4درصد فراواني وضعيت شغلي پاسخگويان
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کمتر از  5سال
91

36سال و بيشتر

 6تا  30سال 21

23
 33تا  35سال 31

نمودار شماره  :1درصد فراواني مدت زمان اسکان درمنطقه
مطابق نمودار شماره  43 ،7درصد پاسخ دهندگان
کمتر از  5سال 46 ،درصد  6تا  15سال و  27درصد 16
سال بيشتر در ناحيه  3شهرداري منطقه  5ساکن
بودهاند.
با توجه به نتايج بدست آمده ،ميزان آگاهي
شهروندان از پروژههاي عمراني در سطح بااليي است.
همچنين اهميت پروژههاي عمراني چون «جمع آوري
آبهاي سطحي»« ،احداث خيابان»« ،احداث مجموعه
ورزشي» و ...در نظر پاسخگويان بيش از پرداختن به
پروژه هايي چون «احداث ديوار حائل در معابر سطح
منطقه» و «احداث سراي سراي محالت» ميباشد .در
عين حال ،رضايت شهروندان از عملکرد شهرداري در
اجراي پروژههاي عمراني در سطح بااليي است.
همچنين از نظر شهروندان رسانههاي جمعي
محمل خوبي جهت اطالع رساني در خصوص پروژههاي
عمراني شهرداري است و در اين ميان سراي محالت
نقش کمرنگي ايفا مينمايد .در همين راستا ،تقويت
ابزارهاي ارتباطي سامانههاي  931و  9333توسط
شهرداري از ضروريات قابل توجه بشمار ميآيد.
در مجموع بر اساس نتايج بدست آمده ،ميزان
رضايت ،آگاهي و مشارکت شهروندان در فعاليتهاي
عمراني شهرداري در سطح بااليي است و ميتوان نتيجه

گرفت که پروژههاي عمراني شهرداري از همسويي بااليي
با نياز شهروندان برخوردار است.
بحث و نتيجه گيري
امروزه با پيچيدهتر شدن ساختارها و وظايف
سازمانها در عرصههاي مديريت شهري ،وظايف
شهرداري به عنوان مهمترين نهاد غير دولتي بيش از
پيش شده است .شهرداري به عنوان يک سازمان ارايه
دهنده خدمات شهري به ساکنان شهري زماني داراي
عملکرد موفق خواهند بود که بتوانند آسايش و رفاه
شهروندان را فراهم نمايند .عملکرد مناسب و کارآمد اين
سازمانها موجب ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در
اداره امور شهر و انجام فعاليتهاي مربوطه خواهد شد و
موجب افزايش رضايتمندي شهروندان خواهد شد.
سوال اصلي در اين پژوهش اين بود که آيا ميان
پروژههاي عمراني شهرداري و نياز شهروندان همسويي
وجود دارد؟ به بيان ديگر آنچه شهرداري در قالب
پروژههاي عمراني در سطح شهر اجرا ميکند همان
نيازهاي شهروندان است؟ در اين خصوص آگاهي ،رضايت
و مشارکت شهروندان را در خصوص پروژههاي عمراني

جدول شماره  :4جدول کلي مولفههاي تاثير گذار بر همسويي پروژههاي عمراني شهرداري با نياز شهروندان
فرضيات

متغير مستقل

متغير وابسته

فرضيه 9

همسويي پروژههاي عمراني شهرداري

فرضيه 2

آگاهي شهروندان

نيازهاي عمراني

فرضيه 3

اهميت باالي پروژههاي عمراني شهرداري

نياز شهروندان
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ميزان خطا ضريب همبستگي

نتيجه آزمون

نياز شهروندان

3/35

3/441

3/35

3/414

رد آزمون صفر

3/35

3/393

رد آزمون صفر

نياز شهروندان

3/35

3/393

رد آزمون صفر

مشارکت و همکاري
شهروندان

3/35

3/243

رد آزمون صفر

رد آزمون صفر
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شهرداري (مطالعه موردي ناحيه  3منطقه5
شهرداري تهران) موردسنجش قرار داديم که بر اساس
آن ميتوان گفت بين پروژههاي عمراني شهرداري با نياز
شهروندان ارتباط معنا داري وجود دارد و يا به بيان ديگر
پروژههاي عمراني شهر ،با نياز شهروندان ،از همسويي
بااليي برخوردار است.
پيشنهاداتي براي شهرداري تهران
الف) پيشونهادات جهوت بواال بوردن ميوزان آگواهي
شهروندان
تقسيم سياستهاي شهري بر اساس درجه اهميت و
ارايه حداکثر اطالعات در هر طبقه
ارايه برناموههواي مشواوره واقعوي در جهوت معرفوي
زمينههاي مشارکت شهروندي
توجه بيشتر به شهروندان با ارايه اطالعات ممکن
ايجوواد هي واتهوواي مشوواره کارآموود در زمينووههوواي
مشارکت شهروندي
افزايش کيفوي اطالعوات شوهروندان در زمينوههواي
مشارکت اجتماعي شهروندان
تبيين پيامدهاي حاصل از مشارکت اجتمواعي بوراي
شهروندان
افووزايش آگوواهي شووهروندان در خصوووص سوواختار
مديريت شهري
ب) پيشنهادات جهت افزايش سطح رضايتمندي
اتخوواذ توودابيري جهووت افووزايش احسوواس تعلووق
شهروندان به شهر و سياستهاي شهري
اطالع رساني در خصوص فعاليتهوا و سياسوتهواي
شهري
افزايش تدابير نظارتي بر فعاليت هوا و سياسوت هواي
شهري
اتخاذ تودابيري جهوت دخالوت دادن هرچوه بيشوتر
شهروندان در تدوين مجموعه طرحها و پروژههاي عمراني
شهر
اتخاذ تودابيري جهوت دخالوت دادن هرچوه بيشوتر
شهروندان در اجراي مجموعه طرحها و پروژههاي عمراني
شهر
اتخاذ تدابيري جهوت کواهش بوروکراسوي اداري در
فعاليتهاي شهري
اتخاذ سياست تکريم مراجعين بوه نهادهواي متوولي
اداره شهر
اتخاذ سياست تکريم شهروندان محالت

اهميت دادن به پيشنهادات و نظورات شوهروندان در
تدوين ،اجرا و نظارت سياست ها ،طرحهوا و پوروژههواي
عمراني شهر
ج) پيشوونهادات جهووت افووزايش سووطح مشووارکت
اجتماعي شهروندان
برنامه ريزي کالن در جهت تقويت سرمايه اجتماعي
و حس اعتماد در شهروندان
توزيع قدرت از طريق انتقال اختيارات شوهرداري بوه
شهرداران مناطق و محالت
محدود شدن دخالت سازمان هاي دولتي در مودريت
شهري به سياست گذاري کالن
گسترش فضاهاي فعاليت نهادهاي مدني ،عموومي و
مردمي در مديريت شهري
فرهنگ سازي در خصووص واگوذاري نظوام تصوميم
سازي و تصميم گيري به مردم
اصالح قوانين اداره شهرها و افزايش اختيارات شوراها
و محالت و مناطق
ايجاد بستر فرهنگي و فراهم شدن زمينوه مشوارکتي
با انجام برنامههاي فرهنگي
تقويووت شوووراياريهوواي محووالت و تعاموول ميووان
شوراياريها و مردم محله
آموزش شهروندي براي ايجاد مطالبات شوهروندي و
تقويت جايگاه قانوني آن
ارزيوابي سوواالنه از مي وزان مشووارکت مووردم در امووور
شهري و شناسايي موانع و مشکالت آن
آموزش تقويت و جلوب مشوارکت از سوطوح پوايين
مانند سطح محلي ،مجموعههاي مسکوني ،مدارس و....
پيشنهاد جهت مطالعات آتي
تاثير پروژههاي عمراني شهري بر منظر شهري
ميزان تطابق پروژههاي عمراني (ابنيه) شهرداري با
الگوهاي ايراني – اسالمي
نقش و تاثير پروژههاي عمراني شهرداري در توسعه
پايدار شهري
ديدگاه سيستمي در طراحي و اجراي پروژههاي
عمراني شهرداري
جايگاه استانداردهاي ايمني و بهداشت در پروژههاي
عمراني شهرداري
جايگاه استانداردهاي زيست محيطي در پروژههاي
عمراني شهرداري
نقش و تاثير پروژههاي عمراني شهرداري در مديريت
بحران
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نقش و تاثير فعاليت معاونتهاي عمراني مناطق در
پروژههاي فرا منطقه اي و ملي
منابع و مآخذ
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پرتال داخلي منطقه  5شهرداري تهران ،فروردين
ماه.9312
پيرموذن ،کمال الدين .9339 .جايگاه مبهم شوراها در
مديريت شهري .ماهنامه شهرداري ها .شماره 33
حبيبي ،سيدمحسن .و هادي سعيدي رضواني.9334 .
شهرسازي مشارکتي؛ کاوشي نظري در شرايط ايران.
نشريه علمي پژوهشي هنرهاي زيبا .شماره 24
حياتي ،زهير .9339 .بررسي رضايت شغلي كاركنان
كتابخانههاي دانشگاههاي شيراز و علوم پزشكي .مجله
علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز .دوره نوزدهم،
شماره اول
خاكي ،غالمرضا .و حاجعلي ايراني فرهاد نژاد.9334 .
بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر عملكرد سازمانهاي
دولتي در استانهاي (الف) و (ب) و ارايه الگويي براي
بهبود عملكرد آنها (با تاكيد بر طرح تكريم و
رضايتمندي ارباب رجوع .فصلنامه اقتصاد ومديريت.
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران .شماره 15
خليلي شوريني ،سياوش .)9333( .روشهاي تحقيق در
علوم انساني .تهران :انتشارات يادواره كتاب .چاپ
ششم
دري نوگوراني،حسين .)9341( .مفهوم مشاركت .پايان
نامه كارشناسي ارشد .دانشگاه امام صادق ع.
رجب صالحي ،حسين .)9315( .ساختار حكومت محلي،
مديريت شهري و شهرداري ،برنامه ريزي و مديريت
شهري ،مسايل نظري و چالشهاي تجربي .تهران:
انتشارات سازمان شهرداريهاي كشور.
رضايي ،عبدالعلي .)9315( .تشکيل صنفي و مشارکت
اجتماعي :بررسي مورد اتحاديه «صنف ناشر و کتاب
فروش تهران».
رسول اف و همکاران .)9332( .شناسايي سطوح نيازها.
ماهنامه تحقيقات پولي و بانکي.
رياحي ،بهروز .)9332( .نظريه نوين مديريت کيفيت
جامع در بخش دولتي ايران .دوره هفتم .شماره
49و42
ريترز ،جورج .)9313( .نظريههاي جامعه شناسي.
ترجمه احمد رضا غروي زاده.

ساشكين ،مارشال .)9313( .مشارکت يک ضرورت
اخالقي است .ترجمه محمدعلي طوسي .تهران :مرکز
آموزش مديريت دولتي.
سايت شهرداري تهران ،اسفند ماه .9319
سرمد ،زهره و ديگوران .)9314( .روشهواي تحقيوق در
علوم رفتاري .تهران :نشر آگه.
شادي طلب ،ژاله .)9339( .مشارکت اجتماعي .فصلنامه
پژوهش زنان .شماره 4
شيخ محمدي ،مجيد .ومحمدرضا توليت زواره.)9334( .
مديريت مشاركت پذير بر اساس نظام پيشنهادها.
تهران :انستيتو ايز ايران.
عالي ،صمد .)9339( .رضايت شهروندان .تهران :مجله
تدبير .شماره 933
علوي تبار ،عليرضا .)9311( .بررسي الگوي مشاركت
شهروندان در اداره امور شهرها .تهران :انتشارات
سازمان شهرداريهاي كشور.
غمامي ،مجيد .)9333( .رابطه شهر و منطقه تهران:
تنگناها و ضرورت ها .تهران :فصلنامه مديريت شهري.
شماره 4
كاظمي ،سيد علي اصغر .)9311( .مديريت سياسي و
خط مشي دولتي .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
چاپ اول
محمدي ،اسماعيل .)9332( .مشوتري موداري و تکوريم
ارباب رجوع .تهران :خدمات فرهنگي رسا .چاپ دوم
معيدفر ،سعيد .و قربانعلي ذهاني )9334( .بررسي ميزان
نارضايتي شغلي معلمان و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن؛
مطالعه موردي معلمان شهر نيشابور .تهران :مجله
جامعه شناسي ايران .دوره ششم .شماره 9
نبوي ،بهروز .)9313( .مقدمه اي بر روش تحقيق در
علوم اجتماعي .تهران :نشر فروردين.
ولفگانگ ،زاگس« .)9311( .مشارکت» در «نگاهي نو به
مفاهيم توسعه» .ترجمه فريده فرهي و وحيد بزرگي.
تهران :نشر مرکز.
هيز ،باب .)9335( .اندازه گيري رضايت شهروند .ترجمه
محمدرضا اسکندري .تهران :موسسه خدمات فرهنگي
رسا.
Arnstein, S R. " A ladder of citizen
participation ". Journal of American
Institute of Planners.
Beyond shelter: Building Communities of
Opportunity the United States Report for
Housing urban Development. (1996).
Human Settlements, Development & Policy
National report Germany, Habitat II, and

تبيين همسويي پروژه هاي عمراني شهرداري با نياز شهروندان

Federal Ministry for Regional Planning,
Building & Urban Development, and Bonn.
(1996).
International
Project
Management
Association ,Netherlands,
International
Project Management Association, 3rd
Edition. (2004).
Pennsylvania, USA, Project Management
Institute, A Guide to the Project
Management Body of Knowledge, fourth
Edition, Project Management Institute.
(2008).
Senge , Peter. (1998). Joseph juran. chapter7.
total quality management, service quality
sector, quality handbook, juran.p
Shelter Beyond: Building Communities of
opportunity the United States Report for
Housing urban Development. (1996).
Stureat, Robert D (1987):Library
Management, (3RDED),Littleton,
Colorado: Libraries Unlimited.
Webster’s
Third
New
International
Dictionary. (1981).

يادداشتها
1

Navruzuv
Community face
3
Public participation
4
consultation Public
5
Participatory planning
6
Engagment
7
Negotation
8
Pre-mediation
9
mediation
2
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