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 چکیده 

ریزی شهری، توجه به مشارکت آگاهانه امروزه یکی از ارکان اساسی برنامه
جهت تغییر در  ،بنابراین است.و فعاالنه شهروندان در تمامی ابعاد توسعه 

 ضرورتیجلب رضایت شهروندان  رویکردهای مشارکتی واستفاده از 
از نوع کاربردی بوده  ،پژوهشاین . استشهری  انکارناپذیر برای مدیریت

. بر این اساس، پس از استتحلیلی  -روش تحقیق آن نیز توصیفی و
، جهت گردآوری بررسی مفاهیم و مبانی مرتبط با موضوع پژوهش

است. هدف اصلی این هاطالعات از روش مطالعة میدانی استفاده شد
در مدیریت شهری  مشارکت از شهروندی مندیتمیزان رضای پژوهش،

توزیعی میان شهروندانی که  هامپرسشن 384 مهاباد است. بررسی و تحلیل
دهنده تمایل ها در ارتباط بودند نشان نحوی با شهرداری و عملکرد آنبه

هرچند  .شهری استبسیار باالی شهروندان به مشارکت در مدیریت 
های شارکت مردم بیشتر در زمینه مشارکتدهد سابقه مها نشان میبررسی

ای یرمن گویاست اما نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپفیزیکی بوده
میزان مشارکت شهروندان در  بینوجود رابطه مستقیم و معنادار آماری 

این  نتایج حاصل از. است هامندی آنشهری و میزان رضایت مدیریت
ر میزان مشارکت شهروندان در ثر بؤکه عوامل م دهدنشان میتحقیق 
عد فردی، اقتصادی، اجتماعی و چهار بُ می توانند بهشهری  مدیریت

بُعد فردی، سالمت  در أثیرگذارترین شاخصت .تقسیم شوندتی یمدیر
 ،اجتماعیعد بُ در ترتیب،جسمی و روحی شهروندان و در ابعاد دیگر به

عد و در بُ مشارکتی تفعالیبودن سودآور ،عد اقتصادیتعلق مکانی، در بُ
 .استاعتماد نهادی  ،مدیریتی

 مشارکت شهروندان، رضایتمندی، ،مدیریت شهری :کلیدیواژگان

 مهابادشهر 
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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. 

Keywords: urban management, citizen`s   

participation, satisfaction, Mahabad city. 
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 مقدمه
ریزی های نظری برنامهتغییر در بنیان ،در سالیان اخیر

. ی بیابداست که مقوله مشارکت اهمیت فراوانباعث شده

ریزی تعاملی یکی از جدیدترین در این ارتباط برنامه

می ریزی است که بر نگرش سیستهای برنامهدرویکر

استوار بوده و بر این باور است که مشارکت افراد باعث 

 گرددتحقق واقعی مفهوم توسعه و توانمندی افراد می

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

توسعه معتقدند که در جریان تغییر و تحوالت اجتماعی و 

کننده منابع،  عنوان مرکز ثقل و ترکیباقتصادی، مردم به

محسوب  برندهعامل اصلی پیش ،مکانات و سرمایها

 ازهمین دلیل، به (.Schumacher, 2010: 132شوند) می

 های برنامه شکست دنبالبه و میالدی 1950 دهة اواخر

 توسعه و مشارکت نوسازی، مفهوم دیدگاه بر مبتنی توسعه

 & Hoseinzadehشد) مطرحه توسع ادبیات در مشارکتی

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

معاصر از ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، 

ثیر قرار أبشر را تحت ت غیره،فرهنگی، سیاسی و محیطی و 

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

شهرنشینی و و پیچیدگی ماهیت مسائل شهری موجب شده 

یزان بیش از هر زمان دیگر رو برنامهران یکید و توجه مدأت

 مملوس زندگی شهروندان معطوفتر و ابعاد به سطوح پایین

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

ریزی در دنیای جدید، توجه به از ارکان اساسی برنامه

مشارکت آگاهانه و فعاالنه افراد جامعه در تمامی ابعاد 

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

 شهری هایبرنامه در مردم مشارکت پیشرفته، جوامع

 و شهری مدیران تکالیف و حقوق و شده نهادینه

 مشارکت در این کشورها است. شدهمشخص  شهروندان

 تا اجرایی علمی الگوهای و هابرنامه طراحی مرحلة از

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

 افزایش را نتایج به شهروندان اعتماد مشارکتی، ریزیمهبرنا

 روشن را آن ابعاد و حساسیت دقت، میزان، دهدمی

 تضمین راها آن هدفمند و واقعی مشارکت و سازد می

 شودنمی محسوب هزینه تنهانه مشارکت فرایند، این در .نماید می

 نجرم شهروندان آسایش و آرامش زندگی، کیفیتی ارتقا به بلکه

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

ریزان از پایین به نگاه مدیران و برنامه ،در این رویکرد   

های باال، مبتنی بر توانمندسازی افراد و متکی بر سرمایه

این مفهوم که امروزه  انسانی و اجتماعی شهروندان است.

مباحث در حوزة مدیریت  درصد مهمترین  یکی از

-های شهری را مشروعیت می برنامه، است طلوب شهریم

 حالت از شهرنشینان کهیابد می تحقق هنگامی وبخشد 

-در آن جمعی مسئولیت احساس در آمده و فردی زندگی

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

 شایستگی افزایش موجب مشارکت نظران، صاحب اعتقاد به   

 حیاتی عنصرعنوان یک  به و ددگر یم افراد در کرامت و

 توسعه فرایند گمشده حلقه، شهری مدیریت فرایند در

 امور در مردم مشارکت افزایش .شود محسوب می شهری

 را ایارزنده نقش شهری، تعادل ایجاد در تواندمی شهری،

 منزلهبه را شهر در مشارکت شهروندان نماید. اگر ایفا

 قالب درتوانند می ند،بدان خویش سرنوشت در مشارکت

 نظیر خصایصی تقویت و گیریشکل به کاری هایگروه

و  ورزیده مبادرت ورزیلیتئومس خود و رهبریخود

 پویایی و تلطیف جهت در تحول و تغییر برای را زمینه

 .نمایند آماده شهری

 مشارکت جلب با توانندمی شهری بنابراین مدیران    

 Taghavi)بیفزایند شهری مدیریت هایتوانایی بر مردم

& et all, 2006: 21).  یار مهمی که باید در نکته بساما

این  ،ه قرار گیردهای مدیریت شهری مورد توجبرنامه

های شدن شهروندان در مشارکت است که بین وارد

واقعی که نشانگر  هایتشریفاتی و ساختگی با مشارکت

ریزی است، برنامهثیر مردم در فرایند مدیریت و أقدرت ت

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

 ارتباط واقع هماندر مشارکت واقعی در مدیریت شهری 
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ه ب ست  ا ر  ریت شه دی م ا  ب م  رد م ل  ب ا ق ت ی م ت  صور

  (.Ziari & et all, 2009: 216)ثیرگذار باشندأکه بتوانند در شهر ت

توجه به این اصل از آن جهت دارای اهمیت است که 

و ساختاراجتماعی و  سازمان فضاییانیم در حال حاضر بد

است ای شهرهای ایران شاهد تغییرات گسترده اقتصادی

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

توسعه شهرها،  به مهاجرت افزایش رشد جمعیت و مانند

 ،های جدیدنواحی شهری، خلق سکونتگاه غیرقابل کنترل

، (Ortega & et all, 2011: 2)یرفاه انسانکاهش سطح 

مشکالت بسیاری را برای  مردمیویژه نبود مشارکت  به

تلف مدیریت های مخمدیریت شهرها در مراحل و گام

امروزه در کشورهایی نظیر است.  آورده وجودمشارکتی به

مدیریت  هدر عرصایران، گروهی از افراد که خود را 

سازی و ل تصمیمدانند، تمام مراحنخبه و مدیر میشهری 

 گیری را بدون استفاده از سلیقه و فکر مردم محلیتصمیم

آنچه در حال حاضر برای  ،روگیرند. از اینکار میب

ایجاد لزوم رود، می شماربه بسیار ضروری مدیریت شهری

استفاده از  وکلی مدیریت شهری  در چارچوب اتتغییر

 شهروندانجلب رضایت  و های مشارکتینگرش

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

شهر مهاباد  مدیریت شهریعملکرد به بررسی  این تحقیق،

 پرداخته مندی شهروندیمشارکت و رضایتاز منظر 

  است.شده
 

 مبانی نظری تحقیق
است. این  participationی کلمه مشارکت، معادل انگلیس

 خش گرفتهبه معنی قسمت، جزء و ب part کلمه از ریشه

ا خود معنای ببه participatiaآن  و ریشه التین است شده

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

چیزی غیر از خود داشتن و سهیم شدن در چیزی یا 

رکت از نظر لغوی به واژه مشا .استگرفتن قسمتی از آن 

. متقابل افراد برای انجام امری استجانبه و معنی شرکت دو

ای برای دموکراسی است که مردم شارکت در واقع، مدرسهم

یابند تا های یک دموکراسی واقعی را درمی طی آن پیچیدگی

برای دستیابی به اهداف گروهی یکدیگر را یاری دهند و در 

 . (Tousi, 2001: 54)کار شریک شوندمسئوولیت 

 در اشخاص عاطفی و ذهنی درگیری مشارکت   

رساندن به  یاری برای هاانگیزه آنو  گروهی های موقعیت

و شریک  گروهی اهداف به دستیابیمنظور  یکدیگر به

 مهم جزء سه تعریف این . درشدن در مسئولیت است

 :گیرد می قرار هتوج مورد

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

 به تنها و بوده عاطفی و ذهنی درگیری معنی به

  .شودمین محدود بدنی های کوشش

 این مشارکت در شخص ن:داد یاری برای انگیزش  (2

 آفرینندگی و بتکاراتا ها،قابلیت از که یابدمی را فرصت

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

 از بیش چیزی دارد. مشارکت فرق موافقت با مشارکت

 گرفته پیش از اتتصمیم برای جمع یک از موافقت گرفتن

  .است دهش

 تا انگیزد برمی را اشخاص مشارکت، :لیتئومس پذیرش (3

 واقع در بپذیرند. لیتئومس خود گروه هایکوشش در

 لیتیئومس بی و تفاوتی بی که یابدمی تحقق هنگامی مشارکت

 لیتئومس و سرنوشت وابستگی، احساس به را خود جای

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

 رویکرد دو ،مشارکت هاینظریه و هادیدگاه سیبرر در   

. داد تشخیص توانمی راکالن  نگرش و ردخُ نگرش عمده

تأکید  مشارکت رفتار و گرایش انگیزه بر ردخُ سطح در

 عناصر و شرایط و هازمینه کالن سطح در و شودمی

 دو به مشارکتی نشد. کُنگیرقرار می توجه مورد ساختاری

 بخش ذهنی، است.هشد تقسیم رفتاری و ذهنی بخش

 رفتاری، بخش و فردی های گرایش و تمایالت دربرگیرنده

 . ماکساست جمعی های داوطلبانه فعالیت انجام مربوط به

 مشارکت بر تأثیرات آن و هاگرایش باورها، نظام بر وبر

 کرده تلقی زیان سود و هنتیج را رفتارها . هومنزتأکید دارد

 که شودمی نهادی انیزم مشارکتی رفتار. است
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فع ا ن ز حاصل م ن ا ز آ ه ا ن ی ز ا ه اشد ه ب ر  شت ی  ب

(Mousayi & Razavi Alhashem, 2010: 124). 

 :سه دیدگاه قابل بررسی استمشارکت از  کلی طور به    

کننده چه چیزی را معنی که مشارکت بدین دیدگاه فرد: .1

رفتار،  ،کند و شخصیتبرای مشارکت در عمل ارائه می

سات و تجربیات او چه تأثیری در روند مشارکت احسا

 دارد.

ساختی بر  در این دیدگاه اثر متغیرهای دیدگاه گروه: .2

 کننده یا گروهی که فردالعمل گروه مشارکتعکس

-، مورد توجه قرار میاست هاکننده متعلق به آن مشارکت

 گیرد.

در این دیدگاه به مشارکت اقشار، دیدگاه اجتماعی:  .3

ها و نهادهای اجتماعی پرداخته شده و نقش نسازما

ها و نهادهای اجتماعی در کل جامعه مورد سازمان

توان گفت . در مجموع میاست گرفتهمطالعه قرار 

مسئولیتی، بیو  تفاوتییابد که بیمی مشارکت هنگامی تحقق

سرنوشتی و همجای خود را به احساس وابستگی، 

اب و رد امکان انتخعبارت دیگر فمسئولیت بدهد. به

 باشد و آزادانه این مسیر رااختیار داشتهآزادی و 

 . (Tousi, 2001: 54)برگزیند

در یز مشارکت شهروندان، در حوزه مسائل شهری ن

 دموکراسی و قدرت شهروندانسنگ زیربنای حقیقت 

 عواملی ،در این ارتباط. (Meng, 2008: 33)است

 شهری مدیریت در مشارکت هاید گسترش در که

 :از عبارتند اندداشته نقش

 در مردم نقش یافتناهمیت و ساالرمردم هاینظام پیدایش .1

 امور؛ ادارة

 گذشته؛ هایدهه در شهری توسعة روندهای از گرفتندرس. 2

 مردم؛ هایوخواست نیازها با شهری هایطرح تطابق عدم. 3

 منافع تضمین و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، توسعة. 4

 وندان؛شهر

 اجتماعی اخالق و شهری زندگی هفزایند پیچیدگی .5

 .(UNVHS, 1996)ریزیبرنامه

قابل  در سطح یک شهر مشارکت به سه صورت   

سازی و مشارکت شهروندان در تصمیم .1بندی است:  تقسیم

مشارکت در حفظ و نگهداری  .2؛ گیری امور شهرتصمیم

و کیفی ی در ارتقا و توسعه کمّمشارکت  .3 و شهر

 .(Tousi, 2001: 54) فضاهای عمومی شهری

ت شهروندان در مدیریت شهری ضرورت و اهمیت مشارک   

 :خالصه نمود گونهاینتوان را می

 های ر به استفاده بهینه از ظرفیتمشارکت شهروندان منج .1

 گردد.موجود و نیروهای توانمند شهر می

موجب افزایش شور و شوق مردم برای  مشارکت،  .2

لیت هر چه بیشتر در امور شهری شده و در نتیجه فعا

قدرت سازندگی شهروندان و مدیران شهری را تقویت 

 کند.می

افزایش نوآوری و  موجبمشارکت در مدیریت شهر  .3

 گرفتن در بطن امورواسطه قرارزیرا مردم به. شودابتکار می

های خواسته چگونه که یابنددرمی، )فرایند زندگی شهری(

 سرانجام بندی نموده والویت و سپساسایی خود را شن

 ارائه نمایند. را های پیشنهادی حل راه

واسطه مشارکت مردم در فرایند مدیریت شهری، به .4

های موجود در توانند مسائل و نارساییمدیران بهتر می

 الزم را اتاقدام هاآن رفعشهر را شناخته و در جهت 

 (.Mohseni, 2004: 85) عمل آورند به

 دهد. را بسط و گسترش می توانایی شهروندان شارکت،م .5

تقویت حس تعلق مکانی و اجتماعی مشارکت، موجب  .6

 شود.می شهروندان به شهر و زندگی شهری

حس اعتماد و همکاری میان شهروندان و مشارکت،  .7

 نماید.را تقویت می نظام مدیریت شهری

از طریق  را کارهای دموکراسی شهریمشارکت، سازو .8

 ظایف و حقوق شهروندی و مدیریت شهریتحقق و

 . (40 :1380حسینی،)نجاتیتقویت می کند
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 انواع مشارکت شهروندی بر حسب قلمرو فعالیت .1شکل

 Nikpey, 2011: 5 :منبع

نظران مدیریت شهری معتقدند که بخشی از صاحب   

به نهادهای مردمی  دبایریزی شهری مدیریت و برنامه

ت این امر را در یک رویکرد اساسی ضرور واگذار شود و

واسطه مشارکت مردم در کنند: بهاین چنین مطرح می

توانند مسائل یند توسعه شهری، مدیران شهری بهتر میافر

های اجتماعی شهر را شناخته و در جهت حل و نارسایی

 مطالعات .آن و نهایتاً بهسازی و توسعه شهری اقدام نمایند

 میزان هر چه که دهدمی ینه، نشاندر این زم آمدهستدبه

 بیشتر شهری مدیران رسانیاز خدمات افراد رضایتمندی

 مدیریت در مشارکت به میزان تمایل همان به باشد،

 ,Ziari & et all)بالعکس و یابدافزایش می نیز شهری

، 1(. در این رابطه و براساس نظریه جیمز فریزر72 :2012

تواند انگیزه ن میوضعیت اقتصادی و مادی شهروندا

 .(Taghavi, 2006)نش مشارکتی باشدها در کُاساسی آن

توان شاهد تحقق مشارکت فراگیر نمیکه  بدین معنی

از حیث اقتصادی، بهداشتی و تأمین  که بودمردمی 

 ,Amos) عیت مناسبی نیستندمایحتاج اولیه زندگی در وض

1989: 208).  

 

 

 

 

 
 شهروندانشهری با مشارکت ای تعاملی مدیریت هحوزه .2شکل

 Kazemian,2009,21 :منبع 

                                                           
1. J. Frazer 

با توجه به اهمیت و ضرورت مقوله مشارکت در فرایند 

 عمل ر تحقیقات زیادی بهمدیریت شهری در سالیان اخی

 گردد:است که به چند نمونه از آن اشاره میآمده

نکه آبرای  که (، براین باور است1381) حناچی   

خط  انجام بگیرد، بایدیت مدیریت یک شهر با موفق

و شده بر پایه توسعه پایدار اجتماعی بوده  های اتخاذ مشی

، رواز این .باشدهمراه با بسط موزون جامعه مدنی 

ارتباطات اجتماعی و بهبود کیفیت  شهروندان باید به

 د. نزندگی ترغیب شو

 ای تحت عنوان(، در مقاله1383) صارم سنگری   

هدف که است  ابراز نموده «ریمشارکت در مدیریت شه»

آوردن فضا و نظامی  وجودبه در واقعمدیریت مشارکتی 

گیری و حل مسائل و افراد در روند تصمیم همهاست که 

  د.نمدیریت همکاری و مشارکت نمایبا مشکالت سازمان 

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

بر مشارکت شهروندان در ثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی أت

-اند. یافتهشهر اصفهان را مورد مطالعه قرار داده ،امور شهری

دهد که بین مشارکت شهروندان در های این تحقیق نشان می

امور شهری و رفاه اقتصادی و اجتماعی رابطه معنادار خطی 

برقرار است. هر چه بیشتر مدیران شهری بتوانند اعتماد مردم 

مردم نیز بیفزایند،  هاآنر میزان رضایت را جلب کرده و ب

شان بیشتری به محل سکونتاحساس تعلق اجتماعی 

ها افزایش مشارکت آن همین امر، موجبو کنند احساس می

  گردد. در امور شهری می

 مشارکت بر مؤثر عوامل ،(1388) زاده و صدقیشریف    

اند. را مورد بررسی قرار داده شهر امور اداره در شهروندان

 فعالیت بودنرسودآو ،تحقیق این در نظر مورد عوامل

 یکدیگر، به مردم اجتماعی اعتماد فراغت، اوقات مشارکتی،

 نتیجه .هستند شهری مدیران پاسخگویی و رسانیاطالع

 از بتواند شهری مدیریت اگرکه دهد نشان می تحقیق

 از و دهد گسترش را عمومی مشارکت فرهنگ سو یک

 خود مدیریتی ساختار در را مشارکتی ریتمدی دیگر سوی

 

 

  مشارکت اجتماعی   مشارکت سیاسی
 مشارکت محلی

 

 

 

 

 مکان

 

 قدرت فرهنگ

مشارکت محلی  مشارکت اجتماعی  مشارکت سیاسی  
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 هایبرنامه و اهداف نتایج به واندت می بهتر نماید، عمالاِ

  د.برساز جمله رضایتمندی شهروندان  خود

 ای با عنوان تحلیلیدر مقاله ،(1388) تقوایی و همکاران   

 مدیریت در شهروندان مشارکت در مؤثر عوامل سنجش بر

-تبریز را مورد مطالعه قرار دادهشهرداری  4قهمنطشهری، 

 احساس مالکیت چه دهد که هراند. نتایج تحقیق نشان می

شهری  مدیران رسانیخدمات از افراد رضایتمندی میزان و

 در مشارکت به هاآن تمایل میزان همانبه باشد، بیشتر

 همچنین وضعیت .یابدمی افزایش شهری مدیریت

ای در کنندهتعییننقش  شهروندان اجتماعی و اقتصادی

 وضعیت بهترشدن با که طوریبه ها داردآن مشارکت

  .رودمی باال هم مشارکت میزان اجتماعی و اقتصادی

نیز در تحقیقی در شهر  ،(1391) و همکارانخراسانی     

مرودشت استان فارس به بررسی میزان مشارکت اجتماعی 

 با تحقیق، ایناند. آن پرداخته درثر ؤشهروندان و عوامل م

 آزمون واریانس، تحلیل آماری هایروش از استفاده

 که استهرسید نتایج این به رگرسیون و همبستگی ضریب

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

 سیاسی، بیگانگی سیاسی، قدرت بودن دارا شهری، تعلق

 حقوق احقاق شهری، النئومس عملکرد از رضایتمندی

 وابسته متغیر با جمعی هایرسانه از تفادهاس و شهروندی

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

تأثیر  مشارکت تغییرات در درآمد متغیر مستقل، متغیرهای

 قدرت بودنادار ترتیب،به پس از آن، و استبیشتری داشته

 استفاده و شهری تعلق احساس سیاسی، بیگانگی سیاسی،

  .اندبوده تأثیرگذار مشارکت در گروهی هایرسانه از

طرفه  معتقد است که اعتمادسازی دو ،(2004) مارشال   

 ،سوی مشارکتدهی مردم بهدر سوق ولینئمردم و مس نبی

 . نقش اساسی دارد

سی خود در زمینه شناات جامعهقموتز نیز در تحقی   

را  کید کرده و آنأبر نقش اعتماد تمشارکت شهروندان، 

 است.  خوانده حیاتی

کنند که بیان مینیز  ،(2006) ( و لی2006) اسمیت   

از مدیریت شهری  شهرونداناعتماد نهادی و رضایتمندی 

 ، الزامی است. ها در امور مختلفآنمشارکت  جلب برای

دهد که رفاه در تحقیق خود نشان می ،(2005) ریبوری   

ه، پوشاك، مسکن مین مایحتاج اولیه)تغذیأت ماننداجتماعی 

بودن منطقه مسکونی و وضعیت فعالیت (، مناسبغیره و

. فراوانی دارد ثیرأشهروندان بر میزان مشارکت ایشان ت

در تحقیقات خود  ،(2007) ( و ایکستروم2007) هاوارد

اند که بین سالمت جسمی و به این نتیجه رسیده

رابطه معناداری وجود  ،مشارکت ورضایتمندی بهداشتی 

 د. دار

 هامواد و روش
 -روش آن توصیفی از نوع کاربردی و ،پژوهشاین 

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

، جهت گردآوری تحقیقمفاهیم و مبانی مرتبط با موضوع 

مستقیم،  همطالعة میدانی)مشاهد اطالعات از روش

در این مطالعه، است.  شدهمصاحبه با شهروندان( استفاده 

پژوهش، بررسی و مطالعه  هعنوان محدودشهر مهاباد به

در گام اول جهت شناخت و بررسی عملکرد  .استگردیده

، فهرستی از عنوان مرجع اصلی مدیریت شهریشهرداری به

گرفته و یا در حال انجام و نیز های صورتفعالیت

مشکالت موجود ساختاری و نهادی شهرداری تهیه 

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

دست به (Hafeznia, 2007: 141) 1گیری کوکراننمونه

گیری تصادفی در میان افراد باالی صورت نمونهآمد، به

. 2سال جامعة آماری )مردم شهر مهاباد(، توزیع گردید15

 و SPSSافزارنرم از طریقها پرسشنامه، با تحلیل ر نهایتد

                                                           
1  .10- t( 96/1: درصد احتمال صحت پاسخ )q :احتمال عدم وجود صفت :

(3/0 )N ( 151725آماری: ): تعدادکل جامعهp: ( :7/0احتمال وجود صفت )

d( :05/0: خطای نمونه گیری) 

ها به دست محققان نرسید. بر این اساس با توجه به مورد از پرسشنامه 28.  2

مورد  28اینکه تعداد زیادی از پرسشنامه ها پاسخ داده شده بود، نتایج آنها، 

 خالی را پوشش داد.
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های اهدات و مصاحبهاطالعات حاصل از مشهمچنین 

از منظر مدیریت شهری  عملکرد ، به بررسیشده انجام

 .شدرضایت شهروندی پرداختهمشارکت و 

 معرفی منطقه مورد مطالعه
 غربی ایران و جنوبدر شمال (1)شکل مهابادشهر 

برخورداری از لحاظ به  ،شهراین  .دارد غربی قرار آذربایجان

ب محیطی، و موقعیت شرایط مناسهای گردشگری، جاذبه

ساله شاهد رشد رتباطی با دیگر شهرهای اطراف، هر خاص ا

 که  طوری است. بهجمعیت و گسترش افقی و عمودی شهر 

، 1375-85و 1355-65 هایویژه سالبه های مختلفورهطی د

که این  است داشتهجمعیت و گسترش نسبتاً شدیدی  رشد

تری را برای  تردههای جدید و گسوضعیت، مسلماً نیازمندی

-آورد که در نهایت بهوجود میههای مختلف بمردم در زمینه

عملکرد مدیریت شهری نیز  مستقیم بهشکل مستقیم و غیر

از شهروندان شود و موجبات رضایت یا عدم رضایت مرتبط می

 .نماید می ان شهری را فراهمریز مدیریت و برنامه

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 لعهمحدوده موردمطا .1شکل 

n=  
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 تحقیق یافته های

درآمد مستمر  شهری، مدیریت مختلف هایبخش میان در

 اهمیت هاشهرداری درآمدی و مالی منابع پایدار و تأمینو 

 ها،شهرداری درآمد کسب سویک از زیرا دندار ای ویژه

 از و دارد شهروندان به خدمات ارائه در ایعمده تأثیر

 ایجاد عدم سبب تنها نه درآمد کافی فقدان دیگر سوی

 تمامی اجرای اساساً بلکه شود،می شهر در ضروری خدمات

امه و هاطرح ا را شهری های برن  مواجه مشکل ب

 های آرمان ،. در نهایت(Jamshidzadeh, 2003: 29)نماید می

. یابندمحور نیز تحقق نمی مدیریت مطلوب و مشارکت

درصد ها سوم، هزینه هزاره در که است معتقد رتینما پیتر

 کانون درآمد، و شهری مدیریت چالش ینمترمه

 محلی خواهد بود مدیریت سطح در ها گذاری سیاست

(Martin, 1997: 103) .لزوم مطالعه این بخش  ،بنابراین

در خصوص مدیریت شهری، با بسیاری از مسائل مرتبط 

رد مدیریت شهری و در مانند رضایتمندی از عملک با آن

محلی  -نهایت تمایل به مشارکت در مدیریت شهری

این بخش  مطالعه در درثر ؤعوامل م ارتباط مستقیم دارد

 های پایدارهای مختلف، درآمددهد که طی دورهنشان می

های )مستمر( شهرداری مهاباد روندی نزولی و درآمد

 .(1)جدولاست هداشت ناپایدار افزایش چشمگیری

های درآمدی اعانات، دکُکه این افزایش، در  طوری هب

خدمات و  یها، فروش اموال شهرداری، بهاهدایا و دارایی

چشم وضوح بههای مؤسسات غیرانتفاعی بهدرآمد

در نهایت که  (Ziari & et all, 2013: 120)خورد می

ها در یشهردار عملکرد ازی مندتیرضا عدمتواند به  می

 مشترك ازیندر واقع  که شهری عمومزهای نیا نیتأم زمینه

  .است، منجر شود ساکنان همه

مدی و آوضعیت در مطالعات هدر ادامدر این بخش، 

و  عملکرد هبه مطالع، ساختار درونی شهرداری شهر
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مشکالت  درصد مهمترین ساختار شهرداری شهر مهاباد و 

نتیجة شود. شهر و شهرداری این شهر پرداخته می

عنوان به ،مختلف از شهرداری مهاباد یدانیمطالعات م

دهد در نهاد مدیریت شهری، نشان می درصد مهمترین 

ای که غالباً در های عمدهحال حاضر مشکالت و نارسایی

هایی نظیر قوانین و مقررات، تشکیالت و ساختار زمینه

های توسعه شهری، ضوابط سازمانی، بودجه و اعتبار، طرح

ها و وظایف واحدهای نجام فعالیتا همالك عمل و نحو

ها و ، شهرداری مهاباد را با چالشوجود داردمختلف 

 .(2است)جدول تنگناهای بسیاری مواجه نموده

 های هفتگانهساله از محل درآمد5های شهرداری طی دوره درآمد. 1جدول

 

Municipal Mahabad:2011 منبع: 

 منبع درآمد شهرداری سال ردیف
جمع کل )جاری و 

 ریال عمرانی(

شاخص 

 سال

بت به سال رشد نس

 (درصد قبل )

1 1386 
های ناشی ازجمع درآمد  

عوارض عمومی منابع هفتگانه   

31884226 100 _ 

2 1387 
های ناشی ازجمع درآمد  

عوارض عمومی منابع هفتگانه   

35124337 100 10 

3 1388 
های ناشی ازجمع درآمد  

عوارض عمومی منابع هفتگانه   

40276226 126 16 

4 1389 
های ناشی ازدجمع درآم  

عوارض عمومی منابع هفتگانه   

31560000 99 17-  

5 1390 
های ناشی از جمع درآمد  

 عوارض عمومی منابع هفتگانه

46289200 145 46-  
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 ین مشکالت شهر و شهرداری مهاباد ناشی از ساختار شهرداریمترمهدرصد  .2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1391،های تحقیقیافتهو Municipal Mahabad: 2011 :منبع

 

دهمسائل و مشکالت عم ردیف  
 عنصر اصلی و مرجع ذیربط 

 در شهرداری

1 
 نبودن قوانین با نیازهای موجود و وانین و مقررات شهرداری ، هماهنگبودن قنبودن و قدیمی به روز

 ها با وضع موجوددلیل عدم انطباق آنهتغییر مداوم ضوابط ب

شهردار و معاونین ، شهرداران 

 مناطق

2   ، دیدهنیروی انسانی متخصص وآموزشکمبود فقدان مدیریت شهری واحد 
شهردار و معاونین ، شهرداران 

 مناطق

3 

 ای مدت و بلندمدت، نگرش بخشی و منطقههای میانبندی با اهداف و برنامههای بودجهعدم انطباق شیوه

ن بودشده، محدودبینیدر تدوین بودجه و ناپایداربودن منابع درآمدی، عدم تحقق کامل منابع درآمدی پیش

 منابع درآمدی، توزیع نامتوازن منابع و امکانات مالی و درآمدی در مناطق مختلف شهرداری

شهردار و معاونین ، شهرداران 

 مناطق

4 

 های موجود بین طرح جامع و طرح تفصیلی مالك عمل ها و تناقضوجود مغایرت

تراکم ساختمانی و سایر ویژه در زمینه تفکیک زمین ، سطح اشغال ، هشهرداری، نقص ضوابط موجود ب

 ضوابط مالك عمل شهرسازی

شهرداری ، معاونت شهرسازی و 

 شهرداران مناطق

5  شهردار های مرتبط با مسائل توسعه شهرینبودن روابط شهرداری با سایر سازمانشفاف 

6 

 مالی آن  -ی توانمندی فنیافزایش انتظارات مردم از شهرداری بدون تغییر در ساختار و تشکیالت و ارتقا

منظور حل هجویی از مردم بی کارکنان موجود و ضعف در مشارکتو عدم تناسب وظایف با تعداد و توانای

 مشکالت شهر

شهردار ، شهرداران مناطق ، 

مالی-معاونت اداری  

7  معاونت فنی و عمرانی های فنی و عمرانیعدم وجود مکانیزم مناسب برای کنترل کیفی پروژه 

8 
 سو ر اجرای ضوابط مناسب شهرسازی و بروز مشکالت متعدد ناشی از آن از یکضعف ساختاری د

 های جامع و تفصیلی شهر از سوی دیگرطرح ها وبودن برخی پیشنهادغیرواقعی
 معاونت شهرسازی

9  شهرداران مناطق ویژه در سطح مناطقههای عمرانی و کمبود منابع مالی شهرداری ببودن پروژهپرهزینه 

10 
 بودجه ساالنه و عدم تحقق های شهرداری مناطق در تنظیم برنامه وناکافی به نظرات و خواسته توجه 

 هاهای مناطق و تداوم مشکالت و افزایش آنبرنامه
 شهرداران مناطق

11 

 رسانی مناسب به وجود بوروکراسی اداری، عدم اطالع دقیق شهروندان از قوانین شهرداری و عدم اطالع

ها و وظایف موجب بروز مشکالت متعددی در انجام مناسب طرح)که ورد طرح توسعه شهر شهروندان در م

 .است(شهرداری شده

 شهرداران مناطق

12  اصولی مناطق شهری دلیل ضعف منابع مالی و تقسیمات غیرهضعف ساختاری برخی مناطق ب 
شهردار، معاونین و شهرداران 

 مناطق

13 
 ها و فضاهای سبز شهری و نابسامانی ش و حفظ و نگهداری پاركمشکالت موجود در رابطه با گستر

 بودن امور مربوط به نظافت شهردر بهبود وضعیت محیط شهری و نامناسب

معاونت خدمات شهری و 

 شهرداران مناطق

14  نشانی در سطح شهرهای آتشکمبود امکانات مربوط به خدمات ایمنی و حفاظت شهر و کمبود ایستگاه 
مات شهری و معاونت خد

 شهرداران مناطق

15 
 ونقل شهری و نابسامانی در سیستم ارائه خدمات اتوبوسرانی و ضعف مشکالت ناشی از ترافیک و حمل

 شهریریزی هدایت و کنترل ترافیک دروندر برنامه

معاونت حمل ونقل و شهرداران 

 مناطق

16 
 ه شریانی و گذرهای غیرهمسطح ها و محورهای عمدویژه بزرگراههکمبود گذرهای عمده شهری ب

 شهری )زیرگذر و روگذر( در مهاباد

معاونت فنی و عمرانی معاونت 

 حمل ونقل شهرداران مناطق

17 
 فرهنگی ویژه در زمینه آموزشیهمشکالت مربوط به کمبود فضاها و خدمات رفاهی و عمومی شهری ب ،

 و ورزشی و تفریحی

معاونت فنی و عمرانی معاونت 

رداران مناطقحمل ونقل شه  

18 
 ریزی و اقدامات الزم جهت های اجتماعی ناشی از عوامل مختلف و ضعف در برنامهنابسامانی

 کاهش مشکالت مربوط در ساختار شهرداری

معاونت اجتماعی ـ فرهنگی 

 شهردارای مناطق

19  ردارشه ثیرگذار در عمران شهری أهای تضعف ساختاری و مدیریتی در زمینه تعامل با سازمان  



 

 

 تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری شهر مهاباد از منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی 36

 مورد مطالعه( ههای عمومی جامع)ویژگی های پژوهشیافته

 خصوصیات جمعیتی پاسخگویان

 مهاباد عملکرد شهرداریبررسی و مطالعه  جامعه آماری   

در  ای با شهرداریگونهبه که دهندتشکیل می شهروندانی را

در  تعداد این افراد بسیار زیاد ومسلماً البته  .هستندارتباط 

نوع گیری از اند. در این زمینه نوع نمونهسطح شهر پراکنده

ررسی و تحلیل که در این بخش به ب استتصادفی ساده 

 پردازیم .شده میان شهروندان میهای توزیع پرسشنامه

 امعة آماریشرح عمومی ج .3جدول

 ردیف
 شرح: )وضعیت سنی

 جامعه مورد مطالعه( 
 فراوانی

 

  درصد

1 24-15 86 4/22 

2 34-25 109 4/28 

3 44-35 94 5/24 

4 54-45 73 19 

5 64-55 19 5 

 78/0 3 به باال 65 6

 ردیف
 شرح: )وضعیت تحصیلی

 جامعه مورد مطالعه( 
 فراوانی

 

  درصد

 2/5 20 بیسواد 1

 2/12 47 ابتدایی 2

 3/2 9 راهنمایی 3

 8/36 141 دبیرستان و دیپلم 4

 2/11 43 دیپلمفوق 5

 8/6 26 کارشناس 6

 3/2 9 کارشناسی ارشد 7

 ردیف
و 2شرح: )وضعیت درآمدی

 اقتصادی جامعة مورد مطالعه(
 فراوانی

 

  درصد

 9/36 142 (300000-100000خیلی پایین) 1

 5/37 144 (450000-300001پایین) 2

 5/20 79 (700000-450001متوسط) 3

 9/2 11 (1000000-700001باال) 4

 05/1 4 (1000000خیلی باال)باالی  5

 05/1 4 نامعلوم 6

 های تحقیقیافته: منبع

 مدیریت شهری  ینمیزان شناخت شهروندان از مسئول

شناخت  گرفته از دیدگاه مردم در موردهای صورتبررسی

 1/60 نفر معادل 231که دهد شان میشورای شهر ن شهردار و

 معادلنفر  153شناسند وشورای شهر را می شهردار و درصد

هیچ شناختی از مسئولین مدیریت شهری  درصد 1/39

 عدم رویارویی و گرخیر نشان هایپاسخ درصد ندارند.

که از دالیل  استتعامل مستقیم با عناصر مدیریت شهری 

و  در ادارة امور شهر مردمعدم مشارکت توان به می آن

  .اشاره کرد غیره واجتماعی  -های فرهنگیکمبود فعالیت

 در امور شهری شهروندان به مشارکت میزان اعتقاد

های توسعه شهری در مشارکت، کلید اصلی اجرای طرح

 بستاست. یکی از علل اساسی به بن سطح هر کشور

توجهی به مشارکت و سهم بی ،های شهری طرح رسیدن

. در این استل توجه مردم و نهادهای محلی در اجرا قاب

میزان اعتقاد شهروندان شهر مهاباد به  ،4، در جدولراستا

 مشارکت در فرایند مدیریت شهری مورد بررسی قرار

. است. در این جدول هفت گویه سنجیده شدهاستگرفته

بر این اساس اکثر شهروندان اعتقاد راسخی به اهمیت 

 که طورید مدیریت شهری دارند بهمشارکت در فراین

ان مشارکت در امور شهری را از پاسخگوی درصد 78/75

دانند. همچنین شدن در سرنوشت جمعی خود میسهیم

ساز ها مشارکت در امور شهری را زمینهآناز  درصد 17/79

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

 . در این ارتباطدانندمیگشای بسیاری از مشکالت گرهرا 

اذعان داشتند که در راستای  گویاناز پاسخ درصد 51/81

ضمن آنکه  کردتالشی فروگذار نخواهند  توسعه شهر از هر

طور  کید داشتند که حاضرند بهأاز پاسخگویان ت درصد 71/67

 61/71 کلی طوررا پیگیری نمایند. بهمستمر مشکالت شهری 

ی مشارکت در مدیریت شهری برا گواز افراد پاسخ درصد

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

تنهایی تواند بهنمی مدیریت شهری که بودند پاسخگویان معتقد

طور مطلوب مشارکت شهروندان امور شهری را بهو بدون 

 (.4نماید)جدولاداره 
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 دیریت شهریمشارکت در فرایند مسنجش اعتقاد شهروندان به . 4جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق هاییافته: منبع  

 

زمینه سابقه شهروندان آمده در  دستنتایج بهدر این ارتباط 

ری آما هنفر از جامع147 که است آنمدیریت شهری بیانگر در 

صورت کمک به مشارکت خود راسابقه  (درصد 2/38)

 نفر 49، مالیکمک  صورتبه (درصد3/6) نفر 24 فیزیکی،

اند صورت کمک فکری مطرح نموده ( بهدرصد 9/12)

ای  هیچگونه سابقهاند که اظهار داشته( درصد7/42) نفر164و

 و انواع مشارکت شهری هادر زمینه مشارکت در طرح

های انجام شده در مصاحبه بر اساس (.5لاند)جدونداشته

 درصد مهمترین توان گفت تحلیل وضعیت موجود می

علت عدم سابقه شهروندان مهابادی به مشارکت در انواع 

های شهری، عدم وجود حس اعتماد به شهرداری و طرح

توان به  میکنار این مورد،  البته در .استعملکرد آن 

 نمود کهنیز اشاره  شهروندانوضعیت فقر عمومی نسبی 

، تمایلی به هامهابادی اکثربا توجه به ضعف درآمدی 

عد ویژه از بُههای شهری بحضور و یا مشارکت در طرح

 مسائل مالی ندارند. 

 سابقه مشارکت شهروندان در مدیریت شهر. 5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیقیافته: منبع

 گویه

 

 

 کامالً موافقم موافقم تا حدودی موافقم مخالفم کامالً مخالفم

 فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی درصد  فراوانی
 

 درصد

 به نظر من مشارکت در امور شهری،

شدن در سرنوشت جمعی سهیم

 است.

24 6.25 28 7.29 41 10.68 117 30.47 174 45.31 

ساز شارکت در امور شهری زمینهم

 توسعه شهر است.
19 4.95 25 6.51 36 9.38 142 36.98 162 42.19 

دارم که مشارکت در امور اعتقاد 

گشای بسیاری از گره شهری

.مشکالت است  

12 3.13 11 2.86 16 4.17 179 46.61 166 43.23 

هر کمکی بتوانم در راستای توسعه 

دهم.شهرم انجام می  
4 1.04 13 3.39 54 14.06 162 42.19 151 39.32 

طور مستمر مشکالت حاضرم به

 شهرم را پیگیری کنم.
18 4.69 25 6.51 81 21.09 171 44.53 89 23.18 

انگیزه زیادی برای مشارکت در 

 مدیریت شهری دارم.
12 3.13 11 2.86 86 22.4 147 38.28 128 33.33 

تنهایی و تواند بهمدیریت شهری نمی

دون مشارکت شهروندان امور ب

طور مطلوب اداره نماید.شهری را به  

18 4.69 21 5.47 33 8.59 152 39.58 160 41.67 

نوع 

 مشارکت
 درصد فراوانی

 درصد

 تجمعی

کمک 

 فیزیکی
147 2/38 2/38 

الیکمک م  24 3/6 5/44 

 2/57 9/12 49 کمک فکری

 %100 7/42 164 عدم تمایل

 - %100 384 کل

 

 



 

 

 رضایتمندی شهروندی تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری شهر مهاباد از منظر مشارکت و 38

 فرهنگی مدیریت شهری مهاباد -عملکرد عمرانی

 ین آثار ومترمهدرصد ین قسمت از مطالعه، به در ا

های اخیر اشاره حال حاضر و سال های عمرانی فعالیت

هری گردد که در واقع بازتابی از عملکرد مدیریت ش می

ها ساز بسیاری از قضاوتشهر مهاباد است که خود زمینه

نظرات مردم در خصوص کارایی یا ضعف   قطهو ن

ایش یا عدم گرایش در نهایت گر مدیریت شهری و

سوی مشارکت شهروندی در مدیریت مطلوب شهری  به

 . است

شده بر اساس تصاویر فوق و همچنین مطالعات انجام   

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

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

 دو سال آینده فرهنگی در طول ـهای عمرانیفعالیت

های عمرانی شهر مهاباد مترین فعالیتمهدرصد (، 93-92)

تواند دریچة قابل استنادی از تحلیل عملکرد که خود می

 سازی ترافیکیر فرهنگنِنصب بَمدیریت شهری باشد، 

 صورت گرفت. شهر رسهمد 65در است که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دی مدیریت شهری مهاباد شده و درحال انجام کالبهای انجامطرح .2شکل  

 Municipal Mahabad, 2011 :منبع

تابلوی راهنمایی و  45نصب  موارد دیگر نیز شامل   

پل در  عابر پیاده چراغ 5نصب ، سطح شهردر رانندگی 

 در کشی طولی معابرخط درصد متر 14750 ،توحید

-یغربی ،ایوب،الدینصالح -های منتهی به پل قانعخیابان

کلیه در  کشی عابر پیادهخط، شایگان باغ واربل ووفایی 

جوی درب مربع درصد متر 14750 ،های سطح شهرتقاطع

-عپل قان-پل روگذر فجر در نصب استوانه ایمنی،  مدارس

با دو باند  درصد متر 40/11 عرض به نیودال بت، حافظ خیابان

 4000،گذاریجدول درصد متر 12000  ، رفت و برگشت

 تیر درصد متر 2000نصب ،سبز ایفضمربع درصد متر

خانه مهاباد دالیروبی رو، نوری ردبُ مورد 2 نصب، روشنایی

در آمیزی جدول رنگ درصد متر 30000، در طول مسیر

 هایشستشو و اصالح زمانبندی چراغ مورد 25 ،سطح شهر

گذاری  جایمورد  85 های سطح شهر،تقاطع در راهنمایی

 ,Municipal Mahabad)است سطح شهر در نیوجرسی

گرفته از  های صورتپس از شناخت برخی از فعالیت (.2011

1 
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به بررسی  ناحیة مدیریت شهری، در این بخش از مطالعه،

پرداخته شهروندان دیدگاه  از مدیریت شهری عملکرد

  .شد خواهد

ارزیابی میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیریت 

 شهری

ان از خدمات هرونددر جهت ارزیابی میزان رضایت ش

ن در آاست که نتایج گویه مطرح شده 20مدیریت شهری 

آمده نشان دستنتایج بهاست. ارائه شده .5قالب جدول

که میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیریت  دهدمی

گویه 20یازت که میانگین امتطوریهب استشهری پایین 

 از حد متوسط درصد کمتر که  است 77/2 شده،مطرح

(X=3) شهروندان تنها  ،. در این راستارسدنظر میبه

رضایت خود را از فضاهای سبز شهری با میانگین امتیاز 

مطلوب ارزیابی نمودند. همچنین میزان رضایت ، 28/3

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

-( پایین توصیف کرده و بدین61/2)با میانگین شهرداری

عنوان نمونه، اکثر بهابراز نمودند.  را گونه نارضایتی خود

دهی مدیریت شهروندان از عدم رضایت در زمینه خدمات

آوردن نیازهای فراغتی و تفریحی رتباط با فراهمشهری در ا

 سه آسیاب، مام احمد، محله کوی محله .کردندیاد می

نقاطی  درصد مهمترین محله اصحابه سفید  و بهمن22

عملکرد مدیریت شهری ناراضی  بودند که در این زمینه از

آزادگان، مکریان، اند. همچنین ساکنین مناطقی مانند بوده

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

، عملکرد مدیریت شهری در ارتباط ژارههو محلة  شایگان

را نامناسب و ناکافی  پاکسازی شهر و حل مشکالت زبالهبا 

 شدندتالش بیشتر مسئولین شهری دانسته و خواستار 

 . (6)جدول

 . میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیریت شهری6جدول

شاخص میزان امتیاز میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم   

74/2 53 42 122 86 81 نقلوجایی و حملهخدمات مربوط به جاب  

8/2 46 63 121 75 79 مدیریت و کنترل ترافیک  

پارکینگوضعیت   58 51 121 73 81 18/3  

53/2 28 56 108 91 101 خدمات تفریحی و گذران اوقات فراغت  

28/3 85 72 138 44 45 فضای سبز  

98/2 67 61 119 71 66 آوری به موقع زباله ها، نظافت و پاکیزگی معابرجمع  

ساز واحدهای مسکونیوتکنترل و نظارت بر ساخ  93 98 80 57 56 7/2  

به تخلفات شهری رسیدگی  79 84 87 90 44 83/2  

ها)پیچ ها(  لحاظ کیفیت رویه و پوشش، عرض، اتصاالت و قوسوضعیت معابر)به  77 89 138 52 28 65/2  

12/2 16 24 95 106 143 دریافت عادالنه عوارض و مالیات  

96/2 63 72 105 73 71 مبلمان شهری و چیدمان آن  

54/2 39 52 87 108 98 هاانخیاب نورپردازی معابر ووضعیت   

76/2 55 61 86 102 80 های شهریها، نمادها و الماناستفاده از تندیس  

های همجوارنظارت بر هماهنگی و سازگاری کاربری  72 75 140 52 45 8/2  

89/2 65 62 105 71 81 استفاده بهینه از فضاهای شهری  

74/2 41 64 117 77 85 ساماندهی مشاغل و واحدهای تجاری  

های فرسودهساماندهی بافت  96 89 97 54 48 66/2  

89/2 44 76 121 79 64 رعایت تعادل و توزان در ارائه خدمات به محالت مختلف شهر  

78/2 51 63 102 86 82 رضایت از عملکرد شورای شهر  

61/2 42 47 114 83 98 رضایت از عملکرد شهرداری  

77/2       میانگین  

 های تحقیقهیافت :منبع 
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ارزیابی رابطه بین مشارکت شهروندان و میزان رضایت 

 از مدیریت شهری هاآن

رمن بین دو متغیرِ مشارکت ینتایج حاصل از آزمون اسپ

 شهروندان و میزان رضایت آنان از مدیریت شهری نشان

ای بین این دو متغیر رابطهلحاظ آماری، بهدهد که  می

که ضریب همبستگی طوریهب ستمستقیم و معنادار برقرار ا

از آنجا که سطح  .است 000/0و سطح معناداری  579/0

توان  است، می درصد کمتر  01/0 معناداری از میزان خطای

مطرح نمود که با افزایش میزان  درصد 99در سطح اطمینان 

از  هاشهروندان در امور شهری میزان رضایت آنمشارکت 

یافت و برعکس با کاهش مدیریت شهری نیز افزایش خواهد

میزان مشارکت شهروندان، میزان رضایت از مدیریت شهری 

این بدان معناست که ضعف  .(7)جدولیابد می کاهش

مدیریت شهری در زمینه پایبندی به رویکردهای مشارکتی 

و تالش در جهت جلب مشارکت شهروندان به کاهش 

شد که در نتیجه هری منجر خواهدمطلوبیت خدمات ش

یتی و عدم رضایت شهروندان را در پی خواهد نارضا

 داشت.

  شهروندی مندیمشارکت و میزان رضایترابطه بین  .7جدول

 با استفاده از آزمون اسپیرمن 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تحقیق هاییافته: منبع

(01/0% اطمینان)سطح معناداری99**: 

 

 ثر بر مشارکت شهروندانؤارزیابی عوامل م

، عوامل و ده از مبانی نظریدر این قسمت ابتدا با استفا

 عدثر بر مشارکت شهروندان در چهار بُؤهای مشاخص

شد، این  بندی شد و سپس از پاسخگویان خواستهدسته

 ها را مورد ارزیابی قرار دهند.شاخص

و با توجه به اینکه امتیاز  های این بخشبر اساس یافته    

کت ثر بر مشارؤعنوان عوامل فردی مشاخصی که به9هر 

، باالتر از اندبندی شدهشهروندان در مدیریت شهری طبقه

ها مورد ثیرگذاری آنأ، تاست (3از  )باالتر حد متوسط

ثیرگذارترین شاخص، أت ،. در این راستااستپذیرش 

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

های امید به آینده با امتیاز پس از این شاخص، شاخص

های ، در رتبه57/3اشتن اوقات فراغت با امتیاز و د 84/3

گیرند. همچنین شاخص سن افراد با دوم و سوم قرار می

ثیر را أت درصد ینمترک ،در بین عوامل فردی، 08/3امتیاز 

 . عاملداردبر روند مشارکت شهروندان در مدیریت شهری 

است، عامل بررسی و ارزیابی قرار گرفتهبعدی که مورد 

های  دهد که همه شاخصنشان می .8جدول .ستا اجتماعی

 نیز امتیازی باالتر از حد متوسط عدشده در این بُمطرح

یید أت دهندهنشاناند و این کسب نموده (3 از )باالتر

ها بر میزان مشارکت شهروندان ثیرگذاری این شاخصأت

ثیرگذاری أهای اجتماعی بیشترین تشاخص است. در بین

 درصدو  34/4مکانی با امتیاز  مربوط به شاخص تعلق

، 41/3سیاسی با امتیاز  مربوط به شاخص قدرتآن ین مترک

های ثیرگذاری شاخصأت دهندهنشان همچنین . نتایجاست

 در بین است. اقتصادی بر میزان مشارکت شهروندان

ثیرگذارترین أهای مربوط به عوامل اقتصادی، تشاخص

 2/4با امتیاز  رکتیمشا فعالیت بودن اقتصادی آورسودشاخص 

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

عد مدیریتی شده در بُبندیهای دستهشاخصنهایی بررسی 

. ضمن آنکه استها شاخص همهثیرگذاری أیید تأگویای ت

)اعتماد بین مردم و  عد، شاخص اعتماد نهادیدر این بُ

  و ین شاخصترأثیرگذارت، 33/4لین( با امتیاز ئومس

 متغیر

ریب ض

همبستگی 

 پیرسون

سطح 

 معناداری
 تعداد

رابطه بین مشارکت 

شهروندی و میزان 

 رضایت مندی

579/0 000/0** 384 
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  اند.شاخص شناخته شده اثرترین کم ،88/3شاخص پاسخگویی مدیریت شهری با امتیاز 

 ثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهریؤارزیابی عوامل م. 8جدول

 قیقهای تحیافته :منبع

 

 گیری  نتیجهو بحث 

 رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و پیچیدگی ماهیت مسائل 

 

 ریزان بیش ازران و برنامهیمداست که شدهشهری موجب 

تر و ابعاد مملوس زندگی سطوح پایینهر زمان دیگر به

شاخص ارزیابی عوامل  امتیاز خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم 

 فردی

 

 

56/3 95 109 118 41 21 میزان تحصیالت  

08/3 61 81 122 69 51 سن  

11/3 76 72 112 65 59 جنسیت  

22/3 99 85 92 57 51 لوضعیت تاه  

57/3 114 136 31 58 45 داشتن اوقات فراغت  

11/4 147 159 59 13 6 و روحی سالمت جسمی  

روابط عمومی قوی و روحیه کار 

 جمعی
37 52 117 93 85 36/3  

84/3 135 123 74 34 18 امید به آینده  

28/3 77 89 126 50 42 احساس خوشبختی  

 اجتماعی

34/4 187 158 26 9 4 تعلق مکانی  

اعتماد اجتماعی)اعتماد مردم به 

 هم(
8 12 23 174 167 25/4  

04/4 138 165 49 22 10 رضایت از محل زندگی  

41/3 89 87 132 47 29 سیاسی قدرت داشتن  

74/3 116 122 93 35 18 ها NGOعضویت در   

 اقتصادی

 

 

88/3 132 128 84 26 14 میزان درآمد  

96/3 148 137 52 29 18 اندازمیزان پس  

48/3 89 129 81 49 36 امنیت شغلی  

44/3 92 96 116 51 29 رضایت شغلی  

2/4 162 158 48 12 4 مشارکتی فعالیتسودآوربودن   

 مدیریتی

های رسانی و شفافیت فعالیتاطالع

 مدیریت شهری
13 22 76 147 126 91/3  

88/3 144 123 63 35 19 پاسخگویی مدیریت شهری  

23/4 176 146 43 12 7 محوربودن مدیریت شهریاجتماع  

های آموزشی و برگزاری کالس

 های مشارکتیپنل
22 23 46 141 152 98/3  

33/4 181 166 23 10 4 اعتماد نهادی)مردم و مسئولین(  
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از  کنند. براین اساس امروزه یکی کید و توجهأشهروندان ت

دنیای جدید، توجه به مشارکت ریزی در ارکان اساسی برنامه

 به .استتوسعه  آگاهانه و فعاالنه افراد جامعه در تمامی ابعاد

 و شایستگی افزایش موجبمشارکت، نظران، صاحب اعتقاد

در مدیریت شهری نیز  ،رو. از اینگرددافراد می در کرامت

حلقه  عنوانبه آن از و گردیده تلقی حیاتی عنصر ،مشارکت

 شهروندان، شود. اگرمی یاد شهری وسعهت فرایند گمشده

 خویش سرنوشت در مشارکت منزلهبه را شهر در مشارکت

 کاری هایگروه قالب در شهروندان صورت،این در بدانند،

و  خودرهبری نظیر خصایصی، تقویت و گیریبه شکل

 تغییر برای را زمینه و ورزیده مبادرت ورزیلیتئومس خود

 خواهند آماده شهری ویاییپ و تلطیف جهت در و تحول

 جلب با توانندمی شهری مدیران ،رواز این ساخت.

، بهبود شهری مدیریت هایبر توانایی مردم مشارکت

رسانی شهری و در نتایجه میزان رضایتمندی خدمات

که باید در  ینکته بسیار مهماما  .بیفزایند شهروندان

ن است ه قرار گیرد ایهای مدیریت شهری مورد توج برنامه

شدن شهروندان در مشارکتی تشریفاتی و  که بین وارد

ثیر مردم أساختگی با مشارکتی واقعی که نشانگر قدرت ت

ریزی است، تفاوت وجود دارد. در فرایند مدیریت و برنامه

اط مشارکت واقعی در مدیریت شهری یعنی ارتب ،بنابراین

هر که بتوانند در شصورتیمتقابل مردم با مدیریت شهر به

تحقیق در شهر این های یافته ،دراین راستا .ثیرگذار باشندأت

که اکثر شهروندان  استدهنده این واقعیت مهاباد نشان

اعتقاد راسخی به اهمیت مشارکت در فرایند مدیریت 

گویان از پاسخ درصد 78/75که  طوریبه .شهری دارند

شدن در سرنوشت منزله سهیمبه مشارکت در امور شهری را

 هاآناز  درصد 17/79دانند. همچنین معی خود میج

 یساز توسعه شهرمشارکت در امور شهری را زمینه

د که مشارکت در نبر این باور نیز درصد 84/89دانند و  می

ها آنگشای بسیاری از مشکالت امور شهری گره

گویان از پاسخ درصد 51/81. در این ارتباط خواهدبود

در راستای توسعه هر تالشی حاضر به اذعان داشتند که 

أکید ت هاآناز  درصد 71/67ضمن آنکه  ی هستند.شهر

طور مستمر را بهمشکالت شهری داشتند که حاضرند 

 گواز افراد پاسخ درصد 61/71کلی طوربه پیگیری نمایند.

ابراز انگیزه زیاد خود برای مشارکت در مدیریت شهری را 

 بودند گویان معتقداز پاسخ درصد 25/81 ،. در نهایتکردند

تنهایی و بدون مشارکت تواند بهمدیریت شهری نمی که

طور مطلوب اداره نماید. شهروندان امور شهری را به

میزان رضایت  ،همچنین در بخش دیگر این تحقیق

شهروندان از خدمات شهری مورد ارزیابی قرار گرفت که 

از  آمده نشان داد که میزان رضایت شهرونداندستنتایج به

که میانگین طوریهب است.خدمات مدیریت شهری پایین 

 ، است که این میزان77/2 شدهمطرحگویه  20امتیازت 

. شهروندان تنها رضایت استاز حد متوسط  درصد کمتر 

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

از خدمات  هاآنمیزان رضایت  ولیند. کردمطلوب ارزیابی 

 میانگینبا ( و شهرداری)78/2 شهر)با میانگینشورای 

طورکلی نتایج حاصل از این ه. ببودپایین بسیار ( 61/2

تحقیق حاکی از تمایل بسیار باالی شهروندان به مشارکت 

دهد که ها نشان میدر مدیریت شهری است هرچند بررسی

بنا به دالیلی از جمله عدم اعتماد بین شهروندان و مدیریت 

های اقتصادی، اجتماعی و مچنین ضعف بنیانشهری و ه

فرهنگی سابقه مشارکت مردم در زمینه مدیریت شهری 

های فیزیکی چشمگیر نبوده و بیشتر بر مشارکت چندان

زمون آبا این وجود نتایج حاصل از  .است متکی بوده

مندی ن مشارکت شهروندان و میزان رضایتهمبستگی بین میزا

مستقیم و ای وجود رابطه از خدمات شهری گوی هاآن

با توجه به وجود این  ،. در این راستامعنادار آماری است

رابطه مستقیم و معنادار در جهت افزایش مشارکت و 

رسیدن به هدف نهایی که همان کسب رضایت حداکثری 

ثر ؤشهروندان از خدمات و مدیریت شهری است، عوامل م

ورد بر میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری م

، این تحقیق طبق نتایج حاصل از .ارزیابی قرار گرفت

 ثر بر میزان مشارکت شهروندان در فرایندؤعوامل م
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عد فردی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریت شهری در چهار بُ

که در این میان تاثیر  بندی استتی قابل تقسیمیمدیر

گذارترین شاخص مربوط به بعد فردی سالمت جسمی و 

در بعد اجتماعی نیز تاثیرگذارترین است.  روحی شهروندان

، تعلق مکانی و در بعد اقتصادی سودآور بودن شاخص

. همچنین تاثیرگذارترین شاخص می باشدفعالیت مشارکتی 

در بعد مدیریتی، اعتماد نهادی ) اعتماد دوسویه میان مردم 

 است.و مدیریت شهری( 

  

  راهکارها
 و جویاشدن شهر مهابادشده در در ارتباط با مطالعات انجام

نظر شهروندان و با توجه به وضعیت فعلی شهر و 
جهت کاهش های زیر شهرداری این شهر، پیشنهاد

 شود: می مشکالت موجود ارائه
ها و رعایت اصول عدالت اجتماعی در روند تهیه طرح .1

منظور توزیع خدمات در سطح مناطق شهری به
احساس تعلق  تأثیرگذاری مثبت بر رضایتمندی اجتماعی،

به منطقه مسکونی و در نهایت بر مشارکت شهروندان در 
 امور شهری؛

فرهنگی مردم و مدیران شهری  یافزایش آگاهی و ارتقا .2
آن شامل  نسبت به مشارکت مردمی و چگونگی تحقق

های های تخصصی و صمیمانه در دورهبرگزاری نشست
زمانی منظم جهت بازگونمودن مشکالت محالت مختلف 

و در نهایت آشنایی مردم با مشکالت مدیریت  شهر
شهری و آشنایی بیشتر مدیران با مسائل و مشکالت 

 ؛مختلف محلی
سازی و استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد پیاده .3

های سنجش با آن جهت و همسوسازی دیگر نظام
افزایش حاکمیت فرهنگ برنامه محوری در شهرداری؛

مدیریت مشارکتی جهت تقویتمردم  تعامالت شهرداری با
و محلی از طریق تقویت و توسعه شوراها در سطوح 

ای تا سطح مناطق مختلف شهری از سطح محله
  ؛شهرداری

 جلب اعتماد شهروندان از طرف شهرداری از طریق .4

عمال ضوابط و برخورد یکسان با همه مراجعین در اِ 
مقررات و پرهیز از اعطای هر گونه امتیاز خاص به 

نظرات شهروندان، رعایت عملیکردن اص خاص، اشخ
بازی، آمادگی اخالقی و پرهیز از هرگونه ضابطه اصول

 ؛ن شهر برای پذیرش انتقادلیوئمدیران و مس
جهت  ها و اختیاراتوظایف، مسئولیت تبیین جایگاه .5

 پذیری متناسب در سلسلهسازی امور و مسئولیتشفاف
 ؛مراتب حوزه شهرسازی

 ثباتابو پایداردرآمدیابعمن های زمینهتوجه به ایجاد  .6
ویژه با توجه به اینکه در هاخذ عوارض نوسازی بمانند 

 آزادگان، نقاط قابل توجهی از شهر )مانند هسته مرکزی
خیابان بارزان، گمرك، باغ سمیه، غرب میدان مکریان، 
و غیره( بافت فرسوده و قدیمی  باغ شایگان، استقالل

ذکر است که این مورد)توجه به هوجود دارد. الزم ب
درآمدهای پایدار شهرداری( که از درصد مهمترین  موارد 
اثرگذار در موفقیت و یا عدم موفقیت شهرداری از جمله 
در زمینة جلب رضایت شهروندی در ارتباط با عملکرد 

آن  شهرداری است که توجه به ابعاد مختلف و گسترده
 گنجد؛در این مقال نمی

با مفهوم شهروند، حقوق و وظایف  شهروندانن نمود آشنا .7
-شفاف ها جهت افزایش مشارکت شهروندان؛و مسئولیت

های قوانین و مقررات در زمینه طرح ها،سازی سیاست
 ؛هاو اطالع رسانی به موقع آن عمرانی و توسعه

ترویج و رشد فرهنگ تکریم ارباب رجوع و ارتقای  .8
شهرداری و توجه رویکرد تعامل شفاف بین شهروندان و 

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

 

   تقدیر و تشکر

در پایان از همکاری کارکنان محترم شههرداری شههر مهابهاد و    
همچنین آقایهان فرههاد مرادیهانی کاویهانی، محمهد اسهفندانی،       

پرسشهنامه و   مهرداد رحیمی و خانم سمیه ایزدپناه که در توزیع
ای بها نگارنهدگان مقالهه    طهور شایسهته  گردآوری اطالعات، بهه 

 شود.  همکاری نمودند، تشکر و قدردانی می
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