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reliability test of the questionnaire was done through Cronbach's alpha which is equal to
0.89. The statistical population is all employees of the municipality of region two, the sample
size using Cochran's formula was 153 of them. The sampling method is random. In this
study, 9 indicators of the role of municipal employees in promoting public participation in
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Employees,

Results: Findings of this study show that the results-based dimension with 51% is the most

Public Participation,

important factor in employee performance that plays a role in improving public participation,

District Two Municipality,

followed by the quality-based dimension with 7.4%, the mental dimension with 6.8%,
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behavioral dimension with 2.7%, characteristic dimension with 2.1% and objective
dimension of 1.1% are effective in improving public participation.
Conclusion: Therefore, in order to take the necessary measures to increase public
participation in the municipality of District Two, strategies such as increasing staff
awareness of citizens 'needs, gaining citizens' trust by the municipality, observing ethical
principles and avoiding any game rules, measuring employee motivation, improving
employee self-awareness and Improving the individual skills of employees is essential.
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Introduction
The most important task of human resources in the organization is to help better performance to achieve
organizational goals, which is one of the important areas in achieving the desired performance of
municipal employees, the need to pay attention to public participation. The purpose of this article is the
role of municipal employees in promoting public participation in the municipality of Do Shiraz and their
relationship with each other. This goal is achieved through the proper performance of employees.
Employing the proper performance of employees, which is a very important and effective subsystem of
human resources, with the effective performance of employees is one of the keys to the success of
organizations. Insufficient use of intellectual resources, mental capacity and potential capacities of human
resources has caused special attention to be paid to the good performance of municipal employees, which
results in improving the quality of citizen orientation and, consequently, promoting citizen participation.
Data and Method
The most important task of human resources in the organization is to help better performance to achieve
organizational goals, which is one of the important areas in achieving the desired performance of
municipal employees, the need to pay attention to public participation. The purpose of this article is the
role of municipal employees in promoting public participation in the municipality of Do Shiraz and their
relationship with each other. This goal is achieved through the proper performance of employees.
Employing the proper performance of employees, which is a very important and effective subsystem of
human resources, with the effective performance of employees is one of the keys to the success of
organizations. Insufficient use of intellectual resources, mental capacity and potential capacities of human
resources has caused special attention to the good performance of municipal employees, which results in
improving the quality of citizen orientation and consequently improving citizen participation. The present
study is applied in terms of purpose and In terms of nature and method, it is a descriptive-analytical
method. The data related to the theoretical foundations of the research have been prepared in the form of
libraries and documents. The statistical population of this research is 254 employees of the municipality of
Do Shiraz region in 1400, of which 153 municipal employees have been selected as a sample size using
the Cochran's formula. The research tool is a questionnaire that is randomly distributed among individuals
in the sample size. First, 9 indicators of the role of municipal employees in promoting public participation
in the second metropolitan area of Shiraz were defined and calculated in the form of 39 questions and
were used to analyze the data using SPSS software environment, Anova test and stepwise regression. Is.
Indicators and sub-indices of municipal employees' performance in promoting the studied public
participation are shown in the table below. Prior to any test that assumes the variables are normal, a
normality test must be performed. The Kolmogorov-Smirnov test is used to test the normality of test
variables in order to decide whether to use parametric or nonparametric statistics.
Results
According to the obtained data, all indicators have a normal distribution and a larger P value equal to 0.05
can be obtained and parametric statistics can be used. This test shows the reliability of each indicator.
After determining the research method to study the study area, the research findings are presented in two
sections: public participation and employee performance management and examining the relationship
between these variables. First of all, it can be pointed out that after preparing the questionnaire, an initial
test for the reliability of the questionnaire was approved by SPSS software, 153 questionnaires were
distributed among the employees of Shiraz Municipality 2, and finally Cronbach's alpha number of the
test. A reliability of 0.89 was obtained, which since this number is more than 0.8 indicates the
appropriateness of the questions with the research environment and as a result the results of the
questionnaire are confirmed. As a result, the findings of this study show that the results-based dimension
with 51% is the most important factor in employee performance, which plays a role in improving public
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participation, followed by the quality-based dimension with 7.4%, the mental dimension. With 6.8%,
behavioral dimension with 2.7%, attribute dimension with 2.1% and objective dimension with 1.1% are
effective in improving public participation.
Conclusion
Therefore, in order to take the necessary measures to increase public participation in the municipality of
District Two, strategies such as increasing staff awareness of citizens 'needs, gaining citizens' trust by the
municipality, observing ethical principles and avoiding any game rules, measuring employee motivation,
improving employee self-awareness and Improving the individual skills of employees is essential.
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نظری تحقیق به شیوهی کتابخانهای تهیه شده است .ابزار پژوهش پرسشنامه است که آزمون پایایی پرسشنامه از
تاریخ پذیرش1400/12/15 :
طریق آلفای کرونباخ که برابر عدد  0/89می باشد ،صورت گرفته است .جامعه آماری تمامی کارمندان شهرداری منطقه
تاریخ انتشار1401/01/01 :
دو میباشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  153نفر از آنان بوده است .شیوه نمونهگیری به صورت تصادفی
میباشد .در این پژوهش ابتدا  9شاخص نقش عملکرد کارکنان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی در منطقه دو
کالنشهر شیراز تعریف شدهاند و با استفاده از محیط نرمافزار  SPSSو آزمون  Anovaو رگرسیون گام به گام برای
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مشارکت مردمی ،شهرداری منطقه
میباشد که در جهت بهبود مشارکت مردمی نقش دارد و پس از آن به ترتیب بعد مبتنی بر کیفیت با  7/4درصد ،بعد
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راهکارهایی نظیر آگاهی بیشتر کارمندان از نیازهای شهروندان ،جلب اعتماد شهروندان از طرف شهرداری ،رعایت
اصول اخالقی و پرهیز از هرگونه ضابطه بازی ،سنجش میزان انگیزه کارکنان ،بهبود خودآگاهی کارکنان و ارتقای
مهارتهای فردی کارکنان امری ضروری است.
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اجتماعی شهریDOI: http//doi.org/10.22103/JUSG.2022.2059 .15-32 ،)1( 9 ،

ناشر :دانشگاه شهید باهنر کرمان.

© نویسندگان.
DOI: http//doi.org/10.22103/JUSG.2022.20589

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1نویسنده مسئول :علی شجاعی فرد ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران .رایانامه ashojaeifard@yahoo.com :تلفن021441325625 :

16

جغرافیای اجتماعی شهری ،1401 ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1پیاپی 20

مقدمه
شهرداری ها به بیش از  70درصد جمعیت کشورها ،خدمات میدهند .این در حالیست که نقش ،اهمیت و جایگاه ایـن
نهادهای غیر دولتی و مردمی چندان روشن نشده اسـت (سلحشـوری و همکـاران .)1 :1396 ،بـه قـانون پـارتو ،چنان ـه
شهرداریها با ارائه خدمات مناسب بتوانند 20درصد نیازهای اصلی شهروندان را به درسـتی شناسـایی و حـل نماینـد80 ،
درصد مشکالت حل شده و شهروندان ،ضمن رضایت از شهرداریها و اعتماد به آنها ،در برنامههای مشارکتی همراهـی
خواهند کرد ( .)Suebvises, 2018: 236در این میان عملکرد شهرداری و کارمندان آن به عنوان یکی از نهادها و شاید
مهم ترین نهاد در ساختار مدیریت شهری ،نقشی مهم در کیفیت زندگی و مشارکت شهروندان دارد (زنگنه و حسینآبادی،
 .)52 :1395این سازمان ها برای انجام دادن امور سازمانی خود ،عالوه بر معیارهای سازمانی و قـانونی بـه مجموعـهای از
عوامل نیاز دارند که آنان را در پیشبرد کارهای اداری به نوعی هماهنگی و وحـدت در حرکـت بـه سـوی شـیوه مطلـوب
جمعی و عمومی میسر سازند ( .)Chen & Huang, 2007: 104لذا پیامدها و خروجی های مثبـت عملکـرد کارکنـان از
طریق یکپارچگی و انگیزههای آنها ( ،)De Waal, 2003: 688و ارزیابی عملکرد شغلی (رجبی فرجاد و حسینی:1397 ،
 )39میتوانند در جهت توانمندسازی کارکنان و حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعـی و مشـارکت عمـومی گـامی مـرثر
برداشت (طرزی .)7 :1395 ،در نهایت اهمیت مفهوم مشارکت شهروندی محرز می شود که توسعه فعالیت شهرداریهـا و
عملکرد مناسب کارمندان آن با همکاری و مشارکت شهروندان صورت میپذیرد ( .)Wicaksono, 2019: 24لـذا توجـه
به شهروندان تنها بر عالئق فردی آنان نیست بلکه بر ارزشهای میان شهروندان و شهرداری نیز توجه مینماید( Terry,
 .)2005: 426بنابراین تشویق مردم در مشارکت امور شهری از راهکارهای عملی بهبود زندگی اجتماعی محسوب میشود
(بهرامی و جهانبخش .)2 :1394 ،از طرفی مشارکت در زندگی اجتماعی ،عالوه بر اهمیت اقتصادی آن ،از حیث سیاسـی،
فرهنگی و اجتماعی نیز دستاوردهایی در پی دارد که عبارتند از :سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار ،راه دادن مردم برای
نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصتهای پیشرفت به روی ردههـای زیـرین جامعـه (محمـدزاده و همکـاران،
 .) 122 :1399در این راستا مشارکت از نظر زمانی و مکانی درجات متفاوتی دارد .مشارکت ممکـن اسـت بسـیار کوتـاه و
موقت و یا بنیادین و دراز مدت باشد .به این ترتیب ،مشارکت در بر گیرنده طیف وسیعی است که ممکن اسـت از کمـک
افراد ذینفع به انجام یک پروژه آغاز و تا آخرین سطح آن ،یعنی توانمندسازی ادامه یابد (مهکویی و باویر .)27 :1400 ،که
تمامی این اهداف از طریق عملکرد مناسب کارمندان محقق می گردد .بکارگیری عملکرد مناسب کارمندان که یـک زیـر
سیستم بسیار مهم و تأثیرگذار منابع انسانی است با عملکرد اثربخش کارمندان یکی از کلیدهای موفقیـت سازمانهاسـت.
عدم استفاده کافی از منابع فکری ،توان ذهنی و ظرفیتهای بالقوه منابع انسانی سبب شـده توجـه ویـژهای بـه عملکـرد
خوب کارمندان شهرداری شود که نتیجه این پیامد ارتقاءکیفیت شهروندمداری و نتیجتا ارتقاء مشارکت شـهروندی اسـت.
لذا این سرال مطرح می گردد که چگونه رویکردهای عملکرد کارکنان شـهرداری منطقـه دو شـیراز در ارتقـاء معیارهـای
مشارکت مردمی (بعد عینی و ذهنی) تأثیرگذار است؟
پیشینۀ نظری
مشارکت :مشارکت به مفهوم عام آن از دیرباز بازندگی انسان پیوند داشته ،اما در معنای تخصصی و جدید پدیدهی
نوینی به شمار میرود (یغفوری و همکاران )31 :1395 ،که از نیمة دوم قرن بیستم و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در
حوزه علوم اجتماعی وارد شده است (شریفنژاد و برزگربیوکی .)2 :1391 ،واژه مشارکت 1از ریشه (پارت )2به معنی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قسمت ،جزء و بخش گرفته شده به معنای با خود داشتن ،در نفس خویش چیزی از غیر داشتن و سهمی در چیزی غیر از
خود داشتن اخذ شده است و به معنی سهیم شدن در چیزی یا گرفتن قسمتی از آن است (شریفنژاد و برزگربیوکی،
 .)3 :1391مشارکت شهری را میتوان به معنای شرکت و حضور جدی و فعال گروههای شهری در فعالیتهای اجتماعی
و اقتصادی دانست .به واسطة مشارکت مردم در فرآیند توسعه شهری ،مدیران شهری بهتر می توانند مسائل و نارسایی-
های اجتماعی شهر را شناخته و در جهت حل آن و نهایتاً بهسازی و توسعه شهری اقدام نمایند (سرورزاده و همکاران،
 .)3 :1395لذا بهره گیری از مشارکت مردم با توزیع و واگذاری فعالیت تنها به بخش خصوصی و مردم (از طریق
سازوکارهای مدیرانه قابل پیشبینی موجود) ضمن جلب مشارکت مردمی و کوچکسازی سازمان شهرداری و تأثیرات
شگرف آن در مدیریت دولتی ،رویکرد محلهمحوری در قالب شرکتهای تعاونی محالت در سازماندهی به امور شهری
محقق میگردد (النی و اسکندری .)2 :1396 ،بر این اساس در جدول ( )1به بیان نظریات متخصصین در حوزه مشارکت
میپردازیم:
جدول  -1مدلهای به کار رفته در پژوهش
ردیف
1

نظریهپرداز

اوکلی و امارسدن1

مایرون وینر2

2
اسکات دیویدسون3

3
پیتر هال4

4
آلن بیرو5

5

شرح نظریه
این محققین از مشارکت اجتماعی سه تفسیر ارائه دادهاند .1 :شرکت داوطلبانه مردم برنامـههای عمـومی.2 ،
برانگیختن احساسات مردم و افزایش درک و توان شهروندان .3،دخالت در فرآیندهای تصـمیمگیری ،اجـرا و
سهیم شدن عامه مردم در منافع (بهرامی و جهانبخش.)6 :1394 ،
این محقق گسترش وسایل ارتباط جمعی ،ساخت قدرت و تکوین نوسازی را عمده مشارکت افراد ذکر می-
کند و در بررسی عوامل و شرایط مرثر بر تشکل و رشد مشارکت مردم در امور اجتماعی  -سیاسی به عواملی
چون رشد نیروی کار در شهر ،تنوع فرهنگی (قومی ،زبانی ،مذهبی) ،و گسترش ارتباطات جمعی اشاره
مینماید (النی و اسکندری.)4 :1396،
اسکات دیویدسون در سال  ، 1998گردونة مشارکت را برای بحث مشارکت شهروندی طراحی کرد .این
گردونه ،سطوح مختلفی از مشارکت را بدون این که ترجیحی برای هیچ یک قائل شود ،ارائه میکند .در این
مدل ،تصمیمگیری در تعاملی مستمر بین دولت و شهروندان صورت میگیرد و سطوح چهارگانهای برای
مشارکت ،در نظر دارد که عبارتند از .1 :اطالعرسانی  .2مشاوره  .3مشارکت  .4توانمندسازی (شریفنژاد و
برزگربیوکی.)5 :1391 ،
مشارکت به مفهومی چند وجهی بدل شده که طی زمان با معنای متفاوتی بیان گردیده است .از دید جامعه-
شناختی بین مشارکت به عنوان عمل و تعهد  -عمل مشارکت -و به عنوان حالت یا وضع -امر شرکت
دادن -تمیز قائل شد؛ مشارکت در معنای اول داشتن شرکتی فعاالنه در گروه را میرساند و به فعالیت
اجتماعی انجام شده نظر دارد (محسنی و نعیمایی.)83 :1396 ،
ایشان با ذکر سطوح مختلف مشارکت اضافه نموده است که مشارکت به معنای تعلق همراه با فعالیت به
مجموعهای از وظایف و هم به معنای امکان سود بردن از آن است .مشارکت اجتماعی در این صورت عبارت
از مشارکت کم و بیش آشکار در حیات اقتصادی ،گذران اوقات فراغت ،فرهنگ ،تقبل مسئولیتهای
سیاسی ،مدنی و ...خواهد بود (فتحی و شریفی.)2 :1396

مأخذ :نگارنده با استفاده از منابع متعدد

رفتار مشارکتی ،متأثر از زمینههای ذهنی و عینی است که قسمتی از آن شامل ویژگیهای درونی و بخشی بیرونی
میشود .این عناصر ،در ارتباط متقابل میان اعضای جامعه در کنشهای اجتماعی شکل میگیرند و به وسیله ساختار
جامعه مشروط میشوند (امیری و همکاران .)526 :1395 ،که هر کدام از این ابعاد عینی و ذهنی دارای شاخصهایی
است که در مجموع از شش شاخص جهت سنجش مشارکت استفاده شده است.
مشارکت ذهنی :بعد ذهنی مشارکت که معموال به دو زیر مقیاس نگرش و تمایل تقسیم میشود.
مشارکت عینی :بعد عینی و رفتاری مشارکت اجتماعی که به صورت عضویت ،نظارت ،اجرا و تصمیمگیری بروز می
کند (حاجیعلیزاده و همکاران.)239 :1395 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Oakley and Marsden
Myron Wiener
Scott Davidson
Peter Hall
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اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد کارمندان شهرداریها :مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانها ،یکی از قوی ترین
ابزارهای است که میتوان به کمک آن اطالعات مورد نیاز را از وضیعت سازمان به دست آورد (احسانیفرد و احسانیفرد،
 )8 :1392لذا مدیریت منابع انسانی بخش مهمی از توانایی سازمانی برای درگیر کردن افراد با اهداف شان شناخته می-
شود ( .)Vishwesveran & Schmidt, 2005: 108به عنوان مثال انگو و همکاران ،)2005( 1اقدامات منابع انسانی
مورد بررسی قرار میدهند و این اقدامات شامل  4بعد انتخاب و استخدام ،2آموزش و توسعه ،3ارزیابی عملکرد 4و جبران
خدمات 5میباشد ( .)Ngo & et al, 2005: 74این نوع مدیریت بخشی از مدیریت منابع انسانی است که وظیفه آن
ایجاد ارتباط بین مدیریت و کارکنان بوده و در فرآیند ارزیابی عملکرد ،ابتکارات و خالقیتهای افراد را نیز در نظر دارد.
این نوع مدیریت ضمن بهبود عملکرد و شایستگی فعلی افراد و کل سیستم ،ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد
واقعیشان (هماهنگ سازی شایستگی بالقوه با عملکرد و توانائی بالفعل) به دنبال بهبود و توسعه شایستگیهای جدید افراد
برای هماهنگی با تکنولوژیهای مدرن و دنیای متحول فرد است (میرباقری و همکاران .)106 :1398 ،در بسیاری از
کشورهای در حال توسعه نیز بررسی عملکرد کارمندان به عنوان ابزاری برای اندازهگیری کارایی فرد و سازمان است که
استفاده از آن به سازمانها ،در برآورده کردن نیازهایشان اطمینان میبخشد ( .)O’Leary, 2009: 146عملکرد کارمندان
مستلزم آن است که رفتارها تحلیل شود ،عملکردها سنجیده شود ،به کارکنان بازخورد داده شود و کارکنان برای
عملکردها و رفتارهای مطلوب تر تقویت و تشویق شوند .در حقیقت فرآیند عملکرد کارمندان یک چرخه مستمر است.
مدل ساده ای از این چرخه در شکل ( )1نشان داده شده است (قربانزاده.)40 :1392 ،
نظارت
مستمر و
مربی گری
ارزیابی
عملکرد و
ارائه بازخورد

هدف
گذاری و
برنامه ریزی
عملکرد
تحلیل و
مرور
عملکرد

شکل -1نمودار چرخه عملکرد کارمندان( ،مأخذ :قربانزاده)40 :1392 ،

ابعاد عملکرد کارمندان  :بسیار محتمل است که کارمندی چنان ه در موقعیت متفاوتی قرار گیرد ،نسبت به قبل بسیار
متفاوت رفتار کند .رویکردها نسبت به عملکرد شامل ابعاد خصیصه ای ،رفتاری ،مبنی بر نتایج و کیفیت میباشد (البرزی،
.)62 :1392
بعد خصیصهای :این بعد به عملکرد ،بر گسترش ویژگیهای معینی که برای موفقیت سازمان مطلوب تلقی می گردد،
تأکید می کند .تکنیکهایی که در این بعد مورد استفاده قرار میگیرند مجموعهای از رفتارها و ویژگیهـا شـامل :ابتکـار،
رهبری ،خصلت رقابتی و ارزشیابی افراد را در بر میگیرد (.)Schmit, 2002: 188
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4. Performance Evaluation
5. Compensation
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بعد رفتاری :بعد رفتاری شامل روش ثبت وقایع حساس ،روش چک لیست ،روش مقیاس رتبهای رفتـاری و مقیـاس
مشاهده رفتار میباشد (هزاروسی .)19 :1394 ،این بعد تالش میکند رفتارهایی که یک کارمند بایستی انجام دهـد تـا در
کارش مرثر باشد را تعر یف کند .این رویکرد اساساً فرآیند محور بوده و بر چگونگی انجام کار توسط کارمند تأکید میکند.
بعد رفتاری در شرایط و موقعیتهای .1 :پیوند رفتارها و نتایج روشن و مشخص نباشد .2 ،نتـایج و پیامـدها در آینـده دور
حاصل شوند و  .3نتایج نامطلوب و ضعیف به دالیلـی ،فراتـر از کنتـرل کارمنـد باشـد ،مناسـب اسـت ( Van Scotter

.)&Other, 2002: 527
بعد مبتنی بر نتایج :این بعد بر مدیریت اهداف ،نتایج قابل اندازهگیری یک شغل و گروههای کاری تمرکـز دارد .ایـن
رویکرد فرض را بر این میگذارد که میتوان فردیت خود را از فرآیند اندازهگیری جدا کرد که در این صورت نتایج بدست
آمده نزدیکترین شاخصهای ویژگی های فردی به اثربخشی سازمانی است (.)Kai ping huang, 2011: 272
بعد مبتنی بر کیفیت :سه بعد پیش گفته ،ابعاد سنتی به اندازهگیری و ارزیابی عملکـرد کارکنـان تلقـی مـیشـوند .دو
ویژگی اصلی بعد کیفیت؛ مشتریگرایی و رویکرد پیشگیری از خطا هستند .ارتقاء رضایت مشتریان داخلـی و خـارجی از
اهداف اولیه و اساسی بعد کیفیت است (البرزی .)67 :1392 ،بر اساس مطالب ارائه شده مدل مفهومی پـژوهش در شـکل
( )2ارائه شدهاست.
مشارکت فکری ،توجه به
نیازهای شهری مردم ،توانایی
های فردی و جمعی ،توجه به
مردم واری و ایجاد فضاهای
تعاملی

مشارکت اجرایی ،مشارکت
فیزیکی و مشارکت مالی

معیارهای مشارکت مردمی
بعد عینی

بعد ذهنی

نقش عملکرد کارکنان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی در منطقه دو کالنشهر شیراز

بعد مبتنی بر کیفیت

بعد مبتنی بر نتایج

بعد رفتاری

بعد خصیصهای

رویکردهای ارزیابی مدیریت عملکرد کارمندان
شکل  -2نمودار رابطة میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته( ،ترسیم :نگارندگان)

پیشینۀ عملی
در بررسی پیشینههای انجام شده جدیدترین پژوهشهای داخلی مربوط به سال  1396به پایین است و پژوهشی با
عنوان دقیق این پژوهش صورت نگرفته است که از جمله نوآوری این پژوهش محسوب میشود .مطالعات داخلی چندین
پژوهش در مورد رویکردهای ارزیابی مدیریت عملکرد کارمندان و معیارهای مشارکت مردمی انجام شدهاست که از جملة
آنها میتوان به این موارد اشاره کرد:
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زنگنه و حسن آبادی ( ،)1394در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و نقش آن
در تأمین منابع مالی مدیریت شهری ،مورد شهر سبزوار» ،به این نتیجه رسیدند که رضایت از عملکرد شهرداری با میزان
مشارکت مالی شهروندان رابطه وجود دارد.
طرزی ( ،)1395در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه نگرش شغلی و عملکرد کارکنان؛ )مورد مطالعه ناحیه 6
شهرداری منطقه  41تهران)» ،دریافت نگرش شغلی مفهومی است که تصورات مثبت و منفی فرد درباره کار و جنبههای
مختلف محیط کاریاش را نشان میدهد .نگرش خوب و مثبت در کسب موفقیتهای فردی و سازمانی اهمیت دارد.
پژوهش در مورد نگرش کارکنان سازمان موجب میشود تا مدیران از نظرات و انتظارات آنها نسبت به شغل خود،
وظایف محوله و جو سازمان آگاه شوند.
موسوی ( ،)1395در پژوهشی تحت عنوان «طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای تابعه مدیریت شهری با
استفاده از توسعه کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه :شهرداری مشهد» ،دریافت با وجود الگوهای متعدد طراحی شده
جهت ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه شهرداری مشهد ،الگویی که وجوه افتراق ذاتی سازمان ها را توأمان با وجوه
عملکردی آنها را مورد توجه قرار دهد ،ارائه نشد .از این رو ،این پژوهش در پی آن بوده تا به این سئوال مهم پاسخ دهد
که براستی چه عوامل درونی و بیرونی بر عملکرد سازمان های تابعه شهرداری مشهد اثر گذار است و سهم هریک از این
عوامل به چه میزان بوده است .لذا الگوی طراحی شده نهایی مشتمل بر  7شاخص خوشهبندی مالی 2 ،شاخص خوشه
بندی مشتری 1 ،شاخص خوشهبندی فرآیند 2 ،شاخص خوشهبندی رشد 7 ،شاخص عملکردی مالی 9 ،شاخص
عملکردی مشتری 7 ،شاخص عملکردی فرآیند و  7شاخص عملکردی رشد بود .این پژوهش به مدیران ارشد شهرداری
مشهد یاری میرساند که چگونه عملکرد سازمانهای تابعه را با لحاظ قراردادن ویژگیهای ذاتی هر یک از آنها ،مورد
پایش قرار دهند.
مردانی و همکاران ( ،)1396در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر عوامل مرثر (فرهنگی ،منابع انسانی) بر عملکرد
کارکنان شهرداری اهواز»  ،بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان داد که عوامل منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
(و ابعاد آنان) تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان دارند.
در ادامه به چند مورد از مهمترین مطالعات خارجی در این زمینه اشاره میشود :سانوف ( ،)2000معتقد است مشارکت
مردمی به معنی همکاری مردم در دنبال نمودن اهدافی است که خود را تعریف کردهاند.
پریسکولی ،)2003( 1مشارکت مردمی را رابطه ای دو طرفه شامل کسب اطالعات از مردم و در ادامه ارائه ایدهها،
مشکالت و نگرانی ها به آنان ،تعریف نموده است.
کاندوال ،)2006( 2در تحقیقی با عنوان «بررسی ضرورت مدیریت عملکرد در سازمانها و مبانی نظری آن» ،نتیجه
گرفت که مدیریت عملکرد ،فعالیتی یکپارچه است که هدف آن ،تقویت و نهادینه کردن مدیریت عملکرد به عنوان
سیستم زیربنایی سازمان است.
اسنبرگر 3و همکاران ( ،)2016مطالعهای با عنوان «بهینهسازی حمایت سازمانی درک شده برای افزایش مشارکت
کارکنان» انجام دادند .آنها اشاره میکنند که توسعه و نگهداری یک نیروی مشغول به کار یک هدف حیاتی برای
متخصصان منابع انسانی است زیرا رقابت داخلی و خارجی سخت میشود .حمایت سازمانی درک شده ،شامل میزان
کارایی که کارمندان احساس میکنند سازمان ارزش کارهای خود را افزایش دهد و برای رفاه آنها اهمیت قایل باشد،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ابزار مهمی برای این هدف است .نتایج نشان میدهد که حمایت سازمانی درک شده به افزایش رفاه روانشناختی و
عملکرد کارکنان میافزاید ،به عالوه موجب کاهش غیبت و گردش مالی میشود.
کوکیا و همکاران ،)2020( 1در تحقیقی با عنوان «تحقیق و شیوه مدیریت منابع انسانی در آسیا :گذشته ،حال و
آینده» ،دریافتند ضور مستمر آسیا به عنوان یک قاره مهم ،برای آینده قابل پیشبینی حائز اهمیت است و سبب شده
توجه به درک تئوری و عمل در این منطقه را تجدید شود .این نشریه ویژه برای روشنگری در زمینه مسائل مدیریت منابع
انسانی در این منطقه طراحی شده است و به هدایت تحقیقات آینده در این منطقه و در زمینه این منطقه کمک میکند.
در این مقاله ،اوالً رشد پژوهشگری مدیریت منابع انسانی در آسیا را مورد تحلیل قرار میگیرد ،آنگاه به بررسی موضوعاتی
از قبیل :قرارداد روانی؛ سطح مشترک کار -زندگی؛ مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ شرکت های گروهی چند ملیتی و
شرکتهای تابعه آنها؛ چالشهای مدیریت استعداد سراسری؛ همگرایی-واگرایی؛ سوسیالیسم دولتی تا پسا دولتی؛ و
تلفیق در زمینه پرداخته شده است .به عالوه ،پیشنهاداتی را برای تحقیقات آتی با ارائه موضوعات مهم و زمینههای پدید
آمده ارائه شده که شامل :اظهار نظر کارکنان؛ تنوع و شمول؛ سالمتی کارکنان و انعطافپذیری؛ آمادگی و پاسخدهی به
بحرانها؛ و مدیریت منابع انسانی سبز .با ارائه چشماندازهای نظری و تاکید بر پیشرفتهای مهم اخیر ،میباشد.
باندیوپادیای و سریواستاوا ،)2020( 2در تحقیقی با عنوان «مدلهای عملکرد منابع انسانی در زمینه رابطه بین عملکرد
شرکت و مدیریت کارکنان» ،دریافتند ادبیات مرتبط با مدیریت منابع انسان 3و عملکرد شرکت نشان میدهد که سیستم
ها و عملکردهای منابع انسانی  HRپیشرفته منجر به بهبود عملکرد شرکت میشود .بسیاری از مطالعات ارتباط بین
سرمایهگذاری در  HRو عملکرد شرکت را بررسی کردهاند و اکثر آنها وجود رابطه مثبت بین سطح باالی عملکرد
شرکت و معیار های مختلف عملکرد کارکنان را نشان میدهند.
دادهها و روششناسی
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی اسـت و از نظـر ماهیـت و روش از نـوع روشهـای توصـیفی  -تحلیلـی
میباشد .دادههای مربوط به مبانی نظری تحقیق به شیوهی کتابخانهای و اسنادی تهیه شـده اسـت .جامعـة آمـاری ایـن
پژوهش  254نفر از کارمندان شهرداری منطقه دو شیراز در سال  1400میباشد که از ایـن تعـداد بـا اسـتفاده از فرمـول
کوکران  153نفر از کارمندان شهرداری به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاست .ابزار پژوهش پرسشنامه میباشد کـه بـه
روش تصادفی بین افراد حجم نمونه توزیع گردیده است .ابتدا  9شـاخص نقـش عملکـرد کارکنـان شـهرداری در ارتقـاء
مشارکت مردمی در منطقه دو کالنشهر شیراز در قالب  39سرال تعریف و محاسبه شدهاند و با استفاده از محیط نرمافـزار
 ، SPSSو آزمون  Anovaو رگرسیون گام به گام برای تحلیل دادهها استفاده شدهاست .شاخصهـا و زیرشـاخصهـای
عملکرد کارکنان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی مورد مطالعه در جدول شماره ( )2نمایش داده شده است .قبل از هر
گونه آزمونی که با فرض نرمال بودن متغیرها صورت میگیرد ،باید آزمون نرمال بودن صورت گیرد .آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف ،برای آزمودن نرمال بودن متغیرهای آزمون به منظور تصمیمگیـری در مـورد اسـتفاده از آمـار پارامتریـک یـا
ناپارامتریک مورد استفاده قرار میگیرد .برای آزمون نرمالیته فرضهای آماری به صورت زیر تنظیم میشود:
 :H0توزیع متغیرها نرمال است :H1 .توزیع متغیرها نرمال نیست .اگر مقـدار  Pبزرگتـر مسـاوی  0/05بدسـت آیـد،
متغیرها نرمال خواهد بود .در این صورت میتوان از آمار پارامتریک استفاده نمود .اما در صورتی که سـطح معنـیداری از
 0/05کمتر باشد از آمار ناپارامتریک استفاده نمود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Cookea & et all

2

. Bandyopadhyay & Srivastava
3
. HRM
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جدول  -2گویههای عملکرد کارکنان شهرداری در ارتقا مشارکت مردمی
ردیف

1

2

عنوان

رویکردهای مدیریت
عملکرد کارکنان

معیارهای مشارکت
مردمی

حمایت سازمانی
رویکرد مبتنی بر کیفیت
اعتبار تصمیمات
شناخت شغل
رویکرد مبتنی بر نتایج
بازخورد عملکرد
انگیزش
رویکرد رفتاری
توان
سازگاری با محیط
رویکرد خصیصهای
مشارکت فکری ،توجه به نیازهای شهری
بعد ذهنی
مردم ،توانایی های فردی و جمعی ،توجه به
مردم واری و ایجاد فضاهای تعاملی
مشارکت اجرایی ،مشارکت فیزیکی و مشارکت
بعد عینی
مالی
مأخذ :نگارندگان1400 ،

آماره

سطح

کولموگروف

معنی

اسمیرنوف
0/42

داری
0/29

0/68

0/81

0/23

0/08

0/44
1/41

0/06
0/23

1/86

0/33

با توجه به دادههای به دست آمده ،تمامی شاخصها دارای توزیع نرمال بوده و مقدار  Pبزرگتر مساوی  0/05بدست
آمده و میتوان از آمار پارامتریک استفاده نمود .که این آزمون نشان از پایایی هر کدام از شاخصها میباشد .پس از
مشخص شدن روشتحقیق به بررسی منطقة مورد مطالعه ،یافتههای تحقیق در دو بخش مشارکت مردمی و مدیریت
عملکرد کارکنان و بررسی رابطة میان این متغیرها ارائه میشود .در ابتدا میتوان به این نکته اشاره کرد که پس از
آمادهسازی پرسشنامه ،یک آزمون اولیه برای پایایی پرسشنامه توسط نرم افزار  SPSSمورد تأیید قرار گرفت153 ،
پرسشنامه میان کارمندان شهرداری منطقه دو شیراز توزیع گردید که در نهایت عدد آلفای کرونباخ آزمون پایایی برابر
 0/89به دست آمد که از آنجا که این عدد بیش از  0/8میباشد نشاندهنده مناسب بودن سراالت با محیط تحقیق
میباشد و در نتیجه نتایج پرسشنامه مورد تأیید قرار میگیرد.
قلمرو پژوهش
محدودۀ مورد مطاله ،شهر شیراز و منطقه دو شهرداری شیراز میباشد .منطقه دو شهرداری ،در جنوب و غـرب بافـت
تاریخی قرار گرفته است .این منطقه از شمال به بافت تاریخی و مناطق  3و  8و  ، 1از غرب به منطقه یک  ،از شرق بـه
پایگاه هوایی شیراز و از جنوب به منطقه  5شهرداری محدود میشود .مساحت آن بالغ بر  1680هکتار میباشد (شکل )3
(طرح تفصیلی منطقه .)2 :1393 ،2این منطقه شامل  254نفر کارمند میباشد که در ردیفهای شغلی کارشناس عمـران،
کارشناس مالی ،کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات ،کارشناس مالی ،کارشناس فضای سبز و  ...مشـغول بـه فعالیـت
میپردازند.
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شکل - 3قلمرو جغرافیایی منطقه  2شهرداری شیراز( ،ترسیم :نگارندگان)1400 ،

یافتهها
بررسی رابطۀ میان مشارکت مردمی و ارزیابی عملکرد کارکنان

رابطة شاخص مشارکت مردمی (که تلفیقی از هر دو بعد عینی و ذهنی میباشد) با مـدیریت عملکـرد کارکنـان (رویکـرد
خصیصهای ،رویکرد رفتاری ،رویکرد مبتنی بر نتایج ،رویکرد مبتنی بر کیفیت) که در جـدول  3گویـههـای مـورد بررسـی در
رویکردهای مدیریت عملکرد کارکنان و مشارکت مردمی ارائه گردیـده اسـت .1 ،بـا روش آزمـون  Anovaکـه بـه بررسـی
میانگین در گروهها و توابع وابسته به آنها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) میپـردازد .در ایـن روش واریـانس
بدست آمده از یک متغیر تصادفی به اجزاء کوچکتری که منابع واریانس هستند تقسیم میشوند .نکته :اگر در آزمـون تحلیـل
واریانس  sigبیشتر از  5درصد باشد به هیچ عنوان از آزمونهای تعقیبی استفاده نمیشود (فـروزان .2 .)141 :1397 ،آزمـون
رگرسیون گام به گام که بر اساس مدل رگرسیون خطی بنا نهاده شده است ،برای قضاوت اینکه آیا در هر مرحله ،بایـد یـک
متغیر مستقل جدید به مدل افزوده شود یا خیر،یک سطح  αانتخاب میکنند که در این مطالعه سطح معنـیداری  αبرابـر بـا
 0/05انتخاب شده است و به صورت اولویتبندی عوامل بر اساس اهمیت صـورت مـیگیـرد (عبـده کاله ـی و همکـاران
 ،)75 :1393سنجیده شده است .آمار توصیفی که بر اساس گویههای مورد بررسی در رویکردها( ،جدول  )2و  153پرسشنامه
تکمیل شده بدست آمده بدین شرح است که مجموع پاسخگویان  127نفر مرد و تنها  26نفر زن بـوده اسـت و بـیشتـرین
تعداد پاسخگویان با  % 75/8دررده سنی  36تا  45سال و با سطح تحصیالت کارشناسی و سابقه کـار بـین  10تـا  20سـال
بوده اند .حال این سرال مطرح میگردد که چگونه رویکردهای مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری منطقه دو شیراز در ارتقاء
معیارهای مشارکت مردمی (بعد عینی و ذهنی) تأثیرگذار است؟
لذا بر مبنای نتایج اولیه آمار توصیفی ارائه شده به بررسی رابطة میان مشارکت مردمی و ارزیابی عملکرد کارکنان
پرداخته شده است و بر اساس جدول ( )3میزان ( )Fمدل رگرسیون برابر  30/846شده است که به طور  100درصد معنیدار
می باشد .بنابراین میتوان بیان داشت که میان شاخصهای مشارکت مردمی و عملکرد کارکنان همبستگی مثبت برقرار
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میباشد.
جدول -3تحلیل آزمون  Anovaبرای بررسی رابطه مشارکت مردمی و عملکرد کارکنان شهرداری منطقه  2شهرداری شیراز
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجموع مجذورات

F
مشاهده شده

سطح معنا داری

بعد مبتنی بر کیفیت

10/290

1

10/290

155/760

0/000

بعد مبتنی بر نتایج

11/804

2

5/902

104/625

0/000

بعد رفتاری

13/180

3

4/393

92/397

0/000

بعد خصیصهای

13/725

4

3/431

77/652

0/000

بعد ذهنی

15/562

5

2/134

53/646

0/000

بعد عینی

15/758

6

1/901

30/846

0/000

خطا

30/240

147

0/083

-

-

منبع تغییرات

F=30/846 sig=0.000

منبع :یافتههای تحقیق1400 ،

حال با توجه به اینکه تمامی عوامل با یکدیگر معنادار و تأثیرگذار میباشند باید ببینیم اولویت رویکردها به چه صورت
است .به عبارتی کدام عوامل تأثیر بیشتری دارند ،برای این کار از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده میشود.
جدول - 4تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی اولویت رویکردها و تأثیر معیارهای مشارکت مردمی و مدیریت عملکرد کارکنان
مراحل
1
2
3

4

5

6

معیارها
بعد مبتنی بر نتایج
بعد مبتنی بر نتایج
بعد مبتنی بر کیفیت
بعد مبتنی بر نتایج
بعد مبتنی بر کیفیت
بعد ذهنی
بعد مبتنی بر نتایج
بعد مبتنی بر کیفیت
بعد ذهنی
بعد رفتاری
بعد مبتنی بر نتایج
بعد مبتنی بر کیفیت
بعد ذهنی
بعد رفتاری
بعد خصیصهای
بعد مبتنی بر نتایج
بعد مبتنی بر کیفیت
بعد ذهنی
بعد رفتاری
بعد خصیصهای
بعد عینی

R2

0/508
0/074
0/068

0/027

0/021

0/011

مقدار B

0/489
0/373
0/178
0/347
0/189
0/173
0/349
0/172
0/156
0/122
0/214
0/485
0/247
-0/199
-0/183
0/202
0/516
0/206
-0/258
-0/221
0/148
منبع :یافتههای تحقیق1400 ،

آماره t

12/480
8/763
5/180
8/796
5/970
5/381
9/174
5/561
4/987
3/512
3/832
5/899
4/803
-3/395
-2/242
3/639
6/264
3/860
-4/141
-2/690
2/639

سطح معنا داری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/001
0/000
0/000
0/000
0/001
0/026
0/000
0/000
0/000
0/000
0/007
0/009
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طبق جدول فوق میتوان گفت که مهمترین عوامل تأثیرگذار در عملکرد کارکنان در جهت بهبود مشارکت مردمی به
ترتیب بعد مبتنی بر نتایج با  51درصد و پس از آن به ترتیب بعد مبتنی بر کیفیت با  7/4درصد ،بعد ذهنی با  6/8درصد،
بر بعد کرد رفتاری با  2/7درصد ،بعد خصیصهای با  2/1درصـد و بعـد عینـی  1/1درصـد بـر بهبـود مشـارکت مردمـی
تأثیرگذار هستند.
1
سپس به بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدات (جدول سوات ) مشارکت مردمی در شهرداری منطقـه دو،
عوامل و اجرای مشارکت مردمی در توزیع عملکرد کارکنان شهرداری منطقه  2پرداخته شده استفاده شده است که بتـوان
بر اساس آن به ارائه پیشنهادات مناسب پرداخت .فرآیند انجام مدل  swotطی چند مراحل زیر انجام میگیرد:
 .1شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدات موضوع .2 ،تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی .3 ،تشکیل
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی .4 ،تشکیل ماتریس داخلی خارجی و تعیین وضعیت و جایگاه موضوع مورد
پژوهش .5 ،ماتریس تهدیدات ،فرصت ها ،نقاط ضعت و نقاط قوت و ارائه راهبرد
ماتریس ارزشیابی عوامل داخلى ( :)IFEاین ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی برای بررسی تأخیری عوامل داخلی
سازمان است .این ماتریس نقاط قوت و ضعف اصلی واحدهای وظیفه ای سازمان را تدوین و ارزشیابی میکند و هم نین
برای شناسایی و ارزشیایی در روابط بین این واحدها راههایی ارائه مینماید ،اگر نمره نهایی سازمان کمتر از  2/5باشد به
این معناست که سازمان از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است .اگر نمره نهایی بیشتر از  2/5باشد به این معناست که
سازمان از نظر عوامل درونی دارای قوت است .همان گونه که مشاهده میشود ،جمع نمره نهایی ماتریس  IFEبرابر با
 2/18است که نشان دهنده ضعف مدیریت کارکنان شهرداری در مشارکت مردمی با عوامل داخلی است.
جدول -5ماتریس ارزشیابی عوامل داخلى ()IFE
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5

عوامل اصلی داخلی
نقاط قوت
مشارکت شهروندان بزرگسال و مسن در امور شهری
آمادگی مدیران و مسرالن شهر برای پذیرش انتقاد
انتخاب افراد بر اساس توانایی انجام امور مشخصشده در شرح شغل مربوطه
بررسی صالحیت و توانایی افراد جهت کار در بخشهای مختلف سازمان
انتخاب افراد مناسب براساس شایسته ساالری برای تصدی شغلها
امکان جذب حمایت اقتصادی اقشار ثروتمند از طرحها و برنامهها
افزایش حمایت شهرداری از تشکلهای غیردولتی و محلی شهر
تأمین هزینههای عمومی خدمات شهری به صورت مشارکتی
جلب توجه مشارکت در نگهداری از فضاهای ورزشی ،تفریحی و ...
به رسمیت شناختن تنوعات فرهنگی و گرایشهای محلی در برنامهها
رشد آگاهی عمومی و افزایش رو به تزاید مطالبات و حقوق شهروندی
تقویت ابزارهای مدیریت شهری جهت اطالعرسانی به موقع به مردم
وجود قشر عظیم تحصیل کرده و متخصصین در علوم و فنون مختلف (زن و
مرد)
مجموع
نقاط ضعف
عدم مشارکت شهروندان کم سن و سال در امور شهری
مشارکت کمتر زنان نسبت به مردان
مشخص نبودن جایگاه نهادها و تشکل ها در برنامه ها
نبود سازوکار نظارتی مردم و پاسخگویی به آنها
وجود تعارضات بین تنوعات فرهنگی ،قومی ،زبانی و ...

ضریب

نمره

نمره نهایی

0/05
0/01
0/02
0/03
0/02
0/03
0/03
0/02
0/03
0/02
0/03
0/01
0/05

3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
3
4

0/15
0/03
0/06
0/09
0/06
0/12
0/12
0/06
0/12
0/06
0/09
0/03
0/2

0/35
0/05
0/04
0/04
0/04
0/04

1/19
1
1
1
2
2

0/05
0/04
0/04
0/08
0/08

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 SWOT
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26
6
7
8
9
10
11
12
13
14

سطح پایین درآمد و عدم قدرت اقتصادی مردم
فقدان یک سیستم مالیاتی عادالنه
طبقاتی بودن جامعه و رشد طبقات نوکیسه
ناهماهنگی در مناطق و محالت برای احیاء بافتهای فرسوده
ایجاد مناطق حاشیهای در محالت فاقد اسناد قانونی
ایجاد اختالف و ناهماهنگی در استفاده از پتانسیل نیروی جوان
تضعیف ارتباطات و درک متقابل و دو سویه بین شهروندان؛
تقویت فردگرایی در برنامهها و یک سویه نگری در طرحها
تأثیر نامطلوب اقتصاد دولتی بر تورم و اقتصاد محلهای؛
مجموع
جمع

0/03
0/06
0/06
0/06
0/05
0/04
0/04
0/06
0/03
0/65
1

0/06
0/06
0/12
0/12
0/1
0/04
0/08
0/06
0/06
0/99
2/18

2
1
2
2
2
1
2
1
2

ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی) :)EFEبرای فرصتها و تهدیدها نیز شبیه مرحلة قبل طی شد .بدیهی است که
جمع نمره نهایی حاصل این ماتریس نیز در ماتریس  IEاستفاده میشود .ماتریس مربوط به این مرحله در زیر آمده است.
جدول  -6ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی ()IFE
ردیف

عوامل اصلی خارجی

ضریب

نمره

نمره
نهایی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6

نقاط فرصت
تشکیل کمیتهای تخصصی نسبت به آسیبشناسی علل مشارکت کمتر زنان ،اقدام و راهکارهایی
عملی برای مشارکت بیشتر زنان در اداره امور شهر
آگاهی از نیازهای شهروندان و تالش در جهت برطرف کردن آن
جلب اعتماد شهروندان از طرف شهرداری از طریق :برخورد یکسان با همه مراجعین در اعمال ضوابط
و مقررات و پرهیز از اعطای هر گونه امتیاز خاص به اشخاص خاص
به فعلیت رساندن نظرات شهروندان
رعایت اصول اخالقی و پرهیز از هرگونه ضابطه بازی
سنجش میزان انگیزه کارکنان را جهت تصدی شغل مربوطه
بهبود خودآگاهی کارکنان از طریق برگزاری جلسات روانشناسی گروهی و خصوصی
ارتقای مهارتهای فردی کارکنان با برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و مطابق با شرح شغل
بهبود انگیزه کارکنان با ایجاد اعتماد در خصوص شایسته ساالری و ارتقای شغلی
ایجاد فرصت ارتباط مدیریت شهری با مردم و تعیین سازوکار آن
التزام مدیران شهری در تن دادن به قواعد و معیارهای مشارکت مردم
تغییر رویکرد شهرداری از نهاد خدماتی صرف به نهادی اجتماعی-فرهنگی
تمرکز زدایی از شهرداری و تقویت تعامل محلی
مجموع

0/05

1

0/05

0/03
0/06

2
1

0/06
0/06

0/03
0/04
0/03
0/05
0/06
0/06
0/05
0/05
0/04
0/06
0/61

2
1
2
1
2
2
2
1
1
1

0/06
0/04
0/06
0/05
0/12
0/12
0/1
0/05
0/04
0/06
0/87

نقاط تهدید
فقدان سازوکارهای مطمئن و قابل اعتماد هزینهها
ایجاد بی ثباتی در مدیریت و تغییرات مداوم برنامهها
وجود ضعف در تخصص محوری و انتصابهای سیاسی
تقلیل مشارکت به حضور سمبلیک و نمادین
فقدان جایگاه حقوق شهروندی مدون و مصوب
نبود ضمانت حقوقی و اجرایی برنامههای مدیریت
مجموع
جمع

0/08
0/05
0/06
0/07
0/05
0/08
0/39
1

1
3
2
2
2
2

0/08
0/15
0/12
0/14
0/1
0/16
0/75
1/62
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بر اساس این ماتریس نمره نهایی عوامل خارجی ،برابر با  1/62است که نشان از این دارد که مدیریت کارکنان
شهرداری نتوانسته در برابر این عوامل واکنش مناسبی نشان دهد .لیکن اختالف امتیاز بین عوامل داخلی و خارجی ،بیانگر
بد بودن وضعیت عوامل خارجی نسبت به داخلی است و امتیاز به دست آمده در ارتباط با عوامل داخلی ،نشانگر این است
که عوامل قوت بیشتر از عوامل ضعف است که در تحلیل تکنیک سوات ،استراتژی مورد نظر این شرایط از نوع استفاده از
توانمندیها برای استفاده از فرصتها بوده است و قابلیت اجرایی را در صورت برطرف نمودن نقاط ضعف داراست و برای
اینکه وضعیت را از حالت فعلی خارج کند ،نیازمند استراتژیهای خاصی است که در این بخش مطابق جدول ( )7و ( )8و
شکل ( ) 4به استناد نمرۀ نهایی حاصل از ترکیب عوامل داخلی و خارجی در مدل سوات ،نوع استراتژی با توجه به
بزرگترین عدد تعیین میگردد.
جدول  -7مجموع ضرایب عوامل
W
0/99

S
1/19

O
0/87

T
0/75
WO

ST

WT

SO

1/86

1/94

1/74

2/06

جدول  - 8مجموع ضرایب عوامل مرکب

مأخذ :یافتههای نگارندگان1400 ،

5

S
SO

ST
4

بهبود شرایط محیطی با
استفاده از توانمندی ها

استفاده از توانمندی ها برای
استفاده از فرصت ها

3

O

T
2
WO

WT

بهبود سیستم های درونی با
استفاده از فرصت های
بیرونی
5

4

کاهش نقاط ضعف و پرهیز از
تهدیدات

3

W

1

0
2

1

0

شکل  -4ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

چنانکه مالحظه میشود ،بزرگترین عدد به دست آمده در جدول  7مربوط به عوامل SOنقاط قوت و فرصت است
که در این شرایط توسعة مشارکت مردمی دارای نقاط ضعف عمده بوده است و باید برای کاهش نقاط ضعف تالش داشته
باشد و طبق شکل ( ،)4در استراتژی SOهدف این است که با استفاده از توانمندیها برای استفاده از فرصتها سعی شود

28

جغرافیای اجتماعی شهری ،1401 ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1پیاپی 20

نقاط ضعف داخلی بهبود یابد و از راههایی که بتوان از استراتژی  SOاستفاده کرد ،این است که از دیگر امکانات برای
بهره گیری از فرصتها استفاده کرد و دیگر اینکه سعی شود زمینههای الزم ،به منظور استفاده از فرصتها را فراهم شود.
نتیجهگیری
جهان امروز بهویژه جهان سازمانها ،دستخوش تغییر و تحوالت شگرف و مداومی است و تمامی ابعاد سازمانها از
محیط داخلی تا محیط خارجی ،از عوامل انسانی تا غیر انسانی و  ،...همگی با شتابی خیرهکننده در حال عوض شدن از
حالتی به حالتی دیگر هستند تا کنون پژوهشی که هر دو مبحث مشارکت مردمی و مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری
به صورت خاص بررسی نگردیده است که از جمله نوآوریهای این پژوهش میباشد .از طرفی در مطالعات انجام شده در
زمینه عملکرد کارمندان مبتنی بر اطالعات و دانش ،جلب مشارکت مردمی یکی از پارامترهای اصلی توسعهیافتگی
محسوب شده است که نتایج این پژوهش میتواند همسو با نظریات افرادی چون مایرون وینر ،اسکات دیویدسون ،آلن
بیرو و دیگر پژوهشگرانی باشد که معتقدند مشارکت شهروندی تعاملی مستمر بین دولت و شهروندان صورت میگیرد و
کم و بیش در حیات اقتصادی ،گذران اوقات فراغت ،فرهنگ ،تقبل مسئولیتهای سیاسی ،مدنی و ...تأثیر گذار خواهد بود
و در بررسی عوامل و شرایط مرثر بر تشکل و رشد مشارکت مردم در امور اجتماعی-سیاسی به عواملی چون رشد نیروی
کار در شهر ،تنوع فرهنگی(قومی ،زبانی ،مذهبی) ،و گسترش ارتباطات جمعی اشاره مینماید؛ باید مد نظر قرار گرفت که
ارتباط مدیریت عملکردکارکنان و بهبود مشارکت مردمی در منطقه  2شهرداری شیراز با بررسی و تقویت شاخصهای
مشارکت مردمی (بعد عینی و بعد ذهنی) و عملکرد کارکنان (بعد خصیصهای ،بعد رفتاری ،بعد مبتنی بر نتایج ،بعد مبتنی
بر کیفیت) در جهت حل بخشی از این بحرانها در این منطقه گام برداشت .در نهایت میتوان نتیجه گرفت که مشارکت
مردمی یک پدیده چندبعدی است که عوامل بسیاری در آن دخیل هستند که هر کدام از این شاخصها و ابعاد عملکرد
کارمندان می تواند در جهت افزایش مشارکت مردمی در شهرداری منطقه دو شیراز تأثیرگذار است و نتایج آزمون
 Anovaنشانگر میزان ( )Fمدل رگرسیون برابر  30/846شده است که به طور  100درصد معنیدار میباشد .بنابراین
میتوان بیان داشت که میان شاخصهای مشارکت مردمی و مدیریت عملکرد کارکنان همبستگی مثبت برقرار میباشد و
در نهایت بعد مبتنی بر نتایج با  51درصد ،مهمترین عامل مدیریت عملکرد کارکنان در جهت بهبود مشارکت مردمی
میباشد و پس از آن به ترتیب بعد مبتنی بر کیفیت با  7/4درصد ،بعد ذهنی با  6/8درصد ،بعد رفتاری با  2/7درصد ،بعد
خصیصهای با  2/1درصد و بعد عینی  1/1درصد بر بهبود مشارکت مردمی تأثیرگذار هستند.
پیشنهادها
در پایان شایسته است با توجه به تنتایج بدست آمده از تحقیق برای بهبود ارتباط مدیریت عملکردکارکنان و مشارکت
مردمی در منطقه  2شهرداری شیراز به موارد ذیل اشاره کرد:
 می توان پیشنهاد کرد که بررسی صالحیت و توانایی کارمندان شهرداری جهت کار در بخشهای مختلفسازمان در ارتباط با شهروندان الزمه افزایش مشارکت شهروندی است.
 در راستای بهبود فرآیند بهسازی و توسعه شایستگیهای کارکنان و افزایش مشارکت شهروندی به مدیرانمنابع انسانی پیشنهاد میشود :بهبود خودآگاهی کارکنان از طریق برگزاری جلسات روانشناسی گروهی و
خصوصی .ارتقای مهارتهای فردی کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و مطابق با شرح
شغل
 -بهبود انگیزه کارکنان با ایجاد اعتماد درخصوص شایسته ساالری و ارتقای شغلی
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-

ارزیابی مستمر و اطالعرسانی مناسب به شهروندان از طریق انتخاب افراد مناسب براساس شایسته ساالری
برای تصدی شغلها
مشارکت شهروندان با برنامهریزی دقیق در محالت ،از طریق ایجاد و تقویت سازمانهای مشارکت محلی
مانند شورایارها  ،همکاری شهریاران جوان و  ...میتواند تأثیر بسزایی در اداره امور محلی توسط مشارکت
کنندگان داشته باشد و در نتیجه کاهش هزینهها شهرداری میشود.

-

اعتمادسازی توسط شهرداری از طریق حمایت از طرحهای مشارکتکنندگان در محالت و نظارت دائم به
نحوه برخورد کارمندان شهرداری با شهروندانی که تمایل دارند در ایجاد و توسعه مشارکت فعالیت کنند.

-

منابع
احسانی فرد ،علی اصغر؛ احسانی فرد ،مهـدی .)1392( .ارائه مدل راهبردی سنجش ،مدیریت و ارزیابی عملکرد مؤثر
شهرداریها با تلفیق دو مدل  BSCو EFQM؛ (مورد پژوهی :مناطق  3و 18شهرداری تهران) .مـدیریت
شهری ،شماره .7-26 ،31
النی ،ابوالقاسم؛ اسکندری ،آذر .)1396( .بررسی نگرش شهروندان بر مشارکت در مددیریت شدهری شهرسدتان
گنبد کاووس" .سومین کنفرانس بینالمللی روانشناسی ،جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.1-8 ،

البرزی ،احمد .)1392( .بررسی رابطه همسویی رویکردهای مدیریت عملکرد کارکنان با استراتژیهای رقابتی
سازمان و رضایت مشتریان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت ،گروه مدیریت ،دانشگاه
صنعتی شاهرود.
امیرزاده ،عدالت؛ برزوئی ،سوده .)1396( .پایش حکمراویی خوب شهری با تأکید بر مشارکت شدهروندی ( نمونده
موردی  :موفق تدری شدیوه مددیریت شدهری شدهروند گرایانده در جهدان ) NBN( Neighbours
)  .Building Neighbourhoodکنفرانس بینالمللی عمران ،معماری و شهرسازی ایران معاصر ،تهران.
امیری ،مجتبی؛ نشاط ،اکبر؛ نیکنایی ،مجید .)1395( .بررسی نقش مشدارکت شدهروندان در نوسدازی و بهسدازی
بافتهای فرسوده با رویکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی :منطقه  12شدهرداری تهدران) .جغرافیـای
انسانی.523-539 ،)3( 48 ،
بهرامی ،ساناز؛ جهانبخش ،حیـدر .)1394( .بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت مردمی در مددیریت شدهری و
ارائه راهکارهای بهبود آن(نمونه موردی شهر اهواز) .سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی
عمران ،معماری و مدیریت شهری.1-14 ،
بیضایی ،میترا؛ شکیبا ،امین .)1394( .نقدی بر شرح خدمات طرحهای توسعه شهری ایران با تأکیدد بدر جایگداه
مشارکت شهروندان در ای طرحها .سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران ،معماری و
مدیریت شهری.1-13 ،
حاجتی ،امید؛ روزبان ،فرناز؛ مرمنزاده ،سحر؛ ورشوکار ،سـعادت .)1395( .گزارش تحلیلی ارزیابی عملکرد شاخصهدای
عمومی دستگاههای اجرایی استان خوزستان سال  .1393سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ،مجری جهاد دانشگاهی استان خوزستان.
حاجیعلیزاده ،جواد؛ موسوی ،چمران؛ زرفشان ،عطاءاله .)1395( .تحلیلی بر همبستگی بی الگوی حکمروایی شایسته
شهری و میزان مشارکت شهروندی (مطالعه موردی شهر شیراز).فصـلنامه فضـای جغرافیـایی-260 ،)54( 16 ،
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رجبی فرجاد ،حاجیه؛ حسینی ،سید مهدی .)1397( .تأثیر عدالت سازمانی بر انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان مورد
مطالعه :کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی سیستان بلوچستان .پژوهش نامه مطالعات مرزی.39-47 ،)4( 6 ،
زنگنه ،یعقوب؛ حسینآبادی؛ سعید .)1395( .ارزیابی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و نقش آن در تدامی
منابع مالی مدیریت شهری :نمونه موردی شهر سبزوار .مجله آمایش جغرافیایی فضا.51-62 ،)20( 6 ،
سرورزاده ،کورش؛ آرمین ،ایمان؛ شریفیشمینعلیا؛ مهـدی ( .)1395نقدش و تدأثیر مشدارکتهای عمدومی در بهبدود
مدیریت شهری .سومین کنگره علمی پژوهشی افقهای نوین در حوزه مهندسـی عمـران ،معمـاری ،فرهنـگ و مـدیریت
شهری ایران.1-7 ،
سلحشوری ،محمد؛ قهستانی ،حامد؛ دشتی ،محمود؛ شجاعی ،محمدرضا .،)1396( .تحلیلی بر عملیاتی نمودن راهبرد های
توسعه فرهنگی و اجتماعی حوزه مدیریت شهری و شهرداریها (نمونه مدوردی  :شدهرداری زاهددان).
همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی ،مشهد.
شریفنژاد؛ مجتبی ،برزگربیـوکی ( .)1391فرآیند اجرایی جلب مشارکت مردم در بازه زمانی تهیه طرح تدا اجدراء (
محله پشت باغ شهر یزد) .چهارمین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهر.1-16 ،
صفاییپور ،زهرا؛ زمانی ،محدثـه .)1398( .تحلیل حقوق شهروندی و نقش آن در راستای ارتقاء مددیریت شدهری.
ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشـگاه تخصصـی
انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران ،تهران.
طرح تفصیلی منطقه .)1393( .2شناخت و تحلیل وضع موجود (کلیات – اقتصدادی – اجتمداعی) .مهندسـین مشـاور
فرنهاد و با هماهنگی مشاور شهر.
طرزی ،اکرم .)1395( .بررسی رابطه نگرش شغلی و عملکرد کارکنان؛ مورد مطالعه ناحیه  6شهرداری منطقه
 14تهران .اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی ،تهران.

عبده کاله ی ،محسن؛ رفیعیان نجف آبادی ،محسن؛ دهقانی ،مصطفی؛ میرزاده ،سیدحسین .)1393( .تحلیل عوامل مؤثر بدر
قیمت مسک با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون گام به گام (مطالعده موردی:محلده فداطمی تهدران).
فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ،شماره .69-80 ،7
فتحی ،مهدی؛ شریفی ،معصومه .)1396( .شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری .سومین
همایش بینالمللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم ،تهران.
فروزان ،غالمحسین .)1397( .طراحی جدارههای شهری با رویکرد زیباییشناسی منظر نمونه موردی :خیابان
لطفعلی خان شیراز .پایاننامه کارشناسیارشد در رشته طراحی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیضاء.
قربانزاده ،منصور .)1392( .مدیریت عملکرد کارکنان .ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه ،شماره ،160
.53-39
گلستانی ،امیر؛ قاسمینژاد ،محمدحسین .)1397( .بررسی سیستم اثربخش ارزشیابی و مدیریت عملکرد کارکنان،
مبانی ،رویکردها و روشها .کنفرانس ملی اندیشههای نوین و خالق در مدیریت ،حسابداری ،مطالعات حقوقی و
اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرقان ،موسسه آموزش عالی عالمه خویی ،دوره ،1زرقان.
محسنی ،رضاعلی؛ نعیمایی ،بنیامین .)1396( .بررسی نقش مدیریت شهری در افزایش مشارکتهای اجتمداعی بدا
تأکید بر محلهمحوری (مطالعه موردی :منطقه  8تهران.مطالعات توسعه اجتماعی ایران.81-94 .)3( 9 ،

محمدزاده ،علی؛ پورعزت ،علی اصغر؛ یانقیه باشی ،احدرضا؛ پیراننژاد ،علی .)1399( .تصویرپردازی از مشارکت شهروندی
با هدف بهبود حکمروایی شهری مورد مطالعه :شهر تهران .دانش شهرسازی.117-135 ،)4(4 ،
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15-32 ،)1(9 ،شکور و شجاعی فرد

 منابع انسانی) بر، بررسی تأثیر عوامل مؤثر (فرهنگی.)1396( . زهرا، قنبر؛ اشرف پوری، محمدرضا؛ امیرنژاد،مردانی
.453-467 ،49  شماره، مدیریت شهر.عملکرد کارکنان شهرداری اهواز
.17-24 ،)62(15 ، باغ نظر. مفهوم طراحی مشارکتی منظر.)1397( . مهدا، سید امیر؛ فروغی،منصوری
 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای تابعه مدیریت شهری با استفاده از توسعه.)1395( . محمد،موسوی
.97-1178 ،)2(4 ، مدیریت سازمانهای دولتی.کارت امتیازی متوازن
 تبیی سیاستهای دولت محلی و توسعه شهری با تأکید بر شهرهای.)1400( . حسن، حجت؛ باویر،مهکویی
.17-36 ،)1(1 ، فصلنامه علمی سیاست گذاری محیط شهری.ایران
 معرفی الگویی برای مدیریت عملکرد کارکنان در.)1398( . رضا، عطااهلل؛ دشتی، سیدمحسن؛ رفیعی آتانی،میرباقری
.130-97 ،)17( 66 ، فصلنامه علمی راهبرد دفاعی.مراکز تحقیقاتی نظامی
 ارتباط مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر.)1398( . علی، محمد؛ حیدری، مریم؛ خدابخشی،نعمتی
. تهران، ششمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران.مزیت رقابتی سازمانها
- پایاننامه کارشناسی. تأثیر مدیریت عملکرد و انگیزش شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان.)1394( . مریم،هزاروسی
. دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری،ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول
 میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل مؤثر بدر.)1395( . داود، قباد؛ حاتمی، حسین؛ طهماسبی،یغفوری
.29-57 ،39  شماره، فصلنامه آمایش محیط.) دره شهر:آن (نمونه موردی
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