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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 the second district of Shiraz and their 

relationship with each other. 

Data and Method: The present article is applied in terms of purpose and descriptive-

analytical in terms of method. The data related to the theoretical foundations of the research 

have been prepared in a library manner. The research tool is a questionnaire that the 

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 

the two metropolitan areas of Shiraz have been defined and using SPSS software 

environment and Anova test and stepwise regression have been used to analyze the data. 

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

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

followed by the quality-based dimension with 7.4%, the mental dimension with 6.8%, 

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 

https://dx.doi.org/10.22103/JUSG.2021.2057
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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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از  یکیاست، که  یبه اهداف سازمان لین یدر سازمان کمک به عملکرد بهتر برا یوظیفة منابع انسان نیمهمتر :مقدمه

 نیاست. هدف ا یلزوم توجه به مشارکت مردم ،یبه عملکرد مطلوب کارمندان شهردار لیمورد توجه در ن هاینهیزم
و ارتباط آن دو با  رازیمنطقه دو ش یشهرداردر  یدر ارتقا مشارکت مردم یمقاله، نقش عملکرد کارکنان شهردار

 است. گریکدی

های مربوط به مبانی باشد. دادهمی تحلیلی -مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی  :روشداده و 

شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه است که آزمون پایایی پرسشنامه از ای تهیه ی کتابخانهنظری تحقیق به شیوه
می باشد، صورت گرفته است. جامعه آماری تمامی کارمندان شهرداری منطقه  89/0طریق آلفای کرونباخ که برابر عدد 

گیری به صورت تصادفی نفر از آنان بوده است. شیوه نمونه 153نمونه با استفاده از فرمول کوکران باشد که حجم دو می
مشارکت مردمی در منطقه دو  ءشاخص نقش عملکرد کارکنان شهرداری در ارتقا 9باشد. در این پژوهش ابتدا می

و رگرسیون گام به گام برای  Anovaون و آزم SPSSافزار اند و با استفاده از محیط نرمکالنشهر شیراز تعریف شده
  است.ها انجام شدهتحلیل داده
عامل عملکرد کارکنان  نتریدرصد مهم 51با  جیبر نتا یکه بعد مبتن دهدیپژوهش نشان م نیا هایافتهی :هایافته

درصد، بعد  4/7با  تیفیبر ک یبعد مبتن بینقش دارد و پس از آن به ترت یکه در جهت بهبود مشارکت مردم باشدیم
درصد بر بهبود مشارکت  1/1 ینیدرصد و بعد ع 1/2با  یاصهیدرصد، بعد خص 7/2با   یدرصد، بعد رفتار 8/6با   یذهن
 هستند. رگذاریتأث یمردم

منطقه دو،  یدر شهردار یمشارکت مردم شیجهت انجام اقدامات الزم به منظور افزا نیبنابرا :گیرینتیجه

 تیرعا ،یشهروندان، جلب اعتماد شهروندان از طرف شهردار ازهاییکارمندان از ن شتریب یآگاه رینظ ییراهکارها
 یکارکنان و ارتقا یکارکنان، بهبود خودآگاه زهیانگ زانیسنجش م ،یاز هرگونه ضابطه باز زیو پره یاصول اخالق

 است. یضرور یکارکنان امر یفرد یهامهارت

یای جغراف. (رازیدو ش ةمنطق ی: شهرداریمورد ة)مطالع یدر ارتقاء مشارکت مردم ینقش عملکرد کارمندان شهردار(. 1401) علیفرد، علی؛ شجاعی، شکور استناد:

  :92022.205JUSG./10.22103http//doi.org/ DOI .15-32(، 1) 9 اجتماعی شهری،
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 مقدمه

دهند. این در حالیست که نقش، اهمیت و جایگاه ایـن درصد جمعیت کشورها، خدمات می 70شهرداری ها به بیش از 
بـه قـانون پـارتو، چنان ـه (. 1: 1396نهادهای غیر دولتی و مردمی چندان روشن نشده اسـت )سلحشـوری و همکـاران، 

 80ی شهروندان را به درسـتی شناسـایی و حـل نماینـد، درصد نیازهای اصل 20ها با ارائه خدمات مناسب بتوانندشهرداری
های مشارکتی همراهـی ها، در برنامهها و اعتماد به آندرصد مشکالت حل شده و شهروندان، ضمن رضایت از شهرداری

عملکرد شهرداری و کارمندان آن به عنوان یکی از نهادها و شاید در این میان  (.Suebvises, 2018: 236) خواهند کرد

آبادی، ترین نهاد در ساختار مدیریت شهری، نقشی مهم در کیفیت زندگی و مشارکت شهروندان دارد )زنگنه و حسینمهم
ای از ها برای انجام دادن امور سازمانی خود، عالوه بر معیارهای سازمانی و قـانونی بـه مجموعـهاین سازمان (.52: 1395

های اداری به نوعی هماهنگی و وحـدت در حرکـت بـه سـوی شـیوه مطلـوب عوامل نیاز دارند که آنان را در پیشبرد کار

لذا پیامدها و خروجی های مثبـت عملکـرد کارکنـان از  (.Chen & Huang, 2007: 104)جمعی و عمومی میسر سازند 

: 1397و ارزیابی عملکرد شغلی )رجبی فرجاد و حسینی، ، (De Waal, 2003: 688)ها های آنطریق یکپارچگی و انگیزه

گـامی مـرثر سازی کارکنان و حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعـی و مشـارکت عمـومی توانند در جهت توانمند( می39
هـا و در نهایت اهمیت مفهوم مشارکت شهروندی محرز می شود که توسعه فعالیت شهرداری (.7: 1395برداشت )طرزی، 

لـذا توجـه  (.Wicaksono, 2019: 24)پذیرد صورت میعملکرد مناسب کارمندان آن با همکاری و مشارکت شهروندان 

 ,Terryنماید)های میان شهروندان و شهرداری نیز توجه میبه شهروندان تنها بر عالئق فردی آنان نیست بلکه بر ارزش

شود بنابراین تشویق مردم در مشارکت امور شهری از راهکارهای عملی بهبود زندگی اجتماعی محسوب می(. 426 :2005
(. از طرفی مشارکت در زندگی اجتماعی، عالوه بر اهمیت اقتصادی آن، از حیث سیاسـی، 2: 1394)بهرامی و جهانبخش، 

فرهنگی و اجتماعی نیز دستاوردهایی در پی دارد که عبارتند از: سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار، راه دادن مردم برای 
زاده و همکـاران، هـای زیـرین جامعـه )محمـدیشرفت به روی ردههای پنظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصت

(. در این راستا مشارکت از نظر زمانی و مکانی درجات متفاوتی دارد. مشارکت ممکـن اسـت بسـیار کوتـاه و 122: 1399
کمـک موقت و یا بنیادین و دراز مدت باشد. به این ترتیب، مشارکت در بر گیرنده طیف وسیعی است که ممکن اسـت از 

(. که 27: 1400افراد ذینفع به انجام یک پروژه آغاز و تا آخرین سطح آن، یعنی توانمندسازی ادامه یابد )مهکویی و باویر، 
تمامی این اهداف از طریق عملکرد مناسب کارمندان محقق می گردد. بکارگیری عملکرد مناسب کارمندان که یـک زیـر 

 هاسـت.انی است با عملکرد اثربخش کارمندان یکی از کلیدهای موفقیـت سازمانگذار منابع انسسیستم بسیار مهم و تأثیر
ای بـه عملکـرد های بالقوه منابع انسانی سبب شـده توجـه ویـژهعدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت

اء مشارکت شـهروندی اسـت. مداری و نتیجتا ارتقخوب کارمندان شهرداری شود که نتیجه این پیامد ارتقاءکیفیت شهروند
گردد که چگونه رویکردهای عملکرد کارکنان شـهرداری منطقـه دو شـیراز در ارتقـاء معیارهـای لذا این سرال مطرح می

 مشارکت مردمی )بعد عینی و ذهنی( تأثیرگذار است؟

 نظریپیشینۀ 

ی ر معنای تخصصی و جدید پدیدهمشارکت به مفهوم عام آن از دیرباز بازندگی انسان پیوند داشته، اما دمشارکت: 
( که از نیمة دوم قرن بیستم و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در 31: 1395رود )یغفوری و همکاران، نوینی به شمار می

( به معنی 2از ریشه )پارت 1(. واژه مشارکت2: 1391نژاد و برزگربیوکی، حوزه علوم اجتماعی وارد شده است )شریف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Participation 
2. Part 
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گرفته شده به معنای با خود داشتن، در نفس خویش چیزی از غیر داشتن و سهمی در چیزی غیر از قسمت، جزء و بخش 
نژاد و برزگربیوکی، خود داشتن اخذ شده است و به معنی سهیم شدن در چیزی یا گرفتن قسمتی از آن است )شریف

های اجتماعی ی شهری در فعالیتهاتوان به معنای شرکت و حضور جدی و فعال گروهمشارکت شهری را می (.3: 1391
-و اقتصادی دانست. به واسطة مشارکت مردم در فرآیند توسعه شهری، مدیران شهری بهتر می توانند مسائل و نارسایی

)سرورزاده و همکاران، های اجتماعی شهر را شناخته و در جهت حل آن و نهایتاً بهسازی و توسعه شهری اقدام نمایند 
گیری از مشارکت مردم با توزیع و واگذاری فعالیت تنها به بخش خصوصی و مردم )از طریق . لذا بهره(3: 1395

سازی سازمان شهرداری و تأثیرات بینی موجود( ضمن جلب مشارکت مردمی و کوچکسازوکارهای مدیرانه قابل پیش
دهی به امور شهری زمانهای تعاونی محالت در سامحوری در قالب شرکتشگرف آن در مدیریت دولتی، رویکرد محله

( به بیان نظریات متخصصین در حوزه مشارکت 1بر این اساس در جدول ). (2: 1396نی و اسکندری، )الگردد محقق می
 پردازیم:می

 های به کار رفته در پژوهشمدل -1جدول 
 شرح نظریه پردازنظریه ردیف

1 
. 2های عمـومی، . شرکت داوطلبانه مردم برنامـه1اند: تفسیر ارائه دادهاین محققین از مشارکت اجتماعی سه  1اوکلی و امارسدن

گیری، اجـرا و دخالت در فرآیندهای تصـمیم .3برانگیختن احساسات مردم و افزایش درک و توان شهروندان،
 (.6: 1394سهیم شدن عامه مردم در منافع )بهرامی و جهانبخش، 

2 

-ارتباط جمعی، ساخت قدرت و تکوین نوسازی را عمده مشارکت افراد ذکر میاین محقق گسترش وسایل  2مایرون وینر
سیاسی به عواملی  -کند و در بررسی عوامل و شرایط مرثر بر تشکل و رشد مشارکت مردم در امور اجتماعی 

چون رشد نیروی کار در شهر، تنوع فرهنگی )قومی، زبانی، مذهبی(، و گسترش ارتباطات جمعی اشاره 
 (.4: 1396نی و اسکندری،)ال نمایدمی

3 

، گردونة مشارکت را برای بحث مشارکت شهروندی طراحی کرد. این 1998اسکات دیویدسون در سال  3اسکات دیویدسون
کند. در این گردونه، سطوح مختلفی از مشارکت را بدون این که ترجیحی برای هیچ یک قائل شود، ارائه می

ای برای گیرد و سطوح چهارگانهمستمر بین دولت و شهروندان صورت میگیری در تعاملی مدل، تصمیم
نژاد و . توانمندسازی )شریف4. مشارکت  3. مشاوره  2رسانی  . اطالع1مشارکت، در نظر دارد که عبارتند از: 

 (.5: 1391برزگربیوکی، 

4 

-اوتی بیان گردیده است. از دید جامعهمشارکت به مفهومی چند وجهی بدل شده که طی زمان با معنای متف 4پیتر هال
امر شرکت -و به عنوان حالت یا وضع  -عمل مشارکت -شناختی بین مشارکت به عنوان عمل و تعهد 

رساند و به فعالیت تمیز قائل شد؛ مشارکت در معنای اول داشتن شرکتی فعاالنه در گروه را می -دادن
 (.83: 1396 )محسنی و نعیمایی،اجتماعی انجام شده نظر دارد 

5 

ایشان با ذکر سطوح مختلف مشارکت اضافه نموده است که مشارکت به معنای تعلق همراه با فعالیت به  5آلن بیرو
ای از وظایف و هم به معنای امکان سود بردن از آن است. مشارکت اجتماعی در این صورت عبارت مجموعه

های اوقات فراغت، فرهنگ، تقبل مسئولیتاز مشارکت کم و بیش آشکار در حیات اقتصادی، گذران 
 (.2: 1396سیاسی، مدنی و... خواهد بود )فتحی و شریفی

 مأخذ: نگارنده با استفاده از منابع متعدد

های درونی و بخشی بیرونی های ذهنی و عینی است که قسمتی از آن شامل ویژگیرفتار مشارکتی، متأثر از زمینه
گیرند و به وسیله ساختار های اجتماعی شکل میارتباط متقابل میان اعضای جامعه در کنششود. این عناصر، در می

هایی (. که هر کدام از این ابعاد عینی و ذهنی دارای شاخص526: 1395)امیری و همکاران،  شوندجامعه مشروط می
 است که در مجموع از شش شاخص جهت سنجش مشارکت استفاده شده است. 

 شود. بعد ذهنی مشارکت که معموال به دو زیر مقیاس نگرش و تمایل تقسیم می مشارکت ذهنی:
گیری بروز می بعد عینی و رفتاری مشارکت اجتماعی که به صورت عضویت، نظارت، اجرا و تصمیم مشارکت عینی:

 (.239: 1395زاده و همکاران، علیکند )حاجی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Oakley and Marsden 
2. Myron Wiener 
3. Scott Davidson 
4. Peter Hall 
5. Allen Biro 
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ها، یکی از قوی ترین مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانها: اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد کارمندان شهرداری
فرد، فرد و احسانیتوان به کمک آن اطالعات مورد نیاز را از وضیعت سازمان به دست آورد )احسانیهای است که میابزار

-شان شناخته می لذا مدیریت منابع انسانی بخش مهمی از توانایی سازمانی برای درگیر کردن افراد با اهداف (8: 1392

(، اقدامات منابع انسانی 2005) 1به عنوان مثال انگو و همکاران (. ,2005Vishwesveran & Schmidt :108)شود 

و جبران  4، ارزیابی عملکرد3، آموزش و توسعه2بعد انتخاب و استخدام 4دهند و این اقدامات شامل مورد بررسی قرار می

مدیریت بخشی از مدیریت منابع انسانی است که وظیفه آن این نوع (.  ,2005Ngo & et al :74)باشد می 5خدمات

های افراد را نیز در نظر دارد. ایجاد ارتباط بین مدیریت و کارکنان بوده و در فرآیند ارزیابی عملکرد، ابتکارات و خالقیت
اط بین شایستگی فرد با کارکرد این نوع مدیریت ضمن بهبود عملکرد و شایستگی فعلی افراد و کل سیستم، ایجاد ارتب

های جدید افراد سازی شایستگی بالقوه با عملکرد و توانائی بالفعل( به دنبال بهبود و توسعه شایستگیواقعیشان )هماهنگ
در بسیاری از (. 106: 1398های مدرن و دنیای متحول فرد است )میرباقری و همکاران، برای هماهنگی با تکنولوژی

گیری کارایی فرد و سازمان است که توسعه نیز بررسی عملکرد کارمندان به عنوان ابزاری برای اندازه کشورهای در حال

عملکرد کارمندان  (.O’Leary, 2009: 146)بخشد ها، در برآورده کردن نیازهایشان اطمینان میاز آن به سازمان استفاده

د، به کارکنان بازخورد داده شود و کارکنان برای مستلزم آن است که رفتارها تحلیل شود، عملکردها سنجیده شو
عملکردها و رفتارهای مطلوب تر تقویت و تشویق شوند. در حقیقت فرآیند عملکرد کارمندان یک چرخه مستمر است. 

 (.40: 1392( نشان داده شده است )قربانزاده، 1مدل ساده ای از این چرخه در شکل )

 

 (40: 1392، )مأخذ: قربانزاده، ننمودار چرخه عملکرد کارمندا -1شکل

: بسیار محتمل است که کارمندی چنان ه در موقعیت متفاوتی قرار گیرد، نسبت به قبل بسیار ابعاد عملکرد کارمندان 
باشد )البرزی، متفاوت رفتار کند. رویکردها نسبت به عملکرد شامل ابعاد خصیصه ای، رفتاری، مبنی بر نتایج و کیفیت می

1392 :62.)  

های معینی که برای موفقیت سازمان مطلوب تلقی می گردد، این بعد به عملکرد، بر گسترش ویژگیای: بعد خصیصه
هـا شـامل: ابتکـار، ای از رفتارها و ویژگیگیرند مجموعههایی که در این بعد مورد استفاده قرار میتأکید می کند. تکنیک

  (.Schmit, 2002: 188)گیرد بر میرهبری، خصلت رقابتی و ارزشیابی افراد را در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ngo & et al, 2005 
2. Selection And Recruitment 
3. Training And Development 
4. Performance Evaluation 
5. Compensation 

نظارت 
مستمر و

مربی گری

ارزیابی 
عملکرد و 
ارائه بازخورد

تحلیل و 
مرور 
عملکرد

هدف 
گذاری و

برنامه ریزی 
عملکرد
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ای رفتـاری و مقیـاس بعد رفتاری شامل روش ثبت وقایع حساس، روش چک لیست، روش مقیاس رتبهبعد رفتاری: 
کند رفتارهایی که یک کارمند بایستی انجام دهـد تـا در (. این بعد تالش می19: 1394باشد )هزاروسی، مشاهده رفتار می

کند. یف کند. این رویکرد اساساً فرآیند محور بوده و بر چگونگی انجام کار توسط کارمند تأکید میکارش مرثر باشد را تعر
. نتـایج و پیامـدها در آینـده دور 2. پیوند رفتارها و نتایج روشن و مشخص نباشد، 1های: بعد رفتاری در شرایط و موقعیت

 Van Scotter)اسـت کنتـرل کارمنـد باشـد، مناسـب  . نتایج نامطلوب و ضعیف به دالیلـی، فراتـر از3حاصل شوند و 

&Other, 2002: 527).  

های کاری تمرکـز دارد. ایـن گیری یک شغل و گروه: این بعد بر مدیریت اهداف، نتایج قابل اندازهبعد مبتنی بر نتایج
که در این صورت نتایج بدست گیری جدا کرد توان فردیت خود را از فرآیند اندازهگذارد که میرویکرد فرض را بر این می

 (.Kai ping huang, 2011: 272)های ویژگی های فردی به اثربخشی سازمانی است ترین شاخصآمده نزدیک

شـوند. دو گیری و ارزیابی عملکـرد کارکنـان تلقـی مـیسه بعد پیش گفته، ابعاد سنتی به اندازهبعد مبتنی بر کیفیت: 
گیری از خطا هستند. ارتقاء رضایت مشتریان داخلـی و خـارجی از و رویکرد پیش گراییویژگی اصلی بعد کیفیت؛ مشتری

بر اساس مطالب ارائه شده مدل مفهومی پـژوهش در شـکل (. 67: 1392اهداف اولیه و اساسی بعد کیفیت است )البرزی، 
 است.( ارائه شده2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)ترسیم: نگارندگان(نمودار رابطة میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته،  -2شکل   

 پیشینۀ عملی

است و پژوهشی با  به پایین 1396های داخلی مربوط به سال های انجام شده جدیدترین پژوهشدر بررسی پیشینه
شود. مطالعات داخلی چندین عنوان دقیق این پژوهش صورت نگرفته است که از جمله نوآوری این پژوهش محسوب می

است که از جملة پژوهش در مورد رویکردهای ارزیابی مدیریت عملکرد کارمندان و معیارهای مشارکت مردمی انجام شده
 : توان به این موارد اشاره کردها میآن

 

 

مشارکت اجرایی، مشارکت 
 فیزیکی و مشارکت مالی

 کارکنان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی در منطقه دو کالنشهر شیرازنقش عملکرد 

 کارمندان رویکردهای ارزیابی مدیریت عملکرد

 بعد رفتاری ایبعد خصیصه بعد مبتنی بر نتایج بعد مبتنی بر کیفیت

 معیارهای مشارکت مردمی

 بعد ذهنی بعد عینی

مشارکت فکری، توجه به 
شهری مردم، توانایی نیازهای 

های فردی و جمعی، توجه به 
مردم واری و ایجاد فضاهای 

 تعاملی
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ارزیابی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و نقش آن »(، در پژوهشی تحت عنوان 1394زنگنه و حسن آبادی )
، به این نتیجه رسیدند که رضایت از عملکرد شهرداری با میزان «در تأمین منابع مالی مدیریت شهری، مورد شهر سبزوار

 مشارکت مالی شهروندان رابطه وجود دارد. 
 6مورد مطالعه ناحیه (بررسی رابطه نگرش شغلی و عملکرد کارکنان؛ »(، در پژوهشی تحت عنوان 1395طرزی )

های ، دریافت نگرش شغلی مفهومی است که تصورات مثبت و منفی فرد درباره کار و جنبه«تهران( 41شهرداری منطقه 
های فردی و سازمانی اهمیت دارد. دهد. نگرش خوب و مثبت در کسب موفقیتاش را نشان میمختلف محیط کاری

ها نسبت به شغل خود، شود تا مدیران از نظرات و انتظارات آنمی پژوهش در مورد نگرش کارکنان سازمان موجب
 وظایف محوله و جو سازمان آگاه شوند. 

های تابعه مدیریت شهری با طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمان»در پژوهشی تحت عنوان (، 1395موسوی )
دریافت با وجود الگوهای متعدد طراحی شده ، «استفاده از توسعه کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: شهرداری مشهد

جهت ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه شهرداری مشهد، الگویی که وجوه افتراق ذاتی سازمان ها را توأمان با وجوه 
د از این رو، این پژوهش در پی آن بوده تا به این سئوال مهم پاسخ ده ها را مورد توجه قرار دهد، ارائه نشد.عملکردی آن

که براستی چه عوامل درونی و بیرونی بر عملکرد سازمان های تابعه شهرداری مشهد اثر گذار است و سهم هریک از این 
شاخص خوشه  2بندی مالی، شاخص خوشه 7عوامل به چه میزان بوده است. لذا الگوی طراحی شده نهایی مشتمل بر 

شاخص  9شاخص عملکردی مالی،  7دی رشد، بنشاخص خوشه 2بندی فرآیند، شاخص خوشه 1بندی مشتری، 
شاخص عملکردی رشد بود. این پژوهش به مدیران ارشد شهرداری  7شاخص عملکردی فرآیند و  7عملکردی مشتری، 
ها، مورد از آن های ذاتی هر یکهای تابعه را با لحاظ قراردادن ویژگیرساند که چگونه عملکرد سازمانمشهد یاری می
 پایش قرار دهند.

بررسی تأثیر عوامل مرثر )فرهنگی، منابع انسانی( بر عملکرد »(، در پژوهشی تحت عنوان 1396مردانی و همکاران )
، بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان داد که عوامل منابع انسانی و فرهنگ سازمانی «کارکنان شهرداری اهواز

  .کارکنان دارند )و ابعاد آنان( تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد
(، معتقد است مشارکت 2000سانوف ) شود:ترین مطالعات خارجی در این زمینه اشاره میدر ادامه به چند مورد از مهم

 اند.مردمی به معنی همکاری مردم در دنبال نمودن اهدافی است که خود را تعریف کرده

ها، کسب اطالعات از مردم و در ادامه ارائه ایده(، مشارکت مردمی را رابطه ای دو طرفه شامل 2003) 1پریسکولی
 مشکالت و نگرانی ها به آنان، تعریف نموده است. 

، نتیجه «ها و مبانی نظری آنبررسی ضرورت مدیریت عملکرد در سازمان»(، در تحقیقی با عنوان 2006) 2کاندوال
گرفت که مدیریت عملکرد، فعالیتی یکپارچه است که هدف آن، تقویت و نهادینه کردن مدیریت عملکرد به عنوان 

 سیستم زیربنایی سازمان است. 
سازی حمایت سازمانی درک شده برای افزایش مشارکت بهینه»ای با عنوان (، مطالعه2016و همکاران ) 3اسنبرگر

کنند که توسعه و نگهداری یک نیروی مشغول به کار یک هدف حیاتی برای ها اشاره میانجام دادند. آن« نانکارک
شود. حمایت سازمانی درک شده، شامل میزان متخصصان منابع انسانی است زیرا رقابت داخلی و خارجی سخت می

ها اهمیت قایل باشد، یش دهد و برای رفاه آنکنند سازمان ارزش کارهای خود را افزاکارایی که کارمندان احساس می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Priscoli 
2. Kandula 
3. Eisenberger 
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دهد که حمایت سازمانی درک شده به افزایش رفاه روانشناختی و ابزار مهمی برای این هدف است. نتایج نشان می
 شود. کاهش غیبت و گردش مالی می افزاید، به عالوه موجبعملکرد کارکنان می
تحقیق و شیوه مدیریت منابع انسانی در آسیا: گذشته، حال و » (، در تحقیقی با عنوان2020) 1کوکیا و همکاران

بینی حائز اهمیت است و سبب شده ، دریافتند ضور مستمر آسیا به عنوان یک قاره مهم، برای آینده قابل پیش«آینده
دیریت منابع توجه به درک تئوری و عمل در این منطقه را تجدید شود. این نشریه ویژه برای روشنگری در زمینه مسائل م

کند. در این منطقه طراحی شده است و به هدایت تحقیقات آینده در این منطقه و در زمینه این منطقه کمک می انسانی
گیرد، آنگاه به بررسی موضوعاتی در این مقاله، اوالً رشد پژوهشگری مدیریت منابع انسانی در آسیا را مورد تحلیل قرار می

زندگی؛ مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ شرکت های گروهی چند ملیتی و  -ح مشترک کاراز قبیل: قرارداد روانی؛ سط
واگرایی؛ سوسیالیسم دولتی تا پسا دولتی؛ و -های مدیریت استعداد سراسری؛ همگراییها؛ چالشهای تابعه آنشرکت

های پدید وضوعات مهم و زمینهتلفیق در زمینه پرداخته شده است. به عالوه، پیشنهاداتی را برای تحقیقات آتی با ارائه م
دهی به پذیری؛ آمادگی و پاسخآمده ارائه شده که شامل: اظهار نظر کارکنان؛ تنوع و شمول؛ سالمتی کارکنان و انعطاف

 باشد. های مهم اخیر، میاندازهای نظری و تاکید بر پیشرفتها؛ و مدیریت منابع انسانی سبز. با ارائه چشمبحران
های عملکرد منابع انسانی در زمینه رابطه بین عملکرد مدل»(، در تحقیقی با عنوان 2020) 2سریواستاوا باندیوپادیای و

دهد که سیستم و عملکرد شرکت نشان می 3، دریافتند ادبیات مرتبط با مدیریت منابع انسان«شرکت و مدیریت کارکنان
شود. بسیاری از مطالعات ارتباط بین رد شرکت میپیشرفته منجر به بهبود عملک HR ها و عملکردهای منابع انسانی

ها وجود رابطه مثبت بین سطح باالی عملکرد اند و اکثر آنو عملکرد شرکت را بررسی کرده HRگذاری در سرمایه
 دهند.شرکت و معیار های مختلف عملکرد کارکنان را نشان می

 شناسیها و روشداده

تحلیلـی  -هـای توصـیفی کاربردی اسـت و از نظـر ماهیـت و روش از نـوع روشتحقیق حاضر از نظر هدف از نوع 
شـده اسـت. جامعـة آمـاری ایـن ای و اسنادی تهیه ی کتابخانههای مربوط به مبانی نظری تحقیق به شیوهباشد. دادهمی

ا اسـتفاده از فرمـول باشد که از ایـن تعـداد بـمی 1400نفر از کارمندان شهرداری منطقه دو شیراز در سال  254پژوهش 
باشد کـه بـه است. ابزار پژوهش پرسشنامه مینفر از کارمندان شهرداری به عنوان حجم نمونه انتخاب شده 153کوکران 

نقـش عملکـرد کارکنـان شـهرداری در ارتقـاء  شـاخص 9روش تصادفی بین افراد حجم نمونه توزیع گردیده است. ابتدا 
افـزار اند و با استفاده از محیط نرمسرال تعریف و محاسبه شده 39شیراز در قالب مشارکت مردمی در منطقه دو کالنشهر 

SPSS و آزمون ، Anova هـای هـا و زیرشـاخصاست. شاخصها استفاده شدهو رگرسیون گام به گام برای تحلیل داده
ش داده شده است. قبل از هر ( نمای2عملکرد کارکنان شهرداری در ارتقاء مشارکت مردمی مورد مطالعه در جدول شماره )

 -گیرد، باید آزمون نرمال بودن صورت گیرد. آزمون کولموگروفها صورت میگونه آزمونی که با فرض نرمال بودن متغیر
گیـری در مـورد اسـتفاده از آمـار پارامتریـک یـا اسمیرنوف، برای آزمودن نرمال بودن متغیرهای آزمون به منظور تصمیم

 شود:های آماری به صورت زیر تنظیم میگیرد. برای آزمون نرمالیته فرضتفاده قرار میناپارامتریک مورد اس

H0 : .توزیع متغیرها نرمال استH1 : توزیع متغیرها نرمال نیست. اگر مقـدارP  بدسـت آیـد،  05/0بزرگتـر مسـاوی
داری از اما در صورتی که سـطح معنـیتوان از آمار پارامتریک استفاده نمود. متغیرها نرمال خواهد بود. در این صورت می

 کمتر باشد از آمار ناپارامتریک استفاده نمود.  05/0

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cookea & et all 

2. Bandyopadhyay & Srivastava 
3. HRM 
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 های عملکرد کارکنان شهرداری در ارتقا مشارکت مردمیگویه -2جدول 

آماره  عنوان  ردیف

کولموگروف 

 اسمیرنوف

سطح 

معنی 

 داری
 
 
 
1 

 
 

رویکردهای مدیریت 
 عملکرد کارکنان

 29/0 42/0 حمایت سازمانی کیفیترویکرد مبتنی بر 

 اعتبار تصمیمات

 81/0 68/0 شناخت شغل رویکرد مبتنی بر نتایج

 بازخورد عملکرد

 08/0 23/0 انگیزش رویکرد رفتاری

 توان

 06/0 44/0 سازگاری با محیط ایرویکرد خصیصه

2 
معیارهای مشارکت 

 مردمی

توجه به نیازهای شهری مشارکت فکری،  بعد ذهنی
مردم، توانایی های فردی و جمعی، توجه به 

 مردم واری و ایجاد فضاهای تعاملی

41/1 23/0 

مشارکت اجرایی، مشارکت فیزیکی و مشارکت  بعد عینی
 مالی

86/1 33/0 

 1400مأخذ: نگارندگان، 

بدست  05/0بزرگتر مساوی  Pها دارای توزیع نرمال بوده و مقدار های به دست آمده، تمامی شاخصبا توجه به داده
پس از باشد. ها میتوان از آمار پارامتریک استفاده نمود. که این آزمون نشان از پایایی هر کدام از شاخصآمده و می

مدیریت های تحقیق در دو بخش مشارکت مردمی و تحقیق به بررسی منطقة مورد مطالعه، یافتهمشخص شدن روش
توان به این نکته اشاره کرد که پس از در ابتدا می شود.عملکرد کارکنان و بررسی رابطة میان این متغیرها ارائه می

 153مورد تأیید قرار گرفت،  SPSSسازی پرسشنامه، یک آزمون اولیه برای پایایی پرسشنامه توسط نرم افزار آماده
و شیراز توزیع گردید که در نهایت عدد آلفای کرونباخ آزمون پایایی برابر پرسشنامه میان کارمندان شهرداری منطقه د

دهنده مناسب بودن سراالت با محیط تحقیق باشد نشانمی 8/0به دست آمد که از آنجا که این عدد بیش از  89/0
 گیرد.باشد و در نتیجه نتایج پرسشنامه مورد تأیید قرار میمی

 قلمرو پژوهش
باشد. منطقه دو شهرداری، در جنوب و غـرب بافـت مطاله، شهر شیراز و منطقه دو شهرداری شیراز میمحدودۀ مورد 

، از غرب به منطقه یک ، از شرق بـه  1و  8و  3تاریخی قرار گرفته است. این منطقه از شمال به بافت تاریخی و مناطق 
( 3)شکل باشد هکتار می 1680مساحت آن بالغ بر  شود.شهرداری محدود می 5پایگاه هوایی شیراز و از جنوب به منطقه 

های شغلی کارشناس عمـران، باشد که در ردیفنفر کارمند می 254(. این منطقه شامل 2: 1393، 2)طرح تفصیلی منطقه
کارشناس مالی، کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات، کارشناس مالی، کارشناس فضای سبز و ... مشـغول بـه فعالیـت 

 ازند. پردمی
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 (1400)ترسیم: نگارندگان، شهرداری شیراز،  2قلمرو جغرافیایی منطقه - 3شکل 

 هایافته

 بررسی رابطۀ میان مشارکت مردمی و ارزیابی عملکرد کارکنان

باشد( با مـدیریت عملکـرد کارکنـان )رویکـرد رابطة شاخص مشارکت مردمی )که تلفیقی از هر دو بعد عینی و ذهنی می

هـای مـورد بررسـی در گویـه 3ای، رویکرد رفتاری، رویکرد مبتنی بر نتایج، رویکرد مبتنی بر کیفیت( که در جـدول خصیصه

کـه بـه بررسـی  Anova. بـا روش آزمـون 1رویکردهای مدیریت عملکرد کارکنان و مشارکت مردمی ارائه گردیـده اسـت، 

پـردازد. در ایـن روش واریـانس ریانس در یک گروه یا بین چند گروه( میها )مثل واها و توابع وابسته به آنمیانگین در گروه

شوند. نکته: اگر در آزمـون تحلیـل بدست آمده از یک متغیر تصادفی به اجزاء کوچکتری که منابع واریانس هستند تقسیم می

. آزمـون 2(. 141: 1397فـروزان، شود )های تعقیبی استفاده نمیدرصد باشد به هیچ عنوان از آزمون 5بیشتر از  sigواریانس 

رگرسیون گام به گام که بر اساس مدل رگرسیون خطی بنا نهاده شده است، برای قضاوت اینکه آیا در هر مرحله، بایـد یـک 

برابـر بـا  αداری کنند که در این مطالعه سطح معنـیانتخاب می αمتغیر مستقل جدید به مدل افزوده شود یا خیر،یک سطح 

)عبـده کاله ـی و همکـاران  گیـردبندی عوامل بر اساس اهمیت صـورت مـیشده است و به صورت اولویتانتخاب  05/0

پرسشنامه  153( و 2های مورد بررسی در رویکردها، )جدول آمار توصیفی که بر اساس گویه(، سنجیده شده است. 75: 1393

تـرین نفر زن بـوده اسـت و بـیش 26و تنها  نفر مرد 127تکمیل شده بدست آمده بدین شرح است که مجموع پاسخگویان 

سـال  20تـا  10سال و با سطح تحصیالت کارشناسی و سابقه کـار بـین  45تا  36% دررده سنی  8/75تعداد پاسخگویان با 

گردد که چگونه رویکردهای مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری منطقه دو شیراز در ارتقاء بوده اند. حال این سرال مطرح می

 رهای مشارکت مردمی )بعد عینی و ذهنی( تأثیرگذار است؟ معیا

بررسی رابطة میان مشارکت مردمی و ارزیابی عملکرد کارکنان  لذا بر مبنای نتایج اولیه آمار توصیفی ارائه شده به

دار عنیدرصد م 100است که به طور  شده 846/30مدل رگرسیون برابر  (F)( میزان 3پرداخته شده است و بر اساس جدول )

های مشارکت مردمی و عملکرد کارکنان همبستگی مثبت برقرار توان بیان داشت که میان شاخصمی باشد. بنابراین می
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 باشد.می

 شهرداری شیراز 2مشارکت مردمی و عملکرد کارکنان شهرداری منطقه  برای بررسی رابطه Anovaتحلیل آزمون -3جدول 

 F میانگین مجموع مجذورات آزادیدرجه  مجموع مجذورات منبع تغییرات
 مشاهده شده

 سطح معنا داری

 000/0 760/155 290/10 1 290/10 بعد مبتنی بر کیفیت

 000/0 625/104 902/5 2 804/11 بعد مبتنی بر نتایج

 000/0 397/92 393/4 3 180/13 بعد رفتاری

 000/0 652/77 431/3 4 725/13 ایبعد خصیصه

 000/0 646/53 134/2 5 562/15 بعد ذهنی

 000/0 846/30 901/1 6 758/15 بعد عینی

 - - 083/0 147 240/30 خطا

F=30/846   sig=0.000 

 1400های تحقیق، منبع: یافته

باشند باید ببینیم اولویت رویکردها به چه صورت گذار میحال با توجه به اینکه تمامی عوامل با یکدیگر معنادار و تأثیر
 شود.عبارتی کدام عوامل تأثیر بیشتری دارند، برای این کار از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده میاست. به 

 تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی اولویت رویکردها و تأثیر معیارهای مشارکت مردمی و مدیریت عملکرد کارکنان- 4جدول 

 سطح معنا داری tآماره   Bمقدار  2R معیارها مراحل

 000/0 480/12 489/0 508/0 بعد مبتنی بر نتایج 1

 بعد مبتنی بر نتایج 2
 بعد مبتنی بر کیفیت

074/0 373/0 
178/0 

763/8 
180/5 

000/0 
000/0 

 بعد مبتنی بر نتایج 3
 بعد مبتنی بر کیفیت

 بعد ذهنی

068/0 347/0 
189/0 
173/0 

796/8 
970/5 
381/5 

000/0 
000/0 
000/0 

 نتایج بعد مبتنی بر 4
 بعد مبتنی بر کیفیت

 بعد ذهنی
 بعد رفتاری

027/0 349/0 
172/0 
156/0 
122/0 

174/9 
561/5 
987/4 
512/3 

000/0 
000/0 
000/0 
001/0 

 بعد مبتنی بر نتایج 5
 بعد مبتنی بر کیفیت

 بعد ذهنی
 بعد رفتاری
 ایبعد خصیصه

021/0 214/0 
485/0 
247/0 
199/0- 
183/0- 

832/3 
899/5 
803/4 
395/3- 
242/2- 

000/0 
000/0 
000/0 
001/0 
026/0 

 بعد مبتنی بر نتایج 6
 بعد مبتنی بر کیفیت

 بعد ذهنی
 بعد رفتاری
 ایبعد خصیصه
 بعد عینی

011/0 202/0 
516/0 
206/0 
258/0- 
221/0- 
148/0 

639/3 
264/6 
860/3 
141/4- 
690/2- 
639/2 

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 
007/0 
009/0 

 1400های تحقیق، یافتهمنبع: 
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کارکنان در جهت بهبود مشارکت مردمی به  گذار در عملکردترین عوامل تأثیرتوان گفت که مهمطبق جدول فوق می
درصد،  8/6درصد، بعد ذهنی با   4/7درصد و پس از آن به ترتیب بعد مبتنی بر کیفیت با  51ترتیب بعد مبتنی بر نتایج با 

درصـد بـر بهبـود مشـارکت مردمـی  1/1درصـد و بعـد عینـی  1/2ای با درصد، بعد خصیصه 7/2بر بعد کرد رفتاری با  
 هستند.  تأثیرگذار

( مشارکت مردمی در شهرداری منطقـه دو، 1سپس به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات )جدول سوات
پرداخته شده استفاده شده است که بتـوان  2عوامل و اجرای مشارکت مردمی در توزیع عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 

 گیرد:طی چند مراحل زیر انجام می swotبر اساس آن به ارائه پیشنهادات مناسب پرداخت. فرآیند انجام مدل 

. تشکیل 3. تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، 2ضعف، فرصت و تهدیدات موضوع، شناسایی نقاط قوت،  .1
. تشکیل ماتریس داخلی خارجی و تعیین وضعیت و جایگاه موضوع مورد 4ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، 

 . ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعت و نقاط قوت و ارائه راهبرد5پژوهش، 

این ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی برای بررسی تأخیری عوامل داخلی  (:IFE) اخلىماتریس ارزشیابی عوامل د

کند و هم نین سازمان است. این ماتریس نقاط قوت و ضعف اصلی واحدهای وظیفه ای سازمان را تدوین و ارزشیابی می
باشد به  5/2ره نهایی سازمان کمتر از نماید، اگر نمهایی ارائه میبرای شناسایی و ارزشیایی در روابط بین این واحدها راه

باشد به این معناست که  5/2این معناست که سازمان از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است. اگر نمره نهایی بیشتر از 
برابر با  IFEشود، جمع نمره نهایی ماتریس همان گونه که مشاهده می قوت است. سازمان از نظر عوامل درونی دارای

 دهنده ضعف مدیریت کارکنان شهرداری در مشارکت مردمی با عوامل داخلی است.نشاناست که  18/2

 (IFE) ماتریس ارزشیابی عوامل داخلى -5جدول

 نمره نهایی نمره ضریب عوامل اصلی داخلی  ردیف
    نقاط قوت  

 15/0 3 05/0 مشارکت شهروندان بزرگسال و مسن در امور شهری 1
 03/0 3 01/0 مسرالن شهر برای پذیرش انتقادآمادگی مدیران و  2
 06/0 3 02/0 شده در شرح شغل مربوطهانتخاب افراد بر اساس توانایی انجام امور مشخص 3
 09/0 3 03/0 های مختلف سازمانبررسی صالحیت و توانایی افراد جهت کار در بخش 4
 06/0 3 02/0 هاشغلانتخاب افراد مناسب براساس شایسته ساالری برای تصدی  5
 12/0 4 03/0 هاها و برنامهامکان جذب حمایت اقتصادی اقشار ثروتمند از طرح 6
 12/0 4 03/0 های غیردولتی و محلی شهرافزایش حمایت شهرداری از تشکل 7
 06/0 3 02/0 های عمومی خدمات شهری به صورت مشارکتیتأمین هزینه 8
 12/0 4 03/0 از فضاهای ورزشی، تفریحی و ...جلب توجه مشارکت در نگهداری  9
 06/0 3 02/0 هاهای محلی در برنامهبه رسمیت شناختن تنوعات فرهنگی و گرایش 10
 09/0 3 03/0 رشد آگاهی عمومی و افزایش رو به تزاید مطالبات و حقوق شهروندی 11
 03/0 3 01/0 رسانی به موقع به مردمتقویت ابزارهای مدیریت شهری جهت اطالع 12
)زن و  وجود قشر عظیم تحصیل کرده و متخصصین در علوم و فنون مختلف 13

 مرد(
05/0 4 2/0 

 19/1  35/0 مجموع 
    نقاط ضعف 

 05/0 1 05/0 عدم مشارکت شهروندان کم سن و سال در امور شهری 1
 04/0 1 04/0 مشارکت کمتر زنان نسبت به مردان 2
 04/0 1 04/0 مشخص نبودن جایگاه نهادها و تشکل ها در برنامه ها  3
 08/0 2 04/0 ها  نبود سازوکار نظارتی مردم و پاسخگویی به آن 4
 08/0 2 04/0 وجود تعارضات بین تنوعات فرهنگی، قومی، زبانی و ... 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 SWOT 
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 06/0 2 03/0 سطح پایین درآمد و عدم قدرت اقتصادی مردم  6
 06/0 1 06/0 فقدان یک سیستم مالیاتی عادالنه  7
 12/0 2 06/0 طبقاتی بودن جامعه و رشد طبقات نوکیسه 8
 12/0 2 06/0 های فرسودهناهماهنگی در مناطق و محالت برای احیاء بافت 9
 1/0 2 05/0 ای در محالت فاقد اسناد قانونیایجاد مناطق حاشیه 10
 04/0 1 04/0 در استفاده از پتانسیل نیروی جوان ایجاد اختالف و ناهماهنگی 11
 08/0 2 04/0 تضعیف ارتباطات و درک متقابل و دو سویه بین شهروندان؛ 12
 06/0 1 06/0 هاها و یک سویه نگری در طرحتقویت فردگرایی در برنامه 13
 06/0 2 03/0 ای؛تأثیر نامطلوب اقتصاد دولتی بر تورم و اقتصاد محله 14
 99/0  65/0 مجموع 

 18/2  1 جمع

ها و تهدیدها نیز شبیه مرحلة قبل طی شد. بدیهی است که برای فرصت (:(EFEماتریس ارزشیابی عوامل خارجی
 شود. ماتریس مربوط به این مرحله در زیر آمده است.استفاده می IEجمع نمره نهایی حاصل این ماتریس نیز در ماتریس 

 (IFE)ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی  -6جدول 

نمره  نمره ضریب عوامل اصلی خارجی  ردیف

 نهایی
    نقاط فرصت  

شناسی علل مشارکت کمتر زنان، اقدام و راهکارهایی ای تخصصی نسبت به آسیبکیل کمیتهتش 1
 عملی برای مشارکت بیشتر زنان در اداره امور شهر

05/0 1 05/0 

 06/0 2 03/0 جهت برطرف کردن آن تالش در نیازهای شهروندان و آگاهی از 2

جلب اعتماد شهروندان از طرف شهرداری از طریق: برخورد یکسان با همه مراجعین در اعمال ضوابط  3
 و مقررات و پرهیز از اعطای هر گونه امتیاز خاص به اشخاص خاص

06/0 1 06/0 

 06/0 2 03/0 به فعلیت رساندن نظرات شهروندان 4

 04/0 1 04/0 رعایت اصول اخالقی و پرهیز از هرگونه ضابطه بازی 5

 06/0 2 03/0 سنجش میزان انگیزه کارکنان را جهت تصدی شغل مربوطه 6

 05/0 1 05/0 بهبود خودآگاهی کارکنان از طریق برگزاری جلسات روانشناسی گروهی و خصوصی 7

 12/0 2 06/0 های آموزشی تخصصی و مطابق با شرح شغلبرگزاری دورهای فردی کارکنان با هارتقای مهارت 8

 12/0 2 06/0 خصوص شایسته ساالری و ارتقای شغلی بهبود انگیزه کارکنان با ایجاد اعتماد در 9

 1/0 2 05/0 ایجاد فرصت ارتباط مدیریت شهری با مردم و تعیین سازوکار آن  10

 05/0 1 05/0 التزام مدیران شهری در تن دادن به قواعد و معیارهای مشارکت مردم  11

 04/0 1 04/0 فرهنگی-تغییر رویکرد شهرداری از نهاد خدماتی صرف به نهادی اجتماعی 12

 06/0 1 06/0 تمرکز زدایی از شهرداری و تقویت تعامل محلی 13

 87/0  61/0 مجموع 

    نقاط تهدید  

 08/0 1 08/0 هاارهای مطمئن و قابل اعتماد هزینهفقدان سازوک 1

 15/0 3 05/0 ها م برنامهایجاد بی ثباتی در مدیریت و تغییرات مداو 2

 12/0 2 06/0 های سیاسی وجود ضعف در تخصص محوری و انتصاب 3

 14/0 2 07/0 تقلیل مشارکت به حضور سمبلیک و نمادین  4

 1/0 2 05/0 فقدان جایگاه حقوق شهروندی مدون و مصوب  5

 16/0 2 08/0 های مدیریت بود ضمانت حقوقی و اجرایی برنامهن 6

 75/0  39/0 مجموع  

 62/1  1 جمع
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است که نشان از این دارد که مدیریت کارکنان  62/1بر اساس این ماتریس نمره نهایی عوامل خارجی، برابر با 
نتوانسته در برابر این عوامل واکنش مناسبی نشان دهد. لیکن اختالف امتیاز بین عوامل داخلی و خارجی، بیانگر شهرداری 

بد بودن وضعیت عوامل خارجی نسبت به داخلی است و امتیاز به دست آمده در ارتباط با عوامل داخلی، نشانگر این است 
تکنیک سوات، استراتژی مورد نظر این شرایط از نوع استفاده از که عوامل قوت بیشتر از عوامل ضعف است که در تحلیل 

ها بوده است و قابلیت اجرایی را در صورت برطرف نمودن نقاط ضعف داراست و برای ها برای استفاده از فرصتتوانمندی
( و 8( و )7ل )های خاصی است که در این بخش مطابق جدواینکه وضعیت را از حالت فعلی خارج کند، نیازمند استراتژی

( به استناد نمرۀ نهایی حاصل از ترکیب عوامل داخلی و خارجی در مدل سوات، نوع استراتژی با توجه به 4شکل )
 گردد.بزرگترین عدد تعیین می

 مجموع ضرایب عوامل -7جدول 
T O W S 
75/0 87/0 99/0 19/1 

 مجموع ضرایب عوامل مرکب - 8جدول 
WO ST WT SO 
86/1 94/1 74/1 06/2 

 1400های نگارندگان، مأخذ: یافته

 
 
 
 

 
 ارزیابی عوامل داخلی و خارجی -4شکل 

نقاط قوت و فرصت است SO مربوط به عوامل 7شود، بزرگترین عدد به دست آمده در جدول چنانکه مالحظه می
بوده است و باید برای کاهش نقاط ضعف تالش داشته که در این شرایط توسعة مشارکت مردمی دارای نقاط ضعف عمده 

ها سعی شود ها برای استفاده از فرصتهدف این است که با استفاده از توانمندیSO (، در استراتژی4باشد و طبق شکل )
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ها برای استفاده از توانمندی
استفاده از فرصت ها

SOST

بهبود شرایط محیطی با 
استفاده از توانمندی ها

کاهش نقاط ضعف و پرهیز از 
تهدیدات
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استفاده کرد، این است که از دیگر امکانات برای  SOهایی که بتوان از استراتژی نقاط ضعف داخلی بهبود یابد و از راه
 ها را فراهم شود.های الزم، به منظور استفاده از فرصتها استفاده کرد و دیگر اینکه سعی شود زمینهبهره گیری از فرصت

 گیرینتیجه

ها از د سازمانها، دستخوش تغییر و تحوالت شگرف و مداومی است و تمامی ابعاویژه جهان سازمانجهان امروز به
کننده در حال عوض شدن از محیط داخلی تا محیط خارجی، از عوامل انسانی تا غیر انسانی و ...، همگی با شتابی خیره

تا کنون پژوهشی که هر دو مبحث مشارکت مردمی و مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری  حالتی به حالتی دیگر هستند
از طرفی در مطالعات انجام شده در باشد. های این پژوهش میجمله نوآوری به صورت خاص بررسی نگردیده است که از

یافتگی مبتنی بر اطالعات و دانش، جلب مشارکت مردمی یکی از پارامترهای اصلی توسعه عملکرد کارمندانزمینه 
یویدسون، آلن تواند همسو با نظریات افرادی چون مایرون وینر، اسکات دکه نتایج این پژوهش می محسوب شده است

گیرد و بیرو و دیگر پژوهشگرانی باشد که معتقدند مشارکت شهروندی تعاملی مستمر بین دولت و شهروندان صورت می
های سیاسی، مدنی و... تأثیر گذار خواهد بود کم و بیش در حیات اقتصادی، گذران اوقات فراغت، فرهنگ، تقبل مسئولیت

سیاسی به عواملی چون رشد نیروی -شکل و رشد مشارکت مردم در امور اجتماعیو در بررسی عوامل و شرایط مرثر بر ت
نماید؛ باید مد نظر قرار گرفت که کار در شهر، تنوع فرهنگی)قومی، زبانی، مذهبی(، و گسترش ارتباطات جمعی اشاره می

های سی و تقویت شاخصشهرداری شیراز با برر 2ارتباط مدیریت عملکردکارکنان و بهبود مشارکت مردمی در منطقه 
ای، بعد رفتاری، بعد مبتنی بر نتایج، بعد مبتنی مشارکت مردمی )بعد عینی و بعد ذهنی( و عملکرد کارکنان )بعد خصیصه

توان نتیجه گرفت که مشارکت ها در این منطقه گام برداشت. در  نهایت میبر کیفیت( در جهت حل بخشی از این بحران
ها و ابعاد عملکرد است که عوامل بسیاری در آن دخیل هستند که هر کدام از این شاخص مردمی یک پدیده چندبعدی

تواند در جهت افزایش مشارکت مردمی در شهرداری منطقه دو شیراز تأثیرگذار است و نتایج آزمون کارمندان می
Anova ( نشانگر میزانF مدل رگرسیون برابر )باشد. بنابراین دار مینیدرصد مع 100است که به طور  شده 846/30

و باشد های مشارکت مردمی و مدیریت عملکرد کارکنان همبستگی مثبت برقرار میتوان بیان داشت که میان شاخصمی
ترین عامل مدیریت عملکرد کارکنان در جهت بهبود مشارکت مردمی درصد، مهم 51در نهایت بعد مبتنی بر نتایج با 

درصد، بعد  7/2درصد، بعد رفتاری با   8/6درصد، بعد ذهنی با   4/7بعد مبتنی بر کیفیت با  باشد و پس از آن به ترتیبمی
 درصد بر بهبود مشارکت مردمی تأثیرگذار هستند.  1/1درصد و بعد عینی  1/2ای با خصیصه

 پیشنهادها
ت عملکردکارکنان و مشارکت در پایان شایسته است با توجه به تنتایج بدست آمده از تحقیق برای بهبود ارتباط مدیری

 شهرداری شیراز به موارد ذیل اشاره کرد:  2مردمی در منطقه 

های مختلف توان پیشنهاد کرد که بررسی صالحیت و توانایی کارمندان شهرداری جهت کار در بخشمی -

 سازمان در ارتباط با شهروندان الزمه افزایش مشارکت شهروندی است.

های کارکنان و افزایش مشارکت شهروندی به مدیران در راستای بهبود فرآیند بهسازی و توسعه شایستگی -

شود: بهبود خودآگاهی کارکنان از طریق برگزاری جلسات روانشناسی گروهی و منابع انسانی پیشنهاد می

مطابق با شرح های فردی کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و خصوصی. ارتقای مهارت

 شغل 

 بهبود انگیزه کارکنان با ایجاد اعتماد درخصوص شایسته ساالری و ارتقای شغلی  -
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رسانی مناسب به شهروندان از طریق انتخاب افراد مناسب براساس شایسته ساالری ارزیابی مستمر و اطالع -

 هابرای تصدی شغل

های مشارکت محلی ایجاد و تقویت سازمان ریزی دقیق در محالت، از طریقمشارکت شهروندان با برنامه -

تواند تأثیر بسزایی در اداره امور محلی توسط مشارکت مانند شورایارها ، همکاری شهریاران جوان و ... می

 شود.ها شهرداری میکنندگان داشته باشد و در نتیجه کاهش هزینه

ان در محالت و نظارت دائم به کنندگهای مشارکتاعتمادسازی توسط شهرداری از طریق حمایت از طرح -

 نحوه برخورد کارمندان شهرداری با شهروندانی که تمایل دارند در ایجاد و توسعه مشارکت فعالیت کنند.

 منابع

ثر سنجش، مدیریت و ارزیابی عملکرد مؤارائه مدل راهبردی  (. 1392احسانی فرد، علی اصغر؛ احسانی فرد، مهـدی. )
مـدیریت  .شهرداری تهران(18و  3؛ )مورد پژوهی: مناطق EFQMو  BSCها با تلفیق دو مدل شهرداری

 .7-26، 31شهری، شماره 

بررسی نگرش شهروندان بر مشارکت در مددیریت شدهری شهرسدتان  (.1396. )آذر نی، ابوالقاسم؛ اسکندری،ال
 .1-8لوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، المللی روانشناسی، جامعه شناسی عسومین کنفرانس بین ."گنبد کاووس

های رقابتی یریت عملکرد کارکنان با استراتژیبررسی رابطه همسویی رویکردهای مد(. 1392البرزی، احمد. )
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه . سازمان و رضایت مشتریان

 صنعتی شاهرود. 

پایش حکمراویی خوب شهری با تأکید بر مشارکت شدهروندی ) نمونده (. 1396؛ برزوئی، سوده. )، عدالتامیرزاده
 NBN( Neighbours موردی : موفق تدری  شدیوه مددیریت شدهری شدهروند گرایانده در جهدان (

Building Neighbourhood )تهران. معماری و شهرسازی ایران معاصر، المللی عمران،. کنفرانس بین 

بررسی نقش مشدارکت شدهروندان در نوسدازی و بهسدازی  . (1395) .مجیدامیری، مجتبی؛ نشاط، اکبر؛ نیکنایی، 
جغرافیـای  .شدهرداری تهدران( 12)مطالعه موردی: منطقه  های فرسوده با رویکرد مدیریت شهریبافت

 .523-539 (، 3) 48انسانی، 

ل موثر بر افزایش مشارکت مردمی در مددیریت شدهری و بررسی عوام (.1394. )حیـدربهرامی، ساناز؛ جهانبخش، 
های کاربردی در مهندسی المللی پژوهشسومین کنفرانس بین .ارائه راهکارهای بهبود آن)نمونه موردی شهر اهواز(

 .1-14عمران، معماری و مدیریت شهری، 

کیدد بدر جایگداه ایران با تأ های توسعه شهریت طرحنقدی بر شرح خدما(. 1394. )امین بیضایی، میترا؛ شکیبا،
های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و المللی پژوهشسومین کنفرانس بین .هامشارکت شهروندان در ای  طرح

 .1-13مدیریت شهری، 

هدای زارش تحلیلی ارزیابی عملکرد شاخصگ(. 1395؛  ورشوکار، سـعادت. )زاده، سحرحاجتی، امید؛ روزبان، فرناز؛ مرمن
ریزی استان خوزستان معاونت . سازمان مدیریت و برنامه1393های اجرایی استان خوزستان سال دستگاه عمومی

 توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مجری جهاد دانشگاهی استان خوزستان. 

ایسته تحلیلی بر همبستگی بی  الگوی حکمروایی ش . (1395). عطاءاله زاده، جواد؛ موسوی، چمران؛ زرفشان،علیحاجی
-260 (،54) 16فصـلنامه فضـای جغرافیـایی، .شهری و میزان مشارکت شهروندی )مطالعه موردی شهر شیراز(

237. 
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تأثیر عدالت سازمانی بر انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان مورد  (.1397؛ حسینی، سید مهدی. )حاجیهرجبی فرجاد، 
 .39-47 (،4) 6پژوهش نامه مطالعات مرزی،  .مطالعه: کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی سیستان بلوچستان

ارزیابی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و نقش آن در تدامی   . (1395). آبادی؛ سعیدحسینزنگنه، یعقوب؛ 
 .51-62، (20) 6مجله آمایش جغرافیایی فضا،  .منابع مالی مدیریت شهری: نمونه موردی شهر سبزوار

های عمدومی در بهبدود ثیر مشدارکتنقدش و تدأ (. 1395علیا؛ مهـدی )شمین؛ شریفیایمان سرورزاده، کورش؛ آرمین،
های نوین در حوزه مهندسـی عمـران، معمـاری، فرهنـگ و مـدیریت . سومین کنگره علمی پژوهشی افقمدیریت شهری

 .1-7شهری ایران، 

تحلیلی بر عملیاتی نمودن راهبرد های  .(،1396) .شجاعی، محمدرضا ؛ دشتی، محمود؛ قهستانی، حامد؛ سلحشوری، محمد
 .ها )نمونه مدوردی : شدهرداری زاهددان(ماعی حوزه مدیریت شهری و شهرداریتوسعه فرهنگی و اجت

 مشهد. های نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی،همایش ملی پژوهش

)  مردم در بازه زمانی تهیه طرح تدا اجدراءفرآیند اجرایی جلب مشارکت (. 1391نژاد؛ مجتبی، برزگربیـوکی )شریف
 .1-16ریزی و مدیریت شهر، چهارمین کنفرانس برنامه. محله پشت باغ شهر یزد(

. تحلیل حقوق شهروندی و نقش آن در راستای ارتقاء مددیریت شدهری(. 1398؛ زمانی، محدثـه. )پور، زهراصفایی

عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشـگاه تخصصـی های کاربردی در مهندسی ششمین کنفرانس ملی پژوهش
 تهران. انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران،

مهندسـین مشـاور  .اجتمداعی( –اقتصدادی  –شناخت و تحلیل وضع موجود )کلیات  (.1393. )2طرح تفصیلی منطقه

 فرنهاد و با هماهنگی مشاور شهر. 

شهرداری منطقه  6نگرش شغلی و عملکرد کارکنان؛ مورد مطالعه ناحیه  بررسی رابطه (.1395. )طرزی، اکرم
 اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی، تهران. .تهران 14

تحلیل عوامل مؤثر بدر  .(1393) میرزاده، سیدحسین.؛ دهقانی، مصطفی عبده کاله ی، محسن؛ رفیعیان نجف آبادی، محسن؛
 )مطالعده موردی:محلده فداطمی تهدران(. لیل رگرسیون گام به گامقیمت مسک  با استفاده از مدل تح
 . 69-80، 7فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 

. سومین ثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهریشناسایی عوامل مؤ(. 1396. )شریفی، معصومه؛ فتحی، مهدی

 تهران. شهرسازی در آغاز هزاره سوم، المللی معماری عمران وهمایش بین

شناسی منظر نمونه موردی: خیابان های شهری با رویکرد زیباییجدارهطراحی (. 1397) .فروزان، غالمحسین
 ارشد در رشته طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  بیضاء. نامه کارشناسی. پایانلطفعلی خان شیراز

، 160ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره  .مدیریت عملکرد کارکنان .(1392) .قربانزاده، منصور

53-39. 

کارکنان،  بررسی سیستم اثربخش ارزشیابی و مدیریت عملکرد(. 1397. )نژاد، محمدحسین؛ قاسمیگلستانی، امیر
عات حقوقی و های نوین و خالق در مدیریت، حسابداری، مطال. کنفرانس ملی اندیشههامبانی، رویکردها و روش

 ، زرقان.1اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرقان، موسسه آموزش عالی عالمه خویی، دوره

های اجتمداعی بدا قش مدیریت شهری در افزایش مشارکتبررسی ن .(1396) .بنیامین محسنی، رضاعلی؛ نعیمایی،
 .81-94 (.3) 9مطالعات توسعه اجتماعی ایران، .تهران 8محوری )مطالعه موردی: منطقه تأکید بر محله

تصویرپردازی از مشارکت شهروندی  (.1399. )علینژاد، پیران ؛رضایانقیه باشی، احد محمدزاده، علی؛ پورعزت، علی اصغر؛
 .117-135(، 4)4. دانش شهرسازی، با هدف بهبود حکمروایی شهری مورد مطالعه: شهر تهران



 15-32(، 1)9، شکور و شجاعی فرد 31
 

 

ثیر عوامل مؤثر )فرهنگی، منابع انسانی( بر بررسی تأ (.1396. )اشرف پوری، زهرا ؛ نژاد، قنبر؛ امیرمردانی، محمدرضا
 .453-467، 49مدیریت شهر، شماره  .عملکرد کارکنان شهرداری اهواز

 .17-24(، 62)15باغ نظر،  مفهوم طراحی مشارکتی منظر.(. 1397) منصوری، سید امیر؛  فروغی، مهدا.        

های تابعه مدیریت شهری با استفاده از توسعه احی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانطر (.1395. )محمدموسوی، 
 .97-1178(، 2)4های دولتی، مدیریت سازمان .کارت امتیازی متوازن

کید بر شهرهای های دولت محلی و توسعه شهری با تأتبیی  سیاست(. 1400) ؛ باویر، حسن.مهکویی، حجت
 .17-36(، 1)1علمی سیاست گذاری محیط شهری،  فصلنامه. ایران

معرفی الگویی برای مدیریت عملکرد کارکنان در (. 1398. )دشتی، رضا ؛رفیعی آتانی، عطااهلل میرباقری، سیدمحسن؛
 .130-97 (،17) 66فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، . مراکز تحقیقاتی نظامی

دانش و مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر  ارتباط مدیریت(. 1398ی، علی. )حیدر؛ خدابخشی، محمدنعمتی، مریم؛ 
 تهران.  های مدیریت و علوم انسانی در ایران،. ششمین همایش ملی پژوهشهامزیت رقابتی سازمان

-اسینامه کارشنن. پایانگیزش شغلی بر عملکرد شغلی کارکناثیر مدیریت عملکرد و انتأ (.1394هزاروسی، مریم. )

 ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی. 

ثر بدر شهروندان در امور شهری و عوامل مؤمیزان مشارکت (. 1395. )داود یغفوری، حسین؛ طهماسبی، قباد؛ حاتمی،
 .29-57، 39فصلنامه آمایش محیط، شماره . )نمونه موردی: دره شهر( آن
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