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ارزیابی میزان و عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به مدیریت
شهری (مطالعه موردی :منطقه یک شهر شیراز)
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تاریخ پذیرش1398/05/25 :

چکیده:
شرايط امروزين كالنشهر شیراز ،نیاز به سنجش و گسترش اعتماد اجتماعي در همه سطوح و
ابعاد زندگي شهری را جدیتر ساخته است و از سوی ديگر ،فقدان پیوندهای سنتي و ايجاد
پیوندهای اجتماعي جديد ،مفهوم اعتماد را با معضالتي مواجه نموده است .بنابراين ،هدف اين
پژوهش سنجش عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به مديريت شهری (مطالعه موردی :منطقه يک
شهر شیراز) ميباشد .پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردی و از لحاظ روش توصیفي – تحلیلي با
استفاده از ابزار پرسشنامه ميباشد .جامعه آماری پژوهش ،شهروندان منطقه يک شهر شیراز است
كه تعداد نمونه با استفاده از فرمول كوكران  384نفر محاسبه شد .روايي سؤاالت پرسشنامه توسط
اساتید و متخصصان حوزه جغرافیا و برنامهريزی شهری مورد تأيید قرار گرفت ،پايايي آن نیز با
آزمون آلفای كرونباخ  0.93محاسبه شد .برای تجزيه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از نرم
افزار spssاستفاده شده است .نتايج آزمون كلموگروف اسمیرنوف غیر نرمال بودن داده ها را نشان
داد به همین جهت برای پاسخگويي به سؤاالت پژوهش از آزمونهای ناپارامتريک كای اسکوئر و
كروسکال والیس استفاده شده است .نتايج حاصل از آزمون كای اسکوئر نشان داد كه شهروندان
منطقه يک شهر شیراز اعتماد پايیني به مديريت شهری دارند همچنین ويژگيهای اعتماد شونده
(شهرداری و شورای شهر) بیشترين تأثیر را بر میزان اعتماد شهروندان داشته و ويژگيهای اعتماد
كننده (شهروندان) و ويژگي های ثابت محیط به ترتیب تأثیر كمتری بر میزان اعتماد شهروندان به
مديريت شهری داشته اند .همچنین آزمون كروسکال والیس نشان داد كه تمامي متغیرهای مورد
بررسي در پژوهش با  sig=0.000و خطای كمتر از  0.05تأثیر معناداری بر میزان اعتماد شهروندان
به مديريت شهری داشته است.
واژگان کلیدی :اعتماد ،مديريت شهری ،شهرداری ،شیراز
 .1مقدمه
 1دانشیار جغرافیا و برنامه ريزی شهری ،دانشگاه مازندران
 2كارشناسي ارشد ،جغرافیا و برنامه ريزی شهری ،دانشگاه مازندران
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اعتماد متقابل سطح میاني و نظامهای اعتماد موجود میان نهادها و سازمانهای اجتماعي،
اساسيترين مفاهیم در نظرات كلمن است .به عبارت ديگر ،اعتماد اجتماعي به عنوان ماهیت سرمايه
اجتماعي شناخته ميشود و شهروندان خوش بین شهروندان خوبي محسوب ميشود
) . (Newton,2004:15اعتماد به طرف معامله مي تواند منجر به نتايج مطلوبي شود .در حقیقت ،وقتي
سازمان به شريک خود اعتماد ميكند نوعي حس امنیت را در شريک خود ايجاد ميكند كه احساس
امنیت مينمايد كه اين رابطه نتايج مثبتي را به بار خواهد آورد( .)Hau & Ngo,2012اما تعريفي از
اعتماد كه مورد تايید اكثريت است و توسط میِر و همکاران( )19951ارائه شده است عبارت است از:
تسلیم يک طرف در برابر اقدام طرف ديگر؛ بر پايه اين انتظار كه طرف مورد اعتماد اقدامي خاص را
كه برای طرف اعتمادكننده اهمیت دارد برای او انجام خواهد داد صرف نظر از توانايي كنترل يا
نظارت طرف اعتمادكننده بر طرف معتمد (لطیفي و مومن كاشاني .)242 :1389 ،اعتماد مهمترين
مؤلفه نظم اجتماعي و يکي از اركان سرمايه اجتماعي است و بررسي تجربي آن در جامعه ميتواند
راهکاری عملي برای نیل به فرهنگ متعالي شهروندی باشد .اغلب مطالعات حاكي از روند نزولي
اعتماد اجتماعي و مدني در طول سالیان اخیر است .در اغلب پیمايش های جهاني ،در سنجش اعتماد
مردم به نهادهای زير پرداخته ميشود مذهب ،پلیس ،ارتش ،نظام حقوقي ،مطبوعات ،تلويزيون،
اتحاديههای كارگری ،ادارات دولتي و شركت های خصوصي .از طرفي كاهش اعتماد اجتماعي در
ايران در دهههای اخیر ،مسألهای است كه بسیاری از محققان آن را بررسي و گوشزد كردهاند .در اين
میان دغدغههای مربوط به مسايل شهر و شهروندان ،اعتماد به شهرداری از اهمیت خاصي برخوردار
گرديده است .شهرداری به عنوان يک نهاد اجتماعي و مردمي بسیار با اهمیت در شهر كه نقش ارائه
خدمات عمومي به شهروندان را بر عهده دارد بايد به گونهای عمل نمايد تا مردم آن جامعه آن را مفید
و قابل دسترس بدانند و از طرفي شهرداری بدلیل تأمین منابع مالي و جلب مشاركتهای مردمي بايد
مشروعیت مردمي خويش را حفظ نمايد تا بتواند اعتماد تمامي اقشار جامعه را بخود جلب نمايد
(محمدی و زنگنه .)157 :1390 ،در مطالعات متعددی ،اعتماد به عنوان كاتالیزوری قوی برای رشد
اقتصادی ،بهرهوری ،توسعه ،نوآوری ،موفقیت در سطح سازماني و كشوری و عوامل رشد ،تعمیم داده
ميشود ( .)Alaaraj,2016:501وقتي سخن از اعتماد عمومي ميشود يعني عامه مردم انتظار دارند
مقامات و كاركنان سازمانهای دولتي با اقدامات خود در تعامل با عامه كه در اين تعامل ،نوعي عدم
اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمانهای دولتي وجود دارد ،به انتظاراتشان پاسخ
دهند (مولوی و همکاران .)572 :1396 ،اعتماد عمومي ،بنیاش بسیاری از تعامالت و كنشهای
روزمره در جوامع انساني ،چه در ارتباط میان فردی و چه در ارتباطات جتماعي بین گروهها است.
اعتماد ،مفهوم مبهمي است كه از ابعاد مختلف به آن پرداخته شده و اين امر تا حدی به كثرت معنا،
ابعاد و انواع مختلف انجامیده است ( .)Master & Resnik,2013:324در فضای مبتني بر اعتماد
Mier et al
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عمومي بین شهروندان و دولت ابزارهايي مانند زور و اجبار برای تضمین دادوستدها كارايي خود را از
دست ميدهند و در عوض ،قصد افراد برای بازپرداختها و اعتقاد به درستکاری افزايش مييابد
( .)Hanitzsch & Berganza,2014:796اعتماد يکي از جنبههای مهم روابط انساني و زمینه ساز
مشاركت و همکاری میان اعضای جامعه است .اعتماد مبادالت را در زمینههای مختلف اقتصادی،
اجتماعي و فرهنگي سارعت ميبخشد (زاهدی و همکاران .)71 :1391 ،از آنجا كه نظم نوين
اجتماعي ،روابط اجتماعي را به ورای قلمروی خويشاوندی و خانوادگي و به عبارتي ديگر ،به سوی
نهادها و سازمانها ،جهت گیری و هدفگیری ميكند ،فقدان يا كاهش اعتماد نهادی ،به عنوان
شالوده روابط بین شهروندان با سازمانها و نهادها ،موجب ناكارآمدی اين گونه سازمانها از يک سو و
عدم تأمین انتظارات و تمايالت نیازی شهروندان از سوی ديگر ميشود .دراين میان ،رابطه شهروند
(به مثابهی خرده نظام شخصیت) با مديريت شهری در معنای عام و شهرداری در معنای خاص (به
مثابه خرده نظام اجتماعي) ،رابطه ای مبادلهای است؛ بنابراين برای حفظ و استمرار و اثربخشي اين
مبادله ،هنجارها و رويهها نیاز است كه شالوده آنها را روابط مبتني بر اعتماد نهادی شکل ميدهد.
در واقع برای تنظیم روابط شهروندان با نهادها و سازمانهای متولي مديريت شهری به ويژه
شهرداری ،وجود اعتماد نهادی ،ضروری ميباشد تا از اين طريق بتوان كنشها ،رفتارها و مناسبات
بین شهروندان با اين گونه سازمانها و نهاد ها را پیشبینيپذير و قاعدهمند ساخت (فالحزاده
ابرقوئي و همکاران.)90 :1392 ،
شرايط امروزين كالنشهر شیراز ،نیاز به سنجش و گسترش اعتماد اجتماعي در همه سطوح و
ابعاد زندگي شهری را جدیتر ساخته است و از سوی ديگر ،فقدان پیوندهای سنتي و ايجاد
پیوندهای اجتماعي جديد ،مفهوم اعتماد را با معضالتي مواجه نموده است .بنابراين ،اين پژوهش
سعي دارد بنا به اهمیتي كه اعتماد در جهت وجود نظم ،همبستگي و مشاركت در جامعه ،نهادها و
سازمانهای آن دارد به بررسي میزان اعتماد شهروندان به شهرداری و شورای شهر شیراز پرداخته و
عوامل مؤثر بر آن را بیابد .در اين پژوهش ،اعتماد به معنای انتظارات مثبت شهروندان شیرازی از
شهرداری و شورای شهر ميباشد .با توجه به مطالب مطروحه فوق ،سؤاالت پژوهش بدين ترتیب
ارائه مي گردد:
 میزان اعتماد شهروندان منطقه يک شهر شیراز به شهرداری و شورای شهر چقدر است؟
 ويژگيهای اعتماد شونده (شهرداری و شورای شهر ،ويژگيهای اعتماد كننده (شهروندان) و
ويژگیهای ثابت محیط چقدر بر میزان اعتماد شهرندان منطقه يک شیراز اثر گذار ميباشد؟
 عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان منطقه يک شهر شیراز به شهرداری و شورای شهر كدامند؟

.2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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فرهنگ آكسفورد ،اعتماد را به عنوان يک باور كه يک فرد ممکن است به آن تکیه كند ،تعريف
مينمايد تعريف ديگر توسط ايچنووسکي و همکاران( )19971ارائه شده است كه ميگويد اعتماد
عبارت است از اين باور كه كساني كه ما به آنها متکي هستیم ،انتظارات مان را برآورده خواهند
ساخت .اين انتظارات به ارزيابي ما از مسئولیت ديگران برای برآوردن نیازهايمان وابسته است .داني و
كانن )1997( 2اعتماد را اعتبار 3و خیرخواهي 4درك شده توسط اعتماد شونده تعريف ميكنند
(امامي و همکاران .)27 :1392 ،به طور خالصه ،اعتماد به معنا اعتقاداتي است كه افراد در مورد
رفتار آينده گروه مقابل دارند .هرچه گروه الف ،اعتقاد بیشتری داشته باشد كه گروه ب در روابط به
تعهداتش عمل مي كند (كه اين امر منجر به بروز نیت خوب و صالحیت گروه ب ميشود) ،گروه الف
به گروه ب اعتماد بیشتری خواهد كرد (  .)Lee,2004:625بي ير ( ،)1995معتقد است عوامل مؤثر
بر میزان اعتمادی كه اعتماد كننده به اعتماد شونده دارد ،شامل توانايي خیرخواهي و صداقت
اعتماد شونده ميباشد ( .)Beir,1995:506.در واقع ،اعتماد يک مفهوم پیچیده با ابعاد مختلف است
علي رغم مشکالتي كه در بیان مفهوم اعتماد وجود دارد ،يک تجزيه و تحلیل جامع از ادبیات موجود
در اين زمینه نشان دهنده بعضي اتفاق نظرهاست .بسیاری از محققان معتقدند كه اعتماد به طور كلي،
اطمینان و خوش بیني نسبت به وقوع حوادث ،يا اطمینان داشتن نسبت به ديگران بدون وجود داليل
اجباری است ( .)Smith & Birney,2005امروزه گفته مي شود كه ابهام و عدم اطمینان در حال
افزايش است ،بنابراين نیاز فزايندهای به تغییر ،نوآوری ،يادگیری و ريسکپذيری وجود دارد.
سازمانها بايد بدانند كه چگونه اعتمادسازی به عنوان يک فرايند تعاملي عمل ميكند و سیاستها و
فعالیتهای سازمان چه اثری بر میزان اعتماد مشتريان دارد .اعتماد موضوع مورد عالقه بسیاری از
محققان در رشتههای علمي (از قبیل مديريت ،سیستمهای اطالعات و بازاريابي) مختلف بوده است.
محققان از ديدگاه های مختلف اقدام به آزمودن اعتماد كردهاند و تعاريف چندگانه ای از اعتماد وجود
دارد .كسب و كارها بر توسعه روابط بلندمدت و نافع با مشتريان ،ديگر سازمان ها و كاركنان تمركز
كردهاند .يک عنصر بسیار حیاتي در دستیابي موفق به اين روابط بلندمدت ،ايجاد و حفظ اعتماد است.
(احمدی و عسگری ده آبادی .)13 :1394 ،آنتوني گیدنز اعتماد و تأثیر آن بر فر ايند توسعه را زيربنا
و زمینه ساز اصلي در جوامع مدرن ميداند .بي اعتمادی ،پديده ای روان شناختي است كه فرد
اطمینان به خود را از دست ميدهد و به ناتواني خود اذعان دارد .بحران سیاسي  ،اقتصادی و اجتماعي
در سطح جامعه و فراگیر شدن آن باعث بي اعتمادی افراد ميشود .شدت چنین وضعیتي نزول
معیارهای اخالقي فرد و ناديده گرفتن معیارهای جمعي و در نهايت تجاوز به حقوق ديگران حتي به
صورت آشکار و به صورت باجگیریهای مختلف است(شايگان و همکاران.)104 :1394 ،
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انواع اعتماد از نظر گیدنز ،تركیبي از عوامل جامعه شناختي است .وی انواع اعتماد را چنین بیان
ميكند :اعتماد بنیادی ،اعتماد بین شخصي و اعتماد تعمیم يافته:
اعتماد بنیادی 1:نگرشي است نسبت به خود و دنیای پیرامون كه رفتار و اعمال ما را متأثر
ميسازد و موجب تقويت اين تفکر مي گردد كه افراد و امور جهان قابل اعتماداند و بر استمرار و ثبات
اين باور صحه ميگذارد « .بااو» معتقد است كه اين نوع اعتماد در مراحل اولیه زندگي انسان شکل
ميگیرد( .)Bao et al:2004گیدنز از آن تحت عنوان امنیت هستي شناختي) امنیت وجودی (ياد
ميكند .منظور از امنیت وجودی اطمیناني است كه اغلب موجودات انساني از پیوستگي و استمرار
هويت خود و محیط ها ی اجتماعي و مادی اطراف خود دارند.
اعتماد بین شخصي :شکل ديگری از اعتماد است كه در روابط چهره به چهره خود را نشان
ميدهد .اين شکل از اعتماد موانع ارتباطي را مرتفع ميسازد و با كاستن از حالت دفاعي ،بسیاری از
تعامالت مؤثر را موجب ميشود .اعتماد بین شخصي حوزهای از تعامالت بین عشاق ،دوست ،همکار
وغیره است .به لحاظ نظری در يک رابطه مبتني بر اعتماد حداقل دو نفر حضور دارند اعتماد كننده و
فرد مورد اعتماد .در اين رابطه فرد مورد اعتماد بالقوه ميتواند واكنشهای متفاوتي از خود بروز دهد،
كه ميتوان به دو دسته تقسیم كرد :واكنش های مثبت و منفي .بررسي ديدگاه های مختلف نشان
ميدهد كه روابط احتماعي در ايجاد اعتماد بین شخصي نقش اساسي ايفا ميكنند.
اعتماد تعمیم يافته يا عام :اين نوع اعتماد را ميتوان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه
جدای از تعلق آنها به گروههای قومي و قبیلهای تعريف كرد.كه نشان دهنده چند نکته اساسي است:
اعتماد تعمیم يافته محدود به افرادی كه با هم برهم كنش دارند و میانشان روابط چهره به چهره
برقرار است ،محدود ناست .اعتماد تعمیم يافته حوزه كساني را كه با ما برهم كنش دارند يا بالقوه
ميتوانند برهم كنش داشته باشند دربر ميگیرد .اعتماد تعمیم يافته مرزهای خانوادگي ،همسايگي و
قومي را در مينوردد و در سطح ملي گسترش مييابد .اعتماد تعمیم يافته پديده نسبتا جديدی
است كه همراه با شکلگیری دولتهای مدرن يا دولت -ملت مطرح ميشود .اعتماد تعمیم يافته الزمه
همکاری و مشاركت میلیونها شهروندی است كه جوامع پیچیده و مدرن امروزی را تشکیل
ميدهند (محمدی و زنگنه.)160 :1392 ،
مديريت شهری ،عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقای مديريت پايدار مناطق شهری در
سطح محلي با در نظر داشتن و تبعیت از اهداف و سیاست های ملي ،اقتصادی و اجتماعي كشور.
مديريت شهری عبار است از يک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمي و غیررسمي مؤثر
و ذيربط در ابعاد مختلف اجتماعي ،اقتصادی و كالبدی حیا شهری با هدف اداره ،كنترل و هدايت
توسعه همه جانبه و پايدار شهر مربوطه (رضويان .)13،1381،منظور از مديريت شهری در اين مقاله
نظامي است متشکل از متولیان اداره امور شهر كه در رأس آنها شهرداری تهران قرار دارد كه
Basic Trust
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فعالیتهای شهر را سازمان ميدهد و به منظور انجام بهینه وظايف بر آنها نظار دارد .شناخت،
سازماندهي و تعیین جايگاه نهادها و سازمان های مرتبط با توسعه شهر ،از جمله مسائل مهم مديريت
شهری به شمار ميرود .برقراری ارتباط بین اين نهادها و هماهنگ نمودن فعالیتهای آنها در راستای
اهداف و سیاستهای توسعه پايدار شهری از عوامل ديگری است كه در مديريت شهری اهمیت بسزايي
دارد .از مجموعه اين مشخصاً به عنوان ساختار مديريت شهری نام برده مي شود .هماهنگي همه
اقدامات و فعالیت های شهری مستلزم تعیین اهداف و سیاستهايي است كه تمام ذينفعان شهر در
انجام آن با هم توافق داشته باشند و همچنین جايگاه سازماني آن را به عنوان هماهنگ كننده
بپذيرند .اين نظام مديريت رابط بین شهرها و حکومت مركزی انگاشته ميشود.
رويکردهای جديد مديريت شهری كه با عنوان"مديريت هدف دار" از آن ياد مي شود ،روندی پويا
است كه در آن اهداف تعیین و به عنوان وظايف مديريت مد نظر قرار ميگیرد .در اين نظام تمام
آنهايي كه در اداره امور همه بخشهای شهر مسئولیت دارند ،برای ايجاد تغییرات اساسي در محیط
پیش قدم ميشوند و با روشهايي از پیش انديشیده شده به حل مشکال شهری ميپردازند .مهمترين
برنامه سازمان ملل متحد در زمینه مديريت توسعه شهری«برنامه مديريت شهری» را شامل ميگردد
كه تحت نظر سازمان ملل و بانک جهاني تدوين و به اجرا درمي آيد .اين برنامه وظايف دهگانه
مديريت شهری را به شرح زير بیان ميكند :توجه به توسعه پايدار ،مديريت محیط زيست ،كاهش
فقر شهری ،مديريت حمل و نقل شهری ،بهبود اقتصاد شهری مديريت زمین شهری ،مديريت
زيرساختهای شهری ،مديريت كالبد شهری ،حمايت از ظرفیتهای بالقوه محلي توسعه و تأمین
منابع مالي شهرداریها نظريه ها و راهکارهای جديد بر مديريت جامع و تخصصي شهری تأكید
ميكند و رهبری اين مديريت جامع را به شهرداریها محول مينمايد .زيرا هماهنگي فعالیتها و
اقدامات شهری به دست شهرداری مي تواند ارتباط بین شهروندان با ساير دستگاههای دولتي را برقرار
سازد و موجبات توسعه موزون شهری را فراهم آورد (حاجیان و همکاران.)59 :1391 ،
جايگاه مديريت شهری در نظام برنامهريزی :سیستم مديريت شهری بنابه تعريف و بهلحاظ
وظايف عملي خود موظف به برنامهريزی توسعه و عمران شهری و اجرای برنامهها ،طرحها و
پروژههای مربوطه است .انجام اين وظايف تعیینكننده نوعي هويت برنامهريزی اجرايي برای آن
است .در واقع مديريت شهری در قالب نظام برنامهريزی اقتصادی ،اجتماعي و قضايي حاكم بر كشور،
اقدام به تهیه برنامههای توسعه شهری برای شهر ميكند و سپس آن برنامه را در چارچوب نظام
اداری  -اجرايي حاكم ،به پروژههای عملیاتي تبديل كرده و به مرحله اجرا ميرساند .براين اساس
وظايف و جايگاه سازماني و اجرايي مديريت شهری را ميتوان بهشرح زير تعیین كرد:
تبیین نقش سیستم مديريت شهری به مثابه يک برنامهريز :اين نقش را ميتوان در دو قالب
روابط برون و درون سیستمي مطالعه كرد ،در قالب اول ،روابط مديريت و برنامهريزی شهری در
ارتباط با نظام عمومي برنامهريزی و سطوح باالتر برنامهريزی بررسي ميشود .مهمترين موضوع قابل
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توجه در اين سطوح ،ضرورت تامین هماهنگي اين سطوح با يکديگر است .در قالب دوم ،تهیه
برنامههای جامع فیزيکي ،اقتصادی ،اجتماعي و مالي الزم برای توسعه كارآمد شهر بهعنوان
اصليترين وظیفه سیستم مورد توجه قرار ميگیرد.
تبیین نقش اداری  -اجرايي سیستم مديريت شهری :مديريت شهری بهلحاظ اداری  -اجرايي
يک سازمان بسیار گسترده و مشتمل بر عناصر متعدد و متنوع الزم برای اداره امور يک شهر است.
هرچند اين عناصر طیف عملکردی گستردهای را شامل ميشوند ،اما بههرحال عناصر مركزی و اصلي
سازمان شهرداری است كه در تمامي عملکردهای تدوين شده سیستم و بهويژه امور اداری و اجرايي
دخیل است .درواقع شهرداری از يک سو ،جزء عناصر مهم مديريت سیاسي و اجتماعي شهر
محسوب ميگردد و از طرف ديگر مهمترين عنصر اجرايي سیستم مديريت شهری است .براين
اساس ،ميبايست ضرورتاً نگرش درون سازماني مديريت شهری به سازمانهای جانبي و فعالیتهای
آنها تعمیم داده شود .و شهرداری نهادی مستقل و جدا از ديگر سازمانها كه برای حفظ منافع درون
سازماني به تقابل با آنها برميخیزد ديده نشود .مديريت شهری بايد بتواند پروژههای اجرايي از سوی
هر سازماني را به نفع شهروندان سوق دهد و بدين لحاظ بايست با مفاهیم كلي فني و جاری تمامي
دستگاههای خدماتي آشنايي حاصل كند .چنین دستگاههايي نظیر آب و فاضالب ،برق و مخابرات و
گاز و...تماس متقابل كمتری دارند ،و لذا مديريت شهری ميتواند هماهنگكننده و جهتدهنده
مناسبي برای اين استفاده تلقي شود(داداش پور .)1381 ،به دنبال آن افزايش جمعیت در شـهرها و
با رشـد فزاينده مشـکالت و مسـائل ناشـي از شهرنشـیني در ابعاد وسیع اقتصـادی ،اجتماعـي،
فرهنگـي و زيسـت محیطـي ،لزوم اسـتفاده از بسـترهای مديريت شهری با رويکرد استراتژيک
احساس ميشود(.)Song et al,2011
برخي تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع مورد نظر به شرح ذيل ميباشد:
ناتوان و همکاران( ،)1396پژوهشي با عنوان"بررسي وضعیت اعتماد شهروندان به مديريت
شهری و راهکارهای افزايش آن" انجام دادند .با توجه به ويژگيهای جامعه آماری و شیوه نمونه
گیری دو مرحلهای طبقاتي در دسترس ،تعداد 474نفر به عنوان نمونه برگزيده شدند .در اين تحقیق
برای اندازهگیری متغیرهای تحت بررسي از پرسشنامه رحماني استفاده شده است .پايايي پرسشنامه
با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ  0/937محاسبه گرديد .طالعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از
آزمونهايي نظیر آزمون  tيک نمونهای و ضريب همبستگي تحلیل و نتیجه اينکه میانگین اعتماد
شهروندان به مديريت شهری متوسط به پايین است .ابعاد اعتماد شهروندان به مديريت شهری شامل
اعتماد نهادی و اعتماد بین شخصي است كه در اين تحقیق میانگین آنها به ترتیب باالتر و پايینتر
از حد متوسط ميباشد .بین محل سکونت ،وضعیت تحصیلي ،وضعیت شغلي شهروندان با اعتماد
رابطه وجود دارد .همچنین اعتماد در سه مولفه پايین تر از حد متوسط تعیین و در قسمت ارايه
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راهکارها با استفاده از تکنیک دلفي نظرات  17نفر از خبرگان جمع آوری و مجموعا  56راهکار
جهت افزايش اعتماد شهروندان در حوزههايي كه اعتماد كم است ،ارايه گرديد.
رهنما و حجازی جوشقاني( ،)1396پژوهشي با عنوان" برای سنجش اين متغیرها در ابتدا،
معناداری شاخصها از طريق آزمون كای اسکوئر بررسي و مشخص شد كه پاسخها با سطح
معناداری  33درصد درمورد متغیرهای خیرخواهي ،سهیم كردن و اهمیت ديدگاه مشتريان معنادار
نميباشند .همچنین شاخصهای تمايالت همکاری جويانه ،پیش بینيپذيری ،اعتبار و صداقت،
صالحیت ،كیفیت مديريت و صراحت به عنوان عوامل مؤثر بر جلب اعتمادِ سرمايه گذاران به
شهرداری شناخته شدند.
امیری و همکاران( ،)1395پژوهشي با عنوان" نقش اعتماد اجتماعي در پیشبرد اهداف مديريت
شهری به سوی توسعه پايدار" انجام دادند .اين پژوهش با روش توصیفي ـ تحلیلي سعي در بررسي
تأثیرات اعتماد اجتماعي در پیشبرد اهداف مديريت شهری به سمت توسعه پايدار دارد .جامعهی
آماری پژوهش حاضر مشتمل بر مجموعه افراد (اعم از زن و مرد)  18ساله و باالتر ساكن در شهر
نورآباد است .با استفاده فرمول كوكران حجم نمونه  360نفر بدست آمد.و پس از تعیین حجم نمونه
با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفي ساده ،در بازه زماني مهر و دی ماه سال 1393
پرسشنامههای مورد نظر تکمیل شد .در اين پژوهش عوامل موثر بر اعتماد اجتماعي نسبت به
مديريت شهری را به هشت شاخص تقسیم كرده كه اين هشت شاخص خود به زير شاخصهای
متعددی برای بررسي نقش عامل اعتماد اجتماعي در پیشبرد اهداف توسعه پايدار شهری تقسیم
شده است .نتايج بدست آمده با استفاده از روش همبستگي و رگرسیون چند متغیره حاكي از آنست
كه اندازهگیری اعتماد به عنوان يک متغیر توصیفي مهم در مبحث مديريت شهری پايدار در میان
شهروندان نورآباد نشان ميدهد كه اعتماد نهادی عامل مهمي در دستيابي مديريت شهری به
اهداف خود در آينده شهری پايدار خواهد بود .همچنین در بین متغیرهای مستقل متغیر پاسخگويي
مديريت شهری ،اثر بخش عملکرد مديريت شهری و همسويي اهداف مديريت شهری مجموعاً تا
 0/795از واريانس متغیر وابسته پیشبرد اهداف مديريت شهری پايدار را تبیین كنند.
جیسزك در مقالهای با عنوان «ما انسان هستیم نه ملک مورد معامله» به بررسي نظری نقش
اعتماد در روابط سازماني پرداخته است .اين تحقیق ،بر اعتماد ،به عنوان يک پیش شرط در
ارتباطات گفتماني با افراد متفاوت متمركز شده است .از طريق رويکرد تئوری مبتني بر اين پژوهش،
مفهوم اعتماد در راستای روابط عمومي -سازماني به منظور اصالح و پیشرفت تحقیقات در مورد
تقويت گفتمان و اعتماد به جوامع مختلف ،بیان ميشود .يافتههای تحقیق بر اساس مصاحبههای
گسترده با  33متخصص ارتباطات ، LGBTQنشان ميدهد كه اعتماد يک پیش شرط در گفتگو
است و تحت تاثیر صالحیتهای فرهنگي ،سازگاری سازماني ،اعتبار و توانمندسازی ذينفعان قرار
دارد (.)Ciszek,2019
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 .3روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردی و از لحاظ روش دارای ماهیتي توصیفي  -تحلیلي است.
گردآوری دادهها به كمک مطالعات اسنادی– كتابخانهای و برداشت های میداني از طريق ابزارهای
مشاهده ،تکمیل پرسشنامه انجام گرفته است .اين پرسشنامه پس از تأيید و تعیین روايي و پايايي،
توسط محقق در بین ساكنان منطقه يک شیراز توزيع شد .هدف اين پژوهش سنجش عوامل مؤثر بر
اعتماد شهروندان به مديريت شهری(مطالعه موردی :منطقه يک شهر شیراز) ميباشد .جامعه آماری
پژوهش ،شهروندان منطقه يک شهر شیراز بودهاند كه تعداد نمونه با استفاده از فرمول كوكران
(حافظ نیا 384 )142،1381 ،نفر محاسبه شد .روايي سؤاالت پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان
حوزه جغرافیا و برنامه ريزی شهری مورد تأيید قرار گرفت ،پايايي آن نیز با آزمون آلفای كرونباخ
 0.93محاسبه شد (جدول شماره  .)2اين پژوهش عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان منطقه يک شیراز
را به شهرداری و شورای شهر را در سه بخش مجزا تفکیک كرده ،در واقع بخش ابعاد ويژگيهای
اعتماد شونده را در  14گويه ،ويژگيهای اعتماد كننده را در  3گويه و ويژگيهای ثابت محیط را در
 2گويه تقسیم كرده است .همچنین  3سؤال پرسشنامه نیز در رابطه با میزان اعتماد كلي به
شهردار ،شورای شهرو كارمندان تخصیص يافته است(جدول شماره .)1برای تجزيه و تحلیل داده
های حاصل از پرسشنامه از نرم افزار  spssاستفاده شده است .آزمون كولموگروف اسمیرنوف غیر
نرمال بودن دادهها را نشان داد كه در نهايت برای بررسي فرضیات پژوهش از آزمون ناپارامتريک
 Chi-Squareو كروسکال والیس استفاده شده است.

رديف
1

جدول ( )1ابعاد و متغیرهای مورد استفاد در پژوهش
گويه ها
ابعاد
 -1پاسخگويي در برابر شهروندان
ويژگيهای اعتماد شونده
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(كاركنان شهرداری و شورای
شهر)

2

ويژگیهای اعتمادكننده
(شهروندان)

ويژگيهای ثابت محیط
3
اعتماد كلي
اعتماد كلي
اعتماد كلي

 -2صداقت
-3وفای به عهد
-4درستکاری
 -5رفتار توام با احترام با شهروندان
 -6توانايي انجام وظايف
 -7همسويي اهداف مديريت شهری با نیازهای جامعه
 -8تبعیت از استانداردهای اخالقي
-9اطالع رساني جامع ،دقیق و به موقع
 -10شفافیت اطالعات
-11رعايت عدالت از سوی كاركنان شهرداری
-12وجدان كاری كاركنان
13شايستگي ،دانش الزم برای انجام
-14اطالع رساني در مورد مسائل و مشکالت شهروندان
 -15تجارب حاصله در برخورد مستقیم با شهرداری
 -16سطح تحصیالت
 -17ريسک پذيری شهروندان
-18اعتماد به مديريت شهری در موضوع خدمات شهری
-19اعتماد به مديريت شهری در موضوع نحوه هزينه كرد
درامدهای شهرداری
-20اعتماد به مديريت شهری در موضوع حمل و نقل و
ترافیک
 -21شهردار
 -22شورای شهر
 -23كاركنان شهرداری

منبع :مطالعات میداني نگارندگان
جدول( )2مقدار آلفای کرونباخ ابعاد مورد استفاده در پژوهش
اعتماد شونده
(شهرداری و شورای شهر)

0.91

اعتماد كننده (شهروندان)

0.92

محیط ثابت

0.90

كل

0.93

منبع :مطالعات میداني نگارندگان

.4محدوده مورد مطالعه
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منطقه يک شهرداری شیراز ،بخش عمدهای از شمال ،مركز و شمال غرب را دربرميگیرد اين
منطقه از جنوب با منطقه  4از شرق با مناطق  2،3و  8و از شمال غربي با منطقه  6همجوار
مي باشد ،مرزهای منطقه از جنوب به خیابان هنگ و بلوار پاسداران ،چهارراه گاز و همت جنوبي از
غرب به مرزهای جبل دراك تا فلکه احسان و محور معالي آباد از شرق به خیابان حر ،خیابان سعدی
بخشي از خیابان زند و خیابان انقالب تا باسکول نادر و از شمال به محدوده خدماتي طرح تفصیلي
 74محدود ميگردد .مساحت كنوني منطقه  3085هکتار مي باشد كه اين مساحت جمعیت
 201613نفری (آمار سال  )90نفر تعداد خانوار ساكن در منطقه نیز  66583نفر مي باشد .قابلذكر
است كه برآورد جمعیت با نرخ  1/448محاسبهشده است .استقرار باغات وسیع در منطقه ،وجود
ارتفاعات و چشماندازهای زيبا در ارتفاعات همجوار ،جهت وزش باد غالب شمال غرب به جنوب
شرق ،عبور رودخانه خشک از منطقه ،جهت شیب از غرب به شرق منطقه ،سطح مناسب آبهای
زيرزمیني و كیفیت مناسب منابع آبي زيرزمیني ،آبوهوای مناسب منطقه ،وجود چشمه تاو قنوات
در غرب منطقه .كمتر بودن میزان بعد خانوار نسبت به ساير مناطق پرتراكم شهری ،متناسب بودن
تراكم خالص و ناخالص جمعیتي منطقه ،نقش عمده فعالیت در زمینه خدماتي و تجاری با شعاع
عملکرد شهری ،وجود مهمترين كانونها و مراكز مديريتي ،آموزش عالي ،بهداشت درماني ،دفاعي،
تأمین اجتماعي و  ...در منطقه ،استقرار فعالیتهای با شعاع عملکرد شهری و حضور فعالیتهای برتر
در منطقه ،دارا بودن كمترين نرخ بیکاری و بیشترين درصد شاغلین در بین شاغلین شهری شیراز،
باال بودن شاخصهای اقتصادی  -اجتماعي نسبت به ساير مناطق شهری ،وجود محورهای
تفريحي  -خدماتي در منطقه (محور چمران ،باغ ارم و  ،)...وجود راستههای قوی تجاری در منطقه،
باال بودن نرخ مشاركت در منطقه .وجود محورهای اصلي و استخوان بندی شهر در منطقه (زند ،قصر
دشت ،چمران ،پاسداران و  ،)...حضور فضاهای شهری قابلتوجه در منطقه ،بافتهای مسکوني
ارزشمند در منطقه ،عبور مترو از منطقه ،وجود سه پارك عمده و بزرگ شهر همچون پارك آزادی،
بوستان ولیعصر ،و پارك بلوار چمران در منطقه (با حدود  17ايستگاه(سايت شهرداری منطقه يک
شیراز).
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شکل ( :)1موقعیت منطقه مورد مطالعه در شیراز

.5یافتههای تحقیق
به منظور پاسخگويي به سئواالت تحقیق از آزمونهای كای اسکوئر( )Chi-Squareو كروسکال
والیس استفاده شده است.
میزان اعتماد شهروندان منطقه يک شهر شیراز به شهرداری و شورای شهر چقدر است؟ نتايج
بکارگیری آزمون نشان داد كه شهروندان با  28.58درصد اعتماد پايیني نسبت به شهردار دارند.
میزان اعتماد به شورای شهر  30.70درصد بود .و میزان اعتماد به كاركنان شهرداری با  33.22در
حد متوسطي قرار داشت(جدول .)3
جدول( )3میزان اعتماد شهروندان منطقه یک شیراز به مدیریت شهری
Test Chi-Square

میزان اعتماد به
كاركنان شهرداری
33.22

c

میزان اعتماد به
شورای شهر
30.70

b

میزان اعتماد به شهردار
28.58

a

-

Chi-Square

4

3

4

( )dfدرجه آزادی

0.000

0.000

0.000

( )Sigسطح معناداری

منبع :مطالعات میداني نگارندگان
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 ويژگي های اعتماد شونده(شهرداری و شوررای شهر) ،ويژگيهای اعتماد كننده (شهروندان) و
ويژگي های ثابت محیط چقدر بر میزان اعتماد شهرندان منطقه يک شیراز اثر گذار ميباشند؟
 برای پاسخگويي به اين سؤال نیز از آزمون كای اسکوئر استفاده شده است .نتايج آزمون نشان
داد كه ويژگيهای اعتماد شونده (شهرداری و شورای شهر )با 96.16درصد با  sig=0.000و خطای
كمتر از  0.05با درجه آزادی  4بیشترين تأثیر را بر میزان اعتماد به مديريت شهری داشته است.
ويژگيهای ثابت محیط با  65.10درصد و با  sig=0.000و خطای كمتر از  0.05با درجه آزادی 4
تأثیر متوسطي بر میزان اعتماد به مديريت شهری داشته است .اما ويژگيهای اعتماد كننده
(شهروندان) با  48.51درصد با  sig=0.000و خطای كمتر از  0.05با درجه آزادی  4كمترين تأثیر
را بر میزان اعتماد به مديريت شهری داشته است (جدول)4
جدول( )4آزمون کای اسکوئر تأثیر عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان منطقه یک شهر شیراز به مدیریت
شهری
Test Chi-Square

ويژگي های ثابت
محیط

ويژگي های اعتماد كننده
(شهروندان)

ويژگي های اعتماد
شونده(شهرداری و شورای شهر)

-

65.10a

48.51a

96.16a

Chi-Square

4

4

4

( )dfدرجه آزادی

0.000

0.000

0.000

( )Sigسطح معناداری

منبع :مطالعات میداني نگارندگان

 عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان منطقه يک شهر شیراز به شهرداری و شورای شهر كدامند؟
برای پاسخگويي به اين سؤال پژوهش از آزمون كروسکال والیس استفاده شده است .نتايج آزمون
كروسکال والیس نشان داد كه تمامي متغیرهای مورد بررسي در تحقیق با  sig= 0.000و سطح
اطمینان  95درصد تأثیر معناداری بر میزان اعتماد شهروندان بر مديريت شهری(شهرداری و شورای
شهر) دارد(جدول.)5
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جدول( ) 5مقایسه میانگین سطح تأثیر گذاری هر یک از عوامل مورد بررسی بر میزان اعتماد شهروندان
منطقه یک شیراز به مدیریت شهری(شهرداری و شورای شهر)
میانگین رتبه

ضريب
كروسکال
والیس

ضريب
معناداری

 -1پاسخگويي در برابر شهروندان

68.93

119.44

0.000

 -2صداقت

69.22

132.81

0.000

-3وفای به عهد

70.22

138.03

0.000

-4درستکاری

55.31

108.69

0.000

 -5رفتار توام با احترام با شهروندان

63.24

103.15

0.000

 -6توانايي انجام وظايف

67.96

115.79

0.000

 -7همسويي اهداف مديريت شهری با
نیازهای جامعه

75.63

155.75

0.000

 -8تبعیت از استانداردهای اخالقي

69.22

132.65

0.000

-9اطالع رساني جامع ،دقیق و به موقع

69.04

133.96

0.000

 -10شفافیت اطالعات

68.01

131.89

0.000

-11رعايت عدالت از سوی كاركنان
شهرداری

73.64

143.24

0.000

-12وجدان كاری كاركنان

70.22

138.63

0.000

13شايستگي و دانش الزم برای انجام
امور

75.35

148.49

0.000

-14اطالع رساني در مورد مسائل و
مشکالت شهروندان

67.01

115.34

0.000

 -15تجارب حاصله در برخورد مستقیم
با شهرداری

67.04

115.38

0.000

 -16سطح تحصیالت

54.36

83.24

0.000

 -17ريسک پذيری شهروندان

59.75

90.67

0.000

-19اعتماد به مديريت شهری در موضوع
نحوه هزينه كرد درامدهای شهرداری

70.01

122.48

0.000

-20اعتماد به مديريت شهری در موضوع
حمل و نقل و ترافیک

72.06

128.27

0.000

ابعاد

ويژگيهای
اعتماد شونده
(شهرداری و
شورای شهر

ويژگيهای
اعتماد كننده
(شهروندان)

ويژگيهای ثابت
محیط

متغیرها

منبع :مطالعات میداني نگارندگان
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 .6نتیجه گیری
شهرداری به عنوان يک نهاد اجتماعي زماني ميتواند به ايفای نقش بپردازد كه در حد قابل قبولي
در فرايند اعتمادسازی وارد شود و از يک فضای اعتماد آمیزی برخوردار باشد در غیر اين صورت
بیشترين توان زمان و سرمايه خود را در فضای بي اعتمادی از دست ميدهد و اعتبار اجتماعي
حمايت اجتماعي و مقبولیت عمومي خود را از دست خواهد داد .در اين تحقیق ،به منظور ارزيابي
میزان و عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به مديريت شهری در منطقه يک شهر شیراز ،برای 384
نفر از شهروندان منطقه يک شیراز سئواالتي در ارتباط با موضوع مطرح گرديد و برای تجزيه وتحلیل
دادههای حاصل ،از آزمون ناپارامتريک  Chi-Squareو كروسکال والیس استفاده شده است.
نتايج آزمون نشان داد كه شهروندان با  28.58درصد اعتماد پايیني نسبت به شهردار دارند.
میزان اعتماد به شورای شهر  30.70درصد بود .میزان اعتماد به كاركنان شهرداری با  33.22در حد
متوسطي قرار داشت .نتايج آزمون نشان داد كه ويژگي های اعتماد شونده (شهرداری و شورای شهر
)با 96.16درصد با  sig=0.000و خطای كمتر از  0.05با درجه آزادی  4بیشترين تأثیر را بر میزان
اعتماد به مديريت شهری داشته است .ويژگي های ثابت محیط با  65.10درصد و با  sig=0.000و
خطای كمتر از  0.05با درجه آزادی  4تأثیر متوسطي بر میزان اعتماد به مديريت شهری داشته
است .اما ويژگيهای اعتماد كننده (شهروندان) با  48.51درصد با  sig=0.000و خطای كمتر از
 0.05با درجه آزادی  4كمترين تأثیر را بر میزان اعتماد به مديريت شهری داشته است .نتايج آزمون
كروسکال والیس نشان داد كه تمامي متغیرهای مورد بررسي در تحقیق با  sig= 0.000و سطح
اطمینان  95درصد تأثیر معناداری بر میزان اعتماد شهروندان بر مديريت شهری (شهرداری و
شورای شهر) دارد.
بنابراين ،مي توان گفت كه اعتماد شهروندان به مديريت شهری اعم از شهردار ،شورای شهر
وكاركنان شهرداری زير  33درصد است كه به لحاظ نظری ،از هم گسیختگي و ضعف ارتباط مؤثر
بین مردم و نهادهای اجرايي را نشان ميدهد .طبیعي است كه در چنین شرايطي ،انجام اموری كه
به مشاركت قوی مردم نیاز دارد با مشکل اساسي روبرو خواهد شد .دربین عوامل مؤثر بر اعتماد
شهروندان نیز ،و يژگیهای اعتماد شونده (شهرداری و شورای شهر) نقش مهمتری داشته كه در اين
میان عواملي مانند همسويي اهداف مديريت شهری با نیازهای جامعه ،شايستگي و دانش الزم برای
انجام امور ،رعايت عدالت از سوی كاركنان شهرداری به ترتیب باالترين رتبه را داشته و از ديد
شهروندان دارای اهمیت زيادی در اعتماد به مديريت شهری بودند.
نتايج اين تحقیق با نتايج تحقیق محمدی و زنگنه كه در مورد شهر نیشابور انجام شده بود و نیز
با نتیجه تحقیقات میداني ناتوان و همکاران همسويي نشان ميدهد.
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.7پیشنهادات
 در جهت افزايش اعتماد شهروندان به مديريت شهری ميبايست مديران شهری در برنامهريزيهای
شهری ،خدمات رساني به موقع به محالت مختلف شهر ،عدم تبعیض بین شهروندان را مد نظر قرار
دهند.
 تغییر نحوه مديريت شهر و سهیم نمودن شهروندان در برنامه ريزی و مديريت شهر :مديران
شهری بايد بر آن باشند تا برنامه ريزی های شهر را با مشاركت مردم و با خواست و نیاز خود
شهروندان انجام دهند و به جای حکمراني بر مردم ،حکمروايي شهری و شهروند مداری را سرلوحه
كار خويش قرار دهند.
 توسعه و گسترش راه های ارتباطي میان مردم و مديريت شهری ،تسهیل برقراری ارتباطات
مردمي و افزايش روحیه انتقادپذيری به منظور ارتقای فرآيند پاسخگويي مديريت شهری در تعامل با
شهروندان.
 مديران شهری و شهرداران بر نحوه رهبری و هدايت از طريق رعايت اصول مديريت بر مبنای
اعتماد در شهرداريهای تابعه خود توجه و تمركز نمايند و سپس با ايجاد تمهیدات و بستری مناسب،
زمینه ساز ارتقای اعتماد شهروندان به مديريت شهری گردند.
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