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 دانشگاه آزاد اسالمي 

 

  تحقيقفرم پيشنهاد 

 كارشناسي ارشد  ینامهپايان

 

 بررسي تاثيرمشارکت های مردمي ار درآمدهای شهرداریعنوان تحقيق به فارسي: 

 

  دانشکده:      :نام

  :ه تخصصيگرو                    :نام خانوادگي دانشجو

 :گرايش                        :رشته تحصيلي

  :نيمسال ورودی                                        

 

استاد )اساتيد( و نام خانوادگي استاد )اساتيد( راهنما:                             نام و نام خانوادگي نام 

 مشاور:

1-                                                                                             1- 

2-                                                                                             2- 

 

 

 

 

 کميل ميگرددتاين قسمت توسط حوزه معاونت پژوهشي واحد 

 

تاريخ تصويب در                                                   تاريخ تصويب در گروه:  

 دانشکده:

 

 :يحوزه پژوهش دريافت توسطتاريخ 
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 :نامهاطالعات مربوط به پايان  -4

 

 تحقيق عنوان  -الف

 :به زبان فارسيعنوان  -1

 ای شهرداریبرسي تاثير مشارکت های مردمي بر درآمده

 عنوان به زبان انگليسي/)آلماني، فرانسه، عربي(:  -2

نامه فرانسه و عربي مجازند عنوان پايانهای زبان آلماني،تذکر: صرفاً دانشجويان رشته

خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و برای بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به 

 زبان انگليسي ذکر شود. 

 

 واحد 6: نامهداد واحد پايانتع – ب

 

له و معرفي آن، بيان به طور کلي )شامل تشريح مسأ له اساسي تحقيقأبيان مس -ج

 تحقيق( : از های مجهول و مبهم، بيان متغيرهای مربوطه و منظورجنبه

تحقيق حاضر با هدف بررسي زمينه ها و امكانات موجود برای بهره گيری از الگوهای مشارکتي 

ش درآمدهای شهرداری انجام مي گيرد. تالش محقق اين بوده است که در پرتوو نظريوه   در افزاي

های معتبر به شناخت وضع موجود بپردازد و با استفاده از تجربيات محققان داخلي و خارجي و 

افكار شهروندان راهكارهای کارآمدی و مناسبي را در جهت بهبود وضعيت مشارکت شوهروندان  

 يجه افزايش درآمدهای شهرداری ارائه دهد.با شهرداری و در نت

مشارکت مردمي امروزه در اجتماعات بشوری از جايگواه ويواه ای برخووردار اسوت. اسوتراتای       

مشارکت در همه ابعاد بيانگر روح دموکراسي و مردم ساالری حكومت ها و دولت هاسوت. هور   
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ن از مشروعيت بواالی  چقدر نقش مردم در عرصه های مختلف يك نظام حكومتي زياد باشد نشا

 آن حكومت و دولت ميان آحاد جامعه و نظام بين المللي است.

يك سازمان و سيستم اجتماعي برای رسيدن به اهداف کالن و تحقق برنامه هوايش احتيواج دارد   

به اقداماتي دست بزند که مهم ترين آنها پرداختن به اصل مشارکت مي باشد. شهرداری به عنوان 

دولتي و غير انتفاعي که وابستگي های زيادی به امكانات جامعه خود دارد، مي  يك سازمان نيمه

بايستي ساختار مديريتي و سازمان اداری خود را به سوی يك سيستم مشوارکتي سوود دهود توا     

بتواند به بهترين وجه از شرايط و امكانات جامعه استفاده نمايد و عوالوه بور اينكوه بوه اهوداف      

شود، با ايجاد روند مشوارکتي و دخالوت موردم در تموميم گيوری هوا و        سازماني خود نائل مي

سرنوشت شهر، نوعي مشروعيت قانوني را از جانب شهروندان اخوذ کنود و بودين ترتيوب هوم      

مسائل اقتمادی و هم مشكالت اجتماعي و سياسي خود را به حداقل برساند. در تحقيق حاضور  

مينه مشارکت شوهروندان بوا شوهرداری هسوتيم و     ما به دنبال شناخت راهكارهای راهبردی در ز

سئوال اساسي ما در تحقيق حاضر پيودا کوردن الگوهوای مناسوب مشوارکتي بوين شوهروندان و        

 شهرداری و زمينه های همكاری منطقي آنهاست.

برای انجام اين تحقيق ابتدا مشارکت را تعريف کرده و انواع آن را اشاره کورده و بور اسوان آن    

 ازی را انجام مي دهيمهدف و فرضيه س

ضرورت انجام تحقيق )شامل اختالف نظرها و خالءهای تحقيقاتي اهميت و  - د

موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظری و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا 

 :گيردفرآيند تحقيقي احتماالً جديدی که در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي

مديران  بهترين روش ها برای انتقال خواسته های سطح محلي به برنامه ريزان ومشارکت يكي از 

درتي شهری است. از ديدگاه ارنشتاين مشارکت دارای سطوح متفاوتي است. اين سطح از بي ق

کرده  ادامه دارد. او مشارکت شهروند را به پلكاني توصيف  محض شهروندی تا کنترل شهروندی
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يده مي وند شروع شده تا اختيار و قدرت تفويض شده شهروندی کشاست که از بي قدرتي شهر

  .شود

امعه برای چون تا به حال در اين زمينه تحقيقات کافي و مناسبي در کشور ما انجام نشده و نياز ج 

انجام اين تحقيقات در بحث مديريت شهری و مشارکت های اجتماعي جلب توجه مي کند، 

 ورد مشارکت شهروندان با سازمان شهرداری صورت پذيرد وضروری مي نمود تا پاوهشي در م

ند و امروزه مسئولين برای اجرای پروژه ها به اقدامات مطالعاتي و بررسي وضع موجود مي پرداز

شهرداری به عنوان تنها متمدی امور شهری با   آينده نگری هايي را انجام مي دهند. به دليل اينكه

قوه و اين حجم کار به تنهايي از عهده تمام اين مسائل بر نمي آيد و پتانسيل ها و نيروهای بال

ن شهرداری بالفعل در شهر موجود است که برای رفاه و آباداني شهر مفيد هستند و مي توانند سازما

كالت ارکت داشته باشند بر آن شدم تا مسائل و مشرا در مديريت خود کمك کرده و به نوعي مش

را مطرح کرده و پيشنهاد هايي را ارائه نمايم. همچنين اهميت داشت در اوضاع و احوال امروز 

ای جامعه که شعار حكومت مردم ساالری ديني و جامعه مدني مطرح است، توسط محققيني الفب

ماً مردم را برنامه ريزی ها ادعا کنيم که مستقيچنين جوامعي را شروع کنيم و در تمميم گيری ها و 

دخالت مي دهيم که اين عمل خود در قالب مشارکت مردمي سر آغاز تحقق جامعه مردم ساالر و 

 .مشارکت جو مي باشد

يكي از مسائل مهم شهرداريها در سراسر جهان ايجاد منابع کافي در آمد و تامين هزينه خدمات 

 :د شهرداريها از دو منبع تامين مي گرددشهری است .به طور کلي درآم

 منابع درآمد داخلي :

شامل دريافتي های مستقيم شهرداری از عوارض مستغالت ) اراضي و امالک ( و درآمد حاصل از 

 عوارض غير مستغالت است.
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 منابع درآمد خارجي :

ارض آب ، شامل درآمدهايي است که خارج از سازمانهای شهرداری دريافت مي گردد. مانند عو

 برد، تلفن و نيازمنديهای شهری مشابه ، کارخانه و کمك های بالعوض دولت.

مرور ادبيات و سوابق مربوطه )بيان مختمر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل  -ه

و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظری 

 تحقيق(:

بررسي زمينه های مشارکت اجتماعي شهروندان در مديريت  ا عنوانحاجي بابايي در تحقيقي ب

 به بررسي انواع مشارکت مردمي و تاثيد آن بر بهبود مديريت شهری پرداخته است. شهری

الگوهای مشارکت اجتماعي در جوامع نوين تاثير بسزايي در مديريت شهری و در نتيجه اوضاع 

، سوسن، الگوهاي مشاركت اجتماعي در ايران، فصل نامه مديريت شهري، شماره طهماسبي .)اقتمادی و اجتماعي شهرها دارد

 (1380پنجم، 

محمد علي طوسي در مقاله ای تحت عنوان پديده مديريت شهری به بررسي تاثير مشارکت مردم 

 بر ميزان موفقيت اداره شهرها پرداخته است.

 تحقيق:در جنبه جديد بودن و نوآوری  – و

انجام شده داخل کشور کمتر به مبحث درآمد به صورت وياه  در تحقيقات قبلي

پرداخته شده است و بيشتر مديريت شهری به صورت عام مد نظر بوده است.در تحقيق 

حاظر تاثير مشارکت های مردمي به صورت وياه بر درآمدهای مالي شهرداری مورد بررسي 

 قرار گرفته است.

 

 اهداف وياه و کاربردی(: کلي، ني، اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرما -ز

 مشارکت های مردمي بر درآمدهای شهرداریهدف کلي:بررسي تاثير 
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ها، صنايع و يا گروه وران )سازماندر صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره –ح 

 :)به عبارت ديگر محل اجرای مطالعه موردی( ذينفعان( ذکر شود

محيط زيست و شهرداری ها و همچنين ده نتايج اين تحقيق مي تواند مورد استفا

 جهت هر چه بهينه تر کردن استفاده از مشارکت های مردمي قرار گيرد. جهاد کشاورزی

 

 :تحقيقسؤاالت   -ط

 بر اسان مدل تحليلي پاوهش سوالي به شرح زير مد نظر محقق قرار گرفت:

 رد؟دا تاثير مشارکت های مردمي بر درآمدهای شهرداریتا چه اندازه  (1

 

 :تحقيقهای فرضيه  -ی

زير بيان  يبرای پاسخگويي به سوال مطروحه انتظار علمي محقق در قالب فرضيه

 مي گردد:

 دارد. تاثير مشارکت های مردمي بر درآمدهای شهرداری(1

 

 :و عملياتي( اصطالحات فني و تخممي )به صورت مفهومي ها وف واژهتعري -ک

ت های اداری و داوطلبانه ای که از طريق آن مشارکت عبارتست از فعالي :مشاركت

اعضای يك جامعه در امور محله، شهر، و يا روستای خود شرکت مي کنند و به صورت 

 .مستقيم يا غيرمستقيم در شكل دادن به حيات اجتماعي خود سهيم مي شوند

از نظر دانش اداری، شهرداری سازماني محسوب مي شود که دارای  :شهرداری

اسي است. شهرداری سازماني است حقوقي، محلي و مستقل که در محدوده نقش های سي

شهر برای رفع نيازهای عمراني، رفاهي و خدماتي مردم شهر که جنبه محلي دارد تشكيل مي 

 .گردد و منظور آن است که امور مشارکت شهروندان حل و فمل گردد

 

 :تحقيقروش شناسي -5

 

، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل شرح کامل روش تحقيق بر حسب هدف -الف

 مواد، تجهيزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك(: 
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تذکر: درخموص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به کار بردن 

و « هايشانجام آزما»، «های آزمونتهيه نمونه»، «گردآوری اطالعات اوليه»عناوين کلي نظير، 

غيره خودداری شده و الزم است در هر مورد توضيحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهيه 

ها، استانداردها، تجهيزات و مشخمات هر يك ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشداده

 ارائه گردد. 

با توجه به ماهيت موضوع مورد مطالعه و گستردگي آن ما از تحقيق کاربردی 

تفاده مي کنيم تحقيق کاربردی به يافتن پاسخ، برای مشكالتي که مطرح است مي پردازد. اس

و روش تحليل داده ها از نوع  برخورد با موقعيت مسئله ای اسان تحقيقات کاربردی است

انسان متعهد و متفكر در برخورد با مسائل و مشكالت اجتماعي بي  همبستگي مي باشد.

 .ی يافتن راه حل مسائل در تكاپو استتفاوت نمي باشد بلكه برا

 

 و متغيرهای مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي  -ب

 اندازه گيری متغيرها:

 مشارکت مردمي،درآمد شهرداری

 

با توجه به متغيرها و فرضيه های تحقيق و با استناد به ادبيات و پيشينه تحقيق، مدل 

 ارائه مي گردد:مفهومي تحقيق به صورت زير 

 

 

 مدل مفهومي تحقيق براسان پايه نظری و فرضيه های تحقيق

 

 

 

 

  

  

 

  

 مشارکتهای

 مردمی
درآمدهای 

 شهرداری
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ای( و ابزار )مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  روش )ميداني، کتابخانهشرح کامل   – ج

 : هابرداری و غيره( گردآوری دادهمماحبه،  فيش

مفهومي، پيشينه تحقيق و از مطالعات کتابخانه ای, برای تدوين مباني نظری، مدل 

تدوين پرسشنامه  و از طريق پيمايشي داده های مورد نياز پاوهش گردآوری مي گردد. ابزار 

اصلي جمع آوری اطالعات دست دوم فيش برداری و ابزار اصلي گردآوری داده های دست 

 است.  از صاحبنظران اول تحقيق پرسش

 

 :)در صورت وجود و امكان( نهگيری و حجم نموجامعه آماری، روش نمونه – د

امكان مشارکت در شهر خود را جامعه آماری اين تحقيق را عموم افراد جامعه که 

 دارند تشكيل مي دهند.

 

 ها:و ابزار تجزيه و تحليل داده هاروش -هو 

ها و اطالعات موجود ابتدا به کمك  روشهای آمار توصيفي مانند پس ازجمع آوری داده

واني ، توافقي، رسم نمودارها و محاسبه شاخمها وضعيت اطالعات جداول توزيع فرا

بدست آمده را توصيف و سپس از روشهای آمار استنتاجي پارامتريك استفاده کرده و با 

يابي معادالت ساختاری به تجزيه و تحليل کمك گرفتن از تحليل عامل تأييدی و مدل

استفاده خواهد شد. بديهي است که  spssپردازيم. در اين راستا از نرم افزار ها ميداده

های مربوطه جهت کسب اطالعات بيشتر در خموص در صورت نياز از انواع تكنيك

 اهداف تحقيق استفاده خواهد شد. 

 

 

 زمان بندی  انجام تحقيق:-6

 

 

مدت زمان انجام  -تاريخ شروع:................................. ب -الف

 تاريخ اتمام:....................... -..........جتحقيق:................
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 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندی فعاليتبيني زمانپيش

 زمان كل  فعاليتشرح  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 
 
                          

2 
 
                          

3 
 
                          

4 
 
                          

5 
 
                          

6 
 
                          

7 
 
                          

8 
 
                          

9 
 
                          

10 
 
                          

11 
 
                          

12 
 
                          

 االمکان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.، حتينامههای اجرايي پاياننوع فعاليتزمان و  -1توجه: 

  باشد.ماه مي 12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول برای پيش -2  
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 ( و ميزان هر يك:تهران غرب)غير از واحد  منابع تأمين بودجه، مواد اوليه و تجهيزات –7

 

 رديف

 

 

نام مؤسسه، شركت، مركز 

 دانشگاهي يا تحقيقاتي

 بودجه ريالي

 )ريال(

 بودجه ارزی

 

 تجهيزات مواد اوليه

تعداد  نوع معادل ريالي ارز

يا  

 مقدار

 نوع

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 جمع

 

 ــــــــــــ  ــــــ    ــــــــــــــــــــــ

 

به اقالم  تهران غربهای کارشناسي ارشد توسط واحد نامههای تحقيقاتي به پايانهزينهتذکر: پرداخت کمك

ماً مشخص و تا سقف مجاز مموب تعلق گرفته و تمويب پروپوزال در حوزه معاونت پاوهشي دانشگاه لزو

 باشد. ها نميبه معنای تقبل پرداخت کليه هزينه

 توضيحات تکميلي )در صورت نياز(: 

 

 

 


