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تاریخ دریافت1396/03/22 :
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چکیده

پس از انقالب صنعتی تحوالت اجتماعی و اقتصادی به ویژه فناوریها در کشورهای پیشرفته و به تبع آن در کشورهای در حال توسعه،
نظام سکونتگاههای انسانی(شهری ،روستایی) را به شدت تحت تأثیر قرار داده است ،به گونه ای که سهم جمعیت شهری نسبت به

جمعیت روستایی فزونی گرفته و در فضایی لجام گسیخته و بدون برنامه و تا اندازه ای نشأت گرفته از مهاجرت شدید و بی برنامه
روستایی این امر مدیریت شهری را نه تنها در ارائه خدمات عمومی با مشکل روبرو ساخته است بلکه در عصر جهانی شدن مدیریت
کارآمد و اثر بخش را به یک مدیریت منفعل مبدل ساخته است .هدف این تحقیق ارزيابي ميزان رضايتمندي شهروندان شهر مراغه
از عملکرد مناطق شهرداري است .نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی است .و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم

افزار  SPSSو آزمون های تی تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است .نتایج

تحقیق نشان می دهد؛ ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري مراغه پا يي ن تر از حد متوسط است .تفاوتی بین مناطق مورد
مطالعه در رضایتمندی از عملکرد مناطق شهرداری به طور کل وجود ندارد و در هر سه منطقه رضایتمندی ضعیف است .در گویه
های خدماتی -رفاهی بیشترین رضایتمندی مربوط به منطقه سه و منطقه دو و یک تقریبًاًا یکسان بوده است .در گویه های اجتماعی
بیشترین رضایتمندی مربوط به منطقه دو و منطقه سه و یک تقریبًاًا یکسان بوده اند در گویه های نظارتی بیشترین رضایتمندی در منطقه
سه و در گویه های عمرانی بیشترین رضایتمندی مربوط به منطقه دو بوده است .لذا با شناخت و آگاهی از نظرات شهروندان نسبت به
عملکرد شهرداری ،نهاد مورد نظر می تواند با پوشش نقاط ضعف خود از طریق برنامه ریزی های مدون و مدیریت صحیح ،میزان
نارضایتی شهروندان را کاهش دهد.

واژگان کلیدی :ارزیابی ،رضایتمندی ،شهروندان ،عملکرد ،مناطق شهرداری مراغه

 -1این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با همین عنوان در دانشگاه مراغه می باشد.
( -2نویسنده مسئول) omidmobaraki@gmail.com
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مقدمه
پس از شکلگيري حيات و با گذشت زمان ،سکونتگاههاي روستا يي و شهري شکل گرفتند و در شهرها ،رابطه متقابل
انسانها در عرصههاي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و  ...پيچيدهتر گرديد (حکمت نيا و موسوي .)87 :1386 ،شهرها
امروزه به عنوان يکي از عظيمترين دستاوردهاي فرهنگ و تمدن و يکي از فراگيرترين پديدههاي اجتماعي عصر حاضر
مطرح هستند (هاروي .)12 :1386 ،تحوالت اقتصادي ،گسترش مراكز صنعت بازرگاني و پديدههاي ناشي از پيشرفت
تكنولوژي در شهرها مسايل و مشكالت متعددي براي زندگي شهري به وجود آورد (طاهري )10 :1377 ،و شكلگيري
سازمانها يي را براي توليد كاال و خدمات و قبول مسؤوليت ادارهي امور زندگي شهروندان ضروري ساخت (گالبي،
 .)114 :1379ايجاد سازماني به نام شهرداري عالي ترين تدبيري بود كه از طرف دنياي متمدن براي پاسخگو يي به
نيازمنديها و توقعات بيشمار ساكنين شهرها به كار برده شد .شهرداري يكي از نهادهاي جامعهي مدني است كه در
قانون اساسي در چارچوب حاكميت در عرصه هاي اجتماعي ،محلي و شهري جز و ساختار توسعه اي و مشاركتي
كشور محسوب مي شود .شهرداري يكي از ضرورت هاي نظام اجتماعي ا ست ،كه الزامًاًا با ساختاري كه تنها از طريق
مداخله مردم امكانپذير است نمايان مي گردد .در واقع سازمان شهرداري به عنوان سازمان محلي و غيردولتي به منظور
اداره ي امور محلي و ارايه خدمات الزم با هدف مديريت و توسعهي كالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي در محدودهي شهر و
اطر اف آن به وجود آمده است و وظيفهي آن برآورده ساختن نيازهاي مشترك شهروندان بوده كه هر كدام از افراد به
تنها يي قادر به برآورده ساختن آنها نيستند (حکمت نيا و موسوي .)88 :1386 ،چنانچه شهرداري بتواند رضايت
شهروندان را فراهم سازد .زمينه مساعد زندگي شهرنشيني حاصل مي شود و شهروندان ميتوانند از منابع موجود
حداکثر استفاده را ببرند .لذا اين عملکرد موجب انسجام و وفاق شهروندان ،انضباط عمومي شهر ،کاهش ناهنجاري و
نابساماني هاي اجتماعي و صرفه جو يي در هزينه خدمات شهرداري منجر مي شود (کريميان بستاني و همکاران:1392 ،
 .)118اما اگر شهرداري در ارائه خدمات عملکرد مناسبي نداشته باشد ناهنجاري هاي مختلفي را در ابعاد گوناگون
شهر سبب ميگردد .بنابراين شناخت رضايتمندي شهروندان و آگاهي از خواستهها و نيازهاي عمومي ،مانع بسياري از
سرمايه گذاريها و عملکردهاي غير اصولي ميشود .از طرفي با شناخت ميزان رضايتمندي شهروندان از خدمات
عمومي شهرداري ،امکان جلب مشارکت بهتر و بيشتر آنها در اداره امور توسعه شهري و امکان دستيابي به شهري سالم
و مرفه تر براي شهروندان بوجود خواهد آمد .چون اين شناخت به شکل دو سويه در زندگي شهروندان و روند برنامه
ريزي و سياستگذاري مديران شهرداري تأثير مي گذارد .و مديران شهرداري با شناخت ديدگاههاي مردم نسبت به
عملکرد حوزه هاي خود مي توانند زمينه مشارکت عمومي شهروندان در امر توسعه شهري را فراهم سازند .و به هدف
غائي خود يعني ارائه خدمات مطلوب و رفع نيازهاي شهروندان نائل آيند.شهرداري مراغه با سابقه طوالني خود تا به
حال خدمات ارزنده اي را به شهروندان ارائه داده است .لذا اين تحقيق درصدد آن است که در مورد عملکرد مناطق
شهرداري مراغه به دو سوال اصلي زير پاسخ دهد -1 :رضايت مندي شهروندان از عملکرد مناطق شهرداري مراغه در
چه سطحي است؟ -2ميزان رضايت مندي شهروندان مناطق مختلف در ابعاد مختلف خدماتي و رفاهي ،اجتماعي،
عمراني و نظارتي چگونه است؟
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پيشينه
جيانو کارو و همکاران( ،)2008در تحقيقي با عنوان«اندازه گيري رضايت شهروند با در نظر گرفتن جنبه هاي خدماتعمومي و قدرت محلي به منظور در نظر گرفتن تع يي ن اهميت آنها در جنوب ايتاليا» با استفاده از پرسشنامه ،فاکتورهاي
مهمي که بر رضايت شهروند تأثير مي گذارد را به شرح زير شناسا يي و طبقه بندي کردند :اهميت وعملکرد خدمات
دريافتي ،اطالعات جمعيت شناختي و خدمات جديد که توسط دولت محلي ايجاد مي شود .در اين تحقيق ،به اهميت
و سپس عملکرد شهرداري در خصوص جنبه هاي خدماتي همچون تواضع کارکنان ،ساعات اداري ،شفافيت اطالعات
ارائه شده ،ساعت انتظار ،مساعدت و انعطاف پذيري کارکنان پرداخته شده است .همچنين شناسا يي فاکتورهاي مختلف
و منابعي که بايد در نظر گرفته شده و افزايش يابند تا رضايت ارباب رجوع باال رود مورد بررسي قرار گرفته است.
حکمت نيا و موسوي( ،)1386در مقاله اي با عنوان« سنجش ميزان و عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از عملکردشهرداري يزد» با استفاده از روش تحقيق ترکيبي(پيمايشي ،همبستگي و اسنادي و  )...به اين نتيجه رسيده اند که؛ ميزان
رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري در حد متوسط به پا يي ن قرار دارد و عواملي همچون رضايت اجتماعي،
آگاهي اجتماعي ،مشارکت شهروندي ،سن و وضعيت اجتماعي و اقتصادي بر ميزان رضايتمندي شهروندان تأثير گذار
بوده اند.
آخونديان و همکاران ( ،)1391در مقاله اي با عنوان« ارزيابي نگرش مردم نسبت به عملکرد منطقه يک شهرداريشهر ساري» با استفاده از رويکرد فازي به اين نتيجه رسيده اند که؛ رﺿـ ﺖﻳﺎ

ﻣـﺮدم از خدمات شهري وضعيت منطقه

يک شهرداري ساري از نظر ارزيابي ميزان عملکرد در سه شاخص عمده وظايف شهرداري اجتماعي -فرهنگي ،خدمات
شهري ،فني و عمراني به طور نسبي در حد مطلوبي بوده است همچنين شاخص خدمات شهري از کمترين فاصله بين
وضع موجود و ايده آل برخوردار بوده و در نهايت مي توان گفت شهرداري منطقه يک شهر ساري موفق عمل کرده
است.
-صفائي پور و همکاران ( )1393در پژوهشي با عنوان«سنجش ميزان رضايتمندي و تمايل به مشارکت شهروندان در

اجراي پروژه هاي زير بنا يي (نمونه موردي :شهرداري ايذه)» با استفاده از روش توصيفي – تحليلي و آزمون هاي
آماري  tتک نمونه اي ،رگرسيون خطي و همبستگي پيرسون به اين نتيجه رسيده اند که؛  26درصد از شهروندان از
عملکرد شهرداري رضايت خيلي کم 50 ،درصد کم 15 ،درصد متوسط 5 ،درصد زياد و  2درصد رضايت خيلي زياد
داشته اند .همچنين  45درصد از شهروندان تمايل به مشارکت در اجراي پروژه هاي زيربنا يي داشته اند.
رستمي و همکاران ( ،)1394در مقاله اي با عنوان سنجش رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري در حوزهخدمات شهري (مطالعه موردي :شهر دورود) با استفاده از سه شاخص مهم اجتماعي -فرهنگي ،فني و عمراني و
خدماتي ميزان رضايت شهروندان مورد ارزيابي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که؛ رضايت مندي شهروندان در
سطح متوسط به باال است و ميزان رضايتمندي در شاخص ها و نواحي متفاوت است به طوري که بيشترين رضايتمندي
در ناحيه سه و کمترين رضايتمندي در ناحيه يک بوده است ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ در ﻦﻴﺑ
و ﺮﻤﻋ ا ﻲﻧ

ﺶﻴﺑ

ﻦﻳﺮﺗ

ﺰﻴﻣ ان ر ﺖﻳﺎﺿ

ﺪﻨﻣ ي و ﺺﺧﺎﺷ

ﺺﺧﺎﺷ

ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ  -ﮕﻨﻫﺮﻓ ـﻲ ﺘﻤﻛ ـ ﻦﻳﺮ

ﺎﻫ ي ﻮﻣ رد ارز ﻲﺑﺎﻳ  ،ﺎﺷ ﺺﺧ

ﻲﻨﻓ

ﻴﻣ ـﺰان رضايتمندي را دارا بوده اند.

 108فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره چهارم ،پاییز 1397

ضرورت و اهميت
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به استناد اصل  138قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آ يي ن نامه ارزيابي
عملکرد دستگاههاي اجرا يي کشور را در تاريخ  1381/9/11تصويب کرد(سازمان مديريت و برنامه ريزي.)1 :1389 ،
ارزيابي عملکرد به عنوان يکي از مؤثرترين ابزارهاي شناخت قابليت هاي سازماني و کنترل فرآيند کاري ،مي تواند با
برجسته ساختن ضعف ها ،قوت ها ،تهديدها و فرصت ها ،زمينه را براي بهبود و اصالح روندهاي موجود و تعالي
فردي و سازماني فراهم سازد(محمدي .)9 :1386 ،ارزيابي باعث اطمينان از اين موضوع که فعاليت ها ،اهداف برنامه
ريزي شده را محقق ساخته و به تصحيح انحرافات عمده منجر مي شود ،خواهد شد (Halloran & Benton, 1987:34

) .به دليل رابطه مستقيم ارزيابي و کنترل با بقاء و سياست يک سيستم ،الزم است ارزيابي عملکرد هم در بعد سازماني
و هم در بعد فردي به طور جدي دنبال شود (طبرسا .)2 :1378 ،در تعريف ديگر ارزيابي عملکرد به عنوان يکي از
مهم ترين فعاليت هاي مديران منابع انساني و وظايف سازمان شناخته مي شود(Boswell & Boudereou,2002: 392

) .در عين حال مي توان به اين نکته اشاره کرد که سنجش رضايت مردم از خدمات شهري ،يکي از مهم ترين عوامل
تع يي ن کننده کيفيت و چگونگي عملکرد ارائه دهندگان خدمات شهري است؛ زيرا هنگامي که مديران شهري از ذهنيت
استفاده کنندگان خدمات شهري ،به عنوان اصلي ترين مشتريان آنها اطالعي نداشته باشند ،نمي توانند ارزيابي درستي
از عملکرد خود داشته و ظرفيت هاي استفاده نشده و بالقوه خود را درک کنند؛ لذا اطالع از ظرفيت هاي موجود و يا
استفاده نشده بايستي عملکرد خود را به صورت جامع ،با مراجعه به نظرات شهروندان ،اندازه گيري و ارزيابي نمايند؛
تا از طريق آن مديران ارشد و مياني استراتژي هاي مناسب و مورد نياز شهرداري را در جهت رسيدن به اهداف و
چشم انداز توسعه شهري تدوين و عملياتي سازند(آخونديان و همکاران .)5 :1391 ،از طرف ديگر سنجش نگرش
شهروندان از عملکرد مديريت شهري و تأثير دادن اين نگرش موجب ترغيب آنها براي همکاري با نهادهاي شهري و
در جهت انجام بهتر وظائف و ارائه خدمات در سطح شهر مي شود  .ايجاد حس مشارکت شهروندان در اداره امور
شهر نيازمند برنامه ريزي منظم و همه جانبه است .شرکت مردم در امر برنامه ريزي و احترام به عقايد آنها شايد اولين
گام در رسيدن به هدف هاي برنامه ريزي باشد.لذا بدون شرکت مردم و عدم توجه به نيازها و منافع عمومي ،تنها
مراجعه به معيارهاي نوشته شده در کتاب ها ،نمي تواند رسيدن به هدف نها يي برنامه ريزي را تضمين کند .لذا بر
همين اساس اين پژوهش سعي دارد ميزان رضايمتندي شهروندان شهر مراغه را از عملکرد شهرداري در ابعاد مختلف
خدماتي -رفاهي ،اجتماعي ،عمراني و نظارتي مورد ارزيابي قرار دهد تا مديران شهري از نظرات و ديدگاههاي مردم
بيشتر آشنا شده و در برنامه ريزي هاي بعدي سعي کنند بيشتر نظرات شهروندان را سر لوحه کار خود قرار دهند.
فرضیات
 -1بين متغيرهاي جمعيت شناختي با ميزان رضايت مندي از عملکرد مناطق شهرداي رابطه معناداري وجود دارد .
 -2ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري در بين مناطق مختلف متفاوت است.
 -3به نظر مي رسد ميزان رضايت مندي شهروندان از عملکرد مناطق شهرداري در ابعاد مختلف(خدماتي و رفاهي،
اجتماعي ،عمراني و نظارتي) متفاوت باشد.
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 -4ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري مراغه پا يي ن تر از حد متوسط است.
ش ،روش توصیفــــی -تحلیلــــی اســت و بــرااااای گــردآوررری اطالعـ ـات
ن پژوهــ شش
روش مــورد اسسس ــتفاده در ااایــ نن
ق را کلی ـ ـ ةةة س ـ ـاکنان
از روش ه ـ ـااای کتابخان ـ ـه ااای و میدان ـ ـــی اس ـ ـتفاده خواهد شد .جامع ـ ـة آم ـ ـاري تحققققققی ـ ـ قق
ش ـ ـهر مراغه ،تش ـ ـککککیل می دهن ـ ـد؛؛؛؛ از جامعه مذکور با توجه به فرمول کوکران تعداد  383به روش نمونه گیری
ن آنها توزیع
خو شه ای توأم با ت صادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد .که به ن سبت جمعیت سه منطقه بی نننننننن
خواهد شد .برای سنجش روایی تحقیق از نظرات کار شنا سان برنامه ریزی و مدیریت شهری و برای سنجش پپپپپپپپپایایی
تحقیق از روش آلفای کرونباخ ا ستفاده خواهد شد .و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSا ستفاده خواهد
ش و .د یاه نومزآ زا اه هیضرف یبایزرا یارب تیاهن رد

رض ی گتسبمه ب یییییییی یی
ی T-test ،و تحلیل واریانس یک طرفه

استفاده خواهد شد.
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محدوده مورد مطالعه
شهر مراغه به وسعت تقریبی  2597هکتار در امتداد رودخانه صوفی چای در دامنههای جنوبی کوه سهند واقع شده
است .این شهر در گوشۀ شمال غربی کشور در  370 22′تا  370 25′عرض شمالی و در  460 12′تا 46 0 17 ′

طول جغرافیایی واقع شده است .شهر مراغه مرکز شهرستان مراغه و یکی از  19شهرستان استان آذربایجان شرقی
بشمار میرود .این شهرستان از شمال به شهرستان تبریز و از جنوب به استان آذربایجان غربی محدود می گردد .از
شرق شهرستانهای بستان آباد ،هشترود و چار اویماق آن را محدود میسازند که شهرستانهای فوق به ترتیب در
شمال شرق ،شرق و جنوب شرق این شهرستان واقعاند .شهرستانهای اسکو ،عجب شیر ،بناب و ملکان نیز در غرب
این شهرستان قرار گرفتهاند .به طوری که اسکو در گوشۀ شمالغرب و عجبشیر و بناب در غرب و ملکان در
جنوبغربی آن واقع شده است .شهرستان مراغه دارای دو بخش بنامهای مرکزی و خراجو بوده و شهرهای مراغه و
خراجو نقاط شهری این شهرستان محسوب میشوندو دارای  177نقطه آبادی است .شهر مراغه مهمترین نقطۀ شهری
در این شهرستان و دارای سه منطقه شهرداری است.
مبانی نظری
ارزیابی عملکرد
ی،
ن ،ارزش هر چیز ،نتی جهه کارر ،میزان کارر و حاص للل لل محص فع( .تسا لو تی نایراد ییی ی یی یی
ل یافت ن
ت بهه معنی ع م ل
در ل غ ت
ت درباره عملکرد طی
ی و ق ضاو ت
ش و اندازه گیری ،ارز شگذار ی
ت که به سنج ش
)1384:25ارزیابی عملکرد فرایندی ا س ت
دوره ای معین می پردازد .ارزیابی عملکرد در بعدد س مزا ان ییی ی معمو ًالًال مترادف اثربخش ییی ی فععالیت هاس تتت ت .منظور از
اثربخش یی ی میزان دس و فادها هب یبایت

 همانرب ه اا ا با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات اس تت ت .ارزش بای یی ی عملکرد

ی و کارائی عمل توجه می کند .وردر و دیویس معتقدند؛ فرآیندی
ت که به تولید اطالعات درباره اثربخ ش ی
فرآیندی ا س ت
که عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله را تعریف می کند .در بعد نحوه استفاده از منابع و امکانات
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در قالب معیارهای کارآیی بیان می شود .ارزیابی عملکرد ا سا سًاًاًاًافرایند تعامل دورنمای سازمانن با اهداف ،راهبردها و
معیارهای خاص است (اسمعیل پور و همکاران.)5 :1393 ،
مديريت شهري
مفهوم مديريت شهري چنان گسترده و پيچيده است که به هيچ وجه نميتوان شهرداري با وظايف کنونياش را معادل
مديريت شهري دانست .مديريت شهري مترادف است با همه بازيگران عرصه حيات شهر .به اين ترتيب همه بخشها
و نهادهاي مسئول اداره امور مختلف شهر اعم از امور فرهنگي ،اجتماعي ،آموزش و پرورش ،اوقات فراغت ،بهداشت
عمومي ،توسعه کالبدي ،امنيت و نظم محلي ،زيرساختها و تجهيزات شهري ،تحت پوشش سيستم مديريت شهري
قرار ميگيرند (کاظميان .)12: 1378 ،مديريت شهري عبارت است از :سازماندهي عوامل و منابع براي پاسخگو يي به
نيازهاي ساکنان شهر که به عنوان الگو يي براي مديريت و توسعه سکونتگاههاي شهري اعم از شهرهاي کوچک و
بزرگ و مادر شهرها مطرح ميشود (رضواني .)3: 1377 ،هدف کالن مدیریت شهری ،لیجاد محیطی قابل زندگی برای
همه و همراه با عدالت اجتماعی و کارآیی اقتصادی و پایداری زیست محیطی است .و مدیریت شهری در محدوده
های زمین و مسکن شهری ،خدمات اجتماعی و زیربنای توسعه اقتصادی و زیست محیطی به طور یکپارچه وارد می
شود(صرافی.)68 :1379 ،
سیستم های شهرداری در جهان و ایران
در ﺢﻄﺳ
ﻢﺘﺴﻴﺳ
ا ﻦﻳ

ﺎﻬﺟ ن ﻪﺳ ﺎﻈﻧ م ﺮﻬﺷ داري ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ

ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ

ﺎﺒﻋ ر ﺪﻨﺗ از :

ﻪﻛ

ﻮﺷ راي ﺮﻬﺷ  -ﺮﻬﺷ دار
ﺘﺴﻴﺳ ﻢ در اوا ﻞﺋ

ﺮﻗ ن ﻢﺘﺴﻴﺑ ا ﺪﺑ اع ﺮﮔ د ﺪﻳ  .در ا ﻦﻳ

ﻮﻨﻋ ان ﻮﺷ راي ﺮﻬﺷ ﺪﻨﻨﻳﺰﮔﻲﻣﺮﺑ و ﺲﭙﺳ

ﻢﺘﺴﻴﺳ

ﻮﺷ راي ﺐﺨﺘﻨﻣ

ﺮﻣ دم ﺮﻬﺷ ﻋـﺪه اي را ﺑـﻪ ﻨﻳﺎﻤﻧ ـ ﻲﮔﺪ از ﺧـﻮد ﺤﺗ ـﺖ

ﺮﻣ دم ﺮﻓ د وا ﺪﺟ

ﺮﺷ ا ﻂﻳ و ﺼﺼﺨﺘﻣ ـﻲ را ﺑـﻪ ﻨﻋ ـﻮان ﺷـ ﺮﻬ دار

ا ﺎﺨﺘﻧ ب و ا ﺎﺼﺘﻧ ب ﻮﻤﻧ ده و اداره ا ﻮﻣ ر ﺮﻬﺷ را ﻪﺑ وي واﮔـﺬار می نماﻳـﺪ و ﺑـﺮ ﺤﻧ ـﻮه ﻬﺘﻴﻟﺎﻌﻓ ـﺎ و ﻋ ﻜﻠﻤ ـﺮد ﺷـ ﺮﻬ داري
و ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ
ﻢﺘﺴﻴﺳ

ا ﻮﻣ ر ﻖﺑﺎﻄﻣ ﺎﺑ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻣ

ﺎﻫ ي ﻲﺒﻳﻮﺼﺗ و ا ﻲﻏﻼﺑ

ﺎﻈﻧ رت ﻞﻤﻌﺑ می آورد.

ﺮﻬﺷ دار  -ﻮﺷ راي شهر

در این روش مردم شهر ﺮﻬﺷ دار و ﻮﺷ راي ﺮﻬﺷ را در یک روند انتخاباتی به صورت جداگانه بر می گزینند و در این
سیستم شهردار منتخب مردم ریاست شورای شهر را بر عهده دارد.
ﻢﺘﺴﻴﺳ
در ا ﻦﻳ

ﻮﺷ را ﻲﻳ
ﻢﺘﺴﻴﺳ

در ﻦﻴﻋ
ﻢﻴﻤﺼﺗ

از ا ﺎﻀﻋ ء ﻮﺷ راي ﺮﻬﺷ ﺐﺨﺘﻨﻣ

ﺮﻫ ﻚﻳ

ﺎﺣ ل ﺎﺑ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ
ﻲﻌﻤﺟ

ﻮﻨﻌﺑ ان ر ﺲﻴﺋ
ا ﻦﻤﺠﻧ

ﻖﻠﻄﻣ

ﻪﻛ

ﻪﺴﻠﺟ ﻮﺸﻣ ر ﻲﺗ دا ﻪﺘﺷ و در ا ﻦﻳ

ﺰﺋﺎﺣ ا ﺖﻳﺮﺜﻛ

آراء ﺪﺷﺎﺑ از ﺖﻧﺎﻤﺿ

ار ﺪﺷ ﺮﺑ اي اداره ﺮﻛ دن ﻪﺴﻠﺟ

ﺮﻬﺷ در ﺮﻫ دو ﺖﻤﺳ

ﺮﻣ دم ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
ا ﺮﺟ ا ﻲﻳ

ﻲﺸﺨﺑ از ا ﻮﻣ ر در ﺮﻬﺷ داري را عهده دار ﻮﺑ ده و

ﺎﺴﻠﺟ ت در ﺑـﺎره ﻴﻠﻛ ـﻪ اﻣـﻮر ﺼﺗ ـ ﻴﮔﻢﻴﻤ ـﺮي می ﻨﻳﺎﻤﻧ ـﺪ و
ﻮﺧﺮﺑ ردارا ﺖﺳ  .در اﻳـﻦ ﺴﻴﺳ ـ ﻢﺘ ﻜﻳ ـﻲ از ا ﻀﻋ ـﺎء ﺷـﻮرا

ﺎﻫ ي ﻮﺷ را ا ﺎﺨﺘﻧ ب می ﻮﺷ د و در ﻲﻀﻌﺑ از ﻮﻣ ارد در ﺶﻘﻧ

ﺮﻬﺷ دار و رﺋـ ﺲﻴ

ا ﺎﺠﻧ م و ﻪﻔﻴﻇ می ﺎﻤﻧ ید(شیعه .)549 :1378 ،روش ا ﺎﺨﺘﻧ ب ﺮﺑ اي اداره ﻢﺘﺴﻴﺳ

ﺮﻬﺷ داري در

ا ﺮﻳ ان ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﻗـ ﻮﻧﺎ ن ﺷـ ﺮﻬ دار ﺎﻬﻳ ﺼﻣ ـﻮب  1334و اﺻـ ﺎﺣﻼ ت ﺪﻌﺑ ي آن و ﻮﻧﺎﻗ ن تشکیالت ،و ﻒﻳﺎﻇ

و ا ﺎﺑﺎﺨﺘﻧ ت
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ﻮﺷ راي

ﻮﺷ را ﺎﻫ ي اﺳـ ﻲﻣﻼ

ﺸﻛ ـﻮر و ا ﺨﺘﻧ ـﺎب ﺷـ ﺮﻬ داران ﺼﻣ ـﻮب  ،1375و ا ﺎﺣﻼﺻ ت ﺪﻌﺑ ي آن از ﻮﻧ ع اول « ﻢﺘﺴﻴﺳ

ﺮﻬﺷ ـ ﺮﻬﺷ دار» ﻲﻣ

ﺎﺑ شد .مطابق قانون ،اعضای شورای اسالمی شهر با رأی مستقیم انتخاب کنندگان برای یک دوره

چهار ساله انتخاب می شوند .تعداد اعضای شوراهای شهر مطابق قانون اصالحی سال  1382با توجه به جمعیت شهرها
از  31نفر در تهران تا  5نفر در شهرهای کمتر از  20هزار نفر جمعیت متغیر است .مطابق قانون سال  ،1375تعداد
اعضاء شورای شهر در تهران  15نفر تعیین شده است .در این قانون حوزه بندی و محله بندی قوانین قبلی ملغی شده
است و اعضای شورای اسالمی با رای همه مردم شهر انتخاب می شوند .شورای اسالمی شهر پس از رسمیت یافتن
نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط برای مدت  4سال اقدام می کنند .امکان انتخاب شهردار از میان اعضای شورای
شهر وجود دارد .اما شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد .شهردار انتخابی برای صدور حکم به وزارت
کشور معرفی می گردد  .در صورت بروز اختالف بین شورا و وزارت کشور در مورد صدور حکم ،موضوع به هیأت
اختالف ذیربط ارجاع می شود و هیأت مذکور ظرف مدت  15روز موظف به تعیین تکلیف موضوع است .در صورت
عدم اعالم نظر در موعد مقرر ،شهردار(مدیر شهر) می تواند اختیارات قاونی خود را اعمال کند .رهبری سیستم اجرایی
شهرداری بر عهده شهردار(مدیر شهر) منتخب شورا است و اوست که روسای واحدها و معاونت های شهرداری را
انتخاب می کند و شوراها قانونًاًا حق دخالت در این زمینه را ندارند .شهردار (مدیر شهر) در برابر تصمیمات شورای
شهر پاسخگو است و برکناری شهردار پس از طی مراحل قانونی سوال و استیضاح با رای مخالفت دو سوم اعضاء
شورای شهر امکانپذیر است .هر گاه شورا اقداماتی را بر خالف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا
حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی بر عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد
فرماندار و طرح موضوع در هیأت حل اختالف استان و تصویب هیأت حل اختالف مرکزی منحل می گردد .البته این
رأی توسط شورا در دادگاهها قابل اعتراض است .و دادگاه مکلف به رسیدگی به موضوع خارج از نوبت و صدور رأی
قطعی است .عم ًالًال انحالل شوراها براساس این قانون بر خالف قوانین قبلی در حوزه اختیار قوه مجریه نیست و این
فرآیند با حضور نمایندگانی از قوای سه گانه کشور(اعضای شورای حل اختالف استان و مرکزی) و سرانجام تأیید آن
در یک نهاد قضایی امکانپذیر است .این موضوع از وجوه مثبت و متمایز نظام اداره شهر در ایران حتی نسبت به برخی
از کشورهای اروپایی است(آخوندی و همکاران.)153 :1387 ،
جایگاه و مفهوم شهرداری ها در نظام حکومتی ایران
ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ ﺖﺤﺗ

ﺮﻬﺷ دار ﺎﻬﻳ در ﻪﻤﻫ

ﻲﺘﻣﻮﻜﺣ و ﺎﻤﻴﺴﻘﺗ ت ﻲﺳﺎﻴﺳ
ﺮﻬﺷ داري ﺎﺳ ز ﺎﻣ ﻲﻧ ا ﺖﺳ

ﻚﻳ

ﻮﻨﻋ ان و در ﻚﻳ

رده ﻲﺘﻣﻮﻜﺣ وا ﺪﺣ

ﻮﺸﻛ ر ﺎﻫ از ﺎﮕﻳﺎﺟ ههای متفاوتی برخوردارند.در ﺎﻣ ده  5ﻮﻧﺎﻗ ن ﺎﺒﺳﺎﺤﻣ ت ﻲﻣﻮﻤﻋ

ﻲﻣﻮﻤﻋ و ﻞﻘﺘﺴﻣ

و ﺮﻴﻏ وا ﻪﺘﺴﺑ ﻪﺑ ﻮﻗ ه ﻪﻳﺮﺠﻣ ﺑـﺎ رﺳـ ﺖﻟﺎ

ﻜﺣ ـ ﻲﺘﻣﻮ و ﺖﻴﻋﻮﺿﻮﻣ

ﺎﺑ ﺖﻴﻫﺎﻣ

ا ﻤﺘﺟ ـ ﻲﻋﺎ و ﺮﻴﻏ ا ﻔﺘﻧ ـ ﻲﻋﺎ  ،و ﻒﻳﺎﻇ

ﺪﻬﻋ ه دار ا ﺖﺳ  .ﻪﻨﻳﺰﻫ های شهرداری از محل وصول عوارض ﻚﻤﻛ
ﺸﻛ ـﻮر و ﺮﻳﺎﺳ ﻊﺑﺎﻨﻣ

ﻲﻣﻮﻤﻋ  ،ﺐﻠﺟ

ﻬﺑ ـﺎي ﺎﻣﺪﺧ ت و ﻮﺳ د و درآ ﺪﻣ
ﺮﻣ دم ﻪﻛ ﻂﺳﻮﺗ

ﻮﺷ راي ا ﻲﻣﻼﺳ

ﺮﻗ ار ﺪﻧ ار ﺪﻧ ﻪﻜﻠﺑ ﻪﺘﺴﺑ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻈﻧ ـﺎم

و ﺬﺟ ب ﻚﻤﻛ

و ﺎﺸﻣ ر ﺖﻛ

ﻞﺻﺎﺣ از ا ﻮﻣ ال و دارا ﻲﺋ

و ﺮﻜﻠﻤﻋ د ﻲﻠﺤﻣ

ﻪﻛ ﻪﺑ

ﻮﺸﻛ ر

ﻮﺻ رت ﻊﺑﺎﺗﺮﻴﻏ

ﻪﻟﻮﺤﻣ را در ﺪﺤﻣ وده ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ و ﻢﻳﺮﺣ

ﺮﻬﺷ

و ﺎﻳ را ﻪﻧ در ﻲﺘﻓﺎﻳ از ﻞﺤﻣ ا ﺎﺒﺘﻋ رات ﻮﺑ دﺟـﻪ ﺳـ ﻪﻧﻻﺎ

ا ﺎﺨﺷ ص ا ﻢﻋ از ﻲﻘﻴﻘﺣ و ﻘﺣ ـ ﻲﻗﻮ و ﻨﭽﻤﻫ ـ ﻦﻴ در ﻓﺎﻳ ـﺖ
ﺎﻫ ي ﺮﻬﺷ داري ﻦﻴﻣﺄﺗ می ﺮﮔ دد .شهرداري ﺎﺑ ﺎﻈﻧ رت ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ

ﺮﻬﺷ ا ﺎﻤﻋ ل می ﺮﮔ دد ،اداره ﺪﺷ ه و ﺖﻬﺟ

ﻲﮕﻨﻫﺎﻤﻫ ﺑـﺎ ﺮﻳﺎﺳ

ﺮﻬﺷ دار ﺎﻬﻳ ي ﻮﺸﻛ ر و ﺰﻴﻧ
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ﻦﻴﻌﺑﺎﺗ و وا ﺎﮕﺘﺴﺑ ن ﻮﻗ ه ﻪﻳﺮﺠﻣ و د ﮕﻳ ـﺮ ﺳـﺎز ﺎﻬﻧﺎﻣ و ﺴﺳﺆﻣ ـﺎت ﻤﻋ ـ ﻲﻣﻮ
ﻮﻗ ا ﻦﻴﻧ و ﺮﻘﻣ رات ﺎﺟ ري ﻲﻣ

ﺤﺗ ـﺖ ﻈﻧ ـﺮ و را ﻲﻳﺎﻤﻨﻫ دو ﺖﻟ

در ﺎﭼ ر ﻮﭼ ب

ﺪﺷﺎﺑ (پرهیزگار و فیروز بخت.)48 :1390 ،

وظایف شهرداری
فصل ششم قانون شهرداری ،مصوب یازدهم تیرماه  ،1334به وظایف شهرداری اختصاص یافته است و به موجب
مصوبات بعدی ،الحاقاتی به آن اضافه یا حذف شده است .در حال حاضر با گذشت پنجاه سال از این مص بّوّو ه ،بسیاری
از وظایف به سازمانها ،اداره های دولتی یا بخش خصوصی واگذار شده است .در تقسیم بندی انجام شده ،شهرداری
دارای 53وظیفه بوده که اکنون کمتر از  40درصد آن توسط خود شهرداری انجام می پذیرد .هفت وظیفه به طور
مشترک توسط شهرداری و اداره های دیگر انجام می شود و  25وظیفه نیز به اداره های دیگر یا بخش خصوصی
واگذار شده است .درباره وظایفی که به طور مشترک از سوی شهرداری و اداره های دیگر انجام می پذیرد می توان به
برپایی کتابخانه اشاره کرد .این وظیفه را اکنون دو نهاد دیگر یعنی ،وزارت ارشاد اسالمی و کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان انجام میدهند .درباره سوم نیز می توان به تأمین آب و فاضالب و برق اشاره کرد که به وزارت
نیرو واگذار شده است و نیز برپایی پرورشگاه و نوانخانه که به سازمان بهزیستی انتقال داده شده است (رضویان:1381 ،
 .)124در تقسیم بندی کلی ،می توان وظایف واگذار شده به شهرداری را برابر قانون به چهار دسته عمرانی ،خدماتی،
نظارتی و رفاه اجتماعی تقسیم کرد .وظایف عمرانی نظیر ساخت خیابان و فضای سبز ،وظایف خدماتی مانند نظافت
معابر و دفع زباله ،وظایف نظارتی مانند صدور پروانه ساختمان و نظارت بر امور صنفی و رفاه اجتماعی ،مانند ساخت
زمینهای ورزشی و مسکن ارزان قیمت برای نیازمندان را دربرمی گیرد .در طول زمان ،وظایف عمرانی و خدماتی
شهرداری ابعاد گسترده تری یافته است .به عنوان مثال ،ساخت پل عابر پیاده در وظایف شهرداری پیش بینی نشده
است ،اما به مقتضای زمان انجام چنین کاری به شهرداری محول شده است .برعکس ،وظایف شهرداری در برخی
موارد نظارتی و رفاه اجتماعی کاهش یافته است؛ از قبیل نظارت بر حسن اداره فروش گوشت و نان و مراعات بهداشت
در گرمابه ها و غیره از جمله وظایف تعیین شده شهرداری بود که عم ًالًال توسط شهرداری انجام نمی گردد و در این
زمینه بخش خصوصی خود به خود فعال شده است (نظیر ایجاد حمام عمومی) .به طور کلی اقداماتی که امروز توسط
شهرداریها انجام می گیرد به این شرح است - :ساخت خیابانها و کوچه ها ،ساخت میدانها و باغهای عمومی ،ایجاد
مجاری آب و توسعه معابر شهر ،پاک نگهداشتن و نگهداری مجاری آبها ،تعیین محلهای مخصوص دفع زباله ،مقابله
با سد معبر ،ایجاد غسالخانه و گورستان ،اتخاذ تدابیر برای حفظ شهر از سیل و حریق ،رفع خطر از بناها ،تأمین اراضی
مورد نیاز خدمات ،تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش و پارکینگ (میادین تره بار و میوه ،مراکز خرید و
فروش اتومبیل) ،ایجاد رختشوی خانه و آبریزگاه ،ایجاد حمام عمومی ،ایجاد کشتارگاه ،ایجاد باغ کودکان ،صدور
پروانه ساختمان ،آسفالت معابر ،پیشنهاد وضع و الغای عوارض ،نصب تابلوی اعالنات ،شماره گذاری اماکن.
بحث و یافتهها
آمار توصیفی :از کل پاسخگویان به سواالت این تحقیق در کل شهر و مناطق شهرداری 69درصد پاسخگویان منطقه

یک مرد و  30/5درصد زن هستند ،در منطقه دو از کل پاسخگویان  80/1مرد و  19/9درصد زن ،و در منطقه سه از

ارزيابي ميزان رضايتمندي شهروندان شهر مراغه113 ...

کل پاسخگویان  55/5درصد مرد و  44/4درصد زن هستند .در کل شهر و در مجموع هم  28درصد زن و  72درصد
مرد بوده اند .به لحاظ تحصیالت  1/1درصد بیسواد /6 ،تحصیالت ابتدایی 6/8 ،درصد راهنمایی 46/8 ،درصد دیپلم،
10/7درصد فوق دیپلم 26/3 ،درصد لیسانس 4/5 ،درصد فوق لیسانس 2/3 ،درصد دکتری و  /5درصد حوزوی بوده
اند .از للحاظ اشتغال  13درصد دارای شغل دولتی 6/8 ،درصد دانشجو 59/9 ،درصد آزاد 9/1 ،بیکار 2/8 ،درصد
کارگر 7/9 ،درصد خانه دار ،به لحاظ درآمد  22/3درصد بدون درآمد 4/9 ،درصد درآمد کمتر از  500هزار تومان،
 35/4درصد  500تا  1میلیون درآمد 29/5 ،یک تا دو میلیون تومان 8/1 ،درصد دو میلیون تومان و بیشتر بوده است.
آمار استنباطی
رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی با میزان رضایتمندی
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان میدهد که بین مولفه های جمعیت شناختی و رضایتمندی
از عملکرد مناطق شهرداری رابطه معنی داری وجود ندارد P>0.05( .و همبستگی پیرسون و اسپیرمن به ترتیب برابر
با  -0.79و  .)-0.072در نتیجه بین متغیرهای جمعیت شناختی با میزان رضایتمندی رابطه ای وجود ندارد.
جدول  :1همبستگی بین مولفه های جمعیت شناختی و رضایت مندی از عملکرد مناطق شهرداری
متغیر

وجود

رضایتمندی از عملکرد مناطق شهرداری

نوع ارتباط

ارتباط
همبستگی
پیرسون
مولفههای جمعیت شناختی

همبستگی()r
-/079

اسپیرمن

P

تعداد

همبستگی()r

/122

383

-/072

P

تعداد

/161

383

ندارد

-

منبع :یافتههای پژوهش در سطح  0.05معنی داری

سنجش تفاوت رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در مناطق مختلف
نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ،تفاوت معناداری در عملکرد شهردار در مناطق مورد مطالعه وجود
ندارد .همچنین با توجه به جدول آزمون دانکن و توکی ،تنها یک گروه را شناسایی کردهاند .به عبارتی تفاوتی بین
مناطق مورد مطالعه در رضایتمندی از عملکرد مناطق شهرداری به طور کل وجود ندارد.
جدول  :2تحلیل واریانس یک طرفه رضایت از عملکرد مناطق شهرداری در مناطق مورد مطالعه
Sig.
/865

F
/145

Mean Square
/052

df
2

Sum of Squares
/103

/354

380

134/630

382

134/733

Between Groups
Within Groups
Total

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  :3نتایج آزمون توکی و دانکن برای مقایسه عملکرد مناطق شهرداری در سه منطقه مورد مطالعه
= 0/05Subset for alpha

نام منطقه

1
منطقه یک
Tukey HSDa,b

Duncana,b

2/3517

177

2/3806

45

منطقه دو

2/4293

161

منطقه یک

2/3517

177

2/3806

45

2/4293

161

منطقه سه

منطقه سه
Sig.

N

منطقه دو

/490

منبع :یافتههای پژوهش
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آزمون تی تک نمونهای برای بررسی وضعیت رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در ابعاد مورد مطالعه
با توجه به محاسبات انجام شده بر روی هر یک از ابعاد جدول  4مشخص گردید که همه ابعاد مورد بررسی با احتمال
 95درصد دارای سطح معناداری کمتر از ( )./.5داشتهاند مورد پذیرش قرار میگیرد .میزان اثربخشی هر یک از این
ابعاد در رضایت مندی شهروندان را با مقایسه میانگین هریک با حد مبنا( )3مورد سنجش قرار میدهیم که هرچه این
مقدار میانگین بیشتر از  3باشد رضایت شهروندان از عملکرد مناطق شهرداری بیشتر بوده .که در هیچ کدام ابعاد
رضایت شهروندان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
جدول  :4نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای ( )On Sample T-testبر روی ابعاد به منظور سنجش رضایت مندی شهروندان از عملکرد مناطق شهرداری شهر مراغه
ابعاد رضایت مندی

Test Value = 3
سطح معناداری
اختالف از میانگین
()Sig

میانگین

انحراف معیار

مقدار آماره t

خدماتی -رفاهی

2/67

2/678

-9/186

/000

اجتماعی

2/20

2/204

-21/349

/000

نهادی

2/53

2/533

-13/551

/000

-/466

عمرانی

2/38

2/387

-17/216

/000

-/612

میزان اختالف در سطح اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

-/321

-/390

-/252

-/795

-/869

-/722

-/533

-/398

-/682

-/542

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج حاصل از  Tتک نمونهای برای سنجش رضایت شهروندان از عملکرد مناطق شهری به طور کل نشان میدهد
بین حد مبنا ( )3و مقدار محاسبه شده  2/45اختالف معناداری ( )sig=0/000وجود دارد .از آنجایی که مقدار محاسبه
شده کمتر از حد استاندارد میباشد ،نتیجه میگیریم رضایت مندی شهروندان از عملکرد مناطق شهری ،شهر مراغه در
حد قابل قبولی نمیباشد.
مدل میزان انحراف از اپتیمم
مدل میزان انحراف از اپتیمم یکی از مدلهایی است که برای مقایسه و رتبهبندی گزینههایی که براساس شاخصهای
کمی به دنبال رتبهبندی آنها هستیم ،بکار میرود .در این روش میتوان از شاخصهای خام که به صورت کمی میباشند
استفاده نمود .اما نکته الزم این است که دادههای خام را بایستی در ابتدا استانداردسازی نماییم.
دادههای اولیه در وهله اول از پرسشنامههای توزیع شده در سه منطقه مورد نظر در ابعاد و مؤلفههای مشخص شده
بدست آمده پس از وارد کردن به نرم افزار  SPSSو انجام مرحله توصیفی ،میانگینگیری هر ُبُبعد در هر منطقه بدست
آمدهاند .هر چند آزمون تحلیل واریانس یافته به دست آمده نشان می دهد اختالف معناداری میان مناطق وجود ندارد.
از این رو صرفا جهت نشان دادن اختالف جزئی از مدل انحراف از اپتیمم استفاده می شود.
جدول :5ماتریس وضع موجود
خدماتی  -رفاهی

اجتماعی

نظارتی

عمرانی

شاخص

2/66

2/18

2/54

2/35

منطقه دو

2/65

2/23

2/51

2/43

منطقه سه

2/81

2/17

2/56

2/38

میانگین

2/71

2/19

2/53

2/39

انحراف از معیار

/042

/015

/012

/019

منطقه
منطقه یک

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،
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جدول :6نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای ( )On Sample T-testبه منظور سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد مناطق شهرداری شهر
مراغه

بعد

میانگین

انحراف معیار

مقدار آمارهT

رضایتمندی

2/45

/593

-18/089

Test Value = 3
سطح معناداری اختالف از میانگین
)(Sig

0/000

میزان اختالف در سطح اطمینان  95درصد

-/548

حد پایین

حد باال

-/608

-/489

منبع :یافتههای پژوهش

شکل  :1نمودار سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکر مناطق شهرداری شهر مراغه منبع :یافتههای پژوهش

سنجش تفاوت رضایت مندی شهروندان از عملکرد مناطق شهرداری در ابعاد مختلف(خدماتی و رفاهی ،اجتماعی،
عمرانی و نظارتی)
مطابق جدول زیر رضایت مندی از ابعاد مختلف رضایت مندی در سطح اطمینان  95نشان می دهد تفاوت معناداری
میان مناطق مورد مطالعه به لحاظ رضایت مندی از ابعاد و مولفه ها وجود ندارد .یعنی میزان رضایتمندی از عملکرد
شهرداریها در مناطق سه گانه در همه ابعاد از حد متوسط پایین بوده و ضعیف است و تفاوتی چندانی بین مناطق و
رضایتمندی ساکنان در مناطق در ابعاد مختلف وجود ندارد.
جدول  :7تحلیل واریانس یک طرفه رضایت از ابعاد رضایت مندی در مناطق مورد مطالعه
بعد
خدماتی -رفاهی

اجتماعی  -فرهنگی

نظاتی

عمرانی

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Between Groups

/696

2

/348

/750

Within Groups

176/285

380

/464

Total

176/981

382

Between Groups

/218

2

/109

Within Groups

203/345

380

/535

Total

203/563

382

Between Groups

/113

2

/057

Within Groups

173/051

380

/455

Total

173/164

382

Between Groups

/511

2

/256

Within Groups

184/536

380

/486

Total

185/047

382
منبع :یافتههای پژوهش

Sig.
/473

/204
/816
/124
/883
/526
/591
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سنجش رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري مراغه
با توجه به محاسبات انجام شده بر روی هر یک از ابعاد جدول  8مشخص گردید که همه ابعاد مورد بررسی با احتمال
 95درصد دارای سطح معناداری کمتر از ( )/05داشتهاند مورد پذیرش قرار میگیرد .میزان اثربخشی هر یک از این
ابعاد در رضایت مندی شهروندان را با مقایسه میانگین هریک با حد مبنا( )3مورد سنجش قرار میدهیم که هرچه این
مقدار میانگین بیشتر از  3باشد رضایت شهروندان از عملکرد مناطق شهرداری بیشتر بوده .که در هیچ کدام ابعاد
رضایت شهروندان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد .همچنین نتایج حاصل از  Tتک نمونهای برای سنجش رضایت
شهروندان از عملکرد مناطق شهری به طور کل نشان میدهد بین حد مبنا ( )3و مقدار محاسبه شده  2/45اختالف
معناداری ( )sig=0/000وجود دارد .از آنجایی که مقدار محاسبه شده کمتر از حد استاندارد میباشد ،نتیجه میگیریم
رضایت مندی شهروندان از عملکرد مناطق شهری ،شهر مراغه در حد قابل قبولی نمیباشد .و کمتر از حد متوسط می
باشد.
جدول :8رضایتمندی از عملکرد مناطق شهرداری مراغه در ابعاد و گویه های مورد بررسی
خدماتی  -رفاهی
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نتیجه گیری
در عصر حاضر با توجه به توسعه کمی و کیفی شهرها ،یکی از نهادهای بسیار مهمی که نقش بسزایی در اداره خدمات
رسانی شهرها داشته و هر روز نقش آن در اداره امور و مدیریت شهری و تأمین نیازها و توسعه شهری پر رنگ می
شود ،شهرداری است .امروزه با پیچیده تر شدن ساختارها و وظایف سازمان ها در عرصه های مدیریت شهری ،وظایف
شهرداری ،به عنوان مهم ترین نهاد غیر دولتی بیش از پیش شده است .شهرداری ها به عنوان یک سازمان ارائه دهنده
خدمات شهری به ساکنان شهری ،زمانی دارای عملکرد موفق خواهند بود که بتوانند آسایش و امنیت شهروندان را
فراهم نمایند .احساس رضایت شهروندان از محیط شهر و خدماتی که شهرداری ارائه می دهد ،عامل مهمی در جهت
ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت خویش است .عالوه بر این،
رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری موجب ترغیب آنان برای همکاری با نهادهای شهری در جهت انجام
بهتر وظایف و ارائه خدمات در سطح شهر می شود .ایجاد حس رضایت در شهروندان و مشارکت دادن آنها در اداره
شهر نیازمند برنامه ریزی منظم و همه جانبه است که مدیریت شهری را قادر می سازد با ارئه تصویری مطلوب از
شهرداری و ایجاد تعاملی مؤثر ،شهروندان را در عرصه های فعالیت های شهری امیدوار سازد .گام اول در این زمینه،
طراحی ساز و کار مناسب به منظور شناسایی و درک چگونگی نگرش مردم نسبت به عملکرد شهرداری و میزان
رضایت آنان از ارائه خدمات شهری است .بنابراین رضایتمندی از عوامل مهم پایداری مدیریت شهری است.
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در این تحقیق میزان رضایتمندی شهروندان مناطق شهری مراغه در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار گرفت و نتایج زیر
حاصل شد:
 بين متغيرهاي جمعيت شناختي با ميزان رضايت مندي از عملکرد مناطق شهرداي رابطه معناداري وجود ندارد .هرچند که بین تحصیالت و درآمد این رابطه به صورت ضعیف وجود دارد اما در کل متغیرهای جمعیت شناختی با میزان
رضایت مندی رابطه معنا داری وجود ندارد.
 تفاوتی بین مناطق مورد مطالعه در رضایتمندی از عملکرد مناطق شهرداری به طور کل وجود ندارد .و در هر سهمنطقه رضایتمندی ضعیف است.
 ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري مراغه پا يي ن تر از حد متوسط است .میزان اثربخشی هر یک ازاین ابعاد در رضایت مندی شهروندان را با مقایسه میانگین هریک با حد مبنا( )3مورد سنجش قرار میدهیم که هرچه
این مقدار میانگین بیشتر از  3باشد رضایت شهروندان از عملکرد مناطق شهرداری بیشتر بوده .که در هیچ کدام ابعاد
رضایت شهروندان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد .همچنین نتایج حاصل از  Tتک نمونهای برای سنجش رضایت
شهروندان از عملکرد مناطق شهری به طور کل نشان میدهد بین حد مبنا ( )3و مقدار محاسبه شده  2/45اختالف
معناداری ( )sig=0/000وجود دارد .از آنجایی که مقدار محاسبه شده کمتر از حد استاندارد میباشد ،نتیجه میگیریم
رضایت مندی شهروندان از عملکرد مناطق شهری ،شهر مراغه در حد قابل قبولی نمیباشد.
 رضایت مندی از ابعاد مختلف رضایت مندی در سطح اطمینان  95نشان می دهد تفاوت معناداری میان مناطق موردمطالعه به لحاظ رضایت مندی از ابعاد و مولفه ها وجود ندارد .یعنی میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداریها در مناطق
سه گانه در همه ابعاد از حد متوسط پایین بوده و ضعیف است و تفاوتی چندانی بین مناطق و رضایتمندی ساکنان در
مناطق در ابعاد مختلف وجود ندارد.
 در گویه های خدماتی -رفاهی بیشترین رضایتمندی مربوط به منطقه سه و منطقه دو و یک تقریبًاًا یکسان بودهاست .در گویه های اجتماعی بیشترین رضایتمندی مربوط به منطقه دو و منطقه سه و یک تقریبًاًا یکسان بوده اند در
گویه های نظارتی بیشترین رضایتمندی در منطقه سه و در گویه های عمرانی بیشترین رضایتمندی مربوط به منطقه
دو بوده است.
 اعتماد متقابل بین شهروندان و مسئوالن محور اساسی رضایتمندی را تشکیل می دهد .بدون وجود اعتماد متقابلهمکاری شهروندان با مسئوالن دور از تصور خواهد بود .اعتماد یکی از عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی شهروندان
از عملکرد شهرداری است.
 باالخره با شناخت و آگاهی از نظرات شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری ،نهاد مورد نظر می تواند با پوششنقاط ضعف خود از طریق برنامه ریزی های مدون و مدیریت صحیح ،میزان نارضایتی شهروندان را کاهش دهد .لذا
بدنبال کاهش یافتن نارضایتی ،انگیزه و سرزندگی شهروندان افزایش می یابد که این عامل باعث می شود ،در آینده
شاهد شهری پویا باشیم .وقتی رضایت شهروندان فراهم شود ،افراد تمایل بیشتری به مشارکت با شهرداری نشان می
دهند .توجه به فضای سز ،رعایت ترافیک ،پرداخت به موقع عوارض ،همکاری با شهرداری در زمینه های ساخت و
سازهای اصولی ،جمع آوری زباله و مسائل پر شمار دیگر ناشی از مدیریت مشارکتی ،که برگرفته از رضایتمندی است
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صورت می گیرد .بنابراین می توان گفت ،شناخت یک مسأله شهری و کمک به حل آن می تواند تأثیر زیادی بر روی
یک شهر داشته و زندگی پایدار شهری را تضمین کند.
پیشنهادات
شهرداری می تواند از طریق نظر سنجی از شهروندان نیاز مردم شهر را در بخش های مختلف بررسی نماید و بهاقدام های الزم در این زمینه بپردازد.
بهتر آن است پیش از اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی ارزیابی و اثر بخشی آنها مورد بررسی دقیق قرار بگیرد وپیش از صرف هزینه های سنگین از نتیجه بخش بودن آنها اطمینان حاصل کنند.
از آنجا که ارتباط بین شهرداری و مردم رابطه ای یک طرفه از جانب شهرداری به سمت مردم نیست بلکه شهرداریو شهروندان در تعامل با یکدیگر قرار دارند و رابطه آنها دو سویه است ،همان طوری که از حقوق شهروندان سخن
به میان می آید و شهروندان حق داشتن شهری پاک ،سبز و  ...را دارند وظایفی نیز در قبال شهری که در آن زندگی
می کنند ،دارا می باشند ،بنابراین باید به آگاه سازی شهروندان نسبت به وظایف و مسئولیت های شهروندی ،قوانین و
مقررات شهری از طرق مختلف اقدام کرد.
در همه گویه ها در مناطق شهرداری مراغه رضایتمندی از حد متوسط پایین است بنابراین شهرداری باید فعالیت هایخود را گسترده و مطلوب سازد.
طرح تکریم ارباب رجوع و نظارت بیشتر بر چگونگی برخورد کارکنان با ارباب رجوععدم تبعیض در ارائه امکانات و خدمات بین مناطقرسیدگی به وضعیت معابر و پیاده روها در سطح شهرتوزیع عادالنه امکانات و تسهیالت یکی از رسالت های شهرداری می باشد .بدین سبب پسندیده می باشد ،که خدماتبه یکسان توزیع گردد.
ایجاد و توسعه تسهیالت فرهنگی شهر از جمله سینما ،ورزشگاهها و  ...به افزایش سطح سالمت و رضایت شهروندانمی افزاید.
افزایش خدمات در شهرک های تازه توسعه یافته شهر مراغهتقویت سیستم حمل و نقل همگانی بویژه در شهرک های تازه توسعه یافتهکنترل گسترش افقی و افزایش تراکمتوجه و رسیدگی بیشتر به شکایات شهرونداناحداث پارک بانوان و افزایش امنیت بیشتر پارک ها موجود در سطح شهرجلوگیری از تخریب مکرر خیابان ها با هماهنگی ادارت آب ،مخابرات ،گاز و ...آگاه نمودن شهروندان از خدمات انجام شده توسط شهرداری در سطح شهربه کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در شهرداریمنابع
كاظميان ،غالمرضا ،كنكاشيدرجايگاه شوراي شهر در مديريت شهري ،مجلهي شهرداريها ،شماره .1378 ،13
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گالبي ،سياوش ( .)1379جامعه شناسي سازمانها  .انتشارات ميترا  .تهران.
هاروي ،ديويد .)1386( ،عدالت اجتماعي و شهر ،مترجمان فرخ حساميان ،محمدرضا حائري و بهروز منادي زاده ،شرکت پردازش و برنامه
ريزي شهري ،چاپ دوم ،تهران.
کريميان بستاني ،مريم ،بلوچي ،عثمان ،جوبه ،صاحبداد ( .)1392سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري (مطالعه
موردي :شهر زاهدان) ،مجله چشم انداز جغرافيا يي (مطالعات انساني) ،شماره  ،18دانشگاه ازاد اسالمي واحد رشت.

طبرسا ،غالمرضا ( .)1387بررسي و تب يي ن نقش اقتضائات راهبردي در انتخاب الگوي ارزيابي عملکرد سازمان هاي دولتي ،مجموعه
مقاالت دومين جشنواره شهيد رجائي ،تهران.
طاهري ،ابوالقاسم( .)1377اداره امور شهرداري ها ،انتشارات قومس ،چاپ اول ،تهران.
صرافی ،مظفر .)1379( ،مفهوم مبانی و چالش های مدیریت شهری ،فصلنامه مدیریت شهری ،انتشارات سازمان شهرداری ها ،شماره ،2
تهران.
صفائي پور ،مسعود ،حسيني شه پريان ،نبي اهلل ،عباسي ،زهرا ( .)1393سنجش ميزان رضايتمندي و تمايل به مشارکت شهروندان در
اجراي پروژه هاي زير بنا يي (نمونه موردي :شهرداري ايذه) ،ششمين کنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري با تأکيد بر مولفه
هاي شهر اسالمي ،مشهد مقدس.
شیعه ،اسماعیل ( .)1378پایداری شهری ،دانشنامه مدیریت شهری و روستایی ،سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،چاپ اول
سازمان مديريت و برنامه ريزي ( .)1389آ يي ن نامه ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرا يي کشور
رضویان ،محمد تقی ( .)1381مدیریت عمران شهری ،انتشارات نیل.
حکمت نيا ،حسن ،موسوي ،ميرنجف ( .)1386سنجش ميزان و عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري يزد ،مجله
جغرافيا و توسعه ،بهار و تابستان ،دانشگاه سيستان و بلوچستان.
پرهیزگار ،اکبر ،فیروز بخت ،علی ( .)1390چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری ،فصلنامه جغرافیایی
سرزمین ،سال هشتم ،شماره .32
آخونديان ،محمد جواد ،زارعي ،محمد باقر ،نوراني پهنه کالني ،فاطمه ( .)1391ارزيابي نگرش مردم نسبت به عملکرد منطقه يک شهرداري
شهر ساري ،چهارمين کنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري ،دانشگاه فردوسي مشهد.
آخونديان ،محمد جواد ( .)1391ارزيابي نگرش مردم نسبت به ميزان عملکرد مناطق شهرداري در حوزه خدمات شهري ،چهارمين کنفرانس
برنامه ريزي و مديريت شهري ،مشهد.
اسمعیل پور ،نجما ،ابدالی ،شیرین ،دهقان کردی ،الهه ( .)1393ارزیابی عملکرد منطقه  8اصفهان ،ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت
شهری ،مشهد.
عفتی داریانی ،مجتبی ( .)1384ضرورت ایجاد ارزیابی نظام عملکرد سازمان ها ،مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
محمدي ،رضا ( .)1386طراحي و استقرار نظام ارزشيابي کالن عملکرد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي
در آموزش عالي ،شماره  .46تهران.
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