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سنجش ميزان و عوامل موثر بر رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري 

 (مطالعه موردي : شهرملاثاني )
 

 مهدی حمیدی
 

 Email: MehdiHamidi62@chmail.ir برنامه ریزی شهری  ) بهسازی و نوسازی (ارشد جغرافیا  کارشناس

 

  چکيده      

 پایه بر شهری خدمات ارائه کیفیت عیني، منظر از.  گیرد صورت تواند مي ذهني و عیني منظر دو از خدمات هارائ نحوه و شهرداری عملکرد سنجش و بررسي     

 کیفیـت کننده تعیین ، شهری خدمات از آنان رضایت میزان و مردم احساس ، ذهني منظر در امـا.  گیرد مي صورت بیروني استانداردهای به نسبت آنها سنجش

 قرار شناسایي و بررسي مـورد آن بـر مـوثر عوامـل بررسـي و شـهرداری عملکـرد از شهروندان رضایتمندی میزان پژوهش این در.  است شـهرداری عملکـرد

 مي استفاده نوعي به شهرداری خدمات از که ملاثاني شهر شهروندان آن آمـاری جامعـه و پرسشـنامه از اسـتفاده با پیمایشي روش ، پژوهش این روش.  گرفت

 نفـر ٨٧٣ آمـاری نمونـه تعـداد کـوکران فرمول از استفاده با که است ای خوشه تصادفي روش گیری نمونه روش ، آمـاری جامعـه بـه توجـه بـا.  باشد مي نندک

 .  دارد رارق بالا به متوسط سـطح در شـهرداری عملکـرد از شـهروندان عمـومي رضـایت دهـد مـي نشان تحقیق نتایج.  است گردیده انتخاب

 

  رضایتمندی ، شهروندان ، عملکرد شهرداری ، شهر ملاثاني   : کليد واژه ها

      

  قدمهم

 به اینکه جمله از هستند مهـم ویژگي چند دارای ، دهند مي ارائه عالي خدمات خود کنندگان مراجعه به که سازمانهایي ، کنوني عصر در            

 و داده توسعه را مشتریان به کیفي خدمات ارائه راهبـرد سـازمانها ایـن.  دارنـد بسیاری توجه خود مشتریان انتظارات و نیازها ، ها خواسته

 تـافلر آلـوین عقیـده به(   ١٨٣١ ، چه قره) کنند رفتار خوبي به رجوع اربـاب و مشـتری با مرحله هر در که کنند مي طراحي را سیستمي

 محـوری مشتری جای به را محوری محصول رویکرد و کنند مي اعتنایي بي خود مشتریان و مراجعان هـای خواسـته و نیازهـا بـه کـه ازمانهایيسـ

 (  ١٢٨:  ١٨٧٧ ، هیوز)  شوند مي حذف رقابت صحنه از ، سازند مي خـود پیشـه ،

     جایگاه دارند،دارای برعهده آنها توانمندکردن و شهرها مختلف امور سازماندهي ایبر قانون مطابق که وظایفي به توجه با ها شهرداری           

 دلیل به شهرداریها تشکیلات و فعالیتها مجموعه. هسـتند هـا رسـانه  و جامعه عمومي افکار ، شهروندان شهری،عموم مدیریت سطح در ای ویژه

 دسـتگاهي حیـث ایـن از شـاید و اسـت مطـرح ها رسانه و جامعه سطح در فردی به منحصر طور به شهروندان تمامي روزمره زندگي با ارتباط

 شـهرداریها فعالیتهـای برخي با عیني و مستقیم طور به روز شبانه طول در شهروندان از بسیاری. باشـد نداشـته وجـود شـهرداری نظیـر

 و روها پیاده بهسـازی و سـاز،احداث و سـاخت شهری، سبز،مبلمان فضای عهپسماندها،توس شهری،ساماندهي عمومي،زیباسازی نقـل و حمـل:نظیـر

 امروزه.  کنند مي گیری پي جمعي ارتباط های رسانه طریق از نیز را رویدادها این اخبار و مواجهند..و ایمني خدمات و نشاني معابر،آرامستانها،آتش

 پیش از بیش دولتي غیر نهاد عنوان به شهرداری وظایف ، شهری مدیریت هـای ـهعرص در سـازمانها وظـایف و سـاختارها شـدن تـر پیچیده با

 آسایش بتوانند که داشت خواهند موفقي عملکرد زماني شهروندان به شهری خدمات ی دهنده ارائه سازمان یـک عنوان به ها شهرداری.  است شده

 .  بدهند ارائه وندانشهر به را کیفیتي با خدمات و نمایند فراهم را شهروندان رفاه و

 مي ملي اقتدار و عمومي مشـارکت ، ملـي وفـاق ، عمومي وفاداری و نفس به اعتماد افزایش باعث ، مراجعان و شهروندان رضایت جلب          

 ١١:  ١٨٧١ ، يکاظم. )  شوند مي محسوب سیاسي و اداری نظام توسعه و کارآمدی سنجش اصلي های شاخص مانند به کنوني دنیای در که شود

 ) 

 و اجتماعي مختلف گروههای و اقشـار قالب در ، ساکن جمعیت زندگي و کار شرایط ارتقای در توان مي را شهری مدیریت هدف مهمترین       

:  ١٨٧١ ، اسـعیدنی) .  دانست کالبدی محیط از حفاظت و پایـدار اجتماعي و اقتصادی توسعه به ،تشویق شهروندان حقوق از حفاظت و اقتصادی

.  کند بررسي را آن عملکرد از ملاثاني شهر شهروندان رضایتمندی میزان و شهرداری عملکـرد چگـونگي کنـد مـي تـلاش حاضـر تحقیـق ( ٦١

ربوطه را مي توانند با استفاده از نتایجي که از این پژوهش بدست مي آید ، آسیب ها ، چالش ها ، ظرفیت ها و فرصت هـای م شهرداری کارشناسان

 شناخته و برای بهبود شرایط موجود ، راهبردها و سیاستهای مناسب اتخاذ کنند .
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  تحقیق پیشینه     

توجه به انجام ارزیابي عملکرد مدیریت شهری از دیر باز در کشورهای توسعه یافته مدنظر بوده است و در این کشورها پژوهش ها و             

یزان رضایت شـهروندان از عملکـرد مـدیریت شـهری صورت گرفته است . نتایج این ارزیابي ، یکي از عواملي بوده مطالعات گوناگوني در خصوص م

ـان است که نقش بسـزایي در اصـلاح عملکـرد مـدیریت شهری داشته است . در ارتباط با بررسي و ارزیابي عملکرد مدیریت شـهری در ایـران و جه

 ته است که از جمله آنها مي توان به موارد ذیل اشاره کرد :صورت گرفمطالعـات مختلفـي 

( در پژوهشـي بـا عنـوان سـنجش میـزان و عوامـل مـؤثر بـر رضـایت منـدی شـهروندان  از عملکـرد  شـهرداری  ١٨٣١) حکمت نیا و موسـوی 

ندان ازعملکردشهرداری در سطح متوسط به پایین قرار دارد. تقوایي شـهر  یـزد  بـه  ایـن  نتـایج  رسـیده انـد  کـه  میـزان  رضـایتمندی  شـهرو

شهر تبریز به ایـن  ٦( در پژوهشي با عنوان تحلیلي برسنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه  ١٨٣٣و همکاران )

شهروندان معتقـد بودنـد کـه میتواننـد بـا مشـارکت درمـدیریت  نتـایج رسـیدند کـه ارزیابي شهروندان از پیامد های مشارکت مثبت بوده و بیشتر

( در پژوهشـي بـا عنـوان سـنجش میـزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری شهر  ١٨١٢شـهری تـأثیر گـذار باشـند، کریمیـان وهمکـاران ) 

  .سبتاً متوسط قرار دارددرسطحي ن زاهدان نشان داده اند که میزان رضایت شـهروندان زاهـداني ازشـهرداری

از سوی سازمان شهرداری،  ( معتقد است شکاف ناگهاني و فزاینده میان توقعات شهروندان و بهره مندی آنها از ارائۀ خدمات ١٨٧١گور )          

  .قطع نظر از اینکه واقعي یا واهي باشند ، باعث بروز نارضایتي و رضایتمندی مي شود

از سوی هر شخص و درشرایط  ارهای مربوط به میزان رضایت از محیط سکونتي، نشان از آن دارد که درک میزان رضایتبررسي و مرورنوشت      

مثال ، اضافه کردن ویژگي های شخصي به تجزیه و تحلیلها    به عنوان.  مختلف شخصي، اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و فیزیکي، متفاوت است

  (.Van Poll, ١١١٧،٢٢) قدرت پیش بیني را بالاتر مي برد 

فردی مؤثر بر رضایت مي توان به  ازجمله خصوصیات. پژوهشگران مختلفي تأثیر این متغیرها را بر روی میزان ادراک رضایتمندی بررسي کرده اند

 (  ٧٧، ١٨٧٣ عوامل جمعیتي، شخصیتي، ارزش ها، انتظارات ، مقایسه با سایر سکونتگاه ها و امید به آینده اشاره کرد ) گیفورد ،

به طورکلي، افراد .  برخي از ویژگي های شخصي و خانوار همچون سن ، جنسیت و مالکیت بر روی ادراک کیفیت محیط تأثیر مي گذارند           

با موقعیت  وضعیت اجتماعي  اقتصادی بالاتر بیش از ساکنان ساکنان با. سالخورده بیش از افراد جوان از شرایط سکونتي شان راضي بوده اند

همچنین به نظرمي رسد که مالکان از مستأجران راضي تر بوده اند اما . اجتماعي  اقتصادی پایین تر از شرایط سکونتي شان رضایت داشته اند

  (.Van Poll, ١١١٧, ١١٨)ویژگي ها ناچیز بوده است  درهرحال تأثیر این

بالا،سالخوردگان ، و مالکان   ، نشـان داد کـه افـراد دارای وضـعیت اجتمـاعي  اقتصـادی ١١٣١نتایج مطالعـۀ بابـا  و آوسـتین  در سـال             

به ترتیب در مقایسه با افراد دارای وضعیت اجتماعي  اقتصـادی پـایین ، جـوان ترهـا و مستأجران ازویژگي های فیزیکي محله و واحدهای 

 ( .Baba and Austin ، 1989 ، ( 780-763  همسایگي شان راضي تر بوده اند .

کشور آمریکای  ٢٨در مورد میزان رضایت شهروندان از نحوه ارائـه خدمات شهرداری در  AmercaBaro meter گزارش موسسه  ٢٧٧٣در سال  

یکن و اکوادور قرار لاتین و حوزه دریای کارائیب منتشر شد . طبق این گزارش کشور برزیل بالاترین میزان رضایتمندی و پس از آن کشورهای دومن

ن گرفته اند . کمترین میزان رضایتمندی نیز مربوط به کشور جامائیکاست . نکته ای که در ایـن گـزارش بـه آن پرداختـه شـده ، رابطـه بـی

این گزارش ،  اقتصادی پاسخ دهندگان و میزان تأثیر این ویژگیها در سطح رضایت آنهاست . عوامل مورد بررسـي در–ویژگـي هـای اجتماعي 

ي دهد تحصیلات ، جنسیت ، سن ، منطقه سکونت ) شهری یا روستایي ( و میزان درآمد و رابطه آنها با میزان رضایتمندی افراد است . نتایج نشان م

ناطق شهری ساکن هستند افراد با درآمد بالاتر در مقایسه با افراد کم درآمد رضایت بیشتری از خدمات شهری دارند . علاوه بر این افرادی که در م

 رضـایت بیشـتری از خـدمات ارائـه شده در مناطق روستایي دارند . همچنین میزان رضایت در زنان به مراتب بیش از مردان است . 

 (MontaIvo . 2009:P.2) 
در . و اعتبار حکومت محلي، پرداختهدر مقاله ای،به بررسي رابطه بین کیفیت خدمات ، رضایت مردم  ٢٧٧١گوتیرز و همکارانش در سال          

ست که این مقاله ، رضایت شهروندان را با پنج متغییر ویژگـي هـای فنـي، عملکردی،تصـویر پنهان ، کیفیت اعتبار، سنجیده و نتایج نشان داده ا

  (.Gutierrez, ٢٧٧١)کیفیت سازماندهي و اعتبار، رابطه مستقیمي بـا رضـایت شهروندان دارد . 

 

 

  ها فرضیه      

 معناداری وجود دارد .  تفــاوت شــهرداری عملکــرد از شــهروندان رضــایتمندی میــزان و جنســیت بــین رســد مــي نظــر بــه - ١

 ی وجود دارد . بــه نظــر مــي رســد بــین میــزان درآمــد و میــزان رضــایتمندی شــهروندان از عملکــرد شــهرداری رابطــه معنادار - ٢
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ارد بــه نظــر مــي رســد بــین اعتمــاد اجتمــاعي و میــزان رضــایتمندی شــهروندان از عملکــرد شــهرداری رابطــه معناداری وجود د - ٨

.  

 

  تحقیق روش        

انجام شده است .در تحقیق پیمایشي ،  ١٨١٦روش انجام این پژوهش اسنادی و پیمایشي است که در اردیبهشت وخرداد                  

                         گردآوری پژوهشگربرای کشف عقاید ، افکار ،دریافت ها و ترجیح های افراد مورد نظر اقدام مي نماید و با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات را 

نفر ) بر اساس سرشماری نفوس و مسـکن  ٢٨٦١٨شـهر ملاثاني  برابر با جامعه آمـاری پـژوهش را کلیـه سـاکنین .  ( ١)جدول شماره مي کند . 

درصد و سطح  ٥( با خطای استاندارد  ١١٧:  ١٨٣٧( تشـکیل مـي دهنـد . بـرای محاسبه نمونه از  فرمول کوکران ) حافظ نیا ،  ١٨١٧سـال 

د شده است . نمونه گیـری مـورد اسـتفاده در این پژوهش نمونه نفر برآور ٨٧٣درصد استفاده شده است که حجم نمونه برابر با  ١٥اطمینـان 

گیری خوشه ای توأم با تصادفي اسـت . در ایـن بررسـي بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـا و آزمون فرضیات از روشهای آمـار توصـیفي و 

 در محیط ویندوز استفاده شده است . SPSSه از نرم افزار پیرسون با استفادوضـریب همبسـتگي  t اسـتنباطي ماننـد توزیـع فراوانـي ، آزمـون

 

 : شاخص های پژوهش  ١جدول شماره 

 اثاني معرفي اجمالي شهر و شهرداری شهر مل           

کارون قرار گرفته است و دارای  رودخانـه شـرق امتـداد در و اهـواز شـهر کیلـومتری ٦٧ در کـه خوزستان استان در است شهری ملاثاني           

طبیعـي رامـین  در این شهر دانشگاه کشاورزی و منابع ( ١) نقشه شماره زمینهای حاصلخیز و باغهای میوه و کشتزارهای وسیع مدرنیزه مي باشد . 

ان خوزسـتان قـرار دارد کـه بـه توسـعه و رونـق کشـاورزی و دامپروری به شیوه جدیدو علمي منطقه کمک نموده است . ملاثاني در گذشته بعنو

تصویب هیأت با دستور ویژه رئیس جمهور ارتقای این بخش به شهرسـتان بـاوی به  ٨١/٧٨/١٨٣١حساب مي آمد که در تاریخ مرکز بخش باوی به 

دولت رسید . این شهرستان به مرکزیت شهر ملاثاني و متشکل از دو بخش مرکـزی و ویـس در سلسله مراتب تقسیمات کشوری جمهوری اسلامي 

ه مرحوم به ثبت رسید . شهر ملاثاني به دو قسـمت قـدیم ) بلـوار معلم ( و جدید ) کوی قدس یا گلن آباد ( تقسیم مي گردد . وجه نامگذاری آن ب

 شیخ ملاثاني از شیوخ قبیله عرب آل حمید ساکن در آنجا برمي گردد . زبان رایج آن میان مردم عربي و فارسي گویش شوشتری است . همه مردم

محسوب  ٧تأسـیس شد . این شهرداری بعنوان درجه  ٨١/٧٥/١٨٧٧این شهر مسلمان و شیعه اثني عشر مي باشند . شهرداری این شهر در تاریخ 

مي باشد . کل پرسنل شهرداری بصورت کارمندی و کارگری تعـداد   مي شود و چارت سـازماني آن شـامل یـک شـهردار و یـک معـاون عمراني

 نفر را کارگران تشکیل مي دهند . ٣٧نفر را کارمندان و  ٦٧نفـر ) رسـمي و غیـر رسـمي ( بوده که از این تعداد  ١٢٧

 

 مولفه شاخص       

 وظایف شهرداری

 نظافت عمومي شهر ، کیفیت و تنوع خدمات ، عوارض خدمات شهری

 حمل و نقل ، اماکن ورزشي تفریحي، تأسیسات شهری عمران شهری

اطـــلاع رســـاني نظارت و 

 ارتبـاط با مسئولین

ني و سامانه شهرداری ، نظارت بر ساخت و سـازها ، سهولت اطلاع رسا

 برقراری ارتباط با مسئولین شهرداری

 همسایگانو علاقه به محله و محیط زندگي، اعتماد به دوستان مشارکت شهروندان و اعتماد آنان
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                                                                                                        موقعیت شهرستان باوی ) ملاثاني ( در خوزستان                                                                     موقعیت خوزستان در کشور          

 

 : موقعیت جغرافیایي ملاثاني در کشور و استان  ١نقشه 

 یا فته ها و نتایج پژوهش          

 (وضعیت جنسي پاسخگویان ١        

درصد از  ٥٢،٨٣نفر معادل  ١١٣  که دهد مي نشان را دهندگان پاسخ جمعیتي پراکندگي نحوه جنسي ترکیب بررسي ٢ شماره جدول         

  .درصد را مردان تشکیل مي دهند ٦٧،١٢نفر معادل  ١٣٧ت را زنان و جمعی

 درصد فراواني شرح : وضعیت جنسي جامعه مورد مطالعه

 ٥٢،٨٣ ١١٣ زن        

 ٦٧،١٢ ١٣٧ مرد       

 

 : وضعیت جنسي پاسخگویان ٢جدول شماره 

 

 ( وضعیت تحصیلي پاسخگویان ٢        

درصد آنان دارای  ٨٦،١٨یعني بررسي میزان تحصیلات پاسخگویان را نشان مي دهد که بیشترین تعداد پاسخگویان ؛  ٨ جدول شماره       

درصد دارای مدرک  ١١،١٧درصد دارای مدرک فوق دیپلم ،  ٢٧،١درصد دارای مدرک دیپلم  ٢٦،١ .تحصیلات سوم راهنمایي و کمتر هستند

 .  ر هستنددرصد آنان ارشد و بالات ٨،٧لیسانس و 

 درصد  فراواني  شرح : وضعیت تحصیلي جامعه مورد مطالعه 

 ٨٦،١٨ ١٢١ سوم راهنمایي و پایین تر 

 ٢٦،١ ١٨ دیپلم 

 ٢٧،١ ٧١ فوق دیپلم 
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 : وضعیت تحصیلي پاسخگویان ٨جدول شماره 

 اسخگویان (وضعیت شغلي پ٨       

 ١٧،٥٣درصد بیکار ،  ١٢،٧کارمند، پاسخگویان درصد ٢٧،١٨ که دهد مي نشان  را پاسخگویان شغلي وضعیت بررسي ٦ شماره جدول               

  . تشکیل مي دهند درصد را سایر ٨٢،٥٦درصد دانشجو و محصل و   ٢٨،٥٦درصد بازنشسته 

 درصد فراواني شرح : وضعیت شغلي جامعه مورد مطالعه

 ٢٧،١٨ ٧٣ کارمند            

 ١٢،٧ ٦٣ بیکار            

 ١٧،٥٣ ٦٧ بازنشسته           

 ٢٨،٥٦ ٣١ دانشجو ومحصل        

 ٨٢،٥٦ ١٢٨ سایر           

 

 : وضعیت شغلي پاسخگویان  ٦جدول شماره 

 
 

 (وضعیت درآمد پاسخگویان ٦       

 ٦٧،٢١میلیون ریال ، ٥کمتر از درصد آنان ماهیانه  ١٢،٧بررسي وضعیت میزان درآمد پاسخگویان را نشان مي دهد که  ٥جدول شماره          

     میلیون ریال در ماه درآمد دارند . ٢٧درصد آنان بالای  ١٥،٨٦میلیون ریال و ٢٧درصد کمتر از  ٨١،٥٧میلیون ریال ،  ١٧درصد آنان کمتر از 
 

 درصد فراواني امعه مورد مطالعهشرح : وضعیت درآمد ج

 ١٢،٧ ٦٣ میلیون ریال ٥کمتر از 

 ٦٧،٢١ ١٥٢ میلیون ریال ١٧کمتر از 

 ٨١،٥٧ ١٢٧ میلیون ریال ٢٧کمتر از 

 ١٥،٨٦ ٥٣ میلیون ریال ٢٧ بالای

   

 : وضعیت درآمد پاسخگویان  ٥جدول شماره 

 ١١،١٧ ١٨ لیسانس 

 ٨،٧ ١٦ کارشناسي ارشد و بالاتر 
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 (وضعیت سني پاسخگویان ٥          

 ٢٦درصد بین  ٢١،١١سال ،  ٢٨ تا ١٣ بین آنان درصد ٨٢،٢٣ که دهد مي نشان را پاسخگویان سني وضعیت بررسي ١ شماره جدول                 

 داشتند . سال به بالا قرار  ٦٨درصد  ١١،٥٣سال و  ٦٢تا  ٨٨درصد بین  ٢١،١١سال ،  ٨٢تا 

 درصد فراواني شرح : وضعیت سني جامعه مورد مطالعه

 ٨٢،٢٣ ١٢٢ سال ٢٨تا  ١٣بین 

 ٢١،١١ ٣٨ سال ٨٢تا  ٢٦بین 

 ٢١،١١ ١١ سال ٦٢تا  ٨٨بین 

 ١١،٥٣ ٧٦ سال به بالا ٦٨

 

 : وضعیت سني پاسخگویان  ١جدول شماره 
 

 میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری ملاثاني             

 ٧با نگاهي به جدول شماره ایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بوده اسـت . پرسش برای سنجش رض ٣پرسشنامه تنظیمي دارای           

درصـد شـهروندان از عملکـرد شـهرداری راضـي بودند . بدین ترتیب مي توان گفت که نتایج این تحقیـق  ١١،٦١ملاحظه مي شود در مجمـوع 

  ملاثاني است . حـاکي از متوسـط بـه بـالا بـودن رضـایتمندی از عملکـرد شهرداری

 

 فراواني         گویه ها                       
 درصد تجمعي درصد فراواني

 ١٦،٢ ١٦،٢ ٥٨ خیلي ناراضي

 ٨٣،٥٦ ٢٦،٨٦ ١٢ ناراضي

 ٧٧،١٧ ٨١،٦٢ ١٦١ تا حدودی راضي

 ١١،٦٥ ١٨،٦١ ٥١ راضي

 ١٧٧ ٣،٧٨ ٨٨ خیلي راضي

 

 ی از عملکرد شهرداری ملاثاني : میزان رضایتمند ٧جدول شماره 

 تفاوت بین جنسیت و میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری        

شهرداری ملاثاني مورد استفاده قرار  عملکـرد از رضـایتمندی میزان و جنسیت بین تفاوت وجود عدم یا وجود سنجش برای T-test آزمون        

درصـد بـین جنسیت و رضایتمندی از عملکرد شهرداری تفاوت معناداری وجود دارد  ١٥ح اطمینـان گرفت . آزمون یاد شده نشان داد که در سـط

مه هـا . بطوری که زنان مورد پرسش نسبت به مردان از عملکرد شهرداری راضي تر بودند . این تفاوت بیانگر این است که شهرداری ملاثاني در برنا
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احداث پارک مجهز مخصوص بانوان ، احداث سالن ورزشي خانمهـا ، برنامه های فرهنگي اجرا شده ،  و عملکرد خود در حیطه زنان ) با توجه به

 نظافت عمومي خیابانها و شهر با توجه به حساسـیت زنـان بـه امـر نظافـت و...( عملکرد مناسبي داشته است . 

  رابطه بین میزان درآمد افراد و میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری    

درصد بین  ١٥برای آزمون فرضیه دوم از ضریب همبستگي پیرسون استفاده شده است . آزمون یاد شـده نشـان داد که در سطح اطمینان            

مي ٢٦٥/٧میزان درآمد افراد و رضـایتمندی از عملکـرد شـهرداری رابطـه معنـاداری وجود ندارد .  سطح معناداری بر اساس این آزمون برابر با 

است و بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین این متغیرها مي باشد . بدین معني که بین سطح درآمد افراد و میزان  ٧٥/٧باشد که بیشتر از 

نخواهد ه رضایتمندی از عملکرد شهرداری رابطه ای وجود ندارد و با افزایش درآمد افراد ، بر میـزان رضـایتمندی آنـان از عملکـرد شهرداری افزود

 شد . بنابراین این فرضیه ما رد مي شود . 

 رابطه بین اعتماد اجتماعي و میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری         

درصد بین  ١٥برای آزمون فرضیه دوم از ضریب همبستگي پیرسون استفاده شده است . آزمون یاد شده نشان داد که در سطح اطمینان          

 و رضایتمندی از عملکرد شهرداری رابطه معناداری وجـود دارد . اعتماد اجتماعي 

اسـت و بیـانگر وجـود رابطـه معنادار بین این متغیرها مي باشد .  ٧٥/٧مي باشد کـه کمتـر از  ٧٨/٧سطح معناداری بر اساس این آزمون برابر با 

شهرداری همبستگي خطي است ، یعني با افزایش اعتماد اجتماعي  نوع همبستگي بین متغیر اعتماد اجتماعي و میزان رضایتمندی از عملکرد

 مي شود . این پیوند متقابل به نوبه خود میزان رضایتمندی آنان را افزایش مي دهد .  شهروندان ، پیوند متقابلي در بین آنان ایجاد

 نتیجه گیری         

سطح متوسط به بالا قرار دارد .  در شـهرداری عملکرد و شهری خدمات از روندانشه عمومي رضایت که دهد مي نشان آمده بدست نتایج            

 اما متأسفانه باید گفت که اگر چه شـهرداری وظـایف مهمـي در شهرسـازی، حفـظ ایمني شهروندان در برابر حوادث و آتش سوزیها، کنترل حمل

عمومي، شهرداری را  تنها سازماني که مهمترین و بیشترین وظیفـه اش حفـظ  برداشت و نگاه و نقل درون شهری و ده ها وظیفه مهم دیگر دارد،

شیوع  متأسفانه این دیدگاه در کتابهای رسمي آموزشي نیز به نسل جدید منتقل شده و خود سبب. شهری است  مي داند نظافـت و پـاکیزگي

از سازمانها و مؤسسات متعددی که  راهنمایي تحصیلي، در بحـث برای نمونه در کتاب تعلیمات اجتماعي سال سوم دوره. چنین نظری مي گردد

برای تأمین نیاز آموزش ، بانک برای تأمین نیازهای اقتصادی و  مدرسـه " برای تأمین نیازهای افراد جامعه به وجود آمده اند، گفته شـده کـه

ایل چنین نگرشي، صرف نظر از عملکرد نادرست آموزشي، آن است که البته یکي از دل .است   " شهرداری برای تـأمین نیـاز بـه پـاکیزگي محـیط

برخلاف ویژگیهـای ذکر شده برای شهرداری، مدیریت شهری در ایران )شـهرداری(، دارای اختیـار و اسـتقلال عمـل نیسـت و حیطـه وظایف و 

در بسیاری از این . شهرداریها در ایران است ده تر از وظایفاغلب شهرهای دنیا، وظایف شهرداریها گستر "حال آن که در. عملکرد آن محدود است

دی شهرها آموزش و پـرورش ، بهداشـت ، امنیـت ، امـور فراغـت و رفـاه اجتماعي بر عهده شهرداری است و در برخي از شهرها حتي وظایف تولیـ

ها ژاپن ، سوئد، آمریکا و فرانسه ، در بسیاری از امور، قدرت و  شهرداری ".مختلف شهرداری قرار گرفته است  و اقتصـادی نیـز برعهـده واحـدهای

اما در ایران ، شهرداری تنها در زمینه هایي مشخص اختیار دارد زیرا هر یک از وزارتخانـه با تأسیس ادارات محلي، امور . اختیاری فراوان دارند

این وضعیت ، مشکلات بسیاری به وجود . شهرداری ندارند ه کـاری هـم بـهمربوط به خـود را سـازماندهي و هـدایت مـي کننـد و در ایـن زمینـ

هر را آورده که یک نمونه روشن آن ، ناهماهنگي میان ادارات شهر و شهرداری است از این رو، در شهرهای ایران ، شهرداریها به تنهایي مدیریت ش

نیروی انتظامي، فرمانداری، آموزش و پرورش ، شرکتهای آب ،  برق ، گاز و . ارشده اندبه عهده ندارند، بلکـه همه نهادها به نوعي در اداره شهر اثرگذ

ان اثر مخابرات و ده ها سازمان و نهاد دیگر اغلب بدون هماهنگي بـا یکـدیگر بـه دخالـت در امـور شـهری پرداخته و در مدیریت شهری امروز ایر

ای یـاد شـده و پراکندگي نهادهای تأمین کننده زیرساختها و ارائه دهندگان خدمات شهری ، بدیهي است عملکرد هر یک از سازمانه .گذاشته اند

بـه ویـژه در حـوزه خـدماتي کـه بـر زندگي مردم تأثیر مستقیم مي گذارد موجب دشواری تعیین میزان تأثیر خدمات شهری بر سـطح کیفیـت 

ائه مناسب خدمات شهری ، تغییر محسوس در سطح سایر عواملي که خارج از مسئولیت زنـدگي دارد . به این مفهوم که ممکن است با وجود ار

 مدیریت شهری است ، مانند امنیت اجتماعي ، بیکاری و تورم و... بر قضاوت عمومي مردم نسبت به کیفیت زندگي و از آن طریق نسبت به کیفیت

ي از محدود بودن اختیارات و محدوده فعالیت شهرداری ها در ایران است . نتایج بـه خدمات شـهری تـأثیر فـراوان بگـذارد . و ایـن هـا همـه ناشـ

 دسـت آمـده از ایـن پـژوهش در راستای اهداف تحقیق به شرح ذیل جمع بندی مي گردد : 

 میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری ملاثاني متوسط به بالا بوده است .  (١

ل موثر بر میزان رضایتمندی شهروندان بوده است . به طوری کـه زنـان ایـن شـهر از عملکرد شهرداری راضي تر بوده اند . جنسیت یکي از عوام (٢

وان ، این تفاوت بیانگر این است کـه شـهرداری ملاثـاني در برنامـه هـا و عملکرد خود در حیطه زنان )با توجه به احداث پارک مجهز مخصوص بان
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، برنامه های فرهنگي اجرا شده ، نظافت عمومي خیابانها و شهر با توجه به حساسیت زنـان بـه امـر نظافـت و...( شي خانمها احداث سالن ورز

 عملکرد مناسبي داشته است .

راد ، بر میزان بین میزان درآمد شهروندان و رضایتمندی آنان از عملکرد شهرداری رابطه معنا داری وجود ندارد . یعنـي با افزایش درآمد اف (٨

 رضایتمندی آنان از عملکرد شهرداری افزوده نخواهد شد . 

اعتماد متقابل بین شهروندان و مسئولان شـهری یکـي از ملاکهـای اساسـي و عامـل مـوثر بـر رضـایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری  (٦

 ملاثاني  بوده است . 

        
 

 منابع و مأخذ        

 ١٥١.  ٢ شماره.  بازرگاني مدیریت انداز چشم مجله ، بانکي نظام در گرایي مشتری( .  ١٨٣١)  ، منیژه ، چه قره( ١

( . سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری ، مورد مطالعه شهر یزد .  ١٨٣١(حکمت نیا ، حسن ، موسوی ، میرنجف . ) ٢

 .  ٢٧ابستان ، شماره جغرافیا و توسعه . بهار و ت

 تهران : نشر مروارید ( . مدیریت دولتي نوین . ) سیدمهدی الواني ، غلامرضـا معمـارزاده و سـهراب خلیلـي شوریني ، مترجم (  ١٨٧٧هیوز ، آون )  (٨

 ان نامه کارشناسي ارشد . دانشگاه آزاد خوارسگان . ( . رابطه میان کیفیت خدمات و رضایتمندی ارباب رجـوع . پایـ ١٨٧١کاظمي ، اسدالله و کرمي ، اصغر )  (٦

( ارزیـابي عملکـرد شـهرداری هـا بـر پایـه سنحش میزان رضایت مردم از خدمات شهرداری )  ١٨٣١(برک پور ، ناصر، گوهری پور ، حامد ، کریمي ، مهدی ) ٥

 .  ٢٥تهران ( فصلنامه مدیریت شهری.. شماره  ١١و  ١نمونه موردی منطقه 

 ( . مدیریت شهری ، تهران : مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری ، وزارت کشور .  ١٨٧١سعیدنیا ، احمد )  (١

( تحلیلي بر سنجش عوامل موثر بر مشـارکت شهروندان در مدیریت شهری ، مورد مطالعه منطقه  ١٨٣٣تقوایي ، مسعود ، بابانسب ، رضا ، موسوی ، چمران )  (٧

 .  ٢٢پژوهشهای شهری و منطقـه ای ، سال اول شماره  تبریز ، مطالعات و ٦

( سـنجش میـزان رضـایتمندی شـهروندان از عملکرد شهرداری ، موردمطالعه شهر زاهدان ،  ١٨١٢(کریمیان ، مریم ، بلوچي ، عثمان ، جوبـه ، صـاحبداد ) ٣

 .  ٢٢چشم انداز جغرافیایي ) مطالعـات انسـاني ( ، سـال هشـتم ، شماره 

 ( : چرا انسانها شورش مي کنند ؟ . ترجمه علي مرشد زاده . پژوهشکده مطالعات راهبردی . تهران .  ١٨٧١(گور ، رابرت ند ) ١

 ( : مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انساني . انتشارات سمت . تهران .  ١٨٣٧( حافظ نیا ، محمد رضا ) ١٧

 ( ارزیـابي اثـر بخشـي  ١٨٣١ني ، مریم ، هـادوی ، فرامـرز ) (رفیع پور ، سعید، داداش پور ، هاشم ، رحما١١

 .  ٢١عملکرد شهرداری قاین از دیدگاه شهروندان فصلنامه مدیریت شهری.. شماره 

 ان . : انتشـارات سـازمان شـهرداری هـا و دهیاری های کل کشور . تهر ١١( . کتـاب سـبز شـهرداری هـا . جلـد  ١٨٣٧(سـعیدنیا ، احمـد ) ١٢

( : ارزیابي عملکرد شهر جدید بینالود ، پایـان نامـه کارشناسـي ارشـد جغرافیـا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم جغرافیایي و  ١٨١٧(قنبری ، محمد ) ١٨

 برنامه ریزی ، دانشگاه اصفهان . 

 انتشارات سروش ، تهران . ،  SPSS( : برنامه کامپیوتری آمار در علوم اجتماعي  ١٨٧٣(نایبي ، هوشنگ ) ١٦

 ( : پـردازش و تحلیـل داده هـا در تحقیقـات اجتمـاعي اقتصـادی ، چـاپ سـوم ، انتشارات فرهنگ صبا ، تهران .  ١٨٣٧(کلانتری ، خلیل ) ١٥
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