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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :رضايتمندی شهروندان از عملكرد شهرداری ،عامل اصلی بهبود مستتمر در فرآينتد رارهتايی
است ره در جهت افزايش کارايی و بهبود ریفیت مديريت جامع شهری صورت میگیرد .يکی از مهمتتري مؤلفتههتای
عملکرد مطلوب شهرداریها تأمی منابع مالی و درآمدی شهرداریها استت .در همتی راستتا ،هتدز از مقالته حاضتر
بررسی چگونگی عملکرد شهرداریهای شهر يزد و میزان رضايتمندی شهروندان از آنها است
روش پژوهش :روش تحقیق «توصیفی -تحلیلی» است .ابزار گردآوری اطالعات ،مطالعه اسناد و مدارک و پرسشتنامه
میباشد .جامعه آماری  7711نفر از شهروندان مناطق سهگانه شهر يزد بر اساس نمونهگیری کوکران با سطح اطمینتان
 39درصد و به صورت تصادفی است .شاخصهای تحقیق  11شاخص کیفیت زندگی شهری است .برای برقراری ارتباط
بی مؤلفهها از آمار استنباطی مانند ضرايب رگرسیون و تحلیل مسیر و جهت برنامتهريتزی از متدل  SWOTاستتفاده
شده است.
یافتهها :بررسیهای درآمدی شهرداریهای يزد حاکی از افزايش درآمدهای مستمر بتا رشتدی معتادل  71/39درصتد
بوده که در برابر رشد  -19/7درصدی درآمدهای غیر مستمر ،بسیار چشمگیر است .در اي مورد از يتک طترز کتاهش
ضريب بیثباتی درآمد از  72درصد به  79درصد بیانگر اي روند صعودی است و از طرز ديگر بتا ايت منبتع درآمتدی
پايدار ،به  27درصد از نیازهای واقعی شهر در بخش توسعه ،عمران و نگهداری شهر جواب داده شده است .با اي حتال
اولويتهای عمرانی از قبیل بهبود معابر شهری ،روشنايی معابر و کیفیت سرويسهای بهداشتی عمومی هنتوز بته قتوت
خود باقی مانده اند .از سويی ديگر ناپايداری  71/71درصد از کل درآمدهای حاصله باعث شده تا امکان برنامهريتزی در
مورد  26/17درصد از درآمدهای حاصله وجود داشته است.
نتیجهگیری :نتايج ارزيابی عملکرد شهرداریهای از ديتدگاه شتهروندان نشتان متیدهتد در  11معیتار متورد بررستی
شهرداری منطقه يک بهتري عملکرد و شهرداری منطقه سه بدتري عملکرد را داشته است .بتر استاس نتتايج تحلیتل
مسیر نیز متغیرهای افزايش درآمدهای پايتدار بتا میتزان  1/993و سترمايهگتذاری مشتارکتی بتا میتزان  1/926دارای
بیشتري تأثیرات را در عملکردهای مطلوب شهرداریهای شهر يزد داشتهاند.
کلمات کلیدی :عملکرد شهرداریها ،سنجش رضايتمندی ،درآمدهای پايدار ،خدمات شهری ،مناطق شهر يزد
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شهرها موتورهای رشد اقتصادی و فرصتهای
اجتماعی و اقتصادی هستند که فقدان مديريت مطلوب
شهری باعث شده است آنها با مشکالت بسیاری مواجه
شوند ( .)Malayeri 2010, 438در اي میان ،مديريت
شهری يک موضوع نسبتاً جديد است که به علت افزايش
شهرنشینی و گسترش موجی از برنامههای تمرکززدايی
در دهههای اخیر اهمیت زيادی پیدا کرده است ( Van
 .)Dijk, 2007: 4مديريت شهری ارتباط نزديکی با نقش
جديد مديريت محلی در دوران نئولیبرالی دارد ( Davey
 .)et al. 1996چالش کلیدی مديريت شهری ساخت
شهرهای قابل زندگی و جذاب برای ساکنان و
سرمايهگذاران است ( .)Van Dijk 2006به اي منظور،
جهت بهبود کیفیت زندگی در سکونتگاههای شهری،
تغییرات عمیق در سیاست شهری مورد نیاز خواهد بود
( .)Jurlina 2006, 127در جهان مدرن ،نقش اصلی
مديريت شهری فراهم کردن خدمات شهری از جمله
ايجاد امکانات رفاهی به وسیله سیستم مديريت شهری
است تا به وسیله آن شرايط مناسب زندگی و رفاه برای
همه شهروندان فراهم شود ( .)Hezri 2004, 362با در
نظر گرفت اي نکته که شهر يک محیط ويژه محلی
است و در موارد بسیاری ويژگیهای خاص شهر
تعیی کننده چگونگی اداره و مديريت آن میباشد
( .)Baclija 2010, 138میتوان گفت بسیاری از
مشکالت شهری صرفاً نتیجه شدت تقاضا و تراکم
جمعیت نیست بلکه ترکیبی از اي دو همراه با عدم
توانايی شهرداریها برای رسیدگی به مشکالت شهری به
داليل فقدان ابزار مناسب برای پیادهسازی پروژهها و
همچنی مسائل مربوط به درآمدزايی آنها میباشد
()Bramezza 1996؛ بنابراي در میان بخشهای
مختلف مديريت شهری ،تأمی منابع مالی و درآمدی
شهرداریها اهمیت ويژهای دارد زيرا از يک سو کسب
درآمد شهرداریها تأثیر عمدهای در ارائه خدمات به
شهروندان دارد و از سوی ديگر فقدان درآمد کافی نه
تنها سبب عدم ايجاد خدمات ضروری در شهر میشود
بلکه اساساً اجرای تمامی طرحها و برنامههای شهری را با
مشکل مواجه خواهد ساخت (قنبری و همکاران ،7193
 .)27همچنی «احساس رضايت شهروندان از محیط
شهر و خدماتی که شهرداری ارائه میدهد ،عامل مهمی
در جهت ايجاد انگیزه در مردم برای مشارکت در توسعه
شهری و بهبود کیفیت محل سکونت خويش است
(برکپور و همکاران  .)712 ،7193عالوه بر اي

رضايتمندی شهروندان از عملكرد شهرداری ،عامل اصلی
بهبود مستمر در فرآيند رارهايی است ره در جهت
افزايش کارايی و بهبود ریفیت مديريت جامع شهری
صورت میگیرد (حکمت نیا و موسوی  .)796 ،7196در
حالی که نارضايتی از عملکرد نهادهای عمومی و احساس
تبعیض در ارائه خدمات از سوی شهرداری در مناطق
مختلف شهر موجب عدم مسئولیت پذيری شهروندان
خواهد شد» (برک پور و همکاران  .)712 ،7193در
نتیجه امروزه برای شهرداریها نیاز به توسعه فرآيند
اجرای
تصمیمگیری ره بتواند امكان تدوي
استراتژیهای فعال در مقابله با شرايط متحول را فراهم
نمايد ،شديداً احساس میشود به گونهای که از يک سو
انتظار مردم افزايش يافته است و آنان خواهان انواعی از
سیستمهای مديريتی و برنامهريزی شهریاند ،ره در
دسترس بوده و در مقابل نیازهای آنان پاسخگو و مسئول
باشند و از سوی ديگر منابع مالی و ديگر منابع
شهرداریها هر روز محدودتر میشود و نوآوری در ف
آوری حیطه مداخله شهرداریها را دچار تغییرات
عديدهای نموده است به گونهای که مشكالت اجتماعی و
رالبدی شهرها پیچیدهتر شده و نیاز به هماهنگی در
برنامهريزی فزونی يافته است (موسوی و باقری کشکولی
 .)779 ،7131با توجه به مؤلفههای مورد بررسی ،هدز
اي مقاله بررسی و مقايسه تطبیقی درآمدها و هزينههای
شهرداری يزد و ارزيابی نظرات شهروندان در  11شاخص
بهبود کیفیت زندگی و تدوي برنامهريزی استراتژيک
برای افزايش و بهبود عملکرد شهرداری در مناطق
مختلف شهر است.
اهداف تحقیق
هدف کلی :بررسی عملکرد شهرداریهای شهر يزد و
میزان رضايتمندی شهروندان از خدمات شهری
اهداف ویژه:
 بررسی منابع درآمدی و هزينهای شهرداریهایشهر يزد.
 مقايسه تطبیقی بی تراز مالی شهرداریها و ارزيابیعملکرد آنها.
 بررسی اثربخشی هزينههای شهرداری و کارايیعملکرد شهرداریهای مناطق شهر يزد
 بررسی میزان رضايت شهروندان از عملکردشهرداریهای شهر به لحاظ بهبود کیفیت زندگی
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پیشینه تحقیق
تعیی میزان توفیق مديريت محلی در تحقق اهداز
خود ،زمانی میسر است که عملکرد آن به دقت مورد
سنجش قرار گیرد (جاجرمی و همکاران .)37 ،7196
امروزه عوامل متعددی مانند کمبود منابع مالی پايدار
شهرداریها ،هجوم جمعیت به شهرها ،ضعف طرحهای
شهری و فقدان مديريت شهری باعث کاهش عملکرد
شهرداریها شده است (رضويان و همکاران ،7196
 .)717مهمتري عامل ناکارآمدی خدماترسانی به
شهروندان ناشی از فقدان منابع مالی کافی است (آيت
الهی  .)71 ،7191در اي راستا افزايش مشاررت مردم
در امور شهری ،میتواند در ايجاد تعادل شهری و تأمی
منابع مالی شهرداریها ،نقش ارزندهای را ايفا نمايد
(تقوايی و همکاران  .)77 ،7193در نگاه ساختاری به
منابع مالی شهرداریها ،بحث و سؤال محوری اي است
که عناصر اصلی ساختار منابع مالی پايدار کداماند؟
راههای دستیابی به اي منابع پايدار مالی چیست
(پرهیزگار و همکاران  .)11 ،7191در کشور ما شیوههای
تأمی منابع درآمدی شهرداریها روشهای کسب درآمد
شامل فروش مستقیم خدمت ،اخذ مالیات محلی،
کمکهای دولتی ،وام و استقراض بايد از منظر معیارهای
بهینگی و سپس عدالت مورد ارزيابی دقیق قرار گرفته تا
کفايت آن منبع تأمی مالیاتی مشخص شود که در اي
صورت میتوان آن را سادهتري و زوديابتري روشهای
کسب درآمد معرفی نمود (معزّی مقدم  .)1 ،7197در
نتیجه شهرداریها برای تأمی مخارج خود ،هم بايد از
منابع مالی داخلی و هم منابع مالی دولت بهرهمند شوند
ولی با بزرگتر شدن اندازه شهر ،سهم کمکهای دولتی
میتواند کاهش يابد (عابدي درکوش  .)3 ،7197با اي
وجود و در نظر گرفت اي نکته که انجام وظايف و
خدماترسانی مناسب شهرداریها به شهروندان نیازمند
تأمی اعتبارات و منابع مالی پايدار است وابستگی مالی
شهرداریها به منابع درآمدی ناپايدار برای پاسخگويی به
هزينههای دائمی ،خدماترسانی مطلوب را دچار مختل
میکند و منجر به ايجاد نارضايتی شهروندان از عملکرد
شهرداریها خواهد شد (بیدرام .)67 ،7131

مطالعه اسناد و مدارک و پرسشنامه میباشد .جامعه
آماری  7711نفر از شهروندان مناطق سهگانه شهر يزد
بر اساس نمونهگیری کوکران است .در مرحله اول با
توجه به اطالعات موجود به بررسی وضعیت منابع مالی
شهرداری پرداخته شده و سپس در مراحل بعدی به
ارزيابی عملکرد شهرداریهای مناطق سهگانه شهر يزد
در  11شاخص کیفیت زندگی شهری از ديدگاه
شهروندان پرداخته شده است و در نهايت با مقايسه
تطبیقی بی تراز مالی شهرداری و ارزيابی عملکرد آنها
اقدام به تدوي برنامهريزی استراتژيک گرديد .جهت
تجزيه و تحلیل اطالعات از مدل برنامهريزی استراتژيک
برايسون و همچنی برای برقراری ارتباط بی مؤلفهها از
آمار استنباطی مانند ضرايب رگرسیون و تحلیل مسیر
استفاده شده است.
فرضیه تحقیق
بی بهبود شاخصهای تلفیقی (درآمد پايدار،
سرمايهگذاری مشارکتی ،افزايش هزينههای عمرانی،
مشارکت شهروندان ،شهر و شهروند الکترونیک،
کمکهای دولتی و وام) با بهبود عملکرد شهرداریهای
يزد رابطه معناداری وجود دارد.
محدوده مورد مطالعه
بر اساس تقسیمات شهرداری يزد ،شهر يزد با
مساحتی بالغ بر  71711/11هکتار به  1منطقه 3 ،ناحیه
و  27محله تقسیم شده است .منطقه يک در شمال شهر
يزد دارای مساحتی برابر با  7397/11هکتار دارای 7
ناحیه و  71محله میباشد .جمعیت اي منطقه برابر با
 91161نفر و دارای تراکم جمعیتی  27نفر در هکتار
میباشد .منطقه دو نیز در قسمتهای شرقی و مرکز
محدوده شهر يزد دارای مساحتی برابر با 2719/97
هکتار دارای  2ناحیه و  77محله میباشد .جمعیت اي
منطقه برابر با  779972نفر و دارای تراکم جمعیتی 92
نفر در هکتار میباشد .منطقه سه در قسمتهای غربی و
جنوب محدوده شهر با مساحتی برابر با  1377/71هکتار
دارای  7ناحیه و  71محله میباشد .جمعیت اي منطقه
برابر با  771927نفر و دارای تراکم جمعیتی  17نفر در
هکتار میباشد (شکل .)7

مواد و روش
بر اساس مؤلفههای تحقیق ،روش تحقیق
«توصیفی -تحلیلی» است .ابزار گردآوری اطالعات
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شکل ( :)1موقعیت جغرافیايی مناطق شهر يزد در استان و کشور
مدل مفهومی تحقیق
به لحاظ نظری مقايسه تطبیقی عملکردهای
شهرداری و ارزيابی عملکردهای شهرداری توسط
شهروندان و چگونگی ارتباط آنها در شکل  7نمايش
داده شده است .در اي پژوهش ،ابتدا منابع درآمدی و
هزينهای شهرداریهای شهر يزد جهت ارائه مطلوب
خدمات شهری به شهروندان مورد مطالعه قرار گرفته
است .در اي رابطه عوامل زيادی بر روی عملکرد مطلوب
شهرداریها تأثیر دارد ،يکی از اي عوامل ،دستیابی به
منابع درآمدی پايدار میباشد که منجر به سرمايهگذاری
و انجام پروژههای عمرانی و ارائه خدمات مطلوب به
شهروندان میشود .در اي رابطه ،هرگاه شهرداریهای
مناطق شهر يزد دارای منابع درآمدی پايدار باشند،
سرمايهگذاریهای مشارکتی نیز افزايش میيابد و نهايتاً
رضايت شهروندان از عملکرد شهرداریها و افزايش
کیفیت زندگی ساکنی تحقق پیدا میکند.
بحث و یافتههای پژوهش
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بررسی تراز مالی (درآمد و هزینه) شهرداری یزد
تحوالت جديد در شهرداریها و مديريت شهری
بیانگر آن است ره برنامهريزی در تصمیمگیریها شهری
از مشخصههای عمده و اساسی مديريت شهر میباشد.
ارتقای شرايط مديريت شهری و بهبود وضعیت

شهرداریها ،بايد به عنوان يكی از اهداز و برنامهها و
يكی از عوامل مؤثر در بهبود اداره شهرها و عملكرد
شهرداریها مورد توجه قرار گیرد و صرفهجويی در
هزينههای غیرضروری ،رسب درآمدهای منطقی و بدون
تبعات سوء اقتصادی -سیاسی ارتباط بسیار با نحوه عمل
شهرداری دارد .لذا عملكرد اشتباه میتواند هزينههای
اضافی برای شهروندان فراهم نمايد .درآمدهای
شهرداریهای شهر يزد در سال  7199برابر با 691
میلیارد ريال بوده که با نرخ رشد  -7/79درصد در سال
 7193به  616میلیارد ريال کاهش يافته است بررسیها
حاکی از اي است که طی اي سالها درآمدهای مستمر
رشدی معادل  71/39درصد داشته که در برابر رشد
 -19/7درصدی درآمدهای غیر مستمر بسیار چشمگیر
است و بیانگر اتکای شهرداری به درآمدهای پايدار
میباشد (جدول  .)7همچنی در مقابل نرخ رشد -7/79
درصدی درآمدهای شهرداری ،هزينهها نیز دارای نرخ
رشد منفی معادل  -9/19درصد است (جدول  .)7با
مطالعه اي روند درآمدی مشخص شد استفاده از عوامل
داخلی صد در صد محقق شده است و با اي منبع
درآمدی به  27درصد از نیازهای واقعی شهر در بخش
توسعه ،عمران و نگهداری شهر جواب داده شده است؛
زيرا تنها منبع پايدار درآمدی شهرداریها با توجه به
برنامههای زمانبندی توسعهای شهر قادر به ارائه خدمات

تحلیلی بر نقش عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شهرداریها و سنجش میزان رضایتمندی شهروندان

مطلوب به شهروندان خواهد بود .با اي وجود اولويتهای
عمرانی از قبیل بهبود معابر شهری ،روشنايی معابر و
کیفیت سرويسهای بهداشتی عمومی هنوز به قوت خود
باقی ماندهاند .طبق بررسیهای صورت گرفته مناطق

سهگانه شهر يزد دارای نقاط قوت و فرصتهايی است که
با شناسايی آنها میتوان اقدام به برنامهريزی مناسب
برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان کرد.

شکل  :2فرآيند انجام تحقیق
جدول ( :)7درآمدهای شهرداریهای يزد در سالهای ( 7199-93ارقام به ريال).
کدهای درآمدی
عوارض عمومی
عوارض اختصاصی
بهای خدمات شهرداری
درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری
کمکهای اعطايی
اعانات و هدايا
ساير منابع تأمی اعتبار
کل درآمدهای شهرداری
درآمدهای پايدار
درآمدهای ناپايدار
درآمدهای سیال
ضريب بیثباتی درآمد
درآمدهای داخلی
درآمدهای خارجی

2911

سهم

2913

سهم

717663111697
33116179719
79929992211
3311913711
1
716979161799
779716992193
691371611716
719311723337
796232997937
779297139171
72/12
677929611716
79119111111

27/1
79/77
7/13
7/91
1
71/31
79/76
711
27/9
72/12
11/71

171121163139
97611111671
71671691161
6399617371
711111111
31176799261
779791119117
616116397976
179367791317
717992111619
716731671171
79/39
616916397976
11711111111

91/11
77/31
7/11
7/13
1/11
72/73
79/99
711
97/6
79/39
17/1

39/63
2/1

منبع :شهرداریهای يزد( .درآمدهای خارجی :کمکهای اعطايی دولت و وامهای دريافتی است).
جدول ( :)7هزينههای شهرداری يزد در سالهای ( 7199-93ارقام به میلیون ريال)

39/76
2/1
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کدهای هزینهای
هزينههای جاری
نرخ رشد هزينههای جاری
هزينههای عمرانی
نرخ رشد هزينههای عمرانی
کل هزينهها

2911

سهم

2913

سهم

739591
71/17
116577
11/11
997511

12

773529
77/29
11159
-72/19
991573

21

نرخ رشد کل هزينهها

71/36

ريز هزينههای عمرانی

7199
711277511
7763512
92717513
7677599
97661537
1169597
73177533
1

برنامه توسعه شهری
دفع آبهای سطحی
بهبود عبور و مرور شهری
ايجاد تأسیسات حفاظتی
بهبود محیط شهری
ايجاد اماک ورزشی تفريحی
ساير تأسیسات و تسهیالت شهری
تأسیسات درآمدزا

66

-9/19
7193
91977519
637596
62117562
1716527
21131519
1116569
77197599
1

درصد
22
1
79
7
71
7
3
1

منبع :شهرداریهای يزد
60
1388

50

1389

40

20
10
0
سایر منابع

اعانات و

تامین اعتبار

هدایا

کمک های درآمد حاصل بهای خدمات
اعطایی

اموال
شهرداری

شهرداری

عوارض

عوارض

اختصاصی

عمومی

کدهای درآمدی

شکل  :3کدهای درآمدی شهرداری یزد

60

1389

20
0
درآمدهای سیال درآمدهای ناپایدار درآمدهای پایدار
انواع درامدها

شکل  :4انواع درآمدهای شهرداری یزد
سال پنجم
شماره شانزدهم
زمستان 2931
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درصد

1388

40

درصد

30

از وجوه و

61

درصد
13
1
11
7
77
7
9
1
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هزینه های جاری

66

60

هزینه های عمرانی

80
60
درصد

40

34

40
20
0

1388

1389
کدهای هزینه ای

شکل  :5کدهای هزینهای شهرداری یزد

درآمدهای داخلی

150

درآمدهای خارجی

50

درصد

100

0
1388

1389
منبع درامدها

شکل  :6منابع درآمدهای شهرداری
بررسی اثربخشی هزینههای شهرداری و کارایی
عملکرد شهرداریهای مناطق شهر یزد
جهت بررسی اثربخشی هزينهها بر اساس نسبت
هزينهها به درآمد الزم است ابتدا منابع تأمی درآمد
شهرداری مورد مطالعه قرار گیرد .درآمدهای شهرداری از
لحاظ منابع تأمی به دو دسته درآمدهای مستمر و
درآمدهای غیر مستمر تقسیم میشود و از آنجايی که
حصول درآمدهای غیر مستمر وابسته به انجام فعالیتهای
ديگری است ،نظام مديريت شهری امکان کنترل اي
درآمدها را نداشته به طوری که هرگونه اخالل در اي
فعالیتها ،موجب اخالل و عدم امکان برنامهريزی در
ساختار و نظام درآمدی شهرداری میگردد .در يک نظام
مطلوب درآمدی تمامی هزينههای جاری شهری
(خدمات شهری) که صرز نگهداری و بهبود محیط
شهری و خدمات جاری میگردد به درآمدهايی وابسته
است که هیچ نوسانی نداشته تا مديريت شهری برای
حفظ خدماترسانی امکان برنامهريزی بر اساس اي

درآمدها را داشته باشد و ساير درآمدها که شامل عوارض
از فعالیتهای خاص میباشند ابتدا صرز جبران
هزينههای ايجاد شده توسط همان فعالیتها میشوند و
در درجه بعدی صرز بهبود و ارتقای سطح خدمات
شهری میگردند .لذا نسبت هزينههای جاری به
درآمدهای مستمر و هزينههای عمرانی به درآمدهای غیر
مستمر (ناپايدار) شهرداری شاخصهای مناسبی برای
بررسی عملکرد نظام درآمد – هزينه شهرداری میباشند.
طبق جدول ( ،)1طی سالهای  7191-93بر مبنای
تفريق بودجه شهرداری يزد ،نسبت کل هزينهها به
درآمدها همواره کوچکتر از يک بوده و همواره از يک
روند نزولی برخوردار بوده است که اي روند نزولی بیانگر
يک روند صعودی در افزايش سالیانه درآمدها نسبت به
هزينهها میباشد .میانگی اي نسبتها نیز طی اي
سالها  1/31میباشد .اي نسبت مويد اي است که
شهرداری طی اي دوره با کمبود درآمد مواجه نبوده و
درآمدها همواره بیشتر از هزينهها بوده است (شکل .)1
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جدول ( :)1نسبت هزينه به درآمد شهرداری يزد طی سالهای ( .7191-93ارقام به میلیارد ريال)
سال

2911

2911

متوسط نسبت

2913

شرح
هزینه

263111111111

997111111111

991731111111

-

درآمد

212977779222

691371611716

616116397976

-

نسبت هزینه به درآمد

1/391

1/931

1/962

1/31

منبع :شهرداریهای يزد و محاسبات نگارندگان.

70
60
50

درآمد

30

میلیارد تومان

هزینه

40

20
10
0
1387

1388
سال

1389

شکل ( :)1روند درآمد و هزينه شهرداریهای يزد طی سالهای .7191-93
طی سالهای مورد بررسی همواره درآمدهای
شهرداری يزد بر هزينهها برتری داشته و شهرداری با
کمبود درآمد مواجه نبوده است در نتیجه از آنجايی که
 71/71درصد از کل درآمدهای حاصله ماهیتی نا مستمر
دارند ،امکان برنامهريزی در مورد  26/17درصد از
درآمدهای حاصله وجود داشته است؛ بنابراي اي
قطعیت از حصول درآمدها تأثیری مستقیم بر کارايی
هزينههای شهرداریهای مناطق سهگانه شهر يزد در
اجرای پروژههای عمرانی و بهبود محیط شهری و
برنامهريزی توسعه شهری داشته است (جدول .)2

در تقسیمبندی هزينه نیز قابتل ککتر استت هزينتههتای
مربوط به خدمات اداری از مجموع اعتبارات جاری کستر
و نتیجه شامل هزينه هتايی جتاری در جتدول ( )9آورده
شده است.
میانگی نسبتهای ساالنه هزينههای جاری به
درآمدهای مستمر طی دوره  7191-93برابر با 1/13
میباشد بدي معنا که به طور متوسط طی اي سالها
 13/77درصد از هزينههای جاری از درآمدهای مستمر
تأمی میگردد که بیانگر اي است که شهرداری يزد
کسری بودجه جاری که به طور متوسط  21به  61در

جدول ( :)2درصد سهم درآمدهای مستمر و غیر مستمر از کل درآمدهای شهرداری يزد (7191-93ريال).
سال شرح

2911

2911

2913

متوسط سهم ساالنه

سهم درآمدهای مستمر از کل درآمدها
سهم درآمدهای غیر مستمر از کل درآمدها

22/29
71/21

27/96
72/12

97/66
79/39

26/17
71/7

منبع :شهرداریهای يزد و محاسبات نگارندگان
جدول ( :)9نسبت هزينه جاری به درآمد مستمر شهرداری يزد طی سالهای ( .7191-93میلیارد ريال)
شرح سال

سال پنجم
شماره شانزدهم
زمستان 2931
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هزينههای جاری (خدمات شهری)
درآمدهای مستمر
نسبه هزينههای جاری به درآمدهای مستمر

2911

2911

2913

متوسط سبت

96991111111
777191197969
1/27

777961111111
719311723337
1/21

771171111111
179367791317
1/16

1/13

منبع :شهرداریهای يزد و محاسبات نگارندگان
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جدول ( :)6نسبت هزينه عمرانی به درآمدهای غیر مستمر شهرداری يزد سال ( 7191-93ريال).
سال شرح

2911

2911

2913

متوسط نسبت

هزينههای عمرانی
درآمدهای غیر مستمر
نسبت هزينههای عمرانی به درآمدهای نا مستمر

11611111111
36912919216
1/79

11677111111
796232997937
1/73

11191111111
717992111619
1/17

1/79

منبع :شهرداریهای يزد و محاسبات نگارندگان.

جدول ( :)1ارزيابی عملکرد شهرداری مناطق سهگانه شهر يزد از ديدگاه شهروندان
ردیف
7
7
1
2
9
6
1
9
3
71
77
77
71
72
79
76
71
79
73
71
77
77
71
72
79
76
71
79
73
11
17
17
11
12

معیارها
کیفیت جمعآوری زباله
کیفیت نظافت شهری
جمعآوری و تفکیک مواد قابل بازيافت
کیفیت فضای سبز شهری
تعداد پارکها و بوستانها
دسترسی آسان به فضای سبز
رسیدگی به مبلمان شهری
برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی
برخورد و رفع سد معبر
ساماندهی مشاغل مزاحم و ايجاد کننده انواع آلودگیها
تعداد ايستگاههای آتشنشانی
کیفیت خدمات آتشنشانی
کیفیت آرامستانهای شهر
وضعیت روشنايی پارکها و ابنیههای شاخص
دسترسی به سرويسهای بهداشتی عمومی
کیفیت سرويسهای بهداشتی عمومی
تعداد و دسترسی به بازارچه و میادي میوه و ترهبار
کیفیت آسفالت خیابانها و معابر
وضعیت کف پوش پیادهروها
وضعیت کنترل آبهای سطحی
تعداد تاکسیهای درونشهری
کیفیت سیستم تاکسیرانی
تعداد اتوبوسهای درونشهری
تعداد سرعتگیر و نصب عالئم ايمنی
نصب پل هوايی ،خط کشی عابر پیاده
تأثیر اجرای پروژههای عمرانی در کاهش ترافیک
تعداد پارکینگ عمومی در سطح شهر
کیفیت دسترسی آسان به پارکینگ عمومی
وضعیت ترافیک شهری
تعداد و دسترسی به پايانههای مسافربری درونشهری
رسیدگی به زيبايی منظر شهری
آموزش و ترويج فرهنگ شهروندی
خدمات الکترونیک شهرداری
میانگی نظرات شهروندان درباره عملکرد شهرداری

مقابل هزينههای عمرانی است را تجربه نکرده و
چندان متکی به درآمدهای ناپايدار نبوده است ولی اي
روند طی سالهای آينده روند صعودی ضعیفی را تجربه

منطقه یک

منطقه دو

منطقه سه

69/9
91/7
29/6
76
72/7
79/1
71/3
22/6
73
76/9
11
27/9
27/1
17/7
71/1
71
17
72/7
71/9
77/1
16/9
21/7
91/1
91/1
91
67/9
77
71/9
11
11/6
71/9
71/2
11/7
71/9

91/3
27/6
16/9
73/9
77/1
77/1
79/2
27/2
12/6
76/9
21/6
92/9
22/7
21/7
79/7
72/9
12
71
71/1
79/6
97/2
22/1
21
21/7
16/9
11/6
77/1
73/7
79/1
17/6
76/2
76/1
72
71/6

99/7
29/1
29/1
71/9
71/7
11/1
71/3
11/9
11/1
79/2
21/1
96/3
21/2
21/7
71/1
71/9
11/7
71/6
79/7
73
67/1
23/1
92
29/9
21
11/1
76/2
72/7
79/9
19/9
71/9
72/9
71/2
71/6

میکند که اگر سرمايهگذاریهای مشارکتی در
شهرداریها جريان پیدا نکند با توجه به رکود بخش
مسک که منبع ناپايداری را طی سالهای گذشته برای
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شهرداریهای يزد در برداشته است دوباره جريان میيابد
و شهرداریها با منابع ناپايدار درآمدی مجبور به
برنامهريزیهای توسعه شهری خواهند بود .همچنی در
رابطه با مقايسه هزينههای عمرانی و درآمدهای غیر
مستمر بررسیها حاکی از اي است که میانگی
نسبتهای ساالنه آن طی دوره مورد بررسی 1/79
میباشد بدي معنا که  79درصد از درآمدهای غیر
مستمر صرز جبران هزينههای عمرانی میگردد؛
بنابراي اختصاص اعتبارات در قالب بودجه عمرانی به
منظور اثربخشی هزينههای عمرانی و کمک به بهبود
محیط شهری مطرح میگردد جدول (.)6
در نتیجه میتوان گفت طتی ستالهتای 7191-93
هزينههای عمرانی همواره بیشتر از هزينههای جاری بوده
است که اي امر ضم حفظ سطح خدمات ،زمینه بهبود
فضا و محیط شهری را فراهم آورده است .و بتا توجته بته
اتکای شهرداری به درآمدهای پايدار اي وضعیت بايستی
منجر به بهبود خدمات رسانی به شهروندان مناطق شتهر
يزد گردد اما با توجه بته ارزيتابی شتهروندان از عملکترد
شهرداری هتای منتاطق مختلتف شتهر يتزد ايت بهبتود
خدماترسانی چندان روش نیست.
ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق سهگانه شهر یزد

به منظور ارزيابی عملکترد شتهرداری هتای منتاطق
سهگانه شهر يزد  7711پرسشنامه با  11معیتار عملکترد
شهرداریهتای منتاطق ستهگانته در ختدماترستانی بته
شهروندان بی شهروندان توزيع شد که نتايج اي ارزيابی
در جدول ( )1ککر شده است.
نتايج ارزيابی عملکرد شهرداریهای مناطق سهگانه
شهر يزد از ديدگاه شهروندان نشان میدهد در معیارهای
مورد بررسی شهرداری منطقه يک بهتري عملکرد و
شهرداری منطقه سه بدتري عملکرد را داشته است
(شکل  .) 9همچنی در خدماتی نظیر کیفیت
سرويسهای بهداشتی عمومی و کیفیت آسفالت
خیابانها و معابر هر سه شهرداری در بدتري شرايط
خود میباشند به طوری که در مورد اول منطقه يک
بدتري شرايط و در مورد دوم منطقه سه بدتري وضعیت
را داشتهاند.
تحلیل مسیر عوامل موثر بر بهبود عملکرد
شهرداریهای یزد و رضایتمندی شهروندان
برای به دست آوردن عوامل تأثیرگذار بر بهبود
عملکرد شهرداریهای يزد از روش تحلیل مسیر استفاده
شده است .در اي روش اثر مستقیم متغیرهای ششگانه
بر عملکرد شهرداریهای يزد از طريق رگرسیون توأم به

از دیدگاه شهروندان

شکل ( :)9میزان عملکرد شهرداریهای مناطق سهگانه شهر يزد در معیارهای مورد بررسی
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شکل ( :)3تحلیل مسیر عوامل موثر در عملکرد شهرداریهای يزد
دست آمده است .سپس ضرايب همبستگی متغیرهای
فوق با عملکرد شهرداریهای يزد از طريق همبستگی
پیرسون محاسبه گرديده است .نهايت به روش تجزيه
همبستگی (يعنی کم کردن میزان اثر مستقیم از میزان
همبستگی پیرسون) مقدار اثرات غیرمستقیم محاسبه
شده است .الزم به توضیح است که برای اندازهگیری
میزان چند هم خطی در متغیرهای مستقل از روش
معمول فاکتور تورم واريانس استفاده شده است (موسوی
 .)141 ،1811در پژوهش حاضر تحلیل مسیر عوامل
موثر بر عملکرد شهرداریهای يزد به شرح شکل ()9
است.
برای تعیتی مهتمتتري عوامتل متوثر بتر عملکترد
شهرداریهای يزد  3متغیر مستقل و اثر آنها وارد متدل
رگرسیونی شده است ،بته دلیتل ايت کته اثتر  1متغیتر
(کاهش هزينههای جاری ،تاکیتد بتر درآمتدهای ستیال،
درآمدهای خارجی) که در برازش رگرسیونی حذز شتده
بود .با توجه به اينکه برای تعیی اثتر واقعتی هتر متغیتر
مستقل ،چند هم خطی بايتد پتايی باشتد از روش VIF
برای تعیی وجود يا عدم رابطه چند هم خطتی استتفاده
گرديد .در صتورتی کته مقتدار  VIFکمتتر از  71باشتد،
نشان دهنده عدم رابطه چند هم خطی بتی متغیرهتای
مستقل است ( .)Wany 1999, 61نتايج حتاکی از عتدم
چند هم خطی بی متغیرهای مستقل بوده و از ايت رو،
اثرات مستقیم به دست آمده برای هر متغیر مستقل قابل
اعتماد میباشند .بر استاس نتتايج ،متغیترهتای افتزايش
درآمتتدهای پايتتدار بتتا میتتزان  1/993و ستترمايهگتتذاری
مشارکتی با میزان  1/926دارای بتیشتتري تتأثیرات در

عملکردهای مطلوب شهرداری های شتهر يتزد بتوده انتد.
متغیر دريافت کمک های دولتی و وام های دولتی توستط
شهرداری ها دارای اثر منفی و کاهنده بر عملکرد مطلوب
شهرداریهای شهر يزد بودهاند که بیشتري تأثیر آنهتا
از طريق تأثیرات غیرمستقیم میباشد .در مجمتوع نتتايج
يافتههای شاخص تلفیقی با میزان  1/197نشان میدهتد
بتتی بهبتتود شتتاخصهتتای تلفیقتتی (درآمتتد پايتتدار،
سرمايه گذاری مشارکتی ،افتزايش هزينته هتای عمرانتی،
مشتتارکت شتتهروندان ،شتتهر و شتتهروند الکترونیتتک،
کمکهای دولتی و وام) با بهبود عملکرد شتهرداریهتای
يزد رابطه معناداری وجود دارد.
برنامهریزی استراتژیک
اولتتی قتتدم در تحلیتتل برنامتتهريتتزی استتتراتژيک
شناستتايی ابعتتاد و متغیرهتتای تأثیرگتتذار در توستتعه
شهرهاست .به همی دلیل با استفاده از مطالعه وضتعیت
موجود در شهر و شهرداریهای مناطق سهگانه شهر يزد
به استخراج نقتاط قتوت ،ضتعف ،فرصتتهتا و تهديتدات
مبادرت گرديد .نقاط قوت و ضعف به آن دسته از عواملی
گفته میشود که جنبه درونی و کاتی دارند و فرصتهتا و
تهديدات نیز عواملی هستند که به غیتر از پتانستیلهتا و
ظرفیتهای شهر وارد میشتوند و جنبته ختارجی دارنتد
( .)Hussey 1991, 16-18مهمتري متغیرهای استخراج
شده برای برنامهريتزی استتراتژيک شتهرداریهتای يتزد
عبارتنداز:
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 -x7اجرای پروژههای عمرانی توستعه شتهری-x7 ،
ضعف در آموزش و ترويج فرهنگ شتهروندی -x1 ،نگتاه
منفی عمومی نسبت بته همکتاری شتهرداری بتا بختش
خصوصی - x2 ،وجود قوانی دست و پا گیر در خصتوص
جذب سرمايهگذار -x9 ،اعتقاد و باور مديريت شتهرداری
به برنامهريزی - x6 ،ارتباط ضتعیف شتهرداری بتا ستاير
سازمانهای وابسته - x1 ،کمبتود نیروهتای متخصتص و
کارآمتد -x9 ،توجته و توستعه فنتاوری اطالعتات در
شهرداری - x3 ،عدم وجود برنامه مدون در برخی متوارد،
 -x71قابل اتکا نبودن عوارض به عنوان منبع درآمدی77 ،
 -xضعف ساختاری در شناسايی و جذب سرمايه بختش
خصوصی -x77 ،حضور مديران و کارشناسان با تجربه در
بدنه مديريتی شهرداری -x71 ،وجود تشتکلهتای قتوی
فرهنگتی و متذهبی در يتزد - x72 ،عتدم اطمینتان
سترمايهگتذاران بته شتهرداری - x79 ،افتزايش تمايتل
سرمايهگذاران و بخش خصوصی بته سترمايهگتذاری در
پتروژههتای شتهری - x76 ،افتزايش توجته متديران بته
مشتتارکتهتتای مردمتتی و بختتش خصوصتتی- x71 ،
سیاستهای حمايتی دولتت در خصتوص احیتای بافتت
فرسوده - x79 ،عدم هماهنگی الزم بی شهرداری و ساير
سازمانهای تابعه - x73 ،مشارکت پتايی شتهروندان در
همکاری با شهرداری - x71 ،عدم وجود منتابع درآمتدی
پايدار مکفی برای شهرداری -x77 ،کاهش اعتماد مردم به
شهرداری - x77 ،تنتگ نظتر بتودن برختی مستؤالن در
خصوص سرمايهگذاری - x77 ،عدم امنیت شغلی پرسنل
شهرداری و جابجايی مکرر سمتها

پس از تجزيه و تحلیل متغیرهتا و وضتعیت موجتود
شهر و شهرداریهای يتزد ،مقتدار دادههتای هتر يتک از
آيتمهای چهارگانه به عتددی از  7تتا  71استاندارستازی
گرديد (جدول  .)9سپس قوتها ،ضعفهتا ،فرصتتهتا و
تهديدها محاسبه گرديد .در نهايت میتانگی ضتريب هتر
يک از مؤلفههای  SWOTدر شهر و شهرداری محاستبه
شد .برابر بررسی های صورت گرفته شهر و شهرداری يزد
دارای نقاط قوت و فرصتهتای مناستبی بتوده استت بته
گونهای که از آنها میتوان برای از بی بردن نقاط ضعف
موجود که چشمگیر هم است – به مقدار  – 9/9استفاده
کرد تا ضم افزايش درآمدهای پايدار شهرداری ،اعتمتاد
سرمايه گذاران به شهرداری ،افزايش سرمايه گتذاریهتای
مشارکتی و  ...مديريت مطلوب شهری و ختدماترستانی
بهینه به شهروندان حاصل گردد.
بعد از اينکه عوامل داخلی (نقتاط قتوت و ضتعف) و
عوامل خارجی (فرصتهتا و تهديتدات) و ضترايب آنهتا
مشخص گرديد ،درصد هر کدام از ايت چهتار فتاکتور در
شهر و شهرداریهای يزد در جدول ( )3ارائه شده استت.
در ستون  SWOTدرصد متغیرهای وارد بر مدل در شهر
آورده شده است .سپس مشخص شده چته درصتدی بته
قوتها ،ضعف ،فرصتها و تهديدات اختصاص يافته است
که در نهايت بر استاس درصتدهای محاستبه شتده نتوع
استراتژی الزم برای بهبود مديريت شتهری يتزد انتختاب
شده است.

جدول ( :)9استانداردسازی ضرايب متغیرها از  7تا  71در مدل  SWOTدر شهر و شهرداریهای يزد
متغیرها

قوتها ()S
نام متغیرها

میانگی ضريب

نام متغیرها

منبع :نگارندگان.
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میانگی ضريب

x71،x79،x71

نام متغیرها

1/9

میانگی ضريب

یزد

،x76

x77،x1،x7
x77،x3،x6

x79،x71،x71

9/9

نام متغیرها

شهر

x9،x77 ،x9،x7

فرصتها ()O

میانگی ضريب

نام شهر

ضعفها ()W

تهدیدات ()T

x72،x73

6/6

x77،x1
x2

9/7
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جدول ( :)3محاسبه درصد نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدات شهر و شهرداریهای يزد
نام شهر

يزد

SWOT
S

W

O

T

77/1

21/3

71/6

77/1

داخلی

خارجی

S/W

O/T

61/6

16/1

مثبت S/O

16/1

منفی W/T

61/1

منبع :نگارندگان
بتتر استتاس جتتدول ( )3مشتتخص شتتد کتته شتتهر و
شهرداری هتای يتزد دارای نقتاط ضتعف چشتمگیری در
حدود  21/3درصد در ساختار متالی و ختدماتی شتهری
خود میباشد .همچنی نقاط قوتها نیز در حتدی استت
که میتوان از آنها جهت کاهش نقاط ضعف و تهديدات
بهتره گرفتتت .طبتتق جتتدول فتتوق نتتوع استتتراتژی بتترای
توانمندسازی مديريت شهری يزد انتختاب متیگتردد .در
همی راستا انواع استراتژیها شامل استراتژی قوت دهی
(چشمگیر بودن نقاط قتوت و فرصتت) ،استتراتژی غلبته
کردن (فراوانی نقاط ضتعف) ،استتراتژی کنتترل محتیط
(فراگیر بودن تهديدات) ،استراتژی کنترل عوامتل منفتی
(فراوانتتی نقتتاط ضتتعف و تهديتتدها) و استتتراتژی عوامتتل
داخلتتی و ختتارجی بتترای کنتتترل محتتیط (تلفیقتتی از
استراتژی نوع اول و سوم) است (موسوی.)717 :7199 ،
طبق بررسیهای صورت گرفته مشتخص شتد شتهر يتزد
داری نقاط ضعف چشمگیری است بنابراي طبق تعاريف
از استراتژی نوع دوم يعنی استراتژی غلبته کتردن بترای
ارائه راهکارها استفاده میشود؛ زيرا اي استراتژی منطق
خود را بر اساس عوامل مثبت داخلتی و ختارجی (نقتاط
قوت و فرصتها) به کار میگیرد تا از اي طريتق عوامتل
منفی داخلی (نقاط ضعف) را کوچک و يا غیرفعال ستازد
همچنی از استراتژی نوع سوم يعنی کنترل محیط برای
کمرنگ تتر کتردن تهديتدات نیتز استتفاده شتده استت.
میتوان گفت اي استراتژی در شرايطی است کته نقتاط
ضعف مشخص و قابل توجه است بته طتوری کته امکتان
دارد نقاط قوت و فرصتهای فراگیر را تحتالشتعاع قترار
دهد .از ايت رو بتر استاس استتراتژی نتوع غلبته کتردن
راهکارهايی برای توانمندی سازی مديريت شهری شهر و
شهرداریهای يزد به شرح زير ارائه میشود:
 جلب مشارکت مردم از طريق: -7ايجاد اعتمتاد و اطمینتان در بتی شتهروندان و
افزايش آموزش و تبلیغات در اي خصوص
 -7ايجاد ثبات در مديريتها
 -1بهرهگیتری از نظترات شتهروندان بته خصتوص
خبرگان و کينفعان محالت مختلف شهر در برنامتههتا و

تصمیم گیریهای شهرداری و استتفاده از مکتانیزمهتای
متنوع مشارکت دادن مردم در امتور مختلتف توستعهای
شهری
 -2تقويت و بهبود هرچه بیشتر کیفیت خدمات شهری از
سوی شهرداری
 جلب مشارکت سرمايهگذار از طريق: -7تقويت نگاه مثبتت نستبت بته سترمايهگتذار و رفتع
تنگنظریها در سطح شهرداری و شهروندان
 -7تقويت نگاه برد -برد در مذاکره با سرمايهگذاران
 -1اصالح قوانی دست و پا گیر
 -2ايجاد بانک اطالعاتی از سترمايهگتذاران و دعتوت از
ايشان
 -9برگتتزاری همتتايش و ارائتته انتتواع فرصتتتهتتای
سرمايهگذاری
با موفقیت شهرداری هتای يتزد در جلتب مشتارکت
شهروندان و همچنتی سترمايه گتذاران ،پیشتنهاداتی در
زمینههای اولويتهای متالی و انجتام ختدمات شتهری و
بهبود محیط شهری توسط شهرداریهای يتزد بته شترح
زير ارائه میگردد:
 اولويت تاکید بر منابع مالی بهتر بته صتورت زيترباشد:
 -7سرمايهگذاری بخش خصوصی
 -7مشارکت شهرداری با بخش خصوصی
 -1جذب کمکهای دولتی ،سازمانها و نهادهای داخلی
و خارجی
 -2استفاده از منابع کمکی مانند کمکهای دولتی
 -9اخذ مطالبات شهرداری از سازمانهای مختلف
 در ارتبتتتاط بتتتا جلتتتب رضتتتايت شتتتهروندان ازعملکردهای شهرداریها و بهبود محیطهتای شتهری بته
موارد زير تاکید شود:
 -7تقويت روابط عمومی شهرداری جهت ارتباط سازی با
مردم
 -7تقويت سازمان رفتاهی ،فرهنگتی و تفريحتی جهتت
تقويت برنامههای مشارکتی و آموزش شهروندی
 -1آموزش و تبلیغات در جهت ارتقای مشارکت مردم
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 -2انتشار به موقع و متناسب اخبار شهرداری
 -9توجه بیشتر به سیما و منظر و مبلمان شهری
 -6کنترل گسترش افقی و افزايش تراکم
 -1تقويت سیستم حمل و نقل همگانی
 -9رفع مشکل آسفالت معابر
 -3افزايش ارتباط میان شهرداری و شورای شهر
 -71افزايش نشاط اجتماعی و زيبايی و طراوت شهری
 -77بتهکتارگیری نیروهتای متخصتص و کارآمتد در
شهرداری
 -77افزايش خدمات در بافتهای قديمی و فرسوده مرکز
شهر
نتیجهگیری
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در جهان مدرن ،نقش اصلی مديريت شهری فراهم
کردن خدمات شهری از جمله ايجاد امکانات رفاهی به
وسیله سیستم مديريت شهری است .در اي میان
احساس رضايت شهروندان از محیط شهر و خدماتی که
شهرداری ارائه میدهد ،عامل مهمی در جهت ايجاد
انگیزه در مردم برای مشارکت در توسعه شهری است؛
بنابراي مطالعه عوامل موثر در میزان عملکرد شهرداری
بسیار حائز اهمیت است .در اي راستا اي مقاله با روش
توصیفی – تحلیلی به تحلیل مالی شهرداریهای شهر
يزد و شناسايی عوامل تأثیرگذار در عملکرد شهرداریها
و سنجش رضايتمندی شهروندان از ارائه خدمات
پرداخته است .يافتهها نشان میدهند درآمدهای
شهرداریهای شهر يزد در سال  7199برابر با 691
میلیارد ريال بوده که با نرخ رشد  -7/79درصد در سال
 7193به  616میلیارد ريال کاهش يافته است بررسیها
حاکی از اي است که طی اي سالها درآمدهای مستمر
رشدی معادل  71/39درصد داشته که در برابر رشد
 -19/7درصدی درآمدهای غیر مستمر بسیار چشمگیر
است و بیانگر اتکای شهرداری به درآمدهای پايدار
میباشد .با مطالعه اي روند درآمدی مشخص شد
استفاده از عوامل داخلی صد در صد محقق شده است و
با اي منبع درآمدی به  27درصد از نیازهای واقعی شهر
در بخش توسعه ،عمران و نگهداری شهر جواب داده شده
است .طی سالهای مورد بررسی همواره درآمدهای
شهرداری يزد بر هزينهها برتری داشته و شهرداری با
کمبود درآمد مواجه نبوده است در نتیجه از آنجايی که
 71/71درصد از کل درآمدهای حاصله ماهیتی نا مستمر
دارند ،امکان برنامهريزی در مورد  26/17درصد از
درآمدهای حاصله وجود داشته است .همچنی نتايج

ارزيابی عملکرد شهرداریهای مناطق سهگانه شهر يزد از
ديدگاه شهروندان نشان میدهد در خدماتی نظیر کیفیت
سرويسهای بهداشتی عمومی و کیفیت آسفالت
خیابانها و معابر هر سه شهرداری در بدتري شرايط
خود میباشند به طوری که در مورد اول منطقه يک
بدتري شرايط و در مورد دوم منطقه سه بدتري وضعیت
را داشتهاند .بر اساس نتايج تحلیل مسیر ،متغیرهای
افزايش درآمدهای پايدار با میزان  1/993و
سرمايهگذاری مشارکتی با میزان  1/926دارای بیشتري
تأثیرات در عملکردهای مطلوب شهرداریهای شهر يزد
بودهاند .متغیر دريافت کمکهای دولتی و وامهای دولتی
توسط شهرداریها دارای اثر منفی و کاهنده بر عملکرد
مطلوب شهرداریهای شهر يزد بودهاند که بیشتري
تأثیر آنها از طريق تأثیرات غیرمستقیم میباشد .در
مجموع نتايج يافتههای شاخص تلفیقی با میزان 1/197
نشان دهنده ارتباط معنیدار بی بهبود شاخصهای با
بهبود عملکرد شهرداریهای يزد است .در نهايت
راهکارهايی برای بهبود عملکرد شهرداریهای يزد و
برآورده شدن رضايت شهروندان از ارائه خدمات
شهرداریها ارائه شده است.
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