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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه ،رضايتمندي شهروندان يکي از ابزارهاي عمده در سنجش عملکرد شهرداريها
محسوب ميشود .از اينرو ،در اين مقاله تالش ميشود که با استفاده از نظرات شهروندان ،ميزان رضايت آنان از عملکرد
شهرداري ايالم مورد سنجش قرار گيرد تا بتوان از اين رهگذر ،با شناخت نقاظ قوت و ضعف عملکرد شهرداري،
راهکارهايي جهت بهبود عملکرد اين سازمان و افزايش رضايت شهروندان ارائه نمود.
روش پژوهش :روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي – تحليلي است و براي نمونهگيري از روش احتمالي طبقه بندي
شده استفاده شده است .جامعه آماري تحقيق را کليه ساکنان شهر ايالم تشکيل ميدهند و حجم نمونه با استفاده از
فرمول کوکران به دست آمده است .در اين مطالعه ،ابتدا شاخصهاي پژوهش تعيين شد و با توجه به ديدگاه
کارشناسان و استفاده از مدل  TOPSISميزان اهميت و وزن شاخصها مشخص گرديد .سپس اوزان به دست آمده با
نتايج پرسشنامه تلفيق گرديد و ميزان رضايت نهايي شهروندان از عملکرد شهرداري مشخص گرديد.
يافتهها :نتايج تحقيق نشان ميدهد که رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري ايالم در سطح نامطلوبي قراردارد .از طرف ديگر ميزان رضايتمندي در نواحي مختلف شهر داراي تفاوت ميباشد به صورتي که ناحيه  9-9داراي
بيشترين رضايتمندي و ناحيه  2-2کمترين ميزان رضايتمندي را داراست .همچنين ميزان رضايتمندي در حوزههاي
مختلف خدمات شهري داراي تفاوت است .بيشترين رضايتمندي در حوزه خدمات شهري و کمترين رضايتمندي نيز به
حوزه نظارت اختصاص دارد.
نتيجه گيري :تحليلها نشان ميدهد که توزيع امکانات شهري در همه نواحي شهري ايالم عادالنه نمي باشد .اين امر
سبب نارضايتي ساکنان نواحي حاشيهاي شهر از نحوه ارائه خدمات توسط شهرداري شده است .در تحليل نظرات
شهروندان مشخص گشت که ساکنان نواحي مرکزي شهر که بيشترين تمرکز و دسترسي به امکانات و خدمات را دارا
ميباشند ،داراي رضايت بيشتري ميباشند .از طرف ديگر ميزان رضايت ساکنان نواحي حاشيهاي شهر که به تبع داراي
امکانات کمتري هستند ،از نواحي ديگر شهر کمتر است .اين امر نشاندهنده اين واقعيت است که عدالت فضايي در
توزيع امکانات ،بايد مورد توجه جدي مديران شهري قرار گيرد.
واژگان كليدي :رضايتمندي ،ارزيابي عملکرد ،شهروندان ،شهرداري ،خدمات شهري ،ايالم.
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هر سازماني براي آگاهي از ميزان مطلوبيت فعاليتها
و نتايج عملكرد خود در محيطهاي پيچيده و پويا ،بهويژه
شهر كه مسائل و وقايع پيرامون آن به صورت يك
سيستم پيچيده و به هم پيوسته مطرح ميباشد و تنها
يك عامل و يك بعد نيست كه با پرداختن به آن بتوان
مسأله را شناخت و حل كرد ،نيازمند برقراري سيستم
هاي مناسب كنترل و ارزيابي عملكرد است (رفيع پور،
 .)9313 :13ارزيابي عملكرد ،فرايندي است كه بر اساس
آن اقداماتي به منظور بررسي و سنجش عملكرد
سازمانها (عمومي و خصوصي) و افراد (مديران و
كاركنان) صورت ميگيرد و هدف نهايي آن بهبود و
ارتقاي عملكرد در قالب مفاهيمي چون كارايي ،اثربخشي،
پاسخگويي و رضايت عمومي است (برکپور.)9363 :86 ،
شهرداريها نيز به عنوان يک نهاد عمومي و
حساسيت زياد مردم به عملکرد اين نوع نهادها و از سوي
ديگر محدوديت منابع انساني و مادي جامعه ،از اين
قاعده مستثني نبوده و ارزيابي عملکرد ميتواند به
کارآمدي و بهبود عملکرد شهرداريها و شفاف ساختن
فعاليتهاي آنها کمک کند .اين ارزيابي با استفاده از
اطالعات حاصل از نظرسنجي از شهروندان ميتواند
اطمينان الزم را در خصوص ميزان اثربخشي بخشي از
فعاليتهاي انجام شده در شهرداري بهدست دهد (رفيع
پور و همکاران .)9361 :86 ،خدمات شهري با سطح
پوشش زياد ،رايجترين فعاليت شهرداريهاي کشور
محسوب ميشود .علت اين شمول باال را ميتوان در چند
وجه گوناگون جستجو کرد :نخست به فلسفه و دليل
تشکيل شهرداري مربوط ميشود که پرداختن به امور
بهداشت و ايمني شهري اولين وظيفه آن است .دليل دوم
به اجتنابناپذيري اين خدمات بر ميگردد که ناشي از
عواقب وخيم محيطي و اجتماعي عدم ارائه آنهاست .دليل
سوم سابقه زياد اين خدمات و نهادينه شدن آنها در
شهرداريهاي کشور است (کاظميان و رضواني:32 ،
.)9365
رفتار انسان در فضاي جغرافيايي انعکاس اثر
فرايندهاي عيني و مقولههاي ذهني است .انسان بر
اساس پيش زمينههاي ذهني خود و برداشتي که از
محيط پيرامون دارد ،درباره وضعيت زندگي قضاوت مي-
کند .اين قضاوتها از يک طرف آمال و آرزوها ،و از طرف
ديگر کيفيت محيط خارج از ذهن او را نشان ميدهند .با
اين اوصاف ،ميزان رضايتمندي ميتواند به عنوان قضاوتي
از سطح کيفي محيط زندگي ساکنان مناطق مختلف

قلمداد شود (شايان و همکاران .)9361 ،درواقع مناسب
است که شاخصهاي عيني و ذهني با هم ترکيب شوند،
زيرا شاخصهاي ذهني اين اجازه را ميدهند که بينشي
از رضايت فرد و هر آنچه که براي مردم رضايتبخش
است به دست آيد؛ و شاخصهاي عيني نيز براي سنجش
ابعادي از محيط که سنجش آنها مشکل است مناسب
مينمايند (پور طاهري .)9313 :96 ،در مجموع ميتوان
گفت که احساس رضايت شهروندان از محيط شهر و
خدماتي که شهرداري ارائه ميدهد ،عامل مهمي در
جهت ايجاد انگيزه در مردم براي مشارکت در توسعه
شهري و بهبود کيفيت محل سکونت خويش است .عالوه
بر اين ،رضايت شهروندان از عملکرد مديريت شهري
موجب ترغيب آنان براي همکاري با نهادهاي شهري در
جهت انجام بهتر وظايف و ارائه خدمات در سطح شهر
ميشود (برک پور و همکاران.)9361 :239 ،
در اين تحقيق تالش بر اين است که سطح
رضايتمندي شهروندان شهر ايالم از عملکرد شهرداري و
نحوه ارائه خدمات شهري در ابعاد مختلف توسط اين
سازمان مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد .هدف آن است
که از طريق بررسي اين مورد بتواند عوامل تاثيرگذار را
در بهبود کيفيت خدمات ارائه شده توسط شهرداري
شناسايي نمايد.
اهداف تحقيق
شناسايي متغيرهاي سنجش رضايت شهروندان ازعملکرد شهرداري
 بررسي ميزان اهميت شاخصهاي سنجش عملکردشهرداري
آگاهي از ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکردشهرداري ايالم
 ارزيابي سطوح رضايتمندي شهروندان در حوزههايمختلف
سؤاالت تحقيق
-9شاخصها و معيارهاي سنجش عملکرد شهرداري
کدامند؟
 -2معيارهاي سنجش عملکرد شهرداري واجد چه ميزان
اهميتي از سوي کارشناسان ميباشند؟
-3سطح رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري
ايالم به چه ميزان مي باشد؟
 -6ميزان رضايتمندي شهروندان درکداميک از
حوزههاي خدمات شهري بيشتر است؟
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ادبيات نظري تحقيق
مديريت شهري
شهر به صورت يك سيستم پويا و باز عمل ميكند
كه ساختار اين سيستم هر كدام داراي كاركردهاي خاص
خود بوده و در عين حال در ارتباط متقابل با ساير
ساختارهاي سيستم عمل ميكنند .اين عملكردها و
كاركردها در پيوستگي زماني و مكاني فضايي در حال
تغيير و تحول و همچنين در حال باز توليدند .اما بايد به
اين نكته توجه كرد كه كل سيستم شهري چيزي فراتر از
تمام اجزاء ،ساختارها ،كاركردها و عملكردهاي آن است و
همين امر هم سيستم مديريتي را ميطلبد كه با ديدي
كالن به مسائل شهري ،نه صرفاً به اداره اجزا و عناصر و
ساختارهاي شهري ،بلكه به اداره كليت سيستم شهري
بپردازد (محمدي .)9367 :33 ،امروزه مديريت شهري
در جهان تحول اساسي يافته است شهرها مديريت مي
شوند تا بتوانند رفاه و آسايش ساكنان خود را تأمين
كنند .مديريت شهري داراي تشكيالت وسيعي است و
نقش مهمي در موفقيت برنامهها و طرحهاي توسعه
شهري و همچنين رفع نياز جمعيت ،جريان عبور و مرور
در شهر ،رفاه عمومي ،مسكن ،كاربري زمين ،تفريح،
فرهنگ ،اقتصاد ،تأسيسات زيربنايي و امثال آنها بر
عهده دارد (تقوايي و صفر آبادي .)9313 :38 ،بدينسان
مديريت شهري عبارت از سازماندهي عوامل و منابع براي
پاسخگويي به نيازهاي ساکنان شهر است و شامل
کارکردهاي برنامهريزي ،اجرا ،نظارت ،کنترل و هدايت
است که براي اعمال قدرت بايد برآمده از اراده شهروندان
و قراردادهاي اجتماعي باشد (صرافي و عبدالهي:929 ،
.)9367
اهداف مديريت شهري
پژوهشگران بر اين باورند که هدف تئوريک سيستم
مديريت شهري ،تقويت فرايند توسعه شهري است به
گونهاي که در سطح متعارف جامعه زمينه و محيط
مناسبي براي زندگي راحت و کارآمد شهروندان به
تناسب ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي فراهم شود
(عابدي جعفري و همکاران .)9313 :969 ،هدف سيستم
مديريت شهري به مثابه جزئي از سيستم حکومتي ،اداره
امور شهرهاست .و نقشي که دولت براي اين سيستم قائل
ميشود ،تعريف اين هدف را روشن ميسازد .ترديدي
نيست که اين تعريف ،هرچه باشد ،هدف سيستم مديريت
شهري در جهت اهداف ملي بوده و با آن همسوست و از
کليات آن تبعيت ميکند .به همين دليل است که

برنامههاي اين سيستم براي ساماندهي امور شهر ،به طور
کلي در چارچوب برنامههاي کالن و قوانين جاري کشور
تدوين ميگردد .و اقدامات اين سيستم ناقض مقررات
قانوني کشور نيست (حبيبي.)9313 :58 ،
در يک نگاه کلي اهداف مديريت شهري را ميتوان
در حوزههاي زير دستهبندي کرد:
 ارتقاي شرايط کار و زندگي همه جمعيت شهر با توجهبه افراد و گروههاي کم درآمد
 تشويق توسعه اقتصادي و اجتماعي پايدار حفاظت از محيط کالبدي شهر جلب مشارکت عموم براي مديريت شهرها بهبود و توسعه ساختار سازماني و تشکيالتي سيستم وامور پرسنلي و قانوني
 بهبود شيوههاي مديريت مالي و اقتصادي تأکيد بر مديريت و برنامهريزي استراتژيک و جامعسيستم
 بسيج همه منابع توسعه شهري با مشارکت فعاالنهبخش خصوصي و سازمانهاي مربوط به جامعه محلي
 تأکيد بر راهبردهاي توانبخشي درباره مسکن وامکانات زيربنايي با کمکهاي ويژه براي اقشار کم
درآمد
 سازماندهي و بهبود کيفيت محيط فيزيکي زندگيشهري به ويژه اکثريت عظيم فقيران شهرها (عابدي
جعفري و همکاران ،9313 :969 ،لطفي و همکاران،
.)9366 :935
اهميت نهاد شهرداري
يکي از پرکارترين سازمانهاي عمومي بويژه در
شهرهاي بزرگ ،شهرداريها هستند ،که بخش اعظمي از
شهروندان بنا به داليل گوناگوني در ارتباط با امور شهري
خود به شهرداريها مراجعه مينمايند و البته گاهي اين
گذر با عدم رضايت همراه بوده است .شهرداري در عرف
جهاني به عنوان مظهري از دولت محلي به شمار ميآيد،
حجم و دامنه گسترده فعاليتهاي شهرداريها و
ناکارآمدي روشهاي سنّتي و دستي پيشين ،در پاسخ-
گويي به نيازهاي متنوع و فراوان شهروندان که آشفتگي و
مصرف نابهينه منابع گوناگون را نيز به همراه دارد ،از
داليل عمده اين نارضايتيها محسوب مي شوند (حاتمي
نژاد و همکاران .)9368 :87 ،شهرداري به عنوان موتور
رشد مطرح است ،که تحت فشار زيادي براي پاسخگويي
به نيازهاي رو به رشد و آرمانهاي مردم خود قرار دارد
) .)Mzini,2011: 2شهرداريها آب ،سيستم فاضالب،
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برق ،خدمات بهداشتي ،جادهها ،زهکشي و روشنايي
خيابان و پارکها و امکانات تفريحي را فراهم ميکنند.
اين خدمات ،داراي اثر مستقيم و فوري بر روي کيفيت
زندگي مردم در آن جامعه ميباشد ().Ibid: 4
در واقع ،از زماني که شهرها پا گرفتند ،وظيفه
تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر مانند نظافت محيط و
تأمين آب و روشنايي بر عهده مديريت شهري قرار
گرفت ،اين وظايف پايه اوليه تشکيل شهرداريها شدند.
در آن زمان هدف از بنيان شهرداري ،انجام وظايف
خدماتي مانند تالش در راه ايمني شهر ،تأمين آب
آشاميدني و ايجاد نوانخانهها بود .در دوران معاصر
وظايفي مانند تأمين برق و گاز ،ايجاد کتابخانه ،برپايي
نمايشگاههاي هنري ،بازرگاني و تسهيالت فرهنگي نيز به
اين وظايف افزوده شد .ليکن اکنون وظايف مديريت
شهري بسيار گستردهتر است .شهرداريها که روزگاري
براي نظافت شهر و تهيه ارزاق و کم يا بيش مواردي از
اين قبيل پايهگذاري شدند ،اکنون عرضه فعاليتهايشان
چندان وسيع شده ،که تقريبا شامل تمام عواملي است
که براي زندگي شهري و رفاه شهروندان در اين زندگي
الزم ميشود .البته وسعت عرضه وظايف و مسؤوليتهاي
شهرداريها و عوامل سازنده اين وظايف و مسؤوليتها ،از
شهري به شهر ديگر و از کشوري به کشور ديگر تفاوت
ميکند (مسعوديفر .)9367 :67 ،در مجموع ميتوان
گفت که شهرداري به عنوان سازماني محلي غيردولتي و
عمومي و نهادهاي مدني تلقي شده و وظايف گوناگون و
بسياري را عهدهدار ميباشد (رهنمايي و آقايي:26 ،
.)9366
ارزيابي عملکرد
با ظهور مديريت جديد عمومي ،بخش عمومي با
تقاضاي رو به رشد براي نشان دادن کارايي و مقرون به
صرفه بودن و در نتيحه عالقه به افزايش کيفيت عملکرد
;. (Boyne & Chen, 2006
عمومي مواجه است
)Osborne & Gaebler, 1992
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بهبود کيفيت خدمات عمومي ،نيازمند برنامهريزي و
نظارت مستمر است ( .)Mzini,2: 2011در نتيجه
شناخت فرايند ارزيابي به عنوان ابزار مديريتي در دست
مديران توسعهاي فرصت را فراهم ميآورد که تصميمات
سنجيده و منطقي اتخاذ نمايند (ساسان پور:296 ،
 .)9366کارآمدي سازمانهاي عمومي ارائه دهنده
خدمات در سطح محلي مانند شهرداريها ،نقش مهمي
در ايجاد ظرفيتهاي توسعه در هر جامعه دارد .اما داوري

صحيح در مورد اين توان زماني ميسر است که عملکرد
آنها با استفاده از روشهاي دقيق مورد سنجش قرار
گيرد« .سنجش عملکرد» يکي از ابزارهايي است که
ميزان توفيق يا شکست يک سازمان را نشان ميدهد
(ايماني جاجرمي و فيروز آبادي.)9368 :12 ،
سنجش عملکرد» به اقداماتي اشاره دارد که براي
اندازه گيري ،مقايسه و ارزيابي کارکرد و بازده يک واحد
اعم از سازمان يا طرح ،براي تعيين ميزان موفقيت آن
انجام ميشود .به طور معمول براي سنجش عملکرد
مجموعهاي از معيارها و شاخصها به کار گرفته ميشود.
جاري و جاري ( )2333عمده نظامهاي شاخصهاي
عملکرد را بر پايه يک يا چند يک از چهار گونه شاخص-
هاي زير ميدانند:
الف) شاخصهاي هزينه :اين شاخصها بر عملکرد مالي
مانند ميزان سود و زيان در يک دوره معين توجه
دارند؛
ب) شاخصهاي جذب و مقدار :اين شاخصها ميزاني را
که يک خدمت يا برنامه مورد استفاده قرار گرفته
است ،ثبت ميکنند و اغلب آنها را با حداکثر ممکن
مورد استفاده يا استفاده در زمينههاي مشابه،
مقايسه ميکنند؛
ج) شاخصهاي تأثير يا نتيجه :که اثر يک خدمت را با
گردآوري اطالعات مربوط به منافع حاصله مي-
سنجند؛
ت) شاخصهاي مربوط به واکنشهاي استفاده کننده
که ميزان رضايت حاصله دريافتکنندگان و مصرف-
کنندگان را از طريق مثالً پرسشنامه يا با مشاهده
تعداد شکايات رسيده ،مورد محاسبه قرار ميدهند
(ايماني جاجرمي و فيروز آبادي.)9368 :16 ،
رضايتمندي
در فرهنگ لغت رضايتمندي را (برآورده کردن يا
مايه خشنودي و ارضاء شدن) معنا کردهاند .ايجاد حالت
شادماني ،خشنودي و مطلوبيتي که در نتيجه تأمين
نيازها و برآورده کردن تقاضاها و احتياجات مراجعه
کننده توسط ارائه کننده خدمت در مراجعه کنندگان
ايجاد ميشود ،رضايتمندي گفته مي شود .به عقيده
(کاتلر) ،سطح رضايت تابعي است از تفاوت بين ادراک از
عملکرد و انتظارهاي فرد (شايان و همکاران.)9361 ،
گروهي ديگرارزيابي افراد از کيفيت خدمات و يا کاالهاي
دريافت شده را رضايتمندي تلقي ميکنند.در بين برخي
ديگر برآورده شدن خواستهها و انتظارات افراد،
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باشند ،باعث بروز نارضايتي و رضايتمندي ميگردد (گور،
.)9371 :953

رضايتمندي اطالق ميشود (هاشمي و يحيي پور:921 ،
 .)9313رضايتمندي تفاوت مابين عملکرد و انتظارات
است اگر عملکرد برابر يا باالتر از حد انتظار باشد،
روش تحقيق
مشتري راضي است واگر انتظارات بيش از عملکرد باشد،
روش مورد استفاده در اين پژوهش ،روش توصيفي-
مشتري ناراضي است .اين امر حاکي از آن است که سطح
تحليلي است و براي گردآوري اطالعات از روشهاي
مطلق عملکرد محصول يا خدمت به طور مستقيم بر
کتابخانهاي و ميداني استفاده شده است .ابتدا مباني
رضايتمندي تأثير گذار نيست .در ارزيابي رضايت از
نظري مرتبط با موضوع از منابع موجود داخلي و خارجي
خدمات عمومي ،افراد سطوح واقعي عملکرد خدمات را
به صورت کتاب و مقاالت استخراج شدهاند و سپس
با انتظاراتشان مقايسه مي کنند . (Deichmann and
شاخصهاي متناسب با تحقيق مشخص و در قالب
)lall,2007: 652در واقع ميتوان گفت رضايت هنگامي
پرسشنامه تنظيم شده و در اختيار شهروندان قرار گرفته
به دست ميآيد که فرد نتيجه تحقق انتظاراتش را تجربه
است .در اين پژوهش رضايت به عنوان يک متغير وابسته
مي کند ) .(Munusamy and Fong, 2008: 69با
مورد بررسي قرار ميگيرد و متغيرهاي مستقل تحقيق
مالحظه ديدگاههاي فوق مي توان گفت ،رضايتمندي
شامل وظايف متعددي است که کيفيت انجام آن توسط
يک فرايند است که طي قياس ميان عملکرد مورد انتظار
شهرداري ،بر کيفيت محيط شهري و ميزان رضايت
و عملکرد واقعي به وجود ميآيد و يا ادراکي است که بر
شهروندان تأثير گذار است .در اين تحقيق با استفاده از
حسب ادراک شهروندان مختلف پديد ميآيد (هاشمي و
الگوي تحليلي  Topsisشاخصهاي مورد ارزيابي شده
يحيي پور.)9313 :921 ،
توسط متخصصين وزندهي شده و با مؤلفهها و معرفه-
امروزه رضايتمندي شهروندان يکي از مهمترين
هاي که توسط شهروندان مورد ارزيابي قرار گرفته شده
معيارهاي سنجش عملکرد سازماني است .از اين رو
بود ،تلفيق شده است.
کيفيت خدماترساني در مديريت خدمات شهري در
جامعه آماري تحقيق را کليه ساکنان شهر ايالم
سنجش عملکرد استفاده ميشود (هاشمي و يحييپور،
تشکيل ميدهند .در اين تحقيق از شيوه نمونهگيــري
.)9313 :921
احتمالي طبقهبندي شده استفاده شده است .در اين
در سالهاي اخير ،ديدگاهي که شهرداري را به
روش از نمونهگيري بايد تعداد نمونههاي هر زير
عنوان ارائه دهندگان خدمات عمومي به مثابه دستگاهي
مجموعه ،متناسب با اعضاي آن زير مجموعه باشد .در
که در مقابل دولت عمل ميکند ،رايج شده است .با توجه
اين تحقيق ،با استفاده از فرمول کوکران تعداد  366نفر
به اين ،شهرداري براي پاسخگويي به نيازها و خواسته-
به عنوان حجم نمونه برآورد شده است .به علت دقيقتر
هاي مشتريان خود تا آنجا که ممکن است ،تحت فشار
شدن تحقيق ،نگارنده حجم نمونه را به  633نفر افزايش
است .در اثر اين ،نتايج عملکرد مانند رضايت مشتري ،به
داده است .بر همين اساس تعداد نمونهها در سطح نواحي
طور فزايندهاي اهميت يافته است .با توجه به ارائه
 96گانه شهر ايالم متناسب با حجم جمعيت توزيع و
خدمات عمومي در شهرداريها ،از آنجا که ارائه خدمات
تکميل گرديد.
اغلب در لحظه تماس بين کارکنان و مشتريان صورت
به منظور سنجش پايايي پرسشنامه اين تحقيق،
ميگيرد رفتار فردي کارکنان بر رضايت مشتري تأثير
مناسبترين روش ،آلفاي كرونبـاخ ميباشـد .در اين
ميگذارد ).(Vermeern ,2011: 172
تحقيق نتايج ضريب آلفاي کرونباخ  3/675محاسبه شده
رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري ،عامل
است .بنابراين پايايي پرسشنامه در سطح بااليي قرار
اصلي بهبود مستمر در فرايند کارهايي است که در جهت
دارد .مقياس اندازهگيري در اين تحقيق ،طيف هفتتايي
افزايش کارايي و بهبود کيفيت مديريت جامع شهري
ميباشد .اين مقياس مؤلفهها و معرفهها را در حاالت
صورت ميگيرد (شيخ محمدي و توليت زواره:95 ،
خاصي از پديده مورد اندازهگيري قرار ميدهد که از
 .)9366گور معتقد است شکاف ناگهاني و فزاينده ميان
لحاظ ارزش اندازهگيري داراي فاصلههاي مساوي
توقعات شهروندان و بهرهمندي آنها از ارائه خدمات از
ميباشند.
سوي سازمان شهرداري ،قطع نظر از اينکه واقعي يا واهي
شکل ( :)9مقياس اندازهگيري طيف هفت تايي
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موقعيت جغرافيايي شهر ايالم
شهر ايالم مرکز استان ايالم از نظر موقع جغرافيايي
در  68درجه و  28دقيقه طول شرقي و  32درجه و 36
دقيقه عرض شمالي واقع شده است و از نظر موقعيت
جغرافيايي در غرب و جنوب غربي کشور قرار دارد .ارتفاع
اين شهر از سطح دريا 9383متر است .اين شهر در

درهاي کوهستاني و در دامنه جنوبي کبيرکوه از سلسله
جبال زاگرس واقع شده است (ملکي.)9361 :933 ،
همچنين بر اساس مطالعات طرح تفصيلي شهر ايالم که
توسط مهندسين مشاور بعد تکنيک در سال  9363تهيه
شده است ،نظام تقسيمات کالبدي شهر ايالم مشتمل بر
 6منطقه 96 ،ناحيه و  36محله شهري بوده است.

نقشه ( :)9موقعيت جغرافيايي شهر ايالم
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نقشه ( :)2محدوده مناطق و نواحي شهر ايالم
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جدول ( :)9شاخصهاي تحقيق جهت ارزيابي ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري
معرفههاي انتخاب شده جهت ارزيابي ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري
ايجاد خيابانها ،کوچهها و ميادين
نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها
برنامه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي
عمران شهري

برنامههاي توسعه شهري
ايجاد تأسيسات و تسهيالت عمومي شهري
پيش بيني و اقدامات الزم جهت محافظت شهر در مقابل حوادث طبيعي
زيبا سازي و بهبود محيط کالبدي شهر
کنترل پاکيزگي و بهداشت محيط از طريق جمع آوري زباله ،تنظيف معابر و ...
احداث ،توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارکها
ايجاد و توسعه مبلمان شهري
اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقل عمومي

خدمات شهري

تعيين محل مناسب براي توقف وسايل نقليه
روشنايي و امنيت معابر در شب
احداث سرويسهاي بهداشتي در سطح شهر
احداث ميادين ميوه و تره بار
نظارت بر ساخت و سازها
جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم

نظارت

جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقال آنها به خارج از شهر
جلوگيري از تکديگري
صدور پروانه کسب براي اصناف
اخذ عوارض شهري
تأمين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت
تأسيس مؤسسات عمومي و فرهنگي

اجتمااااااااعي-

برگزاري مراسم و جشنهاي عمومي در سطح منطقه

فرهنگي

رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري
مشارکت دادن مردم در تصميمگيريهاي مربوط به شهر
تکريم ارباب رجوع
انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزينههاي شهرداري جهت اطالع عموم

يافتهها و نتايج تحقيق

شاخصهاي پژوهش

در ابتداي کار مؤلفههاي اصلي رضايتمندي از
شاخصهاي اصلي اين تحقيق جهت ارزيابي ميزان
عملکرد شهرداري که عبارتند از :عمران شهري ،خدمات
رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري مبتني بر
شهري ،نظارت و اجتماعي  -فرهنگي مورد بررسي قرار
مباني پذيرفته شده در خصوص اهداف مديريت شهري و
داده شدهاند .همانطوري که در جدول ( )2قابل مشاهده
وظايف شهرداريها ،مصرحه در قانون مصوب شهرداريها
ميباشد ،پنج کارشناس خبره به مؤلفههاي اصلي
ميباشد .مؤلفهها و معرفههاي استفاده شده در اين
رضايتمندي از عملکرد شهرداري با توجه به طيف هفت-
تحقيق ،در جدول ( )9ذکر شده است.
تايي (امتياز  9به عنوان کم اهميتترين و امتياز  7به
عنوان با اهميتترين) امتياز دادهاند.
جدول ( :)2رتبهبندي مؤلفههاي رضايتمندي از عملکرد شهرداري توسط کارشناسان
مؤلفههاي رضايتمندي

کارشناس 9

کارشناس 2

کارشناس 3

کارشناس 6

کارشناس 5

عمران شهري


























خدمات شهري
نظارت
اجتماعي  -فرهنگي
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جدول ( : :)3ماتريس بيمقياس شده
مولفههاي رضايتمندي

کارشناس 9

کارشناس 2

کارشناس 3

کارشناس 6

کارشناس 5

عمران شهري


























خدمات شهري
نظارت
اجتماعي  -فرهنگي

در مرحله بعد ماتريس امتياز داده شده ،با توجـه بـه
فرمول زير بيمقياس ميشود .هدف از اين کـار نرمـاليزه
کردن امتيازات وارد شده توسط کارشناسان مي باشد.

در مرحله بعدي ماتريس تصميم تهيه ميشود .در
واقع ماتريس تصميم پارامتري است و الزم است کمي
شود .به اين منظور تصميم گيرنده براي هر شاخص وزني
را معين ميکند .مجموعه وزنها در ماتريس نرمااليزه
شده ضرب ميشود .در مرحله بعدي ماتريس بيمقياس
شده موزن را به دست ميآوريم و در  Wکه ماتريس
قطري دادهها ميباشد ضرب ميکنيم .در اين رابطه V
ماتريس بي مقياس شده موزن ميباشد و  Wيک ماترس
قطري از وزنهاي به دست آمده از مؤلفهها .با توجه به

اينکه ماتريس  Wقابل ضرب در ماتريس تصميم
n*1

نرمااليزه شده ( )n*nنيست ،قبل از ضرب بايد ماتريس
وزن را به يک ماتريس قطري  Wتبديل نمود( .جدول
n*n

شماره )6
ماتريس بيمقياس شده مووزن را کـه حاصـلضـرب
وزنهاي قطري ميباشد را در جدول  5مشاهده ميکنيد.
در مرحله بعد ميزان فاصلهاي هر گزينه تا ايدهآل مثبت
و منفي را با توجه به فرمول زير به دست ميآوريم.
در مرحله بعد ميزان فاصلهاي هر گزينه تا ايدهآل مثبت
و منفي را با توجه به فرمول زير به دست ميآوريم.

جدول ( :)6ماتريس وزنهاي به دست آمده
 :Wوزنهاي به دست آمده

عمران شهري

خدمات شهري

نظارت

اجتماعي -فرهنگي









جدول ( :)5ماتريس بي مقياس شده موزون
مولفههاي رضايتمندي

کارشناس 9

کارشناس 2

کارشناس 3

کارشناس 6

کارشناس 5


























عمران شهري
خدمات شهري
نظارت
اجتماعي  -فرهنگي

جدول ( :)8ميزان فاصلهاي هر گزينه تا ايده آل مثبت و منفي
d+

d-

عمران شهري

3/33328

3/33939

خدمات شهري

3

3/33926

نظارت

3/33939

3/33926

اجتماعي  -فرهنگي

3/33361

3/33371

مولفههاي رضايتمندي

سال هفتم
شماره بيستم و دوم
تابستان 4931
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ارزيابي سطح رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري در حوزه خدمات شهري

جدول ( :)7ماتريس نهايي ايدهآل مثبت مؤلفههاي رضايتمندي از عملکرد شهرداري
مؤلفههاي رضايتمندي

رتبهبندي

وزن نهايي مؤلفهها با استفاده از الگوي TOPSIS

خدمات شهري

9

9

عمران شهري

3/713

2

اجتماعي  -فرهنگي

3/823

3

نظارت

3/238

6

در ادمه تعين نزديکي نسبي )*(CLيک گزينه به راهحل
ايدهآل را با توجه به فرمول زير حسـاب مـيکنـيم و هـر
گزينهاي که * CLIآن بزرگتر باشد ،بهتر و باالترين رتبه
را نسبت به ساير گزينهها به خود اختصاص خواهد داد.

در مرحله بعدي براي معرفههاي رضايتمندي از
عملکرد شهرداري نيز اين عمليات صورت گرفته است و
در نهايت بين معرفههاي رضايتمندي از عملکرد
شهرداري نيز وزنبندي نهايي صورت ميگيرد.

جدول ( :)6ميزان اهميت معرفههاي تحقيق از ديدگاه کارشناسان
عمران شهري

کارشناس  9کارشناس  2کارشناس  3کارشناس  6کارشناس 5
ايجاد خيابانها ،کوچهها و ميادين
نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها
برنامه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي
برنامههاي توسعه شهري
ايجاد تأسيسات و تسهيالت عمومي شهري
پيش بيني و اقدامات الزم جهت محافظت شهر در مقابل حوادث ..
زيبا سازي و بهبود محيط کالبدي شهر

خدمات شهري

کنترل پاکيزگي و بهداشت محيط از طريق جمع آوري زباله ،تنظيف
احداث ،توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارک ها
ايجاد و توسعه مبلمان شهري
اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقل عمومي
تعيين محل مناسب براي توقف وسايل نقليه
روشنايي و امنيت معابر در شب
احداث سرويسهاي بهداشتي در سطح شهر
احداث ميادين ميوه و تره بار

نظارت

نظارت بر ساخت و سازها
جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم
جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقال آنها به خارج از شهر
جلوگيري از تکديگري
صدور پروانه کسب براي اصناف
اخذ عوارض شهري

اجتماعي -فرهنگي

تأمين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت
تأسيس مؤسسات عمومي و فرهنگي
برگزاري مراسم و جشنهاي عمومي در سطح منطقه
رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري
مشارکت دادن مردم در تصميمگيريهاي مربوط به شهر
تکريم ارباب رجوع
انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزينههاي شهرداري جهت اطالع عموم
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05

سعيد ملکي و سجاد منفرد

جدول ( :)1ماتريس نهايي ايدهآل مثبت معرفههاي رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري
معرفههاي رضايتمندي از عملکرد شهرداري

مؤلفهها

الگوي TOPSIS

عمران شهري
خدمات شهري

ايجاد خيابانها ،کوچهها و ميادين

3/55836

92

نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها

3/26196

96

برنامه جمعآوري و دفع آبهاي سطحي

3/66322

96

برنامههاي توسعه شهري

3/65182

98

ايجاد تأسيسات و تسهيالت عمومي شهري

3/51929

99

پيشبيني و اقدامات الزم جهت محافظت شهر در مقابل حوادث طبيعي

3/66368

93

زيبا سازي و بهبود محيط کالبدي شهر

3/12986

2

کنترل پاکيزگي و بهداشت محيط از طريق جمعآوري زباله ،تنظيف معابر

3/12986

2

احداث ،توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارکها

3/62972

5

ايجاد و توسعه مبلمان شهري

3/27876

23

اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقل عمومي

3/85672

6

تعيين محل مناسب براي توقف وسايل نقليه

3/55836

92

روشنايي و امنيت معابر در شب

3/26196

96

احداث سرويسهاي بهداشتي در سطح شهر

3/86761

7

احداث ميادين ميوه و تره بار

3/26872

91

نظارت
اجتماعي -فرهنگي

نظارت بر ساخت و سازها

3/12732

9

جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم

3/67663

95

جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقال آنها به خارج از شهر

3/85672

6

جلوگيري از تکدي گري

3/86761

7

صدور پروانه کسب براي اصناف

3/83637

93

اخذ عوارض شهري

3/68628

6

تأمين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت

3/83998

1

تأسيس مؤسسات عمومي و فرهنگي

3/63955

97

برگزاري مراسم و جشنهاي عمومي در سطح منطقه

3/26872

91

رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري

3/69666

8

مشارکت دادن مردم در تصميمگيريهاي مربوط به شهر

3/12732

9

تکريم ارباب رجوع

3/19886

3

انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزينههاي شهرداري جهت اطالع عموم

3/12732

9

تجزيه و تحليل وزن مؤلفهها و معرفههاي
رضايتمندي از عملکرد شهرداري به دست آمده از
الگوي TOPSIS

سال هفتم
شماره بيستم و دوم
تابستان 4931
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وزن معرفهها با استفاده از

رتبه نهايي

جدول ( )93ماتريس حاصلضرب وزن مؤلفهها و
معرفههاي نهايي راهحل ايدهآل مثبت رضايتمندي از
عملکرد شهرداري ميباشد همانطوري که در صفحات
قبل مشاهده شد ،مؤلفههاي رضايتمندي شهروندان براي
ارزيابي عملکرد شهرداري با توجه به شباهت به گزينه
ايدهآل داراي رتبهبنديهاي متفاوتي ميباشد .در
ارزيابيها ،مؤلفه خدمات شهري با امتياز  9باالترين
امتياز را به خود اختصاص داده است .مؤلفه عمران
شهري با امتياز  ،3/713در رتبه دوم قرار گرفته است.
رتبه سوم به مؤلفه خدمات اجتماعي – فرهنگي
اختصاص دارد که داراي امتياز  3/823ميباشد .پايين-
ترين رتبه نيز مؤلفه نظارت است که امتياز  3/238را به
دست آورده است.

در بين معرفههاي رضايتمندي از عملکرد شهرداري
باالترين رتبه به معرفه کنترل پاکيزگي و بهداشت محيط
از طريق جمعآوري زباله ،تنظيف معابر و  ...اختصاص
دارد که داراي امتياز  9ميباشد .معرفه احداث ،توسعه و
نگهداري فضاي سبز عمومي و پارکها با امتياز 3/629
رتبه دوم را به دست آورده است .اين دو معرفه در
زيرگروه مؤلفه خدمات شهري جاي ميگيرند .رتبه سوم
به معرفه زيباسازي و بهبود محيط کالبدي شهر مربوط
ميشود که داراي امتياز  3/739ميباشد .معرفه احداث
سرويسهاي بهداشتي در سطح شهر با امتياز 3/867
رتبه چهارم را کسب نموده است .رتبه پنجم به معرفه
اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقل عمومي
اختصاص دارد که داراي امتياز  3/856ميباشد .معرفه-
هاي مشارکت دادن مردم در تصميمگيريهاي مربوط به
شهر و انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزينههاي
شهرداري جهت اطالع عموم با امتياز  3/575در رتبه
ششم و معرفه تکريم ارباب رجوع با امتياز  3/586در

ارزيابي سطح رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري در حوزه خدمات شهري

رتبه هفتم جاي ميگيرند .اين سه معرفه به مؤلفه
اجتماعي – فرهنگي مربوط هستند .رتبه هشتم به معرفه
تعيين محل مناسب براي توقف وسايل نقليه اختصاص
پيدا ميکند که داراي امتياز  3/558ميباشد .معرفه
رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري با امتياز 3/535
رتبه نهم را کسب نموده است .رتبه بعدي به معرفه ايجاد
تأسيسات و تسهيالت عمومي شهري با امتياز 3/686
اختصاص دارد .معرفه ايجاد خيابانها ،کوچهها و ميادين
با امتياز  3/669رتبه يازدهم را دارد .رتبههاي دوازدهم،
سيزدهم و چهاردهم به ترتيب به معرفههاي تأمين
فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت ،پيشبيني و اقدامات
الزم جهت محافظت شهر در مقابل حوادث طبيعي و
برنامه جمعآوري و دفع آبهاي سطحي با امتيازهاي
 3/363 ،3/319و  3/363اختصاص پيدا ميکند .معرفه
برنامههاي توسعه شهري با امتياز  3/386در رتبه

پانزدهم قرار ميگيرد .معرفه روشنايي و امنيت معابر در
شب با امتياز  3/261در رتبه شانزدهم قرار دارد .رتبه
هفدهم به معرفه احداث ميادين ميوه و تره بار با امتياز
 3/268اختصاص پيدا ميکند .معرفه ايجاد و توسعه
مبلمان شهري با امتياز  3/278و معرفه تأسيس
مؤسسات عمومي و فرهنگي با امتياز  3/287در رتبههاي
هجدهم ونوزدهم قرا ميگيرند .رتبه بيستم نيز به معرفه
نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها اختصاص دارد که
داراي امتياز  3/221ميباشد .رتبه بيست و يکم متعلق
به معرفه نظارت بر ساخت و سازها ميباشد که امتياز
 3/919را به دست آورده است .معرفه اخذ عوارض
شهري با امتياز  3/976رتبه بيست و دوم را کسب نموده
است .رتبه بعدي به معرفه برگزاري مراسم و جشنهاي
عمومي در سطح منطقه اختصاص دارد که داراي امتياز
 3/977ميباشد .معرفههاي جلوگيري از تکديگري،

جدول ( :)93وزن نهايي معرفهها و مؤلفهها با استفاده از الگوي TOPSIS
مؤلفهها

معرفههاي رضايتمندي از عملکرد شهرداري

وزن نهايي معرفهها با

رتبه نهايي

استفاده از الگوي TOPSIS

()0/63947

عمران شهري

ايجاد خيابانها ،کوچهها و ميادين

3/66927

99

نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها

3/22138

23

برنامه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي

3/36361

96

برنامههاي توسعه شهري

3/38655

95

()4

خدمات شهري

ايجاد تأسيسات و تسهيالت عمومي شهري

3/68612

93

پيش بيني و اقدامات الزم جهت محافظت شهر در مقابل حوادث طبيعي

3/36376

93

زيبا سازي و بهبود محيط کالبدي شهر

3/73939

3

کنترل پاکيزگي و بهداشت محيط از طريق جمع آوري زباله ،تنظيف معابر و

3/12986

9

احداث ،توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارکها

3/62972

2

ايجاد و توسعه مبلمان شهري

3/27876

96

اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقل عمومي

3/85672

5

تعيين محل مناسب براي توقف وسايل نقليه

3/55836

6

روشنايي و امنيت معابر در شب

3/26196

98

()0/20702

نظارت

()0/72016

اجتماعي -فرهنگي

احداث سرويسهاي بهداشتي در سطح شهر

3/86761

6

احداث ميادين ميوه و تره بار

3/26872

97

نظارت بر ساخت و سازها

3/91973

29

جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم

3/31133

27

جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقال آنها به خارج از شهر

3/93826

25

جلوگيري از تکديگري

3/96291

26

صدور پروانه کسب براي اصناف

3/92578

28

اخذ عوارض شهري

3/97675

22

تأمين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت

3/31982

92

تأسيس مؤسسات عمومي و فرهنگي

3/28777

91

برگزاري مراسم و جشنهاي عمومي در سطح منطقه

3/9771

23

رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري

3/53589

1

مشارکت دادن مردم در تصميمگيريهاي مربوط به شهر

3/57591

8

سال هفتم

تکريم ارباب رجوع

3/58677

7

شماره بيستم و دوم

انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزينههاي شهرداري جهت اطالع عموم

3/57591

8

تابستان 4931

00

سعيد ملکي و سجاد منفرد

جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقـال آنهـا بـه
خارج از شهر و صدور پروانه کسب براي اصناف به ترتيب
بــا امتي ـازهــاي  3/938 ،3/962و  3/925در رتبــههــاي
بيست و چهارم تا بيست و ششـم قـرار دارنـد .ايـن سـه
معرفه در زير مجموعه مؤلفه نظارت جاي ميگيرند .رتبه
آخر نيز به معرفه جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم
اختصاص دارد که امتياز  3/311را کسب نموده است .بـا
توجه به جدول و توضيحاتي کـه در صـفحات قبـل ارائـه
شد ،تحليلها نشان ميدهد که مؤلفه خدمات شهري بـر
ساير مؤلفهها ارجحيت دارد .بعد از مؤلفه خدمات شهري،
مؤلفه عمران شهري در رتبه بعدي قرار گرفته شده است.
مؤلفه اجتماعي -فرهنگي و نظارت نيز در رتبههاي بعدي
قرار گرفته اند .اين امر اهميت مؤلفـه خـدمات شـهري و
عمران شهري را نسبت به ساير مؤلفهها نشان ميدهد.
در ادامــه وزنهــاي بــه دســت آمــده از مؤلفــههــا و
معرفههاي رضايتمندي شهروندان از عملکـرد شـهرداري
با استفاده از الگوي  TOPSISبا نظرات به دست آمده از
افراد که با استفاده از پرسشنامه گردآوري شـده ،تلفيـق
شده و مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
عمران شهري
مؤلفه عمران شهري با وزن  3/713از لحاظ اهميـت
در رتبه دوم قرار گرفته است .براي ارزيابي مؤلفه عمـران

شهري از  7معرفه استفاده شده است .معرفه زيباسازي و
بهبود محـيط کالبـدي شـهر بـا وزن  3/739و ميـانگين
نهايي  2/63بهترين وضعيت را در بين معرفههاي عمران
شهري دارا ميباشد .معرفه ايجاد خيابانهـا ،کوچـههـا و
ميادين با وزن  3/669و ميـانگين نهـايي  9/37در رتبـه
بعــدي قــرار دارد .معرفــه ايجــاد تأسيســات و تســهيالت
عمومي شهري نيـز بـا وزن  3/686و ميـانگين  9/32در
رتبه سوم قرار ميگيرد .ضعيفترين وضـعيت مربـوط بـه
معرفه نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها ميباشد که
وزن  3/221و ميانگين  3/135را به خود اختصـاص داده
است .در جدول ( )99وزن و ميانگين معرفههاي عمـران
شهري به تفصيل بيان شده است.
ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکـرد شـهرداري
ايالم در مؤلفه عمران شهري با ميانگين  9/35در سـطح
نســبتاً ضــعيف ارزيــابي مــيگــردد .بــاالترين ميــزان
رضايتمندي در سطح نواحي متعلق به ناحيـه  9-9بـوده
است که ميانگين رضايتمندي در سـطح ايـن ناحيـه بـه
ميزان  9/88ميباشد .پايينترين ميزان نيز در ناحيه 2-2
با ميانگين  9/37ديده ميشـود .در جـدول ( )92ميـزان
رضايتمندي شهروندان از عملکـرد شـهرداري در مؤلفـه
عمران شهري در سطح نواحي چهـاردهگانـه شـهر ايـالم
مشاهده ميگردد.
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وزن معرفه

ميانگين نظرات شهروندان

ميانگين نهايي

معرفههاي مؤلفه عمران شهري
ايجاد خيابانها ،کوچهها و ميادين

3/66927

3/92

9/37

نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها

3/22138

3/15

3/135

برنامه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي

3/36361

3/96

9/91

برنامههاي توسعه شهري

3/38655

2/17

9/36

ايجاد تأسيسات و تسهيالت عمومي شهري

3/68612

2/63

9/32

پيش بيني و اقدامات الزم جهت محافظت شهر در مقابل حوادث طبيعي

3/36376

2/16

9/96

زيبا سازي و بهبود محيط کالبدي شهر

3/73939

3/33

2/63
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معرفههاي مؤلفه خدمات شهري

وزن معرفه

ميانگين نظر شهروندان ميانگين نهايي

کنترل پاکيزگي و بهداشت محيط از طريق جمع آوري زباله ،تنظيف معابر و ...

3/12986

3/62

3/52

احداث ،توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارکها

3/62972

3/32

2/72

ايجاد و توسعه مبلمان شهري

3/27876

2/19

3/635

اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقل عمومي

3/85672

2/17

9/15

تعيين محل مناسب براي توقف وسايل نقليه

3/55836

2/75

9/52

روشنايي و امنيت معابر در شب

3/26196

3/88

9/35

احداث سرويسهاي بهداشتي در سطح شهر

3/86761

2/83

9/76

احداث ميادين ميوه و تره بار

3/26872

3/93

3/666
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ناحيه 4-2
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ناحيه 9-1

ناحيه 1-4
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خدمات شهري
مؤلفه خدمات شهري ،از لحـاظ ميـزان اهميـت (بـر
اساس نظر کارشناسان) رتبه اول را بـا وزن نهـايي  9بـه
خود اختصاص داده است .در بـين معرفـههـاي خـدمات
شـهري ،معرفـه کنتــرل پـاکيزگي و بهداشـت محـيط از
طريق جمعآوري زباله ،تنظيف معابر و  ...بـا وزن 3/129
و ميانگين نهايي  3/52داراي بهترين وضعيت نسـبت بـه
ساير معرفهها ميباشد .رتبـه بعـدي بـه معرفـه احـداث،
توســعه و نگهــداري فضــاي ســبز عمــومي و پــارکهــا
اختصاص دارد که وزن  3/629و ميانگين  2/72را کسب
نموده است .رتبه سوم به معرفه اقـدام در جهـت توسـعه
وسايل حمل و نقل عمومي مربوط ميشود که داراي وزن
 3/856و ميانگين  9/15ميباشد .ضعيفترين وضعيت را
معرفه ايجاد و توسعه مبلمان شهري دارد کـه داراي وزن
 3/278و ميانگين  3/635مـيباشـد .در مجمـوع ميـزان
رضايتمندي شهروندان در مؤلفه خدمات شـهري نسـبت
به ساير مؤلفهها در سطح بـاالتري قـرار دارد .در جـدول
( )93وزن و ميانگين معرفههاي خـدمات شـهري نشـان
داده شده است.
باالترين ميزان رضايتمندي در سطح ناحيـه  9-9بـا
ميانگين  2/92و پايينترين ميزان نيز به ناحيـه  2-2بـا
ميـانگين  9/63اختصــاص دارد .در جــدول ( )96مي ـزان
رضــايتمندي شــهروندان نــواحي مختلــف شــهر ايـالم از
عملکرد شهرداري در مؤلفه خدمات شهري قابل مشاهده
است.
ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکـرد شـهرداري
در مؤلفه خدمات شـهري نسـبت بـه سـاير مؤلفـههـا از

وضعيت بهتري برخوردار است .ميانگين رضـايتمندي در
مؤلفه خدمات شهري در سطح شهر ايالم به ميزان 9/72
بــوده اســت کــه نشــاندهنــده رضــايتمندي نســبتاً کــم
شهروندان از عملکرد شهرداري در اين حوزه ميباشد.
نظارت
مؤلفه نظارت ،از لحاظ ميزان اهميت بـا وزن نهـايي
 3/238پايينترين رتبه را به خـود اختصـاص داده اسـت
بررسي معرفههاي مؤلفه نظارت حاکي از ايـن اسـت کـه
ميزان رضايتمندي شهروندان در اين مؤلفه بسيار ضعيف
ميباشد .به طوري که معرفه اخذ عوارض شهري بـا وزن
 3/925و ميانگين  3/871نسـبت بـه سـاير معرفـههـا از
ديدگاه شهروندان ارجحيت داشته است .رتبه بعـدي بـه
معرفه نظارت بر ساخت و سازها اختصاص دارد که با وزن
 3/919ميانگين  3/868را کسـب نمـوده اسـت .بـدترين
ميزان رضايتمندي نيز در معرفه جلوگيري از سد معبر و
مشاغل مزاحم ديـده مـيشـود کـه داراي وزن  3/311و
ميانگين  3/396ميباشد .در جدول ( )95امتياز وزنـي و
ميانگين معرفههاي نظارت مشاهده ميشود.
رضــايتمندي شــهروندان از عملکــرد شــهرداري در
مؤلفه نظارت در سطح شهر ايالم به ميـزان  3/671مـي-
باشد که بيانگر عملکرد بسيار ضعيف شـهرداري در ايـن
حــوزه اســت .ميـزان رضــايتمندي شــهروندان در ســطح
نواحي در اين مؤلفه در يک راستا قرار دارد به طوري کـه
ميزان رضايتمندي شهروندان از اين مؤلفه در نواحي
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جدول ( :)95وزنها و ميانگين معرفههاي مؤلفه نظارت با استفاده از الگوي  TOPSISدر سطح شهر ايالم
وزن معرفه

ميانگين نظر شهروندان

ميانگين نهايي

3/91973

3/37

3/868

جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم

3/31133

3/22

3/396

جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقال آنها به خارج از شهر

3/93826

2/16

3/635

جلوگيري از تکدي گري

3/96291

2/56

3/388

صدور پروانه کسب براي اصناف

3/92578

3/86

3/657

اخذ عوارض شهري

3/97675

3/63

3/871

معرفههاي مؤلفه نظارت
نظارت بر ساخت و سازها

جدول ( :)98ميزان رضايتمندي شهروندان از مؤلفه نظارت به تفکيک نواحي شهري با استفاده از الگوي TOPSIS
ناحيه 9-9

ناحيه 4-2

ناحيه 4-9

ناحيه 4-1

ناحيه 2-4

ناحيه 2-2

ناحيه 9-4

ناحيه 9-2

ناحيه 9-9

ناحيه 9-1

ناحيه 1-4

ناحيه1- 2

ناحيه 1-9

ناحيه 1- 1

کل شهر

              
چهاردهگانه شهر ايالم تفاوت چنداني بـا هـم نـدارد.
باالترين ميزان رضـايتمندي در ناحيـه  9-9بـا ميـانگين
 3/897و پايينترين ميزان نيز در ناحيه  2-2با ميـانگين
 3/312مشــاهده مــيشــود .در جــدول ( )98ميــزان
رضايتمندي شهروندان از مؤلفه نظارت در سـطح نـواحي
شهر ايالم مشاهده ميگردد.
اجتماعي – فرهنگي
مؤلفه اجتماعي – فرهنگـي ميـزان اهميتـي معـادل
 3/823را از سوي کارشناسان کسب نموده است .بررسي
معرفههاي اجتماعي – فرهنگي نشان ميدهد که معرفـه
تکريم ارباب رجوع با وزن نهـايي  3/586و ميـانگين 9/5
بيشترين ميزان رضايتمندي را در بين شهروندان کسـب
نموده است .رتبه بعدي مربوط بـه معرفـه رسـيدگي بـه
شکايات مردم از شـهرداري بـوده اسـت کـه وزن نهـايي
 3/535و ميانگين  9/21را به خود اختصاص داده اسـت.

پايينتـرين ميـزان رضـايتمندي نيـز متعلـق بـه معرفـه
برگزاري مراسم و جشنهاي عمومي در سطح منطقـه بـا
وزن نهــايي  3/977و ميــانگين  3/688بــوده اســت .در
جدول ( )97وزن و ميانگين معرفههاي مؤلفه اجتماعي –
فرهنگي نشان داده شده است.
مؤلفه اجتماعي – فرهنگـي ميـزان رضـايتي معـادل
 9/31را از سوي شهروندان در سطح شهر ايالم به دسـت
آورده است که حاکي از رضايت نسبتاً کـم شـهروندان از
عملکرد شـهرداري در ايـن حـوزه دارد .بـاالترين ميـزان
رضايت از عملکرد شهرداري در اين مؤلفه در ناحيه 3-9
با ميانگين  9/36و کمترين ميزان رضايت نيـز در ناحيـه
 2-2با ميانگين  3/121مشاهده شـده اسـت .در جـدول
( )96ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شـهرداري
در مؤلفه اجتماعي – فرهنگي در سطح نـواحي چهـارده-
گانه شهر ايالم قابل مشاهده است.

جدول ( :)97وزنها و ميانگين معرفههاي مؤلفه اجتماعي -فرهنگي با استفاده از الگوي  TOPSISدر سطح شهر ايالم
معرفههاي مؤلفه اجتماعي -فرهنگي
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ميانگين نهايي

وزن معرفه

ميانگين نظر شهروندان

تأمين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت

3/31982

2/89

9/32

تأسيس مؤسسات عمومي و فرهنگي

3/28777

2/72

3/726

برگزاري مراسم و جشنهاي عمومي در سطح منطقه

3/9771

2/82

3/688

رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري

3/53589

2/57

9/21

مشارکت دادن مردم در تصميمگيريهاي مربوط به شهر

3/57591

2/23

9/26

تکريم ارباب رجوع

3/58677

2/85

9/53

انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزينههاي شهرداري جهت اطالع عموم

3/57591

2/31

9/37
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جدول ( :)96ميزان رضايتمندي شهروندان از مؤلفه اجتماعي – فرهنگي
به تفکيک نواحي شهري با استفاده از الگوي TOPSIS
ناحيه 4-4

ناحيه 4-2

ناحيه 4-9

ناحيه 4-1

ناحيه 2-4

ناحيه 2-2

ناحيه 9-4

ناحيه 9-2

ناحيه 9-9

ناحيه 9-1

ناحيه 1-4

ناحيه1- 2

ارزيابيها نشان ميدهد که ميزان رضايت شهروندان
از عملکرد شهرداري در مؤلفههاي عمران شهري ،خدمات
شهري ،نظارت و اجتماعي – فرهنگي داراي تفاوت مـي-
باشــد .بــاالترين مي ـزان رضــايت شــهروندان از عملکــرد
شهرداري در مؤلفه خدمات شهري اسـت .ميـانگين ايـن
مؤلفه  9/76ميباشد .رتبههاي بعـدي بـه مؤلفـه عمـران
شهري و اجتماعي  -فرهنگي اختصاص دارد که ميانگين
رضايت شهروندان از اين دو مؤلفه معـادل  9/35و 9/31
بوده است .ضـعيفتـرين ميـزان رضـايتمندي بـه مؤلفـه
نظارت با ميانگين  3/671تعلق دارد .ميزان رضـايتمندي
شهروندان شهر ايالم از عملکرد شهرداري در سـه مؤلفـه

ناحيه 1-9

ناحيه 1- 1

کل شهر







    







  



خدمات شهري ،عمـران شـهري و اجتمـاعي  -فرهنگـي
نسبتاً ضعيف و در مؤلفه نظـارت بسـيار ضـعيف ارزيـابي
ميگردد.
بررسيها نشـان مـيدهـد کـه ميـزان رضـايتمندي
شهروندان از عملکرد شهرداري ايـالم بـا ميـانگين 9/96
داراي وضعيت نامطلوبي است .مطالعات در سطح نـواحي
نشان ميدهد که باالترين ميزان رضايتمندي بـه ترتيـب
در ساکنان نواحي  3-9 ،9-9و  6-2مشاهده ميگـردد.
همچنين پايينترين ميزان رضايتمندي نيز به ناحيـه -2
 2تعلق دارد .ميـزان رضـايتمندي شـهروندان در سـطح
نواحي شهر ايالم در جداول ( )23قابل مشاهده است.

جدول ( :)91ميانگين مؤلفههاي رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري
در سطح شهر ايالم با استفاده از الگوي TOPSIS
عمران شهري

خدمات شهري

نظارت

اجتماعي -فرهنگي









جدول ( :)23ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري ايالم
به تفکيک نواحي شهري با استفاده از الگوي TOPSIS
ناحيه

عمران شهري

خدمات شهري

نظارت

اجتماعي -فرهنگي

رضايتمندي نهايي

ناحيه 9-9
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يکي از پرکارترين سازمانهاي عمومي شهرداريها
هستند ،که بخش اعظمي از شهروندان بنا به داليل
گوناگوني در ارتباط با امور شهري خود به آنها مراجعه
مينمايند و البته گاهي اين گذر با عدم رضايت همراه
بوده است .حجم و دامنه گسترده فعاليتهاي شهرداريها
و ناکارآمدي روشهاي سنّتي و دستي پيشين ،در پاسخ-
گويي به نيازهاي متنوع و فراوان شهروندان که آشفتگي و
مصرف نابهينه منابع گوناگون را نيز به همراه دارد ،از
داليل عمده اين نارضايتيها محسوب ميشوند.
رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري ،عامل اصلي
بهبود مستمر در فرايند کارهايي است که در جهت
افزايش کارايي و بهبود کيفيت مديريت جامع شهري
صورت ميگيرد .شهرداري ايالم نيز از اين قاعده مستثني
نبوده ،مستلزم راهکارهايي جهت کسب رضايتمندي
شهروندان به عنوان صاحبان اصلي شهر ميباشد .لذا در
اين تحقيق به سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان از
عملکرد شهرداري ايالم اقدام شده است .نتايجي که از
تحليل نظرات شهروندان در باب عملکرد شهرداري به
دست آمد بيانگر عملکرد نه چندان مطلوب شهرداري
ايالم در ارائه خدمات شهري به شهروندان ميباشد .به
طوريکه ميانگين نظرات شهروندان نشاندهنده
رضايتمندي پايين آنها از عملکرد شهرداري ايالم بوده
است .همچنين تحليلها نشان ميدهد که توزيع امکانات
شهري در همه نواحي شهري از سوي شهرداري عادالنه
نبوده است .اين امر سبب شده است که در برخي از
نواحي حاشيهاي شهر ،شدت نارضايتي از نحوه ارائه
خدمات توسط شهرداري در مقايسه با ديگر نواحي شهر
بيشتر باشد .در تحليل نظرات شهروندان مشخص گشت
که ساکنان ناحيه  9-9که به عنوان مرکز اصلي شهر
شناخته ميشود و بيشترين تمرکز و دسترسي به امکانات
و خدمات را نسبت به ساير نواحي شهر دارا ميباشد،
داراي رضايت بيشتري نسبت به بقيه نواحي شهر مي-
باشند .از طرف ديگر ميزان رضايت ساکنان نواحي
حاشيهاي شهر که به تبع داراي امکانات کمتري هستند،
از همه نواحي ديگر شهر کمتر است که نواحي  2-2و -9
 2مشمول اين وضعيت ميباشند .اين امر ضرورت نگاه
عادالنه به توزيع امکانات شهري در همه نواحي شهر را
بيش از پيش آشکار ميسازد.
همچنين نتايج تحقيق نشاندهنده اين امر است که
ميزان رضايتمندي شهروندان در حوزههاي مختلف
خدمات شهري داراي تفاوت و شکاف معنيداري است.

بيشترين ميزان رضايتمندي شهروندان مربوط به حوزه
خدمات شهري بوده است و رتبههاي بعدي متعلق به
حوزههاي عمران شهري و خدمات اجتماعي -فرهنگي
بوده است .اما کمترين ميزان رضايتمندي شهروندان در
بين حوزههاي چهارگانه مربوط به حوزه نظارت بوده
است که فاصله معنيداري از ديگر حوزهها دارد و عملکرد
شهرداري در اين حوزه از ديدگاه شهروندان بسيار
نامطلوب و ضعيف ارزيابي شده است .اين امر نيازمند
توجه جدي شهرداري ايالم به اين حوزه ميباشد .الزم
است نهاد شهرداري با طراحي و ايجاد ساز و کارهاي
مناسب براي تقويت خدماترساني هرچه بيشتر و بهتر
در اين حوزه به شهروندان اقدام نمايد.
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