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تاریخ پذیرش نهایی مقاله1393/8/3 :

چکیده

دراين مقاله به تعیین میزان رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري و بررسي عوامل اجتماعي
و اقتصادي مرتبط با آن درشهر نقده پرداخته شده است .نوع و روش تحقیق تركیبي (پیمايشي واسنادي
و  )...بوده و از ابزار اندازهگیري پرسشنامه براي گردآوري اطالعات از میان  381سرپرست خانوار نمونه
كه به روش نمونهگیري خوشهاي توام با متناسب با حجم انتخاب شده بود ،استفاده گرديده است .نتايج
يافتهها حاكي از آن است كه میزان رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري در سطح متوسط به
پايین قرار دارد .عواملي همچون رضايت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،مشاركت اجتماعي ،پايگاه اجتماعي-
اقتصادي ،میزان انتظارات برمیزان رضايتمندي شهروندان تأثیرگذار بودهاند .تجزيه وتحلیل اطالعات در
دو سطح آمار توصیفي و استنباطي انجام گرديد .در بخش توصیفي جداول فراواني و نمودارهاي مربوط
به گويهها و متغیرها اندازهگیري شده و در بخش آماراستنباطي بااستفاده از روشهاي آماري همبستگي
پیرسون ،آزمون تيتست وهمچنین تحلیل واريانس روابط موجود دربررسي شدند .دراين میان متغیرهاي
اعتماد اجتماعي و رضايت اجتماعي به ترتیب بیشترين و كمترين سهم را در تبیین متغیر وابسته ايفا
مينمايند.
واژگان کلیدی :رضايتمندي ،مشاركت اجتماعي ،پايگاه اجتماعي -اقتصادي.
مقدمه

امروزه در عصر جهاني شدن ،به سبب پیشرفت دانش و تكنولوژي ،سرعت در ارتباطات و تغییر و
تحوالتي كه در ارزشها و فرهنگها ،انتظارات و مطالبات سیاسي ملتها ايجاد شده ،بر فرآيند تحوالت
 .1دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز؛ کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،تبریز -ایران.
 .2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،گروه علوم اجتماعی؛ تبریز -ایران (نویسنده مسئول).
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اداري نیز تاثیر گذاشته است .تغییر سلیقهها ،خواستهها و توقعات شهروندان ،سبب شده است كه تحول ،از
امري درونزا به امري برونزا تبديل شود .در واقع ،پاسخگو بودن سازمانهاي دولتي در برابر شهروندان،
سبب شده است دولت ها به افراد جامعه از منظري جديد و به مثابه مشتريان بخش خصوصي بنگرند و
تالش كنند حداكثر رضايتمندي را براي آنان فراهم سازند(خاكي.)26 :1381 ،
شهرداري يكي از نهادهاي جامعه مدني استكه در قانون اساسي در چارچوب حاكمیت در عرصههاي
اجتماعي ،محلي وشهري جزو ساختار توسعهاي و مشاركتيكشور محسوب ميشود و يكي از ضرورتهاي
نظام اجتماعي استكه الزاماً با ساختارهاي كه تنها از طريق مداخله مردم امكانپذير است نمايان ميگردد
و در واقع سازمان شهرداري بهعنوان سازمان محلي و غیردولتي به منظور اداره امور محلي و ارائه خدمات
الزم به هدف مديريت و توسعه كالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي در محدوده شهر و اطراف آن به وجود آمده
است .وظیفه آن برآورده ساختن نیازهاي مشترک شهروندان بوده كه هر كدام از افراد به تنهايي قادر به
بر آورده ساختن آنها نیستند(رجبصالحي.) 112 :1381 ،
اين سازمان (شهرداري) زماني در رسیدن به اهداف خود وحفظ تعادل بین نیازهاي حال و آينده موفق
خواهند شد كه رضايت شهروندان مد نظر داشته باشند رضايت شهروندان موجب خواهد شد كه آنها در
انجام امور و مسئولیتها حضور فعال داشته باشند و مشاركت شهروندي بعنوان محور اصلي تصمیمگیري
مدنظر قرار گیرد ،رضايت شهروندان عامل اصلي بهبود مستمر در فرآيندكارهايي استكه درجهت افزايش
كارآيي و بهبود كیفیتي مديريت جامع شهري صورت گیرد(شیخمحمدي و ديگري.)15 :1384 ،
يكي از استراتژيها و اولويتهاي اول سازمانهاي كامیاب و موفق در دنیاي كنوني ،جلب رضايت
مراجعان است .سازمانهايي كه به نیازها و خواستههاي مراجعان خود بياعتنايي ميكنند ،از صحنه رقابت
حذف ميشوند .جلب رضايت شهروندان و مراجعان ،باعث افزايش اعتماد و وفاداري عمومي ،وفاق ملي،
مشاركت عمومي و اقتدار ملي ميشود كه در دنیاي كنوني به مانند شاخصهاي اصلي سنجش كارآمدي
و توسعه نظام اداري و سیاسي محسوب ميشوند(كاظمي.)1379 ،
احساس رضايت شهروندان از محیط شهري و خدماتي كه شهرداري ارائه ميدهد ،عامل مهمي در
جهت ايجاد انگیزه در مردم براي "مشاركت در توسعه شهري" و "بهبود كیفیت محل سكونت خويش"
اس ت .عالوه بر اين رضايت شهروندان از عملكرد مديريت شهري موجب ترغیب آنان براي همكاري با
نهادهاي شهري در جهت انجام بهتر وظايف و ارائه خدمات در سطح شهر ميشود .در حاليكه نارضايتي
از عملكرد نهادهاي عمومي و احساس تبعیض در ارائه خدمات از سوي شهرداري در مناطق مختلف شهر
موجب ياس ،ناامیدي و عدم مسئولیتپذيري شهروندان ميشود .ايجاد حس رضايت در شهروندان و
مشاركت دادن آنان در اداره شهر نیازمند برنامهريزي منظم و همه جانبه است كه مديريت شهري قادر
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ميسازد با ارائه تصويري مطلوب از شهرداري و ايجاد تعاملي موثر ،شهروندان را در عرصه فعالیتهاي
شهري امیدوار سازد ارائه خدمات شهري است(برکپور و ديگران.)1389 ،
درمیان سازمانهاي مختلف ،شهرداري يكي از دستگاههايي استكه ارتباط مداوم تنگاتنگي با عموم
مردم دارد و معیارهاي مختلف رضايتمندي شهروندان با توجه به وظايف شهرداري از جمله:
وظايف"فني وعمراني"" ،اجتماعي و فرهنگي" و "خدماتي" دستهبندي شده است .هريک از اين
گروه ها شامل وظايف مشخصي است.
وظايف فني وعمراني شهرداري شامل :نظارت برساخت وسازها و رعايت نكات ايمني ،ايجاد خیابانها
و كوچهها و میدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب ،انجام پیشبینيها و اقدامات الزم جهت محافظت
منطقه از حوادث طبیعي ،زيباسازي و بهبود محیط كالبدي.
وظايف خدماتي شهرداري :مبلمان و اثاثیه شهري ،انجام امور اجرايي حمل و نقل وترافیک (خطكشي
پل عابر  ،)...تعیین محل هاي مناسب براي توقف وسايل نقلیه ،جلوگیري از سد معبر و مشاغل مزاحم،
روشنايي و امنیت معابر در شب ،كنترل بهداشت عمومي و پاكیزگي محیط زيست از طريق جمعآوري
زباله و تنظیف معابر  ...احداث توسعه و نگه داري فضاي سبز عمومي و پارک.
وظايف اجتماعي و فرهنگي شهرداري :تأمین فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت ،مشاركت دادن مردم
در تصمیمگیريها ،تأسیس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي نظیر پرورشگاه و كتابخانه و  ...جلوگیري از
گدايي و تكدي گري ،رسیدگي و اظهارنظر صريح نسبت به شكايات مطروحه مردم ،برگزاري مراسم و
جشنهاي ملي و مذهبي درسطح منطقه .لذا اين پژوهش به خاطر اهمیت خدمات شهرداري براي زندگي
پیشرفته امروزي است وامري مهم تلقي ميشود ،چون زندگي كنوني بدون بهرهگیري از اين خدمات و از
سوي ديگر رضايت شهروندان از اين خدمات امكانپذير نیست(همان.) 1389 ،
تحقیق حاضر تالش ميكند میزان رضايتمندي شهروندان شهر نقده را از عملكرد شهرداري بررسي
كند هدف آن ،اين است كه با بررسي اين مورد بتواند نكات و عوامل اجتماعي -اقتصادي كه ميتوانند در
رابطه با عملكرد سازماني تاثیر مثبتي داشته باشند ،شناسايي نمايد .به طوري كه يافتههاي پژوهش حاضر
ميتواند مديران شهري را در باال بردن رضايتمندي شهروندان و افزايش مشاركت مردمي در اجراي
طرحهاي عمراني ،رفاهي ،فرهنگي و غیره ياري رساند.
چارچوب نظری
رضایتمندی:

ميشود:

تعاريف متعددي پیرامون رضايتمندي ارائه شده است كه به برخي از آنها اشاره
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جدول شماره ( :)1تعاریف مختلف از رضایتمندی

 .1رضایتمندی احساسی است که هنگام رسیدن به هدف به انسان دست میدهد.
 .2رضایتمندی یك واکنش شناختی و عاطفی است که فرد هنگام ارضاء نیازهایش اعالم مینماید.

شعارینژاد

 .3رضایتمندی احساسی است که از مقایسه بین خدمات دریافت شده و انتظارات به انسان دست می-

لینگ فلد

دهد.
 .4رضایتمندی مقایسه دایمی عملکرد سازمان و انتظارات ارباب رجوع است.

راپ

 .5رضایتمندی حالتی است که انسان احساس میکند فرآورده سازمان با نیازهای فرد مطابقت دارد.

ژوران

 .6رضایت احساسی است که در اثر رفع انتظارات به انسان دست میدهد.

محمدی

 .7رضایتمندی انتظارات ارباب رجوع از کیفیت خدمات است که هر چه قدر بیشتر باشد انتظاردارد که

الیور

کیفیت بهتری را مشاهده نماید.

منبع( :حسینيمقدم.)1386 ،
مبانی نظری

ايجاد حس رضايت در شهروندان و مشاركت دادن آنان در اداره شهر نیازمند برنامهريزي منظم و همه
جانبه است كه مديريت شهري را قادر ميسازد با ارائه تصويري مطلوب از شهرداري و ايجاد تعاملي مؤثر،
شهروندان را در عرصه فعالیتهاي شهري امیدوار ميسازد(برکپور و ديگري.)204 :1389 ،
پیشینه بررسي رضايتمندي و انگیزش درسازمانها به فردريک تايلور پدر مديريت علمي بر ميگردد.
البته وي رضايت مندي را از ديد كاركنان مورد بررسي قرار داد .پس از وي مكتب روابط انساني به رهبري
التون مايو در دهههاي  1920و  1930میالدي با تأكید بر جنبههاي روحي و رواني كاركنان سازمانها و
شركتها مورد بررسي قرار داد(میرفردي و ديگري.) 5 :1380 ،
عدم رضايتاجتماعي اكثريت شهروندان و يا قشر قابل توجهي از آنها براي هر نظم اجتماعي و يا
سازماني زيانآور است(حكمتنیا و ديگري.) 183 :1386 ،
اين توسعه همهجانبه و پايدار شهر زماني عملي خواهد شدكه شهروندان از عملكرد سازمان شهرداري
رضايت داشته باشند .زيرا كه رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري عامل اصلي بهبود مستمر در
فرآيند كارهايي است كه در جهت افزايش كارايي و بهبود كیفیت مديريت جامع شهري صورت ميگیرد
(شیخ محمدي و ديگري.) 15 :1384 ،
سازمانها اصوالً عملكرد ،نقش بسیار مهمي در ايجاد رضايت يا نارضايتي دارند در عملكرد سازماني
عملكردهايي وجود دارد كه باعث نگرشهاي مثبت و منفي شهروندان نسبت به سازمان (شهرداري)
ميگردد ،اگر چه عملكردهاي سازماني طیف بسیار گستردهاي را شامل ميشوند اما هدف نهايي همه اين
عملكردها ارتباط بین سازمان و رضايتمندي شهروندي است(معینفر و ديگري.) 137 :1384 ،
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در همین راستا گیدنز نیز معتقد است هر چیزي در زندگي اجتماعي ،از آنچه سیستمهاي جهاني در بر
ميگیرند تا آنچه وضعیت فكري يک فرد محسوب ميشود در يک كردار اجتماعي به وجود ميآيد .به نظر
او ،اعتماد و تأثیر آن بر فرآيند توسعه زيربنا و زمینهساز اصلي درجوامع مدرن است و هر جا كه سطح اعتماد
اجتماعي باال باشد ،مشاركت و همیاري مردم در عرصههاي اجتماعي بیشتر و آسیب اجتماعي كمتر است.
گیدنز بین دو نوع اعتماد تمايز قايل ميشود :اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد يا نظامهاي انتزاعي.
اعتماد انتزاعي در بر گیرنده آگاهي از مخاطره و فرد مورد اعتماد است .لذا در حالي كه كنشگر ميتواند به
راحتي در مورد میزان ارزش اعتماد به افراد خاص قضاوت كند )براساس اطالعات مربوط به تاريخچه آن
فرد ،انگیزهها و شايستگيهاي او( ميتواند درباره میزان ارزش اعتماد نسبت به ديگران تعمیم يافته نیز
داراي ايدهها و باورهايي باشد .افراد همچنین ميتوانند درباره میزان ارزش اعتماد نسبت به نظامهاي
انتزاعي نظیر نهادها نیز داراي باورهايي باشند)گیدنز.)98 :1380 ،
از نظر گاروين براي اندازهگیري رضايتمندي مراجعان بايد به دو عامل اساسي توجه شود :ابتدا به
مراجعان ،كه به میزان انتظارات و توقعات مراجعان از جمله :زمینههاي فرهنگي ،سطح آرزوها ،میزان
درآمد ،نیازهاي شخصي ،تجربه پیشین مراجعان ،موقعیت خانوادگي و سطح تحصیالت والدين و ...
بستگي دارد و سپس بهكیفیت خدمات ارائه شدهكه درسنجش آن بايد مشخصههايي ازقبیل :اطالعرساني
سريع و دقیق ،سرعت ،درستي ،زيبايي و تمییزي ،رفتار مناسب ،قانونمندي ،سادگي و سهولت و
انعطافپذيري ،مورد توجه قرار گیرد(رجببیگي.)80-82 :1377 ،
نظریه مبادله

اما در نظريه هومنز بیش از اينكه روابط گروهي و نهادي قابل طرح باشند ،رابطه فرد با فرد مطرح
مي شود .هومنز نیز از سطح مبادله فرد با ديگري فراتر رفته و در نظريه خود مسأله نهادها ،گروهها و زير
نهادها را مورد بررسي قرار داده است .هومنز ميگويد نهادهاي اجتماعي بر همان اصول اساسي مبادله
استوار است كه رفتار هاي میان دو فرد و تفاوت آنها صرفاً در اين است كه نهادها شبكه روابط بسیار
پیچیدهتري را شامل ميشوند كه به پیچیدگي فعالیتها و روابط غیر مستقیم مبادله مربوط ميشود(آزاد
ارمكي.)412 :1376 ،
پیتر بالو بر خالف هومنز كه آشكارا قضاياي خود را در محدوده روابط شخصي باقي نگه داشته بود،
تالش كرد تا فرايندهاي سادهتر كه در روابط روزمرة میان افراد رايجند و روابط شخصي آنها را سامان
ميدهند ،استنتاج كنند .هدف او اين است كه با مطالعه فرايندهاي اولیه بین شخصي ،فهم بهتري از
تحول ساختهاي پیچیده تعاون میان انسانها به دست دهد(توسلي.)418 :1376 ،
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براي بالو مانند همه نظريه پردازان مبادله ،ايجاد يک رابطه تقابلي درگیر شدن با سود و زيان است.
اكثر كنشگران در بیش از يک رابطه مبادالتي درگیر هستند ،بنابراين تعادل و پايداري يک رابطه ممكن
است در روابط مبادلهاي ديگر عدم تعادل ايجاد كند .بنابراين زندگي اجتماعي پر از دو وجهيهايي است
كه در آن افراد بايد به طور متناوب پايداري و تعادل يک رابطه مبادلهاي را به سود رابطه ديگر از بین
ببرند و به اين ترتیب با گوناگوني روابطي كه بايد بر قرار بمانند ،كنار ميآيند(ترنر.)271-272 :1998 ،
نظریه 1حساسات

كمپر ميگويد وقتي مردم قدرت دارند و قدرت آنها در روابط اجتماعي افزايش مييابد احساس
رضايت ،امنیت و اعتماد ميكند ولي اگر افراد قدرت نداشته باشند و يا مهمتر از آن قدرت خود را از دست
بدهند دچار اضطراب و ترس ميشوند و اعتمادشان از بین ميرود(ترنر.)2003 ،
انتظارات كنشگران بر حاالت روحي آنها پس از انجام كنش تأثیر مهمي دارد .در همه موقعیتها
افراد داراي انتظاراتي هستند و اگر هم انتظاري نداشته باشند در موقعیت آن را به دست ميآورند .اين
انتظارات از منابع مختلفي نشأت ميگیرند مانند هنجارها ،ارزشها ،اقتدار و منزلت نسبي افراد ،نیازهايي
كه درموقیتها به وجود ميآيند ،خاطرات قبلي از تعاملهاي گذشته ،شدت قید و بندهاي شبكهاي بین
افراد و نیروهاي ديگر .آنچه اهمیت دارد اين استكه اين انتظارات جزئي از تعريف موقعیت توسط فرد
خواهد بود .احساسات وقتي به وجود ميآيد كه در موقعیت مورد نظر انتظارات برآورده شوند يا سود به
دست آمده كمتر يا بیشتر از انتظار فرد باشد .به عنوان يک قاعده كلي وقتي انتظارات مردم به واقعیت
نپیوندد آنها احساسات منفي يا تركیبات مختلف خشم ،ترس وغم را تجربه خواهندكرد .برعكس وقتي
انتظارات مردم به واقعیت بپیوندد احساس رضايت و شادي ميكنند و اگر سود به دست آمده بیش از
ال احساس شادي ميكنند(ترنر.)445 :2003 ،
حد انتظار باشد مردم معمو ً
لوئیس كوزر ،جامعهشناس معاصر آمريكايي معتقد است كه آرايش ساختارهاي جامعه سبب ميشود
افراد به طرف كاوش درباره مشروعیت نحوه توزيع منبع كمیاب جهتگیري كنند و اين جهتگیري باعث
آگاهي از منابع شده و سپس نارضايتي ايجاد ميكند(توسلي.)1376 ،
تئوری انتظار

بر اساس چارچوب اصلي تئوري انتظار ،قبل از اين كه در رفتار شخص انگیزهاي ايجاد شود وجود سه
شرط ضروري است:
نخست ،انتظار تحقق عملكرد به وسیله كوشش بايد بیشتر از صفر باشد .به عبارت ديگر ،فرد بايد
انتظار داشته باشد كه اگر كوشش خود را افزايش دهد بر عملكردش افزوده خواهد شد.
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دوم ،انتظار تحقق نتیجه به وسیله عملكرد نیز بايد بیشتر از صفر باشد ،يعني فرد بايد احساس كند كه
عملكردش ميتواند به واقع به نتايج با ارزشي تبديل شود.
سوم ،جمع جبري ظرفیتهاي نتايج بالقوه مرتبط با شخص بايد با او در ارتباط باشد.
تصور بر اين است كه ظرفیت كلیه نتايج مرتبط و انتظارهاي مرتبط با آن داراي روابط رياضي هستند
و از اينطريق سطح انگیزش محاسبه ميشود .اكثر افراد ميتوانند احتماالت و ترجیحهاي رفتار را ارزيابي
كنند ،وليمحاسبه آنها با استفاده از روشهاي رياضي به ندرت امكانپذير ميباشد(مورهد.)144 :1385 ،
پیشینه تحقیق

گزارش موسسه ایپسوس از رضایت شهروندان در کشورهای مختلف

موسسه ايپسوس مطالعهاي در مورد كشورهاي جهان ،شامل :آرژانتین ،استرلیا ،بلژيک ،برزيل ،كانادا،
فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،مكزيک ،لهستان ،روسیه ،كره جنوبي ،اسپانیا ،سوئد ،جمهوري چک ،هلند ،بريتانیا،
اياالت متحده و تركیه با نمونه موردي  23673نفر (تقريباً هر كشور  1000نفر) از نوامبر  2009تا ژانويه
 2010انجام داد .در مقدمه اين گزارش آمده است كه محیط محلي زندگي مردم ،بیشترين تاثیر را بر
كیفیت زندگي روزانه آنان دارد .اين موسسه نتايج پژوهش خود را درباره میزان رضايت شهروندان از
محیط محلي زندگي شان ،با عنوان شاد زيستن عنوان كرده كه براساس آن ،شهروندان كشورهاي مختلف
از محیط محلي و هم چنین از عملكرد دولت محلي بررسي شده است .نتايج تحقیق بیانگر اين نكته است
كه دو مقوله رضايت از عملكرد دولتهاي محلي و رضايت از محل زندگي رابطه بسیار زيادي با هم
دارند(دافي 1.)5 :2010 ،بابررسي جوانب و عوامل گوناگون تاثیرگذار برسطح رضايت شهروندان" ،مؤسسه
ايپسوس"مدل زير را براي ارزيابي "سطح رضايت شهروندان از محیط و حكومت محلي"معرفي ميكند.

شکل شماره ( :)1سطح رضایت شهروندان از محیط و حکومت محلی

duffy

1.
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در تحقیقي كه رزانا جیانو كاريو و نیكوال كستانیتو در زمستان سال  2008تحت عنوان"اندازهگیري
رضايت شهروند با در نظر گرفتن جنبههاي خدمات عمومي و قدرت محلي به منظور در نظر گرفتن تعیین
اهمیت آنها "در جنوب ايتالیا انجام دادند ،كیفیت خدمات دولتي محلي را مورد ارزيابي قرار داده و از اين
طريق رضايت شهروندان را بررسي كردند .ايشان با استفاده از پرسشنامه فاكتورهاي مهمي كه بر رضايت
شهروند تأثیر ميگذارد را به شرح زير شناسايي و طبقهبندي كرده اند:
 اهمیت و عملكرد خدمات دريافتي خدمات جديد توسط حكومت محلي اجرا مي شود اطالعات جمعیت شناختيدر اين تحقیق به اهمیت و سپس عملكرد شهرداري در خصوص جنبههاي خدماتي همچون :تواضع
كاركنان ،ساعات اداري ،صراحت اطالعات ارائه شده ،ساعات انتظار ،مساعدت و انعطافپذيري كاركنان
پرداخته شده است .همچنین شناسايي جنبههاي مختلف و تقدم و تأخر آنها و منابعي كه بايد در نظر
گرفته شده و افزايش يابد تا رضايت ارباب رجوعان را باال ببرد ،مورد بررسي قرار گرفته است.
فقیهي تیمورنژاد درسال  1385درتحقیقي تحتعنوان"نظام پاسخگويي در شهرداري تهران :پژوهشي
پیرامون چگونگي ارايه خدمات شهري و رضايت شهروندان" ،در پي پاسخگويي به اين سوال بودهاند كه
آيا نظام پاسخگويي در شهرداري تهران ،به گونهاي طراحي شده است كه بتواند از طريق ارايه خدمات
شهري ،رضايت ارباب رجوع و شهروندان را فراهمكند؟ روش جمعآوري دادهها ازطريق مصاحبه (مصاحبه
كیفي) و آرشیو در دو گروه ارباب رجوع و متصديان شهرداري تهران صورت گرفته است .میزان رضايت
ارباب رجوعان از پاسخگويان شهرداري تهران در ابعاد و مولفههاي  6گانه زير مورد سنجش و تجزيه و
تحلیل قرار گرفته اند:
 .1میزان رضايت از صحت پاسخگويي كه با  4معیار :اجراي صحیح قوانین و مقررات ،عدم تبعیض،
صداقت در رفتار و عدم اشتباههاي اداري سنجیده شده است .در كل ارباب رجوعان از صحت پاسخگويي
ناراضي بوده و نسبت به آن گرايش منفي داشتهاند .ازنظر آماري نیز متوسط درصد معیارها 68/75 :درصد
ناراضي 14/25 ،درصد نسبتاً راضي و  17درصد راضي بوده اند.
 .2میزان رضايت از سرعت پاسخگويي كه با  4معیار :رسیدگي به موقع به امور ارباب رجوع و معطل
نكردن وي ،دسترسي آسان و سريع به مديران ،در دسترس بودن كاركنان و عدم پاسكاري ارباب رجوع
بیناتاقها و واحدها سنجیده شده است .دركل اربابرجوعان ازسرعت پاسخگويي شهرداريتهران ناراضي
بودهاند .از نظر آماري نیز متوسط درصد معیارها 65/5 :درصد ناراضي 14/5 ،درصد نسبتاً راضي و 20
درصد راضي بوده اند.
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 .3میزان رضايت از نحوه برخورد و حسن رفتار متصديان كه با  8معیار :برخورد محترمانه با ارباب
رجوع ،بذل توجه به توضیحات شفاهي ارباب رجوع ،تواضع و فروتني كاركنان در مقابل تقاضاهاي ارباب
رجوع ،رفار مسالمتآمیز و دوستانه كاركنان ،عالقه كاركنان براي رسیدگي به امور ارباب رجوع ،فقدان
رابطهمداري و پارتيبازي ،فقدان رشوهخواري و منت نگذاردن براي امور اداري ارباب رجوع سنجیده شده
است .متوسط درصد معیارهاي فوق نشانگر  79درصد ناراضي 13/5 ،درصد نسبتاً راضي و  7/5درصد
راضي بودهاند .در كل ارباب رجوع از نحوه برخورد و حسن رفتار كاركنان شهرداري تهران ناراضي بوده و
نسبت به آن نگرش منفي داشتهان د.
 .4میزان رضايت از كیفیت راهنمايي ارباب رجوع از سوي متصديان شهرداريكه با  3معیار :راهنمايي
صحیح و اطالعرساني مناسب ارباب رجوع ،وجود عالئم تابلوهاي راهنمايي ارباب رجوع درمحیط سازمان
و اعالم صريح ضوابط و مدارک مورد نیاز به ارباب رجوع سنجیده شده است .بررسي كیفي و آماري نشان
ميدهد كه  72درصد ناراضي 15 ،درصد نسبتاً راضي و  13درصد راضي بودهاند كه اين وضعیت نشانگر
نارضايتي و نگرش منفي در اين خصوص در میان مراجعین مي باشد.
 .5میزان رضايت از كیفیت سازماندهي امور ارباب رجوع كه با  3معیار :نظم و انضباط در فعالیتها،
پرهیز از نامه پراكنيهاي بيمورد و تشريفات زايد اداري و نظارت صحیح مديران بر نحوه انجام كاركنان
سنجیده شده است .نتايج نشان ميدهد كه وضعیت سازماندهي امور ارباب رجوع از ديدگاه وي نامناسب
ارزيابي شده و نتايج آماري آن  86درصد ناراضي 10 ،درصد نسبتاً راضي و صرفاً  4درصد راضي مي باشد.
 .6میزان رضايت از شرايط فیزيكي سازمان شهرداري تهران كه با  2معیار نحوه استقرار مناسب و
واحدهاي سازماني در ساختمانها و طبقات و شرايط فیزيكي مطلوب و توجه به آرامش وآسايش ارباب
رجوع سنجیده شده است .نتايج آماري نشان ميدهدكه  70/5درصد ناراضي  22/5درصد نسبتاً راضي و 7
درصد راضي بوده اندكه اين نشانگر نارضايتي اكثريت مراجعین ازشرايط فیزيكي شهرداري تهران مي باشد.
اهداف تحقیق

 -هدف کلی

تعیینعوامل اجتماعي ،اقتصادي مرتبط با رضايتمندي شهروندان ازعملكرد خدماتشهري شهرداري
نقده.
 -اهداف اختصاصی

 تعیین میزان تفاوت بین میزان رضايتمندي شهروندان از عملكرد خدمات شهري در بین دو جنس(زن ومرد).
 -تعیین رابطه بینمیزان رضايتاجتماعي شهروندان با میزان رضايتمندي ازعملكرد خدمات شهري.
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 تعیین میزان تفاوت پايگاه اجتماعي -اقتصادي شهروندان با میزان رضايتمندي شهروندان ازعملكرد خدمات شهري.
 تعیین رابطه بین میزان اعتماد اجتماعي شهروندان با میزان رضايتمندي آنان از عملكرد خدماتشهري نقده.
 تعیین رابطه بین میزان انتظارات از ارائه خدمات و میزان رضايتمندي شهروندان ازعملكرد خدماتشهري شهرداري نقده.
 تعیین رابطه بین درجه كیفیت خدمات ارائه شده توسط شهرداري نقده با میزان رضايتمنديشهروندان.
 تعیین رابطه بین میزان مشاركت شهروندان با میزان رضايتمندي آنان از عملكرد خدمات شهريشهرداري نقده.
فرضیههای تحقیق

 میزان رضايت مندي شهروندان از خدمات شهري بر اساس جنسیت آنان متفاوت است. بین میزان رضايت اجتماعي شهروندان و میزان رضايتمندي ازعملكرد خدمات شهري رابطه وجوددارد.
 بین پايگاه اجتماعي -اقتصادي شهروندان با میزان رضايتمندي شهروندان از عملكرد خدماتشهري تفاوت وجود دارد.
 بین میزان اعتماد اجتماعي شهروندان و میزان رضايتمندي آنان از عملكرد خدمات شهري رابطهوجود دارد.
 بین میزان انتظارات از ارائه خدمات و میزان رضايتمندي شهروندان رابطه وجود دارد. بین درجه كیفیت خدمات ارائه شده توسط شهرداري نقده و میزان رضايتمندي شهروندان رابطهوجود دارد.
 بینمیزان مشاركت شهروندان و میزان رضايتمندي آنها ازعملكرد خدمات شهري شهرداري نقدهرابطه وجود دارد.
روش تحقیق

روش تحقیق پژوهش فوق به دلیل ماهیت موضوع و مؤلفههاي مورد بررسي و رويكرد حاكم بر اين
پژوهش از نوع روش پیمايشي با استفاده پرسشنامه است .در اين مطالعه از تكنیک فیشبرداري براي
جمع آوري اطالعات اسنادي استفاده شده است .با استفاده از اطالعات اسنادي ابعاد مفهومي و نظري
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موضوع مورد بررسي قرار گرفته است وبا بكارگیري روش پیمايشي چگونگي توزيع و روابط بین متغیرهاي
مالک (وابسته) و پیشبین (مستقل) تحقیق در جامعه مورد مطالعه ،بررسي ميشود،؛ به عبارت ديگر اين
ازنظر كنترل شرايطپژوهشي يک تحقیق پیمايشي استكه ازنظر زماني بهصورت مقطعي انجام ميپذيرد.
جامعه ونمونه آماری

جامعه آماري شهروندان  15تا  64ساله شهر نقده ميباشد ،با توجه به سرشماري نفوس و مسكن
سال 1385جمعیت شهر نقده  84154نفر است و جمعیت  15تا  64ساله  75درصد جمعیت كل شهر نقده
را تشكیل ميدهد(سرشماري نفوس و مسكن سال  .)1385با توجه به  75درصد ،شهروندان  15تا 64
ساله  54700نفر ميشود.
براي رسیدن به حجم نمونهايكه بتواند معرف جامعهآماري باشد ،روشها و فرمولهاي متعددي وجود
دارد .در اين تحقیق از فرمول كوكران براي رسیدن به حجم نمونه معرف استفاده ميشودكه با جايگذاري
مقادير مورد نظر حجم نمونه برابر است با  381نفر ميباشد .با ضريب اطمینان  ./.95ضريب دقت  ./.5در
اين تحقیق ميباشد .از نمونهگیري خوشهاي نیز متناسب با حجم استفاده ميكنیم.
ابزارهای گردآوری دادهها

روش گردآوري اطالعات مربوط به بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت ،چارچوب نظري ،پیشینه تحقیق
تجربي به روش اسنادي ،ازطريق كتاب و مقالهها صورت گرفته است و قسمت مربوط به دادهها از طريق
پرسشنامه كه متناسب با اهداف پژوهش و فرضیهها سواالتي تنظیم گرديد .در اين بررسي براي تجزيه و
تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از روشهاي آماري ضريب همبستگي پیرسون ،آزمون  t-testو تحلیل
واريانس يكطرفه با استفاده از نرمافزار  SPSSدر محیط ويندوز استفاده ميشود.
اعتبار وپایایی

در اين پژوهش براي بررسي محتواي و صورت آزمون ،آن را در اختیار چند نفر متخصص و نیز استاد
راهنما قرار داديم كه پس از اعمال نظرات تخصصي آنان آزمون از لحاظ محتوا و ظاهر داراي روايي مورد
قبول استاد راهنما قرار گرفت .با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ پايايي را محاسبه كرديم.
جدول شماره ( :)2ضریب آلفای كرونباخ مربوط به طیفهای موجود در پرسشنامه
طیف

ضریب آلفا در دادههای اصلی

میزان رضایتمندی از عملکردخدمات

.756

اعتماداجتماعی

.691
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مشارکت اجتماعی

.721

میزان انتظارات

.849

کیفیت خدمات

.850

پایگاه اجتماعی اقتصادی

.726

رضایتاجتماعی

.728

یافتهها ی تحقیق

 میزان رضايت مندي شهروندان از خدمات شهري بر اساس جنسیت آنان متفاوت است.جدول شماره ( :)3مقایسه میزان رضایتمندی شهروندان بر اساس جنسیت آنان
تعداد

میانگین

t df

انحراف معیار

F

F

سطح معنی-

نتیجه

داری

متغیر
میزان رضایتمندی

زن

183

47/11

7/76

شهروندان

مرد

198

45/77

8/59

379

0/12

1/59

رد

4/33

از آنجائيكه رضايتمندي شهروندان به صورتكمي فاصلهاي و جنسیت شهروندان به صورت اسمي
دوحالته سنجیده شده است ،بنابراين براي آزمون فرضیه از آزمون Tمستقل استفاده شدكه طبق اطالعات
جدول فوق میانگین میزان رضايتمندي شهروندان زن  47/11درصد و میانگین میزان رضايتمندي
شهروندان مرد  45/77درصد ميباشد كه طبق معیار  t=1/59و  p=0/112نتیجه ميشود كه اختالف
نمرههاي میانگین میزان رضايتمندي شهروندان بر اساس جنسیت معنيدار نیست ،زيرا سطح معنيداري
بیشتر از  0/05شده است ،پس فرضیه رد ميشود .به عبارت ديگر میزان رضايتمندي شهروندان مرد
تقريباً برابر شهروندان زن ميباشد.
 بین میزان رضايت اجتماعي شهروندان با میزان رضايتمندي آنان از عملكرد خدمات شهري رابطهوجود دارد
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بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدمات شهری و عوامل اجتماعی -اقتصادی مرتبط اب آن در شهر نقده
جدول شماره ( :)4همبستگی بین رضایت اجتماعی و
رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدمات شهری
متغیر

رضایتمندی از خدمات
r=0/131
p=0/010
n=381

رضایتاجتماعی

از آنجا كه هر دو متغیر در سطح فاصلهاي سنجیده شدهاند بنابراين براي آزمون فرضیه از آزمون
ضريب همبستگي پیرسون استفاده شده است .طبق جدول فوق بین دو متغیر فوق همبستگي r=0/131
با سطح معنيداري  p=0/010وجود دارد و چون سطح معنيداري كمتر از  0/05است نتیجه ميشود كه
همبستگي بین دومتغیر معنيدار ميباشد .به عبارت ديگر بین رضايت اجتماعي شهروندان و رضايتمندي
آنان رابطه وجود دارد .همچنین شدت همبستگي كه معادل  0/131ميباشد حاكي از وجود همبستگي
مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .يعني هر چه رضايتاجتماعي شهروندان از عملكرد خدمات شهري
افزايش يابد ،میزان رضايتمندي آنها بیشتر ميشود.
 میزان رضايتمندي شهروندان از عملكرد خدمات شهري بر حسب پايگاه اجتماعي -اقتصاديشهروندان آنها متفاوت است.
جدول شماره ( :)5آزمون تحلیل واریانس به تفکیک پایگاه اجتماعی شهروندان
متغیر

رضایتمندی

مجموع مجذورات

df

شهروندان
پایگاه اجتماعی-

بین گروهها

میانگین

f

مجذرات
1628/494

11

148/045

سطح معنی-

نتیجه

داری
2/269

0/011

تایید

اقتصادی
درون گروهها
کل

24076/152

369

25706/646

380

65/247

باتوجه به اينكه میزان رضايتمندي شهروندان به صورتكمي فاصلهاي و پايگاه اجتماعي شهروندان
به صورت رتبهاي چند حالته سنجیده شده است از اين رو از آزمون تحلیل واريانس استفاده شد .همان
طور كه از جدول فوق مشاهده ميشود كه با توجه به سطح معنيداري  p=0/011و نمره  f=2/269و
 dF=11كه سطح معنيداري از  0/05كمتر بوده؛ بدين معنيكه میزان رضايتمندي شهروندان بر اساس
پايگاه اجتماعي آنان متفاوت است ،پس فرضیه موردنظر تايید ميشود و باتوجه به جدول  3مالحظه مي-
شود میانگین رضايتمندي شهروندانيكه پايگاه اجتماعي آنها باالميباشد برابر  43/19درصد و میانگین
رضايتمندي شهرونداني كه پايگاه اجتماعي آنها متوسط ميباشد برابر  46/02درصد و میانگین
رضايتمندي شهروندانيكه پايگاه اجتماعي آنها پايین ميباشد برابر  48/50درصد ميباشد .نتايج آزمون
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تعقیبي  LSDنشان ميدهد كه میانگین رضايتمندي شهرونداني كه پايگاه اجتماعي آنها باال ميباشد
با ساير شهرونداني كه در پايگاه هاي اجتماعي ديگر قرار دارند متفاوت ميباشد.
 بین میزان اعتماد اجتماعي شهروندان و میزان رضايتمندي آنان از عملكرد خدمات شهري رابطهوجود دارد.
جدول شماره ( :)6همبستگی بین اعتماد اجتماعی و
رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدمات شهری
متغیر
اعتماد اجتماعی

رضایتمندی از خدمات
r=0/429
p=0/000
n=381

از آنجا كه هر دو متغیر در سطح فاصلهاي سنجیده شدهاند و توزيع هر دو متغیر نرمال ميباشد.
بنابراين براي آزمون فرضیه از آز مون ضريب همبستگي پیرسون استفاده شده است .طبق جدول فوق بین
دو متغیر فوق همبستگي  r=0/429با سطح معنيداري  p=0/000وجود دارد و چون سطح معنيداري
كمتر از  0/05است نتیجه ميشود همبستگي بین دو متغیر معنيدار ميباشد .به عبارت ديگر بین میزان
اعتماد اجتماعي شهروندان و میزان رضايتمندي آنها ازخدمات شهري رابطه وجود دارد .همچنین شدت
همبستگيكه معادل  0/429ميباشدحاكي از وجود همبستگيمتوسط و مستقیم بین ايندو متغیر ميباشد.
يعني هر چه میزان اعتماد اجتماعي شهروندان افزايش يابد ،میزان رضايتمندي آنها بیشتر ميشود.
 بین میزان انتظارات از ارائه خدمات و میزان رضايتمندي شهروندان خدمات شهري رابطه وجوددارد.
جدول شماره ( :)7همبستگی بین میزان انتظارات و
رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدمات شهری
متغیر

میزان انتظارات

رضایتمندی از خدمات
r=0/288
p=0/000
n=381

از آنجاكه هردو متغیر در سطح فاصلهاي سنجیده شدهاند و توزيع هردو متغیر نرمال ميباشد .بنابراين
براي آزمون فرضیه از آزمون ضريب همبستگي پیرسون استفاده شده است .طبق جدول فوق بین دو
متغیر فوق همبستگي  r=0/288با سطح معنيداري  p=0/000وجود دارد و چون سطح معنيداري كمتر
از  0/05است نتیجه ميشود كه همبستگي بین دو متغیر معنيدار ميباشد .به عبارت ديگر بین میزان
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انتظارات از ارائه خدمات و میزان رضايتمندي شهروندان رابطه وجود دارد .همچنین شدت همبستگي كه
معادل  0/288ميباشد حاكي از وجود همبستگي ضعیف و مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .يعني هر
چه میزان میزان انتظارات شهروندان باالتر رود ،میزان رضايتمندي آنها بیشتر ميشود.
 بین درجه كیفیت خدمات ارائه شده توسط شهرداري نقده و میزان رضايتمندي شهروندان رابطهوجود دارد.
جدول شماره ( :)8همبستگی بین درجه كیفیت خدمات و
رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدمات شهری
متغیر
درجه کیفیت خدمات

رضایتمندی از خدمات
r=0/078
p=0/218
n=381

از آنجاكه هر دو متغیر درسطح فاصلهاي سنجیده شدهاند و توزيع هردو متغیر نرمال ميباشد .بنابراين
براي آزمون فرضیه از آزمون ضريب همبستگي پیرسون استفاده شده است .طبق جدول فوق بین دو
متغیر فوق همبستگي  r=0/078با سطح معنيداري  p=0/218وجود دارد و چون سطح معنيداري
بیشتر از  0/05است نتیجه ميشودكه همبستگي بین دومتغیر معنيدار نميباشد .بهعبارت ديگر بین درجه
كیفیت خدمات ارائه شده توسط شهرداري نقده و میزان رضايتمندي شهروندان رابطه وجود ندارد.
 بین میزان مشاركت شهروندان و میزان رضايتمندي آنها از عملكرد خدمات شهري شهردارينقده رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)9همبستگی بین مشاركت اجتماعی
و رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدمات شهری
متغیر
مشارکت اجتماعی

رضایتمندی از خدمات
r=0/219
p=0/000
n=381

از آنجا كه هردو متغیر درسطح فاصلهاي سنجیده شدهاند و توزيع هردو متغیر نرمال ميباشد .بنابراين
براي آزمونفرضیه از آزمون ضريب همبستگي پیرسون استفاده شده است .طبق جدول فوق بین دو متغیر
فوق همبستگي  r=0/219با سطح معنيداري  p=0/000وجود دارد و چون سطح معنيداري كمتر از
 0/05است نتیجه ميشود همبستگي بین دومتغیر معنيدار ميباشد .بهعبارت ديگربین مشاركت اجتماعي
شهروندان و میزان رضايتمندي از خدمات شهري رابطه وجود دارد .همچنین شدت همبستگي كه معادل
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 0/219ميباشد حاكي از وجود همبستگي ضعیف و مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .يعني هرچه میزان
مشاركت اجتماعي شهروندان باالتر رود ،میزان رضايتمندي آنها بیشتر ميشود.
بحث و نتیجهگیری

در تحقیق حاضر با توجه به چارچوب نظري  7فرضیه استخراج شده است كه جهت آزمون فرضیهها
و نیزگزارش يافتههاي جانبي تحقیق ،از روشهاي آماري مختلفي ازجمله آزمون  ،T-TESTآزمون آماري
تحلیل واريانس و آزمون ضريب همبستگي پیرسون استفاده شده است .با استناد به نتايج حاصل از اجراي
آزمونهاي آماري متغیرهاييكه رابطه آنها با میزان رضايتمندي از عملكرد خدمات شهري مورد آزمون
قرار گرفتهاند بدين شرح ميباشند:
 نتايج حاصل از فرضیه  :1میزان رضايتمندي شهروندان از خدمات شهري بر اساس جنسیت آنانمتفاوت است .نشان داد كه میزان رضايتمندي شهروندان مرد تقريباً برابر شهروندان زن ميباشد .نتايج
حاصل از اين فرضیه با نتیجه تحقیق نورالدين نظري تحت عنوان بررسي میزان رضايتمندي شهروندان
اشنويه از عملكرد شهرداري است همسو نميباشد.
 نتايج حاصل از فرضیه  :2بین میزان رضايت اجتماعي شهروندان با میزان رضايتمندي آنان ازعملكرد خدماتشهري رابطه وجود دارد .نشان داد كه همبستگي مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .يعني
هرچه رضايت اجتماعي شهروندان ازعملكرد خدمات شهري افزايش يابد ،میزان رضايتمندي آنها بیشتر
ميشود .نتايج حاصل از اين فرضیه با نتیجه تحقیقيكه حسن حكمتنیا ،میرنجف موسوي درسال ،1368
تحت عنوان سنجش میزان و عوامل موثر بر رضايتمندي شهروندان ازعملكرد شهرداري (مطالعه موردي
يزد) بررسي و مورد شناسايي قرار دادند همسو بوده و در يک راستا ميباشد.
 نتايج حاصل از فرضیه  :3میزان رضايتمندي شهروندان از عملكرد خدمات شهري بر حسب پايگاهاجتماعي-اقتصادي شهروندان آنها متفاوتاست .نشان دادكه میانگین رضايتمندي شهروندانيكه پايگاه
اجتماعي آنها باالميباشد با ساير شهروندانيكه در پايگاههاي اجتماعي ديگر قرار دارند متفاوت ميباشد.
نتیجه اين تحقیق با نتیجه تحقیقي كه حسن حكمتنیا ،میرنجف موسوي در سال  ،1368تحت
عنوان سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري (مطالعه موردي يزد)
بررسي و مورد شناسايي قرار دادند همسو بوده و در يک راستا ميباشد.
 نتايج حاصل از فرضیه  :4بین میزان اعتماد اجتماعي شهروندان و میزان رضايتمندي آنها ازعملكرد خدمات شهري رابطه وجود دارد .نشان داد كه بین میزان اعتماد اجتماعي شهروندان و میزان
رضايتمندي آنها ازخدمات شهري رابطه وجود دارد .همچنین شدتهمبستگيكه معادل  0/429ميباشد
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حاكي از وجود همبستگي ضعیف و مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .يعني هرچه میزان اعتماد اجتماعي
شهروندان افزايش يابد ،میزان رضايتمندي آنها بیشتر ميشود.
در همین راستا گیدنز نیز معتقد است هر چیزي در زندگي اجتماعي ،از آنچه سیستمهاي جهاني در بر
ميگیرند تا آنچه وضعیت فكري يک فرد محسوب ميشود در يک كردار اجتماعي به وجود ميآيد .به نظر
او ،اعتماد و تأثیر آن بر فرآيند توسعه زيربنا و زمینهساز اصلي در جوامع مدرن است و هرجا كه سطح اعتماد
اجتماعي باال باشد ،مشاركت و همیاري مردم در عرصههاي اجتماعي بیشتر و آسیب اجتماعي كمتر است.
گیدنز بین دو نوع اعتماد تمايز قايل ميشود :اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد يا نظامهاي انتزاعي.
اعتماد انتزاعي در بر گیرنده آگاهي از مخاطره و فرد مورد اعتماد است .لذا در حالي كه كنشگر ميتواند به
راحتي در مورد میزان ارزش اعتماد به افراد خاص قضاوت كند )بر اساس اطالعات مربوط به تاريخچه آن
فرد ،انگیزهها و شايستگيهاي او( ميتواند درباره میزان ارزش اعتماد نسبت به ديگران تعمیم يافته نیز
داراي ايدهها و باورهايي باشد .افراد همچنین ميتوانند درباره میزان ارزش اعتماد نسبت به نظامهاي
انتزاعي نظیر نهادها نیز داراي باورهايي باشند)گیدنز.)98-101 :1380 ،
نتايج حاصل ازاين فرضیه با نتیجه تحقیقيكه حسن حكمتنیا ،میرنجف موسوي درسال  ،1386تحت
عنوان سنجش میزان و عوامل موثر بر رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري (مطالعه موردي يزد)
بررسي و مورد شناسايي قرار دادند همسو بوده و در يک راستا ميباشد.
 نتايج حاصل از فرضیه  :5بین میزان انتظارات از ارائه خدمات و میزان رضايتمندي شهروندانخدمات شهري رابطه وجود دارد .نشان داد كه بین میزان انتظارات از ارائه خدمات و میزان رضايتمندي
شهروندان رابطه وجود دارد .همچنین شدتهمبستگيكه معادل  0/288ميباشد حاكي از وجود همبستگي
ضعیف و مستقیم بین اين دو متغیر ميباشد .يعني هر چه میزان انتظارات شهروندان باالتر رود ،میزان
رضايتمندي آنها بیشتر ميشود.
انتظارات كنشگران برحاالت روحي آنها پس از انجام كنش تأثیر مهمي دارد .درهمه موقعیتها افراد
داراي انتظاراتي هستند و اگر هم انتظاري نداشته باشند در موقعیت آن را به دست ميآورند .اين انتظارات
از منابع مختلفي نشأت ميگیرند مانند هنجارها ،ارزشها ،اقتدار و منزلت نسبي افراد ،نیازهايي كه در
موقعیتها به وجود ميآيند ،خاطرات قبلي از تعاملهاي گذشته ،شدت قید و بندهاي شبكهاي بین افراد و
نیروهاي ديگر .آن چه اهمیت دارد اين است كه اين انتظارات جزئي از تعريف موقعیت توسط فرد خواهد
بود .احساسات وقتي به وجود ميآيدكه در موقعیت مورد نظر انتظارات برآورده شوند يا سود به دست آمده
كمتر يا بیشتر از انتظار فرد باشد .به عنوان يک قاعده كلي وقتي انتظارات مردم به واقعیت نپیوندد آنها
احساسات منفي يا تركیبات مختلف خشم ،ترس و غم را تجربه خواهندكرد .برعكس وقتي انتظارات مردم
به واقعیت بپیوندد احساس رضايت و شادي ميكنند و اگر سود به دست آمده بیش ازحد انتظار باشد مردم
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معموالَ احساس شادي ميكنند .هرچه برانگیختگي احساسات بیشتر باشد انرژي بیشتري در جريان مبادله
وارد ميشود(ترنر.)445 :2003 ،
 نتايج حاصل از فرضیه  :6بین درجه كیفیت خدمات ارائه شده توسط شهرداري نقده و میزانرضايتمندي شهروندان رابطهوجود دارد .نشان دادكه بین درجه كیفیتخدمات ارائه شده توسط شهرداري
نقده و میزان رضايتمندي شهروندان رابطه وجود ندارد .نتیجه اينتحقیق با نتیجه تحقیق برک پورناصر،
حامد گوهريپور ،مهدي كريمي ،تحت عنوان ارزيابي عملكرد شهرداري بر پايه سنجش میزان رضايت
مردم از خدمات شهري (نمونه موردي :مناطق  1و  11شهر تهران) همسو نبوده و در يک راستا نميباشد.
 نتايج حاصل از فرضیه  :7بین میزان مشاركت شهروندان و میزان رضايتمندي آنها از عملكردخدمات شهري شهرداري نقده رابطه وجود دارد .نشان داد كه بین مشاركت اجتماعي شهروندان و میزان
رضايتمندي از خدمات شهري رابطه وجود دارد .همچنین شدت همبستگي كه معادل  0/219ميباشد
حاكياز وجود همبستگي ضعیف ومستقیم بین اين دومتغیر ميباشد .يعني هرچه میزان مشاركت اجتماعي
شهروندان باالتر رود ،میزان رضايتمندي آنها بیشتر ميشود .نتايج حاصل از اين فرضیه با نتیجه
تحقیقي كه حسن حكمتنیا ،میرنجف موسوي در سال  ،1386تحت عنوان سنجش میزان و عوامل موثر
بر رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري (مطالعه موردي يزد) بررسي و مورد شناسايي قرار دادند
همسو بوده و در يک راستا ميباشد.
پیشنهادهای كاربردی

اگرامكان مشاركت بیشتر مردم با سازمانشهرداري فراهم آيد مانند آگاهي از كوششها و فعالیتهاي
سازماني و زحمات كاركنان ،سهیم شدن در منافع سازمان و  ...موجبات افزايش میزان رضايت مردم را نیز
فراهم ميآورد .افراد در خیلي از موارد با مقايسه دو يا چند وضعیت دچار احساس محرومیت نسبي
(نارضايتي) ميشوند ،از اين مقايسه ميتوان در مورد كاركرد سازمان شهرداري در دو مقطع زماني (بیش
از توجه به بازخورد و پس از توجه به بازخورد) استفاده كرد .بنابراين امكان مقايسه وضعیت كنوني سازمان
با وضعیت گذشته ،فرصت ارتقاء به سطح باالتر میزان رضايت را فراهم ميآورد.
نتاج نشان داد كه شهروندان نسبت به شهرداري ،بیشتر به سمت منفي گرايش دارد .اين امر نشان
دهنده اين است كه مردم نسبت به وضعیت شهرداري از نظر میزان استفاده از منابع مالي دولتي براي
اداره امور و اينكه شهرداري سازماني غیردولتي و عمومي است ،اطالع و آگاهي ندارند .بنابراين شايسته
است اطالعرساني الزم در اين مورد صورت گیرد و اذهان مردم را نسبت به اين امر آگاه نمود.
عملكرد شهرداري خوب است اما بايد حوضه فعالیتهاش رو بیشتر كند ،از نظر فضاي سبز كمترين
میزان رضايتمندي را داشت ،چرا كه از نظر فضاي سبز و حتي سرمايهگذاري بخش خصوصي توسعهاي

بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدمات شهری و عوامل اجتماعی -اقتصادی مرتبط اب آن در شهر نقده

47

كه بايد پیدا كند رو شايد هیچ وقت پیدا نكند .وقتي شهردار يک بعدي باشد و عمران و آبادي رو تنها در
اجراي طرحهاي عمراني بداند و زيبايي نديده گرفته بشود چهره شهر آنچنانكه بايد بهبود پیدا نميكند.
بهتر است شهرداري به تقويت بخش خصوصي براي زيباسازي شهر بپردازد.
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