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  بررسي رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري مشهد و

 عوامل موثر بر آن با تاكيد بر آگاهي از عملكرد

 

  4مشرف رضا ،3، غالمرضا حسني درميان2، علي اكبر مجدي1*علي حامدمقدم

  زاد اسالمي واحد قوچانآعلوم ارتباطات اجتماعي  دانشگاه   رشته دانشجوي كارشناسي ارشد -1
  علمي دانشگاه فردوسي مشهدعضو هيات  -3و2

 آزاد اسالمي واحد قوچان  دانشگاه مدرس -4

 

  : چكيده
شهرداري يكي از نهادهاي جامعه مدني است كه در قانون اساسي در چارچوب حاكميت در عرصه هاي اجتماعي، محلي و شهري 

م اجتماعي است كه الزاماً با ساختاري كه تنها جزو ساختار توسعه اي و مشاركتي كشور محسوب مي شود.شهرداري يكي از ضرورت هاي نظا
در واقع سازمان شهرداري به عنوان سازماني محلي و غيردولتي به منظور اداره امور  از طريق مداخله مردم امكان پذير است نمايان مي گردد.

و اطراف آن به وجود آمده است و وظيفه محلي و ارائه خدمات الزم با هدف مديريت و توسعه كالبدي، اقتصادي، اجتماعي در محدوده شهر 
اين سازمان ها . آن برآورده ساختن نيازهاي مشترك شهروندان بوده كه هر كدام از افراد به تنهايي قادر به برآورده ساختن آنها نيستند

هروندان از عملكرد سازماني (شهرداري ها) زماني در رسيدن به اهداف خود و حفظ تعادل بين نيازهاي حال و آينده موفق خواهند شد كه ش
رضايت كامل داشته باشند. رضايت شهروندان موجب خواهد شد كه آنها در انجام امور و مسئوليت ها حضور فعال داشته باشند و مشاركت 

توجهي از  شهروندي به عنوان محور اصلي تصميم گيري مد نظر قرار گيرد. زيرا كه عدم رضايت اجتماعي اكثريت شهروندان و يا قشر قابل
  آنها براي هر نظم اجتماعي و عملكرد سازماني خطرناك است. 

نكات و  ميشود ميزان رضايتمندي شهروندان شهر مشهد مقدس بررسي از عملكرد شهرداري بر و آگاهي نقش اطالع رساني در اين مطالعه   
بعبارتي ديگر رضايت بخشي عملكرد  .مي گردنداشند، شناسايي و عوامل مهمي كه ميتوانند در رابطه با عملكرد سازماني تاثير مثبتي داشته ب

ان و با استفاده از تكنيك شهرداري در حوزه هاي مختلف مديريت شهري مانند اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي با توجه به اطالعات شهروند
ران روابط عمومي شهرداري مشهد را در باال به طوري كه يافته هاي پژوهشي حاضر مي تواند مدي مورد ارزيابي قرار مي گيرد، هاي آماري

 بردن رضايت مندي شهروندان و افزايش مشاركت مردمي در اجراي طرح هاي عمراني، فرهنگي، ارائه خدمات شهري وغيره ياري رساند.
  

 .رضايتمندي شهروندان ، شهرداري ، عملكرد شهرداري ، آگاهي از عملكرد:  كلمات كليدي
  

  . مقدمه1
شهري و كيفيت خدمات و همسو شدن مردم در كمك به انجام خدمات بهتر مستلزم اطالعات كافي مردم از نحوه  ارائه خدمات

بطوركلي يك شهروند وضعيت، امكانات و بهره مندي از خدمات شهرداري را با نيازهاي  خدمت رساني شهرداري به شهروندان مي باشد.
ي حاصل مي شود كه در اين مقايسه ميان وضعيت موجود و خواسته هاي خود فاصله مندتزندگي روزمره امروزي مي سنجد و زماني رضاي

اي را احساس نكند، در اين راستا به نظر مي رسد كه روابط عمومي شهرداري مشهد وظيفه مهمي در اطالع رساني از شرايط و وضعيت 
يكي از  رضايتمندي از عملكرد شهرداري را ارتقاء دهد.خدمات موجود شهرداري را به عهده دارد كه عملكرد مناسب آن مي تواند درجه 
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مشكالتي كه هم اكنون شهرداري مشهد در تصميم سازي براي اطالع رساني گسترده عملكرد فعاليت هايش به مردم دارد، اثر گذار بودن و 
  تعيين نتيجه هزينه اطالع رساني است.

ملكرد بخش هاي مختلف ابرسازمان شهرداري بي اطالع و يا كم اطالع از طرفي نظرسنجي ها نشان مي دهد مردم عموما نسبت به ع
اند و از طرفي ضرورت اطالع رساني به مردم براي مديران شهرداري و بعضًا شوراي اسالمي شهر مشهد، داليل قابل قبول عملي نداردو گاهًا 

  ي از طريق رسانه ها و .... نيست.اين موضوع مطرح مي شود كه نيازي به انجام هزينه هاي زياد براي اطالع رسان
(تجربه  از طرف ديگر به نظر مي رسد باال رفتن رضايتمندي مردم با باال رفتن اطالعات آنها از عملكرد شهرداري ارتباط مستقيم دارد

  مديران مربوطه) اما هيچ دليل تحقيقي قابل دفاعي در اين خصوص موجود نيست.
ن از محيط شهر و خدماتي كه شهرداري ارائه مي دهد، عامل مهمي درجهت ايجاد انگيزه در از آنجايي كه احساس رضايت شهروندا

مردم براي مشاركت در توسعه شهري و بهبود كيفيت محل سكونت خويش است بررسي تاثير ميزان اطالعات مردم از عملكرد شهرداري بر 
شهرداري خواهد بود. عالوه بر اين، توجه به اين نكته كه رضايت  رضايتمندي آنان راهگشاي فعاليت هاي روابط عمومي ابرسازماني چون

شهروندان از عملكرد مديريت شهري موجب ترغيب آنان براي همكاري با نهادهاي شهري درجهت انجام بهتر وظايف و ارائه خدمات در سطح 
عمومي و احساس تبعيض در ارائه خدمات از سوي شهر مي شود، حائز اهميت مي باشد. اين درحالي است كه نارضايتي از عملكرد نهادهاي 

شهرداري در مناطق مختلف شهر موجب ياس، نااميدي و عدم مسئوليت پذيري شهروندان مي شود. ايجاد حس رضايت در شهروندان و 
ا ارائه تصويري مطلوب مشاركت دادن آنان در اداره شهر نيازمند برنامه ريزي منظم و همه جانبه است كه مديريت شهري را قادر مي سازد ب

  از شهرداري و ايجاد تعاملي موثر، شهروندان را در عرصه فعاليت هاي شهري اميدوار سازد.
در اين ميان روابط عمومي به عنوان چشم و گوش و زبان يك سازمان نقش مؤثري در برقراري ارتباط متقابل بين مردم و مسئولين و 

مردم از عملكرد دستگاه متبوع، آماده نمودن اذهان عمومي در اجراي طرح ها و برنامه ها را به ، آگاهي جلب همكاري و بسط تفاهم عمومي
اطالع رساني وظيفه اساسي روابط عمومي نوين است كه به عنوان يك اصل كاربردي بايد در حوزه مربوط، برنامه ريزي شود. در  عهده دارند. 

هدر “مجهز شود و قادر به مشاهده و كنترل توامان باشد، بايد بكوشد كه دچار عارضه اين راستا روابط عمومي بايد به قدرت همه بيني 
با نشود، زيرا كارايي الزم و دقيق خود را از دست خواهد داد. روابط عمومي نوين با چنين تجهيزات و پشتوانه اي مي تواند در ارتباط ” رفتن

شيوه هاي عمل سنتي بر آن سايه گسترده است، وارد كند. مسلما براي نيل به اين امر هر جامعه اي، مفاهيم جديد را به دريايي كه انديشه و 
خطير بايد به مشورت و رايزني بپردازد، آموزش را جدي بگيرد، بدون افكارسنجي و نظرسنجي و همچنين بررسي هاي جامعه شناختي و 

كارهاي اثرگذار بر فرهنگ جامعه مربوط، بپردازد. براي گذار از  روان شناختي جامعه مورد نظر، حركتي را به طور رسمي آغاز نكند و به
 چنين درياي وسيعي بايد اطالعات را دست مايه قرار داده و اطالع رساني را به گونه صحيح اعمال كند.

  
  . مرور ادبيات2

د نهايتاً در يك قلمرو ملي و يا مؤسسات و سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي با هر مأموريت، رسالت، اهداف و چشم اندازي كه دارن
بين المللي عمل مي كنند و ملزم به پاسخگويي به مشتريان، ارباب رجوع و ذينفعان هستند تا شركتي يا تشكلي كه هدفش سودآوري و 

ور قرار رضايت مشتري است و سازماني كه هدف خود را اجراي كامل و دقيق وظايف قانوني و كمك به تحقيق اهداف توسعه و تعالي كش
داده، پاسخگو باشند. بنابراين، بررسي عملكرد نتايج عملكرد، يك فرآيند مهم راهبردي تلقي مي شود. كيفيت و اثربخشي مديريت و عملكرد 
آن عامل تعيين كننده و حياتي تحقق برنامه هاي توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و توليد محصوالت متعدد و تأمين هزينه هاي از 

حل منابع، حساسيت كافي را براي بررسي تحقق اهداف، بهبود مستمر كيفيت، ارتقاي رضايتمندي مشتري و شهروندان، عملكرد سازمان و م
مديريت و كاركنان را ايجاد كرده است. در صورتي كه ارزيابي عملكرد با ديدگاه فرآيندي و به طور صحيح و مستمر انجام شود، در بخش 

و پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي و اعتماد عمومي به عملكرد سازمان ها و كارآيي و اثربخشي دولت مي شود. در بخش دولتي موجب ارتقا 
غير دولتي نيز موجب ارتقاي مديريت منابع، رضايت مشتري، كمك به توسعه ملي، ايجاد قابليت هاي جديد، پايداري و ارتقاي كالس جهاني 

  شركت ها و مؤسسات مي شود.
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  آگاهي .1,2
حالتي از نظام پي ياخته اي است كه در  Alertnessو  Wakefulnessنخستين معناي رايج آگاهي، هوشياري و بيداري به مفهوم 

. دومين معناي رايج آگاهي آن به خالف حالت خواب يا بي هوشي، انسان مي تواند به پديده ها و رخدادها توجه كند و از آن ها با خبر شود
در زبان انگليسي است. در زبان فارسي اين معنا به بهترين وجه در واژگان  Awarenessداشتن و باخبر بودن به مفهوم  دانستن، اطالع

مي ناميم.  Congnitionيش اطالعات است، اين فرآيش را شناخت ٱبازتاب مي يابد. دانايي فرآورد توانايي مغز ما در فر "وقوف"يا  "دانايي"
ناختي كه درجريان كسب آن به كار گرفته مي شود از دقت، دامنه، گستره و كارآيي معيني برخوردار مي شود. دانايي برحسب نوع نظام ش

به كاربرده مي شود. اين مفهوم تا حدود زيادي با برداشت امروزي مغز و  "حالت يا وضع دانستن"افزودن براين دو معنا، آگاهي گاه به مفهوم 
يح آن كه مغز ما هنگامي كه كنش دانستن را نسبت به موضوعي اعمال مي كند و يا فرآيش اطالعات پي شناسي از آگاهي مي خواند. توض

 معيني از آن اطالع مي يابد، درواقع رابطه ي مارا با آن موضوع درمي يابد و تعريف مي كند. در اين پژوهش منظور از آگاهي اجتماعي همان
  1ز عملكرد شهرداري مشهد مي باشد كه نشأت گرفته از نظام شناخت دريافتمندانه يا ادراكيدانستن، اطالع داشتن و باخبر بودن شهروندان ا

  مغز انسان مي باشد كه دانايي دريافتمندانه يا ادراكي است.(آگاهي تعريف و طبقه بندي نوين، دكتر عباس طاهري)
  رضايتمندي. 2,2

ت، فرو نشاندن آرزوها، خواسته ها و نيازهاي اجزاي سازنده در يك فرهنگ جامعه شناسي براي تعريف رضايت چنين آورده است: رضاي
). اقتصاد دانان معموالً بر اين اعتقادند كه يك موسسه ي اقتصادي فقط بدنبال يك هدف و 1385جامعه در نظر گرفته شده است(فردانيان،

مشتري، حالتي است كه مشتري احساس مي كند كه آن هم افزايش سود است. ژوران رضايت مشتري را اينگونه تعريف كرده است: رضايت 
ويژگي هاي فرآورده ، منطبق بر انتظارات اوست. ژوران عدم رضايت يا ناخرسندي مشتريان را چنين تعريف مي كند: نارضايتي مشتري 

ترين مطالعات تأثيرگذار). 1385حالتي است كه در آن نواقص و معايب فرآورده موجب ناراحتي ، شكايت و انتقاد مشتري مي شود(فردانيان،
بوده است. اين مدل مبناي تدوين و توسعه ساير مدلها بوده، به عنوان پارادايم  1980در سال  در اين دهه، تدوين مدل ريچارد اليور

ر خارج . مطالعات فراواني در زمينه رضايتمندي و رضايتمندي مشتريان چه در داخل و چه دمعروف شده است» عدم تطابق - انتظارات«
 ) به1385(اصغرپور و مدرسي مطالعات فراواني در زمينه رضايتمندي مشتريان در داخل و خارج كشور انجام شده است. انجام شده است.

 400اين تحقيق به شيوه ميداني بر روي  تعداد نمونه  پرداخته اند.بررسي ميزان رضايتمندي مسافران از خدمات پايانه مسافربري مشهد 
سنجش ميزان و ) به 1386حكمت نيا و موسوي ( است.انجام شده   1385ليه مسافرين پايانه مسافربري مشهد در شهريور ماه نفر  از ك

ميزان رضايتمندي شهروندان پرداخته اند و نتايج به دست آمده از اين پژوهش عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري 
  ارزيابي كرده اند.پايين  ازعملكردشهرداري يزدمتوسط به

سنجش آگاهي و رضايت مشتركين از عملكرد و مسايل مربوط به شركت آب و فاضالب مشهد و ميزان به )، 1379محمد باقر سودخواه (
هدف اصلي از اجراي اين تحقيق  اين بوده است كه يك ارزيابي از نحوه پرداخته است.  آمادگي آنان جهت مشاركت در طرح فاضالب

رد و احدها و زير مجموعه هاي شركت در زمينه خدمات رساني به مشتركين و نيز اطالع رساني شركت در زمينه هاي الزم و مورد نياز عملك
  به صورت خالصه تحقيقات انجام شده در زمينه رضايمندي رانشان مي دهد. 1جدول  داشته باشند.

  رضايتمندي . مرور ادبيات بر تحقيقات انجام شده داخلي و خارجي1جدول
  سال  يافته هاي تحقيق  محقق  رديف
  1377  بررسي رابطه آگاهي و رضايت مشتريان صنعت برق، ،پايان نامه كارشناسي ارشد  محسن حكاك صادقي  1
  1379سنجش آگاهي و رضايت مشتركين از عملكرد و مسايل مربوط به شركت آب و فاضالب مشهد و   محمد باقر سودخواه  2

                                                      
1 Perceptual Cognition 
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  اركت در طرح فاضالبميزان آمادگي آنان جهت مش
  1381  بررسي ميزان رضايتمندي زائران از انواع خدمات اجتماعي و رفاهي ارائه شده از سوي آستان قدس رضوي  سيدعلي اصغر موسوي  3
  1383  بررسي رضايتمندي زائران نوروزي از عملكرد مهمانسراي حرم مطهر  مهدي محتشمي پور  4
  1383  ضايت مشتركين شركت آب و فاضالب خراسانبررسي ميزان ر  غالمرضاصديق اورعي  5

مركز) وابسته به آستان قدس  24بررسي ميزان استفاده و رضايت مندي زائران از خدمات رساني (  مجيد دانايي  6
  1384  رضوي و عوامل مؤثر بر رضايت مندي زائران

  1384  م مطهر رضويسنجش رضايت زائران از نحوه ارائه خدمات در پاركينگ هاي حر  ابوالفضل شرفي  7
  1384  بررسي ميزان رضايت زائرين از واحد خدمات فرش حرم مطهر امام رضا (ع)  غالمرضا بابايي  8
  1384  بررسي رضايتمندي زائرين از وضعيت نظافت اماكن متبركه حرم مطهر  مهدي محتشمي پور  9

  1385  اري از ديدگاه زائرانبررسي نيازها، مشكالت، رضايتمندي و ارزيابي عملكرد شهرد  ابوالفضل شرفي10
  1385  دبررسي ميزان رضايتمندي مسافران از خدمات پايانه مسافربري مشه احمد رضا اصغرپور و محمد مدرسي11
  1384  84بررسي ميزان رضايتمندي زائرين از نحوه عملكرد پرسنل حرم مطهر رضوي و عوامل موثر بر آن در نوروز   بنفشه افهمي12
  1386  سنجش ميزان و عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري مطالعه موردي شهر يزد  و مير نجف موسوي دكتر حسن حكمت نيا13
  1994  بررسي رابطه سطح رضايتمندي مشتري با ميزان سودآوري و افزايش سهم ها در بازار رقابت  موسسه ژوران14
  1994  ايت كاركنان و بهره وري آنان و رضايت مشتريانبررسي رابطه بين كيفيت خدمات با رض  هسكت و همكاران15
  2000  سنجش ادراك و انتظار بيماران از كيفيت خدمات بيمارستاني در سنگاپور  لين و تانك16
  2001  بررسي ادراكات و انتظارات بيماران يوناني در خصوص كيفيت مراقبت هاي دندانپزشكي  كاريديس و همكاران17
  2003  رضايتمندي مشتريان و ارتباط آن با چگونگي عملكرد كسب و كار بررسي ميزان  شركت فلكس18
  2006  بررسي ابعاد درك كيفيت خدمات در محيط هاي بهداشتي  هودسون19
  2007  بررسي ابعاد كيفيت خدمات بر مصرف خدمات پزشكي  عندليب20

وين فرد اي  دنيل اي نيومن،21
  2008  آيا ارتباط مستقيمي دارد؟ :شغليرضايت شغلي و عملكرد   آرتور و بردلي ال كيركمن

  2008  بررسي رابطه علي بين نگرش هاي شغلي و عملكرد  ميشل ريكتا22
  2013  رابطه بين رضايت شغلي و عملكرد شغلي در بخش هاي عمومي مورد مطالعه هند  دكتر رام پادماكومار23

 وا،يآ دانشگاه ت،يريمد گروه24
  2013  يشغل عملكرد و يشغل تيرضا نيب رابطه از يفيك و يكم يبررس  كايآمر متحده االتيا

  رضايت مشتريان مبناي سنجش كيفيت خدمات در سازمان ها 1,2,2
و لزوم پايبندي  شمردهكسب رضايت مشتري را از مهمترين وظايف واولويتهاي مديريت سازمان ها بر  مديريت، صاحبنظران

ضروري است سازمانها  ،بنابرايناصلي موفقيت به حساب آورده اند  شرطرا پيش  هميشگي و پايدار مديران عالي به جلب رضايت مشتريان
كه سيستم توانايي  نمايندمطلوب، همواره سيستم كيفيت خود را مورد ارزيابي قراردهند تا اطمينان حاصل  اهدافبراي دستيابي به 

موفق ترين برنامه هاي مديريت كيفيت جامع با توصيف  .را باشدرا دا مشتريانپاسخگويي به نيازها و انتظارات دائما درحال تغييرو تزايد 
حركت فراتر ازاين  يامشتري آغاز مي شود كيفيت يعني برآورده نمودن نيازها و انتظارات مشتريان  ازديدگاهكيفيت 
يتمندي مشتريان آنست كه ) انجام داده اند نشان داده است كه مشكل رضا1990تحقيقاتي كه ريچهلد و ساسر ( ).1381(عظيمي،انتظارات

اند، به داليلي ديگر براي خريد مجدد محصوالت مراجعه درصد از كساني كه بيان كرده اند كه راضي و يا حتي خيلي راضي 85تا  65
يست كه اند. معني اين گفته آن نكردهدرصد اين افراد همزمان از محصوالت ساير عرضه كنندگان (رقبا) نيز استفاده مي 40اند و نكرده

كند و تنها درصد مشتريان نارضايتي خود را بيان نمي 98تا  90رضايتمندي مشتريان مهم نيست بلكه آنچه كه مهم است نارضايتي آنهاست. 
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كاري كه احتماالً انجام خواهند داد آنست كه در فرصتي مناسب خريدهاي خود را از رقبا انجام خواهند داد. پس از آنجايي كه مشتريان 
كنند و در عين حال مشتريان ناراضي هم گاهي اوقات علي رغم نارضايتي خود خريدهاي خود را گاهي اوقات به ديگر رقبا مراجعه مي راضي

اش كنند، بايد به اين نكته پي برد كه رضايتمندي و يا نارضايتي مشتري تنها حاصل و نتيجه ارزيابي وي از خريد و مصرف گذشتهتكرارمي
تواند عاملي براي حفظ و نگهداري مشتري و در نتيجه سودآوري تلقي شود. البته تلويحاً به نظر رضايتمندي صرف نمي بنابراين، است.
رسد كه رابطه بين رضايت مشتريان  و ميزان سوددهي و يا فروش مثبت است. يعني اينكه رضايت باالتر مشتري مقياسهاي عملكرد مي

ني مثل نلسون، راست و رز بر مثبت بودن اين رابطه تأكيد دارند، ولي محققان ديگري مثل تورنو و شود. هر چند محققابهتري را موجب مي
اند، توجيه اين رابطه منفي آنست كه يك شركت تجاري، ممكن ويلي يك همبستگي منفي بين رضايت مشتري و سوددهي به دست آورده

انجامد. اما با تحقيقات را در كوتاه مدت هزينه كند كه به كاهش سوددهي مياست براي افزايش رضايت مشتري مقادير زيادي از منابع خود 
تري كه در اين مورد انجام گرفت مشخص كرد كه رابطه قابل توجيهي بين بهبود كيفيت دروني و بهبود كيفيت بيروني و در نتيجه گسترده

رجي) كه شركتها متحمل مي شوند در بلند مدت و از طريق عملكرد مالي شركتها وجود دارد. در حقيقت اين هزينه هايي (داخلي و خا
به هر روي در دانش مديريت، اين مدير است كه با هدايت سازمان به سمت عملكرد بهتر، در  شود.اند پاسخ داده ميمشترياني كه وفادار شده

  واقع سعي در فاصله گرفتن از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب دارد.  
به  -ي همانند شهرداري رضايت احساس مثبتي است كه در شهروند پس از استفاده از برنامه و خدمات موجود در شهردر سازمان هاي

ها و خدمات به وجود شود. احساس مورد نظر از تقابل ميان انتظارات شخص و مواجهه با برنامهايجاد مي  -مثابه نتيجه عملكرد شهرداري
گيرد، در صورتي كه سطوح شود  در او احساس رضايت شكل ميات هم سطح انتظارات وي ارزيابي ميها و خدمآيد.  اگر اين برنامهمي

ها و خدمات نسبت به انتظارات منجر به  ها و خدمات باالتر  از سطح انتظارات او باشد موجب ذوق زدگي و سطح پايين تر برنامهبرنامه
  گرددنارضايتي مي

  عملكرد. 3,2
بندرت  گيرد. عليرغم تواتر استفاده از اين كلمه، معني دقيق آن،وسيع در مبحث مديريت مورد استفاده قرار مي كلمه عملكرد به طور

) تعريف شده است. Effectiveness) و اثربخشي (Efficiencyتوسط نويسندگان صريحاً تعريف شده است.  اغلب عملكرد با كارايي (
نند كه چون اثربخشي بيانگر ميزان دستيابي به اهداف بوده و كارايي به اين موضوع اشاره كبيان مي 1995در سال  Neely et alمثالً .

توان آنها را دو بعد مهم عملكرد دانست. يعني هم علل داخلي اند، ميدارد كه منابع از نظر اقتصادي، چگونه براي كسب هدف بكار رفته
توانند وجود داشته باشند. از اينرو عملكرد تابعي از كارايي و عملكرد، مي (كارايي) و هم داليل خارجي (اثربخشي) براي بخشهاي خاص

توان گفت كه عملكرد هم به عمل، هم به نتيجه عمل اشاره دارد. به عبارت ديگر، بنابراين مي .اثربخشي فعاليتهاي صورت گرفته است
(سايت آموزش و پرورش، عملكرد شود.ي فرداست، تعريف ميمقدار مشخصي از  ارزش خروجتوليد به عنوان عمل امروز كه مقدمه  عملكرد

) استفاده Leading indicatorنگر (براي دستيابي به عملكرد، بايد از شاخصهاي پيشرو يا آينده ) .1378قابل مديريت است، شهريور 
نگر باعث در حاليكه شاخصهاي آيندهكنند، ) تنها وقايع تاريخي را بيان ميLagging indicatorنگر (شود. شاخصهاي پسرو يا گذشته

نگر، مدل بايد بطور پيوسته ارتباطاتش را معتبر شوند. البته براي تمديد اعتبار معيارهاي آيندهمهيا شدن شرايط براي پرورش عملكرد مي
  نگر باشد.كند. اين اعتبار بخشي بايد تا حد امكان آينده

ارزيابي از ديدگاه شهروندان، خدمتي است كه به طور مستقيم توسط شهرداري منطقه  منظور از عملكرد شهرداري منطقه برايدر اينجا 
شود. اين خدمت بايد قابليت آن را داشته باشد كه به صورت عيني در معرض مشاهده شهروند قرار گرفته و مورد يا با واسطه آن انجام مي

  .ارزيابي او واقع شود
  .رابطه بين رضايت و عملكرد4,2

رد و رضايت در درون سازمان ها يك رابطه دوسويه برقرار است به اين معني كه رضايتمندي از شغل تأثير بارزي در بهبود بين عملك
عملكرد كاركنان سازمان و از جمله مديران دارد. همچنين در تحقيقات زيادي ثابت شده كه مديراني كه رضايت شغلي بااليي برخوردارند در 

ايت شغلي پاييني دارند داراي عملكرد بهتري هستند. همچنين عملكرد مطلوب به افزايش سطح رضايتمندي مقايسه با مديراني كه رض
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. تحقيقات تجربي مختلف نشان مي  كاركنان منجر مي شود و دليل آن هم مي تواند دريافت پاداش هايي توسط شخص در سازمان باشد.
ن همان سازمان رابطه مستقيمي وجود دارد و در مواردي سنجيده شده كه دهد كه بين رضايت كاركنان يك سازمان و رضايت مشتريا

افزايش درصدي به رضايت كاركنان باعث افزايش درصد مشخصي رضايتمندي نزد مشتريان شده و به دنبال آن افزايش فروش را در پي 
ان، باعث بهبود عملكرد آنان و در نتيجه رشد ). ترديدي نيست كه در شهرداري نيز افزايش سطح رضايتمندي كاركن 1381داشته است(هيز،

سطح رضايتمندي شهروندان مي گردد و در نتيجه افزايش مشاركت آنان را در امور شهر در پي دارد. در پي سنجش مفهوم رضايتمندي 
هد و يزد در زمينه خدمات بوده ولي با  زمينه هاي گوناگوني از عملكردها روبرو بوده اند. اين زمينه ها شامل عملكرد شهرداري هاي مش

متنوعي كه در حيطه كار شهرداري است همچون سازمان اتوبوسراني، رضايت از عملكرد سازمان آستان قدس رضوي در زمينه نظافت حرم 
خره مطهر امام رضا(ع)، كاركنان حرم، مهمانسراي حضرت، رضايت از عملكرد و خدمات سازمان آب و فاضالب خراسان و شهر مشهد،  و باال

 عملكرد شركت برق مي شود.  

ميزان رضايت از خدمات گوناگون در سازمان ها در كل با نوسانات زيادي همراه بوده است. در مواردي كه در گزارش ها صرفاً به نتايج 
لت دسترسي، توصيفي محض اشاره شده ارتباط روشني با عملكرد سازمان هايي كه نام برديم به چشم نمي خورد و گمان مي رود كه سهو

گسترده بودن خدمات و يا اقدامات ويژه سازمان هاي خدمت رسان كه در مناسبت هاي خاصي همچون آغاز سال نو صورت مي پذيرد، 
رضايت آوري بيشتري داشته است. در مواردي هم مثالً رضايت زنان باالتر از مردان بوده كه نشان دهنده توجه بيشتر آنان به يك نوع 

  كرد مثًال در زمينه نظافت و رفت و روب است.خدمت و يا عمل
وجه مشترك تمامي اين تحقيقات توصيفي بودن آنهاست به گونه اي كه داليل نارضايتي را توضيح نداده اند بلكه فقط ميزان آن را 

ا گزارش شده، باز هم گزارش مي كنند كه در مواردي البته فقط با يكديگر مقايسه هم شده است. در مواردي هم كه معناداري تفاوت ه
بايستي اين تفاوت ها مورد تفسير قرار گيرند از جمله تفاوت هايي كه مثالً در ميزان رضايتمندي بين زائرين و مجاورين از عملكرد 

در مواردي هم مشاهده شده كه در مقايسه از عملكرد يك سازمان، آن  شهرداري ويا آستان قدس  در زمينه يك خدمت خاص وجود دارد.
دسته از خدماتي كه جاذبه بيشتري داشته (همچون استفاده از غذاي متبرك در مهمانسراي حضرت)  رضايت بيشتري را متوجه خود نموده 
است.در نهايت اينكه براساس قاعده كلي هرچه انتظارات شهروندان مشهدي و يا زائرين در زمينه هاي خاصي از سازمان هاي مربوطه و به 

ر بوده و در مقابل، عملكردها كمتر به اين انتظارات پاسخ مثبت داده اند به همان نحو رضايتمندي نيز كمتر بوده است و ويژه شهرداري بيشت
 وجود نياورده است.متقابالً سطح پايين انتظارات با وجود عملكرد ضعيف، نارضايتي زيادي را به 

  مدل مفهومي پژوهش  .3
ي مي رشهردارضايتمندي و افزايش عملكرد جهت تاثير آگاهي شهروندان از عملكرد شهرداري بر در اين تحقيق هدف پاسخ به فرضيه هايي 

نتايج حاصل از فرضيه ها و سواالت به خصوص شاخص هايي مانند آگاهي اجتماعي در  واطالع رساني  ارتباطلذا بايستي شهرداري  باشد.
فضاي سبز، حمل و نقل، زيبا سازي و مبلمان شهري با استفاده از ابزارهاي حوزه هاي عمراني، فرهنگي اجتماعي، فرهنگي ورزشي، رسانه، 

و ... در جهت ارتقاء آگاهي اجتماعي  ب سايت ها، مركز ارتباط تلفنيارتباط جمعي از قبيل روابط عمومي، روزنامه هاي محلي، بروشورها، و
مدل مفهومي پژوهش را نشان مي  1شكل . و ارزيابي قرار دهددر ميزان افزايش رضايتمندي و عملكرد شهرداري مورد بررسي شهروندان 

  دهد.
  
  
  
  

  
  

 

 آگاهي از حوزه عمراني

 آگاهي از حوزه زيباسازي

 نهآگاهي ازحوزه رسا
 آگاهي از حوزه فرهنگي

 آگاهي از حوزه حمل و نقل

 آگاهي از حوزه فضاي سبز

 رضايتمندي شهروندان
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  : مدل مفهومي پژوهش1شكل 
مورد ارزيابي قرار دهد و در نهايت به اين سوال پاسخ دهد كه آگاهي را تحقيق حاضر تالش ميكند نقش اطالع رساني در اين شش حوزه      

جهت ميزان آگاهي شهروندان از عملكرد   t آزمون تريان تاثير گذار است. بدين منظور از از كداميك از اين حوزه ها بر رضايتمندي مش
 مي گردد و در نهايت ميزان اثر گذاري هر حوزه تعيين مي گردد .استفاده شهرداري و از آزمون پيرسن جهت ميزان رضايمندي شهروندان 

  
  روش شناسي پژوهش.4

ساس هدف، كاربردي مي باشد. در اين نوع تحقيق هدف استفاده از يافته هاي تحقيقات روش انجام تحقيق، از نوع توصيفي و برا
و از آنجايي كه در اين ابزار تحقيق اين مقاله، پرسشنامه  بنيادي در كارهاي عملي است و از نظر عمليات مبتني بر تحقيق پيمايش است. 

نامه رعايت يكي از اصول تنظيم پرسش،ري بهره گيري شده استپژوهش، جهت توصيف داده ها و مشاهدات از شيوه هاي توصيف آما
 بسته پرسشنامه يك بصورت الزم هاي دادهنامه ي پرسشنامه و سهولت در پاسخگويي به آن است. در تهيهاختصار در طراحي پرسش

رسنجي از شهروندان درباره نيازهاي نظ"و با توجه به نتايج پژوهشي با عنوان  گرفت صورت ليكرت طيف اي گزينه پنج هاي پاسخ براساس
به تفكيك مناطق شهرداري  بوده و تصادفي بندي خوشه بصورت گيري نمونه در اين مطالعه استخراج شده است. "90شهروندان در سال
 :است شده تهيه قسمت 2در پژوهش آمده دست به مدل براساس پژوهش پرسشنامه .ارائه گرديده است

 جمع  دهندگان پاسخ با رابطه در شناختي و جمعيت كلي اطالعات كه است شده سعي عمومي االتسؤ در :عمومي سؤاالت الف)

  .گردد آوري
سؤال تشكيل شده است كه  14پرسشنامه تنظيم شده از بدين منظور جهت ارزيابي عملكرد شهرداري مشهد   :تخصصي ب) سؤاالت

سؤال حوزه  1سؤال حوزه فرهنگي،  2سؤال حوزه عمراني ،  4يب داراي بيانگر شاخص آگاهي شهروندان از عملكرد شهرداري كه به ترت
   سؤال حوزه زيباسازي ميباشد. 2سؤال حوزه حمل ونقل و 2سؤال حوزه فضاي سبز ،  4رسانه، 

  سوال در زمينه حوزه عمراني جهت آگاهي شهروندان عبارتند است از: 4
  3م حسين (ع) توسط شهرداري مشهد در منطقه احداث پل هايي همچون پل اما آگاهي از 

 از ساخت تقاطع غير همسطح مانند تقاطع غير همسطح جمهوري، امام (ع) حسين و جهاد آگاهي 

 رو ها در سطح شهر ادهيدر خصوص ساخت پ يشهردار يها تيفعالميزان اطالع از 

  شهروندان عبارتند است از:سوال در زمينه حوزه فرهنگي جهت آگاهي 2
 شهرداري) 2از فعاليت هاي فرهنگسراهاي حجاب واقد در بوستان حجاب (منطقه  آگاهي

  "مركز ارتباط مردمي شهرداري" 137از فعاليت هاي  آگاهي

  وال در زمينه حوزه رسانه جهت آگاهي شهروندان عبارتند است از:س1          
ها، مراكز ارتباط  تيروزنامه شهرآرا، بروشور، وب سا قياز طر يشهردار يها تيبه شهروندان در خصوص فعال ياطالع رسان

 "و ... يتلفن

  سوال در زمينه حوزه فضاي سبز جهت آگاهي شهروندان عبارتند است از: 4
 شهرداري)  11قه اولين باغ گل در مشهد واقع در بلوار معلم (منطاحداث 

 در جشنواره ها و نمايشگاه هاي گل و گياهشركت 

 شهرداري  2ز احداث پارك بهار واقع در منطقه آگاهي ا
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  در پارك ها يتوسط شهردار يورزش ينصب دستگاه ها
  تند است از:سوال در زمينه حوزه حمل و نقل جهت آگاهي شهروندان عبار2         

  تردد در سطح شهر يبرا ميزان استفاده از قطار شهري
  اتوبوس مدرن در سطح شهر يها ستگاهيدر خصوص ساخت ا يشهردار يها تياز فعالميزان اطالع 

  سوال در زمينه حوزه زيباسازي جهت آگاهي شهروندان عبارتند است از:2
  يشهر يو ساخت آبنماها يدر خصوص نورپرداز يشهردار يها تيفعال

 از نصب المان هاي نوروزي در سطح شهر  آگاهي

و از نظرات خبرگان محترم استفاده براي روايي پرسشنامه ها، با توجه به اينكه پرسشنامه هاي مورد استفاده بر اساس مطالعات قبلي تهيه 
در اين پژوهش براي ارزيابي  لذا روايي پرسشنامه ها به طريق محتوايي ( به وسيله اندازه گيري معرف محتوي) حاصل شده است.شده است ،

 جمع و مطالعه و پژوهش طرح تهيه از پس حاضر، پژوهش در استفاده شده است.0,750ميزان پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ

 براي اي پرسشنامه سپس، .گرديد طراحي آگاهي شهروندان از عملكرد بر رضايتمندي مشتريان فهوميم الگوي آن، نظري انيبم آوري

 نتيجه آنها، از حاصل هاي داده تحليل و تجزيه براساس و ها پرسشنامه آوري جمع و توزيع از پس درادامه و تهيه پژوهش آماري نمونه
 و نمودن خالصه دادن، سازمان منظور به. گرديد SPSS  افزار نرم وارد دهي، مرهن از پس نيز پاسخها.گرديد ارائه پيشنهادهايي و گيري
 متغيرها، بين همبستگي تعيين براي و توصيفي آمار روش از درصدها، و ميانگينها فراوانيها، محاسبه همچنين و خام نمرات بندي طبقه

داليل استفاده از آزمون پيرسون به شرح ذيل  .گرديد استفاده0,05  داري معني سطح در) پيرسون همبستگي(پارامتريك آمار وt آزمون از
  مي باشد:

 متغييرهاي آگاهي و رضايت شاخص مي باشند و سطح سنجش آنها فاصله اي است. -1

  فرضيات به دنبال تاييد يا رد رابطه بين دو متغيير مي باشد -2

  جامعه آماري.1,4
. بنابراين، الزم در رضايتمندي شهروندان در شهرداري مشهد مي باشد يانآگاهي از عملكرد مشترارزيابي  و هدف از تحقيق، سنجش

با توجه به هدف و فرضيه هاي  .شيوه نمونه گيري مناسبي از جمعيت منطقه مورد نظر داشته باشداست جامعه پاسخگو به پرسشنامه از 
نفر و با  هزار 500هزار هكتار و جمعيتي حدود  8بر منطقه با وسعتي بالغ  ينا شهرداري مشهد مي باشد. 2تحقيق جامعه آماري منطقه 

ي مي باشد. براي محاسبه حجم نمونه ي مورد نياز پژوهش از فرمول كوكران استفاده شده است، كه براي جامعه آماري ناحيه شهر 6استقرار 
  نفر تعيين شده است.  321هزار نفر حجم نمونه  500با 

      

 
 

  شوند:اي، طي مراحل زير انتخاب ميري خوشهگيافراد نمونه به صورت نمونه
نمونه در نظر گرفته شد و سپس در هر ناحيه  50حجم نمونه را به نسبت مساوي بين نواحي تقسيم شد به طوري كه در هر ناحيه  .1

 بلوك به صورت تصادفي انتخاب مي شود. 5

)1( 
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صورت سيستماتيك انتخاب ميشود. براي اين منظور ابتدا خانوار به   10در هر بلوك پس از برآورد تعداد خانوارهاي ساكن دربلوك  .2
گيري به صورت تصادفي تعيين محاسبه شده و سپس نقطه شروع نمونه  10فاصله نمونه با تقسيم تعداد خانوارهاي هر بلوك بر عدد 

 شود. مي

 .گيردگيري در هر بلوك از سمت شمال شرقي آن در جهت حركت عقربه ساعت صورت ميروند نمونه .3

 شود.خانوار باشد همراه با بلوك سمت غرب آن  در نظر گرفته مي 5بلوكي كه كمتر از  .4

 بلوكهايي كه در سمت غربي آنها بلوك مسكوني وجود ندارد همراه با نزديكترين بلوك مسكوني به آنها در نظر گرفته شدند. .5

 خانوار به سؤاالت پرسشنامه پاسخ خواهد داد. سال به عنوان نماينده 18در هر خانوار انتخاب شده يك نفر داراي حداقل  .6

  
  روايي و پايايي پرسشنامه ها.2,4

يك آزمون يا مقياس بر حسب هدف علمي يا عملي كه استفاده كننده آن دارد، روايي پيدا مي كند. در اين تحقيق، عالوه بر اشراف 
ز مديران و كارشناسان امر آموزش رسيده و پس از أخذ نقطه پژوهشگر بر موضوع مورد مطالعه، پرسشنامه تنظيم شده به رؤيت تعدادي ا

ري به طريق نظرات آنان نسبت به اصالح آن اقدام و در نهايت پرسشنامه نهايي تنظيم گرديده است و بر اين اساس روايي وسيله اندازه گي
ورد پايايي استفاده شده است. اين شاخص با اين تحقيق با توجه به نوع پرسشنامه از شاخص استواري جهت برآ محتوايي حاصل شده است.

استفاده از روش باز آزمايي آزمون بدست مي آيد. يعني همان آزمون (در اينجا پرسشنامه تحقيق) با در نظر گرفتن يك فاصله زماني مجدداً 
  بر روي همان گروه اجرا مي شود، آنگاه همبستگي دو دسته پاسخ ها محاسبه مي گردد.

دير بدست آمده نزديك به يكديگر باشند بيانگر پايا بودن پرسشنامه مي باشد. بدين ترتيب كه همبستگي بين در صورتي كه مقا
پاسخ هاي داده شده به هر سؤال، در دو دوره متوالي محاسبه مي شود و پس از آن اعتبار و پايايي كل پرسشنامه از طريق فرمول آلفاي 

  )قابل محاسبه مي باشد.2كرونباخ  (
)2(       	

	
كه ميزان   0,875و آلفاي كرونباخ شاخص رضايت شهروندان 0,750بر اساس فرمول آلفاي كرونباخ شاخص آگاهي شهروندان 

 پايايي ابزار را در حد مطلوب نشان مي دهد.
  يافته هاي پژوهش.5

 دهندگانخ پاس درصد 51 شده، آوري معج فرم 303 ميان از كه بود آن از حاكي حاضر مطالعه از حاصل توصيفي هاي يافته

 بين %5/21 سال، 30 تا 20 بين % 31، سال 20 از كمتر آنها% 6/5 ي كهطور به ،دادند مي كيلتش زنان را درصد49  و مرد كاركنان را
بي  دهندگان پاسخ %4 تحصيلي، مدرك نظر از .داشتند سن سال، 50 باالي %1/25 نهايت، در و سال 50تا40بين  %8/16، سال 30-40

 افراد %14,5 ديپلم، فوق مدرك داراي %7,6 ديپلم،داراي مدرك  %30,7داراي مدرك سيكل،  %15,5ابتدايي،  مدرك داراي %21,8سواد، 

دراري  %0,7و  دكتري تحصيالت داراي دهندگان، پاسخ %0,7 تنها حالكيه در .داشتند ليسانس فوق %4,3 و ليسانس مدرك داراي
 2همانطور كه گفته شد براي هر حوزه تعدادي سوال مشخص گرديد كه توزيع فراواني اين داده ها در جدول  باشند. تحصيالت حوزوي مي

  اين جدول ميزان آگاهي شهروندان را از عملكرد شهرداري در شهر مشهد نشان مي دهد. آورده شده است.
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  ميزان آگاهي شهروندان از عملكرد شهروندان. 2جدول
    كم و خيلي كم متوسط اد و خيلي زيادزي  بي نظير

7  1/21  4/17  5/54    
5/14  1/35  9/17  5/32    
6/8  4/28  7/29  3/33    
5/27  3/30 1/20 1/22    
6/30  2/40 6/8 6/20    
2/23  3/55   4/9  1/12     
9/29  9/39  6/10  6/19  

 
26  8/44  3/12   9/16  

 
9/38  2/43  6/7  3/10  

 
97/19  23/32  9//18  9/37  

 
6/26  5/43 6/13 3/16    
1/11  6/27 21 3/40   
2/10  9/23 8/27 1/38   
7/4  8/16 9/18 6/59   

  
 .نه يا هستند هماهنگاست  آمده فرضيه در كه )معين عاملي( ساختار يك با ها داده كه كنند مي تعيين ،)فرضيه آزمون(تأييدي هاي روش

 تأييدي عاملي تحليل ديگر، بيان به .آورد دست به مفروض عاملي ساختار يك براي تأييدي نتوا مي فرضيه آزمون روش بردن كار به با

 برازندگي تعيين طريق از تجربي، پيش يها عامل كردن مشخص از بعد تأييدي روش اينكه باالخره .است نظريه آزمون مدل يك درواقع

.در اين پژوهش كند مي آزمون ها داده مجموعه براي را نظري و شده همشاهد عاملي ساختار بهينه تطابق شده، تعيين پيش از عاملي مدل
كه  استفاده شده است 0,05انجام شده است. در اين آزمون از سطح معنا داري جهت ميزان آگاهي شهروندان از عملكرد شهرداري   t آزمون

  مقادير اين آزمون آورده شده است. 3 در جدول
  

  مشهد وندان از عملكرد شهرداريگاهي شهرآ  t.مقادير آزمون3جدول

ميانگين موزون  ميزان آگاهي شهروندان از عملكرد شهرداري
 5نسبت به 

 t مقدار آماره 
 3نسبت به عدد 

سطح معني 
  داري

 0,000  6,23 3,5  مطلع هستم 3از احداث پل هايي همچون پل امام حسين (ع) توسط شهرداري مشهد در منطقه 
 0,143 - 1,469 2,8721  انند تقاطع غير همسطح جمهوري، امام (ع) حسين و جهاد باخبرماز ساخت تقاطع غير همسطح م

 0,000 -3,391 2,6432  شهرداري) ازطالع دارم 2از فعاليت هاي فرهنگسراهاي حجاب واقد در بوستان حجاب (منطقه 

 0,742 0,329 3,0261 از دستگاه هاي ورزشي نصب شده توسط شهرداري در پارك ها استفاده كرده ام

 0,000 8,569 3,6181 از نصب المان هاي نوروزي در سطح شهر با خبرم

 0,000 -5,779 2,4258 اطالع دارم"مركز ارتباط مردمي شهرداري" 137از فعاليت هاي 

 0,000 -11,981 2,0219 براي مطلع شدن از اخبار شهرتان تا چه ميزان روزنامه شهر آرا را مطالعه مي كنيد؟
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 0,000 - 6,589 2,3744  شهرداري) مطلع هستم 11حداث اولين باغ گل در مشهد واقع در بلوار معلم (منطقه از ا

 0,000 -8,835 -2,2287 در جشنواره ها و نمايشگاه هاي گل و گياه شركت مي كنم

 0,000 -12,380 -1,8804 شهرداري اطالع دارم 2از احداث پارك بهار واقع در منطقه 

 0,000 -7,834 2,3032 ر سطح شهر از قطار شهري استفاده مي كنمبراي تردد د
 0,631 0,480 3,0375  از فعاليت هاي شهرداري در خصوص ساخت ايستگاه هاي اتوبوس مدرن در سطح شهر اطالع دارم

 0,796 -0,258 2,9819 از فعاليت هاي شهرداري در خصوص ساخت پياده رو ها در سطح شهر مطلع هستم

 0,133 1,505 3,1070 يت هاي شهرداري در نورپردازي و ساخت آبنماهاي شهري مطلع هستماز فعال

  نتايج اين آزمون را نشان مي دهد. 4انجام ميشود.جدول  tهمچنين ميزان رضايت از عملكرد توسط شهروندان جمع آوري شده و آزمون 
  

  رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري t. مقادير آزمون4جدول

ميانگين موزون   شهروندان از عملكرد شهرداري رضايت
  5نسبت به 

نسبت  t مقدار آماره 
  3به عدد 

سطح معني 
  داري

 0,000 5,506 3,3701 فعاليت شهرداري در گسترش بزرگراه ها در سطح شهر

 0,000 9,606 3,6115 فعاليت شهرداري در احداث پل ها و تقاطع هاي غير همسطح در شهر

 0,000 10,991 3,7959 وروزي در سطح شهرنصب المان هاي ن

 0,000 4,291 3,3864 شهرداري) 2فعاليت هاي فرهنگسراي حجاب واقع در بوستان حجاب (منطقه 

 0,000 13,410 3,8759 نصب دستگاه هاي ورزشي توسط شهرداري در پارك ها

اطالع رساني به شهروندان در خصوص فعاليت هاي شهرداري از طريق روزنامه 
 0,302 1,034 3,0897 هرآرا، بروشور، وب سايت ها، مراكز ارتباط تلفني و ...ش

 0,001 -3,345 2,6798 137راهنمايي و رفع مشكالت شهروندان در مراجعه به 

 0,000 6,339 3,5212 برگزاري جشنواره و نمايشگاه هاي گل و گياه

 0,000 12,509 3,8495 احداث پارك ها و فضاي سبز در سطح شهر

 0,000 6,906 3,5720 قطار شهري

 0,000 6,788 3,5000 ساخت ايستگاه هاي اتوبوس مدرن در سطح شهر

 0,000 4,182 3,2920 فعاليت هاي شهرداري در خصوص پياده رو سازي در سطح شهر

 0,000 6,997 3,4831 فعاليت هاي شهرداري در خصوص نورپردازي و ساخت آبنماهاي شهري

  
  را نشان مي دهد. آزموناين نتايج  5ن آگاهي و رضايت شهروندان آزمون مي شود .جدول سپس رايطه بي

  
  رايطه بين آگاهي و رضايت شهروندان .5جدول

 ميزان آگاهي رايطه بين آگاهي و رضايت شهروندان

رضايت 
 شهروندان

 0,492 ضريب پيرسون

 0,000ميزان خطاي آزمون

 301 ميزان خطاي مالك

مي توان نتيجه گرفت بين رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري و آگاهي آنها نسبت به عملكرد شهرداري رابطه  5جدول  توجه بهبا 
 انجام با درنهايت، مستقيمي وجود دارد كه البته شدت اين رابطه را مي توان با توجه به مقدار ضريب پيرسون در حد متوسط ارزيابي نمود.
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 SPSS11,5 ،6 افزارهاي نرم از استفاده با مدل مفهومي و مشخص نمودن درست بودن و نبودن فرضيه ها ، ارزيابي و آماري فرض آزمون
  .است شده بيان 6 جدول در پژوهش هاي فرضيه  به مربوط نتايج خالصه دگير مي قرار تأييد مورد پژوهش فرضيه

  ضريب همبستگي پيرسن  :6جدول
   ضريب همبستگي پيرسن 

نارضايتمندي شهروند  

 عمراني 269/0  

 فرهنگي 232/0  

 رسانه 272/0  

 فضاي سبز 121/0  

 حمل ونقل 278/0  

 زيباسازي 304/0  

 ميزان خطاي آزمون

 عمراني 0,000 
 فرهنگي 0,000 
 رسانه 0,000 

 فضاي سبز 0,000 
 حمل ونقل 0,000 
 زيباسازي 0,000 

 ميزان خطاي مالك

 عمراني 05/0  

 فرهنگي 05/0  

هرسان   05/0  

 فضاي سبز 05/0  

 حمل ونقل 05/0  

 زيباسازي 05/0  

  
، ميزان ارتباط بين متغير هاي آگاهي اجتماعي شهروندان در حوزه هاي عمراني، فرهنگي، رسانه، فضاي سبز، حمل ونقل 6با توجه به جدول 

سطح معناداري از سطح آزمون كوچكتر شده  بوده است. وچون  304/0و  278/0، 121/0، 232/0،272/0، 269/0و زيباسازي به ترتيب 
) . اين مقدار را مي پذيريم. يعني بين متغير هاي آگاهي اجتماعي شهروندان در حوزه عمراني، فرهنگي، رسانه، 0,05 <است (سطح معناداري

مبستگي، ارتباط در جهت وجود دارد. همچنين به دليل مثبت بودن ضريب همندي شهروندان و رضايتفضاي سبز، حمل ونقل و زيباسازي 
مثبت و مستقيم وجود دارد. يعني به طور كلي با افزايش آگاهي اجتماعي شهروندان در حوزه حمل و نقل ، انتظار داريم رضايت مندي آنان 

  از اين حوزه نيز بيشتر شود.
  

  وپيشنهادات . نتيجه گيري6
، اهداف و چشم اندازي كه دارند نهايتاً در يك قلمرو ملي و يا بين موسسات و سازمانها و دستگاه هاي اجرايي با هر ماموريت، رسالت

المللي عمل مي كنند و ملزم به پاسخگويي به مشتريان، ارباب رجوع و ذينفعان هستند تا شركتي يا تشكلي كه هدفش رضايت مشتري است 
ف توسعه و تعالي كشور قرار داده، پاسخگو باشند. و سازماني كه هدف خود را اجراي كامل و دقيق وظايف قانوني و كمك به تحقيق اهدا

كيفيت و اثربخشي مديريت و عملكرد آن عامل تعيين كننده و  بنابراين، بررسي نتايج عملكرد، يك فرايند مهم راهبردي تلقي مي شود.
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نه ها از محل منابع، حساسيت كافي حياتي تحقق برنامه هاي توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و توليد محصوالت متعدد و تامين هزي
را براي بررسي تحقق اهداف، بهبود مستمر كيفيت، ارتقاي رضايتمندي مشتري و شهروندان، عملكرد سازمان و مديريت و كاركنان را ايجاد 

ب ارتقا و پاسخگويي كرده است. در صورتي كه ارزيابي عملكرد با ديدگاه فرايندي و بطور صحيح و مستمر انجام شود، در بخش دولتي موج
در بخش غيردولتي نيز موجب ارتقاي  دستگاه هاي اجرايي و اعتماد عمومي به عملكرد سازمان ها و كارايي و اثربخش دولت مي شود.

  مديريت منابع، رضايت مشتري، كمك به توسعه ملي، ايجاد قابليتهاي جديد، پايداري و ارتقاي كالس جهاني شركتها و موسسات مي شود.
، ساالنه (ع)الرضاحرم علي بن موسيبه واسطه وجود است و  تهرانپس از  ايراندومين شهر پرجمعيت مشهد به عنوان از آنجا كه      

 شهرداري مشهد روزانه به جمعيتي بالغ بر ، از داخل و بيش از يك ميليون زائر از خارج از كشور است زائرميليون  30پذيراي بيش از 
 دهد و از جمله سازمان هاي بزرگي است كه نحوه ارائه خدمات آن و ميزان رضايت شهروندان از خدمات خدمت ارائه مي رنف 2٬410٬800

دراين تحقيق تالش گرديد تا با سنجش ارتباط بين آگاهي  ارائه شده از اهميت قابل توجهي برخوردار است. با توجه به اهميت موضوع
امروزه اطالعات در كنار ساير  شهروندان از خدمات مختلف شهري و ميزان رضايتمندي از عملكرد به اهميت موضوع اطالع رساني بپردازد.

مان مي منابع سازمان اعم از سرمايه ، نيروي انساني ، تجربه ، تخصص، اعتبار و .... يكي از عوامل مهم و تاثيرگذاربر اثربخشي و بهره وري ساز
   د.باش

اطالع رساني وظيفه اساسي روابط عمومي نوين است كه به عنوان يك اصل كاربردي بايد در حوزه مربوط، برنامه ريزي شود. در اين راستا 
نشود، زيرا ” هدر رفتن“روابط عمومي بايد به قدرت همه بيني مجهز شود و قادر به مشاهده و كنترل توامان باشد، بايد كه دچار عارضه 

 زم و دقيق خود را از دست خواهد داد.كارايي ال

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري مشهد در حوزه فعاليت هاي عمراني در سطح مطلوبي قرار 
ند، از طرف ديگر ميزان درصد از شهروندان رضايت از گسترش بزرگراه ها را در حد متوسط به باال ارزيابي نموده ا 80,4بطوريكه  دارد،

درصد مي باشد. باعنايت به اينكه اطالع رساني درخصوص پروژه هاي عمراني  58,6آگاهي شهروندان در اين حوزه در حد زياد و خيلي زياد 
ع موجب افزايش رضايتمندي نيز بوده است، لذا پيشنهاد مي گردد جهت هر پروژه عمراني بودجه اي مشخص براي تهيه بسته هاي اطال

   رساني در سطح شهر و در سطح منطقه ذينفع اختصاص يابد.
درصد) مي باشد اما 69,5اطالعات شهروندان درحوزه فعاليت هاي فرهنگي درخصوص فرهنگسراها در سطح منطقه از متوسط به پايين (

جود ارتباط مثبت و مستقيم دو درخصوص نصب دستگاه هاي ورزشي و المان هاي نوروزي در سطح شهر در حد مطلوبي است. باتوجه به و
شاخص رضايت و آگاهي پيشنهاد مي گردد سرمايه گذاري بيشتري جهت اطالع رساني فعاليت هاي فرهنگي در سطح محالت و مناطق 

 نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه اطالعات شهروندان در خصوص فعاليت هاي رسانه اي شهرداري در سطح پاييني قرار انجام شود.
اطالعات متوسط رو به پايين دارند و به همان نسبت  137درصد از شهروندان از فعاليت هاي مركز ارتباط مردمي  70,3دارد. به عنوان مثال 

برروي سطح رضايتمندي از عملكرد شهرداري در حوزه رسانه نيز اثر گذار بوده است، لذا پيشنهاد مي گردد اطالع رساني درخصوص فعاليت 
روزنامه و ... در سطح وسيعتر صورت پذيرد. رابطه بين اطالعات شهروندان در خصوص فعاليت  ،137اي شهرداري اعم از مركز  هاي رسانه

هاي شهرداري در حوزه زيباسازي و مبلمان شهري و ميزان رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري در اين حوزه نسبت به ساير فعاليتها از 
) لذا پيشنهاد مي گردد سرمايه گذاري بيشتري جهت افزايش آگاهي شهروندان در اين حوزه 0,304مي باشد ( همبستگي بيشتري برخوردار

  .انجام  شود
لذا بايستي شهرداري در زمينه اطالع رساني در خصوص نتايج حاصل از فرضيه ها و سواالت به خصوص شاخص هايي مانند آگاهي 

ماعي، فرهنگي ورزشي، رسانه، فضاي سبز، حمل و نقل، زيبا سازي و مبلمان شهري با استفاده اجتماعي در حوزه هاي عمراني، فرهنگي اجت
و ... در جهت ارتقاء آگاهي  ب سايت ها، مركز ارتباط تلفنياز ابزارهاي ارتباط جمعي از قبيل روابط عمومي، روزنامه هاي محلي، بروشورها، و

 حاصله مي تواند موجب افزايش رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري گردد. اجتماعي شهروندان كوشش بيشتري نمايد، كه نتايج
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