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Extended Abstract 

Introduction 
Evaluating the efficiency and performance of urban management in providing urban services is 

very important because of its impact on people's living standards. Given the importance of this 

issue and the fact that the city of Ardabil as the center of the province, has many problems that 

could be turned into a developed and advanced city with proper management, this study 

evaluates the level of citizen satisfaction with the performance of urban management (city 

municipality) Ardabil) in four dimensions of socio-cultural, environmental, economic and 

physical in 24 studied areas of Ardabil using the method of structural equations, which 

according to studies can gather the most useful information about the intended purpose. 

Therefore, this study seeks to answer the following question: 

 what is the evaluation of the performance of urban management from the perspective of the 

citizens of Ardabil? 

 

Methodology 
The nature of the present research is applied and the research method is descriptive and 

analytical. The method of data collection is based on library and field studies. In library studies, 

the relevant theoretical foundations, national and global experiences have been referred to and 

in field studies, questionnaire tools have been used. The study area is 24 central neighborhoods 

of Ardabil. Due to the large population living in these neighborhoods (65,774 people), sampling 

has been done. The sample size was calculated using the Cochran's formula and a total of 383 

samples were selected and a questionnaire was randomly classified (proportional to the 

population of each neighborhood) and distributed. Questionnaire questions were divided into 

two categories; the first category is related to demographic characteristics and descriptive 

information and the second category is related to the evaluation factors of urban management in 

sustainable urban development from the citizens' point of view in four dimensions: socio-

cultural, economic-managerial, environmental and physical-physical; all questions are based on 

the Likert scale (five options). In this study, Cronbach's alpha coefficient was used to obtain the 

reliability of the questionnaires. The coefficient obtained is 0.838, which indicates the high 

reliability of the questionnaire. The validity of the questionnaire was assessed based on Logical 

method which has been approved by a group of experts. Finally, the Smart PLS model has been 

exploited to analyze the obtained data and evaluate the factors affecting citizens' satisfaction in 
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urban management in sustainable urban development. The Smart PLS method consists of two 

parts. In the first part, the measurement model, i.e. the reliability of convergent and divergent 

identification and validity of research structures and tools, is examined, and in the second part, 

the structural model is tested and hypotheses are tested. Diagnostic reliability, convergent 

validity and divergent validity are discussed in examining the measurement model. 

 

Results and discussion 
First, the reliability of the indicators, convergent validity and divergent validity were used in the 

research findings section to measure the fit of the measurement model. Reliability of indicators 

for measuring internal reliability includes three criteria: factor load coefficients, Cronbach's 

alpha and combined reliability. The data show that all Cronbach's alpha values are greater than 

0.7, which indicates that the reliability is desirable, and the composite reliability values are more 

than 0.7, and all research variables have a AVE value greater than 0.5. This indicates that the 

convergent validity of the research variables is appropriate. Combined reliability criterion is 

another evaluation criterion for determining the reliability of structures in the partial least 

squares method. This criterion should also be more than 0.7, which in the results also shows the 

appropriate combination reliability. Fornell-Larker criterion was used to validate the divergence 

of the measurement model. According to this criterion, the acceptable divergence validity of a 

model indicates that one structure in the model has more interaction with its characteristics than 

other structures. Divergence validity is at an acceptable level when the average amount of 

variance extracted for each structure is greater than the shared variance between that structure 

and the other ones in the model. According to this criterion, a latent variable compared to other 

ones, should have a greater dispersion among its observable, to say that the latent variable has a 

high diagnostic validity and Ardabil Municipality performance evaluation indicators have a high 

diagnostic validity. 
 

Conclusion 
The results of structural equations showed that socio-cultural, economic-managerial, 

environmental and physical dimensions affect urban performance and these relationships are 

statistically confirmed. Based on structural equations, physical and environmental dimensions 

are the first and second priority, and economic - managerial and socio-cultural are the third and 

fourth priorities. In this regard, the results of this study are consistent with the results of research 

by Khakpour et al. (2015) on the effect of socio-cultural sustainability of Piranshahr 

neighborhoods on the performance of urban management. The results of determining the 

strategy of Ardabil citizens 'satisfaction with the evaluation of the performance of Ardabil 

metropolitan municipality have shown that citizens' satisfaction with the performance of Ardabil 

municipality in all four dimensions of socio-cultural. Environmental, economic - managerial and 

physical, is effective and meaningful, and also citizens are familiar with the importance of these 

indicators and have evaluated them in terms of significant satisfaction, so in terms of all 

dimensions of the study, Ardabil metropolitan municipality should base its action on new and 

optimal strategy and management in the areas studied in the present study to improve the 

sustainability situation. 

 

Keywords: Citizen Satisfaction, Sustainable Development, Ardabil Metropolitan Municipality, 

Partial Structural Equations Method. 
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 شهروندان یتمندیرضا با رویکرد داریپا یشهر تیریمدعملکرد  ارزیابی

 اردبیل محالت شهر: موردی مطالعه 
 

 ایران الرستان، اسالمی، آزاد دانشگاه الرستان، واحد جغرافیا، دکتری دانشجوی -  جودی بهنام

 ایران الرستان، اسالمی، آزاد دانشگاه الرستان، واحد جغرافیا، گروه دانشیار - 0 موغلی مرضیه

 ایران الرستان، اسالمی، آزاد دانشگاه الرستان، واحد جغرافیا، گروه استادیار - بخت خرم علی احمد

 
 16/10/1400تاریخ پذیرش:                                                 10/06/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
عنوان مرکز استان و شهر نسبتاً گیرد. شهر اردبیل بهبسیاری از مسائل امروزی شهرها از مدیریت شهری نشات می

رسد یمه به نظر کمهاجرپذیر و گسترده، از نظر کیفیت زندگی و رضایت شهروندان، با چالش اساسی مواجه است 
از  یریت شـهریاشد. از همین رو، الزم است تا عملکـرد مـدیکی از مباح  اصلی آن به مدیریت شهری مربوط ب

 رد اردبیـل ی شـهرمدیریت شـهر عملکرد ارزیابی پژوهش، این هدف نظر شهروندان مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا،
 برای که است حلیلیت - توصیفی روش نظر از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این. باشدمی شهری خدمات ارائه
 پـژوهش آماری جامعه .است شدهاستفاده پرسشنامه ابزار و میدانی و ایکتابخانه مطالعات پژوهش، اتاطالع تهیه
 نفـر 313 مونـه آمـارین حجـم کـوکران فرمول از که با استفاده دهند،می تشکیل اردبیل شهر محالت ساکنان را

افـزار ربعات جزئی در قالب نرممداقل روش معادالت ساختاری ح از هاداده وتحلیلتجزیه راستای در. گردید برآورد
Smart PLS یجتمـاعاابعـاد مـدیریت شـهری در  نشان داد که عملکـرد یمعادالت ساختار جی. نتاشد استفاده- 

و بـه  اسـتمـؤثر  یشهررضایت شهروندان ر ب کالبدی -یکیزیمحیطی و ف، زیستیتیریمد -یاقتصاد ،فرهنگی
ریب تأثیر ضکالبدی )با  -یکیزیابعاد ف یبر اساس معادالت ساختارم نین اند، هشده دیرواب  تائ نیا یلحاظ آمار

ی )بـا ضـریب تـأثیر تیریمـد -یاول و دوم و اقتصاد تیلودر او (332/1)با ضریب تأثیر  محیطیو زیست (113/1
 اند.ارگرفتهو چهارم قرم های سودر اولویت (071/1فرهنگی )با ضریب تأثیر  – یو اجتماع (513/1
 

 سـاختاری ادالتمعـ روش اردبیـل، شـهرکالن شهرداری پایدار، توسعه شهروندان، رضایتمندی ان کلیدی:واژگ

 .جزئی مربعات حداقل
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 مقدمه
 از یکـی (. شـهر11:0333کننـد )طـالبی و همکـاران، درصد از جمعیت دنیا در شهرها زندگی می 72حدود  5121تا سال 

 نیز آن اداره زیاد، شیوه هاینشیب و با فراز حال،تابه آن اولیه گیریشکل انزم از و است انسانی حیات نمودهای بارزترین

؛ و زیر فشارهای توسعه دائمی تغییـرات کمـی و (001 :0335 سویزی، و لطیفی) است داشته فراوانی تغییر تاریخ، طول در

 ابعـاد معاصـر دهه چند در شهرها انشتاب (. توسعه71:0333زاده، پیوندد )عزیزی و مجتبیکیفی زیادی در آن به وقوع می

 (.0:0311 شـورت، رنه) است تأثیر قرار داده تحت را...  و محیطی و سیاسی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زندگی مختلف

وسـیله تـوان بهتوسعه محالت شهری دارد؛ که می در این راستا توسعه پایدار محله نقش مهمی در روند گسترش و نحوه

ها ایجاد نمود )خـاکپور و همکـاران، های مطلوب، یکپارچگی الزم برای آنها و طرحریزیدار با برنامهمدیریت شهری پای

 از نظرصـرف محـالت تمـامی برای شهری خوب مدیریت شهری، پایدار یابی به توسعه( بنابراین، برای دست032: 0337

های مهم در مدیریت شـهری ارزیـابی عملکـرد که یکی از شاخص. آیدمی شمار به ضروری وظیفه یکآن ساکنان تعداد

 بـرای ابزاری عنوانبه تواندمی سویک از شهری مدیریت عملکرد ارزیابی (.Henseler et al,2009:279باشد )ها میآن

 نیازسـنجی بـرای ابـزاری مثابـهبه توانـدمی دیگـر، سـوی از و کنـد عمـل گرفتهانجام اقدامات پیامدهای از خودآگـاهی

 مثبـت نظـر آن بـر تخصص صاحبان و ریزان برنامه آن ه اما. بیاید شهری مدیران و ریزان برنامه کمـک بـه انشهروند

 در کـه وظـایفی دلیـل بـه شهرداری مجموعه و شهری مدیریت .است پایداری در شهری مدیریت و عملکرد نقش دارند،

 تأثیرگـذار ایمحله و شهری پایداری در تواندمی مطلوب صورتبه خود وظایف انجام با دارد، عهده بر و محله شهر سطح

کند کـه توجـه افزایش مشکالت در عرصه مدیریت شهری این نکات را تقویت می(. 0331:1 و همکاران، کاظمیان) باشد

تواند راهگشا باشد در این فرایند منظور شناخت و حل مؤثرتر مشکالت میها بهگیریواقعی به کنشگران در عرصه تصمیم

(. 5: 0333شود )زیـاری و همکـاران، های شهری در نظر گرفته میریزیها و برنامهیازها و نظرات شهروندان در سیاستن

 هـاینظام پیـدایش :انـد ازعبارت اندداشـته نقش شهری شهروندان از مدیریت رضایت در گسترش که عواملی بارهدراین

 -گذشـته هایدهـه در شـهری توسـعه رونـدهای از گـرفتن درس -ر امو اداره در مردم نقش یافتن ساالر و اهمیتمردم

 منـافع تضـمین و فرهنگـی اجتمـاعی، اقتصـادی، توسـعه -مردم هایو خواست نیازها با شهری هایطرح نبودن مطابق

 به پایین از ریزانبرنامه و مدیران نگاه رویکرد ریزی.برنامه اجتماعی اخالق و شهری زندگی فزاینده پی یدگی -شهروندان

. (31 :0312 پـور، حـاجی) اسـت شهروندان اجتماعی و انسانی هایسرمایه بر متکی و افراد توانمندسازی بـر مبتنـی باال،

 یـک عملکرد نتایج نظرات شهروندان در ارزیابی عملکرد مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه بررسی بنابراین،

 گیـرد، انجـام صـحیح و مسـتمر طوربـه و فرآیندی دیدگاه با عملکرد ارزیابی کهیشود. درصورتمی تلقی راهبردی فرآیند

 عملکـرد ارتقـاء و پایـداری جدیـد، هـایقابلیت ایجـاد توسعه، به کمک شهروندان، رضایت منابع، مدیریت ارتقای موجب

 در کارهـا انجـام در چگونگی آن از حاصل نتایج دادن تأثیر و هاسازمان عملکرد دیگر، ارزیابیعبارتیبه. شودمی مدیریتی

 آنکـه ویژهبـه. مستثنی نیسـتند قاعده این از نیز هاشهرداری و باشدمی کارآمد ضروریات مدیریت از عملکرد بهبود جهت

 از باشـند اسـتفادهمی عمـومی نهـاد ایـن اصلی مخاطبی و هستند هااز شهرداری گیرندگان خدمات ترینمهم شهروندان

بـه  نقـش آنـان کیفیت سطح ارتقاء نهایتاً و شهرداری از رضایت شهروندان بردن باال در تواندمی ملکردع ارزیابی سیستم

 بسـیاری عنوان مرکـز اسـتان، دچـار مشـکالتبـه اردبیل شهر (.31: 0331کند )خدام الحسینی و بهرامی،  ایفا را سزایی

گیری محـالت )هم ـون ای پیرا شهری و شـکلادغام روستاه شهروندان، و مشارکت گیری مشارکت دهی عدم ازجمله:

 ها(،شهری )بخصـوص بـین شـهرداری و سـایر سـازمان هایسازمان و نهادها هماهنگی عدم آباد و نیار(،مغان، ایرانگل

عـدم  انسـانی، نیـروی ها و روسـتاهای پیرامـون بـه شـهر اردبیـل(، ناکارآمـدیمهاجرت )مهاجرت از شهرستان افزایش

 صـحیح نشـدن و اجرایـی ناکارآمـدی اطالعـات، و آمـار نبـود نگری(،انداز و آینـدهدقیق )نبود چشم شهری ریزیبرنامه
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کارهـای  ضعف در اجـرای های غیررسمی(،شهری )مثل طرح ساماندهی ترافیک شهری و ساماندهی سکونتگاه هایطرح

 ضـعف آمـدزایی پایـدار شـهری(،اقتصـادی )نداشـتن برنامـه در فرهنگی )مثل پـارك بـانوان(، عمرانی )مثل پل قدس(،

شـهری و ...  هـایطرح بـرای الزم هایبودجـه و گذار مطرح از خارج استان(گذاری اقتصادی )عدم جذب سرمایهسرمایه

گردشگری و حتی اقتصادی )مثل مجموعـه  تاریخی )هم ون بقعه شیخ صفی(، هایپتانسیل به با توجه کهاست. درحالی

 .یافته و پیشرفته تبدیل گرددتوانست با مدیریت صحیحی به شهری توسعهمی دارد، دبیلشهر ار که گردشگری شورابیل(

 هچهارگان ابعاد در عملکرد مدیریت شهری )شهرداری شهر اردبیل( از شهروندان رضایتمندی میزان هدف پژوهش بررسی

لذا سـؤال پـژوهش  باشدمی یلبارد شهر محله 51 در فیزیکی - کالبدی و اقتصادی محیطی،زیست فرهنگی، – اجتماعی

 ارزیابی عملکرد مدیریت شهری از نظر شهروندان شهر اردبیل چگونه است؟  این است که

های حکمروایـی خـوب از ( در پژوهشی به تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تأکید بـر شـاخص0333زیاری و همکاران )

حکمروایـی  هایشـاخصمیانگین کل اند که ین نتیجه رسیدهاند و به امنظر شهروندان )موردمطالعه: شهر ساری( پرداخته

 هایشـاخصدر وضعیت نـامطلوبی قـرار دارد. بـا توجـه بـه نتـایج، در بـین  3از  31/0خوب از منظر شهروندان با مقدار 

 بیشترین میـزان در بـین 3از  11/5ن شهری با میانگین الشده شاخص کارایی و اثربخشی فعالیت مدیران و مسئوبررسی

دهنده مؤثر نبودن روش فعالیت مدیران در عرصـه را داشته است ولی کمتر از میانگین استاندارد است که نشان هاشاخص

نتیجـه بـرای افـزایش مشـارکت  کمترین مقـدار را داشـته اسـت در 3از  17/0شهری است و شاخص مشارکت با مقدار 

نه مشارکت شهروندان را فراهم کنند. نتایج عـدم رضـایت ن شهری زمیالزم است که مسئوشهروندان در امور مدیریتی ال

کارگیری نظـرات افـراد در عرصـه مـدیریتی و ن شـهری بایـد بـا بـهالکند که در این رابطه مسئوشهروندان را بیان می

( در 0337خـاکپور و همکـاران ) .ها، زمینه را برای افـزایش رضـایت از زنـدگی در شـهر را فـراهم نماینـدگذاریسیاست

فرهنگـی محـالت شـهر پیرانشـهر )بـا توجـه بـه  –ژوهشی به ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایـداری اجتمـاعی پ

اند تـأثیر معنـاداری بـر اند. نتایج نشان داده است که متغیرهـای مسـتقل تحقیـق توانسـتههای جمعیتی( پرداختهزیرگروه

های . هم نـین نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه از شـاخصپایداری اجتماعی فرهنگی محالت شهری پیرانشهر داشته باشند

نسبت به میانگین واقعی در سـطح مطلـوبی ارزیـابی  7117/1موردبررسی، فق  شاخص تعلقات مکانی با تفاوت میانگین 

( در پژوهشـی بـه مطالعـه فرهنـگ شـهروندی در مـدیریت شـهری تهـران 0331محمدی )شیانی و علی گردیده است.

شـهروند و  ،به شهر مربوط دستهسه  دراالجراء  زمال مقررات و قوانین ها نشان داده است کهپژوهش آناند. نتایج پرداخته

عـدم  :مشکل اساسی توجه داشـت سهتوان به می بنابراین هستند.مواجه  از عناصر فرهنگ شهروندی با چالش شهرداری

شـهری  مقرراتقوانین و  در الءخوجود  ،قررات شهریقوانین و م درابهام  ،شهری مقرراتو  اجرایی برای قوانین ضمانت

( در پژوهشـی بـه بررسـی عملکـرد 0331یغفـوری و رفیعیـان ) .داشـت خواهددنبال  بهرا  خاصیپیامدهای  که هرکدام

نتـایج حاصـل از ارزیـابی اند که مدیریت شهری در رابطه با مشارکت شهروندان در امور شهری )مورد شهر فسا( پرداخته

شـهر فسـا  -که مدیریت شهری دهدمیمدیریت شهری شهر فسا در رابطه با افزایش مشارکت شهروندان نشان عملکرد 

ایـن عملکـرد را در حـد کـم و خیلـی کــم  هادادهکه نتایج تحلیل طوریدر این رابطه عملکرد ضعیفی را داشته است، به

روی مـدیریت شـهری در اردبیـل هـای پـیشع و چالش( در پژوهشی بـه بررسـی موانـ0333درویشی ) اند.کردهارزیابی 

های جدی در مدیریت شهری شهر اردبیـل هـم ازلحـاظ سـاختاری و هـم اند که چالشاند و به این نتیجه رسیدهپرداخته

( در پژوهشی به ارزیابی عملکرد مدیریت شـهری در 0333مشکینی و همکاران ) بازیگران دخیل در امور شهر اردبیل بود.

اند کـه نـابرابری توزیـع در اند. به این نتیجه رسـیدهشهر( پرداختهفضایی نواحی شهری )مطالعه موردی: شهر قائمعدالت 

تمرکـز منـابع و  دهندههاسـت. نتـایج نشـانمیزان دستیابی ساکنان نواحی به خدمات و میزان تخصیص و تحقـق هزینه

عـدم توجـه بـه اصـول و معیارهـای عـدالت فضـایی در شهر است کـه خدمات در بعضی نواحی و دوگانگی در شهر قائم
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( در پژوهشی بـه 0330مشکینی و همکاران ) ها است.ترین دالیل این نابرابریهای مدیریت شهری از مهمگذاریسیاست

های حکمروایـی مطلـوب شـهر )مطالعـه مـوردی: محلـه اویـن تهـران( ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شـاخص

گیری الگـوی های اثربخشـی و پاسـخگویی، از کـارکرد بیشـتری در شـکلتایج نشان داده است که شاخصاند. نپرداخته

های حکمروایـی مطلـوب شـهری در اند و مدیریت محله اوین ازلحـاظ شـاخصمطلوب مدیریت محله اوین نقش داشته

دیریت شهری در مدیریت فضای سـبز ( در پژوهشی با عنوان ارزیابی عملکرد م5150) 0لین و لیو وضعیت خوبی قرار دارد.

دهنده آن است که عملکرد مدیریت شـهر های حاصل از این پژوهش نشاناند. یافتهشهری در شهرهای تایوان انجام داده

در ارتباط با امنیت فضاهای سبز شهری، راحتی و دسترسی مناسب به این فضـاها و امکانـات عمـومی ایـن فضـا میـزان 

( در پژوهشی با عنوان تأثیر مدیریت و کـارایی زمـین 5151) و همکاران 5قبول است. زئوو قابل رضایت شهروندان متعادل

دهنده آن اسـت اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشانشهر چین انجام داده 302بر رضایت از عملکرد مدیریت شهری در 

ای که گونهصورت نامتوازن است؛ بهمین بهمندی شهروندان از مدیریت شهری در قبال کاربری زکه توزیع فضایی رضایت

در مناطق غربی و شمال شرقی توازن بیشتری وجود دارد. هم نین نتایج این پژوهش حاکی از آن اسـت کـه رضـایت از 

 در ،(3051) همکـاران و 3تر از حد متوس  اسـت. گـوتیرزعملکرد مدیریت شهری در ارتباط با مدیریت زمین شهری پایین

 شـهروندان رضـایت گزارش اساس بر محلی حکومت اعتبار و مردم رضایت خدمات، کیفیت بین رابطه بررسی به ایمقاله

 بـین ارتبـاط کیفیت، اجزای وتحلیلتجزیه با شده سعی تحقیق این در. اندپرداخته محلی دولت خدمات کیفیت سنجش از

 مستقیم ارتباط رضایت و خدمات کیفیت بین رتباطا داد نشان پژوهش نتایج. شود ارزیابی اعتبار و رضایت خدمات، کیفیت

 و تیل دارند. مک هم با محکمی ارتباط اعتبار و رضایت چنینهم. است غیرمستقیم اعتبار و کیفیت میان ارتباط کهدرحالی

 وییپاسـخگ بررسی به مدیریت شهری پایدار، به دستیابی در پاسخگویی اهمیت و نقش تبیین منظوربه( 1051) 1اوما مومو

 توانـدمی اجتماعی پاسخگویی که رسیدند نتیجه این به و پرداختند مدیریت شهری پایدار در هاآن نقش و افقی و عمودی

 بـین رابطـه بررسی با( 5111) 2باشد. روپر و ری داشته شگرفی نابرابری تأثیر کاهش نهایت، در و رسانیخدمات تحول در

 تنظـیم در اجرایـی چـارچوب یـک کـه گرفتنـد نتیجـه هاد مدیریت شهری،ن اجتماعی مسئولیت و مدیریت شهری پایدار

مـدیریت  هایمؤلفـه بـه دسـتیابی بـرای هـاییمحی  ایجاد در هادولت شودمی باع  ها،سازمان اجتماعی هایمسئولیت

یت شهری مدیر هاآن هم نین. کنند عمل درستیبه محدودیت، بدون استخدام و انتخاب در آزادی هم ون شهری پایدار

 .دانندمی نهاد شهرداری توسعه برنامه از قسمتی و اجتماعی مسئولیت برای دستورالعملی را پایدار

های صورت گرفته ارتباط مثبـت و معنـاداری میـان مـدیریت شـهری و آمده نشان داد که در پژوهشعملهای بهبررسی

باشد. هدف پژوهش حاضـر نیـز ایـن اسـت کـه ها میترك این پژوهشای وجود دارد. که از وجوه مشتوسعه پایدار محله

واملی مهمی که نکات و ع عملکرد مدیریت شهری در محالت شهر اردبیل را مورد ارزیابی قرار دهد تا از این طریق بتواند

ا ر ایـن راسـتدتوانند در رابطه با عملکرد مدیریت شهری و رضایتمندی شهروندان اثرگذار هستند را شناسـایی نمایـد. می

های پژوهش حاضر در باال بردن میان رضایتمندی شهروندان و افزایش مشارکت مردمی توانند از یافتهمدیران شهری می

ها ها دارد در شـاخصها و ... یاری رساند. تفاوتی که این پژوهش با سایر پژوهشها و برنامهها در اجرای طرحو اعتماد آن

 باشد.ه موردمطالعه میو متغیرهای موردبررسی و هم نین محدود
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 مبانی نظری

ار دارد طور واضح در ارتباط با رواب  قدرت، ماهیـت شـهر و سـاختار اجتمـاعی و اقتصـادی قـرماهیت مدیریت شهری به

 بـرای عنصـری نآ رأس در است الزم شود، گرفته نظر در سازمانی هم ون شهر (. اگر33:0330)مشیکینی و همکاران، 

 عبــدالهی، و صــرافی) نامیـد شـهر مـدیریت تـوانمی را عنصـر ایـن قـرار گیـرد؛ امور کنونی اداره و آینده ریزیبرنامه

 ایجـاد در مهمـی شنقـ مـدیریت شـهری، چـون شـهری خدمات دهندهارائه عمومی هایسازمان کارآمدی(. 0317:050

 واکـنش و تـأثیر هایشـاخص از عملکـرد، و کارآمـدی ایـن بررسـی در بنـابراین. دارد جامعه هر در توسعه هایظرفیت

 اندکرده دریافت شهروندان عمل رد خدماتی چه شود، مشخص پاتر و هیلی نظر بر اساس تا شدهگرفته بهره کننده،استفاده

 از شـهروندان رضـایت ا(. لـذ33:0333است )کـاظمی و رحمـانی،  داشته توفیق آنان تقاضاهای برآوردن در اندازه چه تا و

 را آن دیگر رخیب و عمومی خدمات مدیریت و توسعه و رشد مدیریت با مترادف را آن بعضی که ،شهری مدیریت عملکرد

 توسـعه همـدیگر بـا کـه کنـدمی تعریـف شهروندان و خصوصی بخش دولت، اقدامات) هافعالیت از ایمجموعه عنوانبه

(. شالوده مـدیریت 213:0331افروز،  غفاری و) کندرا شکل داده و هدایت می شهری نواحی کالبدی و اجتماعی اقتصادی،

هـداف اسازی منابع بـرای دسـتیابی بـه شهری عبارت است از بر عهده گرفتن نقش فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگ

لکه فراتـر از ایـن ب(. مدیریت شهری صرفاً مدیریت مشکالت شهر را بر عهده ندارد، 035: 0311توسعه شهری )سعیدی، 

مـدیریت  (.11: 0331جانبه و پایدار، بر عهده دارد )پرهیزکار و فیروزبخت، ای همهسوی توسعهبه موضوع، راهبری شهر را

عنوان ههرداری نیز بشامور شهر است و  اجرایی یک سازمان مشتمل بر عناصر متعدد برای اداره –شهری به لحاظ اداری 

ریت ترین عنصر اجرایی سیستم مدیدد و مهمگرهسته اصلی جزء عناصر مهم مدیریت سیاسی اجتماعی شهر محسوب می

گیرد که مشـروعیت مبتنـی بـر (. مدیریت شهری قدرتمند زمانی شکل می011: 0337شهری است )خاکپور و همکاران، 

تـرین ابـزار بـرای مـدیریت شـهری موفـق، (. بنـابراین مهم15: 0331مشارکت مردم داشته باشد )یغفـوری و رفیعیـان، 

 مهـارت، کیفیـت، خصوصـیات، صالحیت، تا کندمی کمک کار و رضایتمندی شهروندان است. این گیری از مشارکتبهره

 بـرای راهکاری عنوانهب مدیران عملکرد ارزیابی در این راستا. شود مشخص آینده برای مدیران بالقوه پتانسیل و ظرفیت

 که کندمی تعیین و مشخص را شغلی دهایاستاندار که است مدیریتی مسئولیت یک عملکرد ارزیابی. است انگیزه افزایش

در خصـوص  .(011: 0337آقاعلیخـانی و همکـاران، نـه ) یـا هسـت شـدهتعیین استانداردهای حدود در کارکنان عملکرد

 مـدیریت یـهو نظر شهری تیریو مد تیحاکم هینظرشهری،  پایدار مدیریت شهری سه نظریه مهم مطرح است مدیریت

 اند.شدهصورت مختصر توضیح دادههشهری( که در ادامه ب مداری

 از اسـتفاده در پیشرفت تجدید پذیر،غیرقابل منابع از استفاده حداقل شهری پایدار مدیریت شهری: پایدار نظریه مدیریت

 شـامل را انسان نیازهای اساسی در هایتمحدود محلی، و جهانی سطح در زائد جذب مواد هایظرفیت تجدید پذیر، منابع

 لـوژیکی،اکو نظـر بایست ازیم شهری هاییاستس طورکلیبه. است مواجه چهار بحران با شهری پایدار دیریتم .شودیم

 و شـهری محـی  آلـودگی از جلـوگیری ازجملـه مهمی موضوعات نظریه این .باشد پایدار تکنیکی و اجتماعی اقتصادی،

 از و حمایـت آور،یـانز یهاتوسـعه از حمایتعـدم ملـی، و اییـهناح محـی  محلـی، تولید هایظرفیت کاهش ای،یهناح

 (.1:0333)زیاری و همکاران، کندمی مطرح را هایافتباز

 بـه. پـردازدیم حکومت شهری مورد در هفتاد دهه حدود در اللین مک برایان نظریه شهری: مدیریت و حاکمیت نظریه

 بـه سـبب نسـبت همـین بـه و گیرنـدیم شـکل شهری رفتارهای تجلی در قالب مدنی جامعه نهادهای یک در وی نظر

 مـک .یابندیم قوام وگرفته شکل شهرها در اجتماعی یهاحرکت و اولین برخوردارند بیشتری اهمیت از اجتماعی تغییرات

بیشـتری  سـازگاری از رشـد به رو تغییرات به نسبت که سیستمی .گیردیم نظر در باز سیستم عنوان یکبه را شهر اللین

 سیسـتم بـر شـهر بـر حـاکم سیسـتمی فرایند اللین نظر مک در باشد، پاسخگو آن مسائل به نسبت و اشدبیم برخوردار
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 ایـن بـه شـهری حاکمیـت و شـهری بح  حکومـت اللین مک نظر از. است اثرگذار گذاری تصمیم نظام یزی وربرنامه

 هـم کـه اسـت اییوسـتهپ هـم به منظا فرایند متضمن این است، فرایند نوعی حاکمیت او نظر از. گرددیممعین  صورت

 مسـائل با مؤثر برخورد توانایی حاکمیت، نگری دریندهآ و تناسب پاسخگویی،. گیردبرمی در را "اجتماع "هم و "حکومت"

. اسـت غیررسـمی یاشـبکه بلکـه مسـتلزم دارد بستگی رسمی، سازمانی یهاشبکه به تنهانه بینی رویدادهاپیش و جاری

 و هاشـمی) رسـانند انجـام به آن را مانندفرومی کار در رسمی، یهاشبکه که زمانی سازندیمقادر  را مردم که ییهاشبکه

 (.71:0331 همکاران،

 بنیانی سیشهرشنا از مطالعات بسیاری موضوع( 0327) پال شهری مداری مدیریت نظریه شهری: مداری مدیریت نظریه

 دهـد،یم گسـترش را شهرشناسـی دانـش مرزهـای و دارد محـض علمی یریگجهتو  است پردازییهنظر بر مبتنی که

 بـا مـرتب  دیران دولتـیم و ساختمانی یهاشرکت مدیران شهرداران، از شهری )اعم مدیران پال نظر از. است قرارگرفته

. أکیـد داردت شـهری مـدیران نسـبی اسـتقالل روی وی. اسـت خاصـی برخـوردار اهمیت از منابع توزیع در( شهری امور

 های اقتصادی،گروه یرتأث تحت مدیران که است داده نشان مدیریت گرایی زمینه در اخیر شهرشناسی مطالعات وداین،باوج

 انتظار برخـوردار وردم عمل استقالل از پال نظریه برخالف و هستند مدیریت شهری نظام مقررات و دیوانساالری مقررات

 (.355: 0315 سناجردی،یرجب و یزدیی)پاپل نیستند

ها برای شناخت مدیریت شهری این است که تغییر در عملکـرد عرصـه ترین کمکو اینکه از نظر هاروی یکی از معروف

زام تغییر و اصـالح با توجه به نقش و جایگاه مردم در مدیریت شهری، ال (.Deniz, 2012: 559)مدیریتی را توضیح دهد 

دون بـ (.51: 0331امالً مشخص اسـت )رضـویان و همکـاران، سیستم مدیریت شهری با تأکید بر نقش و جایگاه مردم ک

های چندانی در دستیابی به اهداف خـود نخواهنـد ها موفقیتهمکاری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، شهرداری

 تقویـت هری،شـ مـدیریت سیسـتم تئوریـک هدف که باورند این بر (. پژوهشگران15: 0331داشت )یغفوری و رفیعیان، 

 کارآمـد و راحـت زنـدگی رایبـ مناسـبی محی  و زمینه جامعه متعارف سطح در که ایگونهبه است شهری توسعه یندفرا

 مـدیریت سیسـتم (. هـدف50:0335شود )لطیفی و سـویزی، فراهم اقتصادی و اجتماعی هایویژگی تناسببه شهروندان

 تعریف شود،می قائل یستمس این برای دولت که شینق و شهرهاست، امور اداره حکومتی، سیستم از جزئی مثابهبه شهری

 اهـداف جهـت در یشهر مدیریت سیستم هدف باشد، هرچه تعریف، این که نیست تردیدی. سازدمی روشن را هدف این

  .(111: 0331حکمت نیا و همکاران، ) کندمی تبعیت آن کلیات از و همسوست آن با و بوده ملی

 

 روش پژوهش
ــماه ــر ای ــژوهش حاض ــدف، ت پ ــوع ه ــز ن ـــ یاربردک ــژوهش آن توص ــوده و روش پ ـــیو تحل یفیب ـــت. روش  یل اس
ن یـا یمطالعـات محــدودهاسـت.  یدانیـو م ایکتابخانـهمطالعـات  شـیوهن پـژوهش بـه دو یـاطالعـات در ا آوریجمع

نفــر(،  12771) ن محـالتیـن در اکاد ســایـت زیـاســت. بـا توجـه بــه جمع لیـشـهر اردب مرکــزی محلـه 51پـژوهش 
 هانمونـه جمـوعده و میـران محاسـبه گردکوکـق فرمـول یـق از طریـتحق نمونـهاسـت. حجـم  گرفتهانجام گیریهنمون
ــا جمعیــت هــر محلــه(، پرسشــنامه توزیــع و  شــدهبندیطبقهو بــه روش تصــادفی نفــر انتخــاب شــد  313 )متناســب ب

ــت. ــل گش ــش تکمی ــایی پرس ــت آوردن پای ــه دس ــرای ب ــژوهش ب ـــن پ ــریب آنامهدر ای ــاخ ها از ض ــای کرونب لف
ـــریب بهاستفاده ـــه ض ـــت ک ــده اس ــتش ــه  131/1 آمدهدس ــت ک ــاناس ــت.  دهندهنش ــنامه اس ــاالی پرسش ــایی ب پای

ــی استفاده ــز از روش منطق ــنامه نی ــی پرسش ــنجش روای ــرای س ــین ب ــش هم ن ــن روش در دو بخ ــت. ای ــده اس ش
قل بایـد دارای روایـی ظـاهری شده اسـت: بخـش اول تأییـد ظـاهری پرسشـنامه )یعنـی اینکـه پرسشنامــه حـداانجام

باشد( و بخـش دوم تأییـد محتـوایی پرسشـنامه )در ایـن حالـت کمیـت و کیفیـت ســؤاالت از نظـر خبرگـان بررسـی 
کارشناســان و خبرگــان رســـیده اســـت. در نهایــت،  جمعــی از تأییــدشــود( کــه در هــر دو بخــش، پرسشــنامه بــه می
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 توسـعه شـهروندان در مـدیریت شــهری در تیامـل مـؤثر بـر رضـاآمده و ارزیـابی عودسـتهـای بهبرای تحلیـل داده
 شده است.از دو بخش تشکیل Smart PLSشده است. روش استفاده Smart PLSاز مدل  یشهر داریپا

 

 تحقیق موردمطالعه. متغیرهای 1جدول شماره 
 متغیرها شاخص

 رهنگیف-اجتماعی 

رغیب تارتباط با  در مدیریت شهری؛ عملکرد ارزش تاریخی و میراثی ارتباط با حفظ بناهای با مدیریت شهری درعملکرد 
ملکرد ع ؛ت ساکنانهای گذران اوقات فراغارتباط با ایجاد محل مدیریت شهری در؛ عملکرد ساکنان محله به ماندن در محله

رتباط با ات شهری در مدیری؛ عملکرد و...)رفاه شهروندی( کتابخانههنری،  حوزهسرا، ارتباط با ایجاد فرهنگ مدیریت شهری در
د با اعتما ارتباط مدیریت شهری در؛ عملکرد احساس شهروندی تعلق مکانی و رضایت از محل زندگی حس سرزندگی شهری،

 .محور بودناحساس خوشبختی و اجتماع )اعتماد مردم به هم و شهرداری(، اجتماعی

 اقتصادی و مدیریتی

در  دیریت شهریملکرد ؛ عممحله اقتصادی موردنیاز ساکنان مدیریت شهری در ارتباط با ایجاد واحدهای تجاری وعملکرد 
؛ های اقتصادییتباط با توزیع مناسب فعالارت مدیریت شهری در؛ عملکرد های اقتصادی موجودارتباط با سودآوری فعالیت

صدور  ا تسهیل دربارتباط  رمدیریت شهری د؛ عملکرد فعالیت اقتصادی مزاحم ارتباط با جلوگیری از مدیریت شهری درعملکرد 
 .سب برای مشاغلی که موردنیاز ساکنان محلهک پروانه

 محیطیزیست

ی در دیریت شهرملکرد ؛ عممدیریت شهری در ارتباط با تنظیف و نگهداری و نهرهای عمومی و مجاری آب و فاضالبعملکرد 
ط با فراهم رتبامدیریت شهری در ا ؛ عملکردزباله تخلیههای مخصوص له و ایجاد محلآوری، دفع و بازیافت زباارتباط با جمع
ها و غنگهداری با ارتباط با ایجاد، حفظ و یریت شهری درمد ؛ عملکردرانی(رانی و تاکسی)اتوبوس عمومیونقل آوردن حمل

 .پسماند ریدخمدیریت شهری در ارتباط با اهتمام در تمیزی و پاکیزگی و ؛ عملکرد های عمومیپارك

 فیزیکی کالبدی

هری برای د مبلمان شابر و نصب نیمکت و ایجاآسفالت مع های عمرانی متنوع،اجرای طرح با اطمدیریت شهری در ارتب عملکرد
 ؛مساکن بهسازی ورسیدگی به وضعیت بافت فرسوده و توجه به نوسازی  مدیریت شهری دره؛ عملکرد بهبود وضعیت محل

ر ارتباط با مدیریت شهری دد ؛ عملکرتلف سنیهای مخگروه های متنوع برایمدیریت شهری در ارتباط با ایجاد کاربری عملکرد
سترسی به باط با دارت مدیریت شهری در؛ عملکرد راهنمایی و متوسطه( دبستان، دسترسی به خدمات آموزشی )مهدکودك،

ی، احداث کینگ عمومجاد پارای؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با و..( درمانگاه)خانه بهداشت،  خدمات بهداشتی و درمانی
 ه.محل ها و نصب تابلوهای راهنمای مسیر درساخت یادمان سرا، مسجد، بازار روز،رهنگف

 

 و تعداد نمونه منتخب هر محله موردمطالعهمشخصات محالت  .2 شمارهجدول 

 تعداد نمونه منتخب تیجمع محله

 6 763 زینال

 11 1900 اونچی میدان

 8 1308 طوی

 3 416 اسماعیل بیگ

 28 4925 مالهادی

 23 3762 سرچشمه

 10 1690 عالی قاپو

 9 1564 شاه باغی

 34 5704 نواب صفوی

 12 2086 باغمیشه

 41 7072 محمدیه

 22 3780 اوچ دکان

 5 672 تازه میدان

 6 1092 تازه شهر

 15 2500 یساول

 10 1720 علیّه

 19 3264 آقاکاظم

 7 1296 پیرعبدالملک

 5 768 پیرشمس الدّین

 18 3087 زرگر یرپ

 10 1708 منزوی() یدآبادس

 36 6055 پیر مادر

 28 4832 یعقوبیه

 23 3810 جمعه مسجد

 383 65774 مجموع
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 محدوده موردمطالعه
 تـرینکهن از یکـی اردبیـل شـهر. اسـت شـدهدادهنمایش  اردبیل شهر پژوهش نیا ییایجغراف قلمرو، 0 شمارهدر شکل 
 بافـت. گرددمی محسوب رانای شهرهای سردترین از و بوده آرتاویل شهر این باستان نام. رودمی شمار به ایران شهرهای
 لکشـ منحنـی مـورد چنـد استثنایبه شهر هایخیابان اغلب آن تبعبه هک است تارعنکبوتی صورتبه اردبیل شهرکنونی 
 اسـت بوده 253371 بربالغ 0332 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری نهایی نتایج بر اساس اردبیل جمعیت. باشدمی
 اردبیـل شـهر جمعیـت جمـوعم از آمـار همـین بر پایه. رودمی شمار به ایران پرجمعیت شهر شانزدهمین ،جهتازاین که

 خانوار 021157 برالغب شهر این خانوارهای شمار هم نین. دهندمی تشکیل زنان را نفر 531232 و مردان را نفر 511101
 .(70: 0337)یزدانی و پاشازاده،  است بوده

 

 
 . محدوده جغرافیایی مورد مطالعه1شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
 12-31درصد در گروه سنی  31نفر نمونه آماری تحقیق از نظر سن،  313از که  دهدمیتوصیفی تحقیق نشان  هاییافته

یپلم و از نظـر شـغل ددرصد  33، از نظر سطح سواد، متأهلدرصد  71، تأهلدرصد مرد؛ از نظر  11جنسیت،  سال؛ از نظر
 است. شدهارائه 3ر جدول شماره . سایر جزییات دانددادهدرصد نمونه آماری تحقیق را افراد با گروه شغلی آزاد تشکیل  10

 

 خراجی(است واریانس میانگین ترکیبی، پایایی کرونباخ، آلفای عاملی، )بارهای PLS کیفیت از ایخالصه .3 شماره جدول
آلفای  عاملی بار گویه شاخص

 کرونباخ
پایایی 
 ترکیبی

میانگین واریانس 
 استخراجی

 فرهنگی-اجتماعی 

اثی میر وارزش تاریخی  با حفظ بناهای با در ارتباط. مدیریت شهری 0
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محله در

320/1 

717/1 711/1 270/1 

، محله ن دربا ترغیب ساکنان محله به ماند . مدیریت شهری در ارتباط5
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محلهدر 

172/1 

 ات فراغتگذران اوق هایمحلارتباط با ایجاد  . مدیریت شهری در3
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محله ساکنان در

713/1 

 بخانهکتا هنری، حوزه، سرافرهنگارتباط با ایجاد  . مدیریت شهری در1
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محلهدر  (و...)رفاه شهروندی

271/1 

احساس  دیریت شهری در ارتباط با حس سرزندگی شهری،م-2
 ونهچگشما  محلهدر شهروندی تعلق مکانی و رضایت از محل زندگی 

 ؟است عمل کرده
212/1 

 هم و م بهاعتماد مرد) اجتماعیشهری در ارتباط با اعتماد  مدیریت .1
شما  محلهدر  محور بودناجتماعخوشبختی و  احساس شهرداری(،

 ؟است عمل کرده چگونه
101/1 

 اقتصادی و مدیریتی
ادی اقتص تجاری و واحدهایبا ایجاد  در ارتباط. مدیریت شهری 0

 ؟است عمل کرده چگونهشما  محلهدر ساکنان محله،  موردنیاز
325/1 101/1 771/1 203/1 
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د اقتصادی موجو هایفعالیت سودآوریبا  در ارتباط. مدیریت شهری 5
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محلهدر 

711/1 

ر داقتصادی  هایفعالیتارتباط با توزیع مناسب  . مدیریت شهری در3
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محله

155/1 

در  زاحمماقتصادی  از فعالیتارتباط با جلوگیری  . مدیریت شهری در1
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محله

111/1 

رای کسب ب پروانهارتباط با تسهیل در صدور  شهری در. مدیریت 2
 ردهکعمل  چگونهشما  محلهدر محله،  موردنیاز ساکنانمشاغلی که 

 ؟است
221/1 

 محیطیزیست

در  و نهرهای عمومی و مجاری آب و فاضالب و نگهداری تنظیف .0
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محله

101/1 

731/1 111/1 227/1 

د ایجا فت زباله و، دفع و بازیاآوریجمعبا  در ارتباط. مدیریت شهری 5
 ؟است هعمل کرد چگونهشما  محلهدر زباله  تخلیهمخصوص  هایمحل

151/1 

 عمومی ونقلحمل. مدیریت شهری در ارتباط با فراهم آوردن 3
 ؟است مل کردهع چگونهشما  محلهدر ( رانیتاکسیو  رانیاتوبوس)

153/1 

و  هاباغارتباط با ایجاد، حفظ و نگهداری  . مدیریت شهری در1
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محلهدر عمومی  هایپارك

117/1 

 ریدو خ شهری در ارتباط با اهتمام در تمیزی و پاکیزگی مدیریت .2
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محلهدر  پسماند

712/1 

 فیزیکی کالبدی

لت آسفا نوع،عمرانی مت هایطرحاجرای  با در ارتباط. مدیریت شهری 0
 حلهمت نصب نیمکت و ایجاد مبلمان شهری برای بهبود وضعی معابر و
 ؟است عمل کرده چگونهشما 

731/1 

111/1 117/1 273/1 

ه ب و توجهرسیدگی به وضعیت بافت فرسوده  شهری در مدیریت .5
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محلهدر مساکن  و بهسازینوسازی 

111/1 

 هایهگرومتنوع برای  هایکاربریبا ایجاد  در ارتباط. مدیریت شهری 3
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محلهدر  مختلف سنی

115/1 

با دسترسی به خدمات آموزشی  در ارتباط. مدیریت شهری 1
عمل  چگونهشما  محلهدر و متوسطه(  راهنمایی ،دبستان )مهدکودك،

 ؟است کرده
102/1 

 انیدرم ارتباط با دسترسی به خدمات بهداشتی و . مدیریت شهری در2
 ؟است عمل کرده چگونهشما  محلهدر و..(  درمانگاه )خانه بهداشت،

711/1 

اخت س ر روز،، مسجد، بازاسرافرهنگ. ایجاد پارکینگ عمومی، احداث 1
عمل  ونهچگشما  محلهدر راهنمای مسیر  تابلوهایو نصب  هایادمان
 ؟است کرده

370/1 

 

که حاکی از مطلـوب بـودن  باشدمی 7/1از  که کلیه مقادیر آلفای کرونباخ بیشتر دهدمینشان  ،3 شمارهاطالعات جدول 
 2/1 از بیشـتر AVE میـزان دارای پـژوهش متغیرهـای تمامیو  7/1 نیز بیشتر از. و مقادیر پایایی مرکب باشدمیپایایی 
معیار پایایی ترکیبی یکـی دیگـر از معیارهـای  .است پژوهش متغیرهای مناسب همگرای روایی از حاکی این که باشندمی

باشـد کـه در نتـایج  7/1در روش حداقل مربعات جزیی است. این معیار نیز بایستی بیشتر از  هاسازهارزیابی تعیین پایایی 
گیری، از معیـار نیز جهت روایی واگرایی مـدل انـدازه 1 شمارهدر جدول یبی مناسب دارد. جدول فوق نیز نشان پایایی ترک

قبول یک مدل، حاکی از آن است که یک سـازه در الرکر استفاده گردید. بر اساس این معیار، روایی واگرایی قابل –فورنل
قبولی اسـت کـه هایش دارد. روایی واگرایی وقتی در سطح قابـلهای دیگر تعامل بیشتری با شاخصمدل نسبت به سازه

های دیگـر در مـدل از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سـازهشده برای هر سازه، بیشتر میزان متوس  واریانس استخراج
 باشد.
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 Fornell-Larckerبر اساس معیار  پژوهش یرهایمتغ ییروا یو بررس یس همبستگیماتر .4 شمارهجدول 

بعد اجتماعی  
 فرهنگی

بعد اقتصادی 
 مدیریتی

 بعد فیزیکی محیطیزیستبعد 
 کالبدی

 شهرداریعملکرد 
 اردبیل

     113/1 فرهنگی -بعد اجتماعی

 –بعد اقتصادی 
 مدیریتی

221/1 717/1    

   125/1 213/1 512/1 محیطیزیستبعد 

  110/1 111/1 301/1 517/1 کالبدی -بعد فیزیکی

 عملکرد شهرداری
 اردبیل

232/1 117/1 711/1 710/1 253/1 

 

 ایپـذیرهمشـاهده  بین در را بیشتری پراکندگی باید پنهان، متغیرهای سایر با مقایسه در پنهان متغیر یک معیار این طبق

عملکـرد  ارزیـابی هایشـاخصدارد و  بـاالیی تشخیصـی روایـی مـدنظر پنهـان متغیر گفت بتوان تا باشد، داشته خودش
 .اندبودهنیز دارای روایی تشخیصی باالیی  اردبیل شهرداری

 
 یساختار یآزمون الگو

محاسـبه و تفسـیر  Q2و  R2 ،f2(، معیارهـای t)مقـدار  هاگویـهدر بررسی آزمون الگوی ساختاری، ضـرایب معنـاداری 
 .شوندمی

 5شـماره  اسـت کـه نتیجـه آن در شـکل tمعیار اول برازش الگوی ساختاری ضـرایب معنـاداری  :tضرایب معناداری 
سطح اطمینان  هاو رواب  میان متغیر هاگویهبیشتر هستند، یعنی تمامی  31/0از  tاست. تمامی ضرایب معناداری  شدهارائه
 معنادار هستند. 32%
 

 
 هاگویه tمقدار . 2 شمارهشکل 

 

 )وابسـته( الگـو اسـت. زایدرونمربوط به متغیرهای پنهان  R2. باشدمی R2 معیار دوم الگوی ساختاری معیار :R2معیار 
R2 عنوانبه 17/1و  33/1، 03/1ار دارد و سه مقد زادرونبر یک متغیر  زابرونیک متغیر  تأثیراست که نشان از  معیاری 

(. با توجه به شکل شماره 011: 0332)داوری و رضازاده،  شودمیمقدار مالك برای مقادیر ضعیف، متوس ، و قوی تفسیر 
 .باشدمیلگوی ساختاری که نشان از مناسب بودن برازش ا باشدمی 27/1 زایدرونمربوط به متغیر  R2، مقدار 3
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 زادرونمتغیر  R2مقدار  .3 شمارهشکل 

 

 بینـیپیشبرای بررسی توانـایی  0گیسر -استون 2Q. ضریب باشدمی 2Q معیار چهارم الگوی ساختاری معیار :2Qمعیار  
اسـت.  بینـیپیشریب نشـانگر توانـایی مثبت این ض. مقادیر شودمیمتغیرهای وابسته از روی متغیرهای مستقل استفاده 

 32/1و  02/1، 15/1مقـادیر  زادرون هایسـازهالگو در مـورد  بینیپیشدر مورد شدت توانایی ( 5113) همکارانو  5هنسلر
که به معنای  باشدمی 111/1مساوی با  Q2مقدار  .(Vinzi,2010:49) به ترتیب ضعیف، متوس  و قوی را تعیین نمودند

 .باشدمی شدهمشاهدهمتغیرهای  بینیپیشبرازش بسیار مناسب الگو و توانایی قوی 

 
 زادرونمتغیر  q2مقدار  .4 شمارهشکل 

 
 اردبیل شهری مدیریت عملکرد ارزیابی جهت R2و  Q2مقدار  .6 شماره جدول

 بینیپیشتوانایی  R2 قدرت رابطه Q2 ابعاد

 رابطه ضعیف 321/1 متوس  بینیپیشتوانایی  010/1 رهنگیف -بعد اجتماعی

 رابطه قوی 717/1 متوس  بینیپیشتوانایی  501/1 دیریتیم -بعد اقتصادی

 رابطه قوی 125/1 متوس  بینیپیشتوانایی  370/1 و بهداشت محیطیزیست بعد

 رابطه قوی 110/1 متوس  بینیپیشتوانایی  331/1 البدیک -بعد فیزیکی

 
 

                                                           
1 . Stone & Giesser 

2 . Hensle 
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 معناداریضرایب  بر اساسدالت ساختاری انتایج مع .5 شمارهشکل 

 

 تحقیق هایفرضیهنتایج بررسی  .7شماره  جدول

ضریب  فرضیه
 مسیر

سطح  T آماره
 داریمعنی

 نتیجه

 است دارمعنی 111/1 11/2 071/1 .تثر اسؤم رضایتمندی شهروندان بر فرهنگی-اجتماعیبعد در عملکرد شهرداری 

 است دارمعنی 111/1 11/02 513/1 .تثر اسؤم نرضایتمندی شهروندابر  مدیریتی-اقتصادیبعد در عملکرد شهرداری 

 است دارمعنی 111/1 17/01 332/1 .ثر استؤم نرضایتمندی شهروندابر  محیطیزیستبعد در عملکرد شهرداری 

 است دارمعنی 111/1 15/02 113/1 .ثر استؤم روندانرضایتمندی شهبر  کالبدی-بعد فیزیکیدر عملکرد شهرداری 

 

 گیری نتیجه
ن ـت فــراوایـندی از اهمرضـایتم هه مسـئلکـباعـ  شـده اسـت  ریزیبرنامـه ینظر هایبنیانر در ییر تغیان اخیدر سال

، روازاین. گرددمیدر افراد  رامتکو  یستگیش شایعملکرد موجب افزا ، رضایت ازنظرانصاحببرخـوردار گردد. به اعتقاد 
ـاد یـ نــد توســعهیفرآ قـودهمف حلقـه عنوانبـهآن  ده و ازیـگرد یدار تلقیپا توسعهند یدر فرآ یاتیرضایتمندی عنـصر ح

و  لیـدخ یت شـهریریدمـ ندیبر رضایتمندی شهروندان در فرآ یه عوامل مختلفکان تعمق آن است یشا نکته. شـودمـی
ی، ، اقتصـادفرهنگی-یاجتماع :ن عوامل در چهار بعد کلیین پژوهش ایبر اساس مطالعات صورت گرفته در ا رگذارند.یتأث

 ،فرهنگـی-اجتمـاعیبعـاد انشـان داد کـه  یمعـادالت سـاختار جینتا شد. بندیدستهفیزیکی  –کالبدی و محیطیزیست
 دیـروابـ  تائ نیـا یمـارآو بـه لحـاظ  اندموثق یبر عملکرد شهر کالبدی-فیزیکیو  محیطیزیست، مدیریتی-اقتصادی

 یریتیمـد-اقتصادیول و دوم و ا تیلودر او محیطیزیستو  کالبدی-فیزیکیابعاد  یبر اساس معادالت ساختار .شوندمی
 نتـایج تحقیـق بـا تحقیـق وص نتایج ایـنصدر همین خ .اندقرارگرفتهو چهارم م سو هایاولویتدر  فرهنگی-اجتماعیو 

عملکـرد مـدیریت ر بـفرهنگی محالت شهر پیرانشهر  –مبنی بر اثرگذاری پایداری اجتماعی ( 0337خاکپور و همکاران )
رد شهرداری عملکرزیابی انتایج حاصله از تعیین استراتژی میزان رضایتمندی شهروندان اردبیلی از  همخوانی دارد.شهری 
-تمـاعی اج چهارگانـهاد ابعـ همهن بر عملکرد شهرداری اردبیل در که رضایتمندی شهروندا نشان دادهاردبیل  شهرکالن

شـهروندان  چنـینهم اسـت و دارمعنـیو  باشدمیؤثر کالبدی م -دیریتی و فیزیکیم-، اقتصادی محیطیزیستفرهنگی، 
ابعـاد  مـههنظـر ن از ی، بنـابراانـدکردهابی یـرا در میزان رضایت مهـم ارز هاآنآشنا بوده و  هاشاخصن دسته یا بااهمیت

اضـر پژوهش ح مطالعهمورداردبیل استراتژی و مدیریت بهینه و جدیدی را در محالت  شهرکالن، شهرداری موردپژوهش
 هایضـیهفربررسـی  داری مبنای عمل خود قرار دهد. با عنایت به دستاوردها و نتـایج حاصـل ازیجهت بهبود وضعیت پا

 :گرددمیپژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه 

 ارتقاء فرهنگ احترام به حقوق شهروندی.-
 و مدیریت شهری. ریزیبرنامه درزمینهانتصاب مدیران و مسئوالن متخصص -
پایدار شهری و هم نین در رضایتمندی  توسعهدر  تواندمیعلمی و نوآورانه در مدیریت شهری اردبیل  رویکردهایاتخاذ -



 113                                   ...         شهروندان رضایتمندی رویکرد با پایدار شهری مدیریت عملکرد ارزیابی/  مکارانهو  ودیج

 دورازبـهشـهری و  یکپارچـهاول نیازمند مـدیریت  وهلهشهروندان اردبیلی از شهرداری اردبیل مؤثر باشد، این موضوع در 
نیروهای فعال، خـالق و  کارگیریبهدوم، مستلزم  وهلهاست و در  هاگیریتصمیمدر  ایجزیرهاقدامات موازی و الگوهای 

 وردار از دانش و تخصص الزم است.برخ
و  هـافعالیترا و نظـارت بـر تمـامی ، مـدیریت، اجـریزیبرنامهرعایت اصول پایداری در  منظوربه هاییسیاستتدوین  -

 فرآیندهای مرتب  با مدیریت شهری.
 اردبیل. شهرکالنایجاد عملکردهای صنایع هنری و فرهنگی در محالت -
 شـهرکالنوین در محـالت فرهنگی و اقتصادی ن سازیظرفیتشهری برای  و ایرسانهغات تدابیری در جهت تهیه تبلی-

 اردبیل.
 اردبیل. شهرکالنتقویت ابعاد اقتصادی پایدار شهری در محالت -
 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

 منابع
هدی )و احسـانی فـرد، مهـدی )  اصغراصغرعلیعلیاحسانی فرد، احسانی فرد،  (0 فرد، م سانی  ی( ارائـه مـدل راهبـردی سـنجش، مـدیریت و ارزیـ03350335و اح مدیریت و ارز سنجش،  بردی  مدل راه ئه  کرد ابی عملکـرد ( ارا   مؤثرمـؤثرابی عمل

هران، شهرداری تهـران،   0101و و   33؛ مورد پژوهی: مناطق ؛ مورد پژوهی: مناطق EFQMو و   BSC  با تلفیق دو مدلبا تلفیق دو مدل  هاهاشهرداریشهرداری شریهنشـریهشهرداری ت شهری، یریت شـهری، مدمـد  ن یریت 
 ..77-5050صص.صص.  ،،3030، شماره ، شماره 0000دوره دوره 

سعهتوسـعه  دردر  شهریشـهری  مدیریتمدیریت  نقشنقش  ((03370337عباس؛ رحمانی، محمود )عباس؛ رحمانی، محمود )  ،،نصرتنصرت  بخشندهبخشنده  ، مصطفی؛، مصطفی؛آقاعلیخانیآقاعلیخانی (5 یداپایـدا  تو شگریگردشـگری  ررپا   گرد
 ..001313-037037، صص.، صص.2020، شماره ، شماره 0707دوره دوره  ،،مدیریت شهریمدیریت شهری رامسر،رامسر،  شهرشهر: : موردیموردی  شهری مطالعهشهری مطالعه

هرتهـر  11منطقه منطقه   55ناحیه ناحیه   ایایمحلهمحله(. ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری (. ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری 03130313بیگلری، شادی )بیگلری، شادی ) (3 مهنامـهپایانپایانان، ان، ت سی کارشناسـی   نا کارشنا
 تهران.تهران.رس رس انشگاه تربیت مدانشگاه تربیت مدشهری، به راهنمایی غالمرضا کاظمیان، دانشکده علوم انسانی، دشهری، به راهنمایی غالمرضا کاظمیان، دانشکده علوم انسانی، د  ریزیریزیبرنامهبرنامهارشد جغرافیا و ارشد جغرافیا و 

 سمت.سمت.  نتشاراتنتشاراتاا  ::تهرانتهران  پیرامون، چاپ چهارم،پیرامون، چاپ چهارم،  وو  شهرشهر  ( نظریات( نظریات03150315))  حسینحسین  ،،ییسناجردسناجرد  رجبیرجبی  وو  محمدحسینمحمدحسین  ،،یییزدیزد  پاپلیپاپلی (1
یدتأکیـد بابا ایرانایران دردر شهریشهری مدیریتمدیریت اندازاندازچشمچشم( ( 03310331فیروزبخت )فیروزبخت ) علیعلی وو اکبراکبر پرهیزکار،پرهیزکار، (2 سعتوسـع بربـر تأک یدارپایـدار ههتو صلنامهشـهری، فصـلنامه پا  شهری، ف

 ..1313-1717صص.صص.، ، 3535، شماره ، شماره 11  سرزمین، دورهسرزمین، دوره جغرافیاییجغرافیایی

هاهنرهـا  نشریهنشریهار، ار، ددییپاپا  ییت شهرت شهرییررییجاد مدجاد مدییارآمد در اارآمد در اکک  ییردردیکیکمبنا، رومبنا، رو  محلهمحله  ریزیریزیبرنامهبرنامه( ( 03120312حاجی پور، خلیل )حاجی پور، خلیل ) (1 وره وره با، دبـا، دییزز  ییهنر
 ..3737-1111، صص. ، صص. 5151، شماره ، شماره 0303

با ( سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکـرد مـدیریت شـهری بـا 03330333))  سید عبدالحسینسید عبدالحسینحسینی، حسینی،  (7 شهری  مدیریت  کرد  یدتأکیـد( سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عمل خدمات ر خـدمات ببـ  تأک ر 
 ..2233-1717، صص. ، صص. 11، شماره ، شماره 22وهش در هنر و علوم انسانی، دوره وهش در هنر و علوم انسانی، دوره ژژموردی: شهر ایذه، پموردی: شهر ایذه، پ  نمونهنمونهشهری: شهری: 

یزان ( سنجش میـزان 03310331، حسن؛ ملکی، محمد؛ موسوی، میرنجف؛ افشانی، علیرضا )، حسن؛ ملکی، محمد؛ موسوی، میرنجف؛ افشانی، علیرضا )نیانیاحکمتحکمت (1 خوب حکمروایـی خـوب   پذیریپـذیریتحققتحقق( سنجش م یی  حکمروا
 ..117117-103103. . ، صص، صص33شماره شماره   ،،1313انسانی، دوره انسانی، دوره   علومعلوم  وو  هنرهنر  دردر  شهری در ایران )مطالعه موردی: شهر ایالم(، پژوهششهری در ایران )مطالعه موردی: شهر ایالم(، پژوهش

مدیریت( ارزیابی عملکرد مـدیریت03370337))  عبداهللعبداهللاقدم، ابراهیم؛ شیخی، اقدم، ابراهیم؛ شیخی،   زادهزادهشریفشریف؛ ؛ خاکپور، براتعلیخاکپور، براتعلی (3 ماعی شـهری در پایـداری اجتمـاعی   ( ارزیابی عملکرد  یداری اجت   –شهری در پا
، صص. ، صص. 11  شمارهشماره، ، 0707  دورهدورهشهری، شهری،   شناختیشناختیجامعهجامعهجمعیتی(، مطالعات جمعیتی(، مطالعات   هایهایزیرگروهزیرگروهفرهنگی محالت شهر پیرانشهر )با توجه به فرهنگی محالت شهر پیرانشهر )با توجه به 

011011-033033.. 

  شهرشـهر: : ییموردمورد  )مطالعه)مطالعه  ییشهرشهر  ییپایدارپایدار  دردر  ییشهرشهر  مدیریتمدیریت  عملکردعملکرد  (، ارزیابی(، ارزیابی03310331بهرامی، انوشیروان )بهرامی، انوشیروان )  وو  الحسینی، احمدالحسینی، احمدخدام خدام  (01
 ..3333-1111، صص ، صص 3131  شمارهشماره  ،،11  محیطی، سالمحیطی، سال  مطالعاتمطالعات  وو  جغرافیاجغرافیا  ایذه( فصلنامهایذه( فصلنامه

لیالمللـیبینبینفرانس فـرانس مدیریت شهری در اردبیل، اولین کنمدیریت شهری در اردبیل، اولین کن  رویرویپیشپیش  هایهایچالشچالش( بررسی موانع و ( بررسی موانع و 03330333درویشی، یوسف )درویشی، یوسف ) (00 یارش نیـارش   المل ن
 ..0505-3131، دانشگاه اردبیل، صص.، دانشگاه اردبیل، صص.03330333  ماهماهبهمنبهمن  22شهر پایا، شهر پایا، 

سعه ری در راستای توسـعه ( راهبرد پژوهی مدیریت شه( راهبرد پژوهی مدیریت شه03310331رضویان، محمدتقی؛ قادرمرزی، حامد؛ علیان، مهدی؛ چراغی، رامین )رضویان، محمدتقی؛ قادرمرزی، حامد؛ علیان، مهدی؛ چراغی، رامین ) (05 ری در راستای تو
شریه فت تاریخی شهر یزد، نشـریه تاریخی نمونه موردی: باتاریخی نمونه موردی: با  هایهایبافتبافتپایدار در پایدار در  مهبرنامـهفت تاریخی شهر یزد، ن شهری و توسـعه شـهری و   ریزیریزیبرنا سعه  قهمنطقـهتو ، ، 00، دوره ، دوره ایایمنط
 ..5151-1111، صص.، صص.00شماره شماره 



 1400 مستانز، 4، شمارۀ 4، دورۀ پایدار شهرفصلنامه                                                                                                     114

هدنژاد و ، حافظ مهـدنژاد و ییارارییزز  کرامت اهللکرامت اهلل  ترجمهترجمه، ، ییانتقادانتقاد  ییابابییارزارز  ییشهرشهر  نظریهنظریه( ( 03110311رنه شورت، جان )رنه شورت، جان ) (03 چاپ اولز، چـاپ اولییـاد پرهاد پرهییـررفف، حافظ م ، ، ز، 
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

یی حکمروایـی   هایهایشاخصشاخصبر بر   تأکیدتأکیدشهری با شهری با   ( تحلیل عملکرد مدیریت( تحلیل عملکرد مدیریت03330333، حسین )، حسین )نیانیایدالهیداله، هاجر؛ ، هاجر؛ نیانیایدالهیداله؛ ؛ اهللاهللکرامتکرامتزیاری، زیاری،  (01 حکمروا
 ..00-0101، صص. ، صص. 1111  ، شماره، شماره0000شهری، سال شهری، سال   ریزیریزیبرنامهبرنامه: شهر ساری(، پژوهش و : شهر ساری(، پژوهش و موردمطالعهموردمطالعهخوب از منظر شهروندان )خوب از منظر شهروندان )

ستایی،روسـتایی، وو شهریشهری مدیریتمدیریت دانشنامهدانشنامه شهری،شهری، مدیریتمدیریت( ( 03110311عباس )عباس ) سعیدی،سعیدی،  02 هرانتهـران  اول،اول، چاپچـاپ رو  وو هاهارداریرداریشهشـه سازمانسـازمان ::ت
 .کشورکشور هایهاییارییاریدهده

  شناسیشناسیانسانانسانی ی هاهاپژوهشپژوهش( مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران، ( مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران، 03310331شیانی، ملیحه و علی محمدی، محمد )شیانی، ملیحه و علی محمدی، محمد ) (01
 ..557557-521521، صص ، صص 55، شماره ، شماره 22ایران، دوره ایران، دوره 

شهری، ررات و مدیریت شـهری، ( تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مق( تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مق03170317صرافی، مظفر و عبدالهی، مجید )صرافی، مظفر و عبدالهی، مجید ) ( 0 ررات و مدیریت 
 ..002002-031031،، صص. ،، صص. 1313، شماره ، شماره 22  دورهدورهجغرافیایی، جغرافیایی،   هایهایپژوهشپژوهش

  گیریگیریاندازهاندازه  هایهایفهفهمؤلمؤلحی و ساماندهی حی و ساماندهی ( طرا( طرا03320332، سیدجمال )، سیدجمال )فردفردذاکریذاکری، مهدی؛ ، مهدی؛ زادهزادهسمیعسمیع، عبدالرضا؛ ، عبدالرضا؛ نیانیابیگیبیگیصفری، سعید؛ صفری، سعید؛  (01
شهربر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شـهر  تأکیدتأکیدعملکرد مدیریت شهری با عملکرد مدیریت شهری با  ، ، 0101  مارهمارهششـ، ، 11ی، دوره ی، دوره بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن، فصلنامه اقتصاد و مدیریت 

 ..1717-011011صص صص 

نعموانـع  شناسیشناسیآسیبآسیب( ( 03330333))  ریبازریباز  نژاد،نژاد،  قربانیقربانی  محمدتقی؛محمدتقی؛  رهنمایی،رهنمایی،  طالبی، محمدعلی؛طالبی، محمدعلی؛ (03 ققتحقـق  موا ییمروایـیحکحک  تح   دردر  شهریشـهری  خوبخـوب  مروا
 ..1133-2727، صص.، صص.11شماره شماره ، ، 33دوره دوره پایدار، پایدار،   شهرشهر  فصلنامهفصلنامه. . نیشابورنیشابور  شهرشهر: : موردیموردی  مطالعهمطالعه  میانیمیانی  شهرهایشهرهای

  اجتماعیاجتماعی  عدالتعدالت  بربر  بتنیبتنیمم  شهریشهری  خدماتخدمات  عادالنهعادالنه  توزیعتوزیع  مدلمدل  ارائهارائه( ( 03330333))  حسینحسین  خانقاهی،خانقاهی،  زادهزاده  مجتبیمجتبی  وو  سمانهسمانه  دانالو،دانالو،  عزیزیعزیزی (51
 ..7722-3131صص.صص.، ، 11شماره شماره ، ، 33دوره دوره پایدار، پایدار،   شهرشهر  فصلنامهفصلنامه  تهران،تهران،  شهرشهر  0000  منطقهمنطقه: : موردیموردی  مطالعهمطالعه

یی حکمروایـی   هایهایشاخصشاخص  مبتنی برمبتنی بر  شهرهاشهرهاکالنکالن( ارزیابی وضعیت مدیریت شهری ( ارزیابی وضعیت مدیریت شهری 03370337))  محمدتقیمحمدتقیعیوضلو، داوود و رضویان، عیوضلو، داوود و رضویان،  (50 حکمروا
 ..072072-003535، صص. ، صص. 2525، شماره ، شماره 5353  دورهدورهتهران، مجله جغرافیا و توسعه، تهران، مجله جغرافیا و توسعه،   شهرشهرکالنکالن: : موردمطالعهموردمطالعهمطلوب شهری مطلوب شهری 

با سـازی بـرای کـارآفرینی بـا ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بسترارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بستر  سازیسازیمدلمدل( ( 03310331غفاری گیالنده، عطا و افروز، بهنوش )غفاری گیالنده، عطا و افروز، بهنوش ) (55 کارآفرینی  برای  سازی 
 ..213213-211211صص. صص.   ،،33، شماره ، شماره 77فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره   ،،: شهر اردبیل(: شهر اردبیل(موردمطالعهموردمطالعهاستفاده از منطق فازی )استفاده از منطق فازی )

یز، اسالمی شهر تبریـز، ورای ورای ( ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار ش( ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار ش03370337فرامرزی، مهسا و زینالی عظیم، علی )فرامرزی، مهسا و زینالی عظیم، علی ) (53 اسالمی شهر تبر
 ..111212-121121، صص. ، صص. 00، شماره ، شماره 33دوره دوره  (،(،ایایمنطقهمنطقه  ریزیریزیبرنامهبرنامهفصلنامه جغرافیا )فصلنامه جغرافیا )

مور( ارزیابی حکمرانی خوب شهری برای شـهرهای ایـران، مطالعـه مـور03330333کاظمی، حیدر و رحمانی، بیژن )کاظمی، حیدر و رحمانی، بیژن ) (51 عه  یران، مطال شهرهای ا هواز، دی: شـهر اهـواز، ( ارزیابی حکمرانی خوب شهری برای  شهر ا دی: 
 ..1133-011011، صص. ، صص. 1111، شماره ، شماره 0303فصلنامه آمایش محی ، دوره فصلنامه آمایش محی ، دوره 

  ناحیـهناحیـه  ایایمحلهمحلهیـداری یـداری ( ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پا( ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پا03310331ضا؛ مشکینی، ابوالفضل؛ بیگلری، شادی )ضا؛ مشکینی، ابوالفضل؛ بیگلری، شادی )کاظمیان، غالمرکاظمیان، غالمر (52
، ، 0000  ردی علـوم جغرافیـایی، دورهردی علـوم جغرافیـایی، دورهتحقیقات کـاربتحقیقات کـارب  نشریهنشریهو کاالد(، و کاالد(،   آبادآبادشمسشمسمجیدیه، مجیدیه،   هایهایمحلهمحلهتهران )تهران )  11دو شهرداری منطقه دو شهرداری منطقه 

 ..77-5151، صص: ، صص: 5050شماره شماره 

ش( ارزیابی عملکرد مدیریت شهری بر پایۀسنجش میـزان رضـایت شـ03350335امیر )امیر )لطیفی، غالمرضا و سویزی، لطیفی، غالمرضا و سویزی،  (51 ضایت  یزان ر نهنمونـههروندان )هروندان )( ارزیابی عملکرد مدیریت شهری بر پایۀسنجش م   نمو
 ..00-0101، تهران، صص.، تهران، صص.03350335پایدار، آبان پایدار، آبان   توسعهتوسعهشهر اصفهان(، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و شهر اصفهان(، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و   0101  منطقهمنطقهمـوردی: مـوردی: 

نیوی مـدیریت محلـه مبتنـی( ارزیابی الگ( ارزیابی الگ03300330مشکینی، ابوالفضل؛ پورموسوی، سید موسی؛ موذن، سهراب )مشکینی، ابوالفضل؛ پورموسوی، سید موسی؛ موذن، سهراب ) (57 له مبت مدیریت مح   هایهایشاخصشـاخصبر بـر   وی 
 ..3300-1515  ، صص.، صص.11، شماره ، شماره 55حکمروایی مطلوب شهری )مطالعه موردی: محله اوین، تهران(، مطالعات شهری، دوره حکمروایی مطلوب شهری )مطالعه موردی: محله اوین، تهران(، مطالعات شهری، دوره 

عدالت ( ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در عـدالت 03330333مشکینی، ابوالفضل؛ لطفی، صدیقه؛ احمدی، فرزانه )مشکینی، ابوالفضل؛ لطفی، صدیقه؛ احمدی، فرزانه ) (51 نواحی ضـایی میـان نـواحی فف( ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در  یان  ضایی م
 ..023023-075075، صص. ، صص. 55ه ه ، شمار، شمار0101و آمایش فضا، دوره و آمایش فضا، دوره   ریزیریزیبرنامهبرنامه(، فصلنامه (، فصلنامه شهرشهرقائمقائمر ر شهری )مطالعه موردی: شهشهری )مطالعه موردی: شه

ل فضایی میان نواحی ل فضایی میان نواحی ( تحلیل عملکرد مدیریت شهری در عدم تعاد( تحلیل عملکرد مدیریت شهری در عدم تعاد03330333مشکینی، ابوالفضل؛ لطفی، صدیقه؛ احمدی، فرزانه )مشکینی، ابوالفضل؛ لطفی، صدیقه؛ احمدی، فرزانه ) (53
شماره ، شـماره 0101ا(، دوره ا(، دوره و آمایش فضو آمایش فض  ریزیریزیبرنامهبرنامه(، فصلنامه مدرس علوم انسانی )(، فصلنامه مدرس علوم انسانی )شهرشهرقائمقائمشهری )مطالعه موردی شهر شهری )مطالعه موردی شهر  صص: ، صـص: 55،   ،

075075-023023.. 

لی )علـی )  سیدسـید  ،،پورپورحسینحسینمجتبی؛ مجتبی؛   رفیعیان،رفیعیان،  مناف؛مناف؛  سیدسید  هاشمی،هاشمی، (31 ستسیاسـت( ( 03310331ع لفمختلـف  ییشورهاشـورهاکک  دردر  ییشهرشـهر  مدیریتمـدیریت  هایهایسیا   مخت
 طحان.طحان.  نشرنشر  ، چاپ اول، تهران:، چاپ اول، تهران:((ییشهرشهر  یکپارچگییکپارچگی  -فرا تحلیلیفرا تحلیلی  -ییراهبردراهبرد رویکردرویکرد))
 قق اردبیلی.قق اردبیلی.اردبیل، معاونت پژوهشی دانشگاه محاردبیل، معاونت پژوهشی دانشگاه مح  شهریشهری  فقرفقر(، تحلیل (، تحلیل 03370337یزدانی، محمدحسن و پاشازاده، اصغر )یزدانی، محمدحسن و پاشازاده، اصغر ) (30

شهری ( بررسی عملکرد مدیریت شهری در رابطه با مشـارکت شـهروندان در امـور شـهری 03310331یغفوری، حسین و رفیعیان، سجاد )یغفوری، حسین و رفیعیان، سجاد ) (35 مور  شهروندان در ا شارکت  ( بررسی عملکرد مدیریت شهری در رابطه با م
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