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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: sociocultural, 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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تاریخ پذیرش1400/10/16 :

چکیده
بسیاری از مسائل امروزی شهرها از مدیریت شهری نشات میگیرد .شهر اردبیل بهعنوان مرکز استان و شهر نسبتاً
مهاجرپذیر و گسترده ،از نظر کیفیت زندگی و رضایت شهروندان ،با چالش اساسی مواجه است که به نظر میرسد
یکی از مباح اصلی آن به مدیریت شهری مربوط باشد .از همین رو ،الزم است تا عملکـرد مـدیریت شـهری از
نظر شهروندان مورد ارزیابی قرار گیرد .لذا ،هدف این پژوهش ،ارزیابی عملکرد مدیریت شـهری شـهر اردبیـل در
ارائه خدمات شهری میباشد .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش توصیفی  -تحلیلی است که برای
تهیه اطالعات پژوهش ،مطالعات کتابخانهای و میدانی و ابزار پرسشنامه استفادهشده است .جامعه آماری پـژوهش
را ساکنان محالت شهر اردبیل تشکیل میدهند ،که با استفاده از فرمول کـوکران حجـم نمونـه آمـاری  313نفـر
برآورد گردید .در راستای تجزیهوتحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی در قالب نرمافـزار
 Smart PLSاستفاده شد .نتایج معادالت ساختاری نشان داد که عملکـرد مـدیریت شـهری در ابعـاد اجتمـاعی-
فرهنگی ،اقتصادی -مدیریتی ،زیستمحیطی و فیزیکی -کالبدی بر رضایت شهروندان شهری مـؤثر اسـت و بـه
لحاظ آماری این رواب تائید شدهاند ،هم نین بر اساس معادالت ساختاری ابعاد فیزیکی -کالبدی (با ضریب تأثیر
 )1/113و زیستمحیطی (با ضریب تأثیر  )1/332در اولویت اول و دوم و اقتصادی -مـدیریتی (بـا ضـریب تـأثیر
 )1/513و اجتماعی – فرهنگی (با ضریب تأثیر  )1/071در اولویتهای سوم و چهارم قرارگرفتهاند.
واژگان کلیدی :رضایتمندی شهروندان ،توسعه پایدار ،شهرداری کالنشـهر اردبیـل ،روش معـادالت سـاختاری
حداقل مربعات جزئی.
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مقدمه
تا سال  5121حدود  72درصد از جمعیت دنیا در شهرها زندگی میکننـد (طـالبی و همکـاران .)11:0333 ،شـهر یکـی از
بارزترین نمودهای حیات انسانی است و از زمان شکلگیری اولیه آن تابهحال ،با فراز و نشیبهای زیاد ،شیوه اداره آن نیز
در طول تاریخ ،تغییر فراوانی داشته است (لطیفی و سویزی)001 :0335 ،؛ و زیر فشارهای توسعه دائمی تغییـرات کمـی و
کیفی زیادی در آن به وقوع میپیوندد (عزیزی و مجتبیزاده .)71:0333 ،توسعه شتابان شهرها در چند دهه معاصـر ابعـاد
مختلف زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و محیطی و  ...را تحت تأثیر قرار داده است (رنه شـورت.)0:0311 ،
در این راستا توسعه پایدار محله نقش مهمی در روند گسترش و نحوه توسعه محالت شهری دارد؛ که میتـوان بهوسـیله
مدیریت شهری پایدار با برنامهریزیها و طرحهای مطلوب ،یکپارچگی الزم برای آنها ایجاد نمود (خـاکپور و همکـاران،
 )032 :0337بنابراین ،برای دستیابی به توسعه پایدار شهری ،مدیریت شهری خوب برای تمـامی محـالت صـرفنظر از
تعداد ساکنان آنیک وظیفه ضروری به شمار میآید .که یکی از شاخصهای مهم در مدیریت شـهری ارزیـابی عملکـرد
آنها میباشد ( .)Henseler et al,2009:279ارزیابی عملکرد مدیریت شهری از یکسو میتواند بهعنوان ابزاری بـرای
خودآگـاهی از پیامدهای اقدامات انجامگرفته عمـل کنـد و از سـوی دیگـر ،میتوانـد بهمثابـه ابـزاری بـرای نیازسـنجی
شهروندان بـه کمـک برنامه ریزان و مدیران شهری بیاید .اما آن ه برنامه ریزان و صاحبان تخصص بـر آن نظـر مثبـت
دارند ،نقش و عملکرد مدیریت شهری در پایداری است .مدیریت شهری و مجموعه شهرداری بـه دلیـل وظـایفی کـه در
سطح شهر و محله بر عهده دارد ،با انجام وظایف خود بهصورت مطلوب میتواند در پایداری شهری و محلهای تأثیرگـذار
باشد (کاظمیان و همکاران .)0331:1 ،افزایش مشکالت در عرصه مدیریت شهری این نکات را تقویت میکند کـه توجـه
واقعی به کنشگران در عرصه تصمیمگیریها بهمنظور شناخت و حل مؤثرتر مشکالت میتواند راهگشا باشد در این فرایند
نیازها و نظرات شهروندان در سیاستها و برنامهریزیهای شهری در نظر گرفته میشود (زیـاری و همکـاران.)5 :0333 ،
دراینباره عواملی که در گسترش رضایت شهروندان از مدیریت شهری نقش داشـتهاند عبارتانـد از :پیـدایش نظامهـای
مردمساالر و اهمیت یافتن نقش مردم در اداره امور  -درس گـرفتن از رونـدهای توسـعه شـهری در دهـههای گذشـته-
مطابق نبودن طرحهای شهری با نیازها و خواستهای مردم -توسـعه اقتصـادی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی و تضـمین منـافع
شهروندان -پی یدگی فزاینده زندگی شهری و اخالق اجتماعی برنامهریزی .رویکرد نگاه مدیران و برنامهریزان از پایین به
باال ،مبتنـی بـر توانمندسازی افراد و متکی بر سرمایههای انسانی و اجتماعی شهروندان اسـت (حـاجی پـور.)31 :0312 ،
بنابراین ،نظرات شهروندان در ارزیابی عملکرد مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه بررسی نتایج عملکرد یـک
فرآیند راهبردی تلقی میشود .درصورتیکه ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرآیندی و بـهطور مسـتمر و صـحیح انجـام گیـرد،
موجب ارتقای مدیریت منابع ،رضایت شهروندان ،کمک به توسعه ،ایجـاد قابلیتهـای جدیـد ،پایـداری و ارتقـاء عملکـرد
مدیریتی میشود .بهعبارتیدیگر ،ارزیابی عملکرد سازمانها و تأثیر دادن نتایج حاصل از آن در چگونگی انجـام کارهـا در
جهت بهبود عملکرد از ضروریات مدیریت کارآمد میباشد و شهرداریها نیز از این قاعده مستثنی نیسـتند .بـهویژه آنکـه
شهروندان مهمترین خدمات گیرندگان از شهرداریها هستند و مخاطبی اصلی ایـن نهـاد عمـومی میباشـند اسـتفاده از
سیستم ارزیابی عملکرد میتواند در باال بردن رضایت شهروندان از شهرداری و نهایتاً ارتقاء سطح کیفیت آنـان نقـش بـه
سزایی را ایفا کند (خدام الحسینی و بهرامی .)31 :0331 ،شهر اردبیل بـهعنوان مرکـز اسـتان ،دچـار مشـکالت بسـیاری
ازجمله :عدم مشارکت دهی و مشارکت گیری شهروندان ،ادغام روستاهای پیرا شهری و شـکلگیری محـالت (هم ـون
گلمغان ،ایرانآباد و نیار) ،عدم هماهنگی نهادها و سازمانهای شهری (بخصـوص بـین شـهرداری و سـایر سـازمانها)،
افزایش مهاجرت (مهاجرت از شهرستانها و روسـتاهای پیرامـون بـه شـهر اردبیـل) ،ناکارآمـدی نیـروی انسـانی ،عـدم
برنامهریزی شهری دقیق (نبود چشمانداز و آینـدهنگری) ،نبـود آمـار و اطالعـات ،ناکارآمـدی و اجرایـی نشـدن صـحیح
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طرحهای شهری (مثل طرح ساماندهی ترافیک شهری و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی) ،ضعف در اجـرای کارهـای
عمرانی (مثل پل قدس) ،فرهنگی (مثل پـارك بـانوان) ،اقتصـادی (نداشـتن برنامـه درآمـدزایی پایـدار شـهری) ،ضـعف
سرمایهگذاری اقتصادی (عدم جذب سرمایهگذار مطرح از خارج استان) و بودجـههای الزم بـرای طرحهـای شـهری و ...
است .درحالیکه با توجه به پتانسیلهای تاریخی (هم ون بقعه شیخ صفی) ،گردشگری و حتی اقتصادی (مثل مجموعـه
گردشگری شورابیل) که شهر اردبیل دارد ،میتوانست با مدیریت صحیحی به شهری توسعهیافته و پیشرفته تبدیل گردد.
هدف پژوهش بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری (شهرداری شهر اردبیل) در ابعاد چهارگانه
اجتماعی – فرهنگی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و کالبدی  -فیزیکی در  51محله شهر اردبیل میباشد لذا سـؤال پـژوهش
این است که ارزیابی عملکرد مدیریت شهری از نظر شهروندان شهر اردبیل چگونه است؟
زیاری و همکاران ( )0333در پژوهشی به تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تأکید بـر شـاخصهای حکمروایـی خـوب از
منظر شهروندان (موردمطالعه :شهر ساری) پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که میانگین کل شـاخصهای حکمروایـی
خوب از منظر شهروندان با مقدار  0/31از  3در وضعیت نـامطلوبی قـرار دارد .بـا توجـه بـه نتـایج ،در بـین شـاخصهای
بررسیشده شاخص کارایی و اثربخشی فعالیت مدیران و مسئوالن شهری با میانگین  5/11از  3بیشترین میـزان در بـین
شاخصها را داشته است ولی کمتر از میانگین استاندارد است که نشاندهنده مؤثر نبودن روش فعالیت مدیران در عرصـه
شهری است و شاخص مشارکت با مقدار  0/17از  3کمترین مقـدار را داشـته اسـت در نتیجـه بـرای افـزایش مشـارکت
شهروندان در امور مدیریتی الزم است که مسئوالن شهری زمینه مشارکت شهروندان را فراهم کنند .نتایج عـدم رضـایت
شهروندان را بیان میکند که در این رابطه مسئوالن شـهری بایـد بـا بـهکارگیری نظـرات افـراد در عرصـه مـدیریتی و
سیاستگذاریها ،زمینه را برای افـزایش رضـایت از زنـدگی در شـهر را فـراهم نماینـد .خـاکپور و همکـاران ( )0337در
پژوهشی به ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایـداری اجتمـاعی – فرهنگـی محـالت شـهر پیرانشـهر (بـا توجـه بـه
زیرگروههای جمعیتی) پرداختهاند .نتایج نشان داده است که متغیرهـای مسـتقل تحقیـق توانسـتهاند تـأثیر معنـاداری بـر
پایداری اجتماعی فرهنگی محالت شهری پیرانشهر داشته باشند .هم نـین نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه از شـاخصهای
موردبررسی ،فق شاخص تعلقات مکانی با تفاوت میانگین  1/7117نسبت به میانگین واقعی در سـطح مطلـوبی ارزیـابی
گردیده است .شیانی و علیمحمدی ( )0331در پژوهشـی بـه مطالعـه فرهنـگ شـهروندی در مـدیریت شـهری تهـران
پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها نشان داده است که قوانین و مقررات الزم االجراء در سه دسته مربوط به شهر ،شـهروند و
شهرداری از عناصر فرهنگ شهروندی با چالش مواجه هستند .بنابراین میتوان به سه مشکل اساسی توجه داشـت :عـدم
ضمانت اجرایی برای قوانین و مقررات شهری ،ابهام در قوانین و مقررات شهری ،وجود خالء در قوانین و مقررات شـهری
که هرکدام پیامدهای خاصی را به دنبال خواهد داشـت .یغفـوری و رفیعیـان ( )0331در پژوهشـی بـه بررسـی عملکـرد
مدیریت شهری در رابطه با مشارکت شهروندان در امور شهری (مورد شهر فسا) پرداختهاند که نتـایج حاصـل از ارزیـابی
عملکرد مدیریت شهری شهر فسا در رابطه با افزایش مشارکت شهروندان نشان میدهد که مدیریت شهری -شـهر فسـا
در این رابطه عملکرد ضعیفی را داشته است ،بهطوریکه نتایج تحلیل دادهها ایـن عملکـرد را در حـد کـم و خیلـی کــم
ارزیابی کردهاند .درویشی ( )0333در پژوهشی بـه بررسـی موانـع و چالشهـای پـیشروی مـدیریت شـهری در اردبیـل
پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که چالشهای جدی در مدیریت شهری شهر اردبیـل هـم ازلحـاظ سـاختاری و هـم
بازیگران دخیل در امور شهر اردبیل بود .مشکینی و همکاران ( )0333در پژوهشی به ارزیابی عملکرد مدیریت شـهری در
عدالت فضایی نواحی شهری (مطالعه موردی :شهر قائمشهر) پرداختهاند .به این نتیجه رسـیدهاند کـه نـابرابری توزیـع در
میزان دستیابی ساکنان نواحی به خدمات و میزان تخصیص و تحقـق هزینههاسـت .نتـایج نشـاندهنده تمرکـز منـابع و
خدمات در بعضی نواحی و دوگانگی در شهر قائمشهر است کـه عـدم توجـه بـه اصـول و معیارهـای عـدالت فضـایی در
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سیاستگذاریهای مدیریت شهری از مهمترین دالیل این نابرابریها است .مشکینی و همکاران ( )0330در پژوهشی بـه
ارزیابی الگوی مدیریت محله مبتنی بر شـاخص های حکمروایـی مطلـوب شـهر (مطالعـه مـوردی :محلـه اویـن تهـران)
پرداختهاند .نتایج نشان داده است که شاخصهای اثربخشـی و پاسـخگویی ،از کـارکرد بیشـتری در شـکلگیری الگـوی
مطلوب مدیریت محله اوین نقش داشتهاند و مدیریت محله اوین ازلحـاظ شـاخصهای حکمروایـی مطلـوب شـهری در
وضعیت خوبی قرار دارد .لین و لیو )5150(0در پژوهشی با عنوان ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در مدیریت فضای سـبز
شهری در شهرهای تایوان انجام دادهاند .یافتههای حاصل از این پژوهش نشاندهنده آن است که عملکرد مدیریت شـهر
در ارتباط با امنیت فضاهای سبز شهری ،راحتی و دسترسی مناسب به این فضـاها و امکانـات عمـومی ایـن فضـا میـزان
رضایت شهروندان متعادل و قابلقبول است .زئو5و همکاران ( )5151در پژوهشی با عنوان تأثیر مدیریت و کـارایی زمـین
بر رضایت از عملکرد مدیریت شهری در  302شهر چین انجام دادهاند .نتایج حاصل از این پژوهش نشاندهنده آن اسـت
که توزیع فضایی رضایتمندی شهروندان از مدیریت شهری در قبال کاربری زمین بهصورت نامتوازن است؛ بهگونهای که
در مناطق غربی و شمال شرقی توازن بیشتری وجود دارد .هم نین نتایج این پژوهش حاکی از آن اسـت کـه رضـایت از
عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با مدیریت زمین شهری پایینتر از حد متوس اسـت .گـوتیرز3و همکـاران ( ،)5103در
مقالهای به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات ،رضایت مردم و اعتبار حکومت محلی بر اساس گزارش رضـایت شـهروندان
از سنجش کیفیت خدمات دولت محلی پرداختهاند .در این تحقیق سعی شده با تجزیهوتحلیل اجزای کیفیت ،ارتبـاط بـین
کیفیت خدمات ،رضایت و اعتبار ارزیابی شود .نتایج پژوهش نشان داد ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت ارتباط مستقیم
درحالیکه ارتباط میان کیفیت و اعتبار غیرمستقیم است .همچنین رضایت و اعتبار ارتباط محکمی با هم دارند .مک تیل و
مومو اوما )5101(1بهمنظور تبیین نقش و اهمیت پاسخگویی در دستیابی به مدیریت شهری پایدار ،به بررسی پاسـخگویی
عمودی و افقی و نقش آنها در مدیریت شهری پایدار پرداختند و به این نتیجه رسیدند که پاسخگویی اجتماعی میتوانـد
در تحول خدماترسانی و در نهایت ،کاهش نابرابری تأثیر شگرفی داشته باشد .روپر و ری )5111(2با بررسی رابطـه بـین
مدیریت شهری پایدار و مسئولیت اجتماعی نهاد مدیریت شهری ،نتیجـه گرفتنـد کـه یـک چـارچوب اجرایـی در تنظـیم
مسئولیتهای اجتماعی سازمانها ،باع میشود دولتها در ایجاد محی هـایی بـرای دسـتیابی بـه مؤلفـههای مـدیریت
شهری پایدار هم ون آزادی در انتخاب و استخدام بدون محدودیت ،بهدرستی عمل کنند .هم نین آنها مدیریت شهری
پایدار را دستورالعملی برای مسئولیت اجتماعی و قسمتی از برنامه توسعه نهاد شهرداری میدانند.
بررسیهای بهعملآمده نشان داد که در پژوهشهای صورت گرفته ارتباط مثبـت و معنـاداری میـان مـدیریت شـهری و
توسعه پایدار محلهای وجود دارد .که از وجوه مشترك این پژوهشها میباشد .هدف پژوهش حاضـر نیـز ایـن اسـت کـه
عملکرد مدیریت شهری در محالت شهر اردبیل را مورد ارزیابی قرار دهد تا از این طریق بتواند نکات و عواملی مهمی که
میتوانند در رابطه با عملکرد مدیریت شهری و رضایتمندی شهروندان اثرگذار هستند را شناسـایی نمایـد .در ایـن راسـتا
مدیران شهری میتوانند از یافتههای پژوهش حاضر در باال بردن میان رضایتمندی شهروندان و افزایش مشارکت مردمی
و اعتماد آنها در اجرای طرحها و برنامهها و  ...یاری رساند .تفاوتی که این پژوهش با سایر پژوهشها دارد در شـاخصها
و متغیرهای موردبررسی و هم نین محدوده موردمطالعه میباشد.

. Lin & Liu
. Xu
. Gutierrez
. McNeil & Mumvuma
. Roper & Rhea

1
2
3
4
5

جودی و همکاران  /ارزیابی عملکرد مدیریت شهری پایدار با رویکرد رضایتمندی شهروندان...

105

مبانی نظری
ماهیت مدیریت شهری بهطور واضح در ارتباط با رواب قدرت ،ماهیـت شـهر و سـاختار اجتمـاعی و اقتصـادی قـرار دارد
(مشیکینی و همکاران .)33:0330 ،اگر شهر هم ون سازمانی در نظر گرفته شود ،الزم است در رأس آن عنصـری بـرای
برنامهریزی آینده و اداره امور کنونی قـرار گیـرد؛ ایـن عنصـر را میتـوان مـدیریت شـهر نامیـد (صــرافی و عبــدالهی،
 .)0317:050کارآمدی سازمانهای عمومی ارائهدهنده خدمات شـهری چـون مـدیریت شـهری ،نقـش مهمـی در ایجـاد
ظرفیتهای توسعه در هر جامعه دارد .بنـابراین در بررسـی ایـن کارآمـدی و عملکـرد ،از شـاخصهای تـأثیر و واکـنش
استفادهکننده ،بهره گرفتهشده تا بر اساس نظر هیلی و پاتر مشخص شود ،چه خدماتی در عمل شهروندان دریافت کردهاند
و تا چه اندازه در برآوردن تقاضاهای آنان توفیق داشته است (کـاظمی و رحمـانی .)33:0333 ،لـذا رضـایت شـهروندان از
عملکرد مدیریت شهری ،که بعضی آن را مترادف با مدیریت رشد و توسعه و مدیریت خدمات عمومی و برخی دیگر آن را
بهعنوان مجموعهای از فعالیتها (اقدامات دولت ،بخش خصوصی و شهروندان تعریـف میکنـد کـه بـا همـدیگر توسـعه
اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی نواحی شهری را شکل داده و هدایت میکند (غفاری و افروز .)0331:213 ،شالوده مـدیریت
شهری عبارت است از بر عهده گرفتن نقش فعال در توسعه ،مدیریت و هماهنگسازی منابع بـرای دسـتیابی بـه اهـداف
توسعه شهری (سعیدی .)035 :0311 ،مدیریت شهری صرفاً مدیریت مشکالت شهر را بر عهده ندارد ،بلکه فراتـر از ایـن
موضوع ،راهبری شهر را بهسوی توسعهای همهجانبه و پایدار ،بر عهده دارد (پرهیزکار و فیروزبخت .)11 :0331 ،مـدیریت
شهری به لحاظ اداری – اجرایی یک سازمان مشتمل بر عناصر متعدد برای اداره امور شهر است و شهرداری نیز بهعنوان
هسته اصلی جزء عناصر مهم مدیریت سیاسی اجتماعی شهر محسوب میگردد و مهمترین عنصر اجرایی سیستم مدیریت
شهری است (خاکپور و همکاران .)011 :0337 ،مدیریت شهری قدرتمند زمانی شکل میگیرد که مشـروعیت مبتنـی بـر
مشارکت مردم داشته باشد (یغفـوری و رفیعیـان .)15 :0331 ،بنـابراین مهمتـرین ابـزار بـرای مـدیریت شـهری موفـق،
بهرهگیری از مشارکت و رضایتمندی شهروندان است .این کار کمک میکند تا صالحیت ،خصوصـیات ،کیفیـت ،مهـارت،
ظرفیت و پتانسیل بالقوه مدیران برای آینده مشخص شود .در این راستا ارزیابی عملکرد مدیران بهعنوان راهکاری بـرای
افزایش انگیزه است .ارزیابی عملکرد یک مسئولیت مدیریتی است که استانداردهای شغلی را مشخص و تعیین میکند که
عملکرد کارکنان در حدود استانداردهای تعیینشـده هسـت یـا نـه (آقاعلیخـانی و همکـاران .)011 :0337 ،در خصـوص
مدیریت شهری سه نظریه مهم مطرح است مدیریت پایدار شهری ،نظریه حاکمیت و مدیریت شهری و نظریـه مـدیریت
مداری شهری) که در ادامه بهصورت مختصر توضیح دادهشدهاند.
نظریه مدیریت پایدار شهری :مدیریت پایدار شهری حداقل استفاده از منابع غیرقابلتجدید پذیر ،پیشرفت در اسـتفاده از
منابع تجدید پذیر ،ظرفیتهای جذب مواد زائد در سطح جهانی و محلی ،محدودیتها در نیازهای اساسی انسان را شـامل
میشود .مدیریت پایدار شهری با چهار بحران مواجه است .بهطورکلی سیاستهای شهری میبایست از نظـر اکولـوژیکی،
اقتصادی ،اجتماعی و تکنیکی پایدار باشد .این نظریه موضوعات مهمی ازجملـه جلـوگیری از آلـودگی محـی شـهری و
ناحیهای ،کاهش ظرفیتهای تولید محـی محلـی ،ناحیـهای و ملـی ،عـدمحمایت از توسـعههای زیـانآور ،و حمایـت از
بازیافتها را مطرح میکند (زیاری و همکاران.)1:0333،
نظریه حاکمیت و مدیریت شهری :نظریه برایان مک اللین در حدود دهه هفتاد در مورد حکومت شهری میپـردازد .بـه
نظر وی در یک جامعه نهادهای مدنی در قالب تجلی رفتارهای شهری شـکل میگیرنـد و بـه همـین سـبب نسـبت بـه
تغییرات اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردارند و اولین حرکتهای اجتماعی در شهرها شکلگرفته و قوام مییابند .مـک
اللین شهر را بهعنوان یک سیستم باز در نظر میگیرد .سیستمی که نسبت به تغییرات رو به رشـد از سـازگاری بیشـتری
برخوردار میباشد و نسبت به مسائل آن پاسخگو باشد ،در نظر مک اللین فرایند سیسـتمی حـاکم بـر شـهر بـر سیسـتم
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برنامهریزی و نظام تصمیم گذاری اثرگذار است .از نظر مک اللین بح حکومـت شـهری و حاکمیـت شـهری بـه ایـن
صورت معین میگردد .از نظر او حاکمیت نوعی فرایند است ،این فرایند متضمن نظام به هـم پیوسـتهای اسـت کـه هـم
"حکومت" و هم" اجتماع" را در برمیگیرد .پاسخگویی ،تناسب و آیندهنگری در حاکمیت ،توانایی برخورد مؤثر با مسـائل
جاری و پیشبینی رویدادها نهتنها به شبکههای سازمانی رسمی ،بستگی دارد بلکـه مسـتلزم شـبکهای غیررسـمی اسـت.
شبکههایی که مردم را قادر میسازند زمانی که شبکههای رسمی ،در کار فرومیمانند آن را به انجـام رسـانند (هاشـمی و
همکاران.)71:0331 ،
نظریه مدیریت مداری شهری :نظریه مدیریت مداری شهری پال ( )0327موضوع بسیاری از مطالعات شهرشناسی بنیانی
که مبتنی بر نظریهپردازی است و جهتگیری علمی محـض دارد و مرزهـای دانـش شهرشناسـی را گسـترش میدهـد،
قرارگرفته است .از نظر پال مدیران شهری (اعم از شهرداران ،مدیران شرکتهای ساختمانی و مدیران دولتـی مـرتب بـا
امور شهری) در توزیع منابع از اهمیت خاصـی برخـوردار اسـت .وی روی اسـتقالل نسـبی مـدیران شـهری تأکیـد دارد.
باوجوداین ،مطالعات شهرشناسی اخیر در زمینه مدیریت گرایی نشان داده است که مدیران تحت تأثیر گروههای اقتصادی،
مقررات دیوانساالری و مقررات نظام مدیریت شهری هستند و برخالف نظریه پال از استقالل عمل مورد انتظار برخـوردار
نیستند (پاپلییزدی و رجبیسناجردی.)355 :0315 ،
و اینکه از نظر هاروی یکی از معروفترین کمکها برای شناخت مدیریت شهری این است که تغییر در عملکـرد عرصـه
مدیریتی را توضیح دهد ( .)Deniz, 2012: 559با توجه به نقش و جایگاه مردم در مدیریت شهری ،الزام تغییر و اصـالح
سیستم مدیریت شهری با تأکید بر نقش و جایگاه مردم کامالً مشخص اسـت (رضـویان و همکـاران .)51 :0331 ،بـدون
همکاری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ،شهرداریها موفقیتهای چندانی در دستیابی به اهداف خـود نخواهنـد
داشت (یغفوری و رفیعیان .)15 :0331 ،پژوهشگران بر این باورند که هدف تئوریـک سیسـتم مـدیریت شـهری ،تقویـت
فرایند توسعه شهری است بهگونهای که در سطح متعارف جامعه زمینه و محی مناسـبی بـرای زنـدگی راحـت و کارآمـد
شهروندان بهتناسب ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی فراهم شود (لطیفی و سـویزی .)50:0335،هـدف سیسـتم مـدیریت
شهری بهمثابه جزئی از سیستم حکومتی ،اداره امور شهرهاست ،و نقشی که دولت برای این سیستم قائل میشود ،تعریف
این هدف را روشن میسازد .تردیدی نیست که این تعریف ،هرچه باشد ،هدف سیستم مدیریت شهری در جهـت اهـداف
ملی بوده و با آن همسوست و از کلیات آن تبعیت میکند (حکمت نیا و همکاران.)111 :0331 ،
روش پژوهش
ماهیــت پــژوهش حاضــر از نــوع هــدف ،کــاربردی بــوده و روش پــژوهش آن توصـــیفی و تحلیلـــی اســـت .روش
جمعآوری اطالعـات در ایـن پـژوهش بـه دو شـیوه مطالعـات کتابخانـهای و میـدانی اسـت .محــدوده مطالعـاتی ایـن
پـژوهش  51محلـه مرکــزی شـهر اردبیـل اســت .بـا توجـه بــه جمعیـت زیـاد ســاکن در ایـن محـالت ( 12771نفــر)،
نمونهگیری انجامگرفته اسـت .حجـم نمونـه تحقیـق از طریـق فرمـول کـوکران محاسـبه گردیـده و مجمـوع نمونـهها
 313نفــر انتخــاب شــد و بــه روش تصــادفی طبقهبندیشــده (متناســب بــا جمعیــت هــر محلــه) ،پرسشــنامه توزیــع و
تکمیــل گشــت .در ایـــن پــژوهش بــرای بــه دســت آوردن پایــایی پرســشنامهها از ضــریب آلفــای کرونبــاخ
استفادهشــده اســـت کـــه ضـــریب بهدســتآمده  1/131اســت کــه نشــاندهنده پایــایی بــاالی پرسشــنامه اســت.
هم نــین بــرای ســنجش روایــی پرسشــنامه نیــز از روش منطقــی استفادهشــده اســت .ایــن روش در دو بخــش
انجام شده اسـت :بخـش اول تأییـد ظـاهری پرسشـنامه (یعنـی اینکـه پرسشنامــه حـداقل بایـد دارای روایـی ظـاهری
باشد) و بخـش دوم تأییـد محتـوایی پرسشـنامه (در ایـن حالـت کمیـت و کیفیـت ســؤاالت از نظـر خبرگـان بررسـی
میشــود) کــه در هــر دو بخــش ،پرسشــنامه بــه تأییــد جمعــی از کارشناســان و خبرگــان رســـیده اســـت .در نهایــت،

جودی و همکاران  /ارزیابی عملکرد مدیریت شهری پایدار با رویکرد رضایتمندی شهروندان...

107

برای تحلیـل دادههـای بهدسـتآمده و ارزیـابی عوامـل مـؤثر بـر رضـایت شـهروندان در مـدیریت شــهری در توسـعه
پایدار شهری از مدل  Smart PLSاستفادهشده است .روش  Smart PLSاز دو بخش تشکیلشده است.
جدول شماره  .1متغیرهای موردمطالعه تحقیق
شاخص

اجتماعی -فرهنگی

اقتصادی و مدیریتی

زیستمحیطی

فیزیکی کالبدی

متغیرها
عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با حفظ بناهای با ارزش تاریخی و میراثی؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با ترغیب
ساکنان محله به ماندن در محله؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با ایجاد محلهای گذران اوقات فراغت ساکنان؛ عملکرد
مدیریت شهری در ارتباط با ایجاد فرهنگسرا ،حوزه هنری ،کتابخانه و(...رفاه شهروندی)؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با
حس سرزندگی شهری ،احساس شهروندی تعلق مکانی و رضایت از محل زندگی؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با اعتماد
اجتماعی (اعتماد مردم به هم و شهرداری) ،احساس خوشبختی و اجتماعمحور بودن.
عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با ایجاد واحدهای تجاری و اقتصادی موردنیاز ساکنان محله؛ عملکرد مدیریت شهری در
ارتباط با سودآوری فعالیتهای اقتصادی موجود؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی؛
عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با جلوگیری از فعالیت اقتصادی مزاحم؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با تسهیل در صدور
پروانه کسب برای مشاغلی که موردنیاز ساکنان محله.
عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با تنظیف و نگهداری و نهرهای عمومی و مجاری آب و فاضالب؛ عملکرد مدیریت شهری در
ارتباط با جمعآوری ،دفع و بازیافت زباله و ایجاد محلهای مخصوص تخلیه زباله؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با فراهم
آوردن حملونقل عمومی (اتوبوسرانی و تاکسیرانی)؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با ایجاد ،حفظ و نگهداری باغها و
پاركهای عمومی؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با اهتمام در تمیزی و پاکیزگی و خرید پسماند.
عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با اجرای طرحهای عمرانی متنوع ،آسفالت معابر و نصب نیمکت و ایجاد مبلمان شهری برای
بهبود وضعیت محله؛ عملکرد مدیریت شهری در رسیدگی به وضعیت بافت فرسوده و توجه به نوسازی و بهسازی مساکن؛
عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با ایجاد کاربریهای متنوع برای گروههای مختلف سنی؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با
دسترسی به خدمات آموزشی (مهدکودك ،دبستان ،راهنمایی و متوسطه)؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با دسترسی به
خدمات بهداشتی و درمانی (خانه بهداشت ،درمانگاه و)..؛ عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با ایجاد پارکینگ عمومی ،احداث
فرهنگسرا ،مسجد ،بازار روز ،ساخت یادمانها و نصب تابلوهای راهنمای مسیر در محله.

جدول شماره  .2مشخصات محالت موردمطالعه و تعداد نمونه منتخب هر محله
محله

جمعیت

تعداد نمونه منتخب

زینال

763

6

اونچی میدان

1900

11

طوی

1308

8

اسماعیل بیگ

416

3

مالهادی

4925

28

سرچشمه

3762

23

عالی قاپو

1690

10

شاه باغی

1564

9

نواب صفوی

5704

34

باغمیشه

2086

12

محمدیه

7072

41

اوچ دکان

3780

22

تازه میدان

672

5

تازه شهر

1092

6

یساول

2500

15

علیّه

1720

10

آقاکاظم

3264

19

پیرعبدالملک

1296

7

پیرشمس الدّین

768

5

پیر زرگر

3087

18

سیدآباد (منزوی)

1708

10

پیر مادر

6055

36

یعقوبیه

4832

28

جمعه مسجد

3810

23

مجموع

65774

383
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محدوده موردمطالعه
در شکل شماره  ،0قلمرو جغرافیایی این پژوهش شهر اردبیل نمایش دادهشـده اسـت .شـهر اردبیـل یکـی از کهنتـرین
شهرهای ایران به شمار میرود .نام باستان این شهر آرتاویل بوده و از سردترین شهرهای ایران محسوب میگردد .بافـت
کنونی شهر اردبیل بهصورت تارعنکبوتی است که بهتبع آن اغلب خیابانهای شهر بهاستثنای چنـد مـورد منحنـی شـکل
میباشد .جمعیت اردبیل بر اساس نتایج نهایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  0332بالغبر  253371بوده اسـت
که ازاینجهت ،شانزدهمین شهر پرجمعیت ایران به شمار میرود .بر پایه همـین آمـار از مجمـوع جمعیـت شـهر اردبیـل
 511101نفر را مردان و  531232نفر را زنان تشکیل میدهند .هم نین شمار خانوارهای این شهر بالغبر  021157خانوار
بوده است (یزدانی و پاشازاده.)70 :0337 ،

شکل شماره  .1محدوده جغرافیایی مورد مطالعه

بحث و یافتهها
یافتههای توصیفی تحقیق نشان میدهد که از  313نفر نمونه آماری تحقیق از نظر سن 31 ،درصد در گروه سنی 12-31
سال؛ از نظر جنسیت 11 ،درصد مرد؛ از نظر تأهل 71 ،درصد متأهل ،از نظر سطح سواد 33 ،درصد دیپلم و از نظـر شـغل
 10درصد نمونه آماری تحقیق را افراد با گروه شغلی آزاد تشکیل دادهاند .سایر جزییات در جدول شماره  3ارائهشده است.
جدول شماره  .3خالصهای از کیفیت ( PLSبارهای عاملی ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،میانگین واریانس استخراجی)
شاخص

اجتماعی -فرهنگی

اقتصادی و مدیریتی

گویه
 .0مدیریت شهری در ارتباط با حفظ بناهای با ارزش تاریخی و میراثی
در محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .5مدیریت شهری در ارتباط با ترغیب ساکنان محله به ماندن در محله،
در محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .3مدیریت شهری در ارتباط با ایجاد محلهای گذران اوقات فراغت
ساکنان در محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .1مدیریت شهری در ارتباط با ایجاد فرهنگسرا ،حوزه هنری ،کتابخانه
و(...رفاه شهروندی) در محله شما چگونه عمل کرده است؟
-2مدیریت شهری در ارتباط با حس سرزندگی شهری ،احساس
شهروندی تعلق مکانی و رضایت از محل زندگی در محله شما چگونه
عمل کرده است؟
 .1مدیریت شهری در ارتباط با اعتماد اجتماعی (اعتماد مردم به هم و
شهرداری) ،احساس خوشبختی و اجتماعمحور بودن در محله شما
چگونه عمل کرده است؟
 .0مدیریت شهری در ارتباط با ایجاد واحدهای تجاری و اقتصادی
موردنیاز ساکنان محله ،در محله شما چگونه عمل کرده است؟

بار عاملی

آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

میانگین واریانس
استخراجی

1/320
1/172
1/713
1/271

1/717

1/711

1/270

1/212

1/101
1/325

1/101

1/771

1/203
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زیستمحیطی

فیزیکی کالبدی

 .5مدیریت شهری در ارتباط با سودآوری فعالیتهای اقتصادی موجود
در محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .3مدیریت شهری در ارتباط با توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی در
محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .1مدیریت شهری در ارتباط با جلوگیری از فعالیت اقتصادی مزاحم در
محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .2مدیریت شهری در ارتباط با تسهیل در صدور پروانه کسب برای
مشاغلی که موردنیاز ساکنان محله ،در محله شما چگونه عمل کرده
است؟
 .0تنظیف و نگهداری و نهرهای عمومی و مجاری آب و فاضالب در
محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .5مدیریت شهری در ارتباط با جمعآوری ،دفع و بازیافت زباله و ایجاد
محلهای مخصوص تخلیه زباله در محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .3مدیریت شهری در ارتباط با فراهم آوردن حملونقل عمومی
(اتوبوسرانی و تاکسیرانی) در محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .1مدیریت شهری در ارتباط با ایجاد ،حفظ و نگهداری باغها و
پاركهای عمومی در محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .2مدیریت شهری در ارتباط با اهتمام در تمیزی و پاکیزگی و خرید
پسماند در محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .0مدیریت شهری در ارتباط با اجرای طرحهای عمرانی متنوع ،آسفالت
معابر و نصب نیمکت و ایجاد مبلمان شهری برای بهبود وضعیت محله
شما چگونه عمل کرده است؟
 .5مدیریت شهری در رسیدگی به وضعیت بافت فرسوده و توجه به
نوسازی و بهسازی مساکن در محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .3مدیریت شهری در ارتباط با ایجاد کاربریهای متنوع برای گروههای
مختلف سنی در محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .1مدیریت شهری در ارتباط با دسترسی به خدمات آموزشی
(مهدکودك ،دبستان ،راهنمایی و متوسطه) در محله شما چگونه عمل
کرده است؟
 .2مدیریت شهری در ارتباط با دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی
(خانه بهداشت ،درمانگاه و )..در محله شما چگونه عمل کرده است؟
 .1ایجاد پارکینگ عمومی ،احداث فرهنگسرا ،مسجد ،بازار روز ،ساخت
یادمانها و نصب تابلوهای راهنمای مسیر در محله شما چگونه عمل
کرده است؟
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1/711
1/155
1/111
1/221
1/101
1/151
1/153

1/731

1/111

1/227

1/117
1/712
1/731
1/111
1/115
1/111

1/117

1/273

1/102
1/711
1/370

اطالعات جدول شماره  ،3نشان میدهد که کلیه مقادیر آلفای کرونباخ بیشتر از  1/7میباشد که حاکی از مطلـوب بـودن
پایایی میباشد .و مقادیر پایایی مرکب نیز بیشتر از  1/7و تمامی متغیرهـای پـژوهش دارای میـزان  AVEبیشـتر از 1/2
میباشند که این حاکی از روایی همگرای مناسب متغیرهای پژوهش است .معیار پایایی ترکیبی یکـی دیگـر از معیارهـای
ارزیابی تعیین پایایی سازهها در روش حداقل مربعات جزیی است .این معیار نیز بایستی بیشتر از  1/7باشـد کـه در نتـایج
جدول فوق نیز نشان پایایی ترکیبی مناسب دارد .در جدول شماره  1نیز جهت روایی واگرایی مـدل انـدازهگیری ،از معیـار
فورنل– الرکر استفاده گردید .بر اساس این معیار ،روایی واگرایی قابلقبول یک مدل ،حاکی از آن است که یک سـازه در
مدل نسبت به سازههای دیگر تعامل بیشتری با شاخصهایش دارد .روایی واگرایی وقتی در سطح قابـلقبولی اسـت کـه
میزان متوس واریانس استخراجشده برای هر سازه ،بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سـازههای دیگـر در مـدل
باشد.
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جدول شماره  .4ماتریس همبستگی و بررسی روایی متغیرهای پژوهش بر اساس معیار Fornell-Larcker
عملکرد شهرداری
بعد فیزیکی
بعد زیستمحیطی
بعد اقتصادی
بعد اجتماعی
اردبیل
کالبدی
مدیریتی
فرهنگی
1/113
بعد اجتماعی -فرهنگی
1/717
1/221
بعد اقتصادی –
مدیریتی
1/125
1/213
1/512
بعد زیستمحیطی
1/110
1/111
1/301
1/517
بعد فیزیکی -کالبدی
1/253
1/710
1/711
1/117
1/232
عملکرد شهرداری
اردبیل

طبق این معیار یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان ،باید پراکندگی بیشتری را در بین مشـاهده پـذیرهای
خودش داشته باشد ،تا بتوان گفت متغیر پنهـان مـدنظر روایـی تشخیصـی بـاالیی دارد و شـاخصهای ارزیـابی عملکـرد
شهرداری اردبیل نیز دارای روایی تشخیصی باالیی بودهاند.
آزمون الگوی ساختاری

در بررسی آزمون الگوی ساختاری ،ضـرایب معنـاداری گویـهها (مقـدار  ،)tمعیارهـای  f2 ،R2و  Q2محاسـبه و تفسـیر
میشوند.
ضرایب معناداری  :tمعیار اول برازش الگوی ساختاری ضـرایب معنـاداری  tاسـت کـه نتیجـه آن در شـکل شـماره 5
ارائهشده است .تمامی ضرایب معناداری  tاز  0/31بیشتر هستند ،یعنی تمامی گویهها و رواب میان متغیرها سطح اطمینان
 32%معنادار هستند.

شکل شماره  .2مقدار  tگویهها

معیار  :R2معیار دوم الگوی ساختاری معیار  R2میباشد R2 .مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابسـته) الگـو اسـت.
 R2معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  1/33 ،1/03و  1/17بهعنوان
مقدار مالك برای مقادیر ضعیف ،متوس  ،و قوی تفسیر میشود (داوری و رضازاده .)011 :0332 ،با توجه به شکل شماره
 ،3مقدار  R2مربوط به متغیر درونزای  1/27میباشد که نشان از مناسب بودن برازش الگوی ساختاری میباشد.
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شکل شماره  .3مقدار  R2متغیر درونزا

معیار  :Q2معیار چهارم الگوی ساختاری معیار  Q2میباشد .ضریب  Q2استون -گیسر0برای بررسی توانـایی پیشبینـی
متغیرهای وابسته از روی متغیرهای مستقل استفاده میشود .مقادیر مثبت این ضریب نشـانگر توانـایی پیشبینـی اسـت.
هنسلر5و همکاران ( )5113در مورد شدت توانایی پیشبینی الگو در مـورد سـازههای درونزا مقـادیر  1/02 ،1/15و 1/32
به ترتیب ضعیف ،متوس و قوی را تعیین نمودند ( .)Vinzi,2010:49مقدار  Q2مساوی با  1/111میباشد که به معنای
برازش بسیار مناسب الگو و توانایی قوی پیشبینی متغیرهای مشاهدهشده میباشد.

شکل شماره  .4مقدار  q2متغیر درونزا
جدول شماره  .6مقدار  Q2و  R2جهت ارزیابی عملکرد مدیریت شهری اردبیل
R2
Q2
توانایی پیشبینی
قدرت رابطه
ابعاد
رابطه ضعیف
1/321
توانایی پیشبینی متوس
1/010
بعد اجتماعی -فرهنگی
رابطه قوی
1/717
توانایی پیشبینی متوس
1/501
بعد اقتصادی -مدیریتی
رابطه قوی
1/125
توانایی پیشبینی متوس
1/370
بعد زیستمحیطی و بهداشت
رابطه قوی
1/110
توانایی پیشبینی متوس
1/331
بعد فیزیکی -کالبدی

1 . Stone & Giesser
2 . Hensle
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شکل شماره  .5نتایج معادالت ساختاری بر اساس ضرایب معناداری
جدول شماره  .7نتایج بررسی فرضیههای تحقیق
آماره T
ضریب
فرضیه
مسیر
2/11
1/071
عملکرد شهرداری در بعد اجتماعی-فرهنگی بر رضایتمندی شهروندان مؤثر است.
02/11
عملکرد شهرداری در بعد اقتصادی-مدیریتی بر رضایتمندی شهروندان مؤثر است1/513 .
01/17
1/332
عملکرد شهرداری در بعد زیستمحیطی بر رضایتمندی شهروندان مؤثر است.
02/15
1/113
عملکرد شهرداری در بعد فیزیکی-کالبدی بر رضایتمندی شهروندان مؤثر است.

سطح
معنیداری
1/111
1/111
1/111
1/111

نتیجه
معنیدار است
معنیدار است
معنیدار است
معنیدار است

نتیجهگیری
در سالیان اخیر تغییر در بنیانهای نظری برنامـهریزی باعـ شـده اسـت کـه مسـئله رضـایتمندی از اهمیــت فــراوان
برخـوردار گردد .به اعتقاد صاحبنظران ،رضایت از عملکرد موجب افزایش شایستگی و کرامت در افراد میگردد .ازاینرو،
رضایتمندی عنـصر حیاتی در فرآیند توسعه پایدار تلقی گردیـده و از آن بـهعنوان حلقـه مفقـوده فرآینــد توســعه یــاد
مـیشـود .نکته شایان تعمق آن است که عوامل مختلفی بر رضایتمندی شهروندان در فرآیند مـدیریت شـهری دخیـل و
تأثیرگذارند .بر اساس مطالعات صورت گرفته در این پژوهش این عوامل در چهار بعد کلی :اجتماعی-فرهنگی ،اقتصـادی،
زیستمحیطی و کالبدی– فیزیکی دستهبندی شد .نتایج معـادالت سـاختاری نشـان داد کـه ابعـاد اجتمـاعی-فرهنگـی،
اقتصادی-مدیریتی ،زیستمحیطی و فیزیکی-کالبدی بر عملکرد شهری موثقاند و بـه لحـاظ آمـاری ایـن روابـ تائیـد
میشوند .بر اساس معادالت ساختاری ابعاد فیزیکی-کالبدی و زیستمحیطی در اولویت اول و دوم و اقتصادی-مـدیریتی
و اجتماعی-فرهنگی در اولویتهای سوم و چهارم قرارگرفتهاند .در همین خصوص نتایج ایـن تحقیـق بـا نتـایج تحقیـق
خاکپور و همکاران ( )0337مبنی بر اثرگذاری پایداری اجتماعی – فرهنگی محالت شهر پیرانشهر بـر عملکـرد مـدیریت
شهری همخوانی دارد .نتایج حاصله از تعیین استراتژی میزان رضایتمندی شهروندان اردبیلی از ارزیابی عملکرد شهرداری
کالنشهر اردبیل نشان داده که رضایتمندی شهروندان بر عملکرد شهرداری اردبیل در همه ابعـاد چهارگانـه اجتمـاعی -
فرهنگی ،زیستمحیطی ،اقتصادی -مدیریتی و فیزیکی -کالبدی مؤثر میباشد و معنـیدار اسـت و همچنـین شـهروندان
بااهمیت این دسته شاخصها آشنا بوده و آنها را در میزان رضایت مهـم ارزیـابی کردهانـد ،بنـابراین از نظـر همـه ابعـاد
موردپژوهش ،شهرداری کالنشهر اردبیل استراتژی و مدیریت بهینه و جدیدی را در محالت موردمطالعه پژوهش حاضـر
جهت بهبود وضعیت پایداری مبنای عمل خود قرار دهد .با عنایت به دستاوردها و نتـایج حاصـل از بررسـی فرضـیههای
پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد:
ارتقاء فرهنگ احترام به حقوق شهروندی.انتصاب مدیران و مسئوالن متخصص درزمینه برنامهریزی و مدیریت شهری.-اتخاذ رویکردهای علمی و نوآورانه در مدیریت شهری اردبیل میتواند در توسعه پایدار شهری و هم نین در رضایتمندی
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شهروندان اردبیلی از شهرداری اردبیل مؤثر باشد ،این موضوع در وهله اول نیازمند مـدیریت یکپارچـه شـهری و بـهدوراز
اقدامات موازی و الگوهای جزیرهای در تصمیمگیریها است و در وهله دوم ،مستلزم بهکارگیری نیروهای فعال ،خـالق و
برخوردار از دانش و تخصص الزم است.
 تدوین سیاستهایی بهمنظور رعایت اصول پایداری در برنامهریزی ،مـدیریت ،اجـرا و نظـارت بـر تمـامی فعالیتهـا وفرآیندهای مرتب با مدیریت شهری.
ایجاد عملکردهای صنایع هنری و فرهنگی در محالت کالنشهر اردبیل.تدابیری در جهت تهیه تبلیغات رسانهای و شهری برای ظرفیتسازی فرهنگی و اقتصادی نوین در محـالت کالنشـهراردبیل.
تقویت ابعاد اقتصادی پایدار شهری در محالت کالنشهر اردبیل.تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
منابع
)0

)5
)3
)1
)2
)1
)7
)1
)3

)01
)00
)05

کرد مـؤثر
مؤثر
عملکـرد
ارزیـیابی عمل
مدیریت و ارز
سنجش ،مـدیریت
بردی سـنجش،
راهبـردی
مدل راه
ئه مـدل
ارائـه
هدی ( )0335ارا
فرد ،ممهـدی
سانی فـرد،
احسـانی
احسانی فرد ،علیاصغر و اح
مـدیریت شـهری،
شهری،
نشـریه مد
هران ،ن شریه
شهرداریها با تلفیق دو مدل  BSCو EFQM؛ مورد پژوهی :مناطق  3و  01شهرداری تتهـران،
دوره  ،00شماره  ،30صص.7-50.
پایـدار گرد شگری
گردشـگری
توسـعه پا یدا
شـهری در تو سعه
آقاعلیخانی ،مصطفی؛ بخشنده نصرت ،عباس؛ رحمانی ،محمود ( )0337نقش مدیریت شهری
شهری مطالعه موردی :شهر رامسر ،مدیریت شهری ،دوره  ،07شماره  ،20صص.013-037.
نامـه کارشنا سی
کارشناسـی
تهـران ،پایاننا مه
بیگلری ،شادی ( .)0313ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محلهای ناحیه  5منطقه  1ت هر
ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،به راهنمایی غالمرضا کاظمیان ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
پاپلی یزدی ،محمدحسین و رجبی سناجردی ،حسین ( )0315نظریات شهر و پیرامون ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات سمت.
شهری ،ففصـلنامه
صلنامه
پایـدار شـهری،
توسـعه پا یدار
بـر تو سع
تأکیـد بر
پرهیزکار ،اکبر و علی فیروزبخت ( )0331چشمانداز مدیریت شهری در ایران با تأک ید
جغرافیایی سرزمین ،دوره  ،1شماره  ،35صص.13-17.
با ،دوره
هنرهـای زیبـا،
حاجی پور ،خلیل ( )0312برنامهریزی محله مبنا ،رویکردی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار ،نشریه هنر ها
 ،03شماره  ،51صص.37-11 .
تأکیـد ببـر خـدمات
خدمات
شهری بـابا تأک ید
مدیریت شـهری
کرد مـدیریت
عملکـرد
حسینی ،سید عبدالحسین ( )0333سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عمل
شهری :نمونه موردی :شهر ایذه ،پژوهش در هنر و علوم انسانی ،دوره  ،2شماره  ،1صص.23-17 .
یی خـوب
خوب
حکمروایـی
پـذیری حکمروا
یزان تحقق پذیری
حکمتنیا ،حسن؛ ملکی ،محمد؛ موسوی ،میرنجف؛ افشانی ،علیرضا ( )0331سنجش ممیـزان
شهری در ایران (مطالعه موردی :شهر ایالم) ،پژوهش در هنر و علوم انسانی ،دوره  ،13شماره  ،3صص.117-103 .
ماعی –
اجتمـاعی
یداری اجت
شهری در پاپایـداری
مدیریت شـهری
خاکپور ،براتعلی؛ شریفزاده اقدم ،ابراهیم؛ شیخی ،عبداهلل ( )0337ارزیابی عملکرد مـدیریت
فرهنگی محالت شهر پیرانشهر (با توجه به زیرگروههای جمعیتی) ،مطالعات جامعهشناختی شهری ،دوره  ،07شماره  ،1صص.
.033-011
خدام الحسینی ،احمد و بهرامی ،انوشیروان ( ،)0331ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری شهری (مطالعه موردی :شهر
شـهر
ایذه) فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ،سال  ،1شماره  ،31صص .33-11
المللـی ن یارش
نیـارش
فـرانس بینالمل لی
درویشی ،یوسف ( )0333بررسی موانع و چالشهای پیشروی مدیریت شهری در اردبیل ،اولین کن فرانس
شهر پایا 2 ،بهمنماه  ،0333دانشگاه اردبیل ،صص.05-31.
توسـعه
سعه
رضویان ،محمدتقی؛ قادرمرزی ،حامد؛ علیان ،مهدی؛ چراغی ،رامین ( )0331راهبرد پژوهی مدیریت شهری در راستای تو
منطقـهای ،دوره ،0
شهری و منط قه
سعه شـهری
توسـعه
برنامـهریزی تو
شریه برنا مه
پایدار در بافتهای تاریخی نمونه موردی :بافت تاریخی شهر یزد ،ننشـریه
شماره  ،0صص.51-11.
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چاپ اول،
یـز ،چـاپ
یـاد پره ی
هدنژاد و فر ی
رنه شورت ،جان ( )0311نظریه شهری ارزیابی انتقادی ،ترجمه کرامت اهلل زیاری ،حافظ ممهـدنژاد
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
زیاری ،کرامتاهلل؛ یدالهنیا ،هاجر؛ یدالهنیا ،حسین ( )0333تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخصهای حکمروا یی
حکمروایـی
خوب از منظر شهروندان (موردمطالعه :شهر ساری) ،پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال  ،00شماره  ،11صص.0-01 .
شـهرداریها و
سـازمان شه
تهـران :سازمان
چـاپ اول ،ت هران
روسـتایی ،چاپ
سعیدی ،عباس ( )0311مدیریت شهری ،دانشنامه مدیریت شهری و رو ستایی،
دهیاریهای کشور.
شیانی ،ملیحه و علی محمدی ،محمد ( )0331مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران ،پژوهشهای انسانشناسی
ایران ،دوره  ،2شماره  ،5صص .557-521
صرافی ،مظفر و عبدالهی ،مجید ( )0317تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین ،مقررات و مدیریت شـهری،
شهری،
پژوهشهای جغرافیایی ،دوره  ،2شماره  ،،13صص.002-031 .
صفری ،سعید؛ بیگینیا ،عبدالرضا؛ سمیعزاده ،مهدی؛ ذاکریفرد ،سیدجمال ( )0332طراحی و ساماندهی مؤلفههای اندازهگیری
شـماره ،01
شهری ،دوره  ،1ش
عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن ،فصلنامه اقتصاد و مدیریت شـهر
صص .17-011
شـهری در
خـوب شهری
مروایـی خوب
تحقـق حکمروا یی
موانـع تح قق
طالبی ،محمدعلی؛ رهنمایی ،محمدتقی؛ قربانی نژاد ،ریباز ( )0333آسیبشناسی موا نع
شهرهای میانی مطالعه موردی :شهر نیشابور .فصلنامه شهر پایدار ،دوره  ،3شماره  ،1صص.13-27.
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