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      چکیده

هدف از انجام پژوهش،سنجش میزان رضایتمندی وتمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های    

پیمایشی  –زیر بنایی وتمایل به مشارکت آنان در اجرای  پروژه ها در شهر ایذه است.روش پژوهش توصیفی 

 233اده از فرمول  کوکران که با استف دهندمی.جامعه آماری پژوهش را کلیه ساکنان شهرایذه تشکیل باشدمی

 spss،برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اندشدهنفر به عنوان حجم نمونه برای تکمیل پرسشنامه انتخاب 

تک نمونه ای،رگرسیون خطی،همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس  استفاده شده است،نتایج این  Tو با روش 

درصد رضایت  05درصد ازشهروندان ازعملکرد شهرداری رضایت خیلی کم،32که  دهدمیپژوهش نشان 

درصد از شهروندان رضایت خیلی زیاد از  3درصد رضایت زیاد و فقط   0درصد رضایت متوسط، 50کم،

درصد  2/4،همچنین میزان تمایل شهروندان به مشارکت در اجرای پروژه های زیر بنایی اندداشتهشهرداری 

درصد مشارکت زیاد و  22درصد مشارکت متوسط، 24درصد مشارکت کم، 52مشارکت خیلی کم،شهروندان 

 درصد تمایل به مشارکت خیلی زیاد را اظهارکرده اند. 0/53
 

 :رضایت شهروندان،مشارکت شهروندان،پروژه های زیر بنایی،شهر ایذه.کلید واژه ها
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 مقدمه -1

در عرصه های اجتماعی،  هاانسانمتقابل  یرابطهپس از شکل گیری حیات و با گذشت زمان،    

( و پیدایش توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات 532: 5232اقتصادی و سیاسی پیچییده تر گردید.)بریمانی، 

در هزاره دوم موجب پدیداری تغییرات سریع در عالیق و رفتارهای اجتماعی بشر  گردید. این پیشرفت 

هانی از طریق مکانیزم جهانی شدن موجب پیدایش الگوهای رفتاری مختلف آیی  دهکده ج فناوری و پدید

ابعاد فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و .... در شهرها گردید که این تحول شهر مدرن را به پدیده  در

را برای تولید کاال و  هاییسازمان( و شکل گیری 55: 5230ای پیچیده تبدیل نموده است)خدارحیمی، 

(. بدیهی 554، 5231ت و قبول مسئولیت اداره امور زندگی شهروندان ضروری ساخته است.)گالبی ، خدما

مناسب آنان برای دسترسی  هاییفرصتاست در چنین شرایطی به دلیل تقاضای فراوان شهروندان و کمبود 

نی به نام ،سازگاری شهروندان امری ساده نیست.با این وضع ایجاد سازماهایشانخواستهبه اهداف و 

شهرداری عالی ترین تدبیری بود  که از طرف دنیای متمدن برای پاسخ گویی به نیازمندی و توقعات بی 

 نهادهای از یکی شهرداری(. در همین راستا 55 ، 5233اهری ، شمار ساکنین شهرها به کار برده شد.)ط

 شهری و محلی ،اجتماعی های عرصه در حاکمیت چارچوب در اساسی قانون در که است مدنی یجامعه

 هایضرورت از یکی شهرداریبه عبارتی  .شودمی محسوب کشور مشارکتی و ای توسعه ساختارو جز

 . گرددمی نمایان است پذیر امکان مردم مداخله طریق از تنها که ساختاری با الزاماً که ستا اجتماعی نظام

 خدمات ارایه و محلی امور یاداره منظور به غیردولتی و محلی سازمان عنوان به شهرداری سازمان واقع در

 وجود به آن اف اطر و شهر یمحدوده در اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی یتوسعه و مدیریت هدف با الزم

 تنهایی به افراد از کدام هر که بوده شهروندان مشترک نیازهای ساختن برآورده آن یوظیفه و است آمده

 در زمانی (هاشهرداری) هاسازمان این (.553،5235،صالحی )رجب نیستند هاآن ساختن برآورده به قادر

 عملکرد از شهروندان که شد خواهند موفق آینده و حال نیازهای بین تعادل حفظ و خود اهداف به رسیدن

 و امور انجام در هاآن که شد خواهد موجب شهروندان رضایت. باشند داشته کامل رضایت سازمانی

 نظر مد گیری تصمیم اصلی محور عنوان به شهروندی مشارکت و باشند داشته فعال حضور ها مسؤولیت

 نظم هر برای هاآن از توجهی قابل قشر یا و وندانرشه اکثریت اجتماعی رضایت عدم که زیرا . گیرد قرار

 تعهد شدن کمرنگ باعث آن گسترش و تداوم که چرا . است خطرناک سازمانی عملکرد و اجتماعی

 بهنجاریهای نا از بسیاری منشاء بسا چه که شده غیره و سازمان افراد و ارزشی نظام به نسبت شهروندان

با توجه به آن مدت زیادی از تأسیس سازمان شهرداری در شهر ایذه  (.5232گردد.)حکمت نیا، اجتماعی

 یزمینهاما این سازمان نتوانسته از پس وظایفی که بر عهده آن گذاشته شده برآید و در  گذردمی

موفق عمل کند و این امر نارضایتی شهروندان را به دنبال خواهد داردبه همین دلیل خدماتی،عمرانی و... 



 

 

 ه پروژ اجرای در شهروندانو تمایل به مشارکت  رضایتمندی میزان سنجش حاضر پژوهش انجام از هدف

  ت.اسشهرایذه  در شهرداری زیربنایی های

 فرضیات تحقیق -1-1

 ؟دارد معنی داری وجود یرابطهشهرداری  از مندیرضایتمیزان بین جنسیت و  رسدمیبه نظر  -الف

 ؟وجود دارد معنی داری یرابطهتمایل شهروندان به مشارکت و جنسیت بین  رسدمیبه نظر  -ب

 اجتماعی و میزان رضایتمندی از شهرداری رابطه معنی داری وجود دارد؟ –بین پایگاه اقتصادی  -پ

 بین مشارکت شهروندان و میزان رضایتمندی از شهرداری رابطه معنی داری وجود دارد؟  -ت

 بین سن و میزان رضایتمندی از شهرداری رابطه معنی داری وجود دارد؟ رسدمیبه نظر  -ث
 

 پیشینه تحقیق -5-3 

)  رضایت مشتریان آمریکایی هایشاخص "(، با توجه به مدل3554فان رایزن و همکارانش)     

ACSI،)  بر اساس اندپرداختهرضایت شهروندان برای شهر نیویورک  هایشاخص یزمینهبه ارائه مدلی در .

 هایشاخصاین مدل، کیفیت و انتظارها دو شاخص مهم تعیین کننده رضایت هستند. بر اساس مدل، 

رضایت شهروندان، کیفیت فغالیت های مختلف دولت همانند مدارس، پلیس، آتش نشانی و ... بر رضایت 

شهروندان تاثیر مستقیم دارد. در این میان، انتظارات هم بر کیفیت و هم بر رضایت تاثیرگذار است. در 

مکن است به مهاجرت و در غیر این صورت، م شودمیصورت تامین رضایت، دولت قابل اعتماد و اطمینان 

 . (Van Ryzin et al, 2004) شودمیمنجر  هاآنشهروندان از شهر و خروج 

( در پژوهش دیگری اعتقاد دارد که پرسش مهم در بررسی عملکرد شهرداری این 3552فان رایزن)   

به این . در نگاه اول پاسخ دهندمیاست که شهروندان چگونه به عملکرد خوب یا بد، عکس العمل نشان 

پنداشت که عملکرد شهرداری خوب  توانمی. وقتی شهروندان راضی هستند رسدمیبه نظر  سوال ساده

پاسخ به این سوال  دهدمینتیجه عملکرد ضعیف شهرداری است؛ اما تحقیقات نشان  هاآناست و نارضایتی 

 از چیزی است که به نظر ، پیچیده تردهندمیکه چگونه شهروندان به عملکرد شهرداری عکس العمل نشان 

. او در مقاله خود با ایجاد چارچوبی مفهومی سعی در ایجاد ارتباط بین عملکرد شهرداری، رضایت رسدمی

 (. Van Ryzin, 2006شهروندان و اطمینان پس از آن دارد) 

( در تحقیقی با عنوان تاثیر کیفیت ارتباط بر رضایتمندی شهروندان با خدمات 3551لی و همکاران)     

الکترونیکی دولت در توصیف مطالعه خود بر مولفه های مهمی از قبیل تامین نیازها، روابط موثر بر یکدیگر، 

تامین نیازها و خدمات  . بر اساس این مدل، عواملاندکردهخدمات تفکیک شده و اثربخشی فردی تاکید 

. اما تاثیر روابط موثر بر یکدیگر غیر گذارندمیتفکیک شده به طور مستقیم بر رضایت شهروندی تاثیر 



 

 

به طور  پذیرندمیو یا تاثیر  گذارندمیمستقیم است. ارتباطات بین فردی که در آن افراد بر یکدیگر تاثیر 

به طور مستقیم بر رضایت  تواندمیاثربخشی فردی نیز خود  مستقیم بر اثربخشی فردی اثر گذار است که این

 (.    Lee et al, 2009) شهروندی تاثیرگذار باشد

عوامل مؤثر بر رضایت مندی  ( در پژوهشی با عنوان  سنجش میزان و5232موسوی) و حکمت نیا   

 که میزان رضایتمندی شهروندان ازعملکرد اندرسیدهشهروندان از عملکرد شهرداری شهر یزد به این نتایج 

(در پژوهشی با عنوان تحلیلی بر 5233شهرداری در سطح متوسط به پایین قرار دارد،تقوایی و همکاران)

تبریز به این نتایج رسیدند که  شهر 4سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه 

با مشارکت  توانندمیمثبت بوده و بیشتر شهروندان معتقد بودند که  ارزیابی شهروندان از پیامد های مشارکت

ژوهشی با عنوان سنجش میزان ( در پ5213وهمکاران) انکریمی درمدیریت شهری تأثیر گذار باشند،

که میزان رضایت شهروندان زاهدانی از  انددادهمندی از عملکرد شهرداری شهر زاهدان  نشان رضایت

 اً متوسط قرار دارد.ی درسطحی نسبتشهردار

 

 محدوده مورد مطالعه -2

کیلو متر مربع، در دشتی بیضی شکل در شمال  5/3231شهر ایذه در استان خوزستان، درپهنه ای     

دقیقه طول 03درجه و 41دقیقه عرض شمالی و05درجه و 25شرقی استان خوزستان قرار دارد.این منطقه در 

متر واقع شده است.شهر ایذه بین استان چهارمحال و بختیاری و استان کهگیلویه  325شرقی وارتفاعی معادل 

(.همچنین این 5231:32و بویراحمد وشهرستان های مسجدسلیمان و باغملک قرار دارد.)طرح جامع ایذه:

هزار نفر است.که  352235جمعیتی معادل 5215شهرستان براساس سرشماری عموم ونفوس مسکن درسال 

 (.www.amar.org.ir)رسدمیهزار نفر 533552نشین آن به جمعیت شهر



 

 

 
 منبع:نگارندگان   : موقعیت جغرافیایی شهرایذه درشهرستان،استان،کشور1شکل 

 مبانی نظری -3

شهرها بر اثر عوامل مختلف مذهبی، امنیتی، افتصادی، سیاسی و اداری بوجود آمده یا توسعه و     

که در بستر  شودمی.شهر به عنوان یک پدیده انسانی، اقلیمی و اقتصادی اجتماعی مطرح اندیافتهگسترش 

و تغییر  کندمی، رشد دهدمیتاریخ در شرایط معینی متولد و در شرایط خاصی به زندگی خود ادامه 

 با توجه به رشد شهرها که ناشی از افزایش جمعیت و دیگر عوامل (.25، 5231)علوی تبار، پذیردمی

که به  شودمیت شهر تصمیم به ایجاد تشکیل شهرداری گرفته شد،شهرداری به واحدی گفته یبود،برای مدیر

منظور اداره امور محلی و ارایه خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص 

به منظور اداره امور  که شودمیدر اصطالح، شهرداری به واحدی گفته (.و 25، . )همانشودمیشهری تشکیل 

 شودمیمحلی و ارایه خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل 

 و حال نیازهای بین تعادل حفظ و خود اهداف به رسیدن در زمانی هاشهرداری (.03، 5231)علوی تبار، 

 5234 ،معیدفروذهانی)باشند داشته کامل رضایت سازمانی عملکرد از شهروندان که شد خواهند موفق آینده

،523). 



 

 

 برخوردار اهمیت از زمانی سازمانی عملکرد از رضایت. است مدیریتی مباحث از رضایت یمقوله    

مطرح شد.)آزاد،  بازرگانی تولید یا اقتصادی تولید مهم عناصر از یکی عنوان به انسانی نیروی که گردید

 ،سازمانی عملکرد در. دارند نارضایتی یا رضایت ایجاد در مهمی بسیار نقش اصوالً هاسازمان(. 354:  5230

 سازمان به نسبت شهروندان منفی و مثبت هاینگرش باعث که دارد وجود عملکردهایی

 هدف اما ،شوندمی شامل را ای گسترده بسیار طیف سازمانی عملکردهای چه اگر. گرددمی(شهرداری)

 و معیدفر)ت.اس شهروندی رضایتمندی و سازمان بین ارتباط عملکردها این یهمه نهایی

 رضایتمندی سازند برآورده را شهروندان نیازهای بتواند شهرداری عملکردهای که زمانی(523،5234،ذهانی

 از عبارتند که دارند قرار زیر رده پنج در شهروندان گوناگون نیازهای مازلو نظر از.شودمی ایجاد شهروندان

 اجتماعی احترام به نیاز ،اجتماعی وابستگی و اجتماعی نیازهای ،امنیتی و ایمنی نیازهای ،فیزیکی نیازهای :

 (Stueart,1987.106). انسان توانایی کمال دادن نشان و جویی کمال به نیاز باالخره و بودن محترم و

 و هاسازمان عملکرد از مردم مندی رضایت سنجش اهمیت به چندانی توجه تاکنون ایران در متأسفانه

 و پور برک.(است نگرفته صورت زمنیه این در زیادی مطالعات و نشده عمومی نهادهای

 (.354،5231،همکاران
 

 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها *

در ابتدا جهت آشنایی و شناخت  هر چه بیشتر جامعه آماری مورد مطالعه، خصیصه های عمومی     

 4عمومی مطابق با پرسشنامه های آماری درقالب  هاییژگیوپاسخ گویان مورد بررسی قرار گرفت.این 

رده شده ومیزان تحصیالت تدوین و ارائه شده است که نتایج آن در ادامه آو سنسوال شامل:جنسیت، شغل، 

درصد پاسخگویان مرد  5/23درصد پاسخگویان  زن و 1/23است. طبق تحلیل ازلحاظ جنسیت 

مابقی  درصد دارای شغل آزاد و 3/03درصد پاسخ گویان دارای شغل دولتی، 4/20،ازلحاظ شغل اندبوده

سال 50تا40ی درصد بین گروه سن 31از لحاظ سن بیشترین تعداد پاسخ گویان با ،اندبودهسایر  و دانشجو

درصد  5/25درصد دیپلم، 5/3درصد پاسخگویان زیر دیپلم،5/3،همچنین از لحاظ تحصیالت اندداشتهقرار 

  .اندبوده  باالتر درصد پاسخگویان فوق لسیانس و 3/35درصد لیسانس و 0/22فوق دیپلم،

 

 لکرد شهرداری سنجش رضایتمندی شهروندان از عم یهاشاخص* 

سوال پنچ گویه ای طیف  53به  هاپاسخیافته های حاصل از پرسشنامه ها،میانگین بر اساس     

درصد پاسخ گویان دارای رضایت مندی 32عملکرد شهرداری، لیکرت،پیرامون رضایت مندی شهروندان از

فقط  رضایت مندی زیاد و درصد 0درصد رضایت مندی متوسط، 50درصد دارای  رضایت کم، 05خیلی کم،

 درصد پاسخ گویان دارای رضایتمندی خیلی زیاد هستند.  3



 

 

 میانگین گویه های سنجش رضایتمندی شهروندان ازعملکرد شهرداری در اجرای پروژه های زیر بنا :(5)جدول

 مؤلفه ها ردیف

 گویه ها

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

5 
خواسته به نظرشما شهرداری تا چه  حد،در رسیدگی   به 

 هاونیازهای شما پاسخگو بوده است؟

 5 5 55 524 543 فراوانی

 5 5 5/2 1/05 42 درصد

3 
به نظرشما کارکنان شهرداری تا چه حد،درانجام وظایفشان در زمینه 

 تکریم ارباب رجوع موفق هستند؟

 5 5 33 333 23 فراوانی

 5 5 4/3 0/35 5/35 درصد

2 
محله ای شهر به چه   هایانجمنمحلی و  هایانجمنبه نظرشما 

 ؟اندبودهمیزان در برآورده کردن انتظارات شما موفق 

 5 5 03 503 552 فراوانی

 5 5 53 5/41 1/23 درصد

4 
ایجاد  یزمینهبه نظرشما شهرداری چقدر در انجام  وظایف در 

 فضای گذراندن اوقات فراغت موفق است؟

 5 33 21 520 12 فراوانی

 5 3/2 4/35 1/45 3/31 درصد

0 
 مربوط  مقررات و قوانین اجرای در حد چه تا شهرداری شما نظر  به

 ؟کندمی عمل موفق  هاساختمان ظاهری شکل و نما  به 

 0 34 30 524 34 فراوانی

 2/5 0/3 2/32 2/45 5/32 درصد

2 
به  نظر شما شهرداری تا چه حد،درآماده سازی فضاهای ورزشی  

 برای  شهروندان موفق  بوده است؟

 0 1 23 500 32 فراوانی

 2/5 3/3 3/35 5/43 3/32 درصد

3 
خدمات حمل  یارائهبه  نظر شما شهرداری تا چه حد،درزمینه ی 

 ونقل شهری وساماندهی آن موفق است؟

 1 4 21 541 15 فراوانی

 3/3 3/5 4/35 2/42 2/33 درصد

3 
به نظرشما شهرداری تا چه حد،در کنترل ساخت وسازها و صدور 

 ؟نمایدمیکسب موفق عمل  یپروانه

 23 32 35 11 44 فراوانی

 1/1 32 33 3/25 3/52 درصد

1 
 در  خود  وظایف  انجام حد،در چه  تا  شهرداری شما نظر  به

 ؟نمایدمی عمل موفق بهداشتی های گسترش عرصه یزمینه

 53 24 23 531 20 فراوانی

 3/2 55 1/1 2/00 3/35 درصد

55 
  وضعیت از  شفافی رسانیع  اطال حد  چه  تا  شهرداری شما نظر به

 است؟ داده شهروندان  به شهر زیربنایی  های پروژه  اجرای

 1 35 32 503 35 فراوانی

 3/3 0/2 5/3 0/03 3/30 درصد

55 
 شهروندان انتظارات برآوردن در  میزان چه به شهرداری  شما نظر  به

 است؟ بوده موفق شهری مدیریت از

 5 1 03 511 23 فراوانی

 5 3/3 52 3/25 2/51 درصد

53 
 شهروندان رضایت  برآوردن در میزان چه  به شهرداری شما نظر  به

 است؟ موفق شهری زیربنایی های پروژه اجرای در 

 35 50 01 542 30 فراوانی

 3/2 3/4 2/53 4/44 4/32 درصد

 میانگین
 2 52 05 503 32 فراوانی

 4/3 4/0 3/50 05 4/32 درصد



 

 

 سنجش تمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های زیر بنایی شهرداری هایشاخص* 

طیف لیکرت،پیرامون  ایسوال پنچ گویه  55به  هاپاسخها،میانیگین براساس یافته های استخراج شده از پرسشنامه 

درصد پاسخگویان تمایل به  2/4سنجش تمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه های زیربنایی شهرداری ایذه،

درصد خیلی 0/53مشارکت زیاد و درصد 22درصد مشارکت متوسط،24درصد مشارکت کم،52مشارکت خیلی کم،

 .اندکردهزیاد را اظهار 
 سنچش تمایل شهروندان به مشارکت در اجرای پروژه های زیر بناییمیانگین گویه های  :(3)جدول 

 مؤلفه ها ردیف

 گویه ها

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

5 
 محلی صنفی های اتحادیه در هستید عالقمند میزان چه به شما

 ؟باشید داشته مشارکت

 31 524 32 23 3 فراوانی

 1 05 3/30 3/55 0/3 درصد

3 
 امکانات یتوسعه یزمینه در  که هستید عالقمند میزان چه به شما

 ؟باشید  داشته مالی خودیاری خود، یمحله

 43 542 552 32 2 فراوانی

 2/54 40 23 5/3 1/5 درصد

2 
 خود یمحله امنیت و نظم ایجاد در دارید تمایل میزان چه به شما

 ؟باشید  داشته مشارکت

 05 533 532 53 5 فراوانی

 50 45 21 2/0 5 درصد

4 
 فرهنگی و اجتماعی مشکالت حل در دارید تمایل میزان چه به شما

 ؟باشید داشته مشارکت خود یمحله

 4 43 543 552 33 فراوانی

 3/5 54 5/44 1/23 3/2 درصد

0 
 یاداره در مشارکت به را شهروندان حد، چه تا شهرداری شما نظر به

 است؟ خوانده فرا شهری امور

 55 41 555 532 32 فراوانی

 2 50 0/24 21 3 درصد

2 
 امور در  مسؤول سازمانهای دیگر و شهرداری شما، نظر به

 ؟دهندمی اهمیت مردم مشارکت به ،چقدرشهری

 50 43 35 550 20 فراوانی

 0 54 3/34 3/20 35 درصد

3 
 و پاکسازی به  مربوط امور انجام در تا هستید مند عالقه چقدر شما

 ؟باشید  داشته کاری مشارکت خود یمحله بهسازی

 43 534 553 20 52 فراوانی

 52 21 0/22 1/55 4 درصد

3 
  بهداشتی دفع و آوری جمع در  مشارکت  به  میزان  چه به شما

 ؟هستید آشنا خود  یمحله و  خانه  محیط در ها زباله

 33 534 550 53 4 فراوانی

 1/32 21 2/23 3/2 3/5 درصد

1 
 منزل در خانگی های زباله  جداسازی ارزش به  میزان چه به شما

 ؟هستید آشنا

 33 552 555 33 5 فراوانی

 4/33 20 3/24 4/3 5 درصد

55 
 تمایل و کرده استقبال خود یمحله  آسفالت از میزان چه به شما

 ؟باشید داشته مشارکت آن انجام در دارید

 03 552 520 52 5 فراوانی

 53 20 1/45 0 2/5 درصد

 میانگین
 45 552 555 03 54 فراوانی

 0/53 22 24 52 2/4 درصد



 

 

 تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها *

پرساش بارای سانجش رضاایتمندی      53براساس آنچه در مدل تحلیلی تحقیق اشااره شد،پرسشانامه دارای   

شهروندان به مشاارکت در اجارای پاروژه    پرسش برای سنجش تمایل  55از عملکرد شهرداری وشهروندان 

 گاردد مای ( مشخص 2نگاهی به جدول) های زیر بنایی شهرداری برمبنای طیف پنچ مقیاسی لیکرت است.با

درصاد   2/33خیلای زیااد دارناد و    زیااد و  درصد شهروندان ازعملکرد شهرداری نارضاایتی در حاد   32که 

 دارند. یزیادشهروندان برای مشارکت در برنامه ها و پروژه ها ی زیر بنایی شهرداری تمایل 
 

 میزان رضایتمندی و تمایل شهروندان از عملکرد شهرداری به ویژه در اجرای پروژه های زیر بنایی :(2)جدول

 

 میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری ایذه

 
 

 

شهرداری ایذه میزان مشارکت در اجرای پروژه های  

 
 

 درصد فراوانی گویه ها

درصد 

 درصد فراوانی گویه ها تجمعی

درصد 

 تجمعی

 

2/4 54 خیلی کم 32 32 32 خیلی کم  2/4  

 

2/35 52 03 کم 32 05 503 کم  

 

2/04 24 555 متوسط 15 50 05 متوسط  

 

2/33 22 552 زیاد 12 0 52 زیاد  

 

3/5 2 خیلی زیاد 0/53 45 خیلی زیاد 555   555 

 
 پژوهش: یآزمون فرضیه ها *

 معنی داری وجود دارد؟ یرابطهبین جنسیت و میزان رضایتمندی از شهرداری *

عملکرد شهرداری و  جهت مقایسه میانگین گویه های سنجش رضایتمندی شهروندان از در این بخش

بنایی،باتوجه به ش تمایل شهروندان به مشارکت در اجرای پروژه های زیر نگین گویه های سنجمیا

( ذکر شده است. ارزش 4مستقل استفاده گردید که نتایج حاصل در جدول)Tمشخصات جنسیت ،از آزمون

 شده است.  درنظر گرفته 2شده  حد متوسط فرضیه ارائه 

 



 

 

 

 تک متغیره برای فرضیه اولtنتایج آزمون (4جدول)                                    

 

به دست آمده و سطح معنی داری متناظر با آن، بیانگر  t، مقدار شودمی( مشاهده 4همانگونه که در جدول)

ه شده ارائعملکرد شهرداری  معنی دار بودن تفاوت بین زن و مرد از نظر رضایتمندی شهروندان از

زن و  عملکرد شهرداری از نظر رضایتمندی شهروندان از میانگین بین یعنی(. sig=555/5و  t=52/24)است.

  .وجود دارد داریمعنیمرد تفاوت 

 

 معنی داری وجود دارد؟ یرابطهبین جنسیت و تمایل به  مشارکت در پروژه های شهرداری *

فرضیه جهت بررسی تمایل شهروندان به مشارکت در اجزای پروژه های زیر بنایی،با توجه به  ایندر 

 زیربه شرح  (0حاصل آن درجدول) نتایجکه  گردیدتک متغیره استفاده  t،از آزمون جنسیتمشخصات 

 .باشندمی

 

 تک متغیره از لحاظ جنسیت برحسب متغیر تمایل شهروندان به مشارکت در اجرای پروژه های زیربنای t(.آزمون 0جدول)

 

به دست آمده و سطح معنی داری متناظر با آن، بیانگر  t، مقدار شودمی( مشاهده 0همانگونه که در جدول)

اجرای پروژه های زیر بنایی معنی دار بودن تفاوت بین زن و مرد از نظر تمایل شهروندان به به مشارکت در 

تمایل شهروندان به مشارکت در  میانگین بین یعنی(. sig=555/5و  t=30/54شده است.)  ارایهشهرداری 

 توانمی هامیانگینوجود دارد. با توجه به  داریمعنیاجرای پروژه های شهرداری از نظر زن و مرد تفاوت 

 میانگین تعداد گروه متغیر

انحراف 

 مقدارt استاندارد

درجه 

 sig آزادی

رضایتمندی 

شهروندان از عملکرد 

 شهرداری

 

53/3 533 زن  01/5  

52/24  

535 

555/5 55/3 355 مرد   21/5  511 

 میانگین تعداد گروه متغیر

انحراف 

 مقدارt استاندارد

درجه 

 sig آزادی

تمایل شهروندان به 

ای مشارکت در اجر

 پروژه های زیر بنایی

 

02/2 533 زن  33/5  

30/54  

535 

555/5 45/2 355 مرد   21/5  511 



 

 

از دیدگاه شهروندان زن در اجرای پروژه های شهرداری  مشارکتتمایل شهروندان به  میانگین کهگفت 

 .باشدمیاز مردان  بیشتر

 

میزان رضایتمندی آنان از عملکرد شهرداری رابطه معنادار  اجتماعی شهروندان و –بین پایگاه اقتصادی *

 و شغل ،تحصیالت های ازمؤلفه استفاده با ساده خطی رگرسیون از  فرضیه این آزمون برایوجود دارد؟

نشان داده شده  R( ضریب همبستگی که با عالمت 2)جدول در .است شده استفاده شهروندان درآمد

  میزان و  شهروندان اجتماعی - اقتصادی پایگاه بین  یرابطه.این ضریب باشدمی 511/5است،برابر با 

 .نمایدمی تأیید  را  شهرداری عملکرد از آنان  رضایتمندی
 

 اجتماعی –:آماره های تعیین رگرسیون بین پایگاه اقتصادی (2 جدول)

 ایذهشهروندان  و میزان رضایتمندی آنان از عملکرد شهرداری 

  

  

 

 عملکرد از آنان رضایتمندی باالرفتن  موجب شهروندان درآمد و  شغل ،تحصیالت  ضریب افزایش یعنی

 از شهروندان  یتمندیرضا افزایش و تغییرات از درصد 5/5( ضریب تبیین 2جدولدر).نگردیده شهرداری

اقتصادی  پایگاه  ضریب افزایش یعنی .باشدمی آنان اجتماعی  -  اقتصادی پایگاه از ناشی  شهرداری عملکرد

محاسبه شده است گه  F( مقدار 3،در)شکلگذاردنمیدرصد بر رضایتمندی شهروندان تأثیر  5/5اجتماعی  –

 .نمایدنمیدو متغیر را تأیید  یرابطه( معنی دار بودن sig:240/5درصد ) 10در سطح 

 

 :تحلیل واریانس و رگرسیون خطی بین پایگاه اجتماعی (3)جدول 

 اقتصادی  و میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری –

 

 

 

 

 

 

خطای 

 معیار

ضریب تبیین 

 (Rضریب همبستگی) ضریب تبیین تصحیح شده

432/5 555/5 55/5 511/5 

سطح معنی 

 داری
 کمیت 

F 

میانگین 

 منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی مربعات

240/5 521/5 

 اثر رگرسیونی 321/5 2 342/5

 باقیمانده 235/30 253 323/5

 کل 535/32 235 5



 

 

( آمده 3) جدولدر ،باشدمی رگرسیون تحلیل  اصلی یهسته که رگرسیونی  یمعادله در شده وارد متغیر

باشد،بدین  ترکوچک( Sigوسطح معنی داری ) تربزرگ( t( و تی)Betaدر این جدول هر چه بتا)است .

معنی است که  متغیر مستقل)شغل،تحصیالت،درآمد( تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته )رضایتمندی( دارد.در این 

 جدولشده است.در  555/5 شغلبرای متغیر 534/5 درآمد،برای متغیر  -555/5 تحصیالتجا بتا برای متغیر 

شغل معنی دار نشده است،بدین درآمد و  ( تأثیر متغیر تحصیالت معنی دارشده است ولی تأثیر متغیر3)

ترتیب متغیر تحصیالت تأثیر مستقیم ومعنی داری بر میزان رضایتمندی دارند ولی چون سطح معنی داری 

 د.نمعنی دار نشده است تأثیر کمتری بر میزان رضایتمندی دار022/5شغلو  331/5درآمد 

 

 :آماره های متغیرهای وارد بر مدل رگرسیونی(3)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 معنی داری وجود دارد؟ یرابطهبین مشارکت شهروندان و میزان رضایتمندی آنان از عملکرد شهرداری *

 مشارکت چقدر هر که طریق بدین .است شده استفاده پیرسون همبستگی از فرضیه این آزمون برای

 افزوده شهرداری عملکرد از مندی رضایت میزان بر یابد افزایش شهر امور یاداره در شهروندان

بوده که در سطح معنی داری خیلی باال مورد تأیید قرار گرفته  420/5.شدت همبستگی بین دو متغیر شودمی

 (.1است.)جدول 
 :ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه بین(1 )جدول

 مشارکت شهروندان و میزان رضایتمندی آنان از عملکرد شهرداری

  

 

 

  

 سطع معنی

 t داری

ضرایب 

هاستاندارد شد  

ضرایب غیر 

 استاندارد

 Β خطا β بتا β نام متغیر

555/5  522/53  - 534/5  530/3  

عرض از 

 مبدأ

555/5  205/5-  555/5-  532/5  544/5- تتحصیال   

331/5  352/5  534/5  531/5  520/5  درآمد 

340/5  510/5  555/5  523/5  553/5  شغل 

 سطح معنی

 داری

تعداد 

جامعه 

 اماری

 همبستگی

   پیرسون

555/5  233 420/5  همبستگی 



 

 

برای پاسخ به این  ؟*بین سن و میزان رضایتمندی آنان از عملکرد شهرداری  رابطه معنی داری وجود دارد

 350/5برابر با  F(.دراین فرض چون مقدار 55شکلفرضیه از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است)

یعنی بین سن و میزان رضایتمندی از  شودمیبیشتر است،بنابراین فرض رد  345/5و سطح معنی داری نیز از 

 (.55)شکلدارد.نشهرداری تفاوت معنا داری وجود 

 
 : تحلیل واریانس رضایتمندی و رابطه آن با متغیر سن(55شکل)

 

 

 

 

 جمع بندی ونتیجه گیری -4

در اجرای پروژه های زیر بنایی پژوهش سنجش میزان رضایتمندی وتمایل به مشارکت شهروندان این در 

درصد ازشهروندان 32که  دهدمیشهرداری شهرایذه مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این پژوهش نشان 

درصد رضایت  0درصد رضایت متوسط، 50درصد رضایت کم، 05ازعملکرد شهرداری رضایت خیلی کم،

،همچنین میزان تمایل شهروندان اندداشتهری درصد از شهروندان رضایت خیلی زیاد از شهردا 3زیاد و فقط  

درصد مشارکت  52درصد شهروندان مشارکت خیلی کم، 2/4به مشارکت در اجرای پروژه های زیر بنایی 

درصد تمایل به مشارکت خیلی زیاد را  0/53درصد مشارکت زیاد و  22مشارکت متوسط،درصد  24کم،

 به،شودمیراین پژوهش هر دو فرضیه مطرح شده تأیید اظهارکرده اند.باتوجه به نتایج به دست آمده د

که شهروندان ایذه ای از عملکرد شهرداری رضایت کمی دارند  دهدمیکلی نتایج بدست آمده نشان  صورت

 برای مشارکت در اجرای پروژه های زیر بنایی شهرداری زیاد است. هاآنولی تمایل 
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 بین گروهی 523/22 32 422/5

 میان گروهی 253/353 313 523/3

 جمع 343/245 235 -



 

 

 پیشنهادها -5

 :گرددمیدر خصوص پژوهش حاضر ونتایج بدست آمده ازآن،راهکارهایی به شرح زیر ارائه 

 شهری. هایطرحنظر خواهی از شهروندان در خصوص اجرای  -

 هاینشستدانشگاهی با ایجاد  استفاده از نظرات شهروندان مختلف خصوصاً افراد تحصیل کرده و -

 تخصصی

افزایش فضا سبز،پیاده روها،کوچه و ،حمل ونقل شهری اندهیتوجه شهرداری به کارهایی چون سام -

   وغیره برای رفاه وآسایش شهروندان. هاخیابان

 برقراری عدالت وتوجه نکردن به رابطه خویشاوندی در اجرای کارهای ساخت وساز شهری  -

 توجه به نیازها وخواسته های شهرووندان -

 و...
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