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چکيده
نيازها انگيزههای مهم رفتار فردی و جمعی معرفیشدهاند که تداوم و بقای زندگی انسانها در برآورده ساختن آنهاست و
رفتارها بازتابی از نيازها هستند .رضايت درجهای از عملکرد واقعی سازمان است کـه انتظـارات ساکنين را برآورده میکند .در
يک اجتماع محلی نبود سازوکار سنجش نياز و رضايت در سيستم مديريت و برنامهريزی شهری ،کاستیهايی چون نبود
شناخت کامل از خواستهها و نيازهای ساکنين ،کاستی در ارتباطهای دوسويه بين تصميمگيرندگان و جامعه و نبود پايههای
نظری قابل بهکارگيری در برنامهريزی و حکمرانی شهری را ايجاد میکند .اين مشکالت ،انگيزههای اصلی برای تدبير يک
پژوهش پسنگر توصيفی -تحليلی و پيشنگر تحليلی -تجويزی بر پايهی راهبرد پژوهش استقرايی در شهر جوزدان شد که با
بهکارگيری روشهايی چون مميزی اجتماعی بر پايهی اندازهگيری رفتار ،مقياسگذاری ليکرت ،انجام آزمونهای آماری و نيز
تحليل مستند متون مدون انجام شد .يافتههای پژوهش نشان از نياز به رفع مشکالت معابر ،تردد خودروهای سنگين ،بهبود
آمدوشد با اتوبوس دارند و بيشترين ميزان رضايت ،به ترتيب از مديريت جمعآوری زباله ،نظافت و پاکيزگی محلهها و شرايط
زيرساختهای شهری حاصلشده است .شدت نياز و رضايت با يکديگر رابطهی معکوس دارند و سنجش توأمان آنان در يک
اجتماع محلی اطمينان بيشتری برای اولويتبندی دستور کارهای مديريت شهری فراهم میکند.
واژههاي کليدي :سنجش رضايت ،شهر جوزدان ،مديريت شهری ،نيازسنجی

 -1اين مقاله برگرفته از پروژۀ پژوهشی با عنوان «نيازسنجی و رضايتسنجی از شهروندان شهر جوزدان» است که توسط شرکت دانشبنيان شهر و
انديشه نقشجهان (مستقر در شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان) برای شهرداری جوزدان در سال  1331ه.ش .انجام شدهاست .الزم است از مساعدت و
همراهیهای آقای مهندس کيخسرو ايرجی ،شهردار محترم جوزدان در انجام اين پژوهش قدردانی گردد.

*نويسنده مسؤول

salehi_molood@yahoo.com
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 ممانعت از سادهانگاری و شتابزدگی در

 -1مقدمه

تصميمگيریهای مديران شهری.

برنامهريزی شهری يک فعاليت اجتماعی است که

نبود تعريف مشخص و قابل بهکارگيری از

از آغاز ،نياز به ميزانی از عمل اجتماعی سنجيده و

انگاشت های نياز و رضايت در سيستم مديريت و

آگاهانه داشته است .اين فعاليت در جوامع مختلف

برنامهريزی شهری و پايههای نظری متناسب با آن نيز

تحت تأثير عواملی چون ساختار حکومت،

باعث کاستی در بيان اهميت آنها در برنامهريزی

ويژگیهای جامعه و ارتباط بين حکومت و جامعه

توسعه شهری شده است و بهکارگيری آنها در

قرار دارد و با تغيير اين عوامل فعاليت برنامهريزی از

فرآيندهای توليد ،اجرا و ارزيابی برنامه را دچار

شکلی به شکل ديگر يا از رهيافتی به رهيافت ديگر

مشکل میکند.

تغيير میکند.

کاستیهای سنجش نياز و رضايت در يک سيستم

يکی از مراحل فرآيند برنامهريزی شهری که در

مديريت و برنامهريزی شهری مانع از شکلگيری

دگرگونی محتوايی آن مؤثر است ،توصيف و تحليل

درک کامل خواستههای ساکنين شهر توسط آن

خواستههای جمعيت هدف برنامهريزی (ساکنان شهر)

سيستم میشود و باعث ايجاد مشکل در ارتباط

بهعنوان موکلين سيستم مديريت و برنامهريزی شهری

دوسويه بين سيستم برنامهريزی شهری با جامعه

میباشد .به اين منظور سنجش شدت نياز 1و

(انتقال

خواستهها

و

نيازهای

جامعه

به

رضايت 2شهروندان در يک شهر ،برای گشودن يک

تصميمگيرندگان) و نيز ارتباط دوسويه بين سيستم

مسير قابل بهکارگيری در برنامهريزی شهری و نيز

مديريت شهری با جامعه (پاسخگويی مناسب به

ارزيابی عملکرد سيستم مديريت شهری (چون

خواستهها و نيازهای جامعه توسط تصميمگيرندگان)

شهرداری و شورای شهر) در دستور کار قرار

میگردد.

میگيرد .از ديگر نتايج مثبت سنجش شدت نياز و

شهر جوزدان (نمونه موردی پژوهش) از سال 1311

رضايت شهروندان در سيستم مديريت شهری و

ه.ش .بهعنوان يک سکونتگاه شهری معرفیشده است

جامعه میتوان موارد زير را نام برد :

و در آن سابقهای از برنامهريزی بر پايهی سنجش نياز

 آگاهی از نيازها و رضايتمندی ساکنين؛
 پايههای

نظری

قابل

بهکارگيری

و رضايت وجود ندارد .کاستیهايی که در اثر نبود
در

تصميمگيریهای مرتبط با حکمرانی شهر3؛
 سازگار نمودن فعاليتهای آن با نوع نياز و
رضايت شهروندان؛

سنجش نياز و رضايت در يک سيستم مديريت و
برنامهريزی شهری ايجاد میشوند (چون کاستی در
شناخت و درک کامل خواستهها و نيازهای ساکنين،
کاستی در ارتباطهای دوسويه بين نظامهای
برنامهريزی

شهری،

مديريت

شهری

(تصميمگيرندگان) و جامعه و نبود پايههای نظری
1

.Need Assessment
.Satisfaction Assessment
3
.Urban Governance
2

قابل بهکارگيری در برنامهريزی و حکمرانی شهری)
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در آن رديابی شده است .اين مشکالت ،زمينههای

است .نيازها و رفتارهای فردی و جمعی با يکديگر

اصلی برای تدبير و پيادهسازی يک پژوهش توصيفی-

ارتباط متقابل دارند .نيازها انگيزههايی برای انواع

تحليلی بر پايهی راهبرد پژوهش استقرايی در شهر

رفتارها و رفتارها بازتاب نيازها هستند (شجاعی،

جوزدان را فراهم کردند که بهمنظور دستيابی به پاسخ،

 .)1316رهيافتهای توصيف و طبقهبندی نيازها بر

پرسشهای سهگانهی زير طراحی شد:

پايهی چارچوبهای نظری انسانشناختی استوار

نخست -نيازهای اصلی ساکنين شهر جوزدان در
سطح محالت شهر چيست؟

میشوند .نخستين تجربه برای بيان يک نظريهی پايه
برای انگاشت نياز ،در دههی  1361ميالدی و با تأکيد

دوم -ميزان رضايت ساکنين شهر جوزدان از

بر تمايز بين نيازهای فيزيولوژيک و نيازهای

خدمات ارائهشده توسط شهرداری در سطح محالت

روانشناختی

شهر چگونه است؟

پايهگذاری شد .در دههی ( )1311 ،1311ميالدی

سوم -رابطهی نيازهای ساکنين شهر جوزدان با

توسط

موری

1

(،1331

)1362

نظريهی سلسله مراتبی نيازهای مازلو بر پايهی

سطح رضايت آنان چگونه است؟

سطحبندی نيازها از نيازهای بنيادين و پايه تا نيازهای

در تناظر با پرسشهای پژوهش ،اهداف سهگانهی

متعالی از اهميت ويژهای برخوردار شد (شجاعی،

دستيابی به نيازهای ساکنين و شدت آنها در سطح

.)1316

محالت شهر جوزدان ،دستيابی بهشدت رضايت

استافيل بيم

ساکنين در سطح محالت شهر جوزدان و نيز بيان

آموزشی» به چهار نوع ديدگاه در تعريف نياز اشاره

ارتباط متقابل نياز و رضايت ساکنين در شهر جوزدان

میکند که شامل ديدگاه فاصله يا شکاف ،6ديدگاه

1

در کتاب خود «انجام نيازسنجی

1

1

رديابی شدند و بهمنظور دستيابی به اين اهداف،

دموکراتيک  ،ديدگاه تحليلی يا استنباطی و ديدگاه

فرآيند انجام اين پژوهش بر پايهی بهکارگيری

تشخيصی 3است (استافلبيم و همکاران.)1311 ،

روشهای تحليل کمی چون مميزی اجتماعی 1و

همچنين فتحی ( )1311در کتاب «نيازسنجی آموزشی:

آزمونهای آماری 2استوارشده است.

الگوها و فنون» چهار تعريف مختلف از انگاشت نياز
معرفی میکند (فتحی .)1311 ،در جدول()1از اين

 -1-1مبانی نظري

پژوهش طبقهبندی انگاشتهای نياز بر پايه نظرات
صاحبنظران مختلف مطالعه شده است:

 -1-1-1بيان تعاريف انگاشت نياز

کارور و شير )1332(3بيان میکنند که در دانش
روانشناسی نيازها انگيزههای مهم رفتار فردی و
جمعی معرفیشده است که تداوم و بقای زندگی
انسانها (فردی و جمعی) در برآورده ساختن آنها
1

.Social Survey
.Statistical Tests
3
. Carver & Scheier
2

 نخست -نياز به مثابه «خواسته» يا «تمايالت»
افراد؛
 دوم -نياز بهعنوان نقص يا مشکل؛
4

.Murray
5
.Stufflebeam
6
.Discrepancy View
7
.Democratic View
8
.Analytic View
9
.Diagnostic View
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 سوم -نياز بـهعنـوان چيـزی کـه «ضـرورت

اطالعات (داده) در قالب پيمايش تحقيقاتی

احساس میشود و يا مفيد فايده است»؛

گردآوری میگردد .نيازسنجی مستقيم منجر به

 چهارم -نياز بهعنوان شکاف يا فاصله
 -2-1-1بيان

ويژگیهاي

سنجش

نياز

اطالعاتی میشود که از دقت و حاشيه اطمينان
و

رهيافتهاي نيازسنجی

بيشتری برخوردار است.
دوم -رهيافت سنجش نياز غيرمستقيم :شيوه
غيرمستقيم آن است که از اطالعات ثانويه استفاده

اگرچه سنجش نياز ابزاری است که بهطور وسيع

شود يا از صاحبنظران پيرامون مسائل يا نيازهای

در صنعت و مشاغل استفاده میگردد؛ خاستگاه

مهم پرسش میشود .در روش غيرمستقيم از

ابتدايی آن در قانون تحصيالت ابتدايی و متوسطه

دادههای دستدوم استفاده میشود و يا نظرات

قابلرديابی است .نخستين سنجش نياز در سالهای

مديران اصلی درباره نيازهای اوليه و موضوعها

 1366تا  1311ميالدی بر روی برنامههای کمک مالی

مورد پرسش قرار میگيرد.

فدرال به بخشهای بهداشت ،آموزش و خدمات

کاربردهای سنجش نياز را اينگونه معرفی کرده

اجتماعی انجامگرفته است .از  1311ميالدی ،سنجش
نياز بهعنوان ابزار مورد استفاده و رايج در بخشهای

اند(واتکينز 3و همکاران.)2112 ،
نخست -نمايش داده و اطالعات برای تعريف

دولتی و خصوصی به کار گرفته شد(مک کالو،1

نيازها؛

 .)2111سنجش نياز يک فرآيند سيستماتيک برای

دوم -اولويتبندی نيازها؛

هدايت تصميمگيری در برنامهريزی و مديريت شهری

سوم -نمايش معيار برای سنجش مداخالت

است؛ که تفکر پيش از عمل تصميمگيری را در يک

بالقوه؛

فرآيند برنامهريزی پايهگذاری میکند .سنجش و

چهارم -توليد اطالعات برای اختيار يک يا چند

ارزيابی نياز قادر است برای هر برنامه و پروژهای با

گزينه بهمنظور انجام فعاليتهای اجرايی برنامه؛

هر مقياس ،چارچوب زمانی يا بودجهای صورت

پنجم -توليد اطالعات برای ارزيابی عملکرد

گيرد.

سيستم مديريت اجرای برنامه.

مک کاولی )2113(2نيازسنجی را روش نظاممند در
مطالعه دانش ،توانايی ،عاليق ،يا نگرش يک گروه
اجتماعی درگير در يک موضوع خاص میداند و
سنجش نياز را به دو رهيافت مستقيم و غيرمستقيم
دستهبندی میکند.
نخست -رهيافت سنجش نياز مستقيم:
نيازسنجی مستقيم آن است که بهصورت مستقيم
. McCullough
. McCawley

1
2

.Watkins

3

تحليلی بر نيازسنجی و رضايت سنجی شهروندان 131/...

جدول( .)1معرفی تعاريف گوناگون از انگاشت نياز
مرجع
معرفی
تعريف نياز

پايههای طبقهبندی

تعريف نياز

انگاشت نياز
فاصله يا شکاف

نياز بهعنوان تفاوت ميان عملکرد مطلوب و عملکرد مشاهدهشده يا پيشبينیشده تعريف میشود.
اين ديدگاه بازتاب تعريف کافمان ( )1312از نياز است.
به تعريف نياز بهعنوان «خواسته» نيز نزديکتر است .اگرچه اين ديدگاه ارزش بااليی در روابط

استافيل بيم1311 ،

عمومی دارد ،متغيرهای زيادی را در نظر میگيرد ،در مدنظر قرار دادن زوايای گوناگون مساوی عمل
دموکراتيک

میکند ،افراد زيادی را در تعيين هدف در نظر میگيرد ،اطالعات مفيدی را در تعيين اهميت نسبی
نيازهای ممکن در اختيار قرار میدهد و به کار بردن آن آسان است ،ليکن نياز را با تمايالت اشتباه
میگيرد؛

تحليلی يا

نياز مسيری است که در آن با در نظر گرفتن اطالعات پيرامون وضع موجود امکان وقوع پيشرفت را

استنباطی

میتوان پيشبينی نمود.

تشخيصی
نياز نوع نخست

نياز چيزی است که عدم وجود يا نقص در آن مخرب تلقی میشود .اين ديدگاه فرض را بر آن
میگذارد که نيازهای تأمينشده يا نشده را شناسايی کند.
نياز افراد آن چيزی است که میخواهند يا ترجيح میدهند.
نياز بر خواسته از وجود يک نوع نقص يا مشکل است .به نقل از اسکريون در اين تعريف از نياز
اشاره میکند که نياز زمانی پديد میآيد که حداقل رضايت افراد برآورده ساخته نشده باشد .حداقل

نياز نوع دوم

رضايت به سطحی اشاره دارد که عملکرد مورد نظر هدف و منظور از پيش تعيينشده را محقق

فتحی1311 ،

نساخته باشد .ازاينرو تعيين سطح حداقل رضايت و عملکردهای مورد انتظار برای تأمين آن و
شناسايی مسائل و مشکالت بر مبنای آن امری مهم در سنجش نيازهاست.
نياز به چيزی اشاره دارد که فقدان آنهم اکنون حس میشود ،موجود نيست و زمينهی ظهور آن
نياز نوع سوم

بايستی فراهم گردد .اين تعريف بر اين مبنا استوار است که تا زمانی که چيزی را نداشته باشيم يا
فاقد آن نباشيم نيازی احساس نمیکنيم.
در اين تعريف از نياز به کافمان ( )1331اشاره میکند .به گفته وی نياز زمانی پديد میآيد که

نياز نوع چهارم

«موقعيت مطلوب» از «موقعيت واقعی» فاصله داشته باشد .به تعبير ديگر ،نيازسنجی فرآيند بررسی
موقعيت مطلوب ،وضعيت کنونی و تعيين فاصله يا شکاف ميان آن است.

مأخذ :استافلبيم1311 ،؛ استافلبيم و همکاران 1311 ،و فتحی1311 ،

 -3-1-1بيان ويژگیهاي سنجش رضايت و
رهيافتهاي رضايتسنجی

رقابتپذيری در سطوح بينالمللی ،ملی و محلی
پيوسته است .کاتلر )1331(1رضايت مشتری را
بهعنوان درجهای از عملکرد واقعی يـک شـرکت يا

مشـتريان از مهمترين سرمايههای هر سـازمان

سازمان کـه انتظـارات مشـتری را برآورده میسازد،

توليـدی يـا خـدماتی محسوب میشوند و اهميت

شــرکت،

تعريـف

میکند.

اگـر

عملکــرد

مشـتری و رضـايت او با انگاشتهای رقابت و
1

. Katler
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انتظــارات مشــتری را بــرآورده کنــد ،مشتری،

نواقص در ساير مکانها را تسهيل نمايد (داداش پور

احساس رضايت و در غير ايـن صـورت احسـاس

و روشنی .)1332 ،بحرانی و ديگران( )1311بيان می

نارضايتی میکند (جعفر نژاد و همکاران.)1332 ،

کنند که رهيافتهای سنجش رضايت مشتريان را

مطالعات اوليه مربوط به رضايتمندی ،بيشتر بر اساس

اينگونه میتوان معرفی نمود ( جعفر نژاد و

ديدگاههای

تکبعدی

دنبال

شده

است.

همکاران:)1332 ،
1

مايکلسون( )1366بيان می کند که محققان مراحل

نخست  -رهيافت رضايتمندی مشتری سـوئدی

درک ميزان رضايتمندی افراد را با ديدگاه ادراکی

،SCSB

توصيف کردهاند ،بدين ترتيب که شخص با توجه به

دوم  -رهيافت شــاخص رضــايت مشــتری
2

مجموعهای از نيازها و آرزوهايی که دارد ،شرايط

در آمريکــا ، ACSI

فعلی سکونتیاش را ارزيابی میکند (رفيعيان و

سوم  -رهيافت شاخص رضايت مشـتری در

همکاران .)1311 ،بر اين اساس در ميان پژوهشگران

اروپـاECSI3

ميزان رضايت از نواحی مسکونی و عوامل تأثيرگذار

در رهيافتهای فوق بر پايه تعريف شاخصهای

بر روی آن کمتر از ديدگاه رفتاری بررسیشده و

رضايت به ارزيابی عملکرد آن سازمان در ارائه

بيشتر به مؤلفههای کالبدی اشاره شده است.

خدمات و کسب رضايت مشتری پرداخته میشود.

رفيعيان و خدايی( )1311بيان می کنند که در سال

ساکنين شهرها ،مشتريان در مديريت عمومی شهرها

« 1311تئوری رضايت شهروندان» ارائه شد .اين

(مديريت شهری) هستند و رضايت آنها از عملکرد

تئوری يک مدل تحليلی است که بر اساس ميزان

نهادهای مديريت شهری ،بستری برای مشارکت و

رضايت شهروندان از محيط سکونتیشان در مورد

همکاری متقابل بين ساکنين و مديران فراهم میکند.

مؤلفههای مختلف فيزيکی ،اجتماعی ،اقتصادی،

رضـايتمندی ساکنين شهرها پاسخ مـؤثر آنها بـه

زيستمحيطی ،زيبايیشناسی و مانند آن عمل میکند

عملکـرد سـازمان شـهرداری است و رضايت از

(کريميان و همکاران .)1332 ،خاتون آبادی و

عملکرد شهرداریها (با بهکارگيری رهيافتهای

ديگران( )1331اظهار می کنند که رضايتمندی از

سنجش رضايت) زمانی اهميت پيدا میکند که

محل سکونت نشاندهنده نحوه ادراک فرد از محيط و

ساکنين شهر بهعنوان يکی از عناصر مهم پويايی

رابطه ميان فرد و محيط است و تعامل ميان

سکونت در شهر و سرزندگی اجتماعی و اقتصادی آن

ويژگیهای ذهنی و عينی فرد و محيط را نشان

مورد توجه قرار میگيرند.

میدهد .رديابی عوامل مؤثر در ميزان رضايت ساکنان

رضايت ساکنين از عملکرد مديريت عمومی شهرها

از سکونت ،میتواند برای تکميل فرآيندهای تحليل

(شهرداریها) با ميزان پاسخگويی آنها به نيازهای

وضع موجود سکونت در يک سيستم شهری ،مورد

ساکنين ارتباط مستقيم دارد و در شرايطی که

استفاده قرار گيرد و تصميمگيری بهمنظور ارتقاء
کيفيت محل سکونت ساکنين و نيز پيشگيری از تکرار

1

. Swedish Customer Satisfaction Barometer
. American Customer Satisfaction Index
3
. European Customer Satisfaction Index
2
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عملکردهای شهرداریها بتواند نيازهای شهروندان را

پی کشف يک نظم جديد در پديدهی مورد پژوهش و

برآورده سازد رضايتمندی ساکنين از شهرداریها

تعميم آن بهکل اجتماع محلی شهر جوزدان است.

بيشتر میشود (حکمتنيا و ميرنجفموسوی.)1316 ،

بهمنظور تدوين چارچوبهای نظری و فنی پژوهش،

بر پايهی پژوهشهای هرزبرگ 1با حذف عواملی که

از روش تحليل مستند متون مدون 7استفادهشده است

نارضايتی ايجاد میکنند رضايت افراد به ميزان

که رديابی و بازنويسی متون تخصصی را امکانپذير

قابلمالحظهای بيشتر نمیشود و عواملی که رضايت

میکند.

را به وجود میآورند متمايز از عواملی هستند که

ابزارهای گردآوری دادهها و اطالعات در توليد

نارضايتی را کم میکنند .عوامل انگيزشی (چون ايجاد

پايههای نظری و فنی و نيز انجام مرحلهی توصيف،

فرصتهای رشد استعدادها) به افزايش سطح رضايت

ترکيبی از روشهای کتابخانهای و بازبينی متون8

و کاستن از محدوديتها (چون پاسخ به نيازها) به

بودند و برای گردآوری دادههای موردنياز در مرحلهی

کاستن از سطح نارضايتی منجر میشوند (قهرمان،

تحليل ،از پرسشنامه ساختاريافته 9با پرسشهای

 1313و استلو.)2111 ،2

بسته استفاده شد که بر پايهی مقياسگذاری ليکرت و
با هدف اندازهگيری رفتار اجتماعی طراحی گرديد.

 -5روش پژوهش

افزون بر اين ،از روش نمونهگيری تصادفی

بر پايهی اهداف سهگانهی پژوهش مقاله ،اين

طبقهبندیشده 10با توزيع يکنواخت در سطح

پژوهش با مسائل اجتماعی مرتبط است و برونداد آن

محلههای شهر جوزدان برای تکميل پرسشنامهها بهره

به فرآيندهای تصميمگيری در محيط تصميم شهری

گرفته شد و تعداد نمونهگيری بر پايهی روش

در راستای سياستگذاری و توسعه شهری جوزدان

نمونهگيری برآورد نسبتها و با بهکارگيری فرمول

منجر میشود؛ بنابراين نوع پژوهش يک پژوهش

کوکران محاسبه گرديد.

کاربردی است که با توصيف و تحليل پديدهی

دادهها با انجام کدگذاری پرسشهای بسته و سازگار

موردپژوهش (اجتماع محلی در شهر جوزدان) به

با امکانات پردازش و تحليل توسط نرمافزارهای

معرفی ويژگیهای اجتماعی آن (چون شدت نيازهای

 M.S.Excelو  SPSSفروکاسته شد .پس از انجام

اجتماعی و ميزان رضايتمندی از امکانات فراهمشده

تحليلهای معرفیشده در روششناسی پژوهش

برای زندگی در شهر) میپردازد .راهبرد پژوهش يک

توسط رايانه ،تفسير و گزارش يافتههای پژوهش با

راهبرد استقرايی 3است که با انباشت دادهها و تحليل

استفاده از متن و ابزارهای بصری (چون جدول و

آنها با استفاده از روشهای تحليل کمّی (چون

نمودار) معرفی شدند.

مميزی اجتماعی 4بر پايهی اندازهگيری رفتار،
مقياسگذاری ليکرت ،5انجام آزمون فريدمن ،)6در
1.

6.

2.

7.

Herzberg
Stello
3.
Inductive Research Strategy
4.
Social Survey
5.
Likert Scaling

Friedman Test
Document Analysis
8.
Document Review
9.
Structured Questioner
10.
Stratified Sampling
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در اين پژوهش ،اولويتبندی نيازهای ساکنين شهر
بر پايهی تحليل اطالعات گردآوریشده از پرسشنامه
شهروندان و نيز تحليل ميزان رضايت بر پايهی
مقايسه شدت نياز و رضايت انجامشده است.

مسير چهارم :بازبينی و رديابی پروژههای عمرانی
شهرداری از سال  1331ه.ش .تاکنون،
مسير پنجم :بازبينی و رديابی زمينههای نياز
ساکنين شهرها در يافتههای نظری و تجربی پژوهش
مقاله،

 -1-2ابزار گردآوري اطالعات
بهمنظور گردآوری دادهها ،زمينههای موضوعی
سنجش نياز و رضايت از ساکنين بر پايه مسيرهای
ششگانه تدبير شده است .پرسشنامههای ساختاريافته
با طراحی و توليد پرسشهای بسته مبتنی بر

مسير ششم :بازبينی و رديابی زمينههای نياز
ساکنين

شهر

جوزدان

از

راه

مصاحبه

با

دستاندرکاران مديريت شهر (چون شهردار،
کارمندان شهرداری و اعضای شورای شهر).

طبقهبندی زمينههای موضوعی رديابی شده است که

 -2-2تعريف متغيرهاي پژوهش (دادههاي تحليل

آنها را اينگونه میتوان بيان نمود:

نياز و رضايت در سطح شهر جوزدان)

مسير نخست :بازبينی و رديابی زمينههای نياز ساکنين

دادههای موردنياز برای سنجش و تحليل نياز و

شهر جوزدان در گزارشهای بودجه ساالنه شهرداری،

رضايت در شهر جوزدان که از زمينههای موضوعی

مسير دوم :بازبينی و رديابی گزارش عملکرد

ساختار فضايی شهر و بر پايه مسيرهای ششگانه

واحدهای مختلف شهرداری جوزدان (واحدهای

توليد پرسشهای بسته استخراجشدهاند در قالب 23

شهرسازی ،امور عمرانی و فنی ،خدمات شهری،

متغير گردآوری و تحليل شدند که در جدول ()2

روابط عمومی)،

معرفیشدهاند.

مسير سوم :بازبينی و رديابی شرح وظايف
شهرداریها متناسب با قانون شهرداری مصوب 1331
ه.ش.
جدول ( .)2معرفی زمينههای موضوعی بهکارگرفتهشده بهمنظور سنجش نياز و رضايت در شهر جوزدان
زمينههای موضوعی سنجش نياز و
رضايت سنجی از ساکنين شهر جوزدان
بهبود کمی و کيفی ارائه خدمات اتوبوس
ساماندهی آژانسهای مسافر و بار
توسعه ايستگاههای ثابت جمعآوری مواد
بازيافتی
ساماندهی پارکينگهای خودروهای سنگين
رسيدگی و برخورد با مشاغل مزاحم

مسيرهای دستيابی
به زمينههای
موضوعی*

زمينههای موضوعی سنجش نياز و رضايت
سنجی از ساکنين شهر جوزدان

مسيرهای دستيابی
به زمينههای
موضوعی*

6 ،3 ،2

مديريت و جمعآوری منظم زباله

6 ،1 ،1 ،3

3

افزايش نظافت و پاکيزگی در محالت شهر

1 ،3 ،2 ،1

6 ،3 ،2 ،1

بهبود عملکرد ادارههای خدماترسان

6

6
3،2

افزايش برگزاری جشنها و برنامههای فرهنگی
شاد و مفرح از طرف شهرداری
تأمين روشنايی مناسب پارکها و فضاهای عمومی

6 ،2
1 ،3
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زمينههای موضوعی سنجش نياز و
رضايت سنجی از ساکنين شهر جوزدان

مسيرهای دستيابی

زمينههای موضوعی سنجش نياز و رضايت

به زمينههای

سنجی از ساکنين شهر جوزدان

موضوعی*

رفع آبگرفتگی معابر

6 ،3 ،2

افزايش عمليات عمرانی شهرداری

6 ،2 ،1

توسعه امکانات و سالنهای ورزشی در شهر
افزايش کيفيت انواع خطوط راهنما برای معابر
شهر

مسيرهای دستيابی
به زمينههای
موضوعی*
6 ،1
6 ،1 ،3

رسيدگی و برخورد با سد معبر

3،2

فراهمسازی شرايط تردد افراد و گروههای کمتوان

6 ،1

جمعآوری حيوانات مزاحم

3،2

ساماندهی تابلوهای راهنمای مسير در شهر

6 ،1 ،3

1 ،3 ،2 ،1

توسعه و ايجاد سالن مطالعه و کتابخانه

6 ،1 ،3 ،2 ،1

6 ،2

افزايش برگزاری کالسهای آموزشی شهرداری

6 ،3

3

توسعه خيابانها ،تعريض معابر و کوچهها

3 ،2 ،1

6 ،1 ،1 ،3 ،2 ،1

ايجاد و مناسبسازی پيادهروهای معابر سطح شهر

6 ،3 ،2 ،1

پاکيزگی و نظافت جویهای سطح شهر
رسيدگی و برخورد شهرداری با تخلفات
ساختوساز
نظارت و عملکرد شهرداری در جمعآوری
ضايعات ساختمانی
رفع مشکالت آسفالت معابر
حل مشکالت زمينهای رهاشده و
ساختمانهای متروکه
ارتقاء سيما و ظاهر شهر و نمای ساختمانها

6 ،1 ،3 ،2

نوسازی و بهسازی و ساماندهی بافت فرسوده در
محله

6 ،3 ،2 ،1

6،2

* بر پايۀ مسيرهای ششگانه تدبيرشده بهمنظور تعيين نوع دادهها و اطالعات
مأخذ :نگارندگان بر پايۀ تحليل متون مدون و رديابی زمينههای سنجش نياز ساکنين در شهر جوزدان

 -3-2جامعه و نمونه آماري و روش نمونهگيري
جامعه آماری يا جمعيت هدف در اين پژوهش،
ساکنين شهر جوزدان است .تعداد کل ساکنين در اين
شهر ،بر پايهی نتايج سرشماری نفوس و مسکن در
سال  1332ه.ش .و نيز آمارگيریهای پايگاه بهداشت

و درمان شهر جوزدان در سال  1331ه.ش .برابر
 6121نفر است که در  1113خانواده قرار میگيرند و
در شش محلهی جداگانه (محلههای اولياء ،سيالب،
امامزاده ،شهيد منتظری و پشت مسجد و شهرک قائم)
ساکن هستند (نقشه .)1
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نقشه ( .)1معرفی قلمرو مکانی جامعه آماری و حجم نمونه محلههای شهر جوزدان
مأخذ :نگارندگان بر پايۀ تحليل متون مدون و رديابی زمينههای پرسشگری در شهر جوزدان

حجم نمونه مورد نظر در کل شهر جوزدان با استفاده

جوان و نوجوان ( 31-11سال) %31 ،در گروه سنی

از فرمول کوکران و با ضريب اطمينان  ،%31برابر با

ميانسال ( 11-31سال) و  %11در گروه سنی کنهسال

 132نفر در نظر گرفتهشده است .برای انجام

(باالی  11سال) قرار دارند %11 .از پاسخدهندگان

نمونهگيری از روش تصادفی طبقهبندیشده به روش

بيش از  11سال است که در اين شهر زندگی میکنند

سيستماتيک استفادهشده است؛ بهگونهای که متناسب

که اين گويای حس تعلق شهروندان به شهر میباشد.

با جمعيت هر محله ،يک واحد مسکونی از هر سه

خانوادههای  1نفره  %32و خانوادههای سه نفره ،%21

واحد مسکونی در طرح نمونهگيری قرار میگيرد

همچنين خانوادههای پنج نفره و دو نفره به ترتيب

(نقشه .)1

 %16و  %11میباشند.

 -3يافتههاي پژوهش

شهروندان شهر جوزدان دارای ميزان تحصيالت
بااليی نيستند چون در حدود  %66از پاسخگويان،

نخست -تحليلهاي توصيفی (ويژگیهاي جمعيت

تحصيالت ديپلم و زير ديپلم را دارا هستند .بر پايه

پاسخدهندگان)

مطالعه نوع اشتغال %11 ،زنان شهر جوزدان دارای

بر پايهی تحليل توصيفی دادههای مربوط به
ويژگیهای پاسخدهندگان %16 ،از پاسخگويان زن و
 %11از آنها ،مرد هستند که  %11آنها در گروه سنی

شغل حرفهای نيستند؛ همچنين حرفه مردان شهر
جوزدان در رتبه نخست ،آزاد و در رتبههای دوم و

تحليلی بر نيازسنجی و رضايت سنجی شهروندان 131/...

سوم کشاورز -دامدار و کارگر است .چگونگی

مسکن شخصی در شهر جوزدان  %13است .در

آمدوشد روزانه در رتبه نخست به اتومبيل شخصی و

جدول ( )3تحليلهای توصيفی رديابی شده است.

موتورسيکلت اختصاصيافته است .سهم مالکيت
جدول( .)3بيان ويژگیهای جمعيتی پاسخدهندگان
عنوان
ويژگیهای

طبقهبندی

فراوانی

درصد

تغيير

طبقهبندی

فراوانی

درصد

تغيير

طبقهبندی

فراوانی

درصد

جمعيتی
جنسيت
وضعيت
تأهل

سابقه
سکونت

مرد

216

11

زن

216

16

مجرد

31

21

باالی 11

متأهل

311

11

 2نفره

63

فوتشده

11

2

 3نفره

123

21

1-3

21

1

 1نفره

162

33

ليسانس

1-6

1

1

 1نفره

13

16

فوقليسانس

6

1-3

11

3

 6نفره

21

1

بیجواب

2

141

11-12

21

1

 1نفره

3

2

آزاد

61

13

13-11

11

3

باالی 11

111

11

111

3143

اتوبوس

33

13

مينیبوس

1

142

موتورسيکلت

112

31

دوچرخه

1

2

پيادهروی

31

1

بیجواب

3

141

خودرو
شخصی

چگونگی
آمدوشد
روزانه

سن

تعداد
اعضای
خانواده

31-11

236

11

بیسواد

13

3

11-31

112

31

ابتدايی

133

2141

11

11

سيکل

31

11

11

ميزان

ديپلم

111

31

تحصيالت

فوقديپلم

11

3

11

11
1

باالی 1

21

1

بیجواب

1

1

مالک

112

13

کارگر

مستأجر

11

1

خانهدار

نفر

نوع
مالکيت
مسکن

خانه

معلم و استاد
دانشگاه

3

146

33

1

231

11

نوع
11

11

ساير

2

141

بیجواب

1

142

پدری

کارمند

61

3

اشتغال

بيکار

11

3

بازنشسته

21

141

31

6

3

146

12

3

11

1

محصل و
دانشجو
سرباز
کشاورز و
دامدار
ساير

مأخذ :نگارندگان بر پايۀ تحليل آماری توصيفی متغيرهای زمينهای ساکنين در شهر جوزدان

دوم -تحليلهاي مربوط به سنجش نياز و رضايت (بر
پايهي تحليل استنباطی آزمون فريدمن)

فرو کاستن داده و اطالعات در تحليلهای کمّی
پرسشهای بسته اين پژوهش به کمک روش
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کدگذاری بسته انجامشده است .بهمنظور استفاده بهتر

الف -کمترين نيازها در سطح شهر جوزدان ،نياز

از فرآيند کدگذاری ،عمل کدگذاری دادهها در محيط

به مديريت و جمعآوری منظم زباله و نصب تابلوهای

نرمافزارهای  SPSSو  M.S.Excelانجامشده است.

راهنمای شهر و بيشترين نيازها ،نياز به رفع مشکالت

پس از انجام فرآيند ورود داده با بهکارگيری روش

آسفالت معابر و تردد خودروهای سنگين در سطح

کدگذاری ،آزمون فريدمن بر روی  23زمينه موضوعی

شهر هستند.

نياز و رضايت انجام شده است .مهمترين يافتههای

ب -بيشترين ميزان رضايت ،رضايت از مديريت

تحليل آزمون فريدمن در سنجش نياز و رضايت

جمعآوری زباله و نظافت و پاکيزگی محلهها و

ساکنين در شهر جوزدان را به شرح زير میتوان بيان

کمترين ميزان رضايت از سطح خدمات ارائهشده

نمود (جدول :)1

درزمينهی احداث سالن مطالعه و کتابخانه و برگزاری
کالسهای آموزشی است.
جدول ( .)1تحليل رتبهبندی نياز و رضايت بر پايهی آزمون فريدمن

آزمون فريدمن برای رتبهبندی نياز
زمينههای موضوعی
سنجش نياز

آزمون فريدمن برای رتبهبندی رضايت

مقادير محاسبهشده
برای سنجش شدت

رتبه

نياز

زمينههای موضوعی سنجش
رضايت

مقادير محاسبهشده
برای سنجش شدت

رتبه

رضايت

آسفالت معابر

11/63

1

جمعآوری زباله

22/61

1

خودروهای سنگين

11/11

2

نظافت و پاکيزگی محله

13/31

2

اتوبوس

11/12

3

ادارههای خدمات رسان

13/11

3

سالن مطالعه و کتابخانه

16/36

1

تابلوهای راهنمای مسير

11/11

1

16/13

1

11/12

1

سيما و ظاهر شهر

16/61

6

جمعآوری مواد بازيافتی

11/21

6

حيوانات مزاحم

16/11

1

پاکيزگی و نظافت جویها

16/32

1

تعريض معابر و کوچهها

16/1

1

تخلفات ساختوساز

16/13

1

پيادهروهای معابر

16/36

3

نخالههای ساختمانی

16/16

3

کالسهای آموزشی

11/36

11

آژانسهای مسافر و بار

16/63

11

عمليات عمرانی

11/12

11

عمليات عمرانی

11/11

11

بافت فرسوده

11/6

12

تعريض معابر و کوچهها

11/11

12

عالئم ترافيکی

11/16

13

سد معبر

11/31

13

زمينهای رهاشده

11/11

11

جشنها و برنامههای فرهنگی

11/33

11

11/11

11

پيادهروهای معابر

11/11

11

11/21

16

آبگرفتگی معابر

11/16

16

امکانات و سالنهای
ورزشی

جشنها و برنامههای
فرهنگی
آبگرفتگی معابر

روشنايی پارکها و فضاهای
عمومی

تحليلی بر نيازسنجی و رضايت سنجی شهروندان 133/...

آزمون فريدمن برای رتبهبندی نياز
زمينههای موضوعی
سنجش نياز
شهروندان کمتوان

آزمون فريدمن برای رتبهبندی رضايت

مقادير محاسبهشده
برای سنجش شدت

رتبه

نياز

زمينههای موضوعی سنجش
رضايت

مقادير محاسبهشده
برای سنجش شدت

رتبه

رضايت

11/31

11

سيما و ظاهر شهر

11/11

11

11/1

11

عالئم ترافيکی

11/21

11

نخالههای ساختمانی

11/2

13

مشاغل مزاحم

13/1

13

جمعآوری مواد بازيافتی

13/11

21

شهروندان کمتوان

13/11

21

پاکيزگی و نظافت جویها

13/11

21

حيوانات مزاحم

13/13

21

مشاغل مزاحم

13/66

22

بافت فرسوده

12/11

22

سد معبر

13/11

23

امکانات و سالنهای ورزشی

12/36

23

تخلفات ساختوساز

13/11

21

خودروهای سنگين

12/23

21

نظافت و پاکيزگی محله

13/13

21

زمينهای رهاشده

11/13

21

آژانسهای مسافر و بار

12/1

26

آسفالت معابر

11/12

26

ادارههای خدمات رسان

12/1

21

اتوبوس

11/11

21

تابلوهای راهنمای مسير

12/21

21

کالسهای آموزشی

11/21

21

جمعآوری زباله

11/13

23

سالن مطالعه و کتابخانه

3/11

23

روشنايی پارکها و
فضاهای عمومی

مأخذ :نگارندگان بر پايۀ تحليل آزمون فريدمن و تفسير نتايج سنجش نياز و رضايت ساکنين در شهر جوزدان

پ -ساير زمينههای موضوعی نياز و رضايت در
شهر جوزدان در حدفاصل بين بيشينه و کمينههای

منظم زباله) به رضايت بيشتر در همان زمينه
میانجامد.

معرفی شده در شدت نياز و رضايت قرار دارند و

ث -سنجش توأمان نياز و رضايت در يک اجتماع

شدت نياز و رضايت در زمينههايی چون رسيدگی و

محلی (چون شهر جوزدان) امکان رديابی دوگانهی

برخورد با مشاغل مزاحم ،رفع آبگرفتگی معابر و

يافتههای اينگونه سنجشها و اطمينان بيشتری برای

افزايش عمليات عمرانی شهرداری دارای مقادير

اولويتبندی نيازهای ساکنين شهر را فراهم میکند.

نزديک به يکديگر هستند.

سوم -تحليل يکپارچه نياز و رضايت و تعيين

ت -شدت نياز و رضايت در زمينههای موضوعی

اولويتهاي دستور کار مديريت شهري در جوزدان

مختلف با يکديگر رابطهی معکوس دارند و نياز

اولويتبندی دستور کارهای مديريت شهری در

بيشتر در يک زمينه (چون آسفالت معابر) به رضايت

جوزدان بر پايهی سنجش يکپارچه نياز و رضايت با

کمتر در همان زمينه منجر میشود و بالعکس نياز

بهکارگيری آزمون فريدمن انجامشده است (جدول

کمتر در زمينهای ديگر (چون مديريت و جمعآوری

 .)1فرآيند اولويتبندی بر ساختار مقايسه ميان ميزان
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نياز و رضايت از يک مؤلفه استوار است .بدين معنی

الف -اولويتهای شهرداری در زمينهی عمران و

که هر چه ميزان نياز به يک موضوع بيشتر و رضايت

حملونقل شهری به ترتيب مواردی چون آسفالت

از آن کمتر باشد ،نياز شديدتری به اين موضوع وجود

معابر ،خدمات اتوبوسرانی ،پارکينگ خودروهای

دارد و هر چه اين اختالف عدد بزرگتر و مثبت

سنگين ،نصب عالئم ترافيکی ،مناسبسازی شهر

باشد ،شدت نياز به اين موضوع بيشتر است .با اين

جهت تردد شهروندان کمتوان و بهبود پيادهروهای

فرض پايه میتوان با محاسبهی اختالف مقادير نياز از

شهر هستند.

مقادير رضايت (بر پايهی آزمون فريدمن)،

ب -در زمينهی شهرسازی به ترتيب مواردی

اولويتهای دستور کار مديريت شهری جوزدان را

چون رسيدگی به وضعيت زمينهای رهاشده ،بافت

برای پاسخ به نيازهای ساکنين به هريک از خدمات

فرسوده و سيما و منظر شهری در اولويت دستور کار

مرتبط با زمينههای موضوعی سنجش شده را

شهرداری قرار دارند.

مشخص کرد و آن را در يک دستهبندی سهگانه شامل

پ -اولويتهای دستور کار فرهنگی شهرداری

نياز با اولويت زياد ،نياز با اولويت متوسط و نياز با

به ترتيب احداث و توسعه سالن مطالعه ،کتابخانه و

اولويت کم بيان نمود (رابطه مفهومی  .)1رابطه

امکانات و سالنهای ورزشی است.

مفهومی( )1معرفی روش محاسبه شدت نياز(اولويت

ت -دستور کارهايی چون رسيدگی نظافت و

بندی نياز) با بهکارگيری شدت رضايت در شهر

پاکيزگی محله و جمعآوری زبالهها ،پاکيزگی و

جوزدان است.

نظافت جویها و روشنايی پارکها و فضاهای

()1

عمومی به علت برخورداری از شرايط قابلقبول

N= Need
Satisfaction = S
N-S=NI1
 If NI>1 ---- Require strict priority2
 If 0<NI<1 ---- No need priority3
If NI<0 --- Needless4



بهمنظور دستيابی به اولويتهای دستور کار مديريت
شهری در شهر جوزدان پس از مقايسه ميزان نياز و
رضايت در  23زمينه موضوعی تحليلشده ،نتايج زير
حاصلشده است (نمودار  )1و (جدول :)1

 -2نياز با اولويت زياد
 -3نياز با اولويت متوسط
 -1نياز با اولويت کم

رسيدگی به مشاغل مزاحم شهری ،سد معبر،
جمعآوری ضايعات ساختمانی ،ايستگاههای ثابت
جمعآوری مواد بازيافتی و تخلفات ساختوساز به

بر پايۀ محاسبات ترکيبی دوگانۀ نياز و رضايت،

. Need Intensity

توسط ساکنين شهر جوزدان و دستور کارهايی چون

1

دليل درگير نبودن با آنها در اولويت قرار ندارند.

تحليلی بر نيازسنجی و رضايت سنجی شهروندان 211/...

نیاز
رضایت

نمودار ( .)1مقايسه سطح نياز و رضايت شهروندان شهر جوزدان
مأخذ :نگارندگان بر پايۀ تحليل يکپارچه نياز و رضايت در شهر جوزدان

جدول ( .)1اولويتبندی دستور کار مديريت شهری جوزدان بر پايۀ تحليل يکپارچه نياز و رضايت
زمينههای موضوعی سنجش نياز و
رضايت

شدت اختالف نياز و رضايت

سالن مطالعه و کتابخانه

1/11

آسفالت معابر

1/11

خدمات اتوبوس

6/11

کالسهای آموزشی

1/12

پارکينگهای خودروهای سنگين

1/11

امکانات و سالنهای ورزشی

1/11

وضعيت زمينهای رهاشده

3/11

حيوانات مزاحم

3/21

بافت فرسوده

2/13

سيما و ظاهر شهر

1/13

تردد شهروندان کمتوان

1/1

عالئم ترافيکی

1/31

پيادهروها

1/21

خيابانها ،تعريض معابر و کوچهها

1/31

رفع آبگرفتگی معابر

1/13

جشنها و برنامههای فرهنگی

1/11

اولويتبندی
پاسخ به نيازها

نياز با اولويت
زياد

نياز با اولويت
متوسط
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زمينههای موضوعی سنجش نياز و

شدت اختالف نياز و رضايت

رضايت

اولويتبندی
پاسخ به نيازها

- 1/12

عمليات عمرانی
مشاغل مزاحم

-1/11

سد معبر در شهر

-1/1

جمعآوری ضايعات ساختمانی

-2/16

پاکيزگی و نظافت جوی

-3/11

روشنايی پارکها و فضاها

-3/32

ايستگاههای ثابت جمعآوری مواد

-3/1

بازيافتی
تخلفات ساختوساز

-3/61

آژانسهای مسافر و بار

-3/13

نظافت و پاکيزگی محله

-6/11

عملکرد ادارههای خدمات رسان

-6/21

تابلوهای راهنمای مسير

-6/1

جمعآوری زباله

-11/61

نياز با اولويت کم
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چهارم -تحليل پايايی و روايی يافتههاي پژوهش

برای سنجش پايايی پرسشنامه از روش ثبات
درونی 1استفاده شد .ثبات يا همبستگی درونی،

N of Items

Cronbach's
Alpha

23

1/11

مأخذ :نگارندگان بر پايۀ تحليل نتايج

عبارت است از درجهای که سؤاالت موجود در يک

برای بررسی روايی پرسشنامه و طرح نمونهگيری اين

پرسشنامه در يک شاخص خالصه و با يکديگر

پژوهش ازنظر متخصصين بهره جسته شده است و

همبستگی دارند که برای محاسبه آن از ضريب آلفای

گويههای پرسشنامه بر پايهی اطالعات ساختار

کرونباخ بهره گرفتهشده است .مقدار آلفای کرونباخ

فضايی شهر همچون گزارش بودجه ،گزارش

برای پرسشنامه و طرح نمونهگيری اين پژوهش،

عملکرد ،بررسی پروژههای عمرانی شهرداری،

 1/11بهدست آمده است و به دليل بيشتر بودن آن از

برگزاری جلسه با مديران و دستاندرکاران شهری و

کمينه مقدار  ،1/11پايايی يافتههای پژوهش

مانند آن حاصلشده است .افزون بر اين ،گويهها،

قابلپذيرش است (جدول .)6

پرسشنامه و طرح نمونهگيری توسط کارشناسان و

جدول ( .)6معرفی نتيجۀ محاسبۀ آلفای کرونباخ برای
تعيين پايايی مميزی شدت نياز و رضايت در شهر جوزدان

. internal consistency

1

مديران شهرداری جوزدان (کارسپار طرح پژوهش)
نيز مورد تأييد قرارگرفته است.
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جدول ( .)1معرفی نتيجه محاسبه آزمون فريدمن برای

شهر چيست؟ دوم -ميزان رضايت ساکنين شهر

تعيين رتبههای شدت نياز در شهر جوزدان

جوزدان از خدمات ارائهشده توسط شهرداری در

Test Statistics a

سطح محالت شهر چگونه است؟ سوم -رابطهی

111

N

نيازهای ساکنين شهر جوزدان با سطح رضايت آنان

111/12

Chi-square

چگونه است؟) طراحی شد ،مهمترين يافتهها را به

21

df

1/111

Asymp.sig.
a.Friedman test

مأخذ :نگارندگان بر پايۀ تحليل نتايج

صورت فشرده اينگونه میتوان بيان نمود:
نخست -بيشترين نيازها ،به ترتيب نياز به رفع
مشکالت آسفالت معابر ،تردد خودروهای سنگين در
سطح شهر ،بهبود آمدوشد با اتوبوس ،ايجاد و توسعه

جدول ( .)1معرفی نتيجۀ محاسبه آزمون فريدمن برای
تعيين رتبههای رضايت در شهر جوزدان

سالن مطالعه و کتابخانه و نيز توسعهی امکانات و
سالنهای ورزشی هستند.

Test Statistics a

دوم -بيشترين ميزان رضايت ،به ترتيب رضايت

116

N

از مديريت جمعآوری زباله ،نظافت و پاکيزگی

2/111E3

Chi-square

محلهها و شرايط زيرساختهای شهری (چون

21

Df

تأسيسات آب ،برق ،گاز و مخابرات) است و کمترين

1/111

Asymp.sig.

ميزان رضايت از سطح خدمات ارائهشده در زمينهی

a.Friedman test

مأخذ :نگارندگان بر پايۀ تحليل نتايج

 -1نتيجهگيري

احداث و توسعه سالن مطالعه و کتابخانه ،برگزاری
کالسهای آموزشی ،آمدوشد با اتوبوس و آسفالت
معابر است.

يافتههای پژوهش اين مقاله بهمنظور رفع

سوم -شدت نياز و رضايت در زمينههای

کاستیهايی است که در اثر نبود سنجش نياز و

موضوعی مختلف با يکديگر رابطهی معکوس دارند

رضايت در يک سيستم مديريت و برنامهريزی شهری

و نياز بيشتر در يک زمينه (چون آسفالت معابر) به

(چون شهرداری و شورای اسالمی شهر جوزدان)

رضايت کمتر در همان زمينه منجر میشود و بالعکس

ايجاد میشوند .بر پايهی يک پژوهش توصيفی-

نياز کمتر در زمينهای ديگر (چون مديريت و

تحليلی با راهبرد پژوهش استقرايی در شهر جوزدان

جمعآوری منظم زباله) به رضايت بيشتر در همان

با بهکارگيری روشهای تحليل کمّی چون مميزی

زمينه میانجامد .سنجش توأمان نياز و رضايت در

اجتماعی و آزمون فريدمن که بهمنظور دستيابی به

يک اجتماع محلی (چون شهر جوزدان) امکان رديابی

پاسخ پرسشهای سهگانهی پژوهش (نخست-

دوگانه يافتههای اينگونه سنجشها را فراهم میکند

نيازهای اصلی ساکنين شهر جوزدان در سطح محالت

و اطمينان بيشتری برای اولويتبندی نيازهای ساکنين
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شهر فراهم میکند .بر پايهی سنجش ترکيبی دوگانه

پ -اولويتهای دستور کار فرهنگی شهرداری

نياز و رضايت ،بهمنظور دستيابی به اولويتهای

به ترتيب احداث و توسعه سالن مطالعه ،کتابخانه و

دستور کار مديريت شهری در شهر جوزدان ،اينگونه

امکانات و سالنهای ورزشی است.
ت -دستور کارهايی چون رسيدگی نظافت و

رديابی شده است:
الف -اولويتهای شهرداری در زمينهی عمران و

پاکيزگی محله و جمعآوری زبالهها ،پاکيزگی و

حملونقل شهری به ترتيب مواردی چون آسفالت

نظافت جویها و روشنايی پارکها و فضاهای

معابر ،بهبود آمدوشد با اتوبوس ،پارکينگ خودروهای

عمومی به علت برخورداری از شرايط قابلقبول

سنگين ،نصب عالئم ترافيکی ،مناسبسازی شهر

توسط ساکنين شهر جوزدان و دستور کارهايی چون

جهت تردد شهروندان کمتوان و بهبود پيادهروهای

رسيدگی به مشاغل مزاحم شهری ،سد معبر،

شهر هستند.

جمعآوری ضايعات ساختمانی ،ايستگاههای ثابت

ب -در زمينهی شهرسازی به ترتيب مواردی

جمعآوری مواد بازيافتی و تخلفات ساختوساز به

چون رسيدگی به وضعيت زمينهای رهاشده ،بافت

دليل درگير نبودن با آنها در اولويت قرار ندارند.

فرسوده و سيما و منظر شهری در اولويت دستور کار
شهرداری قرار دارند.
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