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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :در اواسط قرن بيستم جوامع بشري شاهد ايجاد تغييرات اساسي و شگرفي در نحوه زندگي و
رفتار خود بودند در اين ميان بهرهگيري از ارائه خدمات الکترونيکي پديدهاي نوين و در حال گسترش در جوامع و
مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و جلب رضايت آنان است که کشورهاي پيشرفته دنيا توانستهاند در ايجاد
رضايتمندي شهروندان خود موفق باشند .بر اساس شواهد موجود در ايران و کالنشهر تهران به دليل ناديده گرفتن
عوامل اساسي و زيرساختي اين امر موفق نبوده است .با توجه به بافت فرهنگي و اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و
جغرافيايي منطقه يک اين دفاتر در ارائه خدمات نتوانستهاند رضايت و خشنودي مخاطبان خود را جلب نمايند .هدف
اين مطالعه ،عوامل مؤثر بر اثربخشي دفاتر خدمات الکترونيک منطقه يک شهرداري تهران در ايجاد رضايتمندي
شهروندان منطقه است.
روش پژوهش :از روش کتابخانهاي و پرسشنامه در روش تحقي ق مورد استفاده قرار گرفته است .اين پژووهش از نژو
ميداني ،توصيفي ،پيمايشي و کاربردي است .جامعه آماري 222 ،نفر و حجم نمونه  042نفرمژي باشژد .مخاطبژان ايژن
تحقيق مالکين ساکن در منطقه يک شهرداري است که به دفاتر مراجعه نمودهاند.
يافتهها :بر اساس مدل پيشنهادي ،نتايج نشان داد که  5عامل از مدل (کيفيت خدمات و عملکرد مديران) در دفاتر
خدمات الکترونيک منطقه يک شهرداري تهران وجود دارد ولي عدم وجود  2عامل ،ويوگي خدمات ،دسترسي به
خدمات ،عملکرد کارکنان ،دسترسي به مديران و عوامل ظاهري در دفاتر موجب نارضايتي شهروندان شده است.
واژگان کليدي :دفاتر خدمات الکترونيک شهر ،اثربخشي ،رضايتمندي ،شهروندان
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مقدمه
در اواسط قرن بيستم جوامع بشري شاهد ايجاد
تغييرات اساسي و شگرفي در نحوه زندگي و رفتار خود
بودند .انسان هزاره سوم سعي در تغيير شيوه زندگي خود
به بهترين نحو ممکن در جهت بهبود کيفيت آن را
داشت و در اين ميان اينترنت و خدمات الکترونيکي با
تمامي کارکردها و تأثيراتش به وجود آمد .خدمات
الکترونيکي پديدهاي نوين و در حال گسترش در
اجتماعات انساني ميباشد که در سايه همين تحوالت ،در
دهههاي اخير تحولي عميق در سازماندهي نيروي کار،
مبناي اقتصادي ،قواعد سياسي و حتي ماهيت خاص
جوامع صنعتي پديد آمده و جنبه حياتي پيدا نموده
است.
در طول زمان به دنبال رشد تکنولوژي ،نحوه ارائه
خدمات مديريت شهري نيز در کالنشهرهاي جهان در
حال تغيير بوده و همواره به سوي شهروندمداري و رفاه
بيشتر شهروندان پيش رفته است .اين خدمات که هم
اکنون با عنوان خدمات الکترونيک شهر در کشور ما به
شهروندان ارائه ميشود ،در کشورهاي پيشرفته و اکثر
شهرهاي بزرگ جهان از جمله استکهلم ،استانبول،
کواالالمپور و ...اجرا شده که با توجه به نتايج حاصله
تأثير بسياري در جلب رضايت شهروندان خود داشته و
توانسته موفقيتهاي زيادي نيز در اين زمينه کسب
نمايد
بنابراين با توجه به موارد فوق و نو بودن ارائه
خدمات شهرداري تهران توسط دفاتر خدمات الکترونيک،
رضايت شهروندان الزمه مديريت شهري بوده و براي
مديران شهر رضايت از خدمات سازمان يک واقعيت مهم
و غيرقابل انکار است که نميتوانند از آن غفلت کنند يا
آن را ناديده بگيرند.
بيان مسئله
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در طول زمان به دنبال رشد تکنولوژي ،نحوه ارائه
خدمات مديريت شهري در کالنشهرهاي جهان در حال
تغير بوده و همواره به سوي شهروندمداري پيش رفته
است .نمونههاي جهاني اين خدمات که هم اکنون با
عنوان خدمات الکترونيک شهر در کشور ما به شهروندان
ارائه ميشود ،در اکثر شهرهاي بزرگ در کشورهاي
پيشرفته مانند استکهلم ،استانبول ،کواالالمپور و ...اجرا
شده که با توجه به نتايج حاصله تأثير بسياري در جلب
رضايت شهروندان خود داشته و توانسته موفقيتهاي
زيادي نيز در زمينه جلب رضايت شهروندان کسب نمايد.

ارائه خدمات شايسته و جلب رضايت و خشنودي
شهروندان از جمله عواملي است که در روابط و تعامالت
شهروندان با مديريت شهري و کسب اعتماد اجتماعي و
مشارکت شهروندان که الزمه اداره شهر است ،نقش
اساسي ايفا ميکند.
کشورهاي پيشرفته با استفاده از تکنولوژيهاي روز و
بهکارگيري آن جهت رفاه شهروندان خود گامهاي موثري
برداشتهاند .اين کشورها با توجه به اينکه قبل از اجراي
هر پروژه به دقت درباره آن بررسي و مطالعه نموده و
چالشهاي آن را قبل از اجرا مرتفع مينمايند در زمينه
ارائه خدمات به صورت الکترونيکي به شهروندان موفق
بوده و موجبات رضايت شهروندان خود را ايجاد نمودهاند.
همچنين مسئولين با ايجاد زيرساختهاي مناسب و
آموزش و مشارکت شهروندان از حمايت مردمي نيز
برخوردار ميباشند.
بنابراين در اين راستا شهرداري تهران با بهرهگيري از
تکنولوژي روز و خدمات الکترونيکي سعي در ايجاد رفاه
بيشتر براي شهروندان جهت ايجاد محيط بهتر براي کار
و زندگي ،با اطمينان خاطر بيشتر و صرفهجويي در زمان
و هزينه قابل دسترسي براي شهروندان است (محملي
ابيانه  .)51 ،9311به همين منظور دفاتر خدمات
الکترونيک شهر تهران توسط شهرداري تهران در سطح
مناطق شهر تهران جهت کاهش هزينه و ارائه کيفيت
خدمات بهتر به شهروندان راه اندازي شد.
شهرداري منطقه يک به عنوان يکي از مناطق مهم و
متمايز از حيث اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،سياسي و
جغرافيايي است .بنابراين شناخت عوامل موثر بر
رضايتمندي ساکنين آن با توجه به عوامل مذکور بسيار
حائز اهميت است و انتظارات و توقعات آنان نيز با توجه
به سطح منطقه کامالً متمايز با ساير مناطق شهر تهران
ميباشد .بنابراين نحوه ارائه خدمات به ساکنين نيز
ميبايست با توجه به مؤلفههاي مختلف و شاخصهاي آن
منطقه صورت گيرد که متأسفانه هم اکنون اين امر در
دفاتر منطقه رعايت نشده و موجب نارضايتي و
ناخشنودي ساکنين منطقه گرديده است.
به همين منظور شناخت عواملي که بر رضايت
شهروندان تأثير ميگذارد و اهميت هر يک از اين عوامل
بسيار مهم است .زيرا رضايتمندي شهروندان بازخوردي
عيني و معني دار در رابطه با انتظارات و ترجيحات
شهروندان را ارائه ميدهد که از اين طريق نقاط قوت و
ضعف سازمان ارزيابي ميشوند .الزم به ذکر است که در
سازماني مانند شهرداري سوددهي هدف نيست ولي
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کاهش هزينههاي اداره شهر بدون کاهش کيفيت و
کميت خدمات قسمتي از اهداف را تشکيل ميدهد و
شناخت عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان،
شهرداري را در اين زمينه ياري ميکند.
فايده و هدف پژوهش
در حال حاضر ضرورت بهبود اداره کالنشهر تهران و
ارائه سريع و آسان تسهيالت به شهروندان ،مديران
شهري را ناگزير به جستوجوي راههايي جهت کاهش
رفع مشکالت و معضالت موجود ساخته است .در اين
بين تأثير تحوالت شگرف و چشمگير ناشي از کاربرد
فناوري اطالعات و ارتباطات در ساماندهي امور شهري و
تحقق شهرهاي الکترونيکي و هوشمند در جهان ،مديران
شهري تهران را نيز براي استفاده از تجارب جهاني و اداره
الکترونيکي شهر تهران به تفکر و تدبير واداشته است.
يکي از گستردهترين سازمانهاي کشور به ويوه در
شهرهاي بزرگ شهرداري تهران است به عنوان يک
حکومت محلي اکثريت شهروندان جهت انجام امور خود
به نوعي به آن مراجعه داشتند و در اين گذر نيز موجبات
دلخوري و ناخشنودي اغلب آنها را به همراه داشته است.
پووهش حاضر ميتواند عالوه بر تعيين جنبههاي
کمي و کيفي خدمات به ايجاد چارچوبي مناسب جهت
ارائه خدمات به شهروندان و توانمندسازي حوزه نظارتي و
مديريتي شهرداري به عنوان يک نهاد مردمي و عمومي
منجر شود .در واقع با توجه به نوپا بودن اين مسئله ،لزوم
اثر بخشي خدمات ارائه شده و ايجاد تغييرات الزم با
مسئله رضايتمندي مراجعين (شهروندان) از خدمات
دفاتر خدمات الکترونيک بسيار محسوس است.
اين تحقيق با هدف عوامل موثر بر اثربخشي دفاتر
خدمات الکترونيک شهر تهران در ايجاد رضايتمندي
شهروندان انجام شده است.
مباني نظري
در اين مطالعه مباني نظري آن از ديدگاههاي
رضايت مشتري ،خدمات و ارباب رجو يا مراجعين به
شرح زير آورده شده است.
الف) چارچوبها و ديدگاههاي کلي در رابطه با
رضايت مشتري
در واقع اولين دليل براي ايجاد رضايت مشتريان،
حفظ بقاي سازمان است (ديويس و گوچ  .)71 ،9311در

اين رابطه تحقيقات گستردهاي توسط محققان انجام شده
و نتيجه اين بررسيها بيانگر تفاوت چشمگير سازمانهاي
مشتريمدار با سازمانهاي معمولي است .کاملترين و
جامعترين تعريف از تجارت و مشتري بيش از  32سال
پيش توسط پيتر دراکر ) (P,F,Drukerارائه شده است.
وي ميگويد :مشتري است که تعيين ميکند تجارت
چيست؟ آنچه مشتري ميخرد و آنچه مشتري در نظر
ميگيرد ،تعيينکننده است (کرمي .)56 :9317 ،مشتري
پايه و اساس تجارت است و سبب ادامه حيات آن
ميشود و فقط او اشتغال ايجاد ميکند (Webstern
) .1994, 109ريدر ( (Reederو همکارانش معتقدند که
کليد خدمت به مشتري فهم مشتري و احساسات وي
است ).(Reeder 1991, 347
ريچهلد در خصوص موفقيت يک سازمان ميگويد
شما بايد به قدري جسور باشيد که از مشتريان سؤال
کنيد که آيا ما براي کسب رضايت شما نهايت سعي خود
را مبذول داشتهايم؟ از ديدگاه وي بسياري از سازمانها
اين نکته اصلي را فراموش کردهاند (کرمي .)52 ،9317
بنابراين جهت ارزيابي خدمات ارائه شده و اتخاذ رويههاي
مناسب و مشتريمداري ضروري است که به نظرات
مراجعان توجه شود .توجه به شکايتهاي مشتريان ،نظام
پيشنهادها ،تضمين كيفيت ،بازرسي و ارزيابي و مانند
اينها روشهايي هستند كه امكان دريافت نداي مشتري
را فراهم ميسازند (رهنورد  .)39 ،9315البته فقط
ارزيابي لحظهاي كه مشتري كژژاال يا خدمت را دريافت
ميکند به تنهايي كافي نيست .سازمانها براي كسب
رضايت مشتري بايد از نيازهاي فعلي و آتي مشتري آگاه
باشند و عکسالعملهاي مشتري را تشخيژص دهند
(.)Jensen 2001, 1
بر اساس تحقيقات فورنل و ورنر فلت ( )9117در
زمينه ارتباط مابين سهم بازار ،هزينههاي خدمات و
رضايت مشتري دريافتند که رسيدگي به انتقادات
مشتريان و مديريت اثربخش شکايات آنان ،تأثيري
شگرف بر بهبود رضايت مشتريان دارد (کاوسي و سقايي
.)97 ،9312
در استانداردهاي جهاني (ايزو) اندازهگيري رضايت
مشتري به عنوان يک الزام عنوان ميشود .بنابراين يک
سازمان خدماتي هوشمند ضمن بهکارگيري الزامات
استاندارد ارائه خدمات و با استفاده از پايگاه اطالعات
مشتريان خود ،از اين فرصت مناسب براي گردآوري ساير
اطالعات مفيد در اين زمينه استفاده خواهد نمود .اين
اطالعات ميتواند در برگيرنده مواردي از قبيل نيازهاي
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تلويحي مشتريان ،انتظارات تأمين نشده ،مشکالت حل
نشده و نيازهاي آتي و آرزوهاي آنان باشد Cramak
).)2007, 42
سيمون هامبورگ اذعان ميكند كه پارادايم «عدم
تاييد انتظارات» در شركت و مفهوم رضايتمندي
مشتري در علم بازاريابي مهمترين نقش را ايفا ميكند و
مهمترين مفهوم رضايتمندي مشتري است .در نتيجه
وي اين مدل را به عنوان مدل اساسي رضايتمندي
مشتري در نظر ميگيرد.
از ديدگاه اسميت مشتريان با توجه به حالتي كه در
پاسخ به مقوله رضايت ميدهند به چهار نو تقسيم
ميشوند )9:مشتريان خشمگين؛  )5مشتريان ناراضي؛ )3
مشتريان راضي؛  )2مشتريان مشعوف (Smith 1995
),163
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از نظژژر گژژاروين بژژراي انژژدازهگيژژري رضژژايتمنژژدي
مراجعان بايد به دو عامل اساسي توجه شود(Office of :
) Comptroller…, 2002: 3-4ابتژژدا بژژه انتظژژارات
مراجعان ،که به ميژزان انتظژارات و توقعژات مراجعژان از
جمله :زمينه هاي فرهنگي ،سطح آرزوها ،ميژزان درآمژد،
نيازهژژاي شخصژژي ،تجربژژه پيشژژين مراجعژژان ،موقعيژژت
خانوادگي و سطح تحصيالت والژدين و ...بسژتگي دارد و
سپس به کيفيت خدمات ارائه شده ،کژه در سژنجش آن
بايد مشخصه هايي از قبيل :اطال رساني سژريع و دقيژق،
سژژرعت ،درسژژتي ،زيبژژائي و تميژژزي ،رفتژژار مناسژژب،
قانونمندي ،سادگي و سهولت و انعطافپذيري مورد توجه
قرار گيرد (رجب بيگي .)11-15 ،9377
همچنين بر اساس ديدگاه کاتلر تعدادي از
شركتهاي بسيار موفق ،سطح انتظارات بااليي را تعيين
ميكنند و عملكردي درخور اين سطح را نيز ارائه
ميدهند .هدف اين شركتها رضايتمندي فراگير
مشتري است .در اين مدل به عوامل ،سيستمهاي
شکايات و پيشنهادات ،بررسي رضايتمندي مشتري،
خريد خيالي و تجزيه و تحليل مشتريان از دست رفته
اشاره شده است (کاتلر.)11 ،9311
دكتر «دومينيك توربين» استاد انستيتوي بينالمللي
توسعه مديريت سوئيس تئوري خود را تحت عنوان
«هفت دستور طاليي» به شرح زير ارائه کرده است:
 -9تعيين و تبيين مأموريت شركت در راستاي تأمين
منابع و خواستههاي مشتري؛
 -5درگير ساختن و متعهد كردن دائمي مديران ارشد
در پيشبرد و كارهاي مربوط به مشتري؛
 -3گزينش كاركنان مناسب؛

 -2آموزش و بهسازي كاركنان؛
 -2رايج نمودن استانداردهاي كيفيت و ارزيابي دائمي
ميزان رعايت آنها؛
 -6استفاده از فنآوري روز براي دستيابي به رضايت
مشتري؛
 -7خالقيت براي حركت به فراسوي انتظارت مشتري
).(Reyal & knax 2001, 27
بر اساس مدل اسکمپر که توسط «نورياکي کانو»
مطرح شده ،به جهت گستردگي روز افزون رقابت جهاني
امکان تأمين نيازهاي مشتري ،بايد با توليد محصوالت
ابداعي نسبت به برآورده ساختن آنها اقدام کرد و اين
کار به درک دقيق نيازها و خواستههاي متغير بستگي
دارد .در اين مدل خدمات ارائه شده به مشتري شامل
خدمات ضروري ،خدمات درخواستي و خدمات هيجاني
تقسيم ميشوند (محمدي .)933 ،9315
مدل کانو توسط «اسبورن» ارائه شد و به عنوان
مدل شش سؤالي يا  5W-1Hنيز شناخته شده است .وي
به اين نتيجه رسيد که تمامي نوآوريها بر هفت پايه
استوار است که بر اساس سؤال و ايده و انگيزه ايجاد
ميشود و کليد رمز آن بر پايه سؤاالت ششگانه 5W-
 1Hقرار دارد (محمدي .)937 ،9315کليد رمز موفقيت
مدل که مبناي اختراعات و اکتشافات اساس ايجاد سؤال،
ايده ،انگيزه ميباشد 5W-1H ،است.
ب) چارچوبها و ديدگاههاي کلي در رابطه با
خدمات
عليرغم آنکه بسياري از محققان در خصوص تعريف
خدمات کار کردهاند ،اما ارائه تعريفي دقيق از آن به
سادگي امکانپذير نيست .خدمت واژهاي پيچيده و داراي
معناي مختلفي است و طيفي از خدمات شخصي تا
خدمت به عنوان يک محصول را در بر ميگيرد
()Gronroos 2000, 46
از ديدگاه سيمونز ويوگيهاي خدمات از ديد
صاحبنظران داراي چهار مشخصه عمده شامل:
نامحسوس بودن ،تفکيک ناپذيري ،تغيير پذيري و
فناپذيري ميباشد ) .(Simonz 2001, 45يكي از
راههاي عمدهاي كه يك مؤسسه خدماتي ميتواند توسط
آن خود را از رقبايش متمايز كند اين است که همواره
خدماتي با كيفيت برتر به مشتريان ارائه كند.
در مدل پاراسورامان ،زتهامل و بري براي كيفيت
خدمت شرايط اصلي ارائه خدمات باكيفيت را روشن
ميسازد .در اين مدل از فواصل پنجگانهاي كه عرضه

عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در رضایتمندی شهروندان ...

خدمات ناموفق را سبب ميشوند ،به شرح زير نام برده
است.
 -1فاصله ميان انتظارات مصرفكننده و تصور مديريت
 -5فاصله ميان تصور مديريت و مشخصات فني كيفيت
خدمت
 -0فاصله ميان مشخصات فني كيفيت خدمت و نحوه
ارائه و تحويل آن
 -2فاصله ميان تحويل خدمت و ارتباطات خارجي
 -2فاصله ميان ذهنيت نسبت به خدمت و خدمت مورد
انتظار (کاتلر.)297-296 ،9311
از ديگر مدلهاي ارزيابي کيفيت در بخش عمومي
ميتوان به مدل لهتينن و لهتينن ،گرونروز ،پيتر سنگه،
هرم سازماني واژگون ،کنترل فرآيند خدمات ،کيفيت

خدمات يا  ،servqualتحليل شکافهاي پنجگانه کيفيت
خدمات تحليل شکافهاي هفتگانه کيفيت خدمات،
بهبود کيفيت خدمات سازماني ،رفتاري کيفيت خدمات،
سلسله مراتبي کيفيت خدمات اشاره کرد.
در رابطه با ابعاد کيفيت خدمات در بخش عمومي ،ديويد
گاروين ( ،)9113کيت اسميت ( ،)9112زتهامل (،)9111
جيسون ( ،)9111ميوري و اتکينسون ( ،)9111پيتر سنگه
( ،)9111فرانک زوهارت و آنجل .آر .ماتينز لورو جي رويت
( ،)9111پاراسومان ( ،)5111گرونروز ( ،)5111لهتينن و
لهتينن هر کدام ابعاد مختلفي از استقرار مديريت کيفيت
جامع در بخش دولتي و عمومي را ارائه کردهاند .مشهورترين
نظريه در خصژژوص کيفيت توسط ديويژد گاروين مطرح

جدول  :9تنگناهاي استقرار  TQMدر بخش دولتي و عمومي از ديدگاه صاحب نظران مختلف
Rouezemak & Kedak 1996

 در بخش عمومي ،خدمت خارج از کنترل و نظارت مستقيم به مشتريان ارائه ميشود ،خدمت معموالً پيش ازارائه قابل بازرسي و فرا خواني نيست ،درک مشتري تحت تأثير رفتار ارائهکننده خدمت است و خدمات در
شکل حداقل خود ارائه ميشود.

Sherman 1989

 در بخش دولتي ،تحقيق براي کاهش هزينه ،معموالً بهتر از تخمين به منظور باال بردن کيفيت است ،کارکنانتمايل به محتاطانه عمل کردن دارند و ضرورتي براي بهبود فرآيندهاي مهم قائل نيستند و کيفيت اغلب کمترين
تقاضاي دولت با شکلي از اختيار قانوني است و باال رفتن کيفيت در آن منجر به افزايش تقاضاي مشتري
نميشود.

Rubinson 1994

 در بخش دولتي ،ارائه تعريف مشتري پيچيده است .مشتري ممکن است همه جانبه باشد که بودجه سازمانعمومي را با هدف برطرف کردن نيازهاي خود ميپردازد.

Erich 1998

 در بخش دولتي ،مشکل اصلي تضمين شرايط انتخاب نکردن تأمين کنندگان بر مبناي مقتضيات قانوني،توجه به بقاي اقتصادي شرکتها و سليقهاي عمل کردن ميباشد.

Ahiro 1996

 انعطافپذيري و فقدان برنامهريزي بلندمدت در ارتباط با تأمين کنندگان از مشکالت مديريت کيفيت جامعدر بخش دولتي است و تعريف ناکافي از مشتري که در اين قبيل موارد ممکن است کل جامعه را شامل شود.

Stanton 1987
Katler 1991

 در بخش دولتي کارکنان ارتباط مستقيم با مردم دارند ،کنترل تجهيزات و ماشين آالت با محدوديت انجامميشود ،مشتريان از بيان ويوگيهاي کيفيت خدمات عاجزند ،دامنه ارتکاب اشتباه و خطا بر حسب کميت و
تنو زياد است ،کيفيت خدمات کمتر ملموس است ،خدمات ماهيتاً تکراري است ،توقع مشتريان بخش خدمات
زياد است و ارائه خدمات کمتر استراتويک است.

Kameko 1988
Jesson 1998

 اندازهگيري کيفيت خدمات به دليل ذهني و غير عيني بودن دشوار است. خدمات با کيفيت مورد انتظار مشتري ممکن است ناشناخته بوده و ابراز نشده باشد و يا براي هر مشتري تفاوت کند. -ناملموس بودن خدمات ،تعيين استاندارد و مطابقت با آنها ،سنجش و اندازهگيري را دشوار ميسازد.

Murray & Alkinson 1998

 در بخش دولتي ،شناسائي و تعقيب اهداف واقعي دشوار است و شيوههاي سنتي ارائه خدمات به دشواريمتحول ميشوند.
 تأثير و سودمندي مديريت و کارکنان را نميتوان اندازه گرفت يعني ماهيت کار در بخش خدماتي ارزيابي آنرا مشکل ميسازد.

Swwiss.J.e Adapting TQM
to Government 1992

 در بخش دولتي ،خدمات بجاي کاال ارائه ميشود و به همين دليل دريافتکننده خدمت آن را نه تنها براساس نتايج حاصله بلکه بر پايه بازخورد ،رفتار ،ظاهر ارائهدهنده خدمات ارزيابي ميکند ،بيشتر بر درون دادهها
و فرآيندها تاکيد ميشود.
 در بخش دولتي ،ايجاد فرهنگي قوي ،منسجم و پايدار نسبت به کيفيت ضروري است اما به دليل تأثيرگذارينيروهاي سياسي و خارجي و ناپايداري مديران در اين بخش مشکل فرهنگ وجود دارد.

Mdsen 1995
Norgard

 در بخش دولتي ،کنترل سنتي اقتصاد وجود دارد ،خدمات تحت تأثير قدرتهاي سياسي و گروههاي ذينفوذهستند و فرهنگ حاکم رضايت سياستمداران هدف سازمانهاي دولتي است

منبع :سنجش کيفيت خدمات ،الواني و رياحي33-32 :
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جدول  :5رابطه بين کيفيت خدمات و رضايت (نظرات صاحبنظران اصلي)
موضوع

رضايتمندي

کيفيت خدمات

صاحبنظران اصلي

مفاهيم اصلي

نگرش نسبت به يک شيء يا
رويداد

کيفيت خدمات ادراک نشده

پاراسورامان و ديگران (-9111
 ،)9112بولدينگ و ديگران
()9113

مدل غالب

پارادايم عدم تطابق

مدل شکاف

آندرسون و فارنل ( ،)9112راست
و اليور ( ،)9112بيتز و هابرت
()9112

ماهيت مبادله

از عکسالعمل خاص فرد نسبت به
يک برخورد يا رخداد طي مواجهه
با خدمات نشأت ميگيرد

واکنش صريح فرد نسبت به يک
رابطه درازمدت يا چندين مواجهه
خدماتي

راست و اليور ( ،)9112فومکز
()9112

فرآيند ارزيابي
مصرفکننده

معيارهاي تطبيقي (ذهني)

معيارهاي افزايشي و تجمعي
(امتيازات متفاوت)

پاراسورامان و ديگران (-9111
 ،)9112راست و اليور ()9112

معيار ارزيابي

ارزيابي با يادآوري نام و نشان
محصول يا خدمت

ارزيابي با يادآوري طبقه محصول و
خدمت

وودراف و ديگران ()9113

ويوگي مورد ارزيابي

ويوگيهاي قبل از تجربه نسبت به
مرحله بعد از تجربه تطابق دارند/
ندارند

ارزيابي ويوگيها در طي تجربه و
بعد از تجربه صورت ميگيرد

مک گيل و اياکوباسي (،)9115
اندرسون و فارنل ()9112

ابعاد ارزيابي

ابعاد مشخص نميشود

شناسائي پنج بعد

پاراسورامان و ديگران (-9111
)9112

رابطه بين ارزيابيهاي قبل
و بعد از تجربه

رابطهاي بين انتظارات قبل از
تجربه و ارزيابيهاي بعد از تجربه
فرض نشده است

ويوگيهاي قبل و بعد از تجربه
يکسان فرض ميشود

کادوت و ديگران ( ،)9117کرونين
و تايلور ()9112

رابطه بين رضايتمندي و
کيفيت

در سطح يک مبادله خاص،
رضايتمندي مقدمه کيفيت است

در ارزيابي کلي کيفيت مقدمه
رضايتمندي است

بولتون و دريو ( ،)9119راست و
اليور ()9112

انتظارات -استاندارد

انتظارات مورد پيشبيني انتظارات
تجويزي

انتظارات تجويزي و انتظارات
ايدهآل

پاراسورامان و ديگران (،)9111
اسپرنگ و ديگران ( ،)9116اليور
( )9116بولدينگ و ديگران
( ،)9113تليس ( ،)9113وود راف
و ديگران ()9113

Source: Bronwayn, Higgs; Micheal, Jap polonsky; Mary Hollicks- Measuring expectations:
forecast vs. ideal expectation. Does it really matter? Journal of retailing and consumer services,
2005, 12: 46-64
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شد و اشاره به مديريت کيفيت جامع دارد (Fosser

ج) چارچوبها و ديدگاههاي کلي در رابطه با ارباب

) .2001در مديريت کيفيت جامع ،اهميت قائل شدن
براي مشتري و توجه به ديدگاهها و درخواستهاي وي از
اصول اساسي بشمار ميآيد و تعريف مشتري از اهميت
بااليي برخوردار است .در بخش دولتي تاکنون تعريف
مشخصي از مشتري ارائه نشده و ديدگاههاي متفاوتي در
اين مورد وجود دارد (الواني.)22 ،9311
در سازمانهاي دولتي عالوه بر تعهد نسبت به
مشتريان مستقيم خود به مشتريان غيرمستقيم خود نيز
مسئول و متعهد هستند (الواني .)22 ،9311به طور کلي
ميتوان مشکالت استقرار مديريت کيفيت جامع را در
سازمانهاي دولتي و عمومي از ديد صاحب نظران در
جدول زير خالصه نمود.

رجوع يا مراجعين
ارباب رجو در مباحث مربوط به بازاريابي و فروش
مترادف با مشتري است و به مخاطباني گفته ميشود که
توانائي و استعداد خريد کاال يا خدمتي را داشته باشند.
ارباب رجو عضو يا از ذينفعان سازمان يا اداره است که
براي مطالبه حقي به آنجا مراجعه ميکند .حق او ممکن
است سؤال درباره موضوعي يا گرفتن امتياز معيني باشد،
به هر حال براي دريافت خدمت در برابر پرداخت پول و
يا عضويت در جامعه و ...به سازمان مراجعه ميکند که
توانائي دريافت خدمت و قوه تشخيص کيفيت و کميت
خدمت و ميزان آن را بالفعل يا بالقوه دارد .منشأ مراجعه
ارباب رجو به سازمان نياز وي است .در حقيقت احساس

عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در رضایتمندی شهروندان ...

جدول  :3مؤلفههاي استخراج شده صاحب نظران از مباني نظري پووهش
مؤلفه

کيفيت خدمات

ويوگي خدمات

دسترسي به خدمات

عملکرد مديران

عملکرد کارکنان

نظريه پرداز

سال

شاهين

5112

ديويد گاروين

5115

برادي و کرونين

5119

پاراسورامان

5111
9111
9111
9112

زتهامل

9111

پيتر سنگه

9111

جيسون

9111

ميوري و اتکينسون

9112

کيت اسميت

9112

ديويد گاروين

9113

ايسيکاوا

9111

شاهين

5112

تعدادي از صاحبنظران

5119

پاراسورامان

5111

زتهامل

9111

کيت اسميت

9112

ديويد گاروين

9113

ايسيکاوا

9111

خياط زاده ماهاني

9315

رهنورد

9315

رجب بيگي

9377

شاهين

5112

دومينيک توربين

5119

هاريسون

5111

پاراسورامان

9111

جيسون

9111

پيتر سنگه

9111

ديويد گاروين

9113

عظيمي

9319

فيسيکووا

5112

ريال و کناکس

5119

زتهامل

9111

پيتر سنگه

9111

هسکت

9117

کيت اسميت

9112

ديويد گاروين

9113

مور

9113

عظيمي

9319

فيسيکووا

5112

شاهين

5112

ريال و کناکس

5119

زتهامل

9111

شاخصها

 قانونمندي قابليت اعتماد به طور دقيق و موثق پاسخ گويي و کمک به مشتريان تضمين (قابليت اطمينان) همدلي امنيت توجه داشتن وضوح -آگاهي ارباب رجو

 عوامل محسوس انعطافپذيري مشارکت مشتري در فرايند خدمات واکنشپذيري سادگي و سهولت موجز بودن -کامل بودن

 ملموس بودن وسايل ارتباطي استفاده از ابزارهاي دوربرد مانند اينترنت و تلفن شرايط محيطي در دسترس بودن ايجاد ارتباط روانتر و سريعتر فنآوري سهولت دستيابي به خدمات بهرهگيري از سيستمهاي پيشرفته رفتار مناسب تخصص حساسيت يکپارچگي و صداقت شناسائي انتظارات اساسي نظارت بر عملکرد پايبندي به اصول سيستمهاي شکايات و پيشنهادات خالقيت اطال رساني سريع و دقيق سرعت در ارائه خدمات درستي خدمات -رفتار مناسب
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پاراسورامان

9111

جيسون

9111

پيتر سنگه

9111

کيت اسميت

9112

ميوري و اتکينسون

9112

ديويد گاروين

9113

عظيمي
9319

شاهين

دسترسي به مديران

عوامل ظاهري
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5112

ريال و کناکس

5119

برادي و کرونين

5119

زتهامل

9111

کيت اسميت

9112

عظيمي

9319

برادي و کرونين

5119

هاريسون

5111

زتهامل

9111

کيت اسميت

9112

ديويد گاروين

9113

ايسيکاوا

9111

نياز يا کمبودي که منجر به تالش براي برآوردن آن به
عمل ميآيد ،نياز ناميده ميشود.
داينا نمراف ) (Dinah Nameraffcoموضو اصلي
در کار سازمانهايي که به ارائه خدمت مؤثر براي
مراجعان متعهد هستند را به شرح زير بيان ميکند:
 -9درگيري پويا و ژرف مديريت ارشد با برنامه خدمت
به مراجعان؛
 -5شوق و ميل بسيار برجسته جهت حرمت نهادن به
مردم؛
 -3سنجش و اندازهگيري نظرات مراجعين و بازخورد
آن در فعاليتها (کرمي .)21 ،9317
بر اساس نظرات مطرح شده تاکنون عوامل بسياري
با توجه به نو فعاليت در ايجاد رضايت ارباب رجو در
سازمانهاي دولتي و عمومي مؤثر است .يکي از
مدلهايي که به صورت جامع و کامل در بسياري از
تحقيقات مورد استفاده قرار گرفته و مؤلفههاي رضايت
ارباب رجو را شامل:دانش کارکنان (فني) ،رفتار مناسب،
عوامل ظاهري ،سرعت عمل ،سهولت دستيابي به
خدمات ،فنآوري ،آگاهي ارباب رجو بيان نمودهاند.

 زمان انتظار تخصص صحت خدمات داشتن توانائي کارکنان تواضع و فروتني دوستانه برخورد کردن ادب و نزاکت دانش کارکنان رفتار احترام آميز شناسائي انتظارات اساسي ادراک نيازهاي بيان نشده درک مشترک توجه داشتن در دسترس بودن وضوح ارتباطات دکوراسيون امکانات و تسهيالت زيبائي راحتي و پاکيزگي پوشش کارکنان -مدارک منظم و مرتب

به طور خالصه مؤلفههاي استخراج شده از مباني
نظري پووهش بر اساس نظرات انديشمندان در مقوله
رضايتمندي به شرح جدول شماره  3ميباشد.
پيشينه پژوهش
مبحث رضايتمندي و ارائه خدمات الکترونيکي به
شهروندان ،موضوعي جديد بوده که از سال 9111
ميالدي در جهان به آن پرداخته شده است .تاکنون
توسط تعدادي از محققان کشور تحقيقاتي در زمينه
ميزان رضايتمندي و کيفيت خدمات ارائه شده به
شهروندان در شهرهاي مختلف در زمينههاي بانکداري،
بهداشتي ،حمل و نقل ،شرکتهاي خدماتي ،شهرداريها،
سازمانهاي اداري انجام گرفته است.
در خارج از کشور نيز تحقيقاتي در زمينه عوامل
موثر بر رضايتمندي ،ابعاد کيفيت خدمات ،انتظارات و
ادراکات مشتريان ،ميزان رضايت و خشنودي مشتريان و
همچنين مدل شاخص رضايت مشتري توسط محققان
صورت پذيرفته است.
همچنين با بررسيهاي بعمل آمده ،مشخص گرديد
تاكنون تحقيقي جامع و مدون در خصوص تعيين عوامل
ايجاد رضايتمندي شهروندان از خدمات دفاتر خدمات

عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در رضایتمندی شهروندان ...

الکترونيک شهر در ايران انجام نشده است .بنابراين
تحقيق حاضر ميتواند به عنوان اولين پووهشي كه به
تعيين عوامل رضايتمندي شهروندان در اين زمينه
پرداخته ،محسوب گردد.
روش پژوهش
الف) جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماري پووهش شامل مراجعين دفاتر در سطح
منطقه ( 2دفتر) در زمان حداکثر مراجعات تعداد 321
نفر و در زمان حداقل مراجعات  911نفر ميباشند .با در
نظر گرفتن ميانگين مراجعات ،در نهايت جامعه آماري
 551نفر ميباشد .بنابراين با استفاده از فرمول کوکران
تعداد حجم نمونه مورد نياز در سطح اطمينان 12
درصد ،تعداد  921نفر برآورد شده است .به همين نيز
تعداد پرسشنامه به صورت تصادفي بين مراجعين دفاتر
توزيع و پس از تکمي دريافت شد.
ب) ابزار گردآوري دادهها
 -9پرسشنامه :ابزار گردآوري در اين پووهش
پرسشنامه ميباشد که سؤاالت آن بر اساس سؤاالت
تحقيق و مدل مفهومي استخراج شده است.
 -5نحوه اجرا و جمع آوري دادهها :پرسشنامه اين
پووهش به شيوه ميداني و با مراجعه به دفاتر خدمات
الکتروني ک شهر و انتخاب افراد به مرحله اجرا درآمده
است.
 -4شيوه تجزيه و تحليل دادهها :رابطه متغيرهاي
مستقل و وابسته به آزمون گذاشته شد و براي تحليل
نهايي و تحليل مسير از آزمون رتبهاي اسپيرمن استفاده
شده است.

فرضيات پژوهش
روابط ميان متغيرهاي پيش بين با متغيرهاي مالک
از طريق سطح معناداري تحليل و بررسي شد.
فرضيه  :1کيفيت خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات
الکترونيک شهر تهران توانسته موجبات
رضايت شهروندان را فراهم سازد.
فرضيه  :2ويوگي خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات
الکترونيک شهر تهران توانسته موجبات
رضايت شهروندان را فراهم سازد.
فرضيه  :9دسترسي به خدمات ارائه شده در دفاتر
خدمات الکترونيک شهر تهران توانسته
موجبات رضايت شهروندان را فراهم سازد.
فرضيه  :4عملکرد مديران دفاتر خدمات الکترونيک
شهر تهران توانسته موجبات رضايت
شهروندان را فراهم سازد.
فرضيه  :5عملکرد کارکنان دفاتر خدمات الکترونيک
شهر تهران توانسته موجبات رضايت
شهروندان را فراهم سازد.
فرضيه  :6دسترسي به مديران دفاتر خدمات الکترونيک
شهر تهران توانسته موجبات رضايت
شهروندان را فراهم سازد.
فرضيه  :7عوامل ظاهري دفاتر خدمات الکترونيک
شهر تهران توانسته موجبات رضايت
شهروندان را فراهم سازد.
يافتههاي پژوهش
بر اساس نمودار  9تعداد  992نفر از مراجعه
کنندگان به دفاتر مرد و تعداد  56نفر زن ميباشند.
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نمودار  -5توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعيت تأهل
نمودار شماره  5بيانگر آن است که حدود  73درصد
از مراجعان متأهل و  57درصد مجرد ميباشند.
نمودار شماره  ،3نشان ميدهد که  9درصد مراجعان
زير ديپلم 91،درصد ديپلم 99 ،درصد فوق ديپلم 22
درصد ليسانس 99 ،درصد فوق ليسانس و  2درصد

نمودار شماره  ،2ميزان سن مراجعان را نشان
ميدهد و بيانگر آنست که بيشترين مراجعان بين سنين
 51الي  25سال ميباشند .بنابراين آنچه که از اطالعات
جدول به دست ميآيد اين است که حضور افراد جوان و
ميانسال در ميان پاسخ دهندگان پررنگتر است.

مدرک دکتراي هستند.

نمودار  :3توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه حسب ميزان تحصيالت
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نمودار  :2توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب سن

عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در رضایتمندی شهروندان ...

جدول شماره  :2جدول ميانگين عوامل موثر بر رضايت شهروندان
vezdgi

rezaiat

kaifiat

dastresi amalkard.m

dastresimodiran

zaheri

amalkard.k

140

140

140

140

Valid

140

140

140

140

1

1

1

Missing

1

1

1

1

1
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3.06

Mean

2.79
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3.2214

2.79

2.32

2.69

.773

1.091

Std. Deviation

1.147

.81542

1.08002

1.143

.939

.996

N

بر اساس نتايج تحليل دادهها در سطح اطمينان %12
به اين نتيجه ميرسيم که مؤلفه کيفيت خدمات ارائه
شده و عملکرد مديران در دفاتر خدمات الکترونيک شهر
تهران به عنوان  5عامل از مؤلفههاي مدل پووهش در
ايجاد رضايتمندي شهروندان در دفاتر وجود دارد.
بنابراين ميتوان گفت شاخصهاي اين مؤلفه هم اکنون
موجبات رضايتمندي شهروندان را از خدمات دفاتر
الکترونيک شهر تهران ايجاد نموده است.
همچنين بر اساس نتايج تحليل دادهها به اين نتيجه
ميرسيم که مؤلفههاي ويوگي خدمات ارائه شده،
دسترسي به خدمات ،عملکرد کارکنان ،دسترسي به
مديران و عوامل ظاهري در دفاتر خدمات الکترونيک
شهر تهران به عنوان  2عامل از مؤلفههاي مدل پووهش
در ايجاد رضايتمندي شهروندان هم اکنون در دفاتر
خدمات الکترونيک شهر وجود ندارد .بنابراين با بهبود
شاخصهاي اين مؤلفه ميتوان موجبات رضايتمندي
شهروندان را از خدمات دفاتر الکترونيک شهر تهران
ايجاد نمود.

توجه به عوامل مطرح شده (مدل تحقيق) ضعيف
ميباشد.
با توجه به اينکه دادههاي پووهش داراي مقياس
رتبهاي ميباشند براي محاسبه ضريب همبستگي از
آزمون رتبهاي اسپيرمن استفاده شده است.
بحث و نتيجه گيري
با توجه به موارد فوق و نو بودن ارائه خدمات
شهرداري تهران توسط دفاتر خدمات الکترونيک ،مقوله
رضايت شهروندان ،مورد توجه مسئولين قرار گرفته است و
به موضو مسئوليت کارکنان نسبت به رفتار و عملکرد
آنها در قبال مردم اهميت داده شده است .هر دولت
محلي نيازمند يک نظام رضايت شهروندي است تا به
طريقي عمل کند که مورد تاييد جامعه باشد .بنابراين در
کالنشهر تهران در واقع رضايت شهروندان الزمه مديريت
شهري است و براي مديران شهر رضايت شهروندان از
خدمات سازمان يک واقعيت مهم و غيرقابل انکار بوده که
نميتوانند از آن غفلت کنند يا آن را ناديده بگيرند .بدين
منظور پووهش حاضر به دنبال بررسي عوامل مؤثر بر
رضايت شهروندان بوده است .در اين راستا پووهشگر
ضمن درک مستقيم مسئله پووهش در تدوين کليات
پووهش به دنبال جوابي براي اين سؤاالت بوده که عوامل
مؤثر بر رضايت شهروندان که منجر به اثربخشي دفاتر
خدمات الکترونيک منطقه يک شهرداري تهران ميشود،

در جدول شماره  2ميزان ميانگين و انحراف معيار
هر يک از متغيرها مشخص گرديده است .با توجه به
مقياس ليکرت عدد  3به عنوان ميانگين قابل قبول در
نظر گرفته ميشود .همانطور که در جدول ميبينيم
فقط دو عامل کيفيت خدمات و عملکرد مديران توانسته
عدد قابل قبول را کسب نمايد .ضمناً رضايت کلي نيز با
جدول شماره  :2جدول کلي عوامل مؤثر بر رضايت شهروندان
فرضيات

متغير مستقل

متغير وابسته

ميزان خطا

ضريب همبستگي

نتيجه آزمون

فرضيه اول

کيفيت خدمات

رضايت شهروندان

1/12

1/123

رد فرض صفر

فرضيه دوم

ويوگي خدمات

رضايت شهروندان

1/12

1/197

رد فرض مقابل

فرضيه سوم

دسترسي به خدمات

رضايت شهروندان

1/12

1/117

رد فرض مقابل

فرضيه چهارم

عملکرد مديران

رضايت شهروندان

1/12

1/113

رد فرض صفر

فرضيه پنجم

عملکرد کارکنان

رضايت شهروندان

1/12

1/125

رد فرض مقابل

فرضيه ششم

فرصت دسترسي به مديران

رضايت شهروندان

1/12

1/125

رد فرض مقابل

سال چهارم

فرضيه هفتم

عوامل ظاهري

رضايت شهروندان

1/12

1/113

رد فرض مقابل
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چه هستند و اهميت هر يک از اين عوامل بر
رضايتمندي شهروندان به چه ميزان است؟ و به چه
ميزان رضايت شهروندان به شناخت نيازها و حصول
اطمينان از تطابق کيفيت خدمات با نيازها کمک ميکند
يا اينکه آيا شناخت نيازها و حصول اطمينان از تطابق
کيفيت خدمات با نيازها و انتظارات شهروندان موجب
رضايت آنها ميگردد؟
بدين منظور پس از مطالعه مباني نظري مرتبط با
موضو پووهش چارچوبها و ديدگاههاي کلي در سه
بخش رضايت مشتري ،خدمات و ارباب رجو يا مراجعين
از ديدگاه صاحب نظران مختلف در دنيا بررسي و ارائه
شد .پس از آن بر اساس تلفيقي از عوامل مختلف
مهمترين مؤلفههاي رضايتمندي از نظر دانشمندان ،مدل
مفهومي تحقيق با  7عامل و مؤلفههاي مرتبط با آن و
شاخصهاي کمي مؤلفهها بدست آمد .بنابراين با توجه به
عوامل و مؤلفههاي پيشنهادي پرسشنامه که شامل کليه
مؤلفهها و شاخصهاي مرتبط بوده را تدوين و پس از
سنجش روايي و پايايي آن ،ميان شهروندان
مراجعهکننده به دفاتر خدمات الکترونيک شهرداري
منطقه يک توزيع گرديد.
در نهايت پس از استخراج اطالعات بر اساس نتايج
حاصله از پرسشنامه با توجه به دادههاي جمعآوري شده
فرضهاي تحقيق به آزمون گذاشته شد که بر اساس آن
دو عامل کيفيت خدمات و عملکرد مديران از مدل
پيشنهادي هم اکنون در دفاتر خدمات الکترونيک شهر
تهران وجود دارد ولي عدم وجود  2عامل ،ويوگي
خدمات ،دسترسي به خدمات ،عملکرد کارکنان،
دسترسي به مديران و عوامل ظاهري در دفاتر موجب
نارضايتي شهروندان شده است .در پايان با توجه به نتايج
حاصله پيشنهادهاي الزم بر مبناي يافتههاي پووهش،
براي شهرداري تهران و پووهشگرهاي آتي ارائه شده
است.

 )2تدوين استاندارد خدمات براي کليه مناطق با توجه
به بافت فرهنگي و اجتماعي و ...هر منطقه؛
 )6استفاده از دانش و تجربيات ساير سازمانها به
خصوص بخش خصوصي در اين زمينه؛
 )7ارزيابي دائمي دفاتر و امتياز دهي به آنان؛
 )1الزام دفاتر در استفاده از فنآوريهاي روز جهت
خدماترساني بهتر و رضايت شهروندان؛
 )1رفع انحصارها در واگذاري دفاتر و حذف رانتها؛
 )91نظارت دقيق و مستمر بر عملکرد دفاتر بر اساس
معيارهاي حقوق شهروندي.
پيشنهاداتي براي محققان آتي
 )9انجام تحقيقات مکمل و کامل در خصوص رضايت
شهروندان از دفاتر الکترونيک در مناطق ،با توجه به
منطقه محل سکونت و تنو فرهنگي ،اقتصادي و...؛
 )5استقرار عوامل طرح شده در پووهش حاضر و
ارزيابي مجدد اين عوامل در دفاتر؛
 )3تحقيق در جهت شناسايي ساير معيارهاي رضايت
شهروندان؛
 )2مطالعات تطبيقي رضايت شهروندان از دفاتر به
عنوان يک نهاد عمومي با ديگر سازمانها؛
 )2تدوين استانداردهاي کلي براي کليه دفاتر سطح
شهر تهران با توجه به الگوهاي جهاني؛
 )6تهيه ايزو خدماترساني.
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پيشنهاداتي براي شهرداري تهران
 )9انجام پيمايشهاي منظم و در فواصل متناسب
جهت سنجش رضايتمندي شهروندان؛
 )5نظارت جدي بر مديريت شکايات و پيشنهادات در
شهرداري تهران به عنوان متولي اين امر؛
 )3نظارت بر جذب نيروهاي دفاتر؛
 )2اجباري نمودن آموزش مستمر کارکنان و مديران
جهت به روزرساني اطالعات تخصصي؛

)4

)5

الواني ،سيدمهدي و بهروز رياحي ،0832 ،سنجش
کيفيت خدمات در بخش عمومي ،تهران ،مرکز
آموزش و تحقيقات صنعتي.
الواني و مهدوي ،0832،تنگناهاي کاربرد مديريت
جامع در بخش دولتي ،نشريه مديريت دولتي،
شماره  54-55پاييز و زمستان.
جعفري ،اصولي ،شهرياري ،شيرازي منش و فهيمي،
 ،0838مديريت کيفيت فراگير /ابزارهاي استراتويک
و فرهنگي ،تهران ،مؤسسه خدمات فرهنگي رسا،
چاپ سوم.
خياط زاده ماهاني ،اكرم ،0832،رضايت مشتري،
مجله تدبير ،سازمان مديريت صنعتي ،شماره ،040
بهمن.
ديويس ،استنلي و ديويدگوچ ،0832،مديريت
کيفيت فراگير ،نظريهها ،الگوهاي اجرايي ،مقصود،
انديشه ،تهران ،چاپ اول.

... عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در رضایتمندی شهروندان

 ترجمه، مديريت دولتي نوين،0811 ، آون،) هيوز20
، انتشارات مرواريد،سيد مهدي الواني و ديگران
. چاپ اول،تهران

سال چهارم
شماره دهم
1931 تابستان

66

22) Bitran, G, and Lojo,(1993). H. "A
framework
for
analyzing
service
operation. European management journal.
23) Barri.G.Date,A.R.Martinnezlor,F.Dewhar
t, 1999, TQM in public organization.
Examination of the issue.p
24) Bronwayn,Higgs;Micheal,jap polonsky;
Mary
Hollicks,
2005,
Measuring
expectations:
forecast
vs.
ideal
expectation. Does it really matter? Journal
of retailing and consumer services.
25) Christopher
H.levelck"classifying
services to gain strategic marketing
insights"
journal
of
marketing,
vol.47,summer 1983,p.1
26) Fecikova,Kosica,2004,an Index method
for measurement of customer satisfaction,
the TQM Management. Volume 16. No.1.
27) Fitzsimons James A, Monaj,/ Fitzsimons,
2001, service Management: Operation
strategy and information technology.
28) Ferlie, ewan, & Laurence Lynn
Jrochirstopher Pollitt, 2005, The Oxford
Hand book of Public Management,
Published in the united states by oxford
university press, first published.
29) Fosser, Ye fin & Brettner, Donald, 2002,
management for Quality in High
technology Enterprises, John Willy.
30) Garvin, David,OECD,1992, regulatory
management
reform
and
reform
management, occasional papers, Harvard
University.
31) Gronroos.C, service management and
marketing: a customer relationship
approval, second edition,2000,john ewily
England.
32) JAMES L.Heshett. Thomas ojames o,
Gary w. leveman, ww.Earl sasser, jr and
Leonard A.schlesinger,Harward business
review, march-april,1994,exhibit.
33) Jensen, poul Buch,2001, Customer
Satisfaction Analysis, U.S.A.
34) kotler Philip and Gary Armestrang
(2000). Strategic management, Prentice
Hall. P.
35) Kanji,G and E sa moura. P. (2002),
"Kanji, s business scorecard, total Quality
Management, Vol. 13,No.1.
36) Murrau & Atkinson, 1998, Joseph juran,
chapter7, total quality management,
service quality sector, quality handbook,
juran.

 ابعاد كيفيت در بخش،0811، مجتبي،) رجب بيگي6
 مركز آموزش، فصلنامه مديريت دولتي،دولتي
.42  شماره،مديريت دولتي
 شناسايي سطوح،0832،) رسول اف و همکاران1
. ماهنامه تحقيقات پولي و بانکي،نيازها
 مديريت کيفيت جامع در،0830 ، بهروز،) رياحي3
 مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي،بخش عمومي
. تهران،ايران
،0832 ، بهمن، حيدري، حسن،) طاهري اردکاني9
،معرفي رويکرد مديريت بازاريابي ارتباط با مشتري
 مؤسسه آموزش عالي و پووهش،نشريه مديريت
02  و08  شماره،مديريت و برنامهريزي
 نشر، سيستم مديريت كيفيت،0832، فرشيد،) علوي02
. تهران،آتنا
، مشتريمداري،0833 ، علي اکبر،) عبدالرشيدي00
.انتشارات روابط عمومي بانک سينا
، بازاريابي رابطه مند،0819 ، محمدعلي،) عبدالوند02
.3  شماره،ماهنامه تخصصي بازاريابي
 شناسايي عوامل مؤثر بر رضايت،0831، ياسر،) کرمي08
،)02 شهروندان (مطالعه موردي شهرداري منطقه
.دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزکوه
 اصول،0832،) کاتلر فيليپ و گري آرمسترانگ04
 مرکز پووهشهاي، ترجمه علي پارسائيان،بازاريابي
.فرهنگي
 اصول،0832 ، کريستوفر و الرن رايت،) الوالک05
، تهران، سمت، تاج زاده نمين،بازاريابي و خدمات
.چاپ اول
 تکريم، مشتريمداري،0832، اسماعيل،) محمدي06
 چاپ، تهران، خدمات فرهنگي رسا، ارباب رجو
.دوم
 ترجمه، حمايت از مشتري،0830 ، جان،) وليمن01
. چاپ اول،بنفشه نوازي
 پاسخگويي،0838 ، سرور اعظم،) وزيري کرماني03
، دکتراي مديريت دولتي،سازمانهاي خدمات دولتي
 دانشکده، تهران،به راهنمايي دکتر فتاح شريف زاده
. دانشگاه عالمه طباطبائي،مديريت
 بازاريابي خدمات،0830، ميترا، داور و صفائيان،) ونوس09
. نشر نگاه دانش،بانكي
 هفت کليد استراتويک،2220، ژاک،) هورويتزر22
، سيد محمد اعرابي و داوود يزداني: ترجمه،خدمات
. چاپ نيل، دفتر پووهشهاي فرهنگي،تهران

 علی اکبر رضائی و مهین بااوش،علی نوری کرمانی

industry in china ", Managing service
quality.
53) Zeithamel, valari and mary jo Bitner,
2002, service marketing, Mc Graw Hill,
second published.
54) Zeithamel, Service quality model
zeithauel,1999.

37) Office of the Comptroller General
Evaluation & Branch, 2002, Draft
Measuring Client Satisfaction, Canada.
38) Parasuraman A. Zeitham L V. 1991.
Understanding customer Expectations of
service, slom management Review, Vol.
32. No 3.
39) parasurama.A, 2000, Total quality
management.
40) parasurama.A.Z.eithamed.v.a
&
Berry,1985, "Conceptual model of quality
and its implications for future research".
Journal of marketing, No 49.
41) parasuraman and et al.,(1998). "A
conceptual model of service quality and
The implication for further Research "
Journal of marketing, vol. 49, Autumn.
42) Prereatt William D. In addition, E. Jerome
Mc Carthy, 2003, Essential of marketing:
A Globalmanageial approach. New York:
me Graw Hill.
43) Robinson, Stewart,(1999). " Measuring
service quality: current thinking and
future
requirements
",
Marketing
Intelligence & planning.
44) Roberts, K, Varki, S and Brodie, R(2003)
«Measuring quality of relationships in
consumer services: an empirical study»,
European Journal of Marketing, Vol. 37.
45) Shahin Arash,2004, ServQual and Model
of service quality Gap: A framework for
D.
46) Smith, D. D. and R. Brown, 1995, ocean
Disposal of Barge Delivered Liquid and
solid wastes from U.S coastal cities, U.S.
Environmental
protection
Agency,
publication SW-193, Washigton,D. C.
47) Senge, Peter, 1998, Joseph juran,
chapter7, total quality management,
service quality sector, quality handbook,
juran.
48) Treasury Board of Canada a Secretariat,
2001, Quality Services Guide –
Measuring Client Satisfaction, Canada.
49) Villaobos," Application for the customer
satisfaction
measurement"
Thomas
wettstein faculty of Economic and
sciences of the University of Fribourg,
2000.
50) Mike D, Mick W, John FD, Adrienne CC.
(2002). Measuring service quality in local
government: the SERVQUAL approach.
International Journal of Public Sector
51) Noriaki,K.1999.Guide to tom in service
industries, ted, Tokyo, Apo.
52) Yonggui wang et al.(2003). "The
antecedents of service quality and product
quality and their influences on bank
reputation: evidence from The banking

سال چهارم
شماره دهم
1931 تابستان

66

