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 رضایتمندی بر شیراز شهرداری خدمات کردن الکترونیکی تأثیر بررسی

  شهروندان
 

 پریچهر مجتبی

 ًزاق ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ الولل بیي گزایص باسرگاًی هذیزیت ارضذ کارضٌاس

 

 چکیده

دارًذ. با تغییزات  بسشایی تأثیزبشرگ خذهات رساى بِ ضْزًٍذاى در کیفیت سًذگی ضْزی  ّای ساسهاى ػٌَاى بِّا  ضْزداری

بِ دًبال استمزار ٍ ارائِ خذهات  ّا ساسهاىصَرت گزفتِ در دًیای کًٌَی ٍ گستزش رٍسافشٍى جاهؼِ اطالػاتی بسیاری اس 

الکتزًٍیک بَدُ تا ّن کیفیت ارائِ ایي خذهات را باال بزدُ ٍ اس طزفی رضایت ضْزًٍذاى دٍچٌذاى ضَد. پژٍّص حاضز بِ 

پزداسد. بزای  ٍساس ٍ دریافت ػَارض آى هی هجَس ساخت خذهاتضْزًٍذاى اس الکتزًٍیکی کزدى سٌجص هیشاى رضایتوٌذی 

رسیذى بِ ایي ّذف اس هذل ای کَال استفادُ ضذُ است. ایي هذل اس بؼذ لابلیت استفادُ، تؼاهل خذهات ٍ سزػت تبادل 

طزاحی گزدیذ ٍ ّوچٌیي اس هصاحبِ با هذیزاى  هتطکل اس ایي ابؼاد ای پزسطٌاهِّا  آٍری دادُ تطکیل ضذُ است. بزای جوغ

آٍری ضذ. جاهؼِ آهاری ایي پژٍّص را کارکٌاى ضْزداری ٍ ضْزًٍذاى ٍ پیواًکاراى کِ  ّای پژٍّص جوغ خبزُ ضْزداری دادُ

ی ٍ بزا حضَری صَرت پذیزفتِ صَرت بِگیزی  دٌّذ. ًوًَِ با ایي خذهات ٍ سایت خذهات الکتزًٍیک سزٍکار دارًذ تطکیل هی

 262افشار لیشرل ًیش استفادُ ضذُ است. در هجوَع  رٍایی پزسطٌاهِ ػالٍُ بز ًظز خبزگاى در ضْزداری ضیزاس اس ًزم تائیذ

ّا را ًزهال ًطاى  اسویزًَف تَسیغ دادُ –آٍری ضذُ ٍ با تَجِ بِ ایٌکِ ًتایج آسهَى کَلوَگزٍف  پزسطٌاهِ تَسیغ ٍ جوغ

ّای پاراهتزیک با استفادُ اس ًزم افشار  ّای پاراهتزیک آهاری ٍ آسهَى فزض ك اس رٍشّای تحمی داد، بزای بزرسی فزضیِ هی

spss ُّا ٍ فزضیات بْزُ جستِ ضذ. با رٍش آسهَى ٍ  استفادُ ضذ. در ایي پژٍّص اس آهار استٌباطی بزای تجشیِ ٍ تحلیل داد

ى ًسبت بِ سِ بؼذ هذل بزای سٌجص تک ًوًَِ ای هطخص ضذ کِ هیاًگیي ًظزات کاربزا t-studentفزض ٍ آسهَى 

لزار گزفتِ ٍ  تائیذرضایتوٌذی ضْزًٍذاى باالتز اس هیاًگیي فزض بَدُ ٍ ایي بذاى هؼٌاست کِ ّز سِ فزضیِ تحمیك هَرد 

بٌابزایي خذهات الکتزًٍیکی ارائِ ضذُ اس طزف ضْزداری ضیزاس باػث افشایص رضایتوٌذی ضْزًٍذاى ضذُ است. در ًْایت 

 ّای صَرت گزفتِ بزای بْبَد رضایتوٌذی ٍ اًجام تحمیمات آیٌذُ پیطٌْاّایی ارائِ ضذ. ًظزات کاربزاى ٍ آسهَىباتَجِ بِ 

 

 خذهات الکتزًٍیک، رضایتوٌذی اس خذهات الکتزًٍیکهای کلیدی:  واژه
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