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چکیده
هدف از انجام اين تحقيق بررسی ميزان رضايت شهروندان تهرانی از خدمات ارائه شده در دفاتر الکترونيک استت ايتن
مطالعه به روش پيمايشی انجام گرفته و شيوة نمونهگيري در اين تحقيق به روش نمونهگيري تصادفی سيستتماتيک استت
در مجموع با  1171نفر از شهروندان داراي سن  11سال و بيشتر که به دفاتر خدمات الکترونيک براي انجام اموري مراجعه
نمودهاند ،مصاحبه شده است بيش از  77درصد از پاسخگويان را مردان تشکيل داده و ميتانگين ستیی ننتان نيتز  11ستال
بوده است قريب به  01درصد از پاسخگويان متأهل بودند و بيش از  11درصد نيز داراي تحصتيتت فتود ديت و و بتا تر
بودهاند که بيانگر سطح تحصيوی با ي مراجعان بته دفتاتر استت حتدود  10درصتد پاستخگويان شتابل بتوده و ميتانگين
درنمدي خانوارشان  1011111تومان میباشد
نزديک به  71درصد پاسخگويان بيش از سه بار است که به دفاتر مراجعه نمودهاند و بيش از  11درصتد پاستخگويان
نيز براي پروانه تخريب و نوسازي ساختمان و گواهی عدم ختف مراجعه نموده بودنتد اکرتر پاستخگويان مايتل بته ارائته
خدمات ساير دستگاهها در دفاتر بوده و عوت مراجعه خود به دفاتر را صرفه جويی در وقت و هزيیته ،دسترستی ستري و
نسان و تسري در انجام امور عیوان نمودهاند  17/7درصد از پاسخگويان تمايل به دريافت خدمت از دفاتر را دارند و 30/3
درصد نيز بر انجام صددرصد الکترونيکی امور تمايل داشته و مابقی مراجعته بته شتهرداري را مايتل هستتید بتيش از 11
درصد پاسخگويان مايل به انتقال خدمات به بخش خصوصی هستید و معتقدند که شهرداري بايستی اختيارات زيادي را به
دفاتر واگذار نمايد ليکن بيش از  15درصد نيز بطور جدي خواهان گسترش و توسعه دفاتر بوده و بيش از  11درصتد نيتز
تعداد فعوی دفاتر را ناکافی میدانید
ميزان رضايت شهروندان از فرايید رسيدگی به خدمات ارائه شده ،به ميزان  11درصد زياد و خيویزياد اعتم شده است
و ميزان رضايت از نحوة مديريت و برخورد کارکیان نيز در حد  70درصد زياد و خيوی زياد عیوان شده است شتهروندان
وضعيت فعوی مراجعه به دفاتر را خيوی بهتر از وضعيت سابقِ مراجعه به شهرداري عیوان کردهانتد و ستهولت دسترستی،
تعداد دفاتر ،هزيیه و مبالغ پرداختی را از مهمترين عوامل مؤثر در اقبال شهروندان به دفاتر برشمردهاند
ميزان تحقق اهداف دفاتر نيز از نظر شهروندان مطووب ارزيابی شده و در بين میاطق  00گانه تهتران ،میتاطق 0 ،17 ،11
و  7به ترتيب بهترين نمرة عموکرد را داشته و میاطق  00 ،5و  15با نمرة عموکرد پاييیی ارزيابی شتدهانتد در بتين  71دفتتر
مطالعه شده نيز بهترين ارزيابی عموکرد به ترتيب به  7دفتر کدهاي  013 ،011 ،110 ،1113 ،1113و  1013اختصاص داشته
و پايين ترين عموکرد نيز به ترتيب از نن دفاتر کدهاي  0010 ،511 ،1511 ،1510و  110بوده است
يافتههاي اين پژوهش نشان داده است که شهرداري عتوه بر نظارت و ارزيابی دقيق بردفاتر ،در راستاي توسعه دفتاتر
و افزايش تعداد ننها ،افزايش برخی سرويسها و خدمات قابل ارائه ،تامين نيروي انستانی دفتاتر و متیاستبستازي فاتا و
امکانات دفاتر و همچیين تتش براي واگذاري خدمات ستاير دستتگاهها بته دفتاتر میبايستت گتامهتاي متؤثرتري را جهتت
رضايتمیدي بيشتر شهروندان بردارد
واژگان کلیدی :دفاتر خدمات الکترونيک ،شهرداري تهران ،مؤسسه فیاوران شهر ،رضايتمیدي شهرواندان ،تحويل اهميت
و عموکرد
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