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مقاله پژوهشی

تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداریها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش
میانجی ارزش ادراکشده توسط مشتریان و اعتماد مشتریان در معاونت مالی و اقتصاد شهری
شهرداری تهران
پژمان محرابیان

*

کارشناسی ارشد  ،رییس اداره آمار و فناوری اطالعات ،مدیریت برنامه ریزی و توسعه شهری ،معاونت مالی و اقتصاد شهری/
شهرداری تهران
اطالعات مقاله

چکیده:

تاریخ های مقاله:
هدف پژوهش حاضر« ،بررسی چگونگی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداریها بر رضایت و وفاداری
1398/11/10
تاریخ دریافت:
مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراکشده و اعتماد مشتریان» در خدمات الکترونیک شهرداری تهران
تاریخ تصویب1399/01/05 :
است .روش تحقیق از نوع کاربردی ،توصیفی و پیمایشی بودهاست .جامعۀ آماری را مدیران ،رؤسا ،مسئوالن
و كارشناسان ارشد مناطق شهرداری تهران در یک نمونۀ  315نفره تشکیل دادهاند .ابزار گردآوری اطالعات،
کلمات کلیدی:
پرسشنامۀ استاندارد با  63سؤال بوده است که با تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ اعتبارسنجی شده
ارزش ادراکشده
است .برای آزمون فرضیهها ،از روش معادالت ساختاری با نرمافزار  Amosاستفاده شده است .نتایج نشان
اعتماد مشتریان
دادهاست که ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداریها بر رضایت شهروندان به میزان 0/641؛ رضایت از
شهرداری
الکترونیک
خدمات
خدمات الکترونیک شهرداریها بر وفاداری شهروندان به میزان 0/819؛ ارزش ادراکشده از خدمات الکترونیک
مشتریان
رضایت
شهرداریها دارای اثر میانجی در تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت شهروندان به میزان  0/411و اعتماد
مشتریان
وفاداری
مشتریان به خدمات الکترونیک شهرداریها دارای اثر میانجی در تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت شهروندان
به میزان  0/941بوده است .بنابراین ،نقش تعدیلکنندۀ اعتماد شهروندان به خدمات الکترونیک شهرداریها
 DOI: 10.22034/UE.2020.09.06در این میان میزان زیادی داشته است
مقدمه

 .)۱۳۹۱مـطرح شـدن جـنبش مديريت دولتي نوين ،با عنوان «انقال 
ب
مديريتي» که در دهة  ١٩٩٠در بیشتر کشورهاي توسعهيافته رخ داد،
به جاي ادارة امـور ساده ،بـر شيوههاي مديريت حرفهاي شامل کيفيت
خدمات ،مديريت عملکرد و مديريت ريسک تأکيد کرده است (ساکسنا،
 .)٢٠٠٥اين جنبش با در نظر گرفتن شهروندان به منزلة مشـتريان (نوری
و همکاران ،)۱۳۹۱ ،همواره در پي ايجاد بخش عمومي کارات ر و مـؤثرتري
بـوده است کـه نيازهـاي شـهروندان را به طور بهينه تـأمين کـند .در
ي همچـون تمرکززدايـي و انـدازهگيـري
ي گونـاگون 
مـيان فعاليـتهـا 
عملکرد ـ که بـراي دسترسي به اين هدف اجرا شد ـ توسعه و استفاده از
وبسـايتهـاي دولتـي ،سازوکاري براي سادهسازي و بهبود تراکنشهاي
ن برشــمرده شـد و اهميـت فزايندهتري پیدا کرد
دولت و سـاير ذينـفعا 

طی زمان به دنبال رشد تکنولوژي ،چگونگی ارائۀ خدمات مديريت
شهري در کالنشهرهای جهان در حال تغيیر بوده و همواره به سوي
شهروندمداري پيش رفته است .نمونههاي جهاني اين خدمات که
هماکنون با عنوان «خدمات الکترونيک شهر» در کشور ما به شهروندان
ارائه ميشود ،در بیشتر شهرهاي بزرگ در کشورهاي پيشرفته مانند
استکهلم ،استانبول ،کواالالمپور و ...اجرا شده است که با توجه به نتايج
بهدستآمده ،تأثير زیادي بر جلب رضايت شهروندان خود داشته و توانسته
موفقيتهاي زيادي نيز در این زمينه کسب کند (نوری کرمانی و همکاران،
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(گالگو و همکاران .)٢٠١٠ ،در واقع ،فناوري اطالعات و ارتباطـات ،ابــزا ر
ي بـراي بهبود شفافيت و پاسخگويي ،تسهيم اطالعات و پيوند
قـدرتمنـد 
مردم ،سازمانها و گروههاست (عبادی و پیران نزاد.)۱۳۹۳ ،
ارائۀ 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 الزمۀ ادارۀ شهر است ،نقش
اساسي ايفا ميکند .کشورهاي پيشرفته با استفاده از تکنولوژيهاي روز
و بهکارگيري آن برای رفاه شهروندان خود ،گامهاي مؤثري برداشتهاند.
اين کشورها با توجه به اينکه قبل از اجراي هر پروژه بهدقت دربارۀ آن
بررسي و مطالعه کرده و چالشهاي آن را قبل از اجرا مرتفع ميکنند،
در زمينۀ ارائۀ خدمات به صورت الکترونيکي به شهروندان موفق بوده
و شرایط رضايت شهروندان خود را فراهم کردهاند .همچنين ،مسئوالن
با ايجاد زيرساختهاي مناسب و آموزش و مشارکت شهروندان از
حمايت مردمي نيز برخوردارند(میوچال .)۲۰۰۶ ،در این بین ،مبحث
رضايتمندي و ارائۀ خدمات الکترونيکي به شهروندان ،موضوعي جديد
است که از سال 1990میالدی در جهان به آن پرداخته شده است.
تا کنون توسط تعدادي از محققان کشور تحقيقاتي در زمينۀ مقدار
رضايتمندي و کيفيت خدمات ارائهشده به شهروندان در شهرهاي
مختلف در زمينههاي بانکداري ،بهداشتي ،حملونقل ،شرکتهاي
خدماتي ،شهرداريها ،سازمانهاي اداري انجام گرفته است (بیتران
و لوجو.)۲۰۱۲ ،
به همينمنظور ،خدمات الکترونيک شهر تهران توسط شهرداري
تهران در سطح مناطق شهر تهران برای کاهش هزينه و ارائۀ کيفيت
خدمات بهتر به شهروندان راهاندازي شده است .اما در این میان ،شناخت
عوامل مؤثر بر رضايت شهروندان با توجه به عواملی که بتواند رضایت و
وفاداری آنان را از این خدمات تأمین کند ،در کمتر تحقیقی مد نظر
قرار گرفته است .باید دانست که رضايت شهروندان بازخوردي عيني و
معنادار در رابطه با انتظارات و ترجيحات شهروندان را ارائه ميدهد که از
اين طريق قوتها و ضعفهای سازمان ارزيابي ميشوند .درخور یادآوری
است که در سازماني مانند شهرداري ،سوددهي هدف نيست ،ولي کاهش
هزينههاي ادارۀ شهر بدون کاهش کيفيت و کميت خدمات قسمتي از

اهداف را تشکيل ميدهد و شناخت عوامل مؤثر بر رضايت شهروندان،
شهرداري را در اين زمينه ياري ميکند (نوری کرمانی و همکاران.)۱۳۹۱ ،
در این زمینه ،محققان مختلفی به بررسی عواملی که میتوانند بر
بهبود کیفیت خدمات شهرداریها و سازمانهای دولتی بر رضایت و
وفاداری شهروندان تأثیرگذار باشند ،پرداختهاند .روجر مونزو )روجر مونزو
و همکاران )۲۰۱۵ ،درباره ابعاد کارایی ،دسترسی و غنای خدمات
بررسی کردهاند  .چارلز و همکاران دربارۀ ابعاد دسترسی ،حریم
خصوصی ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی و شایستگی پژوهش کردهاند.
الهواری و المنهالی دربارۀ ابعاد دسترسی ،حریم خصوصی ،قابلیت
اطمینان ،پاسخگویی ،کیفیت وبسایت و راحتی استفاده از آن
مطالعه کردهاند (الهواری و المنهالی .)۲۰۱۶،مالیک و همکاران دربارۀ
ابعاد دسترسی ،حریم خصوصی ،کیفیت وبسایت ،اعتماد ،آگاهی
از خدمت ،راحتی استفاده و انتظارات مشتریان اشاره کردهاند (مالیک
و همکاران.)۲۰۱۶ ،
از دیگر سو ،محققان معتقدند بهبود کیفیت خدمات الکترونیک در
سازمانهای دولتی میتواند رضایت شهروندان (کاندو و داتا2014 ،؛ چارلز
و همکاران 2016 ،و الهواری و المنهالی )2016 ،و نیز وفاداری آنان را
به دنبال داشته باشد (چارلز و همکاران 2016 ،و مالیک و همکاران،
 .)2016البته
نباید در این میان نقش متغیرهای میانجی و تسهیلکننده در زمینۀ
بهبود خدمات الکترونیک بر بهبود رضایت و وفاداری شهروندان را نادیده
گرفت .چارلز و همکاران معتقدند فاکتور اعتماد شهروندان به سازمانهای
دولتی و کارایی خدمات آنان در حوزۀ خدمات الکترونیک ،یک عامل
تسهیلگر برای بهبود رضایت آنان است .همچنین ،کاندو و داتا بر این
باورند که ارزش ادراکشده از خدمات الکترونیک سازمانهای دولتی از
جمله شهرداریها میتواند تأثیر ابعاد کیفی این خدمات بر بهبود رضایت
مشتریان را افزایش دهد .با توجه به مطالب گفتهشده ،تحقیق حاضر
در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا ابعاد کیفیت خدمات
الکترونیک شهرداریها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش
میانجی ارزش ادراکشده توسط مشتریان و اعتماد مشتریان تأثیر مثبت
دارند؟

تحقیق
شکل  .1مدل مفهومی
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق
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روش تحقیق

تطابق انتظارات مشتریان با خدمات ارائهشده در وبسایت مربوط است
(آلونسو دوس سانتوس و همکاران )2017،و وفاداری مشتریان به مفهوم
داشتن تعهد عمیق به خریداري مجدد و مستمر یک محصول ترجیح داده
شده ،گفته شده و افزایش رضایت شهروندان و تکرار استفاده از خدمات
الکترونیکی را شامل میشود (مالیک و همکاران.)۲۰۱۶ ،
تحقیق حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از لحاظ ماهيت و روش،
توصيفي – پيمايشي است .جامعۀ آماری تحقیق را مدیران ،رؤسا ،مسئوالن
و كارشناسان ارشد مناطق شهرداری تهران تشکیل دادهاند .تعداد کل این
کارکنان بر اساس استعالم  800نفر بوده است .روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای بوده است و بر اساس حجم و درصد طبقات مد نظر از افراد جامعۀ
آماری نمونهگیری بهعمل آمده است .برای تعیین حجم نمونه ،از فرمول
تعیین حجم نمونه شارل کوکران برای جوامع محدود استفاده شده و
حجم نمونه  260تعیین شده است .اما با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از
روش معادالت ساختاری برای آزمون فرضیهها بهره برده شده است ،تعداد
نمونه طبق اصل کفایت نمونه ،باید بین  5تا  10برابر گویههای متغیرها
در پرسشنامه تحقیق باشد (هومن .)1391 ،از آنجا که تعداد سؤالهای
پرسشنامههای تحقیق حاضر برای متغیرهای اصلی 63 ،گویه بوده است.
بنابراین ،باید تعداد نمونۀ آماری بین  315تا  630نفر باشد .بنابراین ،عدد
 260که بهعنوان تعداد نمونۀ تحقیق حاضر محاسبه شده است ،بهخوبی
اصل کفایت تعداد نمونۀ آماری برای تحقیق حاضر را نیز پوشش نداده
است و تعداد نمونه تا  315نفر افزایش یافته است .ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامه استاندارد بوده است .جدول  ،1مشخصات پرسشنامه را نشان
داده است:
روايي ابزار با روايي صوري ،محتوايي ،و تحليل عاملي تأييدي ،و
پايايي ابزار با آلفاي کرونباخ محاسبه شده است .جدول  ،2ميزان پايايي
متغيرها و کل پرسشنامه را نشان داده است:

مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش به این صورت است:
 :H1ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداریها بر رضایت
شهروندان تأثیر مثبت دارد.
 :H2رضایت از خدمات الکترونیک شهرداریها بر وفاداری شهروندان
تأثیر مثبت دارد.
 :H3ارزش ادراکشده از خدمات الکترونیک شهرداریها اثر میانجی
در تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت شهروندان دارد.
 :H4اعتماد مشتریان به خدمات الکترونیک شهرداریها اثر میانجی
در تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت شهروندان دارد.
در بحث کیفیت خدمات الکترونیک محققان به عوامل مختلف اشاره
کردهاند .در تحقیق حاضر با تکیه بر پژوهشهای مختلف عوامل کیفیت
خدمات الکترونیک بر عواملی تکیه شده است .عامل نخست ،کارایی است.
منظور از کارایی خدمات ،میزان پوشش نیازهای شهروندان در خدمات
الکترونیک است  .عامل بعد ،دسترسی است .به معنای دسترسی راحت و
سریع شهروندان به خدمات الکترونیک ( روجر مونزو و همکاران.)۲۰۱۵،
عامل دیگر ،غنای خدمات است .منظور از غنای خدمات ،جامع بودن و
کامل بودن خدمات برای مشتریان در رفع نیازهای آنان است (هور و
همکاران2011 ،؛ آلونسو دوس سانتوس و همکاران .)2017،عامل دیگر،
حریم خصوصی است .منظور از حفظ حریم خصوصی ،رعایت اطالعات
شخصی و اجتماعی مشتریان است .عامل بعدی ،قابلیت اطمینان است.
منظور از قابلیت اطمینان ،اطمینان از کارایی و حفط حریم خصوصی
مشتریان است (الهواری و المنهالی .)۲۰۱۶،عامل بعدی ،پاسخگویی
است .منظور از پاسخگویی وبسایت ،پاسخدهندگی وبسایت به همۀ
نیازهای مشتریان از جمله نیازهای فنی و نیازهای اطالعاتی و راحتی در
استفاده از خدمات وبسایت است (چارلز و همکاران2016،؛ الهواری و
المنهالی )۲۰۱۶،نیز شایستگی به معنای شایستگی خدمت ارائهشده در
رفع نیاز شهروندان است (چارلز و همکاران .)2016 ،کیفیت وبسایت
نیز زیبایی و سهولت دسترسی در وبسایت برای کاربران است (هور و
همکاران2011 ،؛ آلونسو دوس سانتوس و همکاران .)2017،همچنین،
راحتی استفاده به راحتی در استفاده از امکانات وبسایت ارائهدهندۀ
خدمات گفته شده (الهواری و المنهالی )۲۰۱۶،و اعتماد به خدمت ،به
اعتماد مشتری به خدمت الکترونیکی دریافت شده از نظر کیفیت و
راهاندازی امور مربوط است  .آگاهی از خدمت به آگاهی و اطالعرسانی
به شهروندان در مورد ارائۀ خدمات به صورت الکترونیکی گفته میشود.
از دیگر سو ،انتظارات مشتریان به در جریان بودن شهرداری از نیازها و
خواستههای شهروندان مربوط شده و منظور از ارزش ادراکشده ،ارزش
درکشده از استفاده از خدمت الکترونیکی توسط شهروندان نسبت
به خدمات سنتی است (مالیک و همکاران .)۲۰۱۶ ،در نهایت ،اعتماد
مشتریان به خدمت الکترونیکی و وبسایت یادشده در استفاده از خدمات
و امن بودن آن مربوط بوده (کاندو و داتا ،)2014،رضایت مشتری به

نتایج و بحث
برای آزمون فرضیهها از روش مدلیابی معادالت ساختاری بهره برده شده
است .برای انجام معادالت ساختاری ،پیشفرض نرمال بودن دادهها و
متغیرها الزم است .برای سنجش نرمال بودن دادهها در تحقیق حاضر
از آزمون چولگی – کشیدگی ،1بهره برده شده است و با توجه به اینکه
میزان چولگی و کشیدگی همۀ سؤالها در حد استاندارد بازۀ  1تا  -1قرار
داشته است ،بنابراین توزیع دادهها در مورد هر سؤال به صورت نرمال بوده
است و پیششرط نرمال بودن دادهها در هر متغیر برای انجام معادالت
ساختاری برقرار بوده است.
آزمون همبستگی متغیرهای مکنون تحقیق :آزمون همبستگی
معموالً برای اطمینان از نبود همخطی بین چند متغیر و جلوگیری از به
وجود آمدن اطالعات زائد در معادالت ساختاری انجام میشود .ضرایب
همبستگی دوبهدوی متغیرهای مکنون باید کمتر از  0/9باشد تا این
1 Skewness - kurtosis
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تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداریها بر رضایت و وفاداری مشتریان
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نگارنده  
مأخذ:

درونزا و برونزا ،در شکل  2آورده شده است .در این خروجی میزان
بارهای عاملی برای تکتک مسیرهای تعریفشده در مدل ساختاری
تحقیق آورده شده است:
آزمون فرضیهها :جدول  ،6نتایج آزمون فرضیههای تحقیق را نشان
داده است:
با توجه به محاسبات درجشده در جدول  ،5چون مقدار نسبت بحرانی
ارائهشده برای هر  4فرضیه از  1/96بزرگتر است و از آنجا که سطح
معناداری کوچکتر از  0/05است ،بنابراین با سطح اطمینان  95درصد
این فرضیهها تأیید میشود .نتایج بررسی این فرضیهها نشان میدهد
تمامی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک مد نظر در تحقیق حاضر یعنی
کارایی دسترسی ،غنا ،حریم خصوصی ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی،
شایستگی ،کیفیت وبسایت ،راحتی استفاده ،اعتماد ،آگاهی از خدمت و
در نهایت ،انتظارات مشتریان ،همگی مورد تأیید بودهاست و این تأیید به
اندازهای بوده است که توانسته است بر بهبود رضایت مشتریان و وفاداری
آنان تأثیر مثبت بگذارد .همچنین ،ارزش ادراکشده و اعتماد مشتریان
به خدمات الکترونیک شهرداریها اثر میانجی در تأثیر کیفیت خدمات بر
رضایت شهروندان داشته است.

همخطی ایجاد نشود .جدول  3نتایج ضرایب همبستگی بین متغیرهای
تحقیق را نشان داده است و به دلیل کمتر بودن میزان همبستگی
دوبهدویی متغیرهای تحقیق به میزان کمتر از  ،0/9همخطی زیادی
یافت نشد .بنابراین ،دادههای تحقیقشده ارزش الزم را برای انجام تحقیق
داشتهاند.
تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه برای متغیرهای
آشکار (مشاهدهشده)
در جدول  4نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مشاهدهشده برای
متغیرهای مکنون آورده شده است و مقدار بار عاملی که نشاندهندۀ
میزان نقش متغیرهای آشکار در تبیین متغیر پنهان است در همۀ سؤالها
بهجز  15و  16و  52تأیید شده است .بنابراین ،این  3سؤال به دلیل
داشتن بار عاملی کمتر از  0/5در تحلیل عاملی تأییدی رد شده و در واقع
دارای روایی سازه از دیدگاه پاسخدهندگان نبودهاند و از ترکیب پرسشنامه
برای آزمون فرضیات حذف شدهاند.
شاخصهای برازش :شاخصهای برازش شاخصهایی هستند که
مناسب بودن مدل ساختاری تحقیق را نشان میدهند .در جدول ،5
محاسبات شاخصهای برازش آورده شده است:

نتیجهگیری و پیشنهادها

بر اساس مدل تأیید برازش شده ،خروجی کلی نرمافزار در مورد
کل مدل ساختاری تحقیق با در نظر گرفتن همۀ متغیرهای مکنون

تحقیق حاضر در راستای هدف «بررسی چگونگی تأثیر ابعاد کیفیت
خدمات الکترونیک شهرداریها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به
نقش میانجی ارزش ادراکشده و اعتماد مشتریان» در خدمات الکترونیک
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پژمان محرابیان
جدول  :4نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مشاهدهشده برای متغیرهای مکنون
جدول  :4نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مشاهدهشده برای متغیرهای مکنون
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0/778.37

اعتماد
0/839

0/456

 0/789بیشتر از  .55 0/7تأیید پایایی 0/504

0/726

کیفیت وبسایت

بیشتر از 0/7

.54

0/621

بیشتر از 0/7

.57

تأیید پایایی

0/558

 0/660بیشتر از  .58 0/7تأیید پایایی 0/526
 0/705بیشتر از  .59 0/7تأیید پایایی 0/437
تأیید پایایی
بیشتر از 0/7

0/850.38

آگاهی از خدمت
.39
0/926
تأیید پایایی
بیشتر از 0/7
0/704
انتظارات مشتریان
 .61تأیید پایایی 0/631
ادراک0/
ارزش 753
تحقیق
آلفای0کرونباخ برای
جدول  .2میزان
متغیرهای 0/7
 0/790بیشتر از
/795.40
شده

.20

اعتماد
0/819

.21

0/945

رضایت مشتری
متغیرهایمشتری
وفاداری
کلیدی
 30نفر ابتدایی
کارایی
دسترسی
غنا

حریم خصوصی
نام انگلیسی قابلیت اطمینان

 Chi-Squareپاسخگویی

0/870

اختصار

CMIN

0/893

شایستگی

Index
Root Mean
آگاهی از خدمت
Squared Residual
انتظارات مشتریان NFI
Normed Fit Index
ارزش ادراکشده CFI
Comparative Fit
Index
اعتماد
RFI
Relative Fit Index
رضایت مشتری
IFI
Incremental Fit
 Indexوفاداری مشتری

RMR

درجۀ
آزادی0/7
بیشتر از

0/920

کیفیت وبسایت

GFI

بیشتر از 0/7

شده
محاسبه 0/7
مقدار بیشتر از

0/735

0/871

اعتماد

.60

0/726.41
 0/853بیشتر از  .62 0/7تأیید پایایی 0/598
تأیید پایایی
بیشتر از 0/7
0/792
0/607
.63
0/582
.42
پایایی
تأیید
قابلاز 0/7
بیشتر
0/777
نتیجه
قبول
حد
محاسبهشده
آلفای کرونباخ
تأیید پایایی
بیشتر از 0/7
0/936
ماخذ :نگارنده 
نگارنده تأیید پایایی
خذ:از 0/7
مأبیشتر
0/837
تأیید پایایی
بیشتر از 0/7
0/874
شاخصهای برازش 
جدول.50
محاسباتپایایی
تأیید
برازش از /7
محاسبات شاخصهای بیشتر
جدول 0/812 .5

0/726

Goodness-of-Fit
راحتی استفاده

0/844

0/455

1770از 0/7
بیشتر

تأیید پایایی

نتیجه
تأیید پایایی

تأیید پایایی تأیید برازش
تأیید پایایی

 4085تأیید پایایی
اسکوار0/7:
مقدار کایبیشتر از

/922
بیشتر0از 0/7

تأیید پایایی تأیید برازش

0/850

بیشتر0از 0/7
/05

تأیید پایایی تأیید برازش

0/704

/904
بیشتر0از 0/7

تأیید پایایی تأیید برازش
تأیید پایایی تأیید برازش

0/778

بیشتر از 0/7

0/870

/905
بیشتر0از 0/7

0/795
0/726

بیشتر از 0/7

0/792

بیشتر از 0/7

0/777

بیشتر از 0/7

0/974
0/908

نگارنده 
ماخذ:نگارنده
مأخذ:
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تأیید پایایی

تأیید پایایی

تأیید برازش
تأیید پایایی تأیید برازش
تأیید پایایی

پژمان محرابیان

کنندهتعدیلکننده
متغیرهای
بدونبدون
تحقیق
ساختاری
مدل
نرمافزار
شکل  .2خروجی
متغیرهای تعدیل
ساختاری تحقیق
افزار مدل
خروجی نرم
شکل .2

شکل  .3خروجی نرمافزار مدل ساختاری تحقیق با متغیر تعدیلکنندۀ «ارزش ادراکشده»

شکل  .3خروجی نرمافزار مدل ساختاری تحقیق با متغیر تعدیلکنندۀ «ارزش ادراکشده»

شکل  .4خروجی نرمافزار مدل ساختاری تحقیق با متغیر تعدیلکنندۀ «اعتماد مشتریان»

شکل  .3خروجی نرمافزار مدل ساختاری تحقیق با متغیر تعدیلکنندۀ «ارزش ادراکشده»
شهرداری تهران انجام شده است و نتایج تحقیق بر تأیید فرضیات پژوهش
تأکید دارند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج دیگر تحقیقاتی که در این
خصوص انجام گرفته است ،مقایسه شده و به این منظور به مدیران،
رؤسا ،مسئوالن و كارشناسان ارشد مناطق شهرداری تهران توصیه میشود
جزئيات اطالعات ورود به وبسايت شهرداری تهران کمتر شود تا ورود

به اين سامانه سريعتر و آسانتر انجام گيرد .همچنین ،اطالعات مورد نیاز
کاربران بهموقع و بهروز ،صحیح و بهطور جامع فراهم شود .در کنار ارائۀ
اطالعات تخصصی و برنامههای کاربردی و خدماتی برای شهروندان ،به
جنبۀ سرگرمکنندگی و تفریحی وبسایت هم توجه شود و افزونهها و
امکانات وبسایت به گونهای سازماندهی شوند که همۀ کاربران بهراحتی
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جدول  .2میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق

متغیرهای کلیدی

آلفای کرونباخ محاسبهشده

حد قابل قبول

نتیجه
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تحقازی/7
بیشتر
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غنا
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1
2
3
4

جدول  .6نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
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0/735
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0/726
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سایت رضایت شهروندان
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0/778

تأثیر مثبت دارد.
0/850
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0/870
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0/704
انتظارات مشتریان
ارزش ادراکشده از خدمات الکترونیک شهرداریها اثر
0/795
ارزش ادراکشده
تعدیلکننده در تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت شهروندان دارد.
0/726
اعتماد
مشتری شهرداریها اثر
الکترونیک
اعتماد مشتریان به خدمات
0/792
رضایت
رضایت شهروندان دارد.
تعدیلکننده در تأثیر کیفیت خدمات
0/777
وفاداریبرمشتری

تأیید پایایی
تأیید پایایی
تأیید پایایی
تأیید پایایی

آمارۀ C.Rبیشتر از 0/7
تأیید پایاییسطح معناداری
ضریب مسیر
( نسبت بیشتر از 0/7
تأیید پایایی آزمون
تأیید پایایی
بحرانی) بیشتر از 0/7
تأیید پایایی
 2/314بیشتر از 0/7
***
0/641
تأیید پایایی
بیشتر از 0/7

7/352
5/342

بیشتر از 0/7

تأیید پایایی

بیشتر از 0/7

تأیید پایایی

بیشتر از 0/7

تأیید پایایی

بیشتر از 0/7

تأیید پایایی

بیشتر از 0/7

تأیید پایایی

***0/819
***0/411

***0/941
9/242
بیشتر از 0/7

تأیید پایایی

بیشتر از 0/7

نتیجۀ فرضیه

تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

تأیید پایایی

ماخذ :نگارنده 

بتوانند نیازهای شهری و خدمات مد نظرشان و اطالعات مورد نیازشان
را در این سایت بیابند .سرعت بارگذاري صفحات وبسايت شهرداری
تهران به طور مرتب چک شود و بهبود يابد و بهینهسازی زمان انجام
تراکنشهای مالی و نیز تعامالت اینترنتی مشتریان ،سرعت در تعامالت و
امکان برقراری ارتباط بین وبسایت و کاربر ...به کاربران در صرفهجویی
در زمان کمک کنند .همچنین ،به آسانسازی هر چه بیشتر سیستم
وبسايت شهرداری تهران با استفاده از سیستمهای انعطافپذیر جدید
بپردازند .امکانات مناسب و تسهيلکننده انجام خدمات شهری آنالین
همواره در اين وبسايت افزوده شده و بهروز شود .همچنین ،مسئوالن این
وبسایت ميتوانند با برگزاري دورههاي آموزشي خود اثربخشي افراد را
در استفاده از رايانه و سيستم خدمترسانی خود افزايش دهند و با توسعه
و گسترش تحقیقات و شناسایی و دستهبندی شهروندان هدف خود از
نظر جنسیت و گروههای سنی ،بیشتر تمرکز خود را بر گروههای مختلف
برای بهبود خدمات شهری آنالین خود از نظر افزایش سرعت و دقت
خدمات برای افزایش بهرهوری زمانی و عملکرد شهروندان در استفاده
از خدمات شهری آنالین ،قرار دهند .این بهینهسازی میتواند با افزایش
کیفیت خدمات شهری آنالین مانند سرعت ،دقت ،سهولت کاربرد ،زیبایی
و قابلیت وبسایت ،امنیت ،و ...فراهم شود.
همچنین ،به محققان آینده پیشنهاد میشود که چون تأثیر «ابعاد
 12گانۀ کیفیت خدمت الکترونیک شهرداریها» بر «رضایت و وفاداری
مشتریان از این خدمات» ،در تحقیق حاضر تأیید شده است ،به بررسی
بیشتر این موارد و اضافه کردن موارد دیگر از ابعاد کیفیت خدمات
الکترونیک با تکیه بر تحقیقات کیفی و دنبالهدار ( طولی) بپردازند و در
آينده متغیرهای تعدیلکنندۀ دیگری در زمینۀ بهبود وفاداری مشتریان

از خدمات الکترونیک شهرداریها مانند عملکرد شهرداریها ،و ...بررسی
شده و نتایج آنها با نتایج تحقیق حاضر مقایسه شود.
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A B ST R AC T
The present study was conducted with the aim of “study on the Impact of
the Quality Dimensions of Electronic Services of Municipalities on Customer
Satisfaction and Loyalty with regard to the Mediating Role of Customer Perceived
Values and Customer Trust “ was conducted with four hypotheses to improve
the loyalty of citizens and customers regarding the dimensions of the quality of
e-services of Tehran municipality. The statistical population of the study consisted
of managers, principals, officials and senior experts of the Tehran Municipality. In
a 315 member sample. The research method has been applied, descriptive and
survey method. The data collection tool was a standard questionnaire with 63
questions Which has been validated by structural validity and Cronbach’s alpha
coefficient. To test the hypotheses, the structural equation modeling method was
used with Amos software.
The results of this research have shown that all four hypotheses have been
confirmed. So that the quality of electronic services of municipalities on the
citizens ‘satisfaction had a positive impact of 0.641; the satisfaction of the
municipal electronic services on the citizens’ loyalty had a positive impact of
0.819. Also, the perceived value of electronic services of municipalities has an
intermediary effect on the impact of service quality on citizens ‘satisfaction by
0.411; and the trust of customers in electronic services of municipalities has had
an intermediary effect on the impact of service quality on citizens’ satisfaction of
0.941. Therefore, the role of moderating citizens’ trust in electronic services of
municipalities has been very high.
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