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 و الکترونیک  شهرداری نظام بررسی رضایتمندی کارکنان شهرداری شیراز از استقرار

شغلی آنها عملکرد  با آن رابطه  

 امین روستایی

شهرداری شیرازکارمند   

Amin_zxr@yahoo.com 

 علی رحیمی

 کارمند شهرداری

pooladbast@gmail.com 

 ایمان روستایی

 کارشناس ارشد نرم افزار

Roostai_a@shiraz.ir 

 

:چکیده  

 عملکررد  با آن رابطه و الکترونیک  شهرداری نظام بررسی رضايتمندی کارکنان شهرداری شیراز از استقرار هدف با اين تحقیق

نفرر و ججرن نمونره آمراری      671جامعه آماری تحقیق بالغ بر  و پیمايشی اين تحقیق به روش توصیفی .گرفتانجام شغلی آنها 

کارکنان شهرداری الکترونیک می باشد که بر اساس جدول مورگان و به روش نمونره گیرری قهقره ای و تفرادفی      از نفر 621

رضرايتمندی کارکنران از اسرتقرار شرهرداری      و ترسرون نامره عملکررد پا   پرسر   دو از هرا  داده گردآوری برای. انتخاب شدند

/. 22ضريب پايايی پرسشنامه پاترسون در تحقیق جاضر از روش آلفرای کرونهرا    . استفاده شد الکترونیک از نوع محقق ساخته

 روايری پرسشرنامه  . بدست آمد و روايی آن نیز توسر  تعردادی از مرديران و کارشناسران شرهرداری مرورد تايیرد فررار گرفرت         

 .بدست امد/. 22رضايتمندی کارکنان از روش تحلیل محتوايی تايید گرديد و پايايی آن از روش آلفای کرونها  

همچنین رابطه ای میان رضايتمندی  .در اين تحقیق رابطه ای بین رضايت از استقرار شهرداری الکترونیک و عملکرد ديده نشد

ر اجرز رابطره رضرايتمندی از اسرتقر    )جنسیت، مردر  تحفریلی و نروع اسرتخدام    ر شهرداری الکترونیک و عملکرد با ااز استقر

نتايج نشان داد با وجود عملکرد باالی کارکنان، رضرايتمندی آنهرا از اسرتقرار     .ديده نشد( شهرداری الکترونیک با نوع استخدام

سطح رضايتمندی کارکنان از اسرتقرار   بنابراين برنامه ريزی جهت ارتقای .است تر پايین از سطح میانگین شهرداری الکترونیک

 . شهرداری الکترونیک شهرداری شیراز به ويژه در ابعاد فنی، مديريتی و آموزشی ضروری است

 
 .و شهرداری شیراز مندی، شهرداری الکترونیک، عملکرد شغلیرضايت :کلیدی واژه های
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 :مقدمه

 آمرده  ارتهاقرات پديرد   و اقالعات فناوری پیشرفت با که است ظهورنو  مفاهین از يکی شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک

موفقیت شهرداری الکترونیک  .دارد را ها شهر در کالن به ويژه زندگی پیچیده و بغرنج مشکالت از بسیاری جل فابلیت و است

ب در اين زمینه، برنامه ريزی به عوامل مختلفی از جمله استفاده اصولی و مناسب از فناوری اقالعات، ايجاد زير ساختهای مناس

 . بستگی دارد... منابع انسانی کارآمد و  بکارگیریو مديريت مناسب، 

 میرزان  کراه   دلیرل  بره  راضی کارمندان. دارد وجود دولتی بخ  کارکنان برای شغلی رضايت اهمیت بر مهنی زيادی شواهد

 منرافع  نتیجره  در و آورنرد  مری  ارمغران  بره  دولتری  بخر   برای را بیشتری وری بهره کار، يافتن انجام تداوم نتیجه در و غیهت

. شرود  مری  منتقرل  کارمنردان  کراری  زندگی به شغلی رضايت نتايج و آثار است معتقد رابینز .سازند می جامعه عايد را بیشتری

 (.6121، جعفریو  جهیهی)مورد تاکید است شغلی رضايت افزاي  برای تالش بنابراين

زمینه از آنجا ناشی می شود که عدم رضايتمندی کارکنان به صورت مستقین و غیر مستقین بر عملکررد  اهمیت تحقیق در اين 

به گونه ای که عوامل به وجود آورنده نارضايتی در صورت ناشناخته ماندن و عدم بررسری بره مررور موجرب نرا      . آنها موثر است

 .می شودنا رضايتی ارباب رجوع  در نتیجه کارآمدی سیستن و

شرايطی که در آن کار انجام مری گیررد و پاداشری کره بررای آن      , يت شغلی يعنی دوست داشتن شراي  و لوازم يک شغل رضا

 (2001  ,شرترز. بروس ای. )دريافت می شود

کارکنانی که با نظام شهرداری الکترونیک به عنوان يک ابزار و لوازم شغلی کار می کنند در صورت داشتن نارضايتی از استقرار  

روالهرای  اين سیستن و عدم توجه به مشکالتشان، با عوافب نارضايتی شغلی مانند بی انگیزه شدن و اهمال در کار، عدم تکمیل 

، افزاي  دادن چرخه انجام کار، عدم شرکت در جلسات و دوره های آموزشی، بری تروجهی بره    سیستن فرمهای ضروریکاری و 

روبرو می شوند که در نهايت نارضايتی مراجعین و عدم موفقیت سازمان در نیل به اهداف خرود را در پری   ... جزئیات سیستن و 

 . خواهد داشت

 : روش تحقیق 

بررسری میرزان رضرايتمندی کارکنران      بره استفاده از پرسشرنامه  است که با  هانجام شد پیمايشی اين تحقیق به روش توصیفی

جامعره آمراری ايرن تحقیرق     . شهرداری شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک و رابطه آن با عملکرد شغلی آنها می پردازد

سیستن شهرداری الکترونیک مشغول شامل کلیه کارکنان مرد و زن شهرداری الکترونیک مناقق نه گانه شهرداری شیراز که با 

 ( .N= 671)نفر می باشد  671تعداد آنها بالغ بر . کار و خدمت دهی هستند و تجربه کار با اين سیستن را دارند، می باشد

نفر تخمین زده شد و به صرورت قهقره ای و تفرادفی     621نمونه آماری در اين تحقیق بر اساس جدول مورگان نمونه آماری  

ابزار گردآوری اقالعات اين تحقیرق شرامل پرسشرنامه عملکررد     . میان کارکنان شهرداری الکترونیک مناقق نه گانه توزيع شد

رضايتمندی کارکنان شهرداری الکترونیرک از اسرتقرار نظرام شرهرداری      شغلی توس  پاترسون و پرسشنامه مربوط به سنج 

ضريب پايايی پرسشنامه پاترسون و رضايتمندی کارکنان شهرداری الکترونیک از  .الکترونیک به صورت محقق ساخته می باشد

بدسرت آمرد و روايری هرر دو     /. 22و /. 22استقرار نظام شهرداری الکترونیک در تحقیق جاضر از روش آلفای کرونها  به ترتیب 

 .پرسشنامه به روش محتوايی و توس  تعدادی از مديران و کارشناسان شهرداری شیراز مورد تايید فرار گرفت

 :یافته ها
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 :قی بررسی های به عمل آمده و نتايج جاصل از تحلیل داده ها، يافته های تحقیق به شرح زير می باشد

 شنامه و روشهای آماریاقالعات مربوط به پرس: شماره يکجدول 

 روشهای آماری نوع درجه بندی تعداد سوال ها نوع پرسشنامه

 61 ارزيابی عملکرد کارکنان
 درجه ای 4قیف لیکرت 

 (همیشه –اغلب  -گاهی  -بندرت )

دو نمونره ای، آنرالیز    tهمهستگی پیرسون، آزمون 

 واريانس و روشهای آمار توصیفی

از استقرار نظام  رضايتمندی کارکنان

 شهرداری الکترونیک

62 

 

 درجه ای 1قیف لیکرت 

 (کامال موافقن تا کامال مخالفن)

دو نمونره ای، آنرالیز    tهمهستگی پیرسون، آزمون 

 واريانس و روشهای آمار توصیفی

 

سوالی  62آزمون  در اين تحقیق رضايتمندی کارکنان از استقرار نظام شهرداری الکترونیک جاصل نمره ای است که فرد از

: شامل). است قراجی شده به شرح جدول زير پرسشنامه محقق ساخته کسب می کند که در سه بعد فنی، آموزشی و مديريتی

بعد   61،64،61،61،67و 62بعد آموزشی، سوال هلی  7،2،1،60،66و 62بعد فنی، سوال هلی  6،2،1،4،1و 1سوال هلی 

 ( .مديريتی

 

 

 

 متغیر رضايتمندی کارکنان از استقرار نظام شهرداری الکترونیک و اهداف مورد سنج ابعاد : دوجدول شماره 

ابعاد متغیر رضایتمندی کارکنان از 

 استقرار نظام شهرداری الکترونیک
 هدف
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 :بررسی سواالت تحقیق

آنها ارتهاط معنا بین رضايتمندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک با عملکرد شغلی آيا 

 داری وجود دارد؟

بررسی رابطه برین رضرايتمندی کارکنران شرهرداری الکترونیرک شریراز از اسرتقرار نظرام شرهرداری           :پنججدول شماره 

 الکترونیک و عملکرد شغلی آنها

                                                متغیر وابسته 

متغیر مستقل                             

 کارکنان عملکرد

 الکترونیک شهرداری استقرار از رضايت

 117. همهستگی پیرسون

 199. سطح معناداری

 

، فرر  فروپ پريرفتره نمری شرود       0,01سرطح معنراداری   می باشد از اين رو در  0,611مقدار معناداری مشاهده شده برابر با 

ندارد به  بنابراين رضايتمندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک با عملکرد آنها رابطه ای

 .کارکنان در زمینه استقرار شهرداری الکترونیک با عملکرد آنها رابطه معنا داری ندارد اين معنی که میزان رضايتمندی

آيا بین رضايتمندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک در بعد فنی با عملکرد شغلی آنها 

 ارتهاط معنا داری وجود دارد؟

ابعاد رضرايتمندی کارکنران شرهرداری الکترونیرک شریراز از اسرتقرار نظرام شرهرداری         بررسی رابطه بین : ش جدول شماره 

 الکترونیک و عملکرد شغلی آنها

 بعد فنی
سنج  مولفه های فنی نظیر تعیین رضايتمندی از زيرساختهای فنی، شهکه، 

 ...نگهداری و بروز رسانی و اينترنت، سیستمها، نرم افزار، نحوه 

 بعد آموزشی

سنج  مولفه های آموزشی نظیر تعیین رضايتمندی از اقالع رسانی فوانین، 

بخشنامه ها، تغییرات سیستن و آموزشهای انجام گرفته، میزان تخفص و 

 ...آکاهی کارکنان و مراجعین و 

 بعد مديريتی
از چین  کارکنان، نظر سنج  مولفه های مديريتی نظیر تعیین رضايتمندی 

 ...سنجی از آنها، سیاستها و خ  مشی ها و

 سنج  کلی رضايتمندی کارکنان از استقرار نظام شهرداری الکترونیک رضايتمندی کلی

 

 

 

 :همچنین اقالعات مربوط به آمار توصیفی متغیرها به شرح زير می باشد

آمار توصیفی مربوط به متغیرها :سهجدول شماره   

 

 

   
 استقرار از رضایت

 الکترونیک شهرداری

 عملکرد

 کارکنان

 استقرار از رضایت

 الکترونیک شهرداری

 فنی بعد در

 استقرار از رضایت

 الکترونیک شهرداری

 آموزشی بعد در

 استقرار از رضایت

 الکترونیک شهرداری

 مدیریتی بعد در

 
تعداد 

 نمونه
123 123 123 123 123 

 2.7141 2.8767 2.6843 3.8114 2.7584 میانگین

 2.8333 3.0000 2.6667 3.9333 2.8333 میانه

 66033. 64896. 71026. 30973. 58397. انحراف معیار

 1.00 1.00 1.00 2.73 1.00 جدافل

 3.83 4.17 4.33 4.00 4.11 جداکثر
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 متغیر مستقل

                    متغیر وابسته      

 استقرار از رضایت

 شهرداری

 در بعد الکترونیک

  فنی

 استقرار از رضایت

 شهرداری

 در بعد الکترونیک

  آموزشی

 استقرار از رضایت

 شهرداری

در بعد  الکترونیک

  مدیریتی

 کارکنان عملکرد

 *198. 013. 091. همهستگی پیرسون

 028. 887. 315. سطح معناداری

، فرر  فروپ پريرفتره نمری شرود       0,01می باشد از ايرن رو در سرطح معنراداری     315.مقدار معناداری مشاهده شده برابر با 

بنابراين رضايتمندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک در بعد فنی با عملکرد آنها رابطه 

 .ديده نشدارتهاط معناداری با عملکرد کارکنان  با توجه به میزان رضايت در اين بعد که کمتر از جد میانگین است اما .ای ندارد

بین رضايتمندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک در بعد آموزشی با عملکرد شغلی آيا 

 آنها ارتهاط معنا داری وجود دارد؟

، فرر  فروپ پريرفتره نمری شرود       0,01معنراداری  می باشد از ايرن رو در سرطح    887.مقدار معناداری مشاهده شده برابر با 

بنابراين رضايتمندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک در بعد آموزشی با عملکررد آنهرا   

کررد کارکنران   در اين خفوص نیز با توجه به میزان رضايتمندی کمتر از جد میانگین، ارتهاط معنا داری با عمل .رابطه ای ندارد

 . ديده نشد

بین رضايتمندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک در بعد مديريتی برا عملکررد شرغلی    

 .آنها ارتهاط معنا داری وجود دارد

ريرفته می شود بنرابراين  ، فر  فوپ پ 0,01می باشد از اين رو در سطح معناداری  028.مقدار معناداری مشاهده شده برابر با 

رضايتمندی کارکنان شهرداری الکترونیک شیراز از استقرار نظام شهرداری الکترونیک در بعد مديريتی با عملکررد آنهرا رابطره    

 .رضايتمندی در بعد مديريتی، عملکرد کارکنان نیز افزاي  می يابد نتیجه اين آزمون نشان می دهد که با افزاي  سطح .دارد

 : و پیشنهادها گیرینتیجه 

که نشان داد اگر افراد بتواند فعالیتهای مربروط بره   ( 6171)و نتايج تحقیقات پیشین مانند هرمن با توجه به نتايج بدست آمده 

کار خود را تحت کنترل داشته باشند، خشنودی عملکرد را پی  بینی می کند و هنگامی که اين فعالیتها تحت کنتررل نهاشرد   

 و عواملی که در رضايتمندی کارکنان نقر  دارنرد بره ويرژه در ابعراد فنری       نتیجه می گیرين نها پیدا نمی شود،رابطه ای بین آ

بنابراين موارد . چندان تحت کنترل افراد نهوده است به اين معنی که نیازهای مربوط به آنان را کامل پوش  نمی دهدآموزشی 

 :کارکنان  پیشنهاد می گردد زير بر اساس ابعاد رضايتمندی و با رويکرد مشارکت

 :بعد مديريتی

 .در خفوص رضايت از استقرار نظام شهرداری الکترونیک در بعد مديريتی موارد زير مورد نظر ويژه فرار بگیرد -
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اجرايری شردن و برنامره زمانهنردی     در راستای و و سیاستهای نظام شهرداری الکترونیک با دفت برنامه ريزی ها  -1

 . پی  رود

سیستن و اخر راهکارها جلسات يا نظرسنجی های دوره ای با کارکنان شهرداری الکترونیک جهت رفع مشکالت  -2

 .کارکنان برگزار گردد و پیشنهادهای

 .شودانجام  و بر اساس تخفص و مراجل کار، کارکنان در ايستگاههای کاریتر چین  اصولی و موثر  -3

ملکرد میزان عملکرد کارکنان شهرداری الکترونیک به صرورت دوره  پیشنهاد می گردد با استقرار نظام ارزيابی ع -4

 .ای سنج  شود

 

 

 :بعد فنی

مروارد زيرر    ،رضايت از استقرار شهرداری الکترونیک در بعد فنی و برا توجره بره سرواالت پرسریده شرده       در خفوص -

 :گرددمی  پیشنهاد

ارتهاقات شهکه زيرساخت های شهکه ای و سیستمی با نگرشی کلی مورد بازنگری و اصالح فرار بگیرد و سرعت  -6

 .و پهنای باند اينترنت افزاي  يابدای 

به اين منظور با توجره  . نحوه پشتیهانی و رفع ايرادات سیستن ها با سرعت بیشتر و کیفیت مناسب تر ارائه گردد -2

اری خدمات پشتیهانی فنی و يا افزاي  نیروهای متخفص فنی و نگهدارنده سیستن به وضعیت موجود، برون سپ

 .ها پیشنهاد می گردد

جهت جلوگیری از اتالف وفت و افزاي  چرخه کاری، ارتهاط و تعامالت درون سازمانی و برون سازمانی با ايجراد   -1

 .تسهیل گردد اصالجات و ايجاد تفاهن نامه هايی اثر بخ  با دستگاههای اجرايی مرته ،

 

 :بعد آموزشی

 :همچنین موارد زير در بعد آموزشی پیشنهاد می گردد

نیاز سنجی های آموزشی از کارکنان جهت ارتقاع آگاهی و رفع مشکالت کراری بره صرورت مرنظن و دوره ای انجرام       -

 .شود

از % 12کره   "میزان آگاهی مرراجعین از سیسرتن شرهرداری الکترونیرک    "با توجه به سوال پرسیده شده در خفوص  -

اين موضوع هستند که سطح آگاهی  مرراجعین مناسرب نیسرت، ايرن مهرن       موافقکامال % 7/62و  موافقآزمودنی ها 

کراری و در پری آن نارضرايتی،     موجب بروز مشکالتی برای کارکنان و مراجعین مری شرود از جملره افرزاي  چرخره     

تابلوها، بروشرورها و   :مانند بنابراين پیشنهاد می گردد با اقالع رسانی بیشتر از قرپ مختلف... درگیری های لفظی و 
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درباره چگونگی انجام کرار در سیسرتن شرهرداری الکترونیرک بره مرراجعین       ... کتابچه های راهنما، سايت اينترنتی و

 .اقالعات کافی داده شود

 

 :پیشنهادهای پژوهشی

پیشنهاد می گردد با توجه به نو پا بودن پروژه های  مربوط به دولت الکترونیک و از قرفی اهمیت اجرای اين قررح هرا و   

الزام جهت اجرا شدن، جهت جلوگیری از نارضايتی ذی نفعان و کارايی و اثر بخشی بیشتر، تحقیقاتی فهل از اجررا جهرت   

الت اجتمالی و تحقیقاتی در جین اجرا جهت شناسايی و بر قررف کرردن نقراط ضرعف انجرام      پیشگیری و شناسايی مشک

 .شود

 :مانند 

 بررسی آمادگی استقرار پروژه های دولت الکترونیک در سازمانها  -

 بررسی عوامل موثر بر استقرار مطلوب پروژه های دولت الکترونیک در سازمانها -

 ...در سازمانها و عوامل موثر بر آنها و  بررسی عملکرد پروژه های دولت الکترونیک -
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