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  چکیده

 ارزاق شهرداري مشهددر بازارهاي رسانی  خدمات نویني ها هشیوبندي  اولویت هدف اصلی این مطالعه بررسی و

بدست  1389در سال  هاي میدانیپیمایش همچنینآمار و اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادي و . باشدمی

 مشهد شهرداريبازار ارزاق  5از مراجعه کنندگان پرسشنامه  300 حدود ي تکمیل شدهها هتعداد کل پرسشنام .آمد

ریزي هاي برنامهیکی از روشي نوین خدمات رسانی از ها هبندي شیودر این مطالعه، به منظور رتبه. باشدمی

  .استفاده شد (MCDM) چندمعیاري

ي ناشی از مقیاس به دلیل خریدهاي ها هوجود صرفنشان داد که بررسی تجارب جهانی در این خصوص نتایج 

ي عرضه کاال نقش ها هو مراکز تجاري در کشورهاي دیگر و همچنین کاهش واسط ها هعمده و بزرگ توسط فروشگا

از دیگر نتایج حائز اهمیت در خصوص بازاررسانی کاالها و . بسزایی بر کاهش قیمت نهایی کاالها و خدمات مختلف دارد

نی کاالها در این آن است که ساختار بازاررسا) بخصوص کشورهاي پیشرفته(خدمات مختلف در کشورهاي دیگر 

اي است که از دست به دست شدن کاالها تا حد ممکن کاسته شده و کاالها بیشتر بصورت عرضه کشورها به گونه

ي عرضه کاالها و در ها هکه این امر باعث کاهش هزین ؛گردد و مراکز تجاري بزرگ ارائه می ها همستقیم از طریق فروشگا

ر این مطالعه، خدمات نوین و قابل ارائه در بازارهاي ارزاق شهرداري مشهد د .شودمینهایت کاهش قیمت تمام شده 

 ریزي چندمعیاريارائه با استفاده از برنامه نوع خدمت و یا تکنولوژي نوین قابل 40بندي شد که حدود شناسایی و رتبه

  .بندي شدبندي و اولویت رتبه

 

  .مشهد ،ریزي چند معیاريبرنامه،خدمات رسانی شیوه نوین   ،شهرداريارزاق بازار  :کلیدي واژگان
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  مقدمه

جویی در هزینه از یک  رشد سریع جمعیت و لزوم توجه و پاسخگویی به نیازهاي اساسی آنان و نیز لزوم صرفه

ها را بر آن داشته که هر چه بیشتر  هاي سنتی ارائه خدمات به مشتریان از طرفی دیگر، سازمان طرف و ناکارآمدي شیوه

هاي خود در راستاي دستیابی به  ها و ظرفیت تر به سمت استفاده از خدمات نوین به مشتریان با توجه به قابلیت سریع و

هاي نوین  ها در قالب شیوه به طوري که فراهم آوردن امکانات از سوي سازمان. مندي مشتریان گام بردارند رضایت

هاي نوین در ارائه خدمات  کارگیري شیوهه بنابراین ب. هد نمودخدمات و امکانات، جذب بیشتر مشتریان را فراهم خوا

بار از جمله عوامل بسیار مهم در جذب بیش از پیش  تر به شهروندان از سوي سازمان میادین میوه و تره مطلوب

از این . باشد مندي آنان از خدمات ارائه شده می مشتریان به بازارهاي میوه و ارزاق شهرداري و در نهایت افزایش رضایت

هاي  اي در خصوص بررسی شیوه هاي بازارهاي میوه و ارزاق شهرداري مشهد، مطالعه ها و ظرفیت رو با توجه به پتانسیل

ها و امکانات این بازارها از ضرورت و اهمیت  نوین خدمات رسانی در بازارهاي شهرداري با در نظر گرفتن زیرساخت

یکی بخش فروش و : داراي دو بخش اصلی استهاي میوه و ارزاق شهرداري بازار  بطور کلی. باشد اي برخوردار می ویژه

که هر دو بخش از اهمیت یکسانی برخوردار  نداز کارائی الزم برخوردار هاییبازارچنین زمانی . دیگري بخش خدمات

مشتریان کمتر  دهی به اما متأسفانه در ایران بخش فروش مورد توجه خاص بوده ولی بخش خدمات و سرویس. باشد

از آنجا که رقابت در بین . کاهش یابد بازارهای این یلذا، این امر سبب گردیده تا کارا. مورد توجه قرار گرفته است

بازارهاي ایجاد مزیت رقابتی براي بقاء و گسترش فعالیت  بنابراین ،رو به افزایش است کنندگان مختلف کاالها عرضه

تر به  هاي نوین در ارائه خدمات مطلوب کارگیري شیوهه به طوري که ب. رسد الزم و ضروري به نظر می شهرداري،

بار از جمله عوامل بسیار مهم در جذب بیش از پیش مشتریان به این  شهروندان از سوي سازمان میادین میوه و تره

 بار میوه و تره بازارهايرغم وجود مزایاي  علی. باشد یمندي آنان از خدمات ارائه شده م بازارها و در نهایت افزایش رضایت

هایی مواجه  با مشکالت و کاستی بازارها بعضاًفروشان، این  خرده در سطح شهر نسبت به بسیاري از و ارزاق شهرداري

ي نوین ها کارگیري شیوهه ها از یک سو و نیز عدم ب از آن) حل(که عدم توجه به مشکالت موجود و برون رفت  باشند می

لذا توسعه کیفی از سوي سازمان در . تأثیرات منفی خواهد گذاشت آنهاخدمات رسانی از سوي دیگر، بر کارکرد 

هدف اصلی این مطالعه . مندي بیشتر شهروندان از این نوع بازارها منجر گردد تواند به رضایت می بازارهاي شهرداري

در بازارهاي ارزاق شهرداري با توجه به شرایط موجود و رسانی  ي نوین خدماتها هشیو بندي اولویتبررسی و 

  . باشد هاي فعلی آن می زیرساخت

  

   روش تحقیق

المللی در خصوص خدمات  تجارب بین که بعد از بررسی تحلیلی است –مطالعه توصیفی این روش تحقیق در

آمار و اطالعات  .شده استدر خصوص آنها پرداخته  به بررسی و ارزیابی نظر خانوارها ،رسانی در بازارها و مراکز تجاري

ه بدست آمدتکمیل پرسشنامه از سطح خانوارها و همچنین  مورد نیاز این مطالعه از طریق مطالعات اسنادي و میدانی

سرافرازان شد  -حجاب  –نیایش  –گلستان  –طبرسی: بازار ارزاق 5در این خصوص، در گام اول اقدام به انتخاب . است

تعداد کل . کنندگان به بازارهاي مذکور و بصورت تصادفی تکمیل گردید ي مربوطه از مراجعهها هر گام بعد، پرسشنامو د

  .پرسشنامه تکمیل شد 60باشد که در هر بازار حدود  پرسشنامه می 300 حدود ي تکمیل شدهها هپرسشنام

  

  شهرداري بازارهاي ارزاق دري تکمیلی ها هتعداد پرسشنام - 1جدول 

  تعداد پرسشنامه تکمیلی  نام بازار  نوع پرسشنامه

  مراجعه کنندگان به بازار ارزاق
 –نیایش  –گلستان  –طبرسی 

  سرافرازان -حجاب 

  پرسشنامه 300: تعداد کل -

  پرسشنامه 60حدود : تعداد در هر میدان -
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رسانی در  ي نوین خدماتها هالمللی در خصوص شیو در تدوین پرسشنامه، عالوه بر در نظر گرفتن تجارب بین

سنجی آنها در خصوص نحوه اجرا با استفاده از نظرات کارشناسی و همچنین امکانات و  بازارهاي شهرداري، امکان

ي تدوین شده در سطح ها هدر گام آخر، پرسشنام .هاي موجود در بازارهاي شهرداري نیز مدنظر قرار گرفت زیرساخت

  . بازارهاي ارزاق شهرداري تکمیل شد

و میانگین، از  درصد هاي مرسوم آماري همچون آوري شده، عالوه بر استفاده از شاخص در تحلیل اطالعات جمع

SAW) روش مجموع ساده وزین
ي نوین خدمات رسانی در ها هدر خصوص شیو سازي نظرات خانوارها نیز در جمع (1

  .شد استفادهبازارهاي میوه و ارزاق شهرداري 

MADM)چند معیاري  هاي تصمیم گیريهاي بکارگیري شده در  روش جملهاز  SAWروش 
است به طوري  (2

به صورت ذیل محاسبه  (*A)ترین گزینه  براي آن، مناسب) ها اوزان اهمیت از شاخص( Wکه با مفروض بودن بردار 

  :گردد می
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دارد که بتوان آنها را با یکدیگر  "بی مقیاس شده"هاي  هاي مشابه و یا اندازه گیري این روش نیاز به مقیاس

  .مقایسه نمود

  

  نتایج و بحث

 خصوص ارائه امکانات و خدمات نوین مختلف و تأثیر آن بر این بخش از مطالعه به بررسی نظر شهروندان در در

نوع خدمات و امکانات مورد بررسی قرار گرفته . است به بازارهاي ارزاق پرداخته شده کننده رضایت خانوارهاي مراجعه

سازي آنها در بازارهاي میوه و ارزاق شهر  سنجی پیاده شده، بر اساس تجارب کشورهاي دیگر در این خصوص و امکان

ارائه شده  )2( جدولارها در بررسی کلیه امکانات و خدمات بر رضایت خانونتایج حاصل از  .شناسایی شده است مشهد

  .است

ي توجهی از خانوارها معتقد به ارئه قابل درصد دهد کهنشان می ، نتایجي لیست قیمت در بازارخصوص ارائه در

ي آن باعث افزایش رضایت آنها به میزان باالي معتقدند که ارائه درصد 90باشند و حدود لیست قیمت در بازار می

رسانی خانوارها از وضعیت قیمتی در اطالع آنتوجه به نقش  رسد که بانظر میه ب. شودمی) زیادخیلی  -زیاد(متوسط 

مجموع جذب آنها به  افزایش رضایت خانوارها و در تأثیر بسزایی بر لیست قیمتي شده در بازار، ارائه عرضهکاالهاي 

دهد از باشد که نتایج نشان میخدمات قابل ارائه میتر از دیگر  بار با قیمت مناسبي میوه و ترهارائه .بازارها گردد

درصد خانوارها  معتقدند که  5/89اي که کننده برخوردار است، به گونه استقبال بسیار باالیی نزد خانوارهاي مراجعه

رسد که می بنظر. گرددخیلی زیاد می -بار با قیمت مناسب، باعث افزایش رضایت آنها به میزان زیاد ي میوه و ترهارائه

باشد که در این خصوص باید بار، از جمله عوامل مؤثر بر جذب خانوارها به بازارهاي شهرداري میقیمت میوه و تره

بندي میوه و بندي و بستهي خدمات درجهنتایج ارائه .ي مختلف و مناسب مورد بررسی قرار گیردها هراهکارها و گزین

 بار، بربندي میوه و ترهدهد که درجهده بر افزایش رضایت خانوارها نشان میشي سبزي پاكبار و همچنین ارائهتره

 درصد 5/82اي که حدود به گونه. گرددتوجهی از خانوارها می قابل بندي آن، باعث افزایش رضایت درصدهخالف بست

بار باعث افزایش رضایت آنها به میزان باالي بندي میوه و ترهکننده به بازار ارزاق معتقدند که درجهخانوارهاي مراجعه

                                                        
1 - Simple Additive Weighting 
2 - Multi Attribute Decision Making 
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خصوص  در .اندنیز کمتر از متوسط اعالم نموده درصد 7متوسط و حدود  درصد 5/10گردد و حدود متوسط می

بندي بار بصورت بستهمعتقدند که ارائه میوه و تره درصد 5/32دهد که حدود بار، نتایج نشان میبندي میوه و ترهبسته

بندي باعث افزایش بار بصورت بستهي میوه و ترهمعتقدند که ارائه درصد 5/32حدود  بر رضایت آنها ندارد و هیچ تأثیري

رسد که خانوارها از نظر میه آمده، ببنابراین با توجه به نتایج بدست. گرددمیزان باالي متوسط می رضایت آنها به

اساس کیفیت، تأثیر  بندي آنها و جداسازي آنها برحالیکه درجه در کنند،بار استقبال چندانی نمیبندي میوه و ترهبسته

ي آن تأثیر بسزایی بر شده حاکی از آن است که ارائه خصوص سبزي پاك نتایج در. بسزایی بر افزایش رضایت آنها دارد

بر افزایش رضایت شده هیچ تأثیري ي سبزي پاكمعتقدند که ارائه درصد 5/49افزایش رضایت خانوارها ندارد و حدود 

  .گرددي آن باعث افزایش رضایت به میزان باالي متوسط میمعتقدند که ارائه درصد 5/23آنها ندارد و تنها 

ي اطراف بازار و بهداشت و آراستگی ها، بهداشت محوطهتأثیر بهبود بهداشت داخل غرفه در خصوص نتایج

که بهبود سه شاخص مذکور تأثیر بسزایی بر افزایش رضایت  حاکی از آن استبر افزایش رضایت خانوارها  فروشندگان

کننده به خانوارهاي مراجعه درصد 87و  87، 94اي که حدود کننده از بازارهاي ارزاق دارد، به گونهخانوارهاي مراجعه

و بهبود  ي اطراف بازارها، بهبود بهداشت محوطهترتیب بهبود بهداشت داخل غرفهه بازارهاي ارزاق معتقدند که ب

لذا . گرددخیلی زیاد می -میزان زیادبهداشت و آراستگی فروشندگان باعث افزایش رضایت آنها از بازارهاي ارزاق به

بهداشت فروشندگان  -اطراف بازار  -ي ارائه و بهبود سه شاخص بهداشتی مذکور که در سه حوزه داخل غرفه نحوه

طریق پیک و فروش تلفنی،  فروش میوه از .ورد بازنگري قرارگیردجمله خدماتی است که الزم است م باشد، ازمی

دهد که جمله خدمات و امکانات نوینی است که نتایج نشان می فعالیت آژانس در بازار و فروش میوه از طریق اینترنت از

هاي بزرگ گاهرغم اینکه خدمات مذکور بعنوان یکی از خدمات نوین در بازارهاي روز دنیا و حتی بعضی از فروشعلی

خانوارها  درصد 74اي که اند، به گونهکننده استقبال چندانی از آنها نکرده، خانوارهاي مراجعهباشد میداخل کشور 

آنها نیز فروش میوه از طریق  درصد 87طریق پیک و فروش تلفنی و همچنین  اند که فروش میوه ازاذعان داشته

خانوارهاي  درصد 37بازار،  خصوص فعالیت آژانس در در. هاي شهرداري ندارداینترنت، تأثیري بر رضایت آنها از بازار

نیز میزان  درصد 5/44ي چنین خدماتی تأثیري بر رضایت آنها از بازار ندارد و حدود کننده معتقدند که ارائه مراجعه

مذکور، بخصوص پیک و  رسد که خدماتنظر میه بنابراین ب. اندخیلی کم عنوان نموده -کم  - تأثیر آن را متوسط 

توان به عدم اطمینان را می جمله دالیل اصلی آن از. باشدنیاز و استقبال مراجعین بازارها نمی اینترنت خیلی مورد

 نتایج در .نظر کیفیت آنها دانست ي خدمات غیرحضوري و تردید در دریافت کاالها، بخصوص ازخانوارها به ارائه

 خانوارها در درصد 63.5 دهد که حدودزه زیباتر و ایجاد پارکینگ در بازار نشان میخصوص استفاده از ساختمان و سا

اند خصوص ایجاد پارکینگ در بازار اذعان داشته نیز در درصد 77خصوص استفاده از ساختمان و سازه زیباتر و حدود 

مورد  آنها نیز بترتیب در درصد 10و  5همچنین حدود . گرددمیبه میزان باالي متوسط که باعث افزایش رضایت آنها 

  .ساختمان زیباتر و پارکینگ معتقدند که تأثیري بر افزایش رضایت آنها از بازار ندارد

 دهد کهنتایج نشان می. باشدها میاز دیگر خدمات قابل ارائه در بازارهاي شهرداري، امکان دستچین نمودن میوه

بار باعث افزایش معتقدند که امکان دستچین نمودن میوه و تره) آنها درصد 86حدود (توجهی از خانوارها قابل درصد

از آنجایی که همواره یکی از موارد مورد اختالف مراجعین به بازارهاي . گرددخیلی زیاد می - رضایت آنها به میزان زیاد 

و عرضه خاص هایی یجاد غرفهتوان با اباشد میبار میداران، عدم امکان دستچین نمودن میوه و ترهشهرداري با غرفه

حمل میوه و ارزاق . بار دستچین، رضایت خانوارها را افزایش و باعث جذب خانوارهاي بیشتر به بازارها گردیدمیوه و تره

دهد که خانوارها استقبال چندانی از آن نکرده و نتایج نشان می. باشداز بازار تا ماشین از دیگر خدمات قابل ارائه می

خوان بانک و نصب دستگاه کارت نصب عابر .آنها معتقدند که هیچ تأثیري بر افزایش رضایت آنها ندارد رصدد 40حدود 

توجهی از خانوارهاي  قابل درصد باشد کهخدمات قابل ارائه در بازارها می جملهشهرداري از  هايهاي بازاردر غرفه

بانک و  آنها معتقدند که نصب عابر درصد 85و  84بترتیب اند و ي چنین خدماتی استقبال کردهکننده از ارائهمراجعه

رسد که از جمله خدمات قابل ارائه لذا بنظر می. شودخوان باعث افزایش رضایت آنها به میزان باالي متوسط میکارت

خوان کارتهاي بانک و همچنین دستگاه توجهی از خانوارها را به بازارها جلب کرد نصب عابرقابل درصد توانکه می
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دهد که نصب آن نتایج نشان می. ایجاد برد خواص میوه، از دیگر خدمات قابل ارائه در بازارهاي شهرداري است .باشدمی

اند که نیز اذعان داشته درصد 5/13شود و خانوارها به میزان باالي متوسط می درصد 5/66باعث افزایش رضایت حدود 

  .واقع نیازي به آنها ندارند تأثیري بر رضایت آنها نداشته و در

رسانی در داخل و خارج بازار و همچنین ي اطالعازجمله نکات حائز اهمیت درخصوص بازارهاي مختلف، نحوه

جمله خدمات قابل ارائه در بازارهاي شهرداري  این خصوص از در. باشدي شکایت و پیشنهاد درخصوص بازار مینحوه

هاي بار و دریافت شکایتبراي اطالع از وضعیت قیمت میوه و تره) 110و یا  137د مانن(ي تلفن همگانی ایجاد سامانه

ي چنین اند که ارائهخانوارها اذعان داشته درصد 5/58دهد که حدود نتایج نشان می. باشداحتمالی در این خصوص می

 درصد 5/24آنرا متوسط و  درصد 17گردد و حدود خیلی زیاد می - خدماتی باعث افزایش رضایت آنها به میزان زیاد 

توان به خانوارها ارائه داد، ایجاد رسانی میاز دیگر خدماتی که در راستاي اطالع. اندنیز کمتر از متوسط اعالم نموده

باشد بار و دریافت شکایات و نظرات دراین خصوص میرسانی براي دریافت آخرین اطالعات میوه و ترههاي اطالعپایگاه

خیلی زیاد  - هایی باعث افزایش رضایت آنها به میزان زیاد خانوارها معتقدند که ایجاد چنین پایگاه درصد 67که حدود 

نصب تابلوهاي راهنما در . اندنیز آنرا متوسط به پایین عنوان نموده درصد 41گردد و حدود از بازارهاي شهرداري می

توجهی از قابل درصد .باشدي از دیگر خدمات قابل ارائه میسطح شهر براي راهنمایی شهروندان به بازارهاي شهردار

از آنها معتقدند که باعث افزایش  درصد 5/76اي که حدود اند به گونهکننده از آن استقبال نموده خانوارهاي مراجعه

و  این خصوص، نصب صندوق شکایات از دیگر خدمات مرتبط در. شودخیلی زیاد می -رضایت آنها به میزان زیاد 

هایی باعث مراجعین به بازارها معتقدند که نصب چنین صندوق درصد 5/74پیشنهادات در هر بازار است که حدود 

نصب  .اندنیز آنرا متوسط به پایین عنوان نموده درصد 5/25شود و افزایش رضایت آنها به میزان باالي متوسط می

رسانی خانوارها توان از آن در راستاي اطالعتنها میاشد که نهبهاي تبلیغی از دیگر مواردي میمانیتورها و تلویزیون

دهد که حدود نتایج نشان می. توان از آن براي تبلیغات مختلف کاالها و خدمات نیز استفاده نموداستفاده کرد بلکه می

درصد متوسط و  5/15ي آن باعث افزایش رضایت آنها به میزان باالي متوسط، درصد خانوارها معتقدند که ارائه 54

سردکن، نیمکت و  دستی، آبوجود امکاناتی همچون چرخ .اندتر از متوسط عنوان نمودهدرصد نیز پایین 30حدود 

نتایج نشان . صندلی، تلفن همگانی و دستگاه واکس کفش از دیگر امکانات قابل ارائه در بازارهاي شهرداري است

دستی، آبسردکن و نیمکت و صندلی نسبتاً باال بوده و بترتیب حدود چون چرخدهد که میزان استقبال از امکاناتی هممی

ي امکانات مذکور باعث افزایش رضایت آنها به میزان باالي اند که ارائهاز خانوارها اذعان داشته درصد 76و  5/85، 5/80

ه و معتقدند که نصب آن خانوارها از تلفن همگانی استقبال خوبی نمود درصد 47همچنین حدود . شودمتوسط می

اند که نیز آنرا متوسط به پایین عنوان نموده درصد 53شود و حدود باعث افزایش رضایت به میزان باالي متوسط می

بین اکثر خانوارها  ي خدمات تلفن همراه دریکی از دالیل پایین بودن استقبال خانوارها از تلفن همگانی، به توسعه

خانوارها تأثیر آنرا بر رضایت  درصد 45باشد که ات قابل ارائه، نصب دستگاه واکس کفش میاز دیگر امکان. گرددبرمی

رسد که بین نظر نظر میه ب. اند که هیچ تأثیري نداردنیز اذعان داشته درصد 32اند و خیلی زیاد عنوان نموده -زیاد 

ي اصالً را توجهی گزینه قابل درصد زیاد وي خیلی توجهی گزینهقابل درصد خانوارها نوعی دودستگی وجود دارد که

اي نیز له، شاید به عدم آگاهی خانوارها درخصوص دستگاه واکس کفش که دستگاه سادهأاند که این مسعنوان نموده

توجه به  کند و باها نیز کمک شایانی میدر بازارها به بهداشت داخل غرفه آني از آنجایی که ارائه. گرددباشد برمیمی

شود که نصب چنین دستگاهی تأثیر بینی می، لذا پیشها بر افزایش رضایت خانوارهافهثیر بهبود بهداشت داخل غرتأ

ایجاد فضاهاي مختلف و  .داشته باشدمجموع جذب آنها به بازارهاي شهرداري  رضایت خانوارها و در توجهی برقابل

و تواند کمک شایانی را در جذب خانوارها به این بازارها میباشد که مواردي می جملهمتنوع در بازارهاي شهرداري از 

هاي باشد که در اکثر فروشگاهکودکان ازجمله فضاهایی می میایجاد فضایی براي سرگر. داشته باشدافزایش رضایت آنها 

بازارهاي  کنندگان بهمراجعه درصد 5/66دهد که نتایج نشان می. اي داردبزرگ خارجی و مراکز تجاري اهمیت ویژه

 درصد 12شود و ارزاق شهرداري معتقدند که ایجاد چنین فضایی باعث افزایش رضایت آنها به میزان باالي متوسط می

ایجاد نمادهاي مختلف جهت زیباسازي بازار . اندنیز آنرا کمتر از متوسط عنوان نموده درصد 5/21آنرا متوسط و حدود 
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خانوارها معتقدند که ایجاد چنین نمادهایی باعث  درصد 5/72دهد که نشان مینظر است که نتایج  از دیگر موارد مورد

. اندنیز کمتر از متوسط عنوان نموده درصد 12متوسط و  درصد 5/15خیلی زیاد،  -افزایش رضایت آنها به میزان زیاد 

توسعه فضاهاي داخلی خانگی از دیگر موارد موردنظر در  اختصاص فضایی براي فروش پوشاك و همچنین فروش لوازم

کننده به بازارهاي ارزاق خانوارهاي مراجعه درصد 64و  63دهد که بترتیب نتایج نشان می. باشدبازارهاي شهرداري می

خانگی باعث افزایش رضایت آنها به میزان شهرداري معتقدند که ایجاد فضایی براي بترتیب فروش پوشاك و فروش لوازم

از . اندنیز آنرا کمتر از متوسط عنوان نموده درصد 21و  20آنرا متوسط و  درصد 5/14و  17شود که باالي متوسط می

دهد که حدود باشد که نتایج نشان میبهداشتی می هايدیگر فضاهاي موردنیاز در بازارهاي شهرداري وجود سرویس

 در. گرددمراجعین معتقدند که وجود چنین فضایی باعث افزایش رضایت آنها به میزان باالي متوسط می درصد 5/82

هاي ترین فضاهاي موردنیاز خانوارها در بازارهاي شهرداري، وجود سرویسرسد که یکی از اصلی نظر میه مجموع ب

جمله  پخش موسیقی در بازارهاي شهرداري از .باشد که تأثیر بسزایی بر افزایش رضایت خانوارها داردبهداشتی می

خانوارهاي  درصد 55د که دهنتایج نشان می. رددگخدماتی است که باعث آرامش خانوارها در فضاهاي بازار می

کننده به بازارهاي شهرداري معتقدند که پخش موسیقی باعث افزایش رضایت خانوارها به میزان باالي متوسط مراجعه

ازجمله مواردي که  .اندتر از متوسط عنوان نمودهنیز آنرا پایین درصد 29آنرا متوسط و حدود  صددر 16دد و گرمی

جمله مشکالتی که خانوارها  باشد که ازهاي دریافت وجه میمراجعین بازارهاي شهرداري با آن سروکار دارند، صندوق

این خصوص افزایش  در. ی آن در داخل بازار استباشند کمبود آن در بازارها و همچنین جایاببعضاً با آن مواجه می

 باشد که توسط کارشناسان براي حل آن ارائه گردیدهجمله راهکارهایی می کردن آن، از ها و یا متمرکزتعداد صندوق

ها باعث افزایش رضایت خانوارها معتقدند که افزایش تعداد صندوق درصد 5/74دهد که حدود نتایج نشان می. است

 11آنرا متوسط و حدود  درصد 5/14همچنین . باشدتوجهی می قابل درصد گردد کهمیزان باالي متوسط می آنها به

 37دهد که حدود ها نشان میکردن صندوق خصوص متمرکز نتایج در. اندنیز کمتر از متوسط عنوان نموده درصد

گردد و همچنین میزان باالي متوسط می خانوارها معتقدند که متمرکز کردن آن باعث افزایش رضایت آنها به درصد

رسد که خانوارها از افزایش آمده بنظر می توجه به نتایج بدست با. اندنیز آنرا بدون تأثیر دانسته درصد 5/36حدود 

 .اندها استقبال خوبی نکردهکه از متمرکز کردن صندوق اند، درصورتیتعداد صندوق استقبال نسبتاً خوبی نموده

خصوص  جمله راهکارهاي اصلی در سطح شهر جهت افزایش دسترسی خانوارها از ازارهاي شهرداري دري بتوسعه

خانوارها معتقدند که  درصد 87دهد که حدود نتایج نشان می. باشدافزایش میزان جذب خانوارها به چنین بازارهایی می

گردد می) خیلی زیاد -زیاد (میزان باالي متوسط سطح شهر باعث افزایش رضایت خانوارها به  افزایش تعداد بازارها در

نیز آنرا کمتر از متوسط عنوان  درصد 5/5آنرا متوسط و حدود  درصد 5/7همچنین . باشدتوجهی میقابل درصد که

سطح شهر، از استقبال نسبتاً  ي بازارهاي شهرداري دررسد که توسعهنظر میه آمده ب توجه به نتایج بدست با. اندنموده

  .این خصوص بسیار حائز اهمیت است یابی آنها نیز دراگرچه رعایت نکات مکان. وبی برخوردار گرددخ

باشد که هاي کوچک ازجمله مواردي میبنديي آن در بستهبار و همچنین ارائهاي میوه و ترهفروش جزئی و دانه

 60دهد که حدود نتایج نشان می. باشدبار مدنظر آنها میي میوه و ترهخصوص عرضه بخصوص در اکثر کشورها در

اي و جزئی باعث افزایش رضایت آنها به میزان باالي بار بصورت دانهي میوه و ترهخانوارها معتقدند که ارائه درصد

اي و محدود از استقبال بار بصورت دانهي میوه و ترهرسد که ارائهآمده بنظر میباتوجه به نتایج بدست. گرددمتوسط می

بندي بندي و یا درجهبار بصورت بستهي آن، وجود میوه و ترهالبته الزمه. نسبتاً خوبی توسط خانوارها برخوردار گردد

توان  یکی از راهکارهایی که می .توان از بخش خصوصی در تأمین آن کمک گرفتباشد که در این خصوص میمی

اي بجاي تخفیفات موجود توان از آن بعنوان گزینهد و حتی میدرجهت افزایش میزان جذب خانوارها به بازارها انجام دا

نتایج . باشدازاء خرید کاالها میاي در بازارهاي شهرداري بهکشی دورهدر بازارهاي ارزاق از آن استفاده نمود انجام قرعه

عث افزایش رضایت آنها به ازاء میزان خرید باکشی بهخانوارها معتقدند که انجام قرعه درصد 58دهد که حدود نشان می

نیز آنرا کمتر از متوسط عنوان  درصد 5/29آنرا متوسط و حدود  درصد 5/12گردد، همچنین میزان باالي متوسط می

  .اندنموده
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  بر رضایت خانوارهاي مراجعه کننده  خدمات و امکانات نوین بازاري تأثیر ارائه - 2جدول 

  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  اصال  

  81  9  9  0.5  -  0.5 ارائه لیست قیمت در بازار

  79  10.5  7.5  -  2.5  0.5  ارائه میوه و تره بار با قیمت مناسبتر

  69  13.5  10.5  2.5  1  3.5 درجه بندي میوه و تره بار

  21  11.5  16  6  13  32.5 بسته بندي میوه و تره بار

  13.5  10  13.5  3  10.5  49.5 ارائه سبزي پاك شده

  81  13  5  -  1  -  ها هبهداشت داخل غرفبهبود 

  75.5  12  8.5  1.5  2  0.5  بهبود بهداشت محوطه اطراف بازار

  74.5  12.5  10.5  1.5  0.5  0.5  بهبود بهداشت و آراستگی فروشندگان

  4  3  7  5  7  74  فروش میوه از طریق پیک و فروش تلفنی

  9.5  8.5  21.5  8.5  15  37  فعالیت آژانس در بازار

  2.5  1.5  4.5  0.5  4  87  از طریق اینترنتفروش میوه 

  47  16.5  20  5  6.5  5  استفاده از ساختمان و سازه زیباتر

  62  15  10  1.5  1.5  10  ایجاد پارکینگ در بازار

  79.5  6.5  8  -  1  5  ها هامکان دستچین نمودن میو

  12  9.5  22  6.5  10  40  حمل میوه و ارزاق از میدان تا ماشین

  78  6  8  0.5  3  4.5  بازارنصب عابر بانک در 

  77  8  8.5    3  3.5  نصب دستگاه کارت خوان در غرف

  61.5  5  11.5  3  5.5  13.5  ها هایجاد برد خواص میو

جهت ) 110 – 137مانند (ایجاد سامانه تلفن همگانی 

اطالع از وضیت و قیمت میوه و تره بار و دریافت 

  شکایات و نظرات

15.5  6.5  2.5  17  8.5  50  

پایگاه اطالع رسانی جهت دریافت آخرین ایجاد 

  اطالعات میوه و تره بار و دریافت شکایات و نظرات
13.5  2.5  1  16  8  59  

نصب تابلوهاي راهنما در سطح شهر براي راهنمایی 

  شهروندان
6.5  3.5  3.5  10  11.5  65  

  64.5  10  13.5  1  3  8  نصب صندوق شکایت و پیشنهادات در هر بازار

  35.5  18.5  15.5  2  9  19.5  تلویزیونهاي تبلیغی نصب مانیتورها و

  60.5  6  12  3.5  6  12  کودکان میایجاد فضایی براي سرگر

  66.5  6  15.5  2.5  2.5  7  ایجاد نمادهاي زیباسازي

  54  9  17  2.5  4  13.5  اختصاص فضایی براي پوشاك مورد نیاز

  54.5  10  14.5  2.5  5.5  13  اختصاص فضایی براي لوازم خانگی مورد نیاز

  76.5  6  7  1.5  2  7  سرویس بهداشتی

  73  7.5  7.5    3.5  8.5  چرخ دستی

  75.5  10  5.5  1  2  6  آبسردکن

  66  10  10  0.5  4.5  9  نیمکت و صندلی

  36  11  16.5  6  16.5  14  نصب تلفن همگانی

  42  3  11  4.5  7.5  32  نصب دستگاه واکس کفش

  43.5  11.5  16  2  7  20  پخش موسیقی

  51  23.5  14.5  3  5  3  صندوق هاافزایش تعداد 

  27  10  12.5  4.5  9.5  36.5  متمرکز کردن صندوقهاي دریافت وجه



8 

 

افزایش تعداد بازارها در سطح شهر براي افزایش 

  دسترسی
1  2  2.5  7.5  13.5  73.5  

  44  14  12.5  2.5  6  21  قرعه کشی به ازاء میزان خرید

بسته بندیهاي کوچک (فروش جزئی و دانه اي محدود 

  ...)و 
19  5  3  13  20.5  39.5  

  نتایج تحقیق: مأخذ

  

  بندي امکانات و خدمات نوین رتبه

بندي امکانات و خدمات مختلف قابل ارائه در ، اقدام به رتبهSAWاین بخش از مطالعه، بااستفاده از تکنیک  در

همچنین با توجه به میزان شاخص کلی محاسباتی، امکانات و خدمات مختلف قابل ارائه . شدشهرداري ارزاق بازارهاي 

نتایج حاکی از آن است که ارائه امکانات  .بندي گردید گروه) اولویت پایین –اولویت متوسط  –اولیت باال (به سه اولویت 

 -تر  ارائه میوه و تره بار با قیمت مناسب -ارائه لیست قیمت در بازار  - ها هبهبود بهداشت داخل غرف: و خدماتی همچون

افزایش تعداد بازارها در سطح شهر براي  -بهبود بهداشت محوطه طراف بازار  -بهبود بهداشت و آراستگی فروشندگان 

همچنین . می باشد 90افزایش دسترسی در اولویت باالیی قرار گرفتند که شاخص محاسباتی تمام موارد مذکور باالي 

نوع خدمت و یا  19نیز بودند در گروه اولویت باال قرار گرفتند که در مجموع  90تا  80انات و خدماتی که بین سایر امک

نوع تسهیالت و یا امکانات  14همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، . با اولویت باال قرار گرفتنددر گروه تسهیالت جدید 

  .ت نیز در گروه با اولویت پایین قرار گرفتندنوع تسهیال 7جدید نیز در گروه با اولویت متوسط و 

  

  بندي امکانات و خدمات نوین و قابل ارائه در بازارهاي شهرداري بر اساس میزان افزایش رضایت خانوارها رتبه -3جدول 

 نوع امکانات و خدمات نوین
شاخص کلی 

 محاسباتی
 اولویت

 94.69 ها هبهبود بهداشت داخل غرف

 اولویت باال

 93.8 لیست قیمت در بازارارائه 

 92.4 ارائه میوه و تره بار با قیمت مناسبتر

 91.5 بهبود بهداشت و آراستگی فروشندگان

 91.2 بهبود بهداشت محوطه اطراف بازار

 90.2 افزایش تعداد بازارها در سطح شهر براي افزایش دسترسی

 89.7 ها هامکان دستچین نمودن میو

 89.1 خوان در غرفنصب دستگاه کارت 

 88.4 نصب عابر بانک در بازار

 87.6 آبسردکن

 87.3 درجه بندي میوه و تره بار

 86.5 سرویس بهداشتی

 84.2 چرخ دستی

 82.3 نصب تابلوهاي راهنما در سطح شهر براي راهنمایی شهروندان

 82.1 ایجاد نمادهاي زیباسازي

 81.6 هر بازارنصب صندوق شکایت و پیشنهادات در 

 81.1 نیمکت و صندلی

 80.9 ایجاد پارکینگ در بازار
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 80.7 افزایش تعداد صندوق ها

ایجاد پایگاه اطالع رسانی جهت دریافت آخرین اطالعات میوه و تره بار 

 و دریافت شکایات و نظرات
75.9 

 اولویت متوسط

 75.5 استفاده از ساختمان و سازه زیباتر

 75.1 کودکان میبراي سرگرایجاد فضایی 

 74.7 ها هایجاد برد خواص میو

 73.3 اختصاص فضایی براي لوازم خانگی مورد نیاز

 73.2 اختصاص فضایی براي پوشاك مورد نیاز

جهت اطالع از وضیت ) 110 – 137مانند (ایجاد سامانه تلفن همگانی 

 و قیمت میوه و تره بار و دریافت شکایات و نظرات
69.3 

 65.9 ...)بسته بندیهاي کوچک و (فروش جزئی و دانه اي محدود 

 64.9 قرعه کشی به ازاء میزان خرید

 64.5 پخش موسیقی

 62.2 نصب مانیتورها و تلویزیونهاي تبلیغی

 60.4 نصب تلفن همگانی

 54.3 نصب دستگاه واکس کفش

 52.46 ارائه میوه و تره بار با مارکهاي خاص و معروف

 46.2 متمرکز کردن صندوقهاي دریافت وجه

 اولویت پایین

 44.8 بسته بندي میوه و تره بار

 37.4 حمل میوه و ارزاق از میدان تا ماشین

 35.6 فعالیت آژانس در بازار

 32.9 ارائه سبزي پاك شده

 14 فروش میوه از طریق پیک و فروش تلفنی

 7.4 فروش میوه از طریق اینترنت

  نتایج تحقیق: مأخذ

  

  گیري و پیشنهاداتبندي و نتیجهجمع

 ارزاق شهرداري مشهددر بازارهاي  رسانی نوین ي خدماتها هشیوبندي بررسی و اولویتهدف اصلی این مطالعه 

آمار و اطالعات مورد نیاز این مطالعه از طریق مطالعات اسنادي و میدانی و همچنین نظرات کارشناسی بدست . باشد می

در خصوص بازارهاي مختلف ارائه در این خصوص، بخشی از خدمات و تسهیالتی که در کشورهاي دیگر . آمده است

و مراکز تجاري کشورهاي دیگر و  ها هرسانی فروشگا اطالعي ها هگردد از طریق جستجو در منابع موجود و پایگامی

 –گلستان –طبرسی: بازار ارزاق 5براي تکمیل پرسشنامه اقدام به انتخاب . بخصوص کشورهاي پیشرفته بدست آمد

کنندگان به بازارهاي مذکور و بصورت تصادفی ي مربوطه از مراجعهها هسرافرازان شد و پرسشنام -حجاب –نیایش

با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات . باشدپرسشنامه می 300ي تکمیل شده ها هتعداد کل پرسشنام. ردیدتکمیل گ

  :ذیل ارائه می گردد

نیز ارائه شده، پیشنهاد و  3شماره ارائه خدمات و تسهیالت با اولویت باال و متوسط که در جدول  -1

 .گرددتوصیه می

تاي افزایش دسترسی خانوارهاي مختلف سطح شهر توسعه بازارها در سطح شهر مشهد در راس -2

 .گرددتوصیه می
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مدت و بلندمدت بار باید در میانرسد که سیستم فعلی توزیع کاال و همچنین میوه و ترهبه نظر می -3

بار از  فروشی به عرضه مستقیم کاالهاي مختلف و همچنین میوه و ترهتغییر یابد و از شکل بنکداري و عمده

 :ي بزرگ و مراکز تجاري تغییر یابد که در این خصوص موارد ذیل باید مدنظر قرار گیردها هطریق فروشگا

استفاده از تجربیات کشورهاي دیگر در خصوص نحوه توزیع و عرضه کاالهاي مختلف با استفاده از ) الف

  .سنجی آنهامطالعاتی ویژه و امکان

و روي آوردن به مراکز تجاري با در  ها هاهاي بخش خصوصی در توسعه فروشگاستفاده از پتانسیل) ب

در این خصوص استفاده از تجربیات کشورهاي دیگر بسیار مثمر ثمر (نظر گرفتن کاربري هاي مختلف در آن 

  ).است

کنندگان اصلی کاالها در تأمین کاالها و میوه و هاي تولیدکنندگان و عرضهاستفاده از توانمندي) ج

و نهایتاً کاهش ) خریدهاي بزرگ(ي ناشی از مقیاس ها هچنین استفاده از صرفبار بازارهاي فعلی و هم تره

داران تحت فشار کاهش قیمت و ارائه تخفیف کنندگان بدون اینکه مسؤلین بازارها و غرفهقیمت نهایی مصرف

  .باشند

روي آورن به مراکز تجاري با فضاهاي مختلف و متنوع که در چنین مراکزي، عالوه بر عرضه ) د

این امر در شهر مشهد که ساالنه بالغ بر . کاالهاي مختلف، به ارائه خدمات مختلف و متنوع نیز پرداخته گردد

  .شوند بسیار حائز اهمیت استمیلیون زائر و گردشگر به آن وارد می 12

ي تشویقی در کنار و حتی بجاي تخفیفات موجود در بازارهاي ارزاق ها هاستفاده از سایر گزین -4

دار هاي تخفیفهاي مختلف فرهنگی، استفاده از بلیطارائه جوایز بصورت قرعه کشی، استفاده از بن: همچون

 .نیز استفاده گردد... و ) من کارت(هاي الکترونیکی حمل و نقل داخل شهري سینما، استخر، بلیت

ارهاي آتی یابی و جایابی بازارهایی که از رونق نسبی خوبی برخوردار نیستند و همچنین بازمکان -5

نزدیکی به نقاط زائرپذیر و  –دسترسی به مراکز جمعیتی: هاي مختلف بخصوصسازمان بر اساس شاخص

 ...).و یا مترو و  ها ههمچون بزرگرا(نزدیکی به امکانات و تسهیالت حمل و نقل  –گردشگرپذیر
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