
 چکیده
آن در  وعوامل وعلل شهرداری ساله چهار خدمات از رشت مردم رضایت میزان یبررسبه  تحقیق نیا

پرداخته، روش تحقیق توصیفی وتحلیلی همراه بامطالعات کتابخانه ای،اسناادی   5931-5931سالهای 

 از رشنت  منردم  رضایت میزان بررسی هدف اصلی تحقیقباشد. می ومیدانی وبهره گیری از پرسشاامه

معرفی خدمات چهارساله شهرداری درشنهر رشنت    ،آن عوامل و علل و داریشهر چهارساله خدمات

ارائه راهکارهای الزم و شهرداری توسط اجرایی شهری، خدمات از رشت مردم مادی رضایت ومیزان

 دهند  منی  تحقیق نشنان  نتایج باشد. می مادی شهروندان در شهر رشتجهت افزایش میزان رضایتدر

 یجمن  آور  طیشنرا چگنونگی   ،ارائه خندمات  نظر از رشت را هراسخ دهادگان وضعیت شپاکثریت 

 انند کنه  همچاین اظهار داشنته  .اندخیلی خوب بیان نموده و هاکوچه و ابانهاینظافت خ چگونگی،زباله

 شبکه معابر شهری در بوده ورشت متوسط  شهر ساله شهرداری در میزان مااسب بودن خدمات چهار

 هین ارا نیبن  شنهروندان معتقدنند   اکثنر  باشند. متوسطی مااسب می حد درسفالت روکش آ نظر از شهر

 ازشنهروندان رشنتی    و تاثیر بسیار زینادی وجنود دارد.  مردم  یتمادیرضا زانیو م یخدمات شهردار

عات میدانی نگارننده  مطال همچایندارند. یی رضایت متوسطارائه شده توسط شهردار یخدمات شهر

گانه بیانگراین است که عملکرد شنهرداری نسنبت بنه ارائنه      شهرداری مااطق پاج در اسااد موجود و

نگناهی گنارا در شنهر     خدمات به مردم خیلی خوب نبوده و شهروندان احساس رضایت نمی کااند. 

تاها دراینن   ایم وتوسعه شهری پیشرفتی نداشتهسال ازنظر  93کاد که با گاشت بیش از می رشت بیان

پاجم کمربادی یخ سنازی بنه یلنی     فاز 5931.مثال درسال اضافه شده است  گار مدت چاد خیابان و

بان صیقالن بنه تختنی احنداث    ضیابری احداث گردید،خیاپس ازمدتی خیابان معلم و متصل شد، پور

سالهای اخیرخیابانی ازجماران به بیانی متصل شد ودربرخی مااطق هم کوچه ها عریض تنرو   در شد.

سالهای اخینر بسنیارمورد    که در ه است ددماتی ارائه داخرشت روکش اسفالته شدند. البته شهرداری 

 ابتندای شنریعتی   امنام خمیانی و   ،سنعدی  ،اگفرش نمودن خیابان اعلم الهدینقد و بررسی بوده و س

 سناله  چهنار  ازخندمات  رشنت شهر منردم  رضنایت  مینزان  بررسنی  جهت مطالعنه و باشد.باابراین  می

رینزی الزم جهنت حنل اینن     برنامنه  ه ین  و سایی مشکالت موجود در ماطقن یدم اول شاا شهرداری

اکثر معنابر و  ترافی  درآبگرفتگی معابر،  عمدتا اکثرافراد ازلعات میدانی مطاباشد.البته در مشکالت می

مجمنو   فصنل گرمنا ودر   درها و خیابانها و بخصوص نوسان برق  نامااسب بودن سطح پوشش کوچه

توانند بینانگر نارضنایتی     منی  خنود اینن امر  کنه عدم توجه مسئولین به این مشکالت سخن گفتنه اند. 

 باشد. می خدمات ارائه شده در شهر رشتازشهروندان 

، شهر رشتشهرداری ،ساله چهار خدمات ،مردم ، مندیرضایت :واژگان کلیدی  


