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  چکیده

از نگاه مشهد در خصوص انواع خدمات ارائه شده هدف اصلی این مطالعه بررسی و ارزیابی بازارهاي میوه و ارزاق شهرداري 

 1389بازار میوه و ارزاق شهرداري مشهد در سال  6خانوارهاي مراجعه کننده به از ،آمار و اطالعات مورد نیاز. می باشدخانوارها 

یزي چندمعیاري رهاي مختلف از برنامهبراي تجزیه و تحلیل اطالعات، عالوه بر استفاده از شاخصها و آماره. بدست آمد

(MCDM) استفاده شدشاخص اقتصادي و غیر اقتصادي  13در چارچوب .  

 بازارها در نظر گرفته شده، ارزیابیشاخص  در مجموع، شاخص رضایت خانوارها از بازارها که به عنوان نتایج نشان داد که

و در مورد بازارهاي ) 100از (79.03میوه  نسبتاً باال بوده و شاخص محاسباتی در مورد معیارهاي مختلف در خصوص بازارهاي

ترین دالیل عدم مراجعه و اصلیاز دیگر نتایج حائز اهمیت این مطالعه آن است که . باال می باشد بدست آمد که نسبتا73.9ًارزاق 

در انتها .ین بازارهایی است، دسترسی پایین به چنو ارزاق باري کم خانوارها به بازارهاي شهرداري براي تأمین میوه و ترهیا مراجعه

  .پیشنهاداتی در جهت توسعه بهینه بازارهاي شهرداري و همچنین ارتقاء شاخصهاي کلی ارائه شد

  .مشهد –ریزي چندمعیاري برنامه –بازار ارزاق  –بازار میوه و تره بار : لغات کلیدي
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  مقدمه-1

. ها همواره با زمان همراه باشندسازمان کند کهتعریف رسالت سازمان بر مبناي مشتري محوري حکم می

. باشندگرادرونتوانندنمیهاسازماناي برخوردر هستنداز جایگاه ویژهمشتریانجهانیاقتصاددرکهاکنون

سرمایه در برگشتمنبعتنهازیرا کهباشدمشتریانخشنوديمتوجهبایدسازمان،هايتوانمنديوهافعالیتهمه

درهاسازمانپیروزيبرايسرمایه. شودمهم تلقی میبسیاراصلبه عنوان یکتریان هستند و اینهر فعالیتی مش

نیزدارانسهامخشنودي. هستندنیازمندکردنکاربرايفضاییبهکارکنانکهگونههماناست،ضروريکار

تواندمیکهاستریانمشتخشنوديتنها. باشدسازمانرسالتووجوديهدفتواندنمیاست، ولیضروري

از این رو ضرورت توجه به مشتریان و تقاضاي آنان و . گیردقراراقداموحرکتراهنمايوآفرینانگیزه

.همچنین بررسی میزان رضایت مشتریان از چگونگی ارائه خدمات در سازمان از اهمیت باالیی برخوردار است

مناسباتخاذ راهبردهايرا برايايزمینهسازمان،یکضعفوقوتنقاطنساختآشکاربه طوري که ضمن

ومشتريمناسب باارتباطبرقراريجهتسیستمیمنظور بایداینبراي. آوردمیفراهمعملکردسطحارتقاءو

راسازمانضعفنقاطوهاشود تا کاستیدرخواستمشتریانازوایجادزمینهایندراز آنهاکسب اطالعات

ها به دنبال جذب و دهد که عمدتاً سازمانتایج عمده مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان مین. کنندبازگو

افزایش رضایتمندي مشتري نهایی خود هستند به طوري که رضایتمندي مشتریان به عنوان یکی از مهمترین 

به عنوان  بار کهمیوه و ترهاین مسأله به خصوص در سازمان میادین . باشدمی هاي اساسی در هر سازماناولویت

در بازارهاي داخلی،  و ارزاق مستقیم و به موقع میوهعرضه  تلقی شده و با اهدافهاي توزیع یکی از شبکه

و نظم ساماندهی بار، گذاري مناسب و موثر در خصوص میوه و ترهحمایت از حقوق مصرف کنندگان، قیمت

مورد  کاالهايتسهیل در تهیه و توزیع  ،هاي کشاورزيفرآورده و بارمیوه و ترهبخصوص بازار بخشیدن به بازار

مصرف مردم با انگیزه حذف عوامل واسطه از طریق ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

ده نیاز گسترده شهروندان از خدمات ارائه شبه  توجهبنابراین با.اي برخوردار استاز اهمیت ویژهکند اقدام می

رونق بازارهاي منظوربههاییمکانچنیندرفعالحضورجهتآنهاترغیببار،سازمان میادین میوه و تره

از این رو بررسی میزان رضایتمندي شهروندان از نحوه خدمات  .رسدنظر میبهضروريبار،میادین میوه و تره

له رضایتأمساهمیتدركباحاضرتحقیق .دی دارفراواناهمیت هاي آتیریزي مشتریان در برنامهرسانی به

ي و بازارهاي میوه و تره بار شهرداردرموضوعاینبررسیبهروش توصیفی و میدانیمشتري و با استفاده از 

بارسازمان میادین میوه و ترهتااست الزم،از این رو .پرداخته است در مشهد شهرداري همچنین بازارهاي ارزاق

نیازمنددیگرسويازوسازدآشناچگونگی ارائه خدمات در این بازارهابهنسبترااناز یک سو شهروند

در بازارهاي میوه و تره بار و عملکرد و خدمات ارائه شدهکنندگان ازشهروندان و مراجعهسنجش رضایت



بنابراین .شدبادر این نوع بازارها میهمچنین نیازسنجی در خصوص خدمات جدید درخواستیارزاق عمومی و 

بررسی و ارزیابی بازارهاي میوه و ارزاق شهرداري با تأکید بر شاخصهاي اقتصادي می هدف اصلی این مطالعه 

  .باشد که اهداف جزئی تر ذیل را شامل می شود

شامل بازارهاي (تره بار مشهد ومیوهمیادینمشتریان بازارهاي سازمانبررسی و ارزیابی رضایت.1

)ا سازه سبک و بازارهاي میوه و تره بار و ارزاق عمومیمیوه و تره بار ب

تره بار مشهدومیوهمیادینبررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان بازارهاي سازمان.2

میادیننیاز سنجی در خصوص خدمات جدید درخواستی از سوي شهروندان در بازارهاي سازمان.3

ار با سازه سبک و بازارهاي میوه و تره بار و شامل بازارهاي میوه و تره ب(تره بار مشهد ومیوه

)ارزاق عمومی

  

  روش تحقیق-2

و تکمیل پرسشنامه از مشتریانی که محصوالت مورد نیاز خود را از هاي میدانی در این مطالعه از پیمایش

سازه سبک شامل بازارهاي میوه و تره بار با -مراکز تحت پوشش سازمان میادین میوه و تره بار شهرداري مشهد 

آوري و جمعبا در ادامه. ه استاستفاده شد نمایندخریداري می -و بازارهاي میوه و تره بار و ارزاق عمومی

کنندگان بازارها در خصوص خدمات ارائه نظرسنجی از شهروندان و مراجعهاقدام به  تجزیه و تحلیل اطالعات

همچنین در بخش دیگري از مطالعه، اقدام به .شده است بار و ارزاق عمومی پرداختهشده در بازارهاي میوه و تره

نظر سنجی از خانوارهایی که به بازارهاي میوه و بازارهاي ارزاق مراجعه نمی کنند و یا کمتر مراجعه می کنند و 

  .همچنین غرفه داران بازارهاي مختلف شد

ماري همچون درصد و جمع آوري شده، عالوه بر استفاده از شاخصهاي مرسوم آ اطالعاتدر تحلیل 

نیز در جمع سازي نظرات خانوارهاي گروه هاي مختلف در  (SAW)میانگین، از روش مجموع ساده وزین

  .خصوص رضایت از بازارهاي میوه و بازراهاي ارزاق شهرداري پرداخت شد

 (MADM)یکی از قدیمی ترین روشهاي بکارگیري شده در برنامه ریزي هاي چند معیاري  SAWروش 

به  (*A)براي آن، مناسب ترین گزینه ) اوزان اهمیت از شاخص ها(Wبردار  بودنبه طوري که با مفروض  است

  :صورت ذیل محاسبه می گردد
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دارد که بتوان آنها را با یکدیگر  "بی مقیاس شده"نیاز به مقیاسهاي مشابه و یا اندازه گیریهاي روشاین 

.مقایسه نمود

از آنجایی که هدف اصلی این مطالعه بررسی در خصوص نحوه نمونه گیري باید به این نکته اشاره نمود که 

و نظرسنجی از خانوارهاي شهر مشهد در خصوص میادین میوه و تره بار شهرداري و همچنین میادین ارزاق می 

در گام بعد، پرسشنامه هاي . شد) بازار ارزاق 2بازار میوه و  4(بازار میوه و ارزاق  6بتدا اقدام به انتخاب باشد ا

  .گردیدتکمیل ) به تفکیک هر میدان(مربوط به مراجعه کنندگان بازار میوه و ارزاق 

  

  نتایج و بحث-3

ندگان به بازارهاي میوه و همچنین حاصل از مطالعات میدانی در خصوص مراجعه کن نتایجدر ذیل به ارائه 

  .بازارهاي ارزاق شهرداري ارائه شده است

  از بازار میوه شهرداري ي مراجعه کنندهرضایت خانوارها-3-1

بار ارائه کننده نسبت به میادین میوه و ترهشاخص رضایت خانوارهاي مراجعه13در این بخش از مطالعه، 

  .شده استاصله پرداخته است که در ذیل به بررسی نتایج حشده

بار کننده به بازار میوه درخصوص کیفیت میوه و ترهدرخصوص رضایت خانوارهاي مراجعه 1نتایج جدول 

باشد و درصد متوسط می 7.8درصد خانوارها باالي متوسط و تنها 92.2حاکی از آن است که رضایت حدود

رسد که نظر میه بنابراین ب. باشدنمی) خیلی ضعیفضعیف و (از متوسط میزان رضایت هیچکدام از آنها، کمتر

.بار وجود داردکننده به بازارهاي میوه و ترهبار خانوارهاي مراجعهرضایت نسبتاً باالیی از کیفیت میوه و تره

مراجعه خانوارهايدرصد  29دهد که سطح رضایت حدود بار، نتایج نشان میبندي میوه و ترهدرخصوص بسته

نتایج .باشددرصد نیز باالتر از متوسط می 54از متوسط است و حدود حد متوسط و کمتربازار، درکننده به 

ها ها، رفتار فروشندگان و کافی بودن تعداد غرفهوضعیت بهداشت و نظافت غرفه رضایت خانوارها در خصوص

هاي میوه، سطح رضایت کنندگان به بازاردرصد مراجعه 84درصد و  87درصد،  75دهد که بیش از نشان می

 –خوب (ها باالي متوسط ها، رفتار فروشندگان و کافی بودن تعداد غرفهآنها بترتیب از بهداشت و نظافت غرفه

رسد که رضایت نسبی نظر میه لذا ب. باشدمتوسط و کمتر از متوسط می کمی نیزباشد و درصد می) بسیار خوب

ر خصوص شیوه توزین صدور فاکتور نشان می دهد که نتایج د.درخصوص سه شاخص مذکور وجود دارد

درصد نیز در حد متوسط می  10.3درصد خانوارها سطح رضایت آنها باالتر از متوسط و حدود  89.7حدود 

  .باشد



کننده به درصد خانوارهاي مراجعه 73دهد که رضایت حدود نتایج مربوط به وضعیت پارکینگ نشان می

درصد نیز متوسط به پایین می  27باشد و حدود زارهاي میوه باالتر از متوسط میبازار از وضعیت پارکینگ با

هاي اطراف هرمیدان، مشکل چندانی براي پارکینگ به دسترسی باتوجهرسد که در شرایط فعلی، بنظر می. باشد

دازه آنها و چه به وجود ندارد که در صورتی که در آینده، سازان میادین بخواهد بازارهاي میوه را چه به لحاظ ان

هاي لحاظ تعداد آنها در سطح شهر توسعه دهد، از جمله ملزومات آن ایجاد فضایی براي پارك ماشین

خصوص در هاي میوه شهرداريکنندگان به بازارخصوص رضایت مراجعهنتایج در.باشدکننده میمراجعه

درصد از  80نوارها از امنیت اخالقی و درصد خا 87که سطح رضایت حدود نشان میدهد امنیت اخالقی و مالی 

  .باشدي رضایت نسبتاً باال دراین خصوص میدهندهامنیت مالی باالي متوسط است که نشان

نشان می دهد که به ) توزیع –کیفیت  –نظارت بر قیمت (سه شاخص نظارتی بازار نتایج در خصوص 

درصد از نظارت بر  74.1از نظارت بر قیمت، نوارهاي مراجعه کننده ادرصد خ 59.5ترتیب سطح رضایت حدود 

در این خصوص و در مورد هر سه شاخص . است متوسطدرصد از نظارت بر توزیع باالي  69.8کیفیت و 

درصد قابل توجهی از خانوارها سطح رضایت آنها در حد متوسط قرار دارد که ) بخصوص نظارت بر قیمت(

.قابل توجه و تأمل می باشد

  

  نظر شاخص هاي مختلفخانوارهاي مراجعه کننده به بازار میوه شهرداري از  رضایت-1جدول 

  ضعیفخیلی   ضعیف  متوسط    خوب    بسیار خوب    

  -  -  7.8  63.8  28.4  تره بارو  کیفیت میوه

  3.1  15.3  17.3  49  15.3  وضعیت بسته بندي میوه و تره بار

  -  5.2  19  60.3  15.5  وضعیت بهداشت و نظافت غرفه ها

  -  0.9  12.2  54.8  32.2  تار فروشندگانرف

  -  1.7  13.8  54.3  30.2  کافی بودن تعداد غرفه ها

موقعیت جغرافیایی و مکان استقرار 

  بازار

21.7  60  13.9  4.3  -  

  -  -  10.3  52.6  37.1  شیوه توزین و صدور فاکتور

  0.9  0.9  25  58.9  14.3  وضعیت پارکینگ

  -  0.9  12.1  67.2  19.8  اخالقی امنیت

  -  0.9  19.8  50  29.3  مالی امنیت

  1.7  3.4  35.3  47.4  12.1  نظارت بر قیمت

  0.9  1.7  23.3  63.8  10.3  نظارت بر کیفیت

  0.9  0.9  28.4  58.6  11.2  نظارت بر توزیع



کننده به بازارهاي میوه شهرداري در سطح رضایت خانوارهاي مراجعه می توان بندي کلییک جمعدر

، نتایج 2جدولدر این خصوص، در . ایت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادمورد شاخصهاي مختلف رض

هرکدام از اعداد نشان دهنده سطح . شاخصهاي مختلف رضایت با استفاده از جمع سازي شاخصها محاسبه شد

نزدیکتر باشد نشان  100رضایت نسبی در خصوص شاخص مورد نظر می باشد که هر چه شاخص محاسباتی به 

اال بودن سطح رضایت نسبی و هرچه که به صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده پایین تر بودن سطح رضایت دهنده ب

  .می باشد

می باشد که در خصوص شاخصهاي شیوه  70نتایج نشان می دهد که عمده شاخصهاي محاسباتی باالتر از 

اخص محاسباتی را به خود اختصاص بیشترین مقدار ش 84.12و  85.36به ترتیب با  بارتوزین و کیفیت میوه و تره 

همچنین رضایت خانوارهاي مراجعه کننده از کل شاخصهاي مورد بررسی که به نوعی رضایت کلی از . داده اند

بدست آمده است که نشان دهنده باال بودن سطح رضایت  79.03بازارهاي میوه و تره بار شهرداري نیز می باشد 

  .یوه و تره بار شهرداري می باشدنسبی مراجعه کنندگان از بازارهاي م

  رضایت کلی خانوارهاي مراجعه کننده به بازارهاي میوه و تره بار شهرداري در خصوص شاخصهاي مختلف-2جدول 

شاخص

مقدار شاخص  

محاسباتی

84.12کیفیت میوه و تره بار

71.62وضعیت بسته بندي میوه و تره بار

77.22وضعیت بهداشت و نظافت غرفه ها

83.72رفتار فروشندگان

82.6کافی بودن تعداد غرفه ها

79.76موقعیت جغرافیایی و مکان استقرار بازار

85.36شیوه توزین و صدور فاکتور

76.96وضعیت پارکینگ

81.18امنیت اخالقی

81.54امنیت مالی

72.9نظارت بر قیمت

76.18نظارت بر کیفیت

75.66نظارت بر توزیع

79.03شاخص کلی رضایت

نتایج تحقیق: مأخذ

  

  

  



  بازارهاي شهرداري با سطح شهرباري قیمت و کیفیت میوه و ترهمقایسه-3-1-1

هاي سطح شهر ارائه فروشیبار بازارهاي شهرداري با خردهي قیمت میوه و ترهنتایج مقایسه3در جدول

بار اند که قیمت میوه و ترهکننده اذعان داشتههاي مراجعهخانواردرصد 76.1دهد کهنتایج نشان می. استشده

تر از سطح شهر دانسته  درصد آنرا در برخی موارد پایین 12است و شهر سطحتر از بازارهاي میوه شهرداري پایین

  . داردتفاوتی با سطح شهر ن نیز اذعان داشته اند که درصد 8.5و از سطح شهردرصد آنرا باالتر 3.4اند، همچنین

  بازارهاي میوه شهرداري با سطح شهر از نگاه مراجعه کنندگان به بازارو تره بار میوهقیمت مقایسه-3جدول 

  باالتر از سطح شهر  پایین تر از سطح شهر
در برخی موارد باالتر از 

  سطح شهر
  تفاوتی با سطح شهر ندارد

76.1  3.4  12  8.5  

نتایج تحقیق: مأخذ

کنندگان به بازارهاي درصد مراجعه 71.8دهد که از نگاهبار نیز نشان میت میوه و ترهنتایج مقایسه کیفی

 درصد 15.4از سطح شهر، تردرصد پایین 2.6بار بازارهاي شهرداري باالتر از سطح شهر،میوه، کیفیت میوه و تره

  . درصد نیز تفاوتی با سطح شهر ندارد 10.3باالتر از سطح شهر و موارددر برخی

  و تره بار بازارهاي میوه شهرداري با سطح شهر از نگاه مراجعه کنندگان به بازارمیوهمقایسه کیفیت-4جدول 

  باالتر از سطح شهر  پایین تر از سطح شهر
در برخی موارد باالتر از 

  سطح شهر
  تفاوتی با سطح شهر ندارد

2.6  71.8  15.4  10.3  

نتایج تحقیق: مأخذ

درصد  70باالي (کننده به بازارهاي میوه شهرداري ت که عمده خانوارهاي مراجعهتوان گفمجموع میدر

باالتر از سطح شهر  آنهاو کیفیت تر  میوه و تره بار بازارهاي شهرداري پایینمعتقدند که قیمت ) کنندگانمراجعه

.است

. استبه بازارهاي میوه شهرداري ارائه شده) کنندهخانوارهاي مراجعه(ي خانوارها دلیل مراجعه5در جدول

 100شونده امکان پاسخگویی به چند گزینه وجود داشت، لذا جمع کل موارد پرسشمورد هراز آنجایی که در

ي خانوارها به بازارهاي میوه که اختالف نسبتاً ترین دلیل مراجعهدهد که اصلینتایج نشان می. شوددرصد نمی

بار در بازارهاي میوه شهرداري نسبت به یر دالیل دارد مناسب بودن قیمت میوه و ترهباالیی با سا

دومین عامل نیز که از . باشنددرصد خانوارها معتقد به آن می81هاي سطح شهر است که حدود فروشیخرده

بار از بازارهاي میوه و ترهبار و در واقع امکان خرید کلیه میوه درصد نسبتاً باالیی برخوردار است تنوع میوه و تره

در دسترس بودن . انددرصد خانوارها دلیل دوم را مورد مذکور عنوان نموده 56باشد که حدود شهرداري می

هاي بعدي درصد در رتبه 6.9درصد و  11.2درصد، 23.9با به ترتیب بازارهاي میوه، رفتار فروشندگان و کیفیت



. ي بسیار پایین باال بودن کیفیت نسبت به سایر عوامل استین خصوص رتبه ي حائز اهمیت در انکته. قرار دارند

ترین جاذبه این بازارها، پایین بودن قیمت کننده به بازار میوه، اصلیبه عبارت دیگر، از نگاه خانوارهاي مراجعه

اند که کیفیت شتهدر جداول قبلی نیز اذعان دا که هاي سطح شهر است و باال بودن کیفیتفروشینسبت به خرده

  .اي براي آنها نداردرسد که جاذبهباشد، بنظر میبار این بازارها باالتر از سطح شهر میمیوه و تر

  ي خانوارها به بازارهاي میوه شهرداريدلیل مراجعه-5جدول 

  درصد  دلیل خرید

  29.3  در دسترس بودن

  81  نسبت به خرده فروشی ها میوه و تره بارمناسب قیمت 

  11.2  فتار فروشندگانر

  56  تنوع میوه و تره بار

  6.9  باال بودن کیفیت

نتایج تحقیق: مأخذ

  از بازار ارزاق شهرداري ي مراجعه کنندهرضایت خانوارها-3-2

کننده به بازارهاي ارزاق شهرداري که هاي خانوارهاي مراجعهپرسشنامهدر این بخش از مطالعه نتایج 

. بازار ارزاق حجاب و سرافرازان تکمیل گردیده مورد بررسی قرار گرفته شده استهاي مربوطه در پرسشنامه

  .باشدپرسشنامه می 60کننده به بازار ارزاق شهرداري حدود هاي تکمیلی از خانوارهاي مراجعهتعداد پرسشنامه

ی کنندگان از بازارهاي ارزاق شهرداري مورد بررسشاخص کلی درخصوص رضایت مراجعه 15در ذیل 

ها، رضایت کلی بازار ارزاق در خصوص ي شاخصسازي کلیهدر انتها نیز از طریق جمع. استقرار گرفته

  .شاخصهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده است

نتایج نشان می دهد که رضایت . استرضایت خانوارها از کیفیت میوه و ارزاق نشان داده شده 6در جدول

است ) بسیار خوب –خوب (بار بازارهاي ارزاق، باالي متوسط از کیفیت میوه و ترهخانوارهادرصد  72بیش از 

همچنین رضایت . دانندبار این بازارها را متوسط و کمتر از متوسط میدرصد نیز کیفیت میوه و تره 28و حدود 

 10.3ط و حدود کننده از کیفیت ارزاق بازارهاي شهرداري باالتر از متوسدرصد خانوارهاي مراجعه 90حدود 

هاي ارزاق نیز رضایت خانوارها در خصوص بهداشت غرفه. باشددرصد نیز رضایت آنها از در حد متوسط می

درصد  24.1درصد خانوارها باالي متوسط و حدود  72اي که سطح رضایت بیش از گونهبه. باشدنسبتاً باال می

 بندي میوه و ارزاق نشانضایت خانوارها از بستهنتایج در خصوص ر.باشددرصد نیز ضعیف می 3.4متوسط و 

 55اي که سطح رضایت حدود گونهبه . ي باال بودن رضایت نسبی در خصوص دو شاخص مذکور استدهنده

تر از درصد نیز متوسط و پایین 45بار باالي متوسط و همچنین حدود بندي میوه و ترهدرصد خانوارها از بسته



بندي ارزاق نسبت به میوه کننده به بازارهاي ارزاق از بستهرضایت خانوارهاي مراجعه همچنین.باشدمتوسط می

  . باشددرصد نیز متوسط می 11درصد باالي متوسط و حدود  89اي که سطح رضایت حدود گونهباالتر است به

 23.3هاي مورد بررسی در تعیین سطح رضایت خانوارها، رفتار فروشندگان است که از دیگر شاخص

درصد 13.2درصد خوب، 60کنندگان به بازارهاي ارزاق رفتار فروشندگان را بسیار خوب، درصد از مراجعه

رسد که در خصوص رفتار فروشندگان نیز بنظر می. اند که ضعیف استدرصد نیز اذعان داشته 3.3متوسط و 

هاي شیوه توزین نیز از دیگر شاخصتعداد غرفه، موقعیت جغرافیایی میدان و .رضایت نسبی وجود داشته باشد

کننده به درصد خانوارهاي مراجعه 63.3حدودنتایج حاکی از آن است که سطح رضایت . مورد بررسی است

ي توزین باالي درصد نیز از شیوه 62درصد از موقعیت جغرافیایی و حدود  60بازارهاي ارزاق از تعداد غرفه، 

رسد که سطح رضایت رخصوص سه شاخص مذکور نیز، بنظر میباشد که دمی) بسیار خوب-خوب(متوسط 

حاکی از آن در خصوص رضایت مراجعه کنندگان از وضعیت پارکینگ بازار ارزاق نتایج .باشدنسبی باال می

 23.2اند و بعد از آن عنوان نموده "خیلی خوب"و  "خوب"درصد وضعیت پارکینگ را  65است که بیش از 

  . اندمودهدرصد نیز ضعیف عنوان ن

امنیت مالی و امنیت اخالقی دو شاخص مورد بررسی دیگر در ارزیابی رضایت خانوارها از بازارهاي میوه و 

کنندگان سطح رضایت آنها درمورد دو درصد مراجعه 50دهد که بیش از نتایج نشان می. باشندارزاق می

 49و در مورد امنیت مالی نیز حدود  درصد 45شاخص مذکور باالي متوسط است که در مورد امنیت اخالقی 

از آنجایی که امنیت مالی و همچنین اخالقی از . باشددرصد سطح رضایت آنها متوسط و کمتر از متوسط می

درصد در مورد هر  50باشد لذا اگر چه بیش از جمله شاخصهاي با تأثیرگذاري باال در مباحث علوم اجتماعی می

ر از متوسط است ولی درصد قابل توجهی نیز سطح رضایت آنها متوسط و دو شاخص، سطح رضایت آنها باالت

از ) توزیع-کیفیت-نظارت بر قیمت(سه شاخص نظارتی .تر از متوسط است که الزم است مدنظر قرار گیردپایین

کننده، درصد خانوارهاي مراجعه  63حدود  نتایج حاکی از آن است که. باشددیگر شاخصهاي مورد بررسی می

باشد که در مورد نظارت بر کیفیت و همچنین نظارت ح رضایت آنها از نظارت بر قیمت باالتر از متوسط میسط

در این خصوص از آنجایی که درصد کمی . باشددرصد باالتر از متوسط می 68و  66بر توزیع به ترتیب حدود 

ز شاخصهاي مختلف رضایت نسبی ا رسد کهباشد، لذا به نظر میاز خانوارها رضایت آنها کمتر از متوسط می

  .نظارت وجود دارد

  



در خصوص رضایت کلی خانوارهاي مراجعه کننده به بازارهاي بازارهاي ارزاق عمومی شهرداري-6جدول 

  شاخصهاي مختلف

  ضعیفخیلی   ضعیف  متوسط    خوب    بسیار خوب    

  -  17.2  10.4  51.7  20.7  تره بارو  کیفیت میوه

  -  -  10.3  51.7  37.9  ارزاق کیفیت

  -  3.4  24.1  58.6  13.8  وضعیت بهداشت و نظافت غرفه ها

  -  14.8  29.6  40.7  14.8  وضعیت بسته بندي میوه و تره بار

  -  -  11.1  63  25.9  ارزاق وضعیت بسته بندي

  -  3.3  13.3  60  23.3  رفتار فروشندگان

  10  10  16.7  53.3  10  کافی بودن تعداد غرفه ها

  13.3  10  16.7  46.7  13.3  مکان استقرار بازار موقعیت جغرافیایی و

  -  10.3  27.6  48.3  13.8  شیوه توزین و صدور فاکتور

  3.8  23.2  7.7  53.8  11.5  پارکینگ

  3.4  6.9  34.5  44.8  10.3  اخالقی امنیت

  3.4  10.3  34.5  41.4  10.3  مالی امنیت

  -  10  26.7  46.7  16.7  نظارت بر قیمت

  -  16.7  16.7  50  16.7  نظارت بر کیفیت

  -  13.8  17.2  51.7  17.2  نظارت بر توزیع

نتایج تحقیق: مأخذ

شاخص مورد بررسی در خصوص رضایت و همچنین با استفاده از شاخصهاي  15در مجموع با توجه به 

کننده به بازارهاي ارزاق شهرداري در خصوص مورد بررسی، وضعیت رضایت نسبی خانوارهاي مراجعه

نتایج حاکی از آن است که سطح رضایت . ارائه گردیده است 7مچنین کلیه شاخصها در شاخصهاي مختلف و ه

در این خصوص میزان شاخص محاسباتی در مورد . است که نسبتا باال می باشد) 100از (73.9کلی بازار 

عیت و شاخص هاي تعداد غرفه، موق 80شاخصهاي کیفیت ارزاق، بسته بندي ارزاق و رفتار فروشندگان باالي 

  .می باشد 70جغرافیایی بازار، وضعیت پارکینگ و امنیت مالی کمتر از 



  رضایت کلی خانوارهاي مراجعه کننده به بازارهاي ارزاق شهرداري در خصوص شاخصهاي مختلف-7جدول 

مقدار شاخص محاسباتی شاخص

75.18کیفیت میوه و تره بار

85.44کیفیت ارزاق

76.5ه هاوضعیت بهداشت و نظافت غرف

71.04وضعیت بسته بندي میوه و تره بار

82.96وضعیت بسته بندي ارزاق

80.6رفتار فروشندگان

68.66کافی بودن تعداد غرفه ها

67.34موقعیت جغرافیایی و مکان استقرار بازار

73.12شیوه توزین و صدور فاکتور

69.12پارکینگ

70.28امنیت اخالقی

68.92امنیت مالی

74.08نظارت بر قیمت

73.4نظارت بر کیفیت

74.4نظارت بر توزیع

73.9شاخص کلی

  نتایج تحقیق: مأخذ

  و کیفیت میوه و ارزاق بازارهاي ارزاق شهرداري قیمتمقایسه  -3-2-1

 کننده به بازارهاي ارزاق شهرداري در خصوص قیمت میوه ونتایج مقایسه خانوارهاي مراجعه 8در جدول

کننده معتقدند که قیمت میوه درصد خانوارهاي مراجعه 46.7نتایج حاکی از آن است که . ارزاق ارائه شده است

. اند که تفاوتی با سطح شهر ندارددرصد نیز اذعان داشته 43.3تر از سطح شهر است و در بازارهاي ارزاق پایین

 48.3تر از سطح شهر و که قیمت ارزاق پایین کنندگان معتقدنددرصد مراجعه 44.8همچنین در خصوص ارزاق، 

  .درصد نیز معتقدند که تفاوتی با سطح شهر ندارد

  

  و تره بار بازارهاي ارزاق شهرداري با سطح شهرمیوهقیمت مقایسه -8جدول 

  باالتر از سطح شهر  پایین تر از سطح شهر
در برخی موارد باالتر از 

  سطح شهر
  تفاوتی با سطح شهر ندارد

46.7  3.3  6.7  43.3  

  نتایج تحقیق: مأخذ

  



  

  ارزاق در بازارهاي ارزاق شهرداري با سطح شهرقیمت مقایسه -9جدول 

  باالتر از سطح شهر  پایین تر از سطح شهر
در برخی موارد باالتر از 

  سطح شهر
  تفاوتی با سطح شهر ندارد

44.8  3.4  3.4  48.3  

نتایج تحقیق: مأخذ

  

کننده در خصوص کیفیت میوه و ارزاق بازارهاي شهرداري حاکی از آن اي مراجعهنتایج مقایسه خانواره

درصد خانوارها معتقدند که کیفیت میوه بازارهاي میوه و ارزاق باالتر از سطح شهر  55.2است که حدود 

ین در همچن. انددرصد نیز بدون تفاوت عنوان کرده 24.1تر و همچنین درصد نیز آن را پایین 20.7باشد، می

 43.3تر و درصد پایین 6.7درصد کیفیت ارزاق بازارهاي ارزاق را باالتر از سطح شهر،  50خصوص ارزاق نیز 

کننده، رسد که از نگاه خانوارهاي مراجعهلذا بنظر می. اند که تفاوتی با سطح شهر ندارددرصد نیز اذعان داشته

  .باشدري نسبت به سطح شهر بیشتر از ارزاق میهاي ارائه شده در بازارهاي شهردااختالف کیفیت میوه

  و تره بار بازارهاي ارزاق از نگاه مراجعه کنندگانمیوهکیفیت- 10جدول 

  بدون تفاوت  باالتر از سطح شهر  پایین تر از سطح شهر

20.7  55.2  24.1  

نتایج تحقیق: مأخذ

  کیفیت ارزاق بازارهاي ارزاق از نگاه مراجعه کنندگان- 11جدول 

  بدون تفاوت  باالتر از سطح شهر  پایین تر از سطح شهر

6.7  50  43.3  

نتایج تحقیق: مأخذ

  

  و پیشنهادات و نتیجه گیري بنديجمع  -4

آمده، پیشنهادات ذیل جهت افزایش رضایت خانوارها از بازارهاي میوه و تره بار و  بدستبا توجه به نتایج 

  :زارها ارائه می گرددافزایش کارایی با همچنینارزاق شهرداري و 

توسعه بازارهاي شهرداري، بخصوص بازارهاي میوه شهرداري در کل نقاط شهر، با در نظر گرفتن .1

.اصول علمی دسترسی خانوار ها توصیه می گردد



در ) بخصوص بازارهاي میوه(از آنجایی که تعداد قابل توجهی از مراجعین به بازارهاي شهرداري .2

ی گیرد، حضور و نظارت باال در چنین ساعتهایی، تأثیر بسزایی بر بعد از ظهر و عصر صورت م

.کارایی بازار، بخصوص از بعد نظارتی دارد

 -خوان دستگاه کارت -عابربانک : بر اساس نتایج مطالعه، ارائه خدمات و امکاناتی همچون.3

.  دستی در بازارهاي شهرداري، با اولویت باال توصیه می گرددچرخ -سرویس بهداشتی 

پیشنهاد می شود که در تمامی بازارهاي ارزاق و بازارهاي میوه، غرفه هایی در خصوص عرضه .4

این امر از یک طرف باعث افزایش رضایت مشتریان فعلی . میوه هاي دستچین در نظر گرفته شود

بازار و همچنین کاهش قابل توجه موارد شکایتی آنها می گردد و از طرف دیگر باعث جذب 

.وارهایی که کمتر به بازارها مراجعه می کنند می گرددسایر خان

از آنجایی که یکی از اصلی ترین شاخص هاي جذب مشتري به بازارهاي میوه و همچنین ارزاق .5

شهرداري، پایین بودن قیمت آنها می باشد، پیشنهاد می شود که از سایر گزینه ها و ابزارهاي جذب 

کشی بر اساس میزان خرید،  استفاده از بنهاي مختلف مشتري، همچون دادن جوایز بصورت قرعه 

بخصوص توصیه . نیز استفاده گردد... فرهنگی، استفاده از بلیطهاي تخفیف دار سینما، استخر  و 

می گردد که در بازارهاي ارزاق، عالوه بر گزینه تخفیف، از موارد مذکور نیز استفاده گردد، زیرا 

در مورد تمام کاالها باعث می شود که کاالهاي با برند معروف در بازارهاي ارزاق، ارائه تخفیف 

و ممتاز که معموال از حاشیه خرده فروشی کمی نیز برخوردارند، در مدت زمانی نه چندان 

بلندمدت، در چنین بازارهایی عرضه نگردد و در واقع، صرفه اقتصادي براي فروش چنین کاالهایی 

رسد ارائه چنین خدمات و امکاناتی تأثیر به نظر می. اشدنزد مسؤولین غرفه ها وجود نداشته ب

.بسزایی بر جذب مشتري داشته باشد

پیشنهاد می شود که در راستاي افزایش میزان جذب خانوارها به بازارهاي میوه و ارزاق، عالوه بر .6

توسعه آنها در مناطق مختلف شهر مشهد، اطالع رسانی نسبتاً جامعی نیز در خصوص مزیتهاي 

در این مورد، استفاده از رسانه . به خانوارها ارائه گردد) بخصوص در مورد ارزاق(نین بازارهایی چ

تلویزیون به عنوان اصلی ترین رسانه که نقش بسزایی در افزایش اطالعات خانوارها دارد می تواند 

.نقش مهمی ایفا نماید

ه بار به شهروندان، مطالعاتی با پیشنهاد می شود که در راستاي افزایش کارایی عرضه میوه و تر.7

هدف شناخت تقاضاي انواع میوه و تره بار در شهر مشهد، روشهاي بهینه عرضه میوه و تره بار و 

  .همچنین روشهاي عرضه مستقیم میوه و تره بار از مزرعه به خانوار صورت گیرد
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