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گذران اوقات  راغت سالم برفورد  سازد و به نحوی شا سره در ختدمت   رهیخریتف و   
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 مقدمه

انضمامف ی انسانف بسرر و مفهومف گسررد  و چند وجهف دارد. از  ک سو اباادی مادی، عینف و  نیاز در جاماه

گیرد و از سوی د یر ناظر بر وجوهف نماد ن، کیفتف و   مانند نیاز به غذا، مسکن، سالمت و بهداشت را دربرمف

هتای   مانا ف است. مانند نیاز به فموزش، تربیت، تالق، هنر، مطالاته و  راغتت. نیازهتای  رهنیتف در حتوز      

اجرمتاعف دگرگتون    و تحتوتت اقرصتادی و  نیازهای نماد ن و مانا ف جای دارند. نیازهتای  رهنیتف در پرتت   

  ابند. شوند و از حالت ساد  و محدود به پیچید  و مرنوع تحول مف مف

هتای کالیفرنیتا و    ر زی شهری و بهداشت عمتومف دانشتیا    اسراد برنامه« لئونارد دهل» ی شهر سالم را  ا د 

اعف و کالبتدی بتا امکانتاتف کته     برکلف مطر  کرد  است. از د د وی شهر سالم عبارت است از محیس اجرمت 

پذ ر سازد. او بر ا ن نظر است که شهر با د  های زندگف را به سهولت و با کارف ف مطلوب امکان ی  االیت کلیه

باشد و به مثابه ارگانیزمف  شهروندانش گوی نیازهای گسررد ،  زف ند   و مرغیر ای مناسب و موثر پاسخ به گونه

خود را دارد، که برواند نیازهای رو به تغییر اما همیشتیف زنتدگف را تتامین کنتد      زند  هنیامف توانا ف اصال 

ای ساکنانش را مانند غذا،  توانا ف برفوردن نیازهای پا هکه   (. شهر مطلوب عالو  بر ا ن67 :1379)صالحف، 

دی و  رهنیتف و  قادر است به نیازهای عملکر ؛ های اجرماعف و سالمت را دارد پوشاک، خانه، امنیت، مراقبت

ها ف برای تولید، رشتد،   هنری زندگف شهری نیز پاسخ دهد. از ا ن منظر تزم است شهر قابلیت تحقق عرصه

ها ف که  ها زندگف کرد، مکان ها ف که بروان در فن فموزش، کار و تفر ح برای شهرنشینان داشره باشد. عرصه

هتای تجربیتات ز بتا ف،     ها ف که شهروندان در عرصه بروان در فنها بود و گذران اوقات سالم داشت و  االیت

(.  از ا تن روستت کته    Duhl, 1987, 18 رهنیف، هنری و ورزشف حضور و مشارکرف  اال داشره باشند )

 مطالاه و بررسف نیازهای  رهنیف و هنری شهرنشینان نقش بنیاد ن در تحقق شهر سالم دارد.

شهر تهران مورد شناستا ف و ستنجش قترار     مرکزیپهنه  در ا ن پژوهش نیازهای  رهنیف و هنری ساکنان

بررستف شتد  استت. امتا قبتل از بیتان اباتاد و زوا تای مستئله تزم استت مفهتوم             فن گر ره و کم و کیف
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 روشن و مشخص شود. 1«نیازسنجف»

 تشکیل شد  و به مانای  رف ند سنجش نیاز است. نیازسنجف زمانف« سنجف»و « نیاز»نیازسنجف از دو کلمه 

ی  ر زی خواسره باشد از وضایت موجتود در ارتبتاب بتا زمینته     شود که  ک سازمان و  ا واحد برنامه انجام مف

هتا و   هتا بروانتد سیاستت    هتا و ظر یتت   ها، اولو ت خاصف، شناخرف اساسف کسب کند، تا با توجه به ضرورت

و ابزارهتای طراحتف و   ها ز پیش شرب سازی کرد  و به اجرا درفورد. بنابرا ن نیازسنجف ا های خود را به برنامه

کند. منظور از نیازستنجف   ر زی نقش کلیدی بازی مف ها است. و در تایین سمت و سوی برنامه تدو ن سیاست

ی نیازهتا گتردفوری کترد  و بته      عبارت است از کاربرد  نونف که بروان به کمک فنها اطالعات مناسب دربار 

 (.11:1378، و جاماه دست  ا ت )بابا ف  های  رد، گرو الیوی نیازها و خواسره

دار برای تایین اهداف، شناسا ف  اصله بین وضع موجتود و   نیازسنجف  رف ندی نظام« بورتن و مر ل»به نظر 

(. نیازستنجف  تک شتکل از تحقیتق     1381:25گا ،  است ) رحف و اجار هاها و در نها ت تایین اولو ت  هدف

بترداری از   ها نیست، بلکته استرفاد  و بهتر     ها و تحلیل فن فوری داد کاربردی است و صر ا روشف برای گرد

(. نیازسنجف به  ک  را ند  ا جر ان اشتار  دارد کته   128-129 :1383شود )غفاری،  ها را نیز شامل مف  ا ره

کتاهش  تا   اند و با تد بترای    ای از نیازها که براساس اولو ت تنظیم شد  ی فن عبارت است از مجموعه نریجه

(.  ا د  نیازسنجف ا ن 65 :1379زاد   زادگان و ترک )عباس رطرف کردن فنها اقداماتف اساسف صورت پذ ردب

کنتد و تغییراتتف را کته در     ا دور مفی نیازه است که حدس، گمان، تابیر و تفسیر را از اطالعات موجود دربار 

 .سازد ف د؛ شفاف مف الیوی زندگف و ر رار و سبک زندگف مردم پد د مف
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 بیان مسئله: -5-5

ای در  کند. نخست فن که شهرنشینف مااصر به دگرگتونف تتاز     رض حرکت مف ا ن پژوهش از چند ن پیش 

کیفیت زندگف و نیازهای انسان شهرنشین منجر شد  به طوری که نیازهای شهرنشینان مخرصات جد دی بته  

ا تزاری جاماته شهرنشتین را     ی نترم  یدا کرد  است. دوم فن که نیازهای  رهنیف وجههلحاظ کمف و کیفف پ

ی پا دار شهری روندی  راگیر و همه جانبه است که به صورت ارگانیک و  دهد. سوم فن که توساه تشکیل مف

تتوازن    ابد؛ لذا عدم محیطف امکان تحقق مف همبسره در ابااد اقرصادی، اجرماعف، سیاسف،  رهنیف و ز ست

ی همیتون   کند. چهارم فن که توستاه  الذکر کلیت نظام شهری را دچار اخرالل و نابسامانف مف در عناصر  وق

 رهنیف از لوازم توساه پا دار شهری محسوب شد  و نیازهای مرکثر و مرنوع همیتام بتا فن شتکل گر رته و     

ور داد  شود. پنجم فن کته شهرنشتینف   با ست به فن پاسخ مناسب، ماقول و درخ شود؛ بنابرا ن مف نما ان مف

هتا   هتا و تتنش   ها و اضطراب ها، بداخالقف ها، فسیب عصر حاضر، انسان شهری شد  را با انواع از خودبییانیف

روبرو ساخره است. ضاف اخالق شهری، کاهش تاهد و اعرمتاد اجرمتاعف، تستلس عقالنیتت ابتزاری، رشتد       

ضاف قواعد عمل جماف عام و انواع انحرا ات اجرماعف و  ها، قطبف شدن ارزش ،های شخصیرف گسسره نظام

 نشینف مااصر است. های بارزی از بحران شهر هنجارشکن نمونه

توان اسرنراج کرد که شهرنشینف صنارف شد  امروز ن بیش از پیش به فن نیاز دارد کته   بنابر مقدمات  وق مف

های تحقق فن توجته بته    ترد د از پیش شرب بف انسانف احیاء و اصال  شود و -گاهف  رهنیف به مثابه ز ست

گام در جلب مشارکت شهروندان است. در پرتو نیازسنجف  رهنیف و جلب  ننیازشناسف  رهنیف به عنوان اولی

ستازی   ها ف دست  ا ت که به طور مداوم مبنتا ف بترای بهبتود و بهینته     توان به داد  مشارکت شهروندان مف

نه را جهت توساه و ارتقای هر چته بهرتر  رهنت  و دانتش عمتومف، اختالق       های  رهنیف باشد و زمی برنامه

شهری و غنف سازی اوقات  راغت شهروندان  راهم فورد. نها ت فن که گام گتذاردن در شناستا ف نیازهتای    

ا رادگف ارزشف و  ای جهت کاهش و زدودن از ر خت ی فغاز ن و پا ه  رهنیف مرنوع و مرکثر شهروندان، نقطه
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 در شهرهای مااصر به خصوص کشورهای جهان سوم خواهد بود.هنجاری 

هتای نیازهتای    هتا در حتوز    شهرها و کشورهای جوامع در حال توساه شاهد اقدامات بسیاری بود  که دولتت 

اند. اما از فن جا که در تشخیص خاسریا  و شدت ا ن نیازها پتژوهش    رهنیف از د دگا  خودشان به کار بسره

کنند، بلکه اغلتب   است؛ مردم نه تنها ا ن اقدامات را پاسخیو ف نیازهای خود تلقف نمف کا ف صورت نیر ره

دانند. بنابرا ن هرگا  تشخیص نیازها از ستوی مستئوتن بتا     ها را ماناف بر سر را  ارضای نیازهای خود مف فن

جرمتاعف پیتروی   تشخیص نیازهای ذهنف مردم مرفاوت و ناهماهن  باشد، در فن صورت مردم از هنجارهای ا

 نکرد  و همبسریف اجرماعف نیز دچار عدم توازن خواهد شد.

 ضرورت و اهمیت پژوهش -5-1

فن بنابه دت تل   مرکزیی  انجام نیازسنجف  رهنیف و هنری از شهرنشینان ساکن شهر تهران و از جمله پهنه

 ز ر ضرورت دارد.

 های  رهنیف؛ یتها و  اال ر زان  رهنیف برای هدا ت برنامه ت نیاز برنامه

 های  رهنیف؛ ت نیاز به بهبود اطالعات و داد 

 ر زی  رهنیف؛ ت  راهم سازی اطالعات برای برنامه

 ت نیاز به ا زا ش کارا ف و اثربخشف اقدامات  رهنیف؛

 ی کاتها و خدمات  رهنیف؛ ت نیاز به بهینه سازی تولید و عرضه

 رهنیف؛های   ت گامف اساسف در ا زا ش مخاطبان برنامه

 های  رهنیف ت نیاز به بهسازی عملکرد  االیت

 (7 :1386ها )رزاقف  جو ف بیشرر  ا کنررل هز نه ت رعا ت صر ه

ی کالن شهر تهران که در پنجا  سال اخیر با اباادی شرابان و گسررد  به وقوع پیوسره نیازمنتد   رشد و توساه

ت، به طوری که همیام با فن شناخت وسیع و عمیق ا زاری اس در وجو   رهنیف و نرمپیش  از ی بیش  توساه

 (92:1387کند )کوثری و د یران  ی خدمات و کاتهای  رهنیف در ابااد ز ر اهمیت پیدا مف از نیازهای عرضه
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 های  رهنیف و ...(؛ های  رهن  و اتاق های عرضه  رهنیف ) رهنیسراها، خانه ت نیازسنجف کالبدها و مکان

 های  رهنیف(؛  رهنیف )کاتها، خدمات و برنامه ت نیازسنجف محرواهای

 ی محرواهای  رهنیف )نما ش، مشاور ، هما ش، نشست و ...(؛ ت نیازسنجف سازوکارهای عرضه

 ت نیازسنجف مایارهای سازوکارهای  رهنیف )سن، جنس، تحصیالت، اقشار اجرماعف و ...(؛

ی  رهنیتف و اجرمتاعف روبروستت و     د تد  های تاباه بتا مستا ل و مشتکالت ع    شهر بزرگ تهران و شهرک

شتود کته پتیش نیتاز فن انجتام مطالاتات و        دهفگا   رهنیف اصال  و باز ستازمان  با ست به مثابه تنفس مف

های شهری و ازجمله  ها و پهنه است. برمبنای شناسا ف نیازهای  رهنیف شهرنشینان در مکان جامع تحقیقات

هتای  رهنیتف در  ضتای شتهری      ها و برنامه سیاستو تدو ن  تهران بزرگ است که طراحف مرکزی ی پهنه

هتای   ها و حوز  ر زی شد  و هد مند در مکان های  رهنیف در واقع  ک اقدام برنامه پذ ر شود. سیاست امکان

ر زی  رهنیف  های نیازهای  رهنیف شهرنشینان اسروار است. برنامه ی کشف و اولو ت شهری است که برپا ه

ای نتدارد تتا    اند کیفیت زندگف  رهنیف را در جوامع شهرنشین غنا ببخشد و ارتقاء دهد؛ چتار  برای فن که برو

های  رهنیف را در قالب نیازهای شهرنشینان مدنظر قرار داد  و به کار  ها، محرواها و  االیت موضوعات، مولفه

هتای  رهنیتف    و ن برنامته ها ف از نوع نیازسنجف  رهنیف در طراحف وتد گیرد. از ا ن منظر است که پژوهش

  ابد. اهمیت مف

 اهداف پژوهش -5-9

ا ن پژوهش دو سطح نیازسنجف را هدف قرار داد  است. نخست نیازسنجف محرواهای  رهنیتف )ختدمات و   

ی محرواهتای  رهنیتف )نما شتف، مشتاور ،      های  رهنیف، ...( و دوم نیازسنجف ستازوکارهای عرضته    برنامه

ی  منظور جهت سنجش نیازهتای  رهنیتف و هنتری شهرنشتینان ستاکن پهنته      هما ش، نشست و ...( بد ن 

( و الیوی 34:1379فمار  رهنیف )اجاللف،  در ( از چارچوب  ونسکو12و 11 ،11، 7، 6تهران )مناطق  مرکزی

هتای ز تر    ها و حتوز   ( تبایت کرد  و بد ن ترتیب زمینه34های  رهنیف )همان،  سازمان ملل مرحد از  االیت

 یازسنجف قرار گر ره است.مورد ن
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 های غیرهنری ت فموزش

 های هنری ت فموزش

 ها ت کنسرت

 های سینما ف ت  یلم و  یلم

 ت هنرهای نما شف و تئاتر

 ها ت جشنوار 

 ها های  وق برنامه ت  االیت

 ها و مسابقات ورزشف ت  االیت

 ها ها و نیارخانه ت نما شیا 

 های  رهنیف و هنری ت کانون

 سمینارهای ارتقای  رهن  شهری ها و ت هما ش

 های بهبود زندگف خانوادگف ها و نشست ت سخنرانف

 خوانف و نشر ات ت کراب و کراب

 ت  ضاها و مراکز  رهنیف و هنری و تفر حف

 های مورد عالقه درگذران اوقات  راغت ت سا ر  االیت

 های پژوهش پرسش -5-4

هتای   هتا و حتوز    تهتران در زمینته   مرکزیی  اکن پهنهت اول فن که نیازهای  رهنیف و هنری شهرنشینان س

هتا،   های سینما ف، هنرهای نما شف و تئاتر، جشنوار  ها،  یلم و  یلم های هنری و غیرهنری، کنسرت )فموزش

هتای  رهنیتف و    هتا، کتانون   ها و نیارخانته  های ورزشف، نما شیا  مسابقات و  االیت برنامه،  های  وق  االیت

ها، کراب و کرابخوانف و  ضاها و مراکز  رهنیف هنتری   ها و سخنرانف و سمینارهای نشستها  هنری، هما ش

 و تفر حف( چه عناصری را شامل شد  و چیونه است؟
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ی  توق در   های برشمرد  شد  بندی نیازهای  رهنیف و هنری در حوز  رتبهو  ت دوم فن که میزان امریاز، سطح

 چه کم و کیفف دارد؟ ی شرق شهر تهران شهرنشینان ساکن حوز 

 ی پژوهش پیشینه - 5-1

هتای فموزشتف    های نیاز ستنجف در کشتور بتر حتوز      دهد اکثر ت قر ب به اتفاق پژوهش ها نشان مف بررسف

(، بهداشترف و  1388ر زی درسف )شتهیدی و د یتران    (، برنامه1391سازمانف و کارکنان )فخوندی و د یران 

( مرمرکز بود  است. در صورتف که تحقیقتاتف از  1386)ملک ا ضلف ( و سالمت 1383درمانف ) ار محمد ان 

نوع نیازهای  رهنیف و هنری شهروندان از انیشران  ک دست  راتر نر رته و  قتر مطالاتاتف در ا تن زمینته      

ی نیازهای  رهنیف و هنری شهروندان پرداخرته شتد     ها ف که در زمینه مشهود است. با ا ن حال به پژوهش

 :شود اشار  مف

های شمالف، غربف و  ن ساکن پهنه( در پژوهشف پیما شف نیازهای  رهنیف و هنری از شهروندا1391رزاقف )

 جنوبف شهر تهران را مورد سنجش قرار داد  و به مقا سه گذاشره است.

شتهر   7نیازسنجف  رهنیف و هنری از شهروندان ساکن منطقه »( در پژوهش د یری با عنوان 1386رزاقف )

های ورزشف، نما شف و تئاتر، جشنوار   ی میدانف میزان عالقه و نیاز شهروندان را به  االیت ا مطالاهب« تهران

 گیری و توصیف کرد  است. و نشر ات و نظا ر فن انداز  کراب ی و کنسرت،  یلم و سینما، مطالاه

حله حکیمه در منطقته  در تحقیقف میدانف نیازهای  رهنیف و هنری شهروندان م( 1385رزاقف و ر یقف نمین )

ها، عالقته   ها و سخنرانف های فموزشف، هما ش و سمینارها، نشست ها ف مانند دور  شهر تهران را در زمینه 4

 اند. بندی کرد  خوانف و غیر  شناسا ف و اولو ت به کراب و کراب

د هنتری، ادبتف،   ای نیازهای  رهنیف و هنری مردم شتهر کترج را در اباتا    ( در مقاله1386خمسه و رضا یان )

اند که بین برخف از نیازهای  رهنیف و هنری اهتالف   بندی و تشر ح کرد  و نریجه گر ره علمف و ورزشف طبقه

 ی مانادار برقرار است. های  ردی و اجرماعف فنان رابطه کرج با و ژگف

در ستطح   بررستف کاتهتا و ختدمات  رهنیتف شتهروندان تهرانتف      »ای با عنوان  ( در مطالاه1384ماید ر )
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های هنری، تفر حف، اجرماعف، ورزشف و نظتا ر   و مصرف کاتهای  رهنیف را در زمینه ها  االیت« ای محله

 فن به سنجش گذاشره است.

 انگارش و رویکرد پژوهش -5-6

گیری نتاظر   ها و رو کردهای ز ر مورد پذ رش قرار گر ره و بد ن ترتیب اصول و جهت در ا ن تحقیق انیارش

 شود. داز پژوهش مشخص مفبر چشم ان

ای به عنوان  ک اصل تایین کنند  مدنظر قرار  با ست در رهیا ت توساه ت راهبرد نیازهای اساسف مردمان مف

با ست هتدف توستاه بته     های فنان مف گیرد. تاکید بر لزوم مشارکت شهروندان، ر ع نیازها و برفوردن خواسره

 (؛4:1379گیرد )کائوتری  ی  رهنیف به طور اخص قرار طور اعم و توساه

ت در اهداف توساه نبا د به شخصیت  رهنیف مردم و هو رف که دارند، لطمه وارد شتود و  تا فن را مختدوش    

دهنتد و از   همان صورتف که هسرند، از فن چه انجتام متف   به سازد. بد ن مانف که در توساه با د از شهروندان

 (؛2:1379ئوتری,زها و ا کارشان فغاز کرد )کاها و نیا خواسره

گیرد. به عالو  در ا ن توساه  زا، جاماه هو ت خود را حفظ کرد  و از فن نیرو مف ت در توساه مشارکرف و درون

چنین بتا نیازهتا و منتاباف کته در اخریتار دارد، هماهنت  استت         هم ها و هو ت خود و اهداف جاماه با ارزش

 (؛3:1379)کائوتری ،

مار ت، دانش، فزادی و زندگف انسانف است. روش کستب فن اقنتاعف و    ت موضوع  رهن  ف ر نش و ترو ج

 سازی است و زبان بیانش د الوگ )د داری، شنیداری، گفراری و نوشراری( است؛ مجاب

گوی بسیاری از نیازهای ا راد جاماه است. با ا تن وجتود بتا     ت  رهن  و نظام  رهنیف برطرف کنند  و پاسخ

هتای جد تد در ا تراد جاماته      شود؛ نیازها و انییتز   در گذر زمان بر فن حادث مفها ف که  تغییرات و دگرگونف

ها و الیوهای ر راری و هنجاری موجود دارد  به طوری که از  ک سو  رهن  تما ل به حفظ ارزش  پروراند، مف

 دهد؛ ای پیش روی اعضای جاماه قرار مف و از سوی د یر اهداف و مقاصد تاز 

گیرد؛ اگر تغییرات  رهنیف جاماه مرناسب  تولد در  ک بسرر و زمینه  رهنیف شکل مفت شخصیت  رد از بدو 
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تتر ن شتکل    خواهد پروراند که به بهرتر ن و مناستب   را ها ف شخصیت  با نیازهای  رهنیف ا راد همسو شود،

 هد فمد؛ی  رهنیف و اجرماعف  راهم خوا تر ن ملزومات توساه های جاماه بود  و مهم حا ظ اهداف و فرمان

ی مردم فغاز و مد ر ت فن نیز برعهد  متردم   ت بنابرا ن توساه به  ک مانا امری  رهنیف است. با د به وسیله

 )شهروندان( باشد؛ 

هتا و   های گذشره نیست؛ بلکه  راگردی استت کته در فن ستنت    ت توساه  رهنیف به مانای گسسرن از سنت

شوند و از ا ن طر تق شتهروندان    از  بازاند شف و بازسازی مفتجارب گذشره از نو و براساس نیازها و شرا س ت

 شود؛ ها شان فشکار مف خود را بارور ساخره و توانا ف

جو ف،  کمال یها گو ف به نیازهای اساسف انسان شهروند در زمینه توان ا زا ش پاسخ ت توساه  رهنیف را مف

خو شرن، با د یتر شتهروندان و بتا جهتان      کرامت،  رهیخریف، عزت نفس، حیات شا سره، ارتباب مناسب با

 هسرف و طبیات دانست؛

های  رهنیف و از  ت توساه  رهنیف از  ک سو به مانای گسررش دسررسف فحاد شهروندان به ابزارها و  االیت

ای  سوی د یر به مانای درجه و میزان ف ر نندگف و نوزا ف  رهنیف بر پا ه مشارکت شهروندان است. توستاه 

 های واقاف مردم و با مضمون هر جاماه، شهر و هر حوز  و منطقه شهری سازگار باشد. زها و خواستکه با نیا

 چارچوب مفهومی -5-7

اند. نیاز  ک مفهوم عمومف  گر ره« احریاج»و « خواهش» ،« میل»، « حاجت»نیاز را در  رهن   ارسف ماادل 

دهتد   مفهوم  ا احساس مشررک را انرقال مف است و تاار ف مخرلفف از فن شد  است. ا ن تاار ف گرچه  ک

 اما ناظر بر رو کردها و ماانف ز ر است:

 ت نیاز به عنوان  اصله بین وضع موجود و وضع مطلوب )فنچه که با د باشد در مقا سه با فن چه که هست(؛

های  ا راد و گرو های  ها، عال ق، ترجیحات و اولو ت ت نیاز به مانای خواست، ترجیح )محور قرار دادن خواسره

 اجرماعف(؛

مهارت و توانا ف و  ا نیرش و  ا ابزار و وسا لف  ت نیاز به مانای  ک عیب  ا کاسرف ) قدان و  ا کمبود دانش،
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 شود(؛ اشکال در عملکرد و  رف ندهای بهینه مفکه منجر به ا جاد ِ

فنچته کته ترجیحتات،     رار دارد،ت برداشت ترکیبف: در ا ن رو کرد فنچه که بین وضع موجود و وضع مطلوب ق

گذارد )ر یاتف   و انرظارات ا راد است و سرانجام فنچه که  قدانش بر عملکردهای مطلوب اثر منفف مف  عال ق

 (.59-61 :1391بهابادی، احمدی و اکبری، 

شدن  انییزانند  درونف شکل گر ره و باعث رهاشناسف، نیاز انسانف تحت عوامل و نیروهای  از د دگا  روان   

« الکساندر ماری»شود. به نظر  ای را موجب مف ر رار و ژ  ،گردد که برای نیل به هدف خاص انرژی در  رد مف

گیرد و اند شه وعمتل را چنتان تنظتیم     نیاز عبارت است از نیرو ف که از ذهنیات و ادراک فدمف سرچشمه مف

جهرف ماین تغییر دهد و حالت نارضا رف را بته  پردازد تا وضع موجود را در  کند که  رد به انجام ر راری مف مف

ای  سلسله مراتب ابراهام مزلو از اهمیت و جا یا  و ژ  ی (. نظر ه11:1375،رضا ت و ارضا تبد ل کند )سیف

، « نیازهتای  یز ولوژ تک  »شناسف برخوردار است. به نظر وی نیازهای انسان عبتارت استت    ی روان در حوز 

ارضتای نیازهتای    ،در سلسله مراتتب نیتاز   .«خودشکو ا ف»و « عزت نفس»، « عشق و محبت»، « ا منف»

 (.46 :1391گردد )ر یاف بهابادی، احمدی و اکبری  تر مف تر منجر به پیدا ش نیازهای مراالف ابردا ف

کننتد. در جاماته    شناسان نیاز را از لحاظ پیوسریف و ارتباب  رد با جاماه و محیس پیرامونش مطالاه مف جاماه

بلکه نیازهای گروهف، جماف و اجرمتاعف    شوند، اسف، نیازها در سطح  رد و شرا س و موقایت او مطر  نمفشن

گیرند. از باد اجرماعف نیازها واجد چند خصوصیت هسرند. نخست فن کته   در کنش مرقابل مورد توجه قرار مف

هتای اجرمتاعف، سیاستف،     م نظتام ف نتد. دو  ناشف از روابس  رد با اجرماع هسرند و به صورت دوسو ه پد د مف

 رهنیف و اقرصادی در پیدا ش و تحول نیازها نقش اساسف دارند. سوم نیازها مطابق قواعد، مواز ن و شرا س 

 ابند. چهارم ا تن کته در جاماته     شوند و تغییر و تکامل مف اجرماعف،  رهنیف، سیاسف و اقرصادی پد دار مف

 .(51:1374گیرند )رحیمتف نیتک   در کنررل خود مفهدا ت نیازها را و  و عواملف مسرقر هسرند که ا جادنیروها 

نیاز را داوری ارزشف ا راد   «مکلیپ»نیاز  ک موضوع اجرماعف در فمیخره با سیاست است و «  ورک»به نظر 

-61: 1374ها  ا ت شود )رحیمف نیک  داند که تزم است را  حلف برای فن ی مشکالتف مف ها دربار  و گرو 

56). 
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که در هر گروهف، شهری و  است ها و هنجارها ف ها، اعرقادات، فداب و رسوم، ارزش  رهن  مجموعه نیرش

هتای  کتری،    ها و محصوتتف است که به جنبته  ای مشررک است و هم چنین شامل اعمال،  االیت  ا جاماه

هتا ستر وکتار دارد     فنشوند و بتا تولیتد، عرضته و تترو ج      انسان مربوب مف اخالقف، پرورشف و هنری زندگف

 .(28، 1378)صالحف امیری، 

هتا و اقتدامات    نوع مانا ف، مراالف، نماد ن و کیفف است که از طر ق  االیتت  ازنیاز  رهنیف )و هنری( نیازی 

بخشف و مهارت مطتر    دهف،  ر  های نیرش، ذوق، جهت  رهنیف و هنری قابل ر ع بود  و ماموت در حوز 

گیری نیازهای  رهنیف و هنری در  ک جاماه و گرو  اجرمتاعف و  تا     رف ند انداز است و نیازسنجف  رهنیف 

 ی  رهنیف است. های کارفمد و اثرگذار در حوز   ک حوز  شهری به منظور طراحف، تدو ن و اجرای برنامه

بنتدی   ی ز ر طبقه های  رهنیف را در د  مقوله ی  االیت حوز  1 (FCS)چارچوب  ونسکو برای فمار  رهنیف 

 .(34 :1379و خالصه کرد  است )اجاللف 

 مقوله صفر ت میراث  رهنیف

 مقوله  ک ت مطالب چاپف و ادبیات

 مقوله دو ت موسیقف

 مقوله سه ت هنرهای اجرا ف و نما شف

 مقوله چهار ت هنرهای بصری )تجسمف(

 مقوله پنج ت سینما و عکاسف

 ها( مقوله شش ت راد و و تلو ز ون )رسانه

 های اجرماعف ت  رهنیف ت  االیت مقوله هفت

 ها ها و بازی مقوله هشت ت ورزش

 مقوله نه ت طبیات و محیس ز ست

هتای  رهنیتف بته     بندی مرکز فمار ا ران که از الیوی سازمان ملل مرحد تبایت کرد  است؛  االیتت  در طبقه

                                                                 
1 Unesco Framework For Culture Statistics  
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 (:36بندی شد  است )همان،  صورت ز ر طبقه

 ف و ورزشفهای تفر حف،  رهنی ت  االیت 92بخش 

 های سرگرمف  االیت سا رت  یلم سینما ف، راد و، تلو ز ون و  921

 ت تولید و توز ع  یلم سینما ف و نوار و دئو 9211

 ت نما ش  یلم 9212

 های راد و و تلو ز ون ت  االیت 9213

 های هنری ت هنرهای درماتیک، موسیقف و سا ر  االیت 9214

 نشر ه مرکز فمار ا ران حذف شد  است.( در 9218الف  9215.... ت )کدهای 

 بندی نشد  در جای د یر های سرگرم کنند  و طبقه ت سا ر  االیت9219

 ها ت خبرگزاری922

 های کارگزاران خبری ت  االیت9221

 های  رهنیف ها و سا ر  االیت ها، فرشیوها، موز  ت کرابخانه923

 های کرابخانه و فرشیو ت  االیت9231

 های تار خف ها و حفاظت از اماکن و ساخرمان ی موز ها ت  االیت9231

 های مربوب به ذخا ر طبیات شناسف، جانورشناسف و  االیت های گیا  ت باغ9233

 های تفر حف های ورزشف و سا ر  االیت ت  االیت924

 های ورزشف ت  االیت9241

 های تفر حف ت سیر  االیت9249

تهران را براساس عامل  ضا ف مانند مجاورت جغرا یا ف و  ( مناطق همیرای شهر1387کوثری و همکاران )

اند. بترا ن   بندی و مجزا کرد  های شهری طبقه های مشابه اقرصادی، اجرماعف و  رهنیف در قالب پهنه و ژگف

 شهر تهران تالق دارند. مرکزیی  به پهنه 12و 11 ،11 ،7، 6مبنا مناطق 
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 قنوع تحقی -1-5

تهران را در  مرکزیی  جا که ا ن پژوهش در نظر دارد نیازهای  رهنیف و هنری شهروندان ساکن حوز  از فن

بهرتر ن روش مار تف شتد      عنتوان  ابف، روش پیما شف به  زمان حال بررسف کند و چون در تحقیقات زمینه

منظور ارز ابف موضتوع متورد   را به  1( بنابرا ن، تحقیق حاضر روش پیما شف142و 154: 1381است، )دتور، 

است بته دلیتل    2ی د یر، ا ن پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیق کاربردی گز ند. از جنبه اش برمف مطالاه

گتذاران، متد ران و    بترداری سیاستت   های بدست فمد  جهتت بهتر    فن که در پف کاربرد علمف و عملف داد 

ی متورد   است چون پد د  3اظ زمان، مطالاه از نوع مقطافر زان  رهنیف کالن شهر تهران است. از لح برنامه

 4کند. به لحاظ سطح تحقیق مطالاه از نوع پهنانیر، بیرونتف و انبتو    پژوهش را در زمان مشخصف بررسف مف

کند و  ی مورد نظر را ارز ابف و شناسا ف مف ی فماری پد د  گیری و نمونه است چرا که با اسرفاد  از روش نمونه

 است. 5ا ن تحقیق به لحاظ نیرش به موضوع مورد مطالاه، از نوع توصیفف در نها ت

 گیری گردآوری اطالعات و ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار اندازه  فن-1-1

، 6تهتران )منتاطق    مرکزی یر و انبو  بود  و در حوز  وسیعنبا توجه به ا ن که پژوهش  از نوع پیما شف، پهنا

ی تتوام بتا    نامته  گیری از تکنیتک پرستش   شود؛ گردفوری اطالعات با بهر  م مفشهری( انجا 12و11 ،11، 7

ی  حوز  دربندی  ونسکو و الیوی سازمان ملل مرحد  نامه با الهام از طبقه گیرد. ا ن پرسش مصاحبه صورت مف

تهتران  های  رهنیف که در مراکز  رهنیف و هنری شتهر   ها و برنامه های  رهنیف، با اسرخراج  االیت  االیت

ی سه ساله( گتزارش شتد  و انرشتار  ا رته، طراحتف شتد. در        )دور  هنامه همشهری محل در هفره و اجرا شد 

گتر از   کنتد، بلکته مصتاحبه    نامه را تکمیل نمف گو به صورت مسرقیم پرسش نامه توام با مصاحبه، پاسخ پرسش

 نما د. ه مفنام گو اقدام به تکمیل پرسش طر ق اخذ نظرات، عال ق و نیازهای پاسخ

                                                                 
1Survey   
2 Applied Research 
3 Cross Study 
4Mass Study  
5 Descriptive  
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که مورد نظر تحقیق است. به بیان د یر،  گیری فن است که همان چیزی را بسنجد ز ابزار اندا 1منظور از اعربار

نامه( ا ن توانا ف را داشره باشد که نیازهای  رهنیف و هنری شهروندان  گیری )در ا نجا پرسش ی انداز  وسیله

هتای  رهنیتف    ها و برنامته  گیری ابردا تمامف ر ز  االیت ر ابزار انداز گیری کند. برای تایین اعربا را واقاا انداز 

ی سه ساله( استرخراج و   های همشهری محله )دور  نامه هنری اجرا شد  در سطح شهر تهران مندرج در هفره

ز اد های مرادد و به نسبت  ها و گز نه واتت، گو هئای اولیه با س نامه بندی شد. سپس مبرنف بر فن پرسش طبقه

به طوری که بتا روش داوری علمتف    تهیه شد. و در اخریار تادادی از ا راد صاحبنظر در ا ن زمینه قرار گر ت.

نامه حذف و برخف د یر جر  و تاد ل و  تا در  کتد یر ادغتام     های پرسش ها و گز نه ها، گو ه والئبرخف از س

ای اصالحف بود. به دنبتال   نامه ی پرسش تهیهای ا زود  شد که حاصل فن  شدند و در برخف موارد عناصر تاز 

هتا و   والئهتا خواستره شتد ست     در میان تاتدادی از شتهروندان توز تع و از فن    ،ی اصال  شد  نامه فن پرسش

ی فزمون مقتدماتف   دربار   2«دی.ای.دواس»دار را مشخص کنند. در پف فن با توجه به نظرات  های ابهام گز نه

ی نها ف برای انجام عملیات پیما شف فمتاد  شتد. بتد ن     نامه پرسش( 116 -118: 1385)دواس ، ها،   گو ه

نامه از  بدست فمد. به عالو  چون چارچوب پرسش 4نامه از طر ق اعربار صوری پرسش 3ترتیب اعربار محروا ف

های  رهنیتف تبایتت کترد ،     ی  االیت در حوز « سازمان ملل مرحد»و الیوی «  ونسکو»بندی و مدل  طبقه

 (.139-146: 1377ابرا ن از اعربار تزم برخوردار است. )ساروخانف، بن

تواند موضوع مورد بررسف را بته طتور دقیتق ستنجید  و      گیری مف فن است که ف ا ابزار انداز  5منظور از پا ا ف

هتای ابتزار    گر دقت، ثبتات و همبستریف عناصتر و شتاخص      ا خیر؟ به عبارت د یر پا ا ف نشان کندارز ابف 

گیری بخواهد موضوع را مجتددا متورد    ای که اگر محقق د یری با همان ابزار انداز  گیری است، به گونه داز ان

  ، از تکنیتک در گام اول گیری ابزار انداز در بررسف قرار دهد، به نرا ج مشابه دست  ابد. برای بات بردن پا ا ف 

ها  روش کدگذاری در ورود و تجز ه و تحلیل داد  ی گران و ارا ه ی توام با مصاحبه، فموزش پرسش نامه پرسش

                                                                 
1 Validity  
2De Vaus, D.A  
3 Content Validity 
4 Face Validity 
5  Reliability   
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  .(43: 1385اسرفاد  شد  است )دواس، 

. بتد ن ترتیتب کته    شتد نامه از طر ق فلفای کرونباخ حاصل  های پرسش ها و سئوال پا ا ف گو ه در گام دوم،

فلفتای کرونبتاخ   نامه اعربار  ا ره در  ک پیش فزمون به اجرا گذاشره شد، سپس با استرفاد  از فزمتون    پرسش

(، 65/1مرغیرهتای فمتوزش هنتری )    در متورد  میزان فلفای کرونباخ ها حذف شدند. ها و گز نه تادادی از گو ه

(، 71/1های ستینما ف )  (،  یلم68/1(، نوع  یلم )73/1(، فموزش سازهای موسیقف )72/1فموزش غیر هنری )

نیارخانته و   ،(71/1(، ورزش و بازی) 74/1رنامه )ب های  وق (،  االیت71/1(، جشنوار  )61/1نما ش و تئاتر )

(، نتوع  76/1)  و مشتاور    نشست(، 78/1(، هما ش و سمینار)75/1(، کانون  رهنیف وهنری)76/1) نما شیا 

 ضاها و مراکتز   ( و76/1های کرابخوانف ) سا ر  االیت(69/1) (، نشر ات66/1(، رمان و داسران )73/1کراب )

 به دست فمد که در حد قابل قبولف است.( 74/1 رهنیف و هنری )

 ها و عناصر عملیاتی پژوهش ها، شاخص زمینه -1-9

نیازستنجف   جهتت ها و عناصر عملیتاتف   های نیازهای  رهنیف و هنری به صورت شاخص در ا ن بخش زمینه

 شود. طراحف و مار ف مف

 ی آموزش غیرهنری زمینه -1-9-5

 های غیرهنری آموزش

 ت علوم کامپیوتر

 علوم د نف و مذهبفت 

 های خارجف ت زبان

 های  نف ت مهارت

 ت علوم و نجوم

 های زندگف و شهروندی ت مهارت

 ت بهداشت، تغذ ه و محیس سالم
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 شناسف ی حقوقف، خانواد  و روان ت مشاور 

 شناسف ت  رهن  و ا ران

 ت اخالق و سالمت مانوی

 

 ی آموزش هنری زمینه -1-9-1

 هنری های آموزش

 جسمف و گرا یکت هنرهای ت

 ت هنرهای نما شف، تئاتر و باز یری

 ت هنرهای ادبف، رمان و شار

 ت موسیقف و فواز

 ت هنرهای خانیف

 برداری و ...( ت هنرهای تصو ری )عکاسف،  یلم

 ت هنرهای سنرف

 ت هنرهای تزئینف

 آموزش انواع سازهای موسیقی -1-9-9

 آموزش سازهای موسیقی

 سنرور، و لن، دف، ارگ، تمبک، فواز و ...  تار، پیانو، تار، گیرار، سه

 ی کنسرت موسیقی  زمینه -1-9-4

 کنسرت

    ت سنرف و ف ینف

 ت محلف
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     ت پاپ

 ت ترکیبف )موارد  وق(

 ی فیلم زمینه -1-9-1

 نوع فیلم

     ت داسران

 ت مسرند

    ت مسرند داسرانف

 ت انیمیشن

 ت عروسکف

 ی فیلم سینمایی زمینه 1-9-6

 سینماییهای  فیلم

     ت خانوادگف

 ت کمدی

     ت درام

 ت عر انف و د نف

     ت پلیسف

 ت رزمف و جنیف

   ت هیجانف و ترسناک

 ت علمف ت تخیلف

     ت اجرماعف

 ت سیاسف
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 ت تار خف و حماسف

 

 ی نمایش و تئاتر زمینه -1-9-7

 ها و تئاترها نمایش

     ت اجرماعف 

 ت سیاسف

     ت ملودرام

 ف و تاز هت د نف، عر ان

   ت حماسف و تار خف

 ت کمدی )شاد و موز کال(

 شب بازی ت عروسکف، خیمه

 ی جشنواره زمینه -1-9-8

 ها جشنواره

     ت موسیقف

 ت ادبف

   ت اعیاد د نف و مذهبف

 ت اعیاد ملف و ا رانف

    ت میراث  رهنیف

 ت ورزشف

   ت علمف، فموزشف و کراب

 ت  یلم و  یلم سینما ف
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 برنامه فوق الیتی فع هزمین -1-9-3

 های فوق برنامه  فعالیت

 ت تورها و سفرهای ز ارتف

 ت تورها و سفرهای سیاحرف

 ت اردوهای  رهنیف و تفر حف

 ها ت بازد د از اماکن میراث  رهنیف و موز 

 های علمف ت د دار با شخصیت

 های مذهبف ت د دار با شخصیت

 ت شب شار

 طفت گشت و گذار علمف، نجوم و ز ست محی

 ت بازد د از مراکز فموزشف و علمف

 ها ت بازد د از مراکز پزشکف و بیمارسران

 ت بازد د از مراکز پرورشف و بازپروری

 های صنا ع دسرف ها و نما شیا  ت بازد د از بازارچه

 های حیات وحش ها و موز  ها، نما شیا  ت بازد د از پارک

 های گیاهان ها و نما شیا  ت بازد د از باغ

 ماشای سیرک و نما ش حیواناتت ت

 ت اسرفاد  از شهربازی و مراکز تفر حف

 ی ورزش و بازی زمینه -1-9-51

 ورزش و بازی

   ت ورزش صبحیاهف
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 سازی ت بدن

    ت ورزش فبف

 های زمسرانف ت ورزش

  های رزمف ت ورزش

 پون  و تنیس ت بدمینرون، پین 

   سواری، اسکیت ت دوچرخه

 ت کوهنوردی

     ت  وتبال

 ت والیبال

    ت  وتسال

 ت بسکربال

     میدانف و ت دو

 های تفر حف و سرگرم کنند  ت بازی

     ت شطرنج

 ارد و بولینت بیلی

 ی بازدید از آثار هنرمندان )نگارخانه، گالری و نمایشگاه( زمینه -1-9-55

 بازدید از آثار هنرمندان در نگارخانه، گالری و نمایشگاه

سازی، هنرهتای تزئینتف، خطتاطف و خوشنو ستف،      دسرف )مارق، سفال و ...( مجسمه ا عنقاشف، گرا یک، صن

 عکس، پوسرر، کار کاتور
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 ی کانون فرهنگی هنری زمینه-1-9-51

 ها کانون

     ت مذهبف

 ت ادبف

     ت موسیقف

 ت تئاتر و  یلم

   ت خطاطف و خوشنو سف

 ت علمف

     ت نجوم

 ت ورزشف

   ت سیاحرف و تفر حف

 وگو اند شف و گفت مت ه

 ت شهروندی و محیس ز ست

 ی همایش و سمینار به منظور ارتقای فرهنگ شهرنشینی زمینه -1-9-59

 ها و سمینارها همایش

 ت حقوق و وظا ف شهروندی

 ت قوانین و مقررات شهری

 های اجرماعف و  رهنیف شهر ت فسیب

 ت اخالق و ر رار شهری

 نشینف و همسا یف ت  رهن  فپارتمان

 بهداشت محیس و محیس ز ست شهری ت
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 ت  رهن  ترا یک

 ت مسا ل شغلف و روابس کاری

 ت امنیت اجرماعف

 ی سخنرانی، نشست و مشاروه به منظور بهبود زندگی خانوادگی زمینه -1-9-54

 ها و مشاوره ها، نشست سخنرانی

  ت حقوق و مسئولیت در خانواد 

 ها ت شکاف بین نسل

  فجنسف و زناشو  ی ت مشاور 

 ت اعریاد

 شناسف و تربیرف روان  ی ت مشاور 

 اخالق و سالمت مانوی  ی ت مشاور 

 تحصیلف  ی ت مشاور 

 حقوقف  ی ت مشاور 

 تغذ ه  ی ت مشاور 

 ورزشف و سالمت جسمف  ی ت مشاور 

 ی مطالعه و کتاب زمینه -1-9-51

 الف ت منابع و کرب مورد نیاز به لحاظ موضوعف

 های مورد نیاز به لحاظ موضوعف ها و داسران ب ت رمان

 های( موردنیاز به لحاظ موضوعف نامه ها و  صل نامه ها، ما  نامه هفره پ ت نشر ات )

 خوانف های کراب و کراب ت ت سا ر اقدامات و  االیت
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 الف ـ منابع و کتب به لحاظ موضوعی

    ت موضوعات علمف

 ت علوم کامپیوتر

   ت ماارف د نف و عر انف

 داسران ت رمان و

    ت ادبیات، شار

 ت موضوعات هنری

    ت تالیم و تربیت

 ت  لسفه

 ی مشاهیر علم و ادب نامه ت زندگف

    ت حقوق و قوانین

 ت جغرا یا و گردشیری

   ت اجرماع و سیاست

 ت اقرصاد و توساه

     ت تار خ

 ت امور پزشکف و سالمت جسمف

    ت سالمت روان

 ت بهداشت عمومف و محیس ز ست

    ت کرب ورزشف

 ت طنز و کار کاتور

 بینف و پیشیو ف ت طالع
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 ب ـ رمان و داستان

   ت عاطفف و احساسف

 ت عر انف و د نف

   ت اجرماعف و سیاسف

 ت تار خف

   ای ت حماسف واسطور 

 ت تخیلف و علمف و تخیلف

 ت پلیسف و جنا ف

 ها( نامه ها، مجالت و فصل نامه ها، ماه نامه پ ـ نشریات )هفته

    ت د نف و عر انف

 ت  رهنیف و اجرماعف

   ت خانوادگف وتربیرف

 ت علمف

     ت هنری

 ت اقرصادی

     ت سیاسف

 ت  لسفف

     ت ورزشف

 ت جدول و سرگرمف

 ت طنز و کار کاتور

 خوانی های کتاب و کتاب ت ـ سایر اقدامات و فعالیت
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 های کراب ها و بازارچه گا  ت نما ش

 رسانف و اطالع CDهای  ارچهها و باز گا  ت نما ش

 نت و ا نررنت ت کا ف

 ت مبادله و اهدای کراب

 خوانف و تلخیص کراب ت مسابقات کراب

 نو سف نو سف، طنزنو سف و خاطر  نو سف، مقاله های داسران ت کارگا 

 های روش صحیح مطالاه ت کارگا 

 های نقد ادبف، داسران و کراب ت کارگا 

 بف، داسران وکرابهای نقد اد رنامهت اجرای ب

 ی فضاها و مراکز فرهنگی هنری و تفریحی زمینه -1-9-56

    ت  ضاهای مذهبف

 ت پارک و بوسران

    سرا ت  رهن 

 ی  رهن  ت خانه

    ت  ضاهای ورزشف

 ت نما شیا ، نیارخانه و گالری

     ت موز 

 ت کرابخانه

     شاپ ت کا ف

 نت ت کا ف

   ت سالن سینما وفمفف تئاتر
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 راکز گردشیریت م

   ت مراکز فموزش هنری

 ت مراکز فموزش غیرهنری )کامپیوتر، زبان(

   ت مراکز بازی و تفر ح

 های پرورش  کری کودکان و نوجوانان ت کانون

 های نیازسنجی و تعیین سطوح نیاز طراحی مدل توصیفی داده -1-4

مرالق به هر زمینه را بته ترتیتب اولو تت    های  شود عناصر و گز نه گو خواسره مف ت در ا ن تحقیق از هر پاسخ

تتر ن   تتر ن عنصتر و پتا ین    گذاری کند. بد ن صورت که باتتر ن اولو ت با شمار   ک به عنوان مهم شمار 

 شود. گو محسوب مف تر ن عنصر نزد پاسخ اهمیت اولو ت با باتتر ن شمار  به عنوان فخر ن  ا کم

شود، به طوری که فن عنصر که  ها به صورت عکس انجام مف ف گز نهها امریازده ی اسرخراج داد  ت در مرحله

های باتدی بته ترتیتب     کند و اولو ت گو به عنوان اولو ت اول انرخاب کرد  باتتر ن امریاز را کسب مف پاسخ

 شود. تر ن امریاز را دارا مف فورند و درنها ت اولو ت فخر کم تری بدست مف امریازات کم

های تکمیل شد ( با هم جمع شتد    نامه ی نمونه )پرسش مریازات بدست فمد  در کل جاماهی باد ا ت در مرحله

 ی مربوطه بدست ف د. تا جمع امریاز نها ف عناصر مرالق به زمینه

شوند که دو عنصر  کف حداقل امریتاز   جمع امریاز نها ف مسرقلف مفدارای هر  ک از عناصر ی ت در هر زمینه 

 شود. ی ز ر جهت تایین سطو  نیاز عمل مف کند. سپس به طر قه را کسب مف د یری حداکثر امریاز و

 xی مربوب  حداقل جمع امریاز نها ف مرالق به  کف از عناصر در زمینه

 yی مربوب  حداکثر جمع امریاز نها ف مرالق به  کف از عناصر در زمینه

zxyحداکثر جمع امریاز نها ف ی حداقل و   اصله  

ز اد تایتین   چهار سطح نیاز شامل سطو  ضایف )کم(، مروسس، ز اد و خیلف است کهبا توجه به ا نکه در نظر 

نیتاز    تا طیف سطح نیاز مشخص شود. در ذ ل طیف نظری ستطح  مف شودتقسیم  4را بر عدد  z شود، مقدار
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 شود. نما ش داد  مف

 

 

Y     X 

 کم مروسس ز اد خیلف ز اد

 طیف )پیوستار( سطوح نیاز
گو ان  اصر مرالق به هر زمینه را نزد پاسخبندی نیاز عن توان سطح نیاز و اولو ت با در نظر گر رن طیف  وق مف

 تایین کرد.

 ها فنون آماری توصیف داده -1-1

اسکئور و ل توز ع  راوانف و درصد فزمون کات ای، جداو ی درصدها، نمودار میله در ا ن پژوهش از  نون محاسبه

ا تزار   ها از نرم ل داد برداری شد  است. هم چنین جهت اسرخراج و تجز ه و تحلی طیف تایین سطو  نیاز بهر 

SPSSی علوم اجرماعف با عالمت اخرصاری  فماری و ژ 
 اسرفاد  شد  است. 1

 گیری ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه جامعه -1-6

تهتران   مرکزیی  سال به باتی ساکن حوز  15زن و مرد  ی شهروندانِ ی فماری در ا ن پژوهش کلیه جاماه

 .استنفر  1114653شود که جمایت فن  ( را شامل مفشهری 12و11 ،11، 7، 6)مناطق 

درصتد و   95( با سطح اطمینتان  383: 1383پور،  )ر یع 2قبول با اسرفاد  از  رمول کوکران ی قابل حجم نمونه

بترداری از   ی مقرضتف بتا بهتر     چنین حجم نمونته  نفر محاسبه گرد د. هم 282درصد برابر  6خطای اسراندارد 

نفر  321درصد برابر  5گیری  درصد و خطای نمونه 95( با سطح اطمینان 78-79: 1385) 3( دواس4-5جدول )

 .شدتایین نفر  321ی موردنیاز  برفورد  شد و در نها ت حجم نمونه

( مناسب تشخیص داد  شد. بد ن ترتیب که ابرتدا  74-76)همان،  4ای گیری خوشه در ا ن تحقیق روش نمونه

ی مناطق جغرا یا ف شتهر تایتین گرد تد. ستپس      زرگ با اسرفاد  از نقشهتهران ب مرکزیی  ی حوز  محدود 

                                                                 
1 The Statistical Package For Social Sciences 
2 Cochran  
3 Devas  
4 Cluster Sampling 
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 مناطق و محالت مرالق به ا ن حوز  به صورت ز ر مشخص شد.

 محله 17، شش ی ت منطقه

 محله 19، هفت ی ت منطقه

 محله 11، د ی  ت منطقه

 محله 17،  ازد ی  ت منطقه

 محله13،ی دوازد  همنطق ت

چهار  مرکزیی  حوز  گانه پنج ( از مناطق 68-71)همان،  1گیری تصاد ف ساد  نهی باد با روش نمو در مرحله

. شتد انرخاب شد. سپس با همین روش از هر منطقه  ک محله گز نش  12 و11، 11، 6منطقه شامل مناطق 

 های انرخابف عبارت است از: محله

 6 منطقهاز  اطمف ی  ت محله

 11 از منطقه سر سبیل شمالفی  ت محله

 12  از منطقه رسرانابه ی لهت مح

 مرکتزی   نفر برفورد  شد و چون چهار محله در حوز  321ی مقرضف و موردنیاز  با توجه به ا ن که حجم نمونه

نفتر مترد(    41نفتر زن و   41نفتر )  81شهر تهران انرخاب گرد د؛ بنابرا ن در هر  ک از محالت چهارگانه بتا  

-71)همان،  2گیری سیسرماتیک کونف درهر مرحله با روش نمونههای مس مصاحبه به عمل فمد. انرخاب بلوک

و...( عملیاتف شد. در نها ت در هر بلتوک مستکونف    11، بلوک 7، بلوک 4، بلوک 1)بلوک  3به  3(  اصله 69

 ای انجام گر ت. نامه ی پرسش مصاحبه 3نفر به طور داوطلبانه 4و  ا  3انرخابف و مراجاه به منازل شهروندان با 

تهران، مناطق مرالقه بود  و در سطح منتاطق،   مرکزیی  گیری در ا ن پژوهش در سطح حوز  چوب نمونهچار

 های مسکونف است. بلوک محالت و

 

                                                                 
1 Simple Random Sampling 
2 Systemic Sampling 
3 Volunteer  



 

36 

 

 

 

 

 فصل سوم

 نتایج پژوهش
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 درآمد پیش -9-5

، 6تهران بزرگ )منتاطق   مرکزیی  در ا ن بخش از پژوهش نرا ج توصیفف نیازسنجف شهروندان ساکن حوز 

شود. نرا ج ا ن تحقیق به دلیل فن که براساس برفورد حجتم نمونته و روش    شهری( ارا ه مف 11و12، 11، 7

ها ف که  والئی فماری را دارد. شا ان ذکر است در س گیری انجام  ا ره است، قابلیت تامیم به کل جاماه نمونه

) راوانتف پاستخ(    F) راوانف کل( با مقدار  Nتوانسرند به  ک گز نه پاسخ دهند، مقدار  گو ان تنها مف پاسخ

FNبرابر بود  که با عالمت   توانسرند به بیش از  گو ان مف ها ف که پاسخ والئشود. اما در س نشان داد  مف

 F) راوانف کتل( بتا مقتدار     Nمقدار اند،   ک گز نه پاسخ دهند و در عمل به بیش از  ک گز نه پاسخ داد 

 شود. نشان داد  مف FN) راوانف پاسخ( برابر بود  که با عالمت 

 توزیع سنی -9-1

 49الف  31ن درصد( در سنی 8/39نفر ) 127، 29الف  15درصد( در سنین  6/48نفر ) 155دهد  ها نشان مف داد 

هتا و   دهتد کته در برنامته    سال به بات سن دارند. اطالعات  وق نشان متف  51درصد( از 6/11نفر ) 37سال و 

تهران، جوانان بیشرر با د مدنظر قرار گر ره و در اولو ت باشند. در  مرکزیی  های  رهنیف هنری حوز   االیت

 شود. ش داد  مفگو ان نما  ذ ل جدول و نمودار توز ع  راوانف سن پاسخ
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 گویان جدول توزیع فراوانی سن پاسخ

  راوانف درصد تجماف )درصد( Pi ) راوانف( Fi سن

 %7/14 %7/14 47 سال 19الف  15

 %4/48 %7/33 118 سال 29الف  21

 %8/72 %4/24 78 سال 39الف  31

 %1/88 %3/15 49 سال 49الف  41

 %7/94 %6/6 21 سال 59الف  51

 %7/99 %5 16 سال به بات 61

 ٪111 %3/1 1 بدون پاسخ

N 321 111٪  
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 توزیع جنسی-9-9

ی  درصتد( مترد متورد مصتاحبه     51نفتر )  161درصد( زن و  51نفر ) 161در ا ن پژوهش به نسبت مساوی، 

 شود. گو ان نما ش داد  مف ای قرار گر رند. در ذ ل جدول و نمودار توز ع  راوانف جنسف پاسخ نامه پرسش

 

 گویان جدول توزیع فراوانی جنس پاسخ

 )درصد( Pi ) راوانف( Fi نوع جنس

 ٪51 نفر 161 زن

 ٪51 نفر 161 مرد

 1 1 بدون پاسخ

N 321 111٪ 
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 وضعیت تاهل -9-4

درصتد( مراهتل    2/47نفتر )  151گو ان مجترد بتود  و    درصد( از پاسخ 8/47نفر ) 153دهد  ها نشان مف داد 

 گو ان ترسیم شد  است. ضایت تاهل پاسخباشند. در ذ ل جدول و نمودار توز ع  راوانف و مف

 

 گویان جدول توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ

 )درصد( Pi ) راوانف( Fi وضایت تاهل

 %8/47 153 مجرد

 %2/47 151 مراهل
 %5 16 پاسخ سا ر موارد و بف

N 321 111٪ 

 

   

 عیت تاهل پاسخ گویانوضنمودار توزیع فراوانی  
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 تحصیالت -9-1

 نفر169دانشجو و درصد(8/28نفر ) 92فموز،  گو ان دانش  از پاسخ  درصد( 8/12)نفر   41دهد نشان مف  ها داد 

شد   گو ان ترسیم . در ذ ل جدول و نمودار توز ع  راوانف تحصیالت پاسخهسرندل صیالرح درصد(  ارغ 8/52)

 است.

 جدول توزیع فراوانی تحصیالت پاسخ گویان
 )درصد( Pi ) راوانف( Fi تحصیالت

 ٪8/12 41 دانشیاهف( فموز )راهنما ف، دبیرسران، پیش دانش

 ٪8/28 92 دانشجو)کاردانف، کارشناسف، کارشناسف ارشد و دکرری(

د پلم، لیسانس،  لم، د پلم،  وقالرحصیل )ز رد پ  ارغ
 لیسانس و دکرری(  وق

169 8/52٪ 

 ٪6/5 18 پاسخ بف

N 321 111٪ 
 

 

 گویان نمودار توزیع فراوانی تحصیالت پاسخ
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 میزان تحصیالت پاسخ گویان
 )درصد( Pi ) راوانف( Fi گو ان میزان تحصیالت پاسخ

ش
دان

 
وز

فم
 

 ٪4/3 11 راهنما ف

 ٪4/4 14 دبیرسران

 ٪5 16 دانشیاهف پیش

جو
نش

دا
 

 ٪5/7 24 کاردانف

 ٪25/16 52 کارشناسف

 ٪5 16 کارشناسف ارشد و دکرری

ل
صی

رح
غ ال

 ار
 

 ٪8/7 25 ز رد پلم

 ٪25/21 68 د پلم

 ٪1/9 29 د پلم  وق

 ٪6/11 34 لیسانس

 ٪1/4 13 لیسانس و دکرری ق و

 ٪6/5 18 پاسخ بف

N 321 111٪ 
 

 وضعیت اشتغال -9-6

توانست  گو مف گو ان نشان داد  شد  است. تزم به توضیح است هر پاسخ در ا ن قسمت وضایت اشرغال پاسخ

ر تق فن  ای که هو ت شتغلف ختود را بیشترر از ط    وال پاسخ دهد. فن گز نهئهای س تنها به  ک گز نه از گز نه

کند به عنوان مثال  ردی ممکن است هم کارمند و هم دانشجو باشد، اما از وی خواسره شتد  بته    مار ف مف

گو تان ترستیم شتد      ت شغلف پاستخ ها پاسخ دهد. در ذ ل جدول و نمودار توز ع  راوانف وضای  کف از گز نه

 .است
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 گویان جدول توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخ

 )درصد( Pi ) راوانف( Fi وضایت اشرغال

 ٪1/9 29 فموز دانش

 ٪8/13 44 دانشجو

 ٪8/22 73 کارمند

 ٪5/2 8 کارگر

 ٪21 64 شغل فزاد

 ٪6/16 53 دار خانه

 ٪4/3 11 در جسرجوی کار

 ٪1/3 11 بازنشسره

 ٪4/3 11 پشت کنکوری

 ٪3/5 17 پاسخ سا ر موارد و بف

N 321 111٪ 

 

 گویان نمودار توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخ
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 تهرانمرکزی ی  توزیع حجم نمونه در مناطق شهری پهنه -9-7

نفتر، در   81بتا   د ی  نفر، درمنطقه 81با  ششی  گیری در منطقه براساس محاسبات حجم نمونه و روش نمونه

نفر مصاحبه به عمل فمد. در ز تر جتدول و نمتودار توز تع      81با  دوازد ی  نفر و در منطقه 81، با  ازد منطقه 

 شود. تهران نما ش داد  مف مرکزی شهری   راوانف حجم نمونه در مناطق شهری حوز 

 تهران مرکزیی  جدول توزیع فراوانی حجم نمونه در مناطق شهری پهنه         

 نتهرا مرکزیی  مناطق شهری پهنه
Fi  راوانف( حجم (

 نمونه
Pi )درصد( 

 ٪25  81 6ی  منطقه

 ٪25  81 11ی  منطقه

 ٪25  81 11ی  منطقه

 ٪25  81 12ی  منطقه

N 321 111٪ 

 

 تهران مرکزیی  توزیع حجم نمونه در محالت انتخابی پهنه -9-8

،  تاطمف گیری هر تک از محتالت چهارگانته انرختابف شتامل       ش نمونهبراساس محاسبات حجم نمونه و رو

نفر مصاحبه شد. در ز ر جدول و نمودار توز ع  راوانف  81با  سادی -بهارسرانو  شیخ هادی، شمالف سرسبیل

 .شود تهران نشان داد  مف مرکزیی  ی انرخابف پهنه حجم نمونه در چهار محله

 تهران مرکزیی  الت انتخابی پهنهجدول توزیع فراوانی حجم نمونه در مح

 نام محله
Fi  راوانف( حجم (

 نمونه
Pi )درصد( 

 ٪25  81  اطمف

 ٪25  81 سرسبیل شمالف

 ٪25  81 شیخ هادی

 ٪25  81 سادی -بهارسران 

N 321 111٪ 
 

 



 

45 

 

 تهران مرکزیی  هنهپحجم نمونه محالت انتخابی نمودار توزیع فراوانی 

 

 

 هنری و های فرهنگی تهران در زمینهمرکزی    نیازسنجی از شهروندان ساکن پهنه -9-3

هتای   فمتوزش »ی  تهتران در زمینته   مرکتزی ی  در ا ن بخش از پژوهش نیازهای شتهروندان ستاکن حتوز    

، « هنرهتای نما شتف و تئتاتر   »، « ای ستینما ف هت  و  یلم   یلم»، « کنسرت»، «فموزش هنری« »غیرهنری

، « هتا  ها و نیارخانته  نما شیا »، « ها و مسابقات ورزشف  االیت»، « برنامه های  وق  االیت»، « ها جشنوار »

و   کرتاب »، « هتا  هتا و ستخنرانف   نشستت »، « هتا و ستمینارها   همتا ش »، « هنتری  و های  رهنیف کانون»

مورد سنجش و بررسف قرار گر ره، سپس عناصر هر زمینه « هنری و تفر حف ضاها و مراکز »و « خوانف کراب

 امریازدهف شد  و در نها ت سطو  و اولو ت نیازها در عناصر هر زمینه تایین شد.

 ی آموزش غیرهنری نیازسنجی در زمینه -9-3-5

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1371F  با  راوانف کل 320N   برابر نیستت FN     چتون هتر

وال به دو بخش ئهای ا ن س تواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پاسخ گو مف پاسخ

نیاز شهروندان به « بلف»و  راوانف درصد « بلف»تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاسخ « خیر»و « بلف»

 بیشرر است. ٪111درصدها از جمع بندی شد  است. در ا ن جدول  اولو ت« رهنریهای غی فموزش»
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 های غیرهنری جدول تعیین اولویت نیاز شهرنشینان به آموزش

نیازهای آموزش 

 غیرهنری

        لی  فراوانی ب

 فراوانی پاسخ( )

فراوانی 

 خیر

تعداد 

 Nکل 

فراوانی 

 درصد بلی
 بندی نیاز اولویت

 ٪58 321 134 186 علوم کامپیوتر
)باتتر ن  اولو ت اول

 نیاز(
ی حقوقف،  های مشاور   دور 

 شناسف خانواد  و روان
 اولو ت دوم 53٪ 321 152 168

 اولو ت سوم ٪51 321 157 163 زبان های خارجف

 اولو ت چهارم ٪44 321 178 142 شناسف  رهن  و ا ران

 لو ت پنجماو ٪41 321 188 132 مهارت های زندگف و شهروندی

 اولو ت ششم ٪41 321 189 129 مهارت های  نف

های بهداشت، تغذ ه و محیس  دور 
 سالم

 اولو ت هفرم 38٪ 321 199 121

 اولو ت هشرم ٪36 321 216 114 علوم د نف و مذهبف

 اولو ت نهم ٪36 321 216 114 اخالق و سالمت مانوی

 ماولو ت ده ٪32 321 219 111 کارگا  علوم و نجوم
 

که ف ا تفاوت ماناداری بین  راوانتف پاستخ بته عناصتر      مف شودبا توجه به  راوانف پاسخ جدول  وق بررسف 

استکئور   شتود. چتون کتای    وجود دارد؟ بد ن منظور از فزمون کای اسکئور استرفاد  متف  « فموزش غیرهنری»

 99باشد، لذا با  مف 9ه فزادی و با درج ٪1( در سطح 67/21اسکئور جدول ) تر از کای بزرگ 17/49محاسبه شد 

تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به عناصر فموزش غیرهنری وجود دارد،  پذ ر ره مف شود کهدرصد اطمینان 

 بندی صورت گر ره در جدول  وق براساس  راوانف پاسخ به عناصر مربوطه قابل پذ رش است. بنابرا ن اولو ت

، ابرتدا  «هتای غیرهنتری   فمتوزش »ی  اساس سطو  نیاز شهروندان در زمینهبه منظور تایین اولو ت نیاز بر     

 و کم« ی علوم کامپیوتر دور »جمع امریاز نها ف هر  ک از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به 

و  هتا  تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از متدل توصتیفف داد   « کارگا  علوم و نجوم»جمع امریاز نها ف به   تر ن

 سطو  نیاز به ترتیب ز ر عمل شد.

 بدست فمد.« های علوم کامپیوتر دور »برای  1775ت حداکثر جمع امریاز نها ف 
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 محاسبه شد.« کارگا  علوم و نجوم»برای  751ت حداقل جمع امریاز نها ف 

10247511775ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

25641024 ت  اصله سطو  نیاز   

 حداکثر
    

 حداقل

 751کم           1117مروسس     1263ز اد          1519 خیلف ز اد    1775                

 هروندانطیف سطوح نیازهای آموزش غیرهنری ش

نیازهتای فمتوزش غیرهنتری شتهروندان       حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نها ف، سطح و اولو ت

 شود. ساکن نشان داد  مف

 وندانجدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت نیازهای آموزش غیرهنری شهر    

 نیازهای فموزش غیرهنری
جمع امریاز 

 نها ف
 زبندی نیا اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 1775 های علوم کامپیوتر دور 
اولو ت اول    

 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم خیلف ز اد 1535 های خارجف زبان

ی حقوقف، خانواد  و  های مشاور  دور 
 شناسف روان

 اولو ت سوم ز اد 1411

 اولو ت چهارم ز اد 1171  نفهای  مهارت

 ت پنجماولو  مروسس 1131 شناسف  رهن  و ا ران

 ششماولو ت  مروسس 1111 مهارت های زندگف و شهروندی
 هفرماولو ت  مروسس 915 های بهداشت، تغذ ه و محیس سالم دور 

 اولو ت هشرم کم 833 علوم د نف و مذهبف

 اولو ت نهم کم 829 اخالق و سالمت مانوی
 اولو ت دهم کم 751 کارگا  علوم و نجوم
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 ازهای آموزش غیرهنری شهرونداننمودار  نی           

 

 

 ی آموزش هنری نیازسنجی در زمینه -9-3-1

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1134F  با  راوانف کل 320N   گتو   چتون هتر پاستخ   . برابر نیستت

و « بلف»وال به دو بخش ئهای ا ن س ول توز ع  راوانف پاسختواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جد مف

های  فموزش»به  ساکناننیاز « بلف»و  راوانف درصد « بلف»تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاسخ « خیر»

 بیشرر است. ٪111درصدها از جمع  بندی شد  است. در ا ن جدول  اولو ت« هنری
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 هنریهای  ه آموزشنیاز شهرنشینان ب جدول تعیین اولویت

 نیازهای فموزش هنری 
 ف راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(
 راوانف 

 خیر
تاداد کل 

N 

 راوانف درصد 
 بلف

 
 لو ت بندی نیازوا

 

 ٪61 321 125 195 زموسیقف و فوا
اولو ت اول )باتتر ن 

 نیاز(

هنرهای نما شف، تئاتر و 
 باز یری

 اولو ت دوم 49٪ 321 163 157

 اولو ت سوم ٪47 321 171 149 را یکهنرهای تجسمف وگ

 اولو ت چهارم ٪43 321 181 139 سنرفهنرهای 

 پنجماولو ت  ٪41 321 191 131 هنرهای ادبف،رمان وشار

 ششماولو ت  ٪39 321 196 124 هنرهای تزئینف

هنرهای تصو ری )عکاسف 
 ، یلم برداری و...(

 هفرماولو ت  38٪ 321 197 123

 هشرماولو ت  %37 321 213 117 خانیفهنر های 

 
 راوانتف پاستخ بته عناصتر     که ف ا تفاوت ماناداری بین  مف شودبا توجه به  راوانف پاسخ جدول  وق بررسف 

اسکئور محاستبه   شود. چون کای فوجود دارد؟ بد ن منظور از فزمون کای اسکئور اسرفاد  م« هنریفموزش »

درصد  99باشد، لذا با  مف 7و با درجه فزادی  %1سطح  در (48/18)اسکئور جدول  از کای بزرگ تر 79/29شد 

تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به عناصر فمتوزش هنتری وجتود دارد، بنتابرا ن     شود پذ ر ره مف اطمینان 

 .است قابل قبولبندی صورت گر ره در جدول  وق براساس  راوانف پاسخ به عناصر مربوطه  اولو ت

، ابردا جمع امریاز «هنریهای  فموزش»ی  هروندان در زمینهنیاز بر اساس سطو  نیاز شبه منظور تایین اولو ت 

جمع امریتاز    تر ن و کم« موسیقف و فواز»نها ف هر  ک از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به 

نیاز به ترتیب ز تر  ها و سطو   تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد « خانیفهنرهای »نها ف به 

 عمل شد.

 بدست فمد.« موسیقف و فواز»برای  1494ت حداکثر جمع امریاز نها ف 
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 محاسبه شد.« هنرهای خانیف»برای  761ت حداقل جمع امریاز نها ف 

7337611494ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

25/1834733 ت  اصله سطو  نیاز   

 

 حداکثر
    

 حداقل

 761 کم     25/944مروسس     5/1127ز اد       75/1311   خیلف ز اد  1494                

 طیف سطوح نیازهای آموزش هنری شهروندان

نیازهتای فمتوزش غیرهنتری شتهروندان        وق جدول جمع امریاز نها ف، سطح و اولو ت حال با توجه به طیف

 شود. ساکن نشان داد  مف

 

 هنری شهرنشینان، سطح و اولویت نیازهای آموزش جدول جمع امتیاز نهایی

جمع امریاز  نیازهای فموزش هنری

 نها ف

 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 1494 موسیقف و فواز
لو ت اول )باتتر ن او

 نیاز(

 اولو ت دوم مروسس 1115 هنرهای نما شف، تئاتر و باز یری

 اولو ت سوم مروسس 1114 هنرهای تجسمف و گرا یک
 اولو ت چهارم کم 927 هنرهای سنرف

 اولو ت پنجم کم 857 ادبف،رمان وشارهنرهای 

 ماولو ت شش کم 818 تصو ری)عکاسف و  یلم برداری و...(هنرهای 
 اولو ت هفرم کم 769 تزئینفهنرهای 

 اولو ت هشرم کم 761 خانیفهنرهای 
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 هنری شهرونداننمودار نیازهای آموزش          

 

 

 ی آموزش سازهای موسیقی نیازسنجی در زمینه -9-3-9

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1137F ل با  راوانف ک 320N  برابر نیست FN  .   چتون هتر

وال به دو بخش ئهای ا ن س تواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پاسخ گو مف پاسخ

 ستاکنان  نیتاز « بلتف »و  راوانتف درصتد   « بلف»تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاسخ « خیر»و « بلف»

بیشرر  ٪111درصدها از جمع بندی شد  است. در ا ن جدول  اولو ت فموزش سازهای موسیقفبه  (شهروندان)

 است.
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 های موسیقی های ساز ی شهروندان به آموزش جدول تعیین اولویت عالقه

 سازهای مورد عالقه
 ف راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(
 راوانف 

 خیر
تاداد کل 

N 

 راوانف درصد 
 بلف

 دی نیازبن اولو ت

 ٪48 321 165 155 گیرار
اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم ٪44 321 181 141 پیانو

 سوماولو ت  ٪41 321 191 129 دف

 چهارماولو ت  ٪36 321 214 116 ارگ

 پنجماولو ت  ٪35 321 219 111 سه تار

 ششماولو ت  ٪33 321 213 117 سنرور

 هفرماولو ت  ٪31 321 221 111 و لن

 هفرماولو ت  ٪31 321 221 111 تار

 هفرماولو ت  ٪31 321 221 111 فواز

 هشرماولو ت  ٪25 321 241 79 تمبک

 

ف ا تفاوت ماناداری بین  راوانتف پاستخ بته عناصتر      مف شود کهبا توجه به  راوانف پاسخ جدول  وق بررسف 

اسکئور  شود. چون کای ی اسکئور اسرفاد  مفوجود دارد؟ بد ن منظور از فزمون کا« سازهای موسیقففموزش »

 99باشد، لذا با  مف 9و با درجه فزادی  ٪1در سطح  (67/21)اسکئور جدول  تر از کای بزرگ16/39 محاسبه شد 

وجتود دارد،   سازهای موسیقفپذ ر م تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به عناصر فموزش  درصد اطمینان مف

 است. به عناصر مربوطه قابل قبول رت گر ره در جدول  وق براساس  راوانف پاسخبندی صو بنابرا ن اولو ت

، ابرتدا  «ستازهای موستیقف     فموزش»ی  به منظور تایین اولو ت نیاز بر اساس سطو  نیاز شهروندان در زمینه

  تتر ن  کتم و « فموزش گیرتار »جمع امریاز نها ف هر  ک از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به 

ها و سطو  نیتاز بته    تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد « فموزی تمبک»جمع امریاز نها ف به 

 ترتیب ز ر عمل شد.

 بدست فمد.« فموزش گیرار»برای  2126ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.« فموزش تمبک»برای  773ت حداقل جمع امریاز نها ف 
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12537732026و حداکثر  ی حداقل ت  اصله  

25/31341253 ت  اصله سطو  نیاز   

 

 حداکثر
    

 حداقل

 773کم         25/1186     مروسس      5/1399   ز اد  75/1712   خیلف ز اد  2126            

 ی شهروندان به آموزش سازهای موسیقی طیف سطوح عالقه

به فمتوزش ستازهای    شهروندان ی عالقه  حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نها ف، سطح و اولو ت

 شود. نشان داد  مف موسیقف

 

 

 

 شهروندان به آموزش سازهای موسیقیی  عالقهجدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت 

 سازهای مورد عالقه
جمع امریاز 

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 2126 گیرار
اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم خیلف ز اد 1725 پیانو

 اولو ت سوم ز اد 1518 دف

 اولو ت چهارم مروسس 1336 سه تار

 نجماولو ت پ مروسس 1314 ارگ
 اولو ت ششم مروسس 1282 سنرور

 هفرماولو ت  مروسس 1175 و لن

 اولو ت هشرم مروسس 1147 تار
 اولو ت نهم کم 1145 فواز

 اولو ت دهم کم 773 تمبک
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 ی شهرنشینان به آموزش سازهای موسیقی عالقهنمودار 

 

  

 

 ی کنسرت موسیقی نیازسنجی در زمینه -9-3-4

پاسخ در جدول ز ر  راوانف  645F  با  راوانف کل 320N   برابر نیستت FN  .   چتون هتر

وال به دو بخش ئهای ا ن س تواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پاسخ گو مف پاسخ

ی شهروندان  عالقه« بلف»و  راوانف درصد « بلف» تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاسخ« خیر»و « بلف»

 بیشرر است. ٪111درصدها از جمع  بندی شد  است. در ا ن جدول  به کنسرت موسیقف اولو ت

 

 

 

 

 



 

55 

 

 ی شهروندان به کنسرت موسیقی جدول تعیین اولویت عالقه

 نوع کنسرت
) راوانف  ف راوانف بل

 پاسخ(
  راوانف خیر

تاداد کل 
N 

 راوانف درصد 
 فبل

 بندی نیاز اولو ت

 ٪61 321 125 195 پاپ
اول اولو ت 

 )باتتر ن نیاز(

  دوماولو ت  ٪57 321 138 182 سنرف و ف ینف

 سوماولو ت  ٪44 321 179 141 ترکیبف

 چهارماولو ت  ٪41 321 193 127 محلف
 

های  کنسرت وانف پاسخ بهکه ف ا تفاوت ماناداری بین  راشود  با توجه به  راوانف پاسخ جدول  وق بررسف مف

 اسکئور محاستبه شتد    شود. چون کای وجود دارد؟ بد ن منظور از فزمون کای اسکئور اسرفاد  مفمورد عالقه 

درصتد   99باشد، لتذا بتا    مف 3و با درجه فزادی  ٪1( در سطح 34/11اسکئور جدول ) تر از کای بزرگ 54/19

وجتود دارد،   های موسیقف نتزد شتهروندان   کنسرتپاسخ به پذ ر م تفاوت ماناداری بین  راوانف  اطمینان مف

قابل قبتول   های موسیقف کنسرتبندی صورت گر ره در جدول  وق براساس  راوانف پاسخ به  بنابرا ن اولو ت

 است.

ابرتدا جمتع    های موستیقف،  ها به کنسرت فنبر اساس سطو  نیاز عالقه ی شهروندان به منظور تایین اولو ت 

جمتع    تتر ن  و کم« رت پاپکنس »ر  ک از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به امریاز نها ف ه

ها و سطو  نیاز به ترتیب  تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد « کنسرت محلف»امریاز نها ف به 

 ز ر عمل شد.

 بدست فمد.« کنسرت پاپ»برای  876ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.« کنسرت محلف»برای  474جمع امریاز نها ف  ت حداقل

402474876ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

5/1004402 ت  اصله سطو  نیاز   
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 حداکثر
    

 حداقل

 474کم           5/574   مروسس         675ز اد          5/775    خیلف ز اد  876               

 های موسیقی کنسرتی شهروندان به  طیف سطوح عالقه

 هتای  کنسترت ی شتهروندان بته    عالقته   حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نها ف، سطح و اولو ت

 شود. مف رسیمتموسیقف 

 موسیقی های کنسرتی شهروندان به  جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت عالقه

 نوع  کنسرت
جمع امریاز 

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 876 پاپ
اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم خیلف ز اد 783 سنرف و ف ینف

 اولو ت سوم کم 533 ترکیبف
 اولو ت چهارم کم 474 محلف

 

 موسیقیهای  وندان به کنسرتشهر و نیاز  عالقهنمودار 
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 ی نوع فیلم نیازسنجی در زمینه -9-3-1

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  821F  با  راوانف کل 320N   برابر نیستت FN  .    چتون هتر

وال به دو بخش ئهای ا ن س اند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پاسختو گو مف پاسخ

ی شهروندان  عالقه« بلف»و  راوانف درصد « بلف»تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاسخ « خیر»و « بلف»

 بیشرر است. ٪111بندی شد  است. در ا ن جدول جمع درصدها از  اولو ت یلم  به نوع 

 

 ی شهروندان به نوع فیلم دول تعیین اولویت عالقهج

 نوع  یلم
 

ف  راوانف بل
 ) راوانف پاسخ(

 راوانف 
 خیر

تاداد کل 
N 

 راوانف درصد 
 بلف

بندی نیاز اولو ت  

٪72 321 89 231 داسران  
اولو ت اول 

 )باتتر ن نیاز(

داسرانف مسرند  211 119 321 63٪  اولو ت دوم 

٪51 321 157 163 مسرند ولو ت سوما   

٪48 321 166 154 انیمیشن  اولو ت چهارم 

٪23 321 248 72 عروسکف  اولو ت پنجم 

 
که ف ا تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به نتوع  تیلم   مف شود با توجه به  راوانف پاسخ جدول  وق بررسف 

اسکئور محاستبه شتد     ایشود. چون ک مورد عالقه وجود دارد؟ بد ن منظور از فزمون کای اسکئور اسرفاد  مف

درصتد   99باشد، لتذا بتا    مف 4و با درجه فزادی  ٪1( در سطح 28/13اسکئور جدول ) تر از کای بزرگ 81/87

پذ ر م تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به نتوع  تیلم نتزد شتهروندان وجتود دارد و بنتابرا ن        اطمینان مف

 انف پاسخ به نوع  یلم قابل قبول است.بندی صورت گر ره در جدول  وق براساس  راو اولو ت

نهتا ف هتر   ا به نوع  یلم، ابردا جمع امریتاز  ه بر اساس سطو  نیاز فن عالقه شهروندانبه منظور تایین اولو ت 

جمع امریتاز    تر ن و کم« های مسرند داسرانف  یلم» ک از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به 

ها و سطو  نیاز به ترتیتب   تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد « وسکفهای عر  یلم»نها ف به 
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 ز ر عمل شد.

 بدست فمد.« های مسرند داسرانف  یلم »برای  859ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.« های عروسکف  یلم »برای  214ت حداقل جمع امریاز نها ف 

655204859ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

75/1634655 ت  اصله سطو  نیاز   

 حداکثر
    

 حداقل

 214کم           75/367  مروسس      5/531     ز اد        695/ 25خیلف ز اد   859             

 ی شهروندان به نوع فیلم طیف سطوح عالقه

ترستیم   نوع  تیلم ی شهروندان به  عالقه  حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نها ف، سطح و اولو ت

 شود. مف

 نوع فیلمی شهروندان به  عالقه بندی جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت

  یلمنوع  
 جمع امریاز

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 859 مسرند داسرانف
اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 دوماولو ت  خیلف ز اد 838 داسران
 سوماولو ت  ز اد 637 مسرند

 چهارماولو ت  ز اد 559 انیمیشن

 پنجماولو ت  کم 214 عروسکف
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 یلموندان به نوع فو نیاز شهر  نمودار عالقه    

 

 

 

 های سینمایی ی فیلم نیازسنجی در زمینه -9-3-6

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1539F  با  راوانف کل 320N  برابر نیست FN  .    چتون هتر

های ا ن سوال به دو بخش   لذا جدول توز ع  راوانف پاسختواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد.  گو مف پاسخ

ی  عالقته « بلتف  »و  راوانتف درصتد   « بلتف  »تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاستخ  « خیر»و « بلف»

 بیشرر است. ٪111درصدها از  جمع  بندی شد  است. در ا ن جدول های سینما ف اولو ت شهروندان به  یلم
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 فیلم های سینماییی شهروندان به  قهجدول تعیین اولویت عال

های  عالقه به  یلم
 سینما ف

ف  راوانف بل
 ) راوانف پاسخ(

 راوانف 
 خیر

تاداد کل 
N 

 راوانف 
 درصد بلف

 بندی نیاز اولو ت

 ٪68 321 112 218 خانوادگف
اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم ٪59 321 131 191 کمدی

 و ت سوماول ٪58 321 134 186 درام

 اولو ت چهارم ٪51 321 161 159 هیجانف و ترسناک

 اولو ت پنجم ٪47 321 169 151 اجرماعف

 اولو ت ششم ٪38 321 199 121 تخیلف –علمف 

 اولو ت هفرم ٪36 321 215 115 پلیسف

 اولو ت هشرم ٪35 321 217 113 عر انف و د نف

 اولو ت نهم ٪33 321 216 114 رزمف و جنیف

 نهماولو ت  ٪33 321 216 114 ف و حماسفتار خ

 دهماولو ت  ٪24 321 242 78 سیاسف

 
نتوع  که ف ا تفاوت مانتاداری بتین  راوانتف پاستخ بته       مف شودبا توجه به  راوانف پاسخ جدول  وق بررسف 

شتود. چتون    مورد عالقه وجود دارد؟ بد ن منظتور از فزمتون کتای استکئور استرفاد  متف       های سینما ف  یلم

 11و با درجه فزادی  ٪1( در سطح 21/23اسکئور جدول ) تر از کای بزرگ 57/129اسکئور محاسبه شد   یکا

نزد  های سینما ف نوع  یلمپذ ر م تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به  درصد اطمینان مف 99باشد، لذا با  مف

نتوع  براستاس  راوانتف پاستخ بته      بندی صورت گر ره در جدول  توق  شهروندان وجود دارد، بنابرا ن اولو ت

 قابل قبول است. های سینما ف  یلم

، ابردا جمتع امریتاز   های سینما ف د دن  یلمبه  شهروندانبر اساس سطو  نیاز عالقه  به منظور تایین اولو ت 

جمتع    تتر ن  و کم« خانوادگف » های  یلم نها ف هر  ک از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به

ها و ستطو  نیتاز بته     تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد « سیاسف » های  یلم امریاز نها ف به

 ترتیب ز ر عمل شد.

 بدست فمد.« خانوادگف » های  یلم برای 2281ت حداکثر جمع امریاز نها ف 



 

61 

 

 محاسبه شد.« سیاسف » های  یلم برای 492ت حداقل جمع امریاز نها ف 

17884922280داقل و حداکثر ی ح ت  اصله  

44741788 ت  اصله سطو  نیاز   

 

 حداکثر
    

 حداقل

 492کم             939       مروسس      1386   ادز    1833        خیلف ز اد     2281         

 های سینمایی ی شهروندان به نوع فیلم طیف سطوح عالقه

 

 های سینما ف  یلمی شهروندان به  عالقه  حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نها ف، سطح و اولو ت

 شود. ترسیم مف

 

 های سینمایی  فیلمشهروندان به ی  جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت عالقه

جمع امریاز  سینما ف   یلمنوع  
 نها ف

 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 2281 خانوادگف
اولو ت اول )باتتر ن 

 نیاز(
 اولو ت دوم خیلف ز اد 1871 کمدی

 اولو ت سوم ز اد 1766 درام

 اولو ت چهارم ز اد 1464 هیجانف و ترسناک
 اولو ت پنجم مروسس 1323 اجرماعف

 اولو ت ششم مروسس 1133 پلیسف

 اولو ت هفرم مروسس 981 تخیلف -علمف

 اولو ت هشرم کم 911 عر انف و د نف
 اولو ت نهم کم 821 رزمف و جنیف

 اولو ت دهم کم 795 تار خف و حماسف

 اولو ت  ازدهم کم 492 سیاسف
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 نماییهای سی وندان به فیلمو نیاز شهر  نمودار عالقه

 

 

 نمایش و تئاتری  نیازسنجی در زمینه -9-3-7

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  920F  با  راوانف کل 320N   برابر نیستت FN  .    چتون هتر

 »های ا ن سوال به دو بخش  ا جدول توز ع  راوانف پاسختواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذ گو مف پاسخ

ی  عالقته « بلتف  »و  راوانتف درصتد   « بلتف  »تقسیم شد ، سپس براساس  راوانتف پاستخ   « خیر »و « بلف

 بیشرر است. ٪111درصدها از جمع  بندی شد  است. در ا ن جدول  اولو ت اترهائها و ت نما ششهروندان به 
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 ی شهروندان به نمایش و تئاتر قهاولویت عال جدول تعیین

 نما ش و تئاترنوع 
 ف راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(
 راوانف 

 خیر
تاداد کل 

N 

 راوانف درصد 
 بلف

 بندی نیاز اولو ت

 ٪61 321 125 195 اجرماعف
اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 دوماولو ت  ٪58 321 135 185 کمدی )شاد و موز کال(

 اولو ت سوم ٪43 321 183 137 تار خف و حماسف

 اولو ت چهارم ٪38 321 211 121 ملودرام

 اولو ت پنجم ٪36 321 216 114 د نف، عر انف و تغز ه

 اولو ت ششم ٪31 321 224 96 بازی شب عروسکف و خیمه

 اولو ت هفرم ٪23 321 247 73 سیاسف

 
 

ها و  نما شکه ف ا تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به  شود با توجه به  راوانف پاسخ جدول  وق بررسف مف

استکئور   شتود. چتون کتای    اسکئور اسرفاد  مف-مورد عالقه وجود دارد؟ بد ن منظور از فزمون کای  تئاترهای

 99باشد، لذا با  مف 6و با درجه فزادی  ٪1در سطح  (81/16)اسکئور جدول  تر از کای بزرگ 6/91محاسبه شد  

نزد شهروندان وجود دارد،  ها و تئاترها نما شپذ ر م تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به  ان مفدرصد اطمین

قابل قبول ها  نوع تئاترها و نما شبندی صورت گر ره در جدول  وق براساس  راوانف پاسخ به  بنابرا ن اولو ت

 است.

، ابردا جمع امریاز نهتا ف هتر   نما ش و تئاتر نوعبه  شهروندانبه منظور تایین اولو ت نیاز بر اساس سطو  نیاز 

جمتع امریتاز     تتر ن  و کتم « های اجرماعف نما ش» ک از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به 

ها و سطو  نیاز به ترتیب  تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد « سیاسفهای  نما ش »نها ف به 

 ز ر عمل شد.

 بدست فمد.« های اجرماعف نما ش»برای  1356ع امریاز نها ف ت حداکثر جم

 محاسبه شد.« سیاسفهای  نما ش»برای  413ت حداقل جمع امریاز نها ف 

9534031356ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  
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25/2384953 ت  اصله سطو  نیاز   

 حداکثر
    

 حداقل

 413  کم        25/641مروسس       5/879  ز اد     75/1117  خیلف ز اد  1356              

 ها و تئاترها ی شهروندان به نمایش طیف سطوح عالقه

 ها و تئاترها نما شی شهروندان به  عالقه  از نها ف، سطح و اولو تحال با توجه به طیف  وق جدول جمع امری

 شود. ترسیم مف

 نمایش و تئاتری شهروندان به  جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت عالقه

 تئاتر و نما شنوع  
جمع امریاز 

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 1356 اجرماعف
اولو ت اول 

 از()باتتر ن نی

 اولو ت دوم ز ادخیلف   1219 کمدی ) شاد و موز کال(
 اولو ت سوم ز اد 894 تار خف و حماسف

 اولو ت چهارم مروسس 738 ملودرام

 اولو ت پنجم مروسس 681 د نف، عر انف و تاز ه
 اولو ت ششم کم 551 شب بازی عروسکف و خیمه

 اولو ت هفرم کم 413 سیاسف

 
 نمایش و تئاترشهروندان به و نیاز   نمودار عالقه
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 ها ی جشنواره نیازسنجی در زمینه -9-3-8

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1185F  با  راوانف کل 320N  برابر نیست FN .  به دلیل فن

وال به دو ئهای ا ن س ش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پاسختواند به بی گو مف که هر پاسخ

ی  عالقه« بلف »و  راوانف درصد « بلف »تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاسخ « خیر »و « بلف »بخش 

 بیشرر است. ٪111درصدها از جمع بندی شد  است. در ا ن جدول  ها اولو ت شهروندان به جشنوار 

 

 ها ی شهروندان به شرکت در جشنواره تعیین اولویت عالقهجدول 

 ها جشنوار 
ف  راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(
  راوانف خیر

تاداد کل 
N 

 راوانف درصد 
 بلف

 بندی نیاز اولو ت

 ٪72 321 91 231 موسیقف
اولو ت اول )باتتر ن 

 نیاز(

 اولو ت دوم ٪61 321 124 196  یلم و  یلم سینما ف

 اولو ت سوم ٪45 321 176 144 ورزشف

 اولو ت چهارم ٪43 321 181 139 میراث  رهنیف

 اولو ت پنجم ٪5/42 321 183 137 اعیاد ملف وا رانف

 اولو ت ششم ٪37 321 212 118 ادبف

 اولو ت هفرم ٪36 321 215 115 علمف،فموزشف و کراب

 اولو ت هشرم ٪33 321 214 116 اعیاد د نف و مذهبف
 

که ف ا تفاوت مانتاداری بتین  راوانتف پاستخ بته نتوع        شود  راوانف پاسخ جدول  وق بررسف مف با توجه به

استکئور   شود. چون کتای  های مورد عالقه وجود دارد؟ بد ن منظور از فزمون کای اسکئور اسرفاد  مف جشنوار 

باشد، لذا بتا   مف 7و با درجه فزادی  ٪1( در سطح 48/18اسکئور جدول ) تر از کای بزرگ 56/72محاسبه شد  

ها نزد شهروندان وجود دارد،  پذ ر م تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به نوع جشنوار  درصد اطمینان مف 99

 ها قابل قبول است. بندی صورت گر ره در جدول  وق براساس  راوانف پاسخ به نوع جشنوار  بنابرا ن اولو ت
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ها، ابردا جمع امریاز نها ف هتر  تک از    به جشنوار  شهروندانیاز به منظور تایین اولو ت نیاز بر اساس سطو  ن

جمع امریاز نها ف به   تر ن و کم« موسیقفهای جشنوار   »عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به 

ها و سطو  نیتاز بته    تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد « اعیاد د نف و مذهبفهای  جشنوار »

 رتیب ز ر عمل شد.ت

 بدست فمد.« موسیقفهای  جشنوار  »برای  1837ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.« اعیاد مذهبف و د نفهای  جشنوار  »برای  483ت حداقل جمع امریاز نها ف 

12485891837ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

31241248 ت  اصله سطو  نیاز   

 حداکثر
    

 حداقل

 589   کم           911  مروسس         1213  ز اد        1525    خیلف ز اد   1837            

 ها ارهی شهروندان به جشنو طیف سطوح عالقه

 هتا  نتوع جشتنوار   ی شهروندان به  عالقه  حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نها ف، سطح و اولو ت

 شود. ترسیم مف

 ها شرکت در جشنوارهی شهروندان به  جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت عالقه

 ها جشنوار 
جمع امریاز 

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 1837 موسیقف
اولو ت اول )باتتر ن 

 نیاز(

 اولو ت دوم ز اد 1439  یلم و  یلم سینما ف
 اولو ت سوم مروسس 982 اعیاد ملف و ا رانف

 اولو ت چهارم مروسس 933 ورزشف

 اولو ت پنجم مروسس 911 میراث  رهنیف
 ششم اولو ت کم 677 علمف، فموزشف و کراب

 هفرماولو ت  کم 671 ادبف
 اولو ت هشرم کم 589 اد د نف و مذهبفاعی
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 ها و نیاز شهروندان به جشنواره  نمودار عالقه  

 

 

 برنامه های فوق ی فعالیت نیازسنجی در زمینه -9-3-3

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1631F  با  راوانف کل 320N بر نیستت برا.  FN     چتون هتر

 »های ا ن سوال به دو بخش  تواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پاسخ گو مف پاسخ

ی  عالقته « بلتف  »و  راوانتف درصتد   « بلتف  »تقسیم شد ، سپس براساس  راوانتف پاستخ   « خیر »و « بلف

بیشترر   ٪111درصتدها از  جمتع  بندی شد  است. در ا ن جدول  اولو ت«مه برنا های  وق شهروندان به  االیت

 است.
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 برنامه های فوق شهروندان به فعالیت و نیاز  جدول تعیین اولویت عالقه

 برنامه های  وق نوع  االیت
ف   راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(
 راوانف 

 خیر
تاداد کل 

N 

 راوانف درصد 
 بلف

 بندی نیاز اولو ت

 ٪55 321 145 175 یاحرفسفرهای س
اولو ت اول )باتتر ن 

 نیاز(

 اولو ت دوم ٪45 321 177 143 سفرهای ز ارتف

 اولو ت سوم ٪44 321 178 142 اردو های  رهنیف و تفر حف

 اولو ت چهارم ٪43 321 183 137 و موز  ها بازد د از اماکن میراث  رهنیف 

 اولو ت پنجم ٪35 321 219 111 دسرف های صنا ع ها و نما شیا  بازد د از بازارچه

 ششماولو ت  ٪33 321 213 117 اسرفاد  از شهر بازی ها و مراکز تفر حف

 هفرماولو ت  ٪2/32 321 217 113 د دار با شخصیت های علمف

 هشرماولو ت  ٪32 321 219 111 های گیاهان ها و نما شیا  بازد د از باغ

 نهماولو ت  ٪31 321 222 98 حیات وحش بازد د از پارک ها و نما شیا  های

 دهماولو ت  ٪31 321 221 96 تماشای سیرک و نما ش حیوانات

  ازدهماولو ت  ٪28 321 231 89 گشت و گذار علمف، نجوم و ز ست محیطف

 دوازدهماولو ت  ٪23 321 246 74 شب شار

 اولو ت دوازدهم ٪23 321 246 74 بازد د از مراکز فموزشف و علمف

 اولو ت سیزدهم ٪22 321 251 71 د دار با شخصیت های مذهبف

 اولو ت چهاردهم ٪18 321 263 57 بازد د از مراکز پرورشف و بازپروری

 اولو ت پانزدهم ٪17 321 266 54 بازد د از مراکز پزشکف و بیمارسران ها
 

، ابردا جمع امریاز نهتا ف  برنامه  وق های  االیتبه  شهروندانبه منظور تایین اولو ت نیاز بر اساس سطو  نیاز 

جمتع امریتاز     تتر ن  و کتم « سفرهای سیاحرف »نها ف به هر  ک از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز 

هتا و   تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد « پزشکف و بیمارسران هابازد د از مراکز  »نها ف به 

 شد.سطو  نیاز به ترتیب ز ر عمل 

 ست فمد.به د« سفرهای سیاحرف »برای  2611ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.« پزشکف و بیمارسران هابازد د از  »برای  517ت حداقل جمع امریاز نها ف 

20945172611ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  
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5/52342094 ت  اصله سطو  نیاز   

 

 

 حداکثر
    

 حداقل

 517کم            5/1141مروسس        1564ز اد         5/2187    خیلف ز اد 2611             

 هبرنام های فوق فعالیتی شهروندان به  طیف سطوح عالقه

هتای    االیتت ی شتهروندان بته    عالقته   حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نها ف، سطح و اولو تت 

 شود. ترسیم مف برنامه  وق

 

 برنامه های فوق فعالیتی شهروندان به  جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت عالقه

 برنامه های  وق  االیتنوع  
جمع امریاز 

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 اولو ت اول )باتتر ن نیاز( خیلف ز اد 2611 سفرهای سیاحرف

 اولو ت دوم خیلف ز اد 2122 اردوهای  رهنیف و تفر حف

 اولو ت سوم ز اد 2148 سفرهای ز ارتف

 اولو ت چهارم ز اد 1834 ها موز  وباز د از اماکن میراث  رهنیف 
 اولو ت پنجم مروسس 1442 دسرف  عهای صنا ها و نما شیا  باز د از بازارچه

 اولو ت ششم مروسس 1437 های علمف د دار با شخصیت

 اولو ت هفرم مروسس 1419 اسرفاد  از شهر بازی ها و مراکز تفر حف
 اولو ت هشرم مروسس 1251 بازد د از باغ ها و نما شیا  های گیاهان

 نهماولو ت  مروسس 1249 وحش های حیات ها و نما شیا  بازد د از پارک

 اولو ت دهم مروسس 1164 تماشای سیرک و نما ش حیوانات
  ازدهماولو ت  مروسس 1146 محیطف ز ست وگذار علمف، نجوم و گشت

 اولو ت دوازدهم کم 872 شب شار

 اولو ت سیزدهم کم 818 د دار با شخصیت های مذهبف
 اولو ت چهاردهم کم 798 بازد د از مراکز فموزشف و علمف

 اولو ت پانزدهم کم 567 زد د از مراکز پرورشف و بازپروریبا

 اولو ت شانزدهم کم 517 بازد د از مراکز فموزشف و بیمارسران ها
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 شهروندان به فعالیت های فوق برنامه و عالقه  نیازنمودار                                  

 

 

 ورزشی ها و مسابقات ی برنامه نیازسنجی در زمینه -9-3-51

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1585F  با  راوانف کل 320N برابر نیست.  FN     چتون هتر

وال به دو بخش ئهای ا ن س تواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پاسخ گو مف پاسخ

ی  عالقته « بلتف  »و  راوانتف درصتد   « بلتف »شد ، سپس براساس  راوانف پاستخ   تقسیم« خیر »و « بلف »

بیشرر  ٪111درصدها از جمع بندی شد  است. در ا ن جدول  ها و مسابقات ورزشف اولو ت شهروندان به برنامه

 است.
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 ها و مسابقات ورزشی ی شهروندان به برنامه جدول تعیین اولویت عالقه

 برنامه و مسابقات ورزشف 
 ف راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(
 راوانف 

 خیر
تاداد کل 

N 

 راوانف 
 درصد بلف

 بندی نیاز اولو ت

 ٪2/47 321 169 151 بدن سازی
اولو ت اول )باتتر ن 

 نیاز(

 اولو ت دوم ٪47 321 171 151 ورزش های فبف

 اولو ت سوم ٪43 321 182 138 ورزش صحبیاهف

 هارماولو ت چ ٪35 321 219 111 کوهنوردی

و سرگرم کنند   بازی های تفر حف
 ) طناب کشف،  وتبال دسرف  و...(

 چهارماولو ت  35٪ 321 219 111

 پنجماولو ت  ٪31 321 221 111 بیلیارد و بولین 

 ششماولو ت  ٪31 321 224 96 های رزمف ورزش

 هفرماولو ت  ٪4/29 321 226 94 های زمسرانف وزرش

 هشرم ت اولو ٪29 321 227 93 شطرنج

 نهماولو ت  ٪8/28 321 228 92 دوچرخه سواری، اسکیت

 دهماولو ت  ٪28 321 231 89  وتبال

 دهماولو ت  ٪28 321 231 89 پین  پون  و تنیس بدمینرون،

  ازدهماولو ت  ٪23 321 246 74 والیبال

 دوازدهماولو ت  ٪2/21 321 252 68 میدانف دو و

 سیزدهملو ت او ٪6/21 321 254 66 بسکربال

 چهاردهماولو ت  ٪21 321 257 63  وتسال
 

، ابردا جمتع امریتاز   ها و مسابقات ورزشف برنامهبه  شهروندانبه منظور تایین اولو ت نیاز بر اساس سطو  نیاز 

جمع امریتاز    و کمرر ن« های فبف ورزش »نها ف هر  ک از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به 

ها و سطو  نیاز به ترتیب ز تر عمتل    تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد «  وتسال »به  نها ف

 شد.

 ست فمد.به د« های فبف ورزش»برای  2214ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.«  وتسال »برای  641ت حداقل جمع امریاز نها ف 

15736412214ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  
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25/39341573 ت  اصله سطو  نیاز   

 حداکثر
    

 حداقل

 641کم        1134/ 25   مروسس    5/1427  ز اد        75/1821 خیلف ز اد     2214          

 ها و مسابقات ورزشی برنامهی شهروندان به  طیف سطوح عالقه

هتا و   ن بته برنامته  ی شتهروندا  عالقته   حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نها ف، ستطح و اولو تت  

 شود. ترسیم مفمسابقات ورزشف 

 

 مسابقات ورزشی ها و برنامهی شهروندان به  جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت عالقه

 ها و مسابقات ورزشف برنامهنوع 
جمع امریاز 

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 2214 های فبف ورزش
)باتتر ن   اولو ت اول 

 نیاز(
 اولو ت دوم ز ادخیلف      2157 بدن سازی

 اولو ت سوم ز ادخیلف  1916 ورزش صبحیاهف

 رماولو ت چها ز اد 1482 کوهنوردی
بازی های تفر حف و سرگرم کنند  )طناب 

 کشف،  وتبال دسرف و...(
 اولو ت پنجم مروسس 1387

 اولیت ششم مروسس 1271 بیلیارد و بولین 

 اولو ت هفرم مروسس 1228 های رزمف ورزش
 اولو ت هشرم مروسس 1227 ورزش های زمسرانف

 نهماولو ت  مروسس 1217 دوچرخه سواری، اسکیت

 اولو ت دهم مروسس 1218  وتبال

 اولو ت  ازدهم مروسس 1176 شطرنج
 دوازهماولو ت  مروسس 1126 بدمینرون،پین  پون  وتنیس

 سیزدهماولو ت  کم 913 والیبال

 چهاردهماولو ت  کم 771 دو و میدانف
 پانزدهماولو ت  کم 761 بسکربال

 شانزدهماولو ت  کم 641  وتسال
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 یرنامه ها و مسابقات ورزشان به بروندنمودار عالقه شه    

  
 

هـا و   عالقـه بـه بازدیـد آثـار هنرمنـدان در نگارخانـه      ی  نیازسنجی در زمینـه  -9-3-55

 ها نمایشگاه

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1182F  با  راوانف کل 320N  برابر نیست FN .    چتون هتر

  های ا ن سوال به دو بختش  تواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پاسخ گو مف پاسخ

ی  عالقته « بلتف  »و  راوانتف درصتد   « بلتف  »تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاسخ « خیر »و « بلف »

جمتع  بندی شد  است. در ا ن جدول  اولو ت ها ها و نما شیا  هبازد د از فثار هنرمندان در نیارخانشهروندان به 

 بیشرر است. ٪111درصدها از 
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 به بازدید از آثار هنریی شهروندان به  جدول تعیین اولویت عالقه

 فثار هنرینوع 
 ف راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(
تاداد کل   راوانف خیر

N 

 راوانف درصد 
 بلف

 بندی نیاز اولو ت

 ٪47 321 171 149 نقاشف
اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم ٪46 321 172 148 عکس

 اولو ت سوم ٪4/44 321 178 142 گرا یک

 اولو ت چهارم ٪44 321 181 141 کار کاتور

 اولو ت پنجم ٪42 321 185 135 صنا ع دسرف)مارق، سفال...(

 اولو ت ششم ٪39 321 196 124 هنرهای تزئینف

 اولو ت هفرم ٪38 321 198 122 سازی مجسمه

 اولو ت هشرم ٪35 321 217 113 خطاطف و خوشنو سف

 اولو ت نهم ٪34 321 211 119 پوسرر
 

 شتود.  از فزمتون کتای استکئور استرفاد  متف      بندی عال ق در جدول بات برای تایین صحت و درسرف اولو ت

چتون   ر فثار هنری نزد شهروندان وجتود دارد؟ صورت که ف ا تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به عناص بد ن

 8و با درجته فزادی   ٪1در سطح  (19/21)اسکئور جدول  تر از کای کوچک  41/13اسکئور محاسبه شد   کای

که اولو ت بندی صورت گر ره در جدول  توق بتر استاس     قضاوت مف کنیمدرصد اطمینان  99، لذا با است 

  قابل قبول است. و غیر  راوانف پاسخ به عناصر مربوطه نادرست

، ابردا جمع امریاز نها ف هر د دن فثار هنریبه   نیاز شهروندان بر اساس سطو عالقه به منظور تایین اولو ت 

          جمتع امریتاز نهتا ف بته      تتر ن  و کتم « نقاشتف  »  د. باتتر ن جمع امریاز نها ف به ک از عناصر محاسبه ش

 ها و سطو  نیاز به ترتیب ز ر عمل شد. فاد  از مدل توصیفف داد تالق گر ت. سپس با اسر« پوسرر »

 ست فمد.به د« نقاشف »برای  1557ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.« پوسرر »برای  948ت حداقل جمع امریاز نها ف 
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6099481557ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

25/1524609 ت  اصله سطو  نیاز   

 

 حداکثر
    

 حداقل

 948کم        1111,25مروسس     1252,5    ز اد         1414,75خیلف ز اد   1557             

 دیدن آثار هنری ی شهروندان به طیف سطوح عالقه

 د دن فثتار هنتری  ی شهروندان به  عالقه  حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نها ف، سطح و اولو ت

 شود. ترسیم مف

 

 آثار هنریی شهروندان به  جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت عالقه

 فثار هنرینوع  
جمع امریاز 

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 1557 نقاشف
اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم ز ادخیلف  1478 عکس

 لو ت سوموا ز اد 1397 گرا یک

 اولو ت چهارم ز اد 1349 کار کاتور
 اولو ت  پنجم ز اد 1342 صنا ع دسرف) مارق، سفال و...(

 اولو ت ششم مروسس 1157 هنرهای تزئینف

 هفرم اولو ت مروسس 1146 سازی مجسمه

 اولو ت هشرم کم 1132 خطاطف وخوشنو سف
 اولو ت نهم کم 948 پوسرر
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 دیدن آثار هنریو نیاز شهروندان به   نمودار عالقه   

 

     

     

 های فرهنگی هنری تشکیل و مشارکت در کانونی  نیازسنجی در زمینه -9-3-51

خ در جدول ز ر  راوانف پاس 1270F  با  راوانف کل 320N برابر نیست.  FN     چتون هتر

 »های ا ن سوال به دو بخش  تواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پاسخ گو مف پاسخ

ی  عالقته « بلتف  »و  راوانتف درصتد   « بلتف  »تقسیم شد ، سپس براساس  راوانتف پاستخ   « خیر »و « بلف

جمتع   بندی شد  است. در ا ن جتدول   اولو ت های  رهنیف هنری تشکیل و مشارکت در کانونشهروندان به 

 بیشرر است. ٪111درصدها از 
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 های فرهنگی و هنری تشکیل و مشارکت در کانونی شهروندان به  جدول تعیین اولویت عالقه      

 هنریوهنیف های  ر کانوننوع 
 ف راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(
 راوانف 

 خیر
تاداد 

 Nکل 

 راوانف درصد 
 بلف

 بندی نیاز اولو ت

 ٪59 321 132 188 موسیقف
اولو ت اول )باتتر ن 

 نیاز(

 اولو ت دوم ٪46 321 173 147  ورزشف

 اولو ت سوم ٪45 321 176 144 تئاتر و  یلم

 ولو ت چهارما ٪42 321 186 134 سیاحرف و تفر حف

 اولو ت پنجم ٪4/34 321 211 111 هم اند شف و گفریو

 اولو ت ششم ٪34 321 211 119 ز ست شهروندی ومحیس

 اولو ت هفرم ٪31 321 221 99 ادبف

 اولو ت هشرم ٪29 321 227 93 علمف

 اولو ت نهم ٪28 321 231 91 خطاطف و خوشنو سف

 اولو ت دهم ٪26 321 238 82 مذهبف

 اولو ت  ازدهم ٪23 321 246 74 نجوم

 

 

شتود.   بندی عال ق در جدول بات از فزمتون کتای استکئور استرفاد  متف      برای تایین صحت و درسرف اولو ت

چون های  رهنیف هنری( وجود دارد؟  صورت که ف ا تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به عناصر )کانون بد ن

 11و با درجه فزادی  ٪1در سطح  (21/23)اسکئور جدول  از کای تر بزرگ 24/112اسکئور محاسبه شد   کای

بندی صورت گر رته در جتدول  توق براستاس      کنیم که اولو ت قضاوت مفدرصد اطمینان  99باشد، لذا با  مف

  راوانف پاسخ به عناصر مربوطه درست و قابل قبول است.

هتای  رهنیتف    تشکیل و مشارکت در کانون به شهروندانبر اساس سطو  نیاز  عالقه به منظور تایین اولو ت

« کانون موسیقف »، ابردا جمع امریاز نها ف هر  ک از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به هنری

ها و سطو   تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد « نجوم کانون»جمع امریاز نها ف به   تر ن و کم

 شد. نیاز به ترتیب ز ر عمل

 ست فمد.به د« کانون موسیقف  »برای  2156ت حداکثر جمع امریاز نها ف 
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 محاسبه شد.« نجوم کانون»برای  586ت حداقل جمع امریاز نها ف 

14705862056ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

5/36741470 ت  اصله سطو  نیاز   

 

 حداکثر
    

 حداقل

 586کم               953,5مروسس          1321 ز اد       1688,5    خیلف ز اد       2156       

 ها تشکیل و مشارکت در کانونی شهروندان به  طیف سطوح عالقه

 

تشکیل و مشارکت ی شهروندان به  عالقه  ه به طیف  وق جدول جمع امریاز نها ف، سطح و اولو تحال با توج

 .شود ترسیم مف هنری و های  رهنیف در کانون

 

 هنری  و های فرهنگی تشکیل و مشارکت در کانونبه   جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت عالقه      

 هنری و های  رهنیف کانوننوع  
مریاز جمع ا

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 2156 موسیقف
اولو ت اول )باتتر ن 

 نیاز(

 اولو ت دوم ز اد 1464 تئاتر و  یلم

 اولو ت سوم ز اد 1369 ورزشف
 اولو ت چهارم مروسس 1233 سیاحرف و تفر حف

 اولو ت پنجم مروسس 1145 وگو  اند شف و گفت هم

 اولو ت ششم کم 928 تز س شهروندی و محیس
 اولو ت هفرم کم 914 ادبف

 اولو ت هشرم کم 812 خطاطف وخوشنو سف

 اولو ت نهم کم 787 علمف 

 اولو ت دهم کم 626 مذهبف
 اولو ت  ازدهم کم 586 نجوم
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 های فرهنگی و هنری تشکیل و مشارکت در کانونشهروندان به   نمودار عالقه    

 

 

 ها و سمینارهای فرهنگ شهرنشینی شرکت در همایشی  نیازسنجی در زمینه -9-3-59

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1385F  با  راوانف کل 320N  برابر نیست FN .    چتون هتر

  های ا ن سوال به دو بختش  ا جدول توز ع  راوانف پاسختواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذ گو مف پاسخ

ی  عالقته « بلتف  »و  راوانتف درصتد   « بلتف »تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاستخ  « خیر »و « بلف »

بندی شتد  استت. در ا تن     اولو ت ها و سمینارهای بهبود  رهن  شهرنشینف شرکت در هما ششهروندان به 

 ر است.بیشر ٪111درصدها از جمع  جدول 
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 ها و سمینارهای بهبود فرهنگ شهرنشینی شرکت در همایشی شهروندان به  جدول تعیین اولویت عالقه      

 ها و سمینارها هما شنوع 
 ف  راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(
 راوانف 

 خیر
تاداد کل 

N 

 راوانف درصد 
 بلف

بندی  اولو ت
 نیاز

 ٪58 321 135 185 امنیت اجرماعف
اولو ت اول 

 تتر ن نیاز()با

 اولو ت دوم ٪51 321 157 163 حقوق و وظا ف شهروندی

 دوماولو ت  ٪51 321 157 163 های اجرماعف و  رهنیف شهر فسیب

 سوماولو ت  ٪6/51 321 158 162 اخالق و ر رار شهری

 چهارماولو ت  ٪51 321 161 159 نشینف و همسا یف  رهن  فپارتمان

 پنجماولو ت  ٪43 321 181 139 قوانین و مقررات شهری

 ششماولو ت  ٪42 321 184 136 ز ست شهری  بهداشت محیس و محیس

 هفرماولو ت  ٪41 321 189 131 مسا ل شغلف و روابس

 هشرماولو ت  ٪38 321 211 121  رهن  ترا یک

 

استرفاد    در جدول بات از فزمتون کتای استکئور   شهروندان بندی عال ق  برای تایین صحت و درسرف اولو ت

ها و ستمینارهای بهبتود    شرکت در هما شصورت که ف ا تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به  شود. بد ن مف

در  (19/21)استکئور جتدول    تر از کای بزرگ 31/22اسکئور محاسبه شد   وجود دارد؟ چون کای رهن  شهر 

بندی صورت گر ره  کنیم که اولو ت ت مفدرصد اطمینان قضاو 99باشد، لذا با  مف 8و با درجه فزادی  ٪1سطح 

 در جدول  وق براساس  راوانف پاسخ به عناصر مربوطه درست و قابل قبول است.

هتا و ستمینارهای بهبتود     به شترکت در همتا ش   شهروندانبه منظور تایین اولو ت نیاز بر اساس سطو  نیاز 

        به شد. بتاتتر ن جمتع امریتاز نهتا ف بته     ، ابردا جمع امریاز نها ف هر  ک از عناصر محاس رهن  شهرنشینف

تالق گر ت. ستپس بتا استرفاد  از    «  رهن  ترا یک »   ف بهجمع امریاز نها  تر ن و کم« امنیت اجرماعف »

 ها و سطو  نیاز به ترتیب ز ر عمل شد. مدل توصیفف داد 

 ست فمد.به د« امنیت اجرماعف »برای  1461ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.«  رهن  ترا یک »برای  764حداقل جمع امریاز نها ف ت 
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6967641460ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

1744696 ت  اصله سطو  نیاز   

 

 حداکثر
    

 حداقل

 764کم            938مروسس               1112 ز اد         1286    خیلف ز اد   1461            

 ها شرکت در همایشی شهروندان به  طیف سطوح عالقه

شترکت در  ی شتهروندان بته    عالقته   حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نهتا ف، ستطح و اولو تت   

 شود. ترسیم مف ها هما ش

 

 های شهرنشینی شرکت در همایششهروندان به  و نیاز  تیاز نهایی، سطح و اولویت عالقهجدول جمع ام

 ها و سمینارها هما شنوع  
جمع امریاز 

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 1461 امنیت اجرماعف
اولو ت اول )باتتر ن 

 نیاز(

 اولو ت دوم ز اد 1269 ندیحقوق و وظا ف شهرو
 اولو ت سوم ز اد 1232 های اجرماعف و  رهنیف شهر فسیب

 اولو ت چهارم ز اد 1226 اخالق و ر رار شهری

 اولو ت پنجم ز اد 1114  رهن  فپارتمان نشینف و همسا یف

 اولو ت ششم مروسس 968 قوانین و مقررات شهری
 فرماولو ت ه کم 899 مسا ل شغلف و روابس کار

 اولو ت هشرم کم 858 ز ست شهری بهداشت محیس و محیس

 اولو ت نهم کم 764  رهن  ترا یک
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ها و سمینارهای  رهن  شهرنشینف  هما ش شرکت در بهو نیاز شهروندان   نمودار عالقه             

 در  
 

ها و مشاوره درباره بهبـود زنـدگی    رانیها، سخن ی نشست نیازسنجی در زمینه  -9-3-54

 خانوادگی

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1404F  با  راوانف کل 320N برابر نیست.  FN   به دلیل فن

وال به دو ئهای ا ن س سختواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پا گو مف که هر پاسخ

 نیتاز « بلتف  »و  راوانتف درصتد   « بلف »اسخ تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پ« خیر »و « بلف »بخش 

بنتدی شتد     اولو ت ها و  ا مشاور  دربار  بهبود زندگف خانوادگف ها، سخنرانف نشستشهروندان به شرکت در 

 بیشرر است. ٪111جدول درصدها از جمع  است. در ا ن 
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 ها و مشاوره  ها، سخنرانی نشستی شهروندان به شرکت در  جدول تعیین اولویت عالقه

 ها و مشاور  ها، نشست سخنرانف
 ف راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(
 راوانف 

 خیر
تاداد کل 

N 

 راوانف 
 درصد بلف

 بندی نیاز اولو ت

 ٪54 321 146 174 حقوق و مسئولیت در خانواد 
اولو ت اول 

 یاز()باتتر ن ن

 اولو ت دوم ٪52 321 153 167 شناسف و تربیرف ی روان مشاور 

 اولو ت سوم ٪51 321 158 162 ی ورزشف و سالمت جسمف مشاور 

 اولو ت چهارم ٪49 321 164 156 مشاور  جنسف و زناشو ف

 اولو ت پنجم ٪48 321 167 153 مشاور  تغذ ه

 اولو ت ششم ٪41 321 191 131 مشاور  اخالق و سالمت مانوی

 اولو ت هفرم ٪3/39 321 194 126 شکاف بین نسل ها

 اولو ت هشرم ٪39 321 196 124 مشاور  تحصیلف

 اولو ت نهم ٪36 321 215 115 مشاور  حقوقف

 اولو ت دهم ٪31 321 223 97 اعریاد
 

وانف پاسخ و شرکت در که ف ا تفاوت ماناداری بین  را مف شودبا توجه به  راوانف پاسخ در جدول  وق بررسف 

از فزمون کای استکئور   ها و مشاور  برای بهبود زندگف خانوادگف وجود دارد؟ بد ن منظور ها، سخنرانف نشست

 ٪1( در سطح 67/21اسکئور جدول ) تر از کای بزرگ 4/41اسکئور محاسبه شد   . چون کایاست شد  اسرفاد 

پذ ر م تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به عناصر  مفنان درصد اطمی 99باشد، لذا با  مف 9و با درجه فزادی 

بندی صتورت گر رته در    ها و مشاور  نزد شهروندان وجود دارد، بنابرا ن اولو ت ها، سخنرانف شرکت در نشست

 جدول  وق براساس  راوانف پاسخ به عناصر مربوطه صحیح و قابل قبول است.

، ها و مشاور  ها، سخنرانف نشستبه شرکت در  شهروندانو  نیاز بر اساس سط عالقهبه منظور تایین اولو ت 

حقتوق و مستئولیت در    »ابردا جمع امریاز نها ف هر  ک از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به 

 هتا و  تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد « اعریاد » جمع امریاز نها ف به   تر ن و کم« خانواد 

 سطو  نیاز به ترتیب ز ر عمل شد.

 ست فمد.به د« حقوق و مسئولیت در خانواد  »برای  1572ت حداکثر جمع امریاز نها ف 
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 محاسبه شد.« اعریاد» برای  661ت حداقل جمع امریاز نها ف 

9126601572ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

2284912 ت  اصله سطو  نیاز   

 حداکثر
    

 حداقل

 661کم               888  مروسس       1116ز اد          1344    خیلف ز اد      1572          

 ها و مشاوره ها، نشست سخنرانیه شرکت در ی شهروندان ب طیف سطوح عالقه      

در  ی شتهروندان بته شترکت    عالقته   حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نهتا ف، ستطح و اولو تت   

 .شود ترسیم مفها و مشاور   ها، نشست سخنرانف

 

 شاورهها و م ها، نشست سخنرانیو نیاز شهروندان به   جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت عالقه

 ها و مشاور  ها، نشست سخنرانف
جمع امریاز 

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 1572 حقوق و مسئولیت در خانواد 
اولو ت اول )باتتر ن 

 نیاز(

 اولو ت دوم ز ادخیلف  1419 مشاور  ی روان شناسف و تربیرف
 اولو ت سوم خیلف ز اد 1382 جنسف و زناشو فی  مشاور 

 اولو ت چهارم ز اد 1234 ورزشف و سالمت جسمفی  شاور م

 اولو ت پنجم ز اد 1133 شکاف بین نسل ها

 اولو ت ششم مروسس 1196 ی تغذ ه مشاور 
 اولو ت هفرم مروسس 1111 ی اخالق و سالمت مانویمشاور  

 اولو ت هشرم مروسس 1111 ی تحصیلف مشاور 

 اولو ت نهم کم 813 ی حقوقف مشاور 
 اولو ت دهم کم 661 عریادا
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 ها و مشاوره به منظور بهبود زندگی خانوادگی ها، نشست سخنرانیو نیاز شهروندان به   نمودار عالقه 

 

 ی کتاب و کتاب خوانی نیازسنجی در زمینه -9-3-51

 آزاد ها موردنیاز به لحاظ موضوعی برای مطالعه منابع و کتاب( الف

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1740F  با  راوانف کل 320N برابر نیست.  FN   به دلیل فن

های ا ن سوال بته دو   تواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پاسخ گو مف که هر پاسخ

 ی عالقه« بلف »و  راوانف درصد « بلف »تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاسخ « رخی »و « بلف »بخش 

جمتع  بندی شد  است. در ا ن جدول  اولو ت ها به لحاظ موضوعف برای مطالاه فزاد، منابع کرابشهروندان به 

 بیشرر است ٪111درصدها از 
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 به لحاظ موضوعی برای مطالعه آزادها  به منابع کتابشهروندان  و نیاز  جدول تعیین اولویت عالقه

 نوع منبع و کراب
ف  راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(
 راوانف 

 خیر
تاداد کل 

N 

 راوانف درصد 
 بلف

 بندی نیاز اولو ت

 ٪52 321 155 165 رمان و داسران
اولو ت اول )باتتر ن 

 نیاز(

 اولو ت دوم ٪35 321 217 113 موضوعات علمف

 دوماولو ت  ٪35 321 217 113 را انه ایکامپیوتر و نرم ا زارهای 

 سوماولو ت  ٪4/33 321 213 117 طنز و کار کاتور

 چهارماولو ت  ٪33 321 214 116 تالیم و تربیت

 پنجماولو ت  ٪32 321 218 112 سالمت روان

 ششماولو ت  ٪31 321 223 97 کرب ورزشف

 هفرماولو ت  ٪29 321 228 92 موضوعات هنری

 هشرم اولو ت ٪28 321 231 89 تار خ

 نهماولو ت  ٪27 321 235 85 ماارف د نف و عر انف

 دهماولو ت  ٪25 321 239 81 طالع بینف و پیشیو ف

  ازدهماولو ت  ٪24 321 242 78 جغرا یا و گردشیری

 دوازدهماولو ت  ٪23 321 246 74 ادبیات ، شار

 سیزدهمو ت اول ٪22 321 249 71 نامه مشاهیر علم و ادب زندگف

 چهاردهماولو ت  ٪6/21 321 251 69 امور پزشکف و سالمت جسمف

 پانزدهماولو ت  ٪21 321 256 64 ز ست عمومف و محیس بهداشت

 شانزدهماولو ت  ٪3/19 321 258 62 حقوق و قوانین

 هفدهماولو ت  ٪19 321 259 61  لسفه

 هیجدهمالو ت  ٪18 321 263 57 اجرماع و سیاست

 نوزدهماولو ت  ٪17 321 267 53 د و توساهاقرصا

 
، ابردا جمع امریاز نها ف هر  ک از منابع و کرببه  شهروندانبر اساس سطو  نیاز  نیازبه منظور تایین اولو ت 

اقرصاد »جمع امریاز نها ف به   تر ن و کم« رمان و داسران »عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به 

 ها و سطو  نیاز به ترتیب ز ر عمل شد. لق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد تا« و توساه

 دست فمد.به « رمان و داسران »برای  3178ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.« اقرصاد و توساه» برای  648ت حداقل جمع امریاز نها ف 

24306483078ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  
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5/60742430 ت  اصله سطو  نیاز   

 حداکثر
    

 حداقل

 648     کم     1255,5   مروسس       1863  ز اد        2471,5   خیلف ز اد   3178            

 منابع و کتبی شهروندان به  طیف سطوح عالقه

ب برای منابع و کری شهروندان به  عالقه  حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نها ف، سطح و اولو ت

 .شود مطالاه فزاد ارا ه مف

 منابع و کتبو نیاز شهروندان به   جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت عالقه    

 نبع و کرابنوع م
جمع امریاز 

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 (اولو ت اول )باتتر ن نیاز خیلف ز اد 3178 رمان و داسران

 اولو ت دوم ز اد 2113 موضوعات علمف
 اولو ت سوم ز اد 2194 ای ا زار را انه کامپیوتر و نرم

 اولو ت چهارم مروسس 1771 تالیم و تربیت

 اولو ت پنجم مروسس 1742 طنز و کار کاتور
 اولو ت ششم مروسس 1614 سالمت روان

 ششماولو ت  مروسس 1614 موضوعات هنری

 هفرماولو ت  مروسس 1512 کرب ورزشف
 هشرم اولو ت مروسس 1378 ماارف د نف و عر انف

 نهماولو ت  مروسس 1368 تار خ

 دهماولو ت  مروسس 1299 ادبیات،شار
  ازدهماولو ت  مروسس 1273 طالع بینف و پیش گو ف

 دوازدهماولو ت  مروسس 1271 جغرا یا و گردشیری

 سیزدهماولو ت  کم 1164 نامه مشاهیر علم و ادب زندگف

 چهاردهماولو ت  کم 971 امور پزشکف و سالمت جسم
 پانزدهماولو ت  کم 943 حقوق و قوانین

 شانزدهماولو ت  کم 932  لسفه

 هفدهماولو ت  کم 822 تمحیس ز س بهداشت عمومف و
 هیجدهماولو ت  کم 774 اجرماع و سیاست

 نوزدهم اولو ت کم 648 اقرصاد و توساه
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 نیازسنجی در زمینه رمان و داستان (ب

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  877F  با  راوانف کل 320N برابر نیست.  FN    به دلیتل فن

وال به دو ئهای ا ن س تواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پاسخ گو مف که هر پاسخ

نیتاز  « بلتف  »و  راوانتف درصتد   « بلف »تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاسخ « خیر »و « بلف »بخش 

 بیشرر است. ٪111درصدها از جمع دول بندی شد  است. در ا ن ج اولو ت رمان و داسرانشهروندان به 

  رمان وداستانی شهروندان به  جدول تعیین اولویت عالقه

 نوع رمان و داسران
) راوانف  ف راوانف بل

 پاسخ(
  راوانف خیر

تاداد کل 
N 

 راوانف درصد 
 بلف

 بندی نیاز اولو ت

 ٪58 321 135 185 عاطفف و احساسف
اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم ٪45 321 175 145 تار خف

 اولو ت سوم ٪38 321 211 121 پلیسف و جنا ف

 اولو ت چهارم ٪36 321 215 115 ای حماسف و اسطور 

 اولو ت پنجم ٪33 321 215 115 اجرماعف و سیاسف

 اولو ت ششم ٪5/32 321 216 114 تخیلف و علمف

 اولو ت هفرم ٪32 321 217 113 عر انف و د نف
 

بته نتوع   که ف ا تفاوت ماناداری بین  راوانتف پاستخ   مف شود به  راوانف پاسخ در جدول  وق بررسف  با توجه

استت. چتون    شتد  وجود دارد؟ بد ن منظور از فزمون کای اسکئور اسرفاد   های مورد عالقه ها و داسران رمان

 6و بتا درجته فزادی    ٪1( در ستطح  81/16اسکئور جدول ) تر از کای بزرگ 47/43اسکئور محاسبه شد   کای

نتزد   نوع رمتان و داستران  پذ ر م تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به  درصد اطمینان مف 99باشد، لذا با  مف

هتا و   رمانبندی صورت گر ره در جدول  وق براساس  راوانف پاسخ به  شهروندان وجود دارد، بنابرا ن اولو ت

 است. و درست قابل قبولها  داسران

، ابردا جمع امریاز نها ف هر  ک رمان و داسرانبه شهروندان ایین اولو ت نیاز بر اساس سطو  نیاز به منظور ت

جمع امریاز   تر ن و کم« عاطفف و احساسف »   های رمان از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به
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ها و سطو  نیاز به  مدل توصیفف داد تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از « عر انف و د نف » های  رمان نها ف به

 ترتیب ز ر عمل شد.

 ست فمد.به د« عاطفف و احساسف » های رمان برای 1298ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.« عر انف و د نف» های رمان برای 622ت حداقل جمع امریاز نها ف 

6766221298ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

1694676 و  نیاز ت  اصله سط  

 

 حداکثر
    

 حداقل

 622کم             791     مروسس       961     ز اد        1129    خیلف ز اد      1298         

 ی شهروندان به رمان و داستان طیف سطوح عالقه

رمان و داسران شهروندان به  و نیاز  عالقه  یاز نها ف، سطح و اولو تحال با توجه به طیف  وق جدول جمع امر

 شود. ارا ه مف

 

 رمان و داستانو نیاز شهروندان به   جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت عالقه

 نوع رمان و داسران
مع امریاز ج

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 1298 عاطفف و احساسف
اولو ت اول )باتتر ن 

 نیاز(

 اولو ت دوم ز اد 974 تار خف
 اولو ت سوم کم 726 پلیسف و جنا ف

 اولو ت چهارم کم 719 ای حماسف و اسطور 

 اولو ت پنجم کم 658 اجرماعف و سیاسف
 اولو ت ششم کم 626 تخیلف و علمف

 اولو ت هفرم کم 622 عر انف و د نف
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 رمان و داستانو نیاز شهروندان به   عالقه ای میله نمودار

 

 

 نامه( نامه و فصل نامه، مجله، ماه نشریات )هفتهی  نیازسنجی در زمینه( پ 

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1224F  با  راوانف کل 320N برابر نیست. FN    به دلیتل فن

های ا ن سوال بته دو   تواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز ع  راوانف پاسخ گو مف که هر پاسخ

و  نیتاز « بلتف  »و  راوانف درصد « بلف »تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاسخ « خیر »و « بلف »بخش 

 بیشرر است. ٪111درصدها از جمع بندی شد  است. در ا ن جدول  اولو ت نشر اتدان به شهرون ی عالقه
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 نشریاتی شهروندان به  جدول تعیین اولویت عالقه

 نوع نشر ات
 ف راوانف بل

 ) راوانف پاسخ( 
  راوانف خیر

تاداد کل 
N 

 راوانف درصد 
 بلف

 بندی نیاز اولو ت

 رهنیف و 
 اجرماعف

148 172 321 46٪ 
و ت اول اول

 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم ٪9/45 321 173 147 ورزشف

 اولو ت سوم ٪6/45 321 174 146 خانوادگف و تربیرف

 اولو ت چهارم ٪43 321 182 138 هنری

 اولو ت پنجم ٪39 321 196 124 جدول و سرگرمف

 اولو ت ششم ٪38 321 199 121 طنز و کار کاتور

 اولو ت هفرم ٪32 321 219 111 عر انف و د نف

 اولو ت هشرم ٪29 321 227 93 علمف

 اولو ت نهم ٪22 321 251 71 سیاسف

 اولو ت دهم ٪21 321 252 68 اقرصادی

 دهماولو ت  ٪21 321 252 68  لسفف
 

 81/96استکئور محاستبه شتد     کای دهد که اسکئور دربار   راوانف پاسخ به عناصر  وق نشان مف فزمون کای

درصتد اطمینتان    99باشد، لذا با  مف 11و با درجه فزادی  ٪1( در سطح 21/23اسکئور جدول ) کایتر از  بزرگ

بنتدی   نزد شهروندان وجود دارد، بنابرا ن اولو ت نوع نشر اتپذ ر م تفاوت ماناداری بین  راوانف پاسخ به  مف

 است. و قابل قبول به نشر ات، درستصورت گر ره در جدول  وق براساس  راوانف پاسخ 

ها و مشتاور ، ابرتدا    ها، سخنرانف به شرکت در نشست شهروندانبه منظور تایین اولو ت بر اساس سطو  نیاز 

 رهنیتف و   »نشتر ات  جمع امریاز نها ف هر  ک از عناصر محاسبه شتد. بتاتتر ن جمتع امریتاز نهتا ف بته       

ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف تالق گر «  لسفف » نشر ات جمع امریاز نها ف به  تر ن و کم« اجرماعف

 ها و سطو  نیاز به ترتیب ز ر عمل شد. داد 

 ست فمد.به د«  رهنیف و اجرماعف » نشر ات برای 1516ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.«  لسفف»  نشر ات برای 522ت حداقل جمع امریاز نها ف 
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9945221516ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

5/2484994 ت  اصله سطو  نیاز   

 

 حداکثر
    

 حداقل

 522کم           771,5   مروسس         1119   ز اد     1267,5   خیلف ز اد     1516          

 طیف سطوح نیاز شهروندان به نشریات

نشر ات ارا ته  شهروندان به  و نیاز  عالقه  یاز نها ف، سطح و اولو تحال با توجه به طیف  وق جدول جمع امر

 شود. مف

 نشریاتو نیاز شهروندان به   جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت عالقه        

 نوع نشر ات
جمع امریاز 

 فنها 
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 1516  رهنیف و اجرماعف
اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم خیلف ز اد 1485 خانودگف و تربیرف

 اولو ت سوم ز ادخیلف  1452 ورزشف

 اولو ت چهارم ز ادخیلف  1341 هنری

 اولو ت پنجم ز اد 1168 سرگرمف جدول و
 اولو ت ششم ز اد 1125 طنز و کار کاتو

 اولو ت هفرم مروسس 917 عر انف و د نف

 اولو ت هشرم مروسس 844 علمف
 اولو ت نهم کم 571 اقرصادی

 اولو ت دهم کم 565 سیاسف

 اولو ت  ازدهم کم 522  لسفف
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 نشریاتو نیاز شهروندان به   نمودار عالقه

 

 

 خوانی و اقدامات مورد نیاز شهروندان برای گسترش فرهنگ کتابها  دیگر برنامه( ت 

در جدول ز ر  راوانف پاسخ  1183F  با  راوانف کل 320N برابر نیست.  FN   به دلیل فن

وال به دو ئهای ا ن س ع  راوانف پاسختواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول توز  گو مف که هر پاسخ

نیتاز  « بلتف  »و  راوانتف درصتد   « بلف »تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاسخ « خیر »و « بلف »بخش 

بنتدی شتد  استت. در     اولو تت  خوانف د یر اقدامات عملف برای ارتقاء و گسررش  رهن  کرابشهروندان به 

 .بیشرر است ٪111درصدها از جمع ز ر  جدول 
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 خوانی ها و اقدامات برای ارتقاء فرهنگ کتاب دیگر برنامهی شهروندان به  عالقه نیاز و جدول تعیین اولویت

 ها د یر اقدامات و برنامه
   ف راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(
 راوانف 

 خیر
تاداد کل 

N 

 راوانف درصد 
 بلف

 بندی نیاز اولو ت

 ٪58 321 136 184 های کراب ها و بازارچه نما شیا 
اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم ٪51 321 159 161 نت و ا نررنت کا ف

 اولو ت سوم ٪42 321 185 135 رسانف و اطالع CDهای  بازارچه ها و نما شیا 

 اولو ت چهارم ٪41 321 188 132 های نقد ادبف، داسران و کراب کارگا 

 اولو ت پنجم ٪37 321 211 119 های نقد ادبف، داسران و کراب برنامه

 اولو ت ششم ٪36 321 214 116 کارگا  های روش صحیح مطالاه

 اولو ت هفرم ٪35 321 217 113 مبادله و اهدای کراب

 اولو ت هشرم ٪35 321 217 113 مسابقات کرابخوانف و تلخیص کراب

 ماولو ت نه ٪34 321 211 111 نو سف، طنزنو سف  نو سف، مقاله کارگا  داسران
 

 .شتود  مفاز فزمون کای اسکئور اسرفاد   عالقه و نیاز در جدول بات   بندی تایین صحت و درسرف اولو ت برای

هتای گستررش  رهنت      د یتر اقتدامات و برنامته   »بد ن صورت که ف ا تفاوت ماناداری بین  راوانف عناصر 

اسکئور جدول  تر از کای بزرگ 37/39اسکئور محاسبه شد   چون کای نزد شهروندان وجود دارد؟« خوانف کراب

بندی  اولو ت کنیم که قضاوت مفدرصد اطمینان  99باشد، لذا با  مف 8و با درجه فزادی  ٪1( در سطح 19/21)

 و قابل قبول است. درستصورت گر ره در جدول  وق براساس  راوانف پاسخ به عناصر مربوطه 

هتا و اقتدامات بترای گستررش      د یر برنامته »روندان به شه به منظور تایین اولو ت نیاز بر اساس سطو  نیاز

    ابردا جمع امریاز نها ف هر  ک از عناصر محاسبه شد. باتتر ن جمتع امریتاز نهتا ف بته      «خوانف  رهن  کراب

مستابقات کرتاب ختوانف و تلختیص      »جمع امریاز نها ف بته   تر ن و کم «های کراب ها و بازارچه نما شیا  »

 ها و سطو  نیاز به ترتیب ز ر عمل شد. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد  تالق گر ت.« کراب

 ست فمد.به د« های کراب نما شیا  و بازارچه »برای  1641ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.« مسابقات کراب خوانف و تلخیص کراب» برای  716ت حداقل جمع امریاز نها ف 
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9347061640ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

5/2334934 ت  اصله سطو  نیاز   

 

 حداکثر
    

 حداقل

 716کم             939,5   مروسس    1173     ز اد        1416,5 خیلف ز اد    1641            

 ها و اقدامات د یر برنامهشهروندان به  نیاز طیف سطو 

ها  د یر اقدامات و برنامهشهروندان به  نیاز  حال با توجه به طیف  وق جدول جمع امریاز نها ف، سطح و اولو ت

  شود. خوانف ارا ه مف برای گسررش  رهن  کراب

         

 ها و اقدامات برای گسترش فرهنگ کتابخوانی دیگر برنامهنیاز شهروندان به  بندی امتیاز نهایی، سطح و اولویت جدول جمع        

 ها واقدامات  د یر برنامه
جمع امریاز 

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 1641 نما شیا  و بازارچه کراب
اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم ز اد 1275 نت و ا نررنت  کا ف

 اولو ت سوم مروسس 1172 رسانف و اطالع CDهای  نما شیا  و بازاچه

 اولو ت چهارم کم 885 های نقد ادبف، داسران و کراب کارگا 

 اولو ت پنجم کم 811 های نقد ادبف، داسران و کراب برنامه
 اولو ت ششم کم 811 مبادله و اهدای کراب

 اولو ت هفرم کم 761 طالاههای روش صحیح م کارگا 

 اولو ت هشرم کم 733 نو سف، طنزنو سف نو سف، مقاله های داسران کارگا 
 اولو ت نهم کم 716 مسابقات کراب خوانف و تلخیص کراب
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 ها و اقدامات برای گسترش فرهنگ کتابخوانی دیگر برنامهنمودار نیاز شهروندان به 

 

 

 فضاها و مراکز فرهنگی و هنری و تفریحی ی  نیازسنجی در زمینه -9-3-56

با  راوانف کل  2111برابر با (F) در جدول ز ر  راوانف پاسخ  320N برابر نیست.  FN   به دلیل

وال به ئهای ا ن س وز ع  راوانف پاسختواند به بیش از  ک گز نه پاسخ دهد. لذا جدول ت گو مف فن که هر پاسخ

نیتاز  « بلف »و  راوانف درصد « بلف »تقسیم شد ، سپس براساس  راوانف پاسخ « خیر »و « بلف »دو بخش 

بنتدی شتد  استت. در ا تن جتدول       اولو تت  ی  ضاها و مراکز  رهنیف هنری و تفر حف در زمینهشهروندان 

 بیشرر است. ٪111 جمع درصدها از
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 ین اولویت نیاز شهروندان به فضاها و مراکز فرهنگی هنری و تفریحیول تعیجد  

  ضاها و مراکز  رهنیف هنری 
   ف راوانف بل

 ) راوانف پاسخ(

 راوانف 

 خیر

تاداد کل 

N 

 راوانف درصد 

 بلف
 بندی نیاز اولو ت

 اولو ت اول ٪81 321 63 257 مراکز بازی و تفر حف

 لو ت دوماو ٪4/63 321 117 213  ضاهای ورزشف

 اولو ت سوم ٪1/63 321 118 212 پارک و بوسران

 اولو ت چهارم ٪52 321 155 165 مراکز گردشیری

 اولو ت پنجم ٪49 321 163 157 سرا  رهن 

 اولو ت ششم ٪41 321 191 129 موز 

 اولو ت هفرم ٪39 321 196 124 کرابخانه

 اولو ت هشرم ٪37 321 211 119 کا ف شاپ

 اولو ت نهم ٪36 321 216 114 خانه  رهن 

 نهماولو ت  ٪36 321 216 114 سالن سینما و فمفف تئاتر

 دهماولو ت  ٪2/31 321 221 111 کانون پرورش  کری کودکان و...

  ازدهماولو ت  ٪31 321 221 99 مراکز فموزش هنری

 دوازدهماولو ت  ٪29 321 226 94 نما شیا ، نیارخانه و گالری

 سیزدهماولو ت  ٪28 321 232 88 نت کا ف

 چهاردهماولو ت  ٪27 321 235 85 مراکز فموزش غیرهنری

 پانزدهماولو ت  ٪19 321 259 61  ضاهای مذهبف
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، ابرتدا  به  ضاها و مراکز  رهنیف هنری و تفر حف شهروندان به منظور تایین اولو ت نیاز بر اساس سطو  نیاز

  رتر ن و کم« پارک و بوسران»حاسبه شد. باتتر ن جمع امریاز نها ف به جمع امریاز نها ف هر  ک از عناصر م

ها و سطو  نیاز به  تالق گر ت. سپس با اسرفاد  از مدل توصیفف داد «  ضاهای مذهبف»جمع امریاز نها ف به 

 ترتیب ز ر عمل شد.

 ست فمد.به د« پارک و بوسران »برای  3158ت حداکثر جمع امریاز نها ف 

 محاسبه شد.«  ضاهای مذهبف »برای  684ع امریاز نها ف ت حداقل جم

24746843158ی حداقل و حداکثر  ت  اصله  

5.61842474 ت  اصله سطو  نیاز   

 

 حداکثر
    

 حداقل

 684کم           1312,5مروسس       1921      ز اد        2539,5  خیلف ز اد     3158          

 اها و مراکز فرهنگی هنری و تفریحیفضشهروندان به  نیازطیف سطوح 

 

 و تفریحی فضاها و مراکز فرهنگی هنرینیاز شهروندان به  بندی جدول جمع امتیاز نهایی، سطح و اولویت

  ضاها و مراکز  رهنیف هنری و تفر حف
جمع امریاز 

 نها ف
 بندی نیاز اولو ت سطح نیاز

 خیلف ز اد 3158 پارک و بوسران
 اولو ت اول 
 )باتتر ن نیاز(

 اولو ت دوم خیلف ز اد 3118  ضاهای ورزشف
 اولو ت سوم خیلف ز اد 3155 مراکز بازی و تفر حف

 لو ت چهارماو ز اد 2511  رهن  سرا

 اولو ت پنجم ز اد 2419 مراکز گردشیری
 اولو ت ششم مروسس 1738 موز 

 اولو ت هفرم مروسس 1651 کرابخانه

 اولو ت هشرم مروسس 1577 خانه  رهن 
 اولو ت نهم مروسس 1542 سالن سینما و فمفف تئاتر
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 اولو ت دهم مروسس 1531 کا ف شاپ
  ازدهماولو ت  کم 1234 مراکز فموزش هنری

 اولو ت دوازدهم کم 1166 نما شیا ، نیارخانه وگالری

 اولو ت سیزدهم کم 974 کانون پرورش  کری کودکان و نوجوانان
 اولو ت چهاردهم کم 952 نت کا ف

 اولو ت پانزدهم کم 828 مراکز فموزش غیرهنری

 اولو ت شانزدهم کم 684  ضاهای مذهبف
 

 

 های پژوهش سایر یافته -9-51

 سیده شد: به طور متوسط در طول یک شبانه روز چه مدت زمانی اوقات فراغت دارید؟پر

نفتر   117، بد ن صورت کته  ند نفر به ا ن سوال پاسخ داد 284نفر نمونه فماری  321دهد از  ها نشان مف داد 

عت و نیم و درصد( بین دو ساعت و نیم الف چهار سا 4/39نفر ) 112تر از دو ساعت و نیم،  درصد( کم 2/41)

 درصد( بیش از چهار ساعت و نیم اوقات  راغت دراخریار دارند. 4/19نفر ) 55

 نمودار  راوانف مروسس مدت زمان اوقات شهروندان در  ک شبانه روز     
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پرسیده شد: چقدر از مدت زمانی که برای گذران اوقات فراغـت دراختیـار داریـد راضـی     

 ؟هستید

درصد( خیلف راضف و راضف، 3/41نفر ) 124اند،  نفری که به ا ن سوال پاسخ داد  318دهد از  ها نشان مف داد 

درصد( ناراضف و خیلف ناراضتف هسترند. نمتودار ز تر      6/25نفر ) 79درصد( در حد مروسس و  1/34نفر ) 115

 دهد. ت را بهرر نما ش مفمیزان رضا ت شهروندان از مدت زمان دراخریار برای گذران اوقات  راغ

 نمودار  راوانف درصد میزان رضا ت شهروندان از زمان دراخریار برای گذران اوقات  راغت                

 

 ی گذران اوقاع فراغت به چه میزان است؟ پرسیده شد: رضایت شما از نحوه

درصتد( راضتف و خیلتف     7/33نفتر )  114اند،  ن سوال پاسخ داد نفری که به ا  319دهد از  ها نشان مف داد 

درصد( ناراضف و خیلف ناراضف هسرند. نمودار ز ر  21نفر ) 65درصد( در حد مروسس و  3/45نفر ) 141راضف، 

 دهد. اوقات  راغت را بهرر نشان مفی گذران  میزان رضا ت شهروندان از نحو 
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 ی گذران اوقات  راغت شهروندان از نحو نمودار  راوانف درصد میزان رضا ت 

 
 

 

 اهم عالیق شهروندان در گذران اوقات فراغت

 ت سفرهای خارجف، سیاحرف و ز ارتف و اردوهای تفر حف

 های ورزشف  ت  االیت

 های فموزشف هنری و غیرهنری ت شرکت در کالس

 و شبکه های مجازی ت وگیم نتاسرفاد  از کامپیوتر، ا نررنت، کا ف نت 

 ت د د و بازد د اقوام و دوسران

 ت گوش دادن و  ا نواخرن موسیقف

 (ر رن به گردش و تفر ح )پارک، بوسران کو  و  ضاهای اطراف شهرت 

 ) تصو ری و صوتف(VCD,DVDاسرفاد  از ت 

 خوابیدن واسرراحتت 

 ر رن به تئاترت 
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 نه ملف(اسرفاد  از برنامه های تلو ز ون)رسات 

 ر رن به سینمات 

 رسیدگف به امور منزلت 

 راد و ف شبکه های داخلفهای  ت اسرفاد  از برنامه

  االیت ها و انجام کارهای هنریت 

 ر رن به ز ارتیا  ها و اماکن مربرکهت 

 و مجالس مذهبف مسجدر رن به  -

 نامه( نامه و  صل نامه، ما  ت مطالاه )کراب، روزنامه، هفره

 از مراکز علمف بازد دت 

 ها و مراکز هنری ت شرکت در جشنوار 

 ها ها و نیارخانه ها، نما شیا  بازد د از موز ت 

 بازد د از مراکز سالمندانت 

 روی ت پیاد 

 ر رن به باغ وحشت 

 شهروندان پیشنهادهای اهم

 ا جاد و توساه  ضای سبز، مراکز و اماکن تفر حف برای سنین مخرلفت 

 مراکز  رهنیف و هنری برای همه اقشارا حاد و توساه ت 

 ر ع کمبود  ضاهای سبز برای بانوانت 

  صول سال متداوم برنامه ها و  االیت های  رهنیسرا ها در تمات 

 ت توجه به اشرغال جوانان

 گانه شهر تهران22تخصیص مرناسب امکانات در ت 
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 شناسا ف وجهت دهف اسرادادهای مناطق و محالتت 

 مذهبفگسررش  ضاهای  -

 سراها های علمف در  رهن  دور  ا جاد ت

 توجه بیشرربه امنیت اجرماعف -

 ر ع کمبود  ضاهای فموزشف -

 ر ع کمبود نیرو های مرخصص در  رهنیسراها -

 ر ع کمبود امکانات بهداشرف در مراکز  رهنیف،هنری و ورزشف -

 ر ع کمبود  ضاهای ورزشف -
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 ها )ضمائم(: پیوست

 هنام ـ پرسش

 2Xـ جدول 

 ـ منابع و ماخذ
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 همشهری گرامی

های  رهنیف هنری و اوقات  راغت طراحف شد   پرسشنامه حاضر به منظور شناخت و ارز ابف نیازها و خواسره های شهروندان در زمینه

سراها و خانه های  رهن ( در جهت  ای  رهنیف شهر ) رهن است. با تکمیل ا ن پرسشنامه ما را  اری کنید تا با توجه به امکانات و  ضاه

 ارا ه خدمات  راغرف و تأمین نظرات شما عز زان گام برداشره و خشنودی و رضا ت شهروندان را  راهم کنیم. 

 مشخصات: 

 سا ر   مرأهل  مجرد وضعیت تأهل:                          مرد   زن  جنس:.................. سال    سن

 پیش دانشیاهف    دبیرسران     دانش فموز:  راهنما ف  - میزان تحصیالت :

 کارشناسف ارشد و دکررا      کارشناسف   کاردانف      دانشجو :   -                       

  وق لیسانس و دکررا      لیسانس        وق د پلم      د پلم          ارغ الرحصیل : ز ر د پلم  -                       

 خانه دار شغل فزاد  کارگر    کارمند          دانشجو   دانش فموز  وضعیت اشتغال:

 .....................سا ر موارد:.............        پشت کنکوری   بازنشسره             در جسرجوی کار 

 ................................. نام محله:: .................... سابقه سکونت در منطقه  ...... شهرداری تهران ..................... ساکن منطقه

 

. فرهنگسراها و خانه های فرهنگ مناطق مختلف شهر دوره های آموزشی مختلفی را برگزار می کنند. شما عالقمند به شرکت 5

 به بعد مشخص فرمایید(. 5ینه های مورد عالقه تان را به ترتیب اهمیت از شماره های زیر هستید. )گز در کدامیک از دوره

مهارت های زندگف و    علم و نجوم  مهارت های  نف   زبان های خارجف  علوم د نف و مذهبف علوم کامپیوتر 

اخالق و سالمت  و  ا ران شناسف  رهن   مشاور  حقوقف، خانواد  و روان شناسف بهداشت، تغذ ه و محیس سالم  شهروندی 

 مانوی 

 ............................................................................................................................................................. سایر موارد با ذکر اولویت:

کنند. شما عالقمند هستید در کدامیک از  های هنری مختلفی را برگزار می ها و کالس رگاه. مراکز فرهنگی شهر در طول سال کا1

 های مورد عالقه تان را به ترتیب اولویت شماره گذاری کنید(. آنها شرکت کنید. )گزینه

     هنرهای ادبف، رمان و شار      هنرهای نما شف، تئاتر و باز یری      هنرهای تجسمف و گرا یک 

  هنرهای سنرف  هنرهای تصو ری )عکاسف ،  یلمبرداری و...(         هنرهای خانیف     موسیقف و فواز 

 هنرهای تزئینف 

 .................................................................................................................................................... سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :

گذاری  های مورد عالقه را به ترتیب اهمیت شماره . در آموزش موسیقی کدامیک از موارد زیر را بیشتر ترجیح می دهید. )گزینه9

 کنید(.

 ارگ   دف           و لن        سنرور        پیانو          سه تار       گیرار        تار     

 سا رموارد با ذکر اولو ت: ......................................................................... فواز         تمبک 

 . شما بیشتر از تماشای کدام نوع کنسرت موسیقی استقبال می کنید ) با ذکر شماره اولویت (.4

 با ذکر اولو ت: ............................... سا رموارد ترکیبف   پاپ   محلف   سنرف  

 

 گذاری کنید(. های مورد عالقه را به ترتیب اولویت شماره . به دیدن چه نوع فیلم هایی بیشتر عالقه دارید. )گزینه1

  عروسکف                انیمیشن           مسرند داسرانف           مسرند    داسران  

 ...............................................................................................................................................              یت:لووا ذکر اسایر موارد ب
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ود را به ترتیب اولویت از شماره های سینمایی بیشتر لذت می برید. )گزینه های مورد عالقه خ . شما از تماشای چه نوع فیلم 6

 به بعد مشخص نمایید(.  5

 رزمف و جنیف      پلیسف        عر انف و د نف         درام             کمدی    خانوادگف 

 تار خف و حماسف            سیاسف        اجرماعف   تخیلف  -علمف  هیجانف و ترسناک 

 ................................................................................................................................................ اولویت : سایر موارد لطفاً با ذکر

گذاری  مارههای مورد نظر را به ترتیب اهمیت ش پسندید. ) گزینه . شما اجرای چه نوع نمایش ها و تئاترهایی را بیشتر می7

 کنید(.

 حماسف و تار خف د نف، عر انف و تاز ه  ملودرام    سیاسف اجرماعف  

   عروسکف، خیمه شب بازی  کمدی )شاد و موز کال( 

 ................................................................................................................................................. سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :

 . شما از اجرای چه نوع جشنواره هایی در مراکز فرهنگی بیشتر استقبال می کنید. )با ذکر شماره اولویت(8

 اعیاد ملف و ا رانف  اعیاد د نف و مذهبف   ادبف   موسیقف  

  یلم و  یلم سینما ف  کراب علمف، فموزشف و  ورزشف   میراث  رهنیف 

 ................................................................................................................................................. سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :

 وق برنامه زیر هستید. )با ذکر شماره اولویت(. شما عالقمند به شرکت در کدامیک از فعالیت های ف3

 سفرهای ز ارتف د دار با شخصیت های مذهبف  د دار با شخصیت های علمف  

 شب شار    بازد د از اماکن میراث  رهنیف و موز  ها  اردوهای  رهنیف و تفر حف         سفرهای سیاحرف 

 های صنا ع دسرف   د از بازارچه ها و نما شیا بازد   گشت و گذار علمف، نجوم و ز ست محیطف 

   اسرفاد  از شهربازی و مراکز تفر حف   بازد د از پارک ها و نما شیا  های حیات وحش 

  تماشای سیرک و نما ش حیوانات  بازد د از باغ ها و نما شیا  های گیاهان

 بازد د از مراکز پرورشف و بازپروری مارسران هابازد د از مراکز پزشکف و بیبازد د از مراکز فموزشف و علمف

 .................................................................................................................................................... سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :

 به بعد( 5ها و مسابقات ورزشی عالقه بیشتری دارید. )با ذکر اولویت از شماره . به برگزاری کدام برنامه 51

 ورزش های زمسرانف   ورزش های فبف  بدن سازی  ورزش صبحیاهف 

 دوچرخه سواری، اسکیت  بدمینرون ، پین  پون  و تنیس ورزش های رزمف 

  دو و میدانف      بسکربال  وتسال    والیبال    وتبال  کوهنوردی 

     بیلیارد و بولین    شطرنج   باز های تفر حف و سرگرم کنند  

 .................................................................................................................................................... سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :

به بعد  5ها و نگارخانه ها هستید. )با ذکر اولویت از شماره  . شما عالقمند به تماشای کدامیک از آثار هنری در نمایشگاه55

 مشخص نمایید(.

  هنرهای تزئینف  مجسمه سازی    صنا ع دسرف )مارق، سفال و ...(    گرا یک  نقاشف  

 کار کاتور   پوسرر   عکس      خطاطف و خوشنو سف 

 .................................................................................................................................................... سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :

ها مشارکت فعال  های فرهنگ استقبال کرده و در آن انههای فرهنگی هنری در فرهنگسراها و خ . شما از تشکیل کدام کانون51

 به بعد مشخص نمایید(. 5خواهید داشت ) با ذکر اولویت از شماره 

  نجوم       علمف  خطاطف و خوشنو سف          ادبف  تئاتر و  یلم موسیقف

 ندی و محیس ز ست شهرو       هم اند شف و گفت و گو    سیاحرف و تفر حف مذهبف   ورزشف 

 .................................................................................................................................................... سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :
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کنند. شما ترجیح  ای مختلفی برای شهروندان برگزار میه . مراکز فرهنگی شهر به منظور ارتقاء فرهنگ شهری همایش59

 دهید در کدامیک از آنها شرکت کنید )با ذکر شماره اولویت( می

  های اجرماعف و  رهنیف شهر  فسیب قوانین و مقررات شهری   حقوق و وظا ف شهروندی 

 محیس ز ست شهری   بهداشت محیس و  رهن  فپارتمان نشینف و همسا یف  اخالق و ر رار شهری  

 امنیت اجرماعف  مسا ل شغلف و روابس کار   رهن  ترا یک 

 .................................................................................................................................................... سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :

کنند و یا  ها جهت بهبود زندگی خانوادگی برگزار می هایی را با حضور خانواده . مراکز فرهنگی شهر سخنرانی ها و نشست54

 دهند. شما عالقه مند به شرکت درکدامیک از موارد ذیل هستید)با ذکر شماره اولویت( مشاوره رایگان به شهروندان ارایه می

مشاور  روان شناسف و        اعریاد    مشاور  جنسف و زناشو ف      ها  ف بین نسلشکا حقوق و مسئولیت در خانواد   

  مشاور  تحصیلف         مشاور  اخالق و سالمت مانوی          تربیرف 

         مشاور  ورزشف و سالمت جسمف   مشاور  تغذ ه         مشاور  حقوقف 

 .................................................................................................................................................... سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :

 . شما ترجیح می دهید بخشی از اوقات فراغت خود را با کدام منابع و کتابهایی پر نمایید)با ذکر شماره اولویت(51

رمان و داسران  ماارف د نف و عر انف   ای  کامپیوتر و نرم ا زار را انه   وضوعات علمف م
 

    لسفه         تالیم و تربیت   موضوعات هنری  ادبیات، شار 

        جغرا یا و گردشیری   حقوق و قوانین     زندگف نامه مشاهیر علم و ادب 

 امور پزشکف و سالمت جسمف  تار خ   وساه اقرصاد و ت اجرماع و سیاست  

 طنز و کار کاتور کرب ورزشف  بهداشت عمومف و محیس ز ست   سالمت روان 

 طالع بینف و پیشیو ف 

 .................................................................................................................................................... سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :

.  به خواندن چه نوع رمان ها و داستان هایی بیشتر عالقمند هستید )گزینه های مورد عالقه تان را به ترتیب اهمیت شماره 56

 گذاری کنید(.

  تار خف اجرماعف و سیاسف  عر انف و د نف   عاطفف و احساسف 

      پلیسف و جنا ف   تخیلف و علمف و تخیلف  اسطور  ایحماسف و 

 .................................................................................................................................................... سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :

 مجله، ماهنامه و فصل نامه ( دارید )با ذکر شماره اولویت(. ن چه نوع نشریاتی )هفته نامه،. عالقه به خواند57

 هنری  علمف خانوادگف و تربیرف   رهنیف و اجرماعف   د نف و عر انف 

 طنز و کار کاتور جدول و سرگرمف          ورزشف        لسفف      سیاسف  اقرصادی 

 .................................................................................................................................................... ا ذکر اولویت :سایر موارد لطفاً ب

 

تری دارد. )به ترتیب . به منظور رشد و گسترش فرهنگ کتابخوانی کدامیک از اقدامات و فعالیت ها از نظر شما اهمیت بیش58

 اولویت شماره گذاری کنید(.

 و اطالع رسانف  CDنما شیاهها و بازارچه های   نما شیاهها و بازارچه های کراب 

 مسابقات کرابخوانف و تلخیص کراب مبادله و اهدای کراب   کا ف نت و ا نررنت  

  کارگاههای روش صحیح مطالاه   سفکارگاههای داسران نو سف، مقاله نو سف، طنزنو سف و خاطر  نو 

 اجرای برنامه های  نقد ادبف، داسران و کراب    کارگاههای نقد ادبف، داسران و کراب 
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 .................................................................................................................................................... سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :

 . به طور متوسط در طول یک شبانه روز چه مدت زمانی اوقات فراغت دارید؟ ........................ دقیقه / ساعت53

 . از مدت زمانی که برای گذران اوقات فراغت در اختیار دارید چقدر راضی هستید؟11

  خیلف ناراضف         ناراضف     مروسس     راضف خیلف راضف 

 . رضایت شما از نحوه گذران اوقات فراغت به چه میزان است؟ 15

  خیلف ناراضف          ناراضف      تاحدی     راضف خیلف راضف 

 . آیا برگذران اوقات فراغت خود در موارد ذیل برنامه ریزی می کنید؟11

 

 خیر  تاحدی بلی  زمان 

    ه در طول هفت

    تعطیالت پایان هفته 

    تابستان 

    سایر تعطیالت رسمی 

 

 .در حال حاضر در گذران اوقات فراغت خود چه فعالیت هایی را انجام می دهید؟19

- 

- 

- 

 . عالقه دارید در گذران اوقات فراغت چه فعالیت هایی را انجام دهید؟14

- 

- 

- 

ا و مراکز فرهنگی هنری و تفریحی مورد نیاز در کدامیک از موارد ذیل کمبود دارد) . منطقه محل سکونت شما از لحاظ فضاه11

 به بعد مشخص کنید(. 5با ذکر شماره اولویت از شماره 

   ضاهای ورزشف          خانه  رهن        رهنیسرا     پارک و بوسران  ضاهای مذهبف   

 کا ف نت کا ف شاپ انه کرابخ  موز    نما شیا ، نیارخانه و گالری 

 مراکز فموزش هنری   مراکز گردشیری  سالن سینما و فمفف تئاتر

های پرورش  کری کودکان و نوجوانان  کانون       مراکز بازی و تفر حف  مراکز فموزش غیر هنری) کامپیوتر، زبان و...( 
 

 .................................................................................................................................................... سایر موارد لطفاً با ذکر اولویت :

 

 . در پایان هر نوع پیشنهاد و یا توضیح دیگری دارید مرقوم فرمایید:16
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 منابع و مآخذ:

هتای   گتا   ها به منظور بهسازی ستکونت  ، نیازسنجف فموزشف شهرداری1391ت فخوندی، عباس و ]د یران[ 1

 .27غیررسمف در ا ران،  صلنامه مد ر ت شهری، شمار  

 هران: فن.ر زی  رهنیف در ا ران، ت ( سیاسریذاری و برنامه1379ت اجاللف، پرو ز )2

 ( نیازسنجف اطالعات، تهران: مرکز اطالعات و مدارک علمف ا ران.1378ت بابا ف، محمود )3

ی رهپو ه هنر، دور   ، بررسف نیازهای  رهنیف مردم شهر کرج، مجله1386ت خمسه، سمیرا و مجید رضائیان 4

 دوم، پیش شمار  چهارم.

 علوم انسانف و اجرماعف، تهران: رشد. ( مبانف نظری و عملف پژوهش در1381ت دتور، علف )5

 ( پیما ش در تحقیقات اجرماعف. ترجمه هوشن  نائبف، تهران: نشر نف.1385ت دواس، دی.اس )6

 های نیاز و انییزش، تهران: دانشیا  فزاد اسالمف. ( نظر ه1374ت رحیمف نیک، اعظم )7

های شمالف، جنوبف و غربف  ن ساکن پهنه. مقا سه نیازهای  رهنیف و هنری شهروندا1391ت رزاقف، حمید   8

شهر تهران. مجله مطالاات مد ر ت شهری، واحد علوم و تحقیقات دانشیا  فزاد اسالمف تهران، سال چهارم، 

 شمار  نهم.

تهران، ستازمان  رهنیتف    7. نیازسنجف  رهنیف و هنری از شهروندان ساکن منطقه 1386ت رزاقف، حمید 9

 مطالاات  رهنیف شهر تهران. هنری شهرداری تهران، مرکز

، نیازسنجف  رهنیف و هنتری از شتهروندان ستاکن شتهرک     1385رزاقف، حمید و شمسف ر یقف نمین  -11

 حکیمیه، سازمان  رهنیف هنری شهرداری تهران، مرکز مطالاات  رهنیف شهر تهران.

 نرشارها، تهران: شرکت سهامف ا ( کندوکاوها و پنداشره1373ت ر یع پور،  رامرز )11

های سنجش تحقیقات اجرمتاعف بتا    ( مدل1392ت ر یاف بهابادی، مهدی، اصغر احمدی و حسین اکبری )12

 رو کرد تطبیقف، تهران: موسسه نشر شهر.

علتوم انستانف و مطالاتات      ( روش تحقیق در علوم اجرماعف، تهران: پژوهشتیا  1377ت ساروخانف، باقر )13
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  رهنیف.

 شناسف پرورشف، تهران: انرشارات فگا . روان( 1375اکبر ) ت سیف، علف14

های فموزش مداوم، مجله ا رانف  های موثر در نیازسنجف برنامه ، مولفه1388ت شهیدی، شهال و ]د یران[ 15

 .4فموزش در علوم پزشکف، دور  نهم، شمار  

 ر ت شهری، ، نیازسنجف شهری مار ف نظر ه لئونارد جف دهل،  صلنامه مد1379ت صالحف، اسماعیلف، 16

 .1های کشور، شمار   انرشارات سازمان شهرداری

ر زی  رهنیف،  ( ، مبانف سیاسریذاری و برنامه1387فبادی ) ت صالحف امیری، سیدرضا و امیرعظیمف دولت17

 تهران: مجمع تشخیص نظام، پژوهشکد  تحقیقات اسرراتژ ک.

ها، تهران: شرکت سهامف  موزشف در سازمان( نیازسنجف ف1379زاد  ) زادگان، محمد و جافر ترک عباس -18

 انرشار.

ر زی، تهتران: دانشتکد  علتوم اجرمتاعف      های برنامه ها و تکنیک ( جزو  روش1383ت غفاری، غالمرضا )19

 دانشیا  تهران.

 ( نیازسنجف فموزشف )الیوها و  نون( تهران: ف یژ.1381گا  کورش ) ت  رحف اجار 21

 ارکت در توساه، ترجمه هادی غبرا ف و داود طباعف، تهران: روش.( مش1379کائوتری، هوئین ) -21

، توساه  رهنیف تهران، تهران: سازمان  رهنیتف هنتری شتهرداری    1387کوثری، مساود و ]د یران[  -22

 تهران، مرکز مطالاات  رهنیف شهر تهران.

ای، د رتر   ستطح محلته  ، بررسف کاتها و خدمات  رهنیف شهروندان تهرانتف در  1384ت ساید ر، ساید، 23

 مطالاات اجرماعف و  رهنیف شهرداری تهران.

، اولو ت نظام ستالمت بتر پا ته نیازستنجف و مشتارکت      1386ملک ا ضلف، محمدحسین و ]د یران[  -24

 نفاان در جمهوری اسالمف ا ران، مجله پژوهشف حکیم، دور  دهم، شمار  اول. ذی

الیوهای مناسب نیازسنجف برای سنجش نیازهای سازمانف  ،1383ت  ارمحمد ان، محمدحسین و ]د یران[ 25

 های بهداشرف و درمانف اسران اصفهان،  صلنامه پا ش، سال سوم، شمار  سوم کارکنان شاغل در شبکه
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26- Duhl Leonard 1987. planning for and getting healthy healt Education 

unit. 

27- Duhl Leonard 1987. The Dream of healthy city. Health Education 

unit. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


