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چکيده

امروزه زنان بهعنوان سرمايه اجتماعي هر كشوري نقش مهمي در پيشرفت و توسعه همه جانبه جوامع برعهده دارند .به همين دليل
يتواند كشورها را در مسير توسعه ياري دهند .هدف از انجام اين پژوهش ،ارزيابي
شناسايي نيازها و برنامهريزي براي تأمين آنها م 

يباشد.
ميزان هماهنگي ميان خدمات شهرداري تهران در حوزه اجتماعي و فرهنگي با رفع نيازهاي شهروندان (هدف يا نياز) م 

چارچوب نظري مورد استفاده در اين تحقيق استفاده از تعريف نياز بهعنوان يک فاصله يا شکاف بين وضع موجود خدمات
يباشد .در اين تحقيق از روش پيمايش توصيفي و پيمايش تحليلي و هم
شهرداري و وضع مورد انتظار خدمات از منظر شهروندان م 

از روش پيمايش مقطعي استفاده شده است .جامعه آماري اين تحقيق شامل 721651نفر از زنان بين  81تا  65سال بر اساس برآورد

يباشد که از اين تعداد 78 1 ،نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند .نتايج تحقيق نشان داد که در ميان
جمعيت سال  8831م 
نيازهاي اجتماعي و فرهنگي نيازهاي اجتماعي  54درصد و نيازهاي فرهنگي  55درصد از مجموع نيازها را تشکيل ميدهند و در

اين ميان نياز به امنيت از اهميت بيشتري برخوردار است .بهطور کلي ،اين نتايج عالوه بر اولويتبندي نيازهاي زنان شامل بيان

فاصله وضع موجود تا وضعيت مطلوب (شکاف موجود) و همچنين رتبهبندي عوامل موثر بر تأمين نيازهاي زنان و همچين ارائه
ترساني با اثربخشي حداکثري ميباشد.
نتايجي قابل اجرا جهت بهبود خدما 

واژگان کلیدی :زنان ،نياز اجتماعي ،نياز فرهنگي ،خدمات شهري ،منطقه  8شهرداري تهران.

 -1سیدموسی پورموسوی(نویسنده مسئول)

120-633885 78

MP.articles@yahoo.com
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مقدمه
لگيري توسعه پايدار
يکند و نقش توسعه انساني در شک 
يترين نقش را در توسعه جوامع ايفا م 
منابع انساني ،اساس 
يبديل بوده و قابل مقايسه با هيچ يک از مولفههاي ايجاد توسعه پايدار نيست .در اين ميان زنان بهعنوان نيمي از
ب
لهاي آينده کشور منبع
شدهندگان نس 
جمعيت جامعه ولي با ضرورت و اهميت بيشتر بهعنوان سازندگان و پرور 
يباشند (گزارش ساالنه امور بانوان رياست جمهوری.) 21 : 83 31 ،
انساني مهمي در پيشرفت و توسعه همه جانبه م 
در هر جامعهاي از جمله ايران براي فعالسازي و توانمندسازي زنان در جامعه ضروري است تا به ايجاد دگرگوني
تگذاريهاي کالن پرداخته شود و تحقق
در نگرش اجتماعي به زنان و تفکر حاکم بر نظام برنامهريزيها و سياس 
يهاي زن ايراني– اسالمي و
چنين هدفي نيز نيازمند دسترسي به داشتن اطالعات فراگير و واقع گرايانه از نيازمند 

تهاي نيازهاي آنان با توجه به طبقات مختلف جامعه ،سطوح فرهنگي و ميزان دسترسي به امکانات در
تعيين اولوي 
جامعه ميباشد(مارجوري.)4 : 1374 ،
کالنشهر تهران با دارا بودن حدود  4ميليون نفر از زنان ،بهعنوان پرتراکمترين منطقه سکونت جمعيت نسوان کشور
يآيد و از آنجا که شهر تهران بهعنوان پايتخت سياسي ،اقتصادي و فرهنگي نظام جمهوري اسالمي ايران
به شمار م 
يگردد ،بهطور حتم ضرورت شناسايي نيازهاي
منشاء بسياري از تحوالت و الگوي ساير شهرهاي کشور محسوب م 
مختلف گروههاي هدف زنان در اين کالنشهر و اولويتبندي اين نيازها خواهد توانست ديدگاهي روشن براي
بهبود وضعيت زنان شهر در حوزههاي مختلف و همچنين در نقاط مختلف کشور گردد.
برطرف کردن نيازهاي اجتماعي و فرهنگي زنان شهر مانند نياز به اماکن براي اوقات فراغت ،نياز به مکانها و
برنامههاي فرهنگي مخصوص به زنان ،نياز به برنامهها و مکانهاي مخصوص ورزش زنان ،برگزاري دورههاي مورد
نياز زندگي اجتماعي زنان ،نياز به مکانهاي مشاوره در زمينههاي مخصوص زنان ،ارايه خدمات مشاورهاي مورد نياز
آنان و غيره همواره يکي از دغدغههاي مديران عالي شهرداري تهران در برطرف کردن نيازهاي اجتماعي و فرهنگي
زنان شهر تهران بوده است .اطالع دقيق از مجموعه نيازها و همچنين بررسي وضع موجود خواهد توانست مديران
شهرداري تهران را که نقشي مستقيم در جهت مرتفعسازي نيازهاي شهروندان و باالخص زنان دارند را با جنبههاي
مختلف نياز و همچنين ميزان رفع نيازها در راستاي اقداماتشان هدايت و آشنا نمايند.
در سالهاي اخير بخصوص از سال  84 31به بعد با ايجاد اداره کل مخصوص رسيدگي به امور بانوان در مجموعه
مديريتي شهرداري تهران و همچنين ايجاد واحدهاي اجرايي امور بانوان در کليه مناطق شهرداري تهران عمال
گامهاي درست و اساسي در جهت پاسخگويي به نيازهاي خاص و شايسته زنان برداشته شده است اما حجم کار و
يتري را در بررسي همه
قهاي بيشتر و اساس 
يباشد که نياز به تحقي 
همچنين اطالعات مورد نياز به قدري گسترده م 
جانبه زنان در حوزههاي مختلف اجتماعي و فرهنگي ميطلبد.
مهمترين اهداف و نتايجي که از اجراي اين طرح مدنظر است ،عبارتند از :شناسايي و مطالعه نيازها و انتظارات
اجتماعي و فرهنگي زنان از شهرداري تهران ،شناخت اولويت هر يک از طبقات نيازهاي اجتماعي و فرهنگي و
زيرنيازها و همچنين شناسايي شکاف و فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب تامين نيازهاي اجتماعي و فرهنگي
زنان از خدمات ارائه شده توسط شهرداري تهران.
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سواالت اصلي که محقق درصدد بررسي و دستيابي به پاسخي براي آنها بوده است عبارتند از:
 -1فاصله بين وضعيت مطلوب (مورد انتظار) تامين و برآورده کردن نيازهاي اجتماعي و فرهنگي زنان شهر تهران و
وضعيت حال حاضر (وضعيت موجود) چگونه است؟
تهاي آن
 -2از ميان نيازهاي اجتماعي و نيازهاي فرهنگي زنان شهر تهران کداميک اهميت باالتري داشته و اولوي 
کدامند؟
 -3چه رابطهاي ميان رفع نيازهاي اجتماعي و فرهنگي زنان از شهرداري تهران و مشخصات عمومي آنان(سن،
تحصيالت،محل زندگي) وجود دارد؟
و فرضيات تحقيق نيز عبارت بودهاند از:
 -1از نظر زنان بين وضع موجود و مطلوب(مورد انتظار) نيازهاي اجتماعي و فرهنگي در تامين و برآورده کردن
يداري وجود دارد.
نيازها شکاف و فاصله معن 
 -2از بين نيازهاي اجتماعي و فرهنگي ،نيازهاي فرهنگي زنان (انتظارات زنان از خدمات قابل ارائه توسط
شهرداري) از اهميت بيشتري برخوردار است.
 -3ميان شاخص اثربخشي خدمات شهرداري تهران و مشخصات عمومي (سن ،تحصيالت ،محل زندگي) رابطه
يداري وجود دارد.
معن 
روش تحقيق
شنامه ،مصاحبه و همچنين مطالعه اسناد و
در اين تحقيق از روشهاي پيمايشي و جمعآوري اطالعات به روش پرس 
مدارك و روش كتابخانهاي استفاده گرديده است .روش پيمايش توصيفي به منظور شناسايي نيازهاي اجتماعي و
فرهنگي زنان ،روش پيمايش تحليلي به منظور بدست آوردن رابطه ميان متغيرهاي عمومي تحقيق و نيازهاي مختلف
جامعه مورد بررسي و روش پيمايش مقطعي استفاده شده است (سرمد و همکاران.) 36 : 83 31 ،
يباشد
جامعه آماري اين تحقيق شامل  156127نفر از زنان بين  18تا  65سال براساس برآورد جمعيت سال  88 31م 
نصورت بوده است که
که از اين تعداد 178 ،نفر بهعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند .نحوه انتخاب نمونه به اي 
با استفاده از مطالعه مقدماتي ،از  43نفر نسبت صفت (شکاف بين سطح موجود و مطلوب نيازهاي زنان) مطالعه

گرديد .تعداد نمونه از روش نمونهگيري تصادفي ساده 1استفاده شده است .با استفاده از روش آلفاي کرونباخ

2

پايداري پرسشنامه در بررسي مقدماتي مورد ارزيابي قرار گرفت که عدد آن برابر  0/ 913بوده که نشاندهنده
يباشد.
پايداري پرسشنامه م 
عآوري دادهها ،از روش تحليل آماري توصيفي براي بيان فاصله مطلوب تا فاصله موجود و از روش
بعد از جم 
تحليل همبستگي براي شناسايي اثر متغيرهاي عمومي تحقيق بر روي ميزان تحقق نيازها استفاده شده است.
به منظور آزمون فرضيات تحقيق و پاسخگويي به سواالت تحقيق ،از طريق پرسشنامه ميان زنان ساکن در منطقه 8
شهرداري تهران در سطوح مختلف سني ،تحصيالت و غيره استفاده شد .سواالت پرسشنامه در دو قالب وضع
1 Simple Random Sampling
2 Cronbach's Alpha
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موجود و وضع مطلوب بيان شدهاند .مقياس مورد استفاده در پرسشنامه ،از نوع ترتيبي و طيف  10گانه ( )1- 10
يباشد.
م

در اين پژوهش از روش "نمونهگيري تصادفي ساده" 1با تخصيص متناسب با حجم هر يک از طبقات براي گرفتن
نمونه استفاده شده است .سپس نمونه انتخاب شده با روش تخصيص نمونه بهصورت ذيل تعميم داده شده است
(ادواردز:) 48 :9 37 1 ،
zα2 / 2 pqN
( N − 1) d 2 + zα2 / 2 pq

=n

بنظران امور
براي بررسي روايي پرسشنامه مورد نظر در يک جلسه  Focus Groupبا حضور  16نفر از صاح 
بنظر
پژوهشي زنان شامل  4نفر از کارمندان حوزه مرکز پژوهشات اجتماعي شهرداري تهران 2 ،نفر از افراد صاح 
بنظران رشته پژوهش در علوم اجتماعي مورد
بنظران رشته مطالعات زنان و  5نفر از صاح 
آماري 5 ،نفر از صاح 
بررسي قرار گرفت و در نهايت بعد از تغييرات مورد نظر پرسشنامه به تائيد گروه رسيد.
ي و تخصصي ي
ي
ي آم را ي ي
در اين پژوهش جهت ارائه نتايج و تجزيه وتحليل دادهها و اطالعات حاصلههه از نرممم افزارهاي ي
م بتر طط ط از قبيللل نر مم م اف از رر ر  EXCEL ،SPSS ،Delphiو ه مم مچن شور زا ني   

"س وسريپ يگتسبمه شجن نننننن ن"

( )Pearsonاستفاده م 
ي
يشود .از طرف ديگر ،تهيه نقشههاي مفهومي ،نم ادو ررر راداري 2و اس افت دده از س يا ررر ابزارهاي ي

فسازي بيشتر و امکان مقايسه موارد بهصورت شماتيک بهکار گرفته شده است.
مربوطه به منظور درک و شفا 
پيشينه تحقيق
قه هزاين هب طوبرم يا ا مدرم ي      
يدهد ،با وجود اهتمام جدي به گسترش تحقي 
يها و مطالعات محقق نشان م 
بررس 
رضايت آنان از زندگي در جوامع آمريکايي و اروپايي ،در جامعه ايران ،توجه چنداني به اين موضوع نش سا هد تت تتت .از
دهه  ، 1970عالوه بر آمريکا ( )45: 2001، Bodorدر اروپا ني ب ز هه هههط و بترم رو

نالاس ههه هههه در ح زو ههه فلتخم يا   

يگي هنماد .در   
شهاي ملي براي سنجش نيازها و گروههاي مختلف رضايت مردم از زندگي صورت م 
اجتماعي ،پيماي 

پ3در س لا
نالمللي نيز کشيده شده است .براي مثال موسس اگ ه لو پپ پپ
شها ،به سطح بي 
اين پيماي 

 ، 1976ب شجنس يار   

نيازها و رضايتمندي مردم 60 ،کشور را مورد پيمايش قرار داد .نتايج پارهاي از اين پيمايشها ،بهصورت کتاب منتشر
شده است :مانند کيفيت زندگي آمريکاييان ()2001، Campbell؛ همچنين در گزارشي با عنوان نظرسنجي از م مدر

تهران درباره نيازها و نارضايتيها که در مرکز تحقيقات ،مطالعات و سنجش برنامهاي صدا وسيما (اسمی) 53 : 86 31 ،
انجام شده ،ميزان نيازها و نارضايتي مردم در چهار بعد نيازها رضايتمحل زندگي ،نيازهاي اقتص زا تياضر و يدا   
پيشرفت اقتصادي جامعه ،نيازها و رضايت فردي و اجتماعي مورد سنجش قرار گرفت.
نتيجه آنكه ،با توجه به بررسيهاي نگارندگان و از ميان موضوعات ارائه شده تحت عنوان پيشينه تحقيق ،موضوعي
که حاکي از نيازسنجي اجتماعي و فرهنگي در مجموعه شهرداري تهران باشد يافت نشد.
1 -Simple Random Sampling
2- Radar Chart
3 Gallup
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بحث نظري
يهاي جامعهشناساني چون
شرو در باب سنجش نيازهاي فرهنگي و اجتماعي زنان از تئور 
در بررسي تحقيق پي 

والتن  ،1آبراهام مازلو ، 2الکساندر ماري ،3پارسونز ، 4مرتون5و نظريههاي فمنيستي فرهنگ و زنان استناد گرديده
است.
• مفهوم نياز از منظر علوم اجتماعي :مفهوم نياز از جمله مفاهيمي ميباشد که به معاني مختلفي در علوم اجتماعي
بهکار رفته است .به لحاظ گونهشناسي ،از منظر اجتماعي ميتوان برداشتها و تعاريف ارائه شده را به چهار دسته
طبقهبندي کرد (فتحي.) 10 -7 : 1375 ،
-1نياز به معناي خواستهها و نظرات افراد :شايد يکي از متداولترين تعاريف ارائه شده از مفهوم نياز تعريف آن به

خواست و ترجيحات افراد است ( .)17 :1985 ،Stufflebeamنياز در ديدگاه استافيل بيم و پالنت با خواست و

نظرات افراد يکسان فرض ميشود نظرات افراد از عينيت کافي برخوردار نيست و چه بسا بر حقيقت نيز نباشد

(ميلر .)79:1976،6در اين راستا ميلر خاطر نشان ميسازد که نياز معادل خواسته افراد نيست و وضعيت رواني افراد

ممکن است بهطور واقعي منطبق بر وضعيت عيني آنها نباشد (توسلي.)241 : 1371 ،
 -2نياز به معناي فقدان يا ضرورت چيزي :در اين ديدگاه نياز بهعنوان برخي وضعيتها که ضروري يا مفيد هستند
يشود (.)114:1995 ،Barrow
تعريف م 
يباشد .چنين
تهاي جدي و نيز دقت الزم م 
-3نياز بهعنوان نقص يا مشکل :اين برداشت از نياز فاقد حماي 
وضعيتي از مسئله با نيازي داراي اولويت مترادف است (.)21:1991 ،Kuafman
-4نياز به معناي فاصله يا شکاف :متداولترين تعريف نياز در مطالعات نيازسنجي عبارت است از تعريفي که متکي
بر نوعي فاصله يا شکاف است (فتحي واجارگاه .)7- 11 : 1377 ،براي اولين بار برداشت از نياز توسط راجر کافمن
به مثابه نوعي فاصله يا شکاف ارائه شده است (.)74:1991 ،Suarez
شها مورد بحث قرار
والتن براي تشريح مباني فلسفي بررسي نيازها بهطور ضمني وابستگي مفهوم نياز را به ارز 
يدهد ( .)34 :1970،Waltonبنابراين مقوله بررسي نيازها مقولهاي است که در آن هم دادههاي عيني و هم
م
شها مورد نياز باشد (.)370 :1996،Walton
دادههاي مبتني بر نگرشها و ارز 
• در ذيل تعدادي از مهمترين نظريههاي نياز بيان شده است:
 -1نياز از منظر مازلو :مازلو ديدگاه مثبت و خوش بينانهاي نسبت به ماهيت انسان دارد .او معتقد است ،انسان
يها بايد توسط محيط و جامعه پرورش
استعداد فطري براي مهرباني ،محبت و گذشت دارد .با اين حال اين ويژگ 

1 Walton
2 Mazlo
3 Alexnder Murry
4 Parsons
5 Merton
6
Miller
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نتر باشد ،قوت ،توانايي ،اولويت آن
يابد ( .)320 :1997 ،Postlethwaiteهر چه نيازي از نظر سلسله مراتب پايي 
بيشتر است (شولتز ،1ترجمه کريمي و همکاران.) 361 ، 1378 ،

 -2نظريه نياز از نظر تيلمن :تيلمن با توجه به تئوري مازلو و مقولهبندي انواع گوناگون نيازهاي انسان ،ده نياز را که
به اعتقاد او براي تعيين «نيازهاي فراغت» مردم مهماند شناسايي کرده است (.)116 :1997 ،Postlethwaite

-3مفهوم نياز از منظر موري :موري نيازها را بر دو دسته تقسيم کرده است ( :)20 ،1998 ، Rossettنيازهاي اوليه
و نيازهاي ثانويه.
-4مفهوم نياز از منظر پارسونز :تالکوت پارسونز يکي از جامعهشناسان برجسته در تبيين نيازها ميباشد .پارسونز،

انواع نيازهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي را از يکديگر متمايز ميسازد (روشه .)531 : 1376 ،2از نظر پارسونز،
شيوه يا طريق ارضاي نيازها ،توسط نظام هنجاري جامعه وضع ميشود (.)7 :1998 ، Smith

-5مفهوم نياز از منظر مورتون .:اساس بحث مورتون اين است که هر جامعهاي داراي يک ساختار فرهنگي –
يکند( .مازلو،
اجتماعي است بطوري که اين ساختار اجتماعي و فرهنگي يک سري از وسايل و اهداف را مشخص م 
به نقل از ملکي.) 66 : 80 31،
تها :از نظر فونکسيوناليستها کارکردي بودن فرهنگ به منزله آن است که
-6مفهوم نياز از منظر فونکسيوناليس 
فرهنگ در خدمت نيازها و اهداف است ،نه اهداف نه در خدمت ابزار (نجات ثابت.)44 :7314 ،
-7مفهوم نياز از منظر نظريههاي فمنيستي فرهنگ و زنان :از منظر اين تئوريها ،زنان در عوالم فرهنگي ،اجتماعي
يبرند که از ساختنش محروم بودهاند و صرفًاًا موقعيتي حاشيهاي و فرودستانه داشتهاند ( Mc
و سياسي به سر م 

 .)19: 2000 ،robbieدر جهان فرهنگي ،زنان عمدتًاًا در ارتباط با دنياي شخصي ،خصوصي و کمتر قابل رؤيت در

تها بر اين جهان فرهنگي جنسي شده و موقعيت فرودست
نظر گرفته شدهاند ( .)236 :1994 ،Neumanفمنيس 
يشود (دريفوس.) 11 :9 37 1 ،
زنانه اعتراض دارند در اين گفتمان ،تفاوت جنسي شرط بهبود شرايط زنان تلقي م 
-8نظريه توانمندسازي زنان :آمارتياسن يکي از نظريهپردازان بحث توسعه زنان معتقد است "توانمند سازي زنان از
يتواند به زنان آزادي بيشتري براي
تهاي شغلي ،حقوق مالکيت و از اين قبيل اقدامات م 
طريق فراهمآوري فرص 
تاثيرگذاري برموضوعات گوناگوني از قبيل تقسيم درون خانوادگي ،مراقبت بهداشتي ،غذا و ساير کاالها ،مناسبات

کار و نيز باروري بدهد" (سن.) 392:1381 ،3

چارچوب نظري مورد استفاده در اين تحقيق استفاده از تعريف نياز بهعنوان يک فاصله يا شکاف بين وضع موجود
يباشد.
خدمات شهرداري و وضع مورد انتظار خدمات از منظر شهروندان م 

Schultz
Roche

San

1
2

3
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 مؤلفهها

صها
شاخ 

 متغيرها

شکل -1چارچوب مفهومي و مدل اوليه تحقيق

شناخت ساختار اجتماعي منطقه  8شهرداري تهران
ع
منطقه  8تهران درحوزه شرقي تهران واقع شده است و از شمال به بزرگراه رسالت از تقاطع استاد حسن بنا تاا تق طا ع ع
جاده دماوند ،از شرق به تقاطع خيابان رسالت و جاده دماوند ،از جنوب به جاده دماوند و از غرب به خياباننن س الب ننن
يشود.
محدود م 

موقعيت محدوده مورد مطالعه

شکل  -2نقشه موقعيت محدوده مورد مطالعه و مناطق شهرداري تهران
منبع :شهرداري تهران
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شكل -3نقشه منطقه  8شهرداري تهران(محدوده مورد مطالعه)
منبع :شهرداري تهران

منطقه 8براساس آخرين تغيير و تحوالت صورت گرفته در حدود  13كيلومتر مربع مساحت دارد و حدود  390هزار
نفر در آن سکونت دارند .اين منطقه از نظر رشد جمعيت در بين مناطق شهر تهران با رشد ساليانه حدود  3.0درصددد
ي ته ار ننن () 88 31
ت ش رادره ي ي
ن ب روآر دد جمعيت ت
يباشد .براساسسس آخ ير ن ن
داراي رشد پايين(در مقايسه با ساير مناطق) م 
جمعيت منطقه در حدود  390هزار نفر بوده است که در حدود  50.3درصد را مردان و  49.7درصد را زناننن تش يك ل ل
ل

يباشد(.(www.Tehran.ir
يدهند .سرانه فضاهاي فرهنگي در اين منطقه  0.35متر مربع م 
م

يكننددد .منطقههه  8داراي
ي مي ي
در منطقة  8بيش از  021هزار خانوار وجود دارد كه با تراكم  7.3نفر در هر واحد زن گد ي ي
يتوان نارمک ،دردشت ،وحيديه ،نبوت ،گلبرگ و گلستان را ناممم بردد.
چندين محله است که از جمله محلههاي آن م 
براساس اطالعات موجود شهرداري تهران منطقه  8از سه ناحيه تشکيل شده است(همان).
به منظور شناخت امکانات اجتماعي و فرهنگي منطقه  8شهرداري تهران در مقايسه با ساير مناطق کالنشهر ته ار ننن از
ي منطقههه
يگردد .بافت جديددد شهرس زا ي ي
نظر دارا بودن امکانات فرهنگي و اجتماعي جزء مناطق برخوردار محسوب م 
ث
در مقايسه با ساير مناطق و همچنين مهاجرپذيري کمتر نسبت به مناطق غربي و جنوبي در چند دهههه گذشتههه باعث ث
بتري برخوردار باشد.
گرديده است که منطقه از وضعيت مناس 
ي بههه منظوررر اق اماد ت ت
ت
منطقه  8شهرداري تهران نيز مانند ساير  22منطقه شهرداري داراي معاونت اجتماعي و فرهنگي ي
ي اداره
يباشد .اين معاونت به منظور ارائه خدمات بههه ش ادنوره ننن و داراي  6اداره باا نامهاي ي
مورد نظر در اين حوزه م 
تهاي اجتماعي ،اداره امور بانوان و يک ک
ک
فرهنگي ،اداره سالمت ،اداره ورزش ،اداره آسيبهاي اجتماعي ،اداره مشارک 
يباشد.
مرکز با عنوان مرکز رشد و توسعه کارآفريني م 
يافتههاي تحقيق
حاصل از آمار توصيفي
خدهندگان خواسته ش من مادقا نآ ليمکت هب تبسن د ا ترابع ،دني       
در اين پرسشنامه ،گويههاي عمومي که از پاس 
بودهاند از :ناحيه محل زندگي ،رده سني ،تحصيالت .شاخصهاي نهگانه مدل تحقيق ،مشتمل بر نه شاخص نيازه يا
آموزشي ،شاخص نيازهاي مذهبي ،شاخص نيازهاي هنري ،شاخص نيازهاي تفريح  صخاش ،ي

نن نننيازه ،يشزرو يا   
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شاخص نياز به آگاهي و اطالعات ،شاخص نياز به مشارکت و تعامل ،شاخص نياز به حمايت و مش صخاش و هروا   
يباشد.
نياز به امنيت م 
بايد توجه داشت که در مجموع براي نه شاخص اصلي 16 ،متغير و براي مجموععع متغيره ،ا

 70س لاو ي ييا گوي ييه در

پرسشنامه تحقيق آورده شده است.
صهاي مورد بررسي
جدول  -1نمره وضع موجود (از  ،)01نمره ميزان اهميت (از  )01و شاخص اثربخشي هر يک از شاخ 
رديف

صها
شاخ 

1

شاخص امنيت

8 6.1

2

شاخص نيازهاي تفريحي

6.97

3

شاخص نيازهاي مذهبي

5.32

5 7.0

4

شاخص نيازهاي هنري

5.49

7.52

01 . 73

5

شاخص نيازهاي ورزشي

5.88

7.69

46 . 76

6

شاخص نيازهاي آموزشي

5 .1 5

7.04

51. 73

7

شاخص نياز به آگاهي و اطالعات

5 .2 5

7.06

36 . 74

8

شاخص نياز به حمايت و مشاوره

5.48

7.31

97 . 74

9

شاخص نياز به مشارکت و تعامل

5 .9 5

7.21

 52 . 82

نمره وضع موجود

نمره ميزان اهميت

شاخص اثربخشي (درصد)

7.67

57 . 80

7.52

69 . 92
46 . 75

منبع :یافتههای پژوهش

در نمودار شماره  ،1ميزان رضايت از هر يک ازنيازهاي مختلف زنان از شهرداري تهران در  8شاخص عمده بيان
شده است.

نمودار شماره  -1ميزان رضايت از خدمات شهرداري تهران در هر يک از خدمات هشتگانه ( نمره از )01
منبع :نگارندگان

همانطور که مشخص است ،شهروندان ،بيشترين رضايت را از خدمات تفريحي شهرداري داشتهان يلاح رد نيا و د    
است که خدمات آموزشي شهرداري کمترين رضايت شهروندان را کسب نموده است.
يدهد.
صهاي هشتگانه را نشان م 
نمودار ذيل ميزان اهميت هر يک از شاخ 
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نمودار شماره  -2ميزان اهميت هر يک از خدمات شهرداري تهران ( نمره از )01
منبع :نگارندگان

همانطور که مشخص است ،شهروندان ،بيشترين اهميت را به خدمات امنيتي شهرداري تهران در مکانهاي وابسته به
يدهند.
يباشد .شهروندان کمترين اهميت را به خدمات آموزشي شهرداري م 
يدهند که امري منطقي م 
شهرداري م 
لتر
يدهددد .هم بق هک روطنا لل ل للل
نمودار ذيل شاخص اثربخشي هر يک از خدمات هشتگانه شهرداري تهران را نشان مي ي
عنوان شد منظور از شاخص اثربخشي ميزان رضايت از وضع موجود به ميزان اهميت هر يک از خ يرادرهش تامد   
تده و يرادرهش ي
تهاي خ امد ت ت
يباشد که هم در برگيرنده نظر شهروندان در مورد اولوي 
تهران م 
يباش قوف صخاش تاعالطا ليلحت .د
ميزان رضايت از خدمات ارئه شده شهرداري ته م نار يي يي

رد مه بر گگگ گگگگيرن هد

تسناوت دهاوخ        

تهاي اقدامات شهرداري تهران را براي به حداکثر رسانيدن رضايت شهروندان در اختيار قرار دهد.
اولوي 

نمودار شماره  -3شاخص اثربخشي هر يک از خدمات شهرداري تهران ( نمره از ) 00 1
منبع :نگارندگان
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همانطور که در نمودار باال مشخص است ،بيشترين مقدار شاخص اثربخشي خ رهش رظن زا يرادرهش تامد وووو وووووندان
يش دو
مربوط به خدمات تفريحي و کمترين مقدار آن مربوط ب ظحالم هک روطنامه .تسا يرنه تامدخ ه ه م يييييييي يييييييي
يباشد.
اولويتهاي شاخص اثربخشي در شکل باال با اولويتهاي نمره ميزان رضايت و نمره ميزان اهميت متفاوت م 
تهاي فرهنگي شامل
کليه خدمات شهرداري تهران به دو مولفه فرهنگي و اجتماعي تقسيم شده است که مولفه فعالي 
صهاي هنري ،اموزشي ،مذهبي ،تفريحي و ورزشي و خدمات اجتماعي شامل خدمات آگاهي
خدمات در شاخ 
يباشد .در ذيل در مجموع نمرات ميزان رضايت ،ميزان
بخشي ،خدمات حمايتي و مشاورهاي و خدمات امنيتي م 
اهميت و شاخص اثربخشي هر يک از اين مولفهها در جدول ذيل بيان شده است.
جدول  -2متوسط وضع موجود (از  ،)01متوسط ميزان اهميت (از  )01و شاخص اثربخشي مولفههاي فرهنگي و اجتماعي
عنوان مولفه

نمره وضع موجود

نمره ميزان اهميت

متوسط شاخص اثربخشي (درصد)

مولفه خدمات فرهنگي

5.62

7.34

56 . 76

مولفه خدمات اجتماعي

5 .7 5

7.19

79.9

کل خدمات فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران

5.68

7 .2 7

91 .77

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول باال مشخص است هر چند ميزان اهميت مولفههاي فرهنگي و هنري براي شهروندان ب زا رتالا
خدمات فرهنگي شهرداري بوده است اما نمره وضع موجود خدمات اجتماعي و همچنين شاخص اثربخشي خ تامد
شهرداري در اين مولفه باالتر بوده است.
نتايج حاصل از آزمون استنباطي
يدهد که:
نتايج حاصل از آزمون استنباطي فرضيات تحقيق نشان م 

يشود .به عبارت ديگر ميانگين وضع موجود و وضع مطلوب
 -1در مورد فرض اول ،فرض صفر ارزيابي رد م 
مجموعه خدمات اجتماعي و فرهنگي با هم برابر نيست .اما با توجه به مقدار ميانگين اختالف و همچنين
يتوان استنباط نمود که هنوز ميان وضع موجود و وضع مطلوب نظر زنان تفاوت
ميانگين هر يک از دو پارامتر م 
وجود دارد .با توجه به شاخص اثربخشي کل خدمات شهرداري در مجموعه خدمات اجتماعي و فرهنگي که
يباشد شهرداري تهران  22.5درصد تا رسيدن به نقطه مطلوب نظر شهروندان فاصله دارد.
برابر با  41 . 77م 
بهعبارت ديگر شهرداري تهران به منظور تحقق کليه نيازهاي اجتماعي و فرهنگي زنان مورد بررسي بهعنوان
نمونهاي از زنان منطقه  8شهر تهران نيازمند افزايش کمي و کيفي  22.5درصدي خدمات اجتماعي و فرهنگي
يباشد.
م

يشود .به عبارت ديگر ميانگين نمره ميزان اهميت خدمات
 -2در مورد فرض دوم ،فرض صفر ارزيابي رد م 
اجتماعي و خدمات فرهنگي با هم برابر نيست ،اما با توجه به مقدار ميانگين اختالف و همچنين ميانگين هر
يک از دو پارامتر ميتوان استنباط نمود که ميانگين اهميت خدمات فرهنگي از ديد زنان منطقه  8شهرداري
يباشد .بهعبارت ديگر از ديد زنان منطقه  8شهرداري تهران خدمات فرهنگي
تهران بيشتر از خدمات اجتماعي م 
شهرداري تهران نسبت به خدمات اجتماعي از اهميت بيشتري برخوردار بوده و ايشان خواهان توجه بيشتري به
يباشند.
ترساني شهرداري تهران م 
مقولههاي فرهنگي نسبت به اجتماعي در خدما 
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يشود
 -3در مورد فرض سوم ،ارتباط ميان سن و تحصيالت با نيازهاي اجتماعي و فرهنگي زنان شهر تهران ثابت م 
اما ناحيه زندگي و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي زنان شهر تهران رابطه معنيداري ندارند .با توجه به نتايج
يداري
بهدست آمده ميان زير شاخص اثربخشي کل خدمات اجتماعي و فرهنگي و سن پاسخگويان رابطه معن 
در سطح  0.05وجود دارد .با در نظر گرفتن ضريب همبستگي ميان دو زير شاخص که برابر  0.179 −است،
يتوان استنباط نمود ميان دو زير شاخص رابطه معنيدار در جهت معکوس وجود دارد .بهعبارت ديگر با
م
ييابد.
افزايش سن پاسخگويان ميزان اثربخشي خدمات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران کاهش م 
همچنين فرض صفر تحقيق که بيان کننده برابري نمره شاخص اثربخشي خدمات شهرداري ب و ملپيد هورگ ود يار
زير ديپلم و گروه افراد داراي تحص در تسا يهاگشناد تالي

يش اد رگيد ترابع هب .دو ر اليصحت ندوب ا ت       
م يييي يييي

دانشگاهي بر روي شاخص اثربخشي خدمات زنان تاثيرگذار است.
يداري که برابررر باا  59 5 0.و بيشتررر از
براي بررسي رابطه ميان محل زندگي و شاخص اثربخشي ،با توجه به سطح معن 
ت ديگررر
مقدار خطاي نوع اول برابر  0.05است ،مي توان نتيجه گرفت فرض صفر تحقيق رد نخواهددد شد ..بههه عب را ت ت
يي يي
ي

شاخص اثربخشي در نواحي  3گانه با يکديگر برابر است و ناحيه محل زندگي تاثيري در تغيبررر ش شخبرثا صخا
خدمات اجتماعي و فرهنگي در سطح منطقه  8ندارد.

يه و ا
يتواند در برنامهههري ييز 
با استفاده از اين نتايج ،شهرداري تهران بهطور کلي و شهرداري منطقه  8بهطور خاص م 
اقدامات اجرايي مترتب بر امور اجتماعي و فرهنگ گگي زن ار مزال هدافتسا دنورهش نا ق دراوم و هدرب ا لب ها مممممم مممممممي ييت و
فاصلهدار وضع موجود و وضع مطلوب را با اتخاذ تمهيدات الزم کاهش يا برطرف نمايد.
تجزيه و تحليل يافتههاي تحقيق
يکي از مهمترين نتايج قابل استخراج از دادههاي موجود جمعآوري شده مدلبندي و ارايه مدل نحوه ارايه خ تامد
يباشد:
شهرداري تهران به زنان شهروند منطقه م 
يتوان استنباط نمود هنوز ميان تامين نيازهاي مورد نظر زنان و ميزان برآورده
همانگونه که از نتيجه فرضيات تحقيق م 
يداري وجود دارد به طوريکه هم اکنون ميزان شاخص اثربخشي کل خدمات اجتم يعا
شده نيازهاي آنان فاصله معن 
و فرهنگي برابر  91 . 77درصد ميباشد که نشاندهنده اين مطلب است که حدود  09 . 22درصد از نيازهاي زنان هن زو
مرتفع نشده است.
با وجود فاصله  22درصدي تامين نيازهاي زنان با وضعيت ايدهال اما زنان وضعيت برآورده شدن نيازهاي خود را در
يکه در آزمون فرض دوم فرض مطل زا شيب( ندوب بو
حد مطلوب (باالي  70درصد) ارزيابي کردهاند به طور 

  

يشود.
درصد رضايت) خدمات تائيد م 
عالوه بر مشخص شدن اهميت بيشتر نيازهاي فرهنگي به نيازهاي اجتماعي مدل رگرسيوني زير نشاننندهن نازيم هد   
يباشد.
سهم هر يک از ميزاناهميت کل مولفههاي اجتماعي وفرهنگي زنان م 
اهميت نيازهاي اجتماعي و فرهنگي= ( 45 5 0.اهميت نيازهاي فرهنگي)( 55 4 0. +اهميت نيازهاي اجتماعي)
همانگونه که از ضرايب مدل رگرسيوني مشخص م 
يشود ميزان اهميت نيازهاي فرهنگي  55درصد و ميزان اهميت
نيازهاي اجتماعي  45درصد ارزيابي شده است.
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نکته قابل توجه در بررسي نيازها به تفکيک نيازهاي اجتماعي و فرهنگي اين اس  هک ت ه ن تيمها دنچ ر ي اهزا ي       
فرهنگي بيش از نيازهاي اجتماعي است اما ميزان رضايت زنان از خدمات اجتماعي بيشتر از خدمات فرهنگ تسا ي   
که اين مطلب نشاندهنده توجه بيشتر و انتظار بيشتر شهروندان از شهرداري تهران در برآورده کردن نيازهاي فرهنگي
نسبت به نيازهاي اجتماعي است.
يدهد که توجه به برطرف کردن اي هزاين ن اا ااا ،نيازمند
نيازهاي اجتماعي زنان شهر تهران نيازهاي متفاوتي را تشکيل م 
يباشد .با توجه به نت نومزآ جيا   
مشخص نمودن اولويتهاي آنها برحسب ميزان اهميت از ديدگاه زنان شهر تهران م 
فرض تحقيق و همچنين مدل رگرسيوني مدل نيازهاي اجتماعي زنان شهر تهران به صورت زيراست:
اهميت نيازهاي اجتماعي= ( 32 2 0.اهميت نياز به مشارکت و تعامل)( 0.168 +اهمي عالطا و يهاگآ هب زاين ت ا )+ت      
( 33 3 0.اهميت نياز به امنيت)( 67 2 0. +اهميت نياز حمايت و مشاوره)
تبندي ميزان اهميت هر يک از عوامل هب ،يعامتجا ياهزاين  ترابع بيترت       
با توجه به مدل رگرسيوني باال اولوي 
است از:
نيازهاي اجتماعي
 -1نياز به امنيت
 -2نياز به حمايت و مشاوره
-3نياز به مشارکت و تعامل
-4نياز به آگاهي و اطالعات

ي وز ن
يباشد ع ب رب هوال ييي ييي
ضرايب مدل رگرسيوني باال هر يک نشاندهنده ضريب اهميت در کل نيازهاي اجتماعي م 
يکند.
کردن هر يک از ضرايب امکان مقايسه تطبيقي ميزان هميت بر حسب مقايسه ميزان ضرايب را نيز ارائه م 
يدهد که توجه به برط فر
نيازهاي فرهنگي زنان شهر تهران نيز مانند نيازهاي اجتماعي ،نيازهاي متفاوتي راتشکيل م 
کردن اين نيازهاي نيازمند مشخص نمودن اولويتهاي آنها ب  نازيم بسح ر ا نز هاگديد زا تيمه ان نارهت رهش

      

يباشد .با توجه به نتايج ارزيابي فرض تحقيق و همچنين مدل رگرسيوني مدل نيازهاي فرهنگي زنان شهر تهران که
م
بهصورت زيراست:
اهميت نيازهاي فرهنگي= ( 0.139اهميت نيازهاي آموزشي) ( 32 2 0. +اهمي حيرفت ياهزاين ت ي ) +

( 0.167اهميت

نيازهاي مذهبي) ( 51 2 0. +اهميت نيازهاي ورزشي) ( 12 2 0. +اهميت خدمات هنري)
تبندي ميزان اهميت هر يک از عوامل نيازهاي فرهنگي ،به ترتيب عبارت است
با توجه به مدل رگرسيوني باال اولوي 
از :
 -1نيازهاي ورزشي
 -2نيازهاي تفريحي
 -3نيازهاي هنري
 -4نيازهاي مذهبي
 -5نيازهاي آموزشي
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ي وز ن
يباشد .ع ب رب هوال ييي ييي
ضرايب مدل رگرسيوني باال هر يک نشاندهنده ضريب اهميت در کل نيازهاي فرهنگي م 
يکند .ب يار
کردن هر يک از ضرايب امکان مقايسه تطبيقي ميزان اهميت برحسب مقايسه ميزان ضرايب را نيز ارائه م 
نمونه اهميت نيازهاي ورزشي از نظر زنان حدود  8.1برابر اهميت نيازهاي آموزش اد صيخشت ي د هک تسا هدش ه

   

مقياس فوق از تقسيم ضرايب نيازهاي ورزشي به ضريب نيازهاي آموزشي بدست آمده است.
يدهد ک و نس نايم ه
نتايج آزمون فرض ارتباط نيازهاي مختلف زنان شهر تهران با مشخصات عمومي زنان نشان م 
شاخص اثربخشي خدمات شهرداري تهران رابطه معنيداري وجود دارد به اين طريق ک نس هچ ره ه

رتالاب دارفا       

ييابد .به عبارت ديگر با باالتر رف نس نت   
يرود شاخص اثربخشي خدمات و يا ميزان برآورده شدن نيازها کاهش م 
م
ييابد زيرا ميزان نياز زنان معکوس ميزان شاخص اثربخشي خدمات شهرداري ته نار
زنان نيازهاي زنان نيز افزايش م 
يباشد.
م
بهطور کلي اولويتبندي نيازهاي زنان شهر تهران به تفکيک هر شاخصهاي خدمات اجتماعي و فرهنگي بهصورت
زير است:
-1نياز به امنيت
-2نياز به خدمات ورزشي
 -3نياز به خدمات تفريحي
 -4نياز به خدمات هنري
 -5نياز به حمايت و مشاوره
 -6نياز به مشارکت و تعامل
 -7نياز به آگاهي و اطالعات
 -8نياز به خدمات مذهبي
 -9نياز به خدمات آموزشي
تبندي باال مورد توجه است اولويت باالي نيازهاي اوليه حضور اجتماعي و فرهنگي زنان در
نکته مهمي که در اولوي 
تبن الاب يد   
يترين نيازهاي زن و هدوب نا لوا رد وي تتت تتت
جامعه است .همانگونه که مشخص است نياز به امنيت از ابتداي 
اولويت اول برخوردار بوده است.
يشود نيازهاي مذهبي و نيازهاي آموزشي در اولويت آخر قرار گرفتهانددد،
تبندي باال مالحظه م 
همانگونه که در اولوي 
يش رد هک دو   
اما تحقيقات مشابه نشان داده است که نيازهاي آموزشي و نيازهاي مذهبي از ديدگاه زنان مهم تلقي مي ي
بررسي بهعمل آمده و مصاحبه حضوري با تعدادي از زنان که اين مولفهها را نس تيمها ياراد دراوم رياس هب تب      
کمتري در نظر گرفته بودند .علت اين مهم در اکثر موارد عدم تامين نياز مذهبي و آموزش تامدخ قيرط زا نانز ي     
شهرداري و نقش چشمگير ساير نهادهاي دولتي و مردم نهاد در اين زمينه عنوان شده است بطوري که عموم زنان در
اين دو شاخص انتظارات هم پاي ساير شاخصها از شهرداري نداشتهاند.
صها و متغيره بيرض و يعامتجا و يگنهرف ياهزاين يا      
در زير مدل رگرسيوني تحقيق متشکل از مولفهها ،شاخ 
اهميت آنها به تفکيک نيازهاي اجتماعي و فرهنگي در يک نماي کالن و کلي تحقيق حاضر ارائه شده است:
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شکل  -3مدل کلي و کالن رگرسيوني تحقيق

همانطور که در مدل کلي تحقيق مشخص است نکته قابل توجه اهميت متغيرهاي زيرساختي در مقايسه با متغيره يا
يباش مومع هنومن يارب .د     
صهاي مختلف نيازهاي اجتماعي و فرهنگي زنان شهر تهران مي ي
محتوايي در تعيين شاخ 
تهاي ورزشي از اهميت بيشتري نس تب
تهاي مذهبي ،زيرساخ 
تهاي تفريحي ،زيرساخ 
زيرساختها نظير زيرساخ 
يباشند.
به محتواي اين شاخصها در مولفههاي فرهنگي برخوردار م 
در شاخص نياز به حمايت و مشاوره ،مشخص است که زنان ب ب يتيامح ياهزاين ه ي شم ياهزاين زا ش ا رو هههههه هههههههاي و
يدهند که نشاندهنده اين مطلب است که زن رواشم تامدخ هطيح رد نا هههه هههههاي بيش عفر هب رت    
توانمندساز اهميت م 
مشکالت جاري خود توجه دارند تا نسبت به مشاوره در زمينه توانمندسازي براي آينده.
شهاي تخصصي تش تسا هدش هداد صيخ    
شهاي عمومي از جانب زنان بيش از اهميت آموز 
اهميت نيازهاي آموز 
يتواند علل مختلفي از جمله عدم تخصصي بودن نهادهاي آموزشي شهرداري تهران در زمينهههه ،رظن دروم يا    
که م 
ساختار کارکردي آموزشهاي تخصصي و غيره را براي آن نام برد.
نتيجهگيري
بررسي نيازهاي زنان شهر تهران داراي نتايج بسياري بوده که مهمترين آنها عبارتند از:

 ميان سطح انتظارات زنان شهر تهران از خ اب نارهت يرادرهش تامد هلصاف دوجوم تيعضو فاکش ويداري وجود دارد.
معن 
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 هر چند وضعيت برآورده شدن نيازهاي زنان شهر تهران در وضعيت ايدهال آنها قرار ن  اما دراد ا نانز رظن ز     وضعيت مطلوبي وجود دارد.

 نيازهاي مولفههاي فرهنگي بر نيازهاي مولفههاي اجتماعي خدمات شهرداري تهران از منظ تيحجرا نانز ر    دارد .به طوريکه نيازهاي فرهنگي  55درصد و خ يعامتجا تامد   

 45درص انز تابلاطم زا د ن ار 

يارب     

يدهد.
برآورده کردن نيازهايشان تشکيل م 

يکه از منظر زنان عبارتند از:
 اولويت شاخصهاي مولفه فرهنگي با يکديگر متفاوت است به طور  -1نيازهاي ورزشي
 -2نيازهاي تفريحي
 -3نيازهاي هنري
 -4نيازهاي مذهبي
 -5نيازهاي آموزشي
حوزههاي فرهنگي شهرداري تهران بايد اولويتبندي زير را براي به حداکثر رسيدن اثربخشي خدمات خود در رابطه
با زنان در نظر داشته باشند:

يکه براي اثربخش تامدخ رتبولطم ي    
 اولويت شاخصهاي مولفه اجتماعي با يکديگر متفاوت است .به طور يباشد.
حوزههاي اجتماعي شهرداري تهران اولويت اقدامات به شرح زير م 
-1نياز به امنيت
-2نياز به حمايت و مشاوره
-3نياز به مشارکت و تعامل
-4نياز به آگاهي و اطالعات

 بررسي اولويتهاي خدمات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در دو مولف درکيور يگنهرفو يعامتجا ه     يک يگنهرف تامدخ هفلوم رد ه     
نياز به استفاده فردي از امکانات شهرداري تهران را نشان ميدهد به طور 
يشوند نظير خدمات مذهبي و خدمات آموزش رد نينچمه و ي   
خدماتي که بيشتر بهصورت گروهي ارائه م 
مولفه خدمات اجتماعي خدمات مشارکت و تعامل و خدمات اطالع رساني در رتبههاي پائين اهميت توسط
زنان عنوان شدهاند.

 توزيع امکانات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در محدوده م رب درو ر ش هداد صيخشت بسانم يس ده     است زيرا در سه ناحيه مورد بررسي ميزان اثربخشي خدمات اجتماعي و فرهنگي يکسان بوده است.

ييابد.
 -هر چه ميزان سن زنانافزايش يابد ميزان نيازهاي آنها نيز افزايش م 

يشود به نوعي نيازهاي اجتماعي و فرهنگ حت اهنآ ي ت روضح ريثات       
 هر چه ميزان تحصيالت زنان بيشتر م ييابد.
بيشتر اجتماعي افزايش م 

 از نظر زنان نيازهاي زيرساختي در حوزه اجتماعي و فرهنگي بيش از نياز به محتوا بوده است که نشان دهن هديباشد.
الزمه اولويت توسعه خدمات زيرساختي شهرداري تهران در حوزه اجتماعي و فرهنگي م 
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