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 چکیده
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امناء و  هیئت)نمازگزاران،  نفعان ذیای از  های عمرانی، تجهیزاتی و برنامه شهرداری در سه حوزه فعالیت

درصد پاسخگویان عملکرد  2/4دهد  ها نشان می مدیران شهرداری( مورد سنجش قرار گرفت. یافته

م شهرداری را در این حوزه ضعیف درصد اقدا 6/43درصد متوسط و  1/53شهرداری در مساجد را خوب و 

ورود شهرداری در مساجد را مطرح  های اولویت. سپس از پاسخگویان خواسته شد که اند کردهارزیابی 
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های بهداشتی و وضوخانه در مرتبه دوم و  یسسرو تنظیفتجهیز و  احداث، ،سیستم اطفاء حریق مساجد
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قرار گرفته است. از  ،مسائل مساجد در شهر تهران که شهرداری تاکنون به آن پرداخته بندی لویتوپنجم ا

مناسبتی مذهبی   مراسم( در مساجد؛ برگزاری و...ملی )دهه فجر مناسبتی   مراسمسوی دیگر برگزاری 

هر و غیره( از نظر مُ) در مساجد و خرید تجهیزات مذهبی همانند( فی قدر، اعتکاها شب)اعیاد، عزاداری، 

 ر دارد.قرااولویت آخر در پاسخگویان 
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 مقدمه

 تجلیگاه سو یکاسالم، مسجد از  تاریخدر طول . تمقدس اسالم اس دین حریممسجد سنگر دفاع از 

آزادگان  قیام جایگاهو  دیندفاع از  مرکز دیگر سویاز و ، هنرمندان بوده ماندنی شاهکارو  معماریهنر 

چنان پر شتاب  زندگی بشری تحوالت وغییر سیر ت مروزه اماا. تبوده اس جامعه امورخدا و اصالح  برای

 .تکرده اس افسردگی وسترس ا ،گردانیافتاده از معنویت و دچار سررخالی و دو است که انسان امروزی را

انسان  پناه ودر جذب  مطمئنمأمن امن و  عنوان به توانند می مساجد گریز از وضعیت پیش آمدهبرای 

 .دنموثر و مفید واقع شوامروزی 

؛ تهران باشد میبیست ساله کشور  انداز چشمبا  هماهنگ دت شهر تهران، کهتوسعه بلندم انداز مچشدر 

( یابد میشهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه سامان ) یرا شهری با اصالت و هویت اسالم

 . یابد میبه مثابه نماد هویت اسالمی در شهر تهران تجلی  مسجد لذا ؛نماید میمعرفی 

 

 آن ضرورتو  لهبیان مسئ

در اهمیت آن همین بس که مسجد قدمتی به  .مسجد نیایشگاه و محل گردهمایی مسلمانان است

 ،اولین مسجد است. همچنین مسجد در تجمع گذار پایهدارد و رسول مکرم اسالم )ص( اندازه اسالم 

مذهبی  - قتصادیا ،نظرات و مشارکت سیاسی تبادل وعامل ت ،جرای مراسم ملی و مذهبیا ،میاریه

 .تاس ییدارای ظرفیت باال

 سیصدمصوبه شورای اسالمی شهر تهران در  یکمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهراساس همین بر 

به معاونت امور اجتماعی و را کمک شهرداری تهران به مساجد  ستورالعملد ،خود جلسه رسمی بیستمین و

 ای عدیدهاجرایی آمده است؛ طی سالیان اخیر مشکالت  دستورالعملین . در انمودفرهنگی شهرداری تهران ابالغ 

 های جاذبهگردیده است. کاهش  ها آنبیش از پیش  مهجوریت  سببمساجد بوده و  های فعالیتفرا روی 

اجتماعی به ویژه نوجوانان و جوانان،  های گروهمتناسب با نیازهای اقشار و فرهنگی، تربیتی و تبلیغی مساجد 

ص یافتن مساجد به اقامه یک نوبت نماز در روز و وضع نامناسب فضاها به لحاظ فرسودگی بناها و اختصا

 مناسب ونا های فرشغبار گرفته،  های پنجرهدر خصوص کم و کیف صوت و روشنایی،  ییها نارساییهمچنین 

صورت  ها آنفع تمهیدات الزم و مناسب در جهت ر بایستی می هستند که یتبلیغات ضعیف از جمله مشکالت

بدین منظور در راستای بهبود و کم و کیف وضعیت مساجد به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری، پذیرد. 
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از  ای برنامهعمرانی، تجهیزاتی و  های فعالیتتا با مساعدت و همکاری در  داند میشهرداری تهران خود را موظف 

 آورد.  ملع بهرا  ای شایستهو توجه اقدام در خور  45محل تبصره 

از  دستورالعملبا توجه به این مهم، در این تحقیق ابتدا میزان اهمیت مسائل مطرح شده در 

مورد سنجش قرار  امنای مساجد و نمازگزاران هیئتر شهری، وام اندرکاران دستمدیران و دیدگاه 

لویت واو در نهایت  شده استده یسنج شهرداریو سپس میزان رضایت پاسخگویان از اقدام  گرفته

 .شود میمسائل از نظر پاسخگویان احصاء 

 

 تحقیق هدف

 خدماتی شهرداری تهران به مساجد، مبتنی بر دستورالعمل  های کمکاهمیت  میزان سنجش

 ؛شورای شهر

  وسازی ازب ،سازی یمنا ،نوسازی وهسازی ب ،از کمک به تجهیز مندی رضایتمیزان سنجش 

 ؛مساجد از سوی شهرداری تهران مرمت

 مانند  ای برنامه های فعالیت تر بیشاز کمک به اعتالی هر چه  مندی رضایتمیزان  سنجش

 ؛از سوی شهرداری تهران یربیتی و پژوهشی و هنرت ،فرهنگی های برنامه

 مسائل مساجد مبتنی بر دستورالعمل شورای شهر. ترین مهم بندی لویتوا 

 

 تحقیقروش 

 نامه پرسش ابزار. استفاده از استفاده شده است امهپرسشنبا ابزار  پیمایشدر این تحقیق از روش  

 .تپیمایشی اس های پژوهشدر  ها نگرش و ها ارزشروش سنجش  ترین رایج

 های شیوهبه  گیری مونهن ،در واقع با توجه به شرایط هر تحقیق: گیری و روش نمونه آماریجامعه 

یوه ش. دینده تصادفی از جمعیت تحقیق باشمونه باید معرف و نمان ،ما در هر حالا ؛گیرد میمختلف انجام 

و  ای سهمیهبوده است که به صورت ترکیبی از روش  ای مرحلهچند  ای خوشه تحقیقاین  گیری نمونه

های درون سپس از واحد ،شود می گیری نمونه)مناطق(  ها خوشه. در این روش ابتدا از باشد میتصادفی 

زمانی که نه از واریانس حجم نمونه  برآورددر . شوند یمانتخاب  ها نمونهصورت تصادفی  به ها خوشه

های آماری نیز برای حجم  و از فرمولدارید  جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطالع
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و به صورت جدول زیر در بین  تعیین نفر 362لذا مبتنی بر منابع، حجم نمونه شود استفاده کرد؛  نمونه نمی

 است.امناء مساجد و نمازگزاران تقسیم شده  هیئتدر شهرداری، مدیران مربوطه 

 

 : جامعه نمونه1 جدول

 نفر 22 مدیران مربوطه در شهرداری

 نفر 22 امناء مساجد هیئت

 نفر 322 نمازگزاران

 

 تعریف عملیاتی

اره به شمبه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران،  ابالغی دستورالعملدر این بخش مبتنی بر 

سیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسالمی یاز سوی کم 12/5/1212در تاریخ  5562/162

مساجد از سوی  مرمت وسازی ازب ،سازی یمنا ،نوسازی وهسازی ب ،شهر تهران، حوزه کمک به تجهیز

 .شود می تقسیم زیررداری تهران به سه حوزه به قرار شه

 

 عمرانی های فعالیت -

  ؛مناسب خانه وضوبهداشتی و  های سرویساحداث 

 ساختمان؛ سازی مقاوم 

 ؛(و آسفالت وزاییکم ،سنگفرش) سازی کف 

 ؛ایزوگام و بندی عایق 

 ؛کشی سیم و کشی لوله 

 نمای مساجد. 

 

 تجهیزی های فعالیت -

 وحریق سنسورهای حساس به تغییرات جریان برق  ءکمک به تجهیز و نصب وسایل اطفا 

 ؛دبرق و همچنین رعایت نکات ایمنی در مساج منای وقطع اتوماتیک  تجهیزات

 ؛زم فضاهای داخلی و خارجی مساجدکمک به استاندارد نور و روشنایی ال 
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  ؛سرمایش وتجهیز سیستم گرمایش 

 ؛تهیه و تعبیه جاکفشی مناسب و استاندارد 

 ؛تجهیز سیستم صوت  

  سرمایش و  های سیستم سازی بهینه و( مگر آب) کشی سیستم لوله تجهیز وکمک به تعمیر

 کمتر. یافتگی توسعه با و یافته توسعه تای اصالح الگوی مصرف در مناطقگرمایش مساجد در راس

 

 ای برنامه های فعالیت -

 یبرپای ،موزشیآ ،هنگیرهمکاری و تعامل مساجد و شهرداری در تولید و توزیع محصوالت ف 

 .خدمات فرهنگی ارائهنمایشگاه کتاب و 

 

 تحقیق یها افتهی

 سنجی هیآگا -

ده شده یسنج مساجدشهرداری به  رسانی در این بخش میزان آگاهی پاسخگویان نسبت به کمک

 شهرداری به مساجد آگاهی داشتند. یها کمکپاسخگویان از د درص 13است که 

 

 )برحسب درصد( مداخله مورد های حوزه کیتفک به تیرضا میزان و سنجی یآگاه: 3 جدول

 
 نحوه اقدام شهرداری از رضایتمیزان  فعالیت شهرداری در مساجدهای  میزان آگاهی از حوزه

 زیاد متوسط کم خیر بلی

 26٫3 55٫2 11 52٫1 46٫1 و تجهیزاتی های مالی هزینه

 31٫2 54٫2 36٫5 31٫5 12٫6 امور عمرانی

 42 21٫2 12٫2 21٫2 63٫1 فرهنگی و اجتماعی های برنامه

 

شهرداری  ،پاسخگویان خواسته شد که مشخص نمایندشود از  یممشاهده  3که در جدول  طور همان

در حوزه  ،درصد 46٫1 تجهیزاتیو  در حوزه هزینه مالی که دکن به مسجد کمک می هایی حوزهچه  تهران در

 اند بودهدرصد پاسخگویان معتقد  63٫1فرهنگی و اجتماعی  های برنامهدرصد و در حوزه  12٫6امور عمرانی 



 12                       در امور مساجد شهر تهران رداریهای شه بررسی میزان رضایت شهروندان )نمازگزاران( از فعالیت

 

 وشد  یدهها سنج حوزهدر نهایت میزان رضایت در این که ؛ نماید یمکمک  جدشهرداری به مساکه 

 .باشد میفرهنگی و اجتماعی  های برنامهین رضایت از اقدام شهرداری در حوزه تر بیش

 

 
 مداخله مورد های حوزه کیتفک به تیرضا میزان و سنجی یآگاه: 1 نمودار

 

 یازسنجین -

 درعمرانی شهرداری  های یتفعالپاسخگویان نسبت به انجام  در این بخش میزان اهمیت و رضایت

 ده شده است. یسنج مساجد

 

 عمرانی یها تیفعال

 خانه وضوبهداشتی و  یها سیسرواحداث، تجهیز و نظافت  -

 

 )برحسب درصد( (و... ضوخانهو ،بهداشتی سرویس) مساجد سالمت و بهداشت نظافت و تجهیز: 2 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان است؟ وظیفه شهرداریزان تا چه می آن اهمیت میزان 

 42٫1 16 6٫1 کم

 15٫6 16 1٫1 متوسط

 23٫2 62 24٫3 یادز

 211 211 211 کل
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و نظافت  تجهیزپاسخگویان معتقد بودند که  درصد 24٫3شود  مشاهده می 2طور که در جدول  همان

ای  برای مساجد از اهمیت ویژه و...نه ، وضوخابهداشتی سرویسبهداشت و سالمت مساجد همانند 

شهرداری تهران  درصد پاسخگویان معتقدند که این موضوع جزء وظایف 62 حدود دربرخوردار است. 

 ، درصد رضایت کم 42٫1، شهرداریپاسخگویان از اقدام  مندی رضایت میزان خصوص دراست. اما 

 اند. درصد رضایت زیادی داشته 23٫2متوسط و  درصد 15٫6

 

 )برحسب درصد( نفعان ذی نگاه از مساجد سالمت و بهداشت نظافت و تجهیز: 5 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزاران شهرداری مدیران

 از اقدام مندی رضایت اهمیت از اقدام مندی رضایت اهمیت از اقدام مندی رضایت اهمیت

 122 13٫1 22٫1 3٫4 32٫2 6٫1 کم

 - - 16٫1 12 36٫1 12٫2 متوسط

 - 21٫1 55٫5 21٫4 42 22 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

 ،به تفکیک مدیران شهرداریاز اقدام  رضایت میزان در توصیف اهمیت این اقدام و همچنین

با  را  آندرصد  22 ،که مدیران شهرداری تهران دهد مینشان  ها یافته مساجد امناء هیئتمازگزاران و ن

بسیار مهم و  موضوع را این نمازگزاران درصد 21٫4م شهرداری رضایت دارند، درصد از اقدا 42اهمیت و 

 ای یژهوامناء مساجد از اهمیت  یئتهدرصد از اقدام شهرداری رضایت زیادی دارند؛ این آمار برای  55٫5

 د.راز اقدام شهرداری تهران رضایت ندا مساجدء امنا یئتهاز  کدام یچهاما  برخوردار است

 

 ساختمان یساز مقاوم -

 

 )برحسب درصد( ساختمان مساجد سازی مقاوم: 4 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان وظیفه شهرداری آن اهمیت میزان 

 46٫1 - 5 کم

 32٫6 11٫2 2٫1 متوسط

 14٫2 22٫3 21٫1 یادز

 211 211 211 کل



 14                       در امور مساجد شهر تهران رداریهای شه بررسی میزان رضایت شهروندان )نمازگزاران( از فعالیت

 

 سازی قاومپاسخگویان معتقدند که م درصد 21٫1گردد  یمشاهده م 4جدول در که  طور همان

ی شهرداردرصد نیز معتقدند که جز وظایف  22٫3است.  برخورداریاری بساهمیت  از دمساجن ساختما

درصد  46٫1ی تهران شهرداریان از اقدام پاسخگو خاطر ما در خصوص میزان رضایتا تهران است.

 .اند د داشتهرصد رضایت زیاد 14٫2و رصد متوسط د 32٫6، رضایت کم

 

 )برحسب درصد( نفعان ذی نگاه از مساجدساختمان  زیسا مقاوم: 6 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت اهمیت

 122 13٫1 45٫1 - 12٫2 - کم

 - - 31 1٫4 62 32 متوسط

 - 21٫1 12٫1 13٫4 36٫1 22 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

همچنین میزان رضایت از اقدام  و( دمساج ساختمان سازی مقاوم)اقدام  در توصیف اهمیت این

 با اهمیت را  آن درصد 22مدیران شهرداری تهران  از میان پژوهش نشانگر آن است که افتهی ،شهرداری

درصد  13٫4 برای نمازگزاران این موضوعاهمیت از اقدام شهرداری رضایت دارند.  درصد 36٫1و  دانسته

امنا  هیئت درصد 21٫1و  شهرداری تهران رضایت دارند اقدام از درصد 12٫1 ها آنمیان  بوده که از

 اقدام شهرداری تهران دارند.این  رضایت کمی از مساجد

 

 و آسفالت( کییوزام ،سنگفرش) سازی کف -

 

 )برحسب درصد( (موزاییک و سفالتآ ،سنگفرش) مساجد حیاط کفپوش ترمیم و تجهیز: 1 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان وظیفه شهرداری آن تاهمی میزان 

 51٫4 13٫1 3 کم

 26٫1 35٫2 22٫5 متوسط

 15٫5 63٫4 65٫6 یادز

 211 211 211 کل
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میم تجهیز و تره درصد پاسخگویان معتقدند ک 65از بیش  گردد یمشاهده م 1جدول  در که طور همان

درصد  63٫4ع این موضو؛ و است برخوردار باالیی اهمیت از (موزاییکو  آسفالتحیاط مساجد ) پوش کف

یان از اقدام پاسخگوما در خصوص میزان رضایت ا ی تهران تجهیز گردد.شهردارتواند توسط  یم

 .اند داشتهرصد رضایت زیاد د 15٫5درصد متوسط و  26٫1 ،درصد رضایت کم 51٫4ی تهران شهردار

 

 )برحسب درصد( نفعان ذی اهنگ از مساجد حیاط کفپوش ترمیم و تجهیز: 2 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت اهمیت

 15 - 22٫1 3٫6 16٫1 2٫2 کم

 6 13٫1 55٫5 53٫1 46٫1 52٫2 متوسط

 - 21٫1 16٫1 44٫2 36٫6 42٫5 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

(و همچنین «موزاییک وآسفالت »حیاط مساجد  کفپوشز و ترمیم هم اقدام )تجهیین مدر توصیف ا

 مدیران شهرداری تهران  در میان پژوهش نشانگر آن است که افتهی ،میزان رضایت از اقدام شهرداری

  موضوعر اهمیت این د. داز اقدام شهرداری رضایت دارن درصد 36٫6با اهمیت و  را  آن درصد 42٫5

 درصد 21٫1 .شهرداری تهران رضایت دارند اقدام از درصد 16٫1بسیار مهم  را  آننمازگزاران  درصد 44٫2

 د.نرضایت دار شهرداری تهران اقدام ازدرصد رضایت کمی  122 و مهم راامنا مساجد این موضوع  هیئت

 

 زوگامیا و یبند قیعا -

 

 )برحسب درصد( مساجد ایزوگام و بندی قیعا: 1 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان ریوظیفه شهردا آن اهمیت میزان 

 46٫2 6 2 کم

 13٫4 11 15 متوسط

 21٫3 11 22 یادز

 211 211 211 کل



 11                       در امور مساجد شهر تهران رداریهای شه بررسی میزان رضایت شهروندان )نمازگزاران( از فعالیت

 

تجهیز به ایزوگام ه درصد پاسخگویان معتقدند ک 22گردد  یمشاهده م 1جدول  درکه  طور همان

ی تهران ارشهردکه جز وظایف د رصد نیز معتقدند 11است.  برخورداریاری بساهمیت  از دمساجف سق

 ، درصد رضایت کم 46٫2ی تهران شهرداریان از اقدام پاسخگوما در خصوص میزان رضایت ت. ااس

 .اند د داشتهدرصد رضایت زیا 21٫3درصد متوسط و  13٫4

 

 )برحسب درصد( نفعان ذی نگاه از مساجد ایزوگام و بندی عایق: 12 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت تاهمی

 122 - 55٫5 3٫4 35٫1 6٫1 کم

 - 13٫1 11٫3 14 31٫6 12٫2 متوسط

 - 21٫1 55٫5 23٫4 52٫2 11٫2 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

اقدام  این همچنین میزان رضایت از و( ددر توصیف اهمیت این اقدام )تجهیز به ایزوگام سقف مساج

با اهمیت و  را  آن درصد 11٫2پژوهش نشانگر آن است که مدیران شهرداری تهران  هیافت ،شهرداری

  و بسیار مهم را  آندرصد  23٫4 نمازگزاراندر میان  از اقدام شهرداری رضایت دارند. درصد 52٫2

 امنا مساجد این موضوع را  هیئت درصد 21٫1 .شهرداری تهران رضایت دارند اقدام از درصد 55٫5

 د.ناقدام شهرداری دار این رضایت کمی از درصد 122 ومهم 

 

 نمای مساجد -

 

 )برحسب درصد( (مساجد گلدسته و گنبد) ساختمان بیرونی نمای تعمیر و ساخت: 11 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان وظیفه شهرداری آن اهمیت میزان 

 41٫6 1 2 کم

 31٫5 31 2 متوسط

 31 12 25 یادز

 211 211 211 کل
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ساخت و تعمیر نمای ه درصد پاسخگویان معتقدند ک 25گردد  یممشاهده  11جدول  درکه  طور همان

رصد نیز معتقدند که جز وظایف د 12است.  برخورداریاری بساهمیت  زه( اگلدستو بیرونی ساختمان )گنبد 

رصد د 41٫6ی تهران شهرداریان از اقدام پاسخگوما در خصوص میزان رضایت ا ی تهران است.شهردار

 .اند داشته یدرصد رضایت زیاد 31رصد متوسط و د 31٫5 ،رضایت کم

 

 )برحسب درصد( نفعان ذی نگاه از ساختمان بیرونی نمای تعمیر و ساخت: 13 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت اهمیت

 122 - 51٫1 4 12٫2 32٫1 کم

 - - 22٫1 13٫4 51٫5 12٫2 متوسط

 - 122 11٫5 23٫4 55٫2 61 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

و  («مساجد گلدسته وگنبد »نمای بیرونی ساختمان  تعمیر وساخت )در توصیف اهمیت این اقدام 

شهرداری  نمدیرااز میان  هپژوهش نشانگر آن است ک افتهی ،همچنین میزان رضایت از اقدام شهرداری

 موضوعر اهمیت این د. داز اقدام شهرداری رضایت دارن درصد 55٫2با اهمیت و  را  آندرصد  61تهران 

 درصد 122 وشهرداری تهران رضایت دارند  اقدام از درصد 11٫5بسیار مهم  را  آن نمازگزاران درصد 23٫4

 تهران رضایت دارد.درصد رضایت کمی از اقدام شهرداری  122 و مهم راامنا مساجد این موضوع  هیئت

 

 مساجد داخل یعمران راتیتعم -

 

 )برحسب درصد( مساجد داخل عمرانی تعمیرات: 12 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان وظیفه شهرداری آن اهمیت میزان 

 42 11 - کم

 21٫4 12 14 متوسط

 13٫4 11 24 یادز

 211 211 211 کل



 11                       در امور مساجد شهر تهران رداریهای شه بررسی میزان رضایت شهروندان )نمازگزاران( از فعالیت

 

 یم متجهیز و تره درصد پاسخگویان معتقدند ک 24گردد  یم مشاهده 12جدول در که  طور همان

درصد نیز معتقدند که  11است.  برخورداریاری بساهمیت  ( ازموزاییکو  آسفالتحیاط مساجد ) کفپوش

 ی تهران شهرداریان از اقدام پاسخگوما در خصوص میزان رضایت ا ی تهران است.شهردارجز وظایف 

 .اند د داشتهدرصد رضایت زیا 13٫4درصد متوسط و  21٫4 ،درصد رضایت کم 42

 

 )برحسب درصد( نفعان ذی نگاه از مساجد داخل عمرانی تعمیرات: 15 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت اهمیت

 16٫2 - 26٫1 - 11٫3 - کم

 2٫3 13٫1 43٫2 12 44٫3 35٫1 متوسط

 - 21٫1 11٫1 12 31٫6 14٫1 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

همچنین میزان رضایت از اقدام  و( ددر توصیف اهمیت این اقدام )تعمیر عمرانی داخل مساج

با  را  آندرصد  14٫1شهرداری تهران  نمدیرااز میان  هپژوهش نشانگر آن است ک افتهی ،شهرداری

 را  آن نمازگزاراندرصد  12 موضوعر اهمیت این د. ددرصد از اقدام شهرداری رضایت دارن 31٫6اهمیت و 

امنا مساجد این  هیئت درصد 21٫1 ،شهرداری تهران رضایت دارند اقدام ازدرصد  11٫1 ،بسیار مهم

 دارند. موضوع رضایت کمی از اقدام شهرداری تهران رضایت

 

 ی تجهیزیها تیفعال

 مساجد یها آشپزخانه فیتنظ و زیتجه -

 

 )برحسب درصد( مساجد های آشپزخانه یفتنظ و تجهیز: 14 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان وظیفه شهرداری آن اهمیت میزان 

 41٫4 12٫1 - کم

 36٫1 31٫1 31٫2 متوسط

 31٫6 61٫5 12٫3 یادز

 211 211 211 کل
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تنظیف و پاسخگویان معتقدند که تجهیز  درصد 12٫3گردد  یمشاهده م 14جدول  درکه  طور همان

ی شهردارنیز معتقدند جز وظایف  درصد 61٫5است.  برخورداریاری بس یتاز اهم دی مساجها زخانهآشپ

درصد رضایت  41٫4ی تهران شهرداریان از اقدام پاسخگوما در خصوص میزان رضایت ا تهران است.

 د.ان د داشتهدرصد رضایت زیا 31٫6درصد متوسط و  36٫1 ،کم

 

 )برحسب درصد( نفعان ذی نگاه از مساجد های زخانهآشپ تنظیف و تجهیز تیاهم: 16 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت اهمیت

 122 - 22٫1 - 16٫1 - کم

 - 13٫1 22٫4 33٫4 42 22 متوسط

 - 21٫1 22٫6 11٫4 22٫2 12 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

همچنین میزان رضایت از  و( دهای مساج آشپزخانه تنظیف وین اقدام )تجهیز در توصیف اهمیت ا

با اهمیت  را  آندرصد  12مدیران شهرداری تهران  از میان ین یافته نشانگر آن است کها ،اقدام شهرداری

 از درصد 22٫6 وبسیار مهم  را آن درصد 11٫4درصد از اقدام شهرداری رضایت دارند، نمازگزاران  22و 

 درصد 122 و امناء مساجد این موضوع را مهم هیئتدرصد  21٫1و قدام شهرداری تهران رضایت دارند ا

 رضایت کمی از اقدام شهرداری دارند. 

 

 مساجد قیحراطفاء  ستمیسبه  زیتجه -

 

 )برحسب درصد( مساجد حریق ءاطفا سیستمبه  تجهیز :11 جدول

 شهرداریاقدام از  رضایت میزان وظیفه شهرداری آن اهمیت میزان 

 42٫2 12 3 کم

 34٫2 11 11٫1 متوسط

 14٫5 12 26٫1 یادز

 211 211 211 کل

 



 31                       در امور مساجد شهر تهران رداریهای شه بررسی میزان رضایت شهروندان )نمازگزاران( از فعالیت

 

د پاسخگویان معتقدند که تجهیز و خری درصد 26٫1گردد  یمشاهده م 11جدول  در که طور همان

 تواند توسط یمدرصد  12 تا این موضوع؛ و است برخورداریاری بساهمیت  از دمساج یقاطفاء حرسیستم 

 ی تهران شهرداریان از اقدام پاسخگوما در خصوص میزان رضایت ا ی تهران تجهیز گردد.شهردار

 .اند د داشتهرصد رضایت زیاد 14٫5درصد متوسط و  34٫2، درصد رضایت کم 42٫2

 

 )برحسب درصد( نفعان ذیاز نگاه  مساجد حریق ءاطفا سیستمبه  تجهیز :12 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت اهمیت

 122 - 51٫3 4 51٫3 - کم

 - - 22٫6 12 22٫6 36٫1 متوسط

 - 122 33٫3 24 33٫3 12٫2 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

همچنین میزان رضایت از  و( دحریق مساجاین اقدام )تجهیز به سیستم اطفاء  در توصیف اهمیت

با  را  آن درصد 12٫2شهرداری تهران  نمدیرا از میان پژوهش نشانگر آن است که افتهی ،اریاقدام شهرد

 را  آنگزاران درصد نماز 24ر اهمیت این موضوع د. ددرصد از اقدام شهرداری رضایت دارن 33٫3اهمیت و 

امنا مساجد از  هیئتوضوع برای م. دشهرداری تهران رضایت دارن اقدام ازدرصد  33٫3و بسیار مهم 

 امنا از اقدام شهرداری تهران رضایت ندارند. هیئت از هیچ کدام و برخوردار است توجهیاهمیت قابل 

 

 (رهیغمُهر و ) دهمانن یمذهب زاتیتجه دیخر -

 

 )برحسب درصد( (غیرهمُهر و ) همانند مذهبی تجهیزات خرید: 11 جدول

 شهرداریقدام از ا رضایت میزان وظیفه شهرداری آن اهمیت میزان 

 46٫6 33٫1 2 کم

 11٫3 35٫1 34 متوسط

 35٫3 43٫6 61 یادز

 211 211 211 کل
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رصد پاسخگویان معتقدند که خرید تجهیزات د 61گردد  یممشاهده  11جدول  درکه  طور همان

رصد نیز معتقدند که جز وظایف د 43٫6. است برخورداریاری بسغیره( از اهمیت و )مهر د مذهبی همانن

رصد د 46٫6ن ی تهراشهرداریان از اقدام پاسخگوما در خصوص میزان رضایت ا ی تهران است.شهردار

 .اند د داشتهرصد رضایت زیاد 35٫3رصد متوسط و د 11٫3 ،رضایت کم

 

 )برحسب درصد( نفعان ذی نگاه از مذهبی تجهیزات خرید: 32 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت ایترض اهمیت

 122 13٫1 42 3٫4 32 12٫2 کم

 - 13٫1 31٫1 33٫4 26٫1 51٫5 متوسط

 - 15٫3 32٫1 14 52٫2 52٫2 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

( و همچنین میزان «غیره ومهر »مذهبی همانند  تجهیزات خریددر توصیف اهمیت این اقدام )

 شهرداری تهران  نمدیرا از میان پژوهش نشانگر آن است که افتهی ،رضایت از اقدام شهرداری

ر اهمیت این د. داز اقدام شهرداری تهران رضایت دارن درصد 52٫2با اهمیت و  را  آن درصد 52٫2

 و شهرداری تهران رضایت دارند اقدام ازدرصد  32٫1و  بسیار مهم را  آن نمازگزاران درصد 14موضوع 

 .اند دادهاقدام شهرداری تهران ین  ابهاهمیت زیادی مساجد  امنا هیئت درصد 15٫3

 

 (و... یصوت یها ستمیس، ظروف، یبهداشت سیسرو)مساجد  زاتیتجهاستفاده عموم از  -

 

 )برحسب درصد( (و... صوتی های یستمس ،روفظ ،بهداشتی سرویس) دمساج تجهیزات از عموم استفاده: 31 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان وظیفه شهرداری آن اهمیت میزان 

 45٫4 1٫3 1 کم

 11٫2 13٫5 31 متوسط

 36٫3 12٫5 65 یادز

 211 211 211 کل

 



 32                       در امور مساجد شهر تهران رداریهای شه بررسی میزان رضایت شهروندان )نمازگزاران( از فعالیت

 

رصد پاسخگویان معتقدند که استتفاده عمتوم از   د 65گردد  یممشاهده  31جدول  در که طور همان

. استت  رخورداربیاری بسهای صوتی و...از اهمیت  یستم، سروف، ظسرویس بهداشتی ،تجهیزات مساجد

متا در خصتوص میتزان رضتایت     ا ی تهتران استت.  شتهردار رصد نیز معتقدند که جز وظتایف  د 12٫5

درصتد   36٫3رصتد متوستط و   د 11٫2، رصد رضایت کمد 45٫4ی تهران شهرداریان از اقدام پاسخگو

 .اند د داشتهرضایت زیا

 

 درصد( )برحسب نفعان ذی نگاه از مساجد تجهیزات از عموم استفاده: 33 جدول

 

 

 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت اهمیت

 52٫5 1٫1 52٫5 1٫1 32 - کم

 11٫5 22٫2 11٫5 22٫2 26٫1 52 متوسط

 23٫3 41 23٫3 41 52٫2 62 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

های  یستمس ،روفظ ،ات مساجد سرویس بهداشتیدر توصیف اهمیت این اقدام )استفاده عموم از تجهیز

پژوهش نشانگر آن است که مدیران شهرداری تهران  افتهی ،و همچنین میزان رضایت از اقدام مساجد (...صوتی و

 درصد 41 موضوعر اهمیت این د. داز اقدام مساجد رضایت دارن درصد 52٫2با اهمیت و  را  آندرصد  62

امنا مساجد از  هیئتین موضوع برای ا. دمساجد رضایت دارن اقدام از درصد 23٫3 بسیار مهم را  آنگزاران نماز

 رضایت دارند. درصد 23٫3 شهرداریانتها پاسخگویان از اقدام  در و است برخورداری درصد 41اهمیت 

 

 یصوتتجهیز سیستم  -

 

 )برحسب درصد( مساجد صوتی های سیستم خرید و تجهیز: 32 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان فه شهرداریوظی آن اهمیت میزان 

 51٫2 1٫3 6٫3 کم

 36٫1 32٫1 11٫2 متوسط

 34٫2 61٫1 16٫4 یادز

 211 211 211 کل
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درصد پاسخگویان معتقدند که تجهیز و  16از  یشب گردد یم مشاهده 32جدول که در ر طو همان

معتقدند که ز نیدرصد  61از بیش  ؛ واست برخوردار یاریبس یتاز اهمد مساج یصوت های یستمسخرید 

تهران  یشهرداراز اقدام  یانپاسخگوما در خصوص میزان رضایت ا .استتهران  یشهردار جز وظایف

 .اند د داشتهدرصد رضایت زیا 34٫2رصد متوسط و د 36٫1 ،درصد رضایت کم 51٫2

 

 صد()برحسب در نفعان ذی نگاه از مساجد یصوت های سیستم خرید و تجهیز: 35 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت اهمیت

 122 2٫3 25٫3 3٫6 2٫1 15٫2 کم

 - - 33٫1 14٫5 62 21٫2 متوسط

 - 16٫2 53٫1 23 22٫2 56٫5 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

همچنین میزان رضایت از  و( مساجد صوتی های سیستم خرید ودر توصیف اهمیت این اقدام )تجهیز 

با اهمیت  را  آن درصد 56٫5شهرداری تهران  نمدیراکه نشانگر آن است  پژوهش افتهی ،اقدام شهرداری

 از درصد 53٫1و بسیار مهم  را  آن نمازگزاران درصد 23 از اقدام شهرداری رضایت دارند.درصد  25و 

درصد رضایت  122 واین موضوع را مهم امنا مساجد  تهیئ 16٫2 و تهران رضایت دارند شهرداریاقدام 

 . دارندشهرداری تهران  اقدام ازکمی 

 

 ساتیتأس یها ستمیس ینگهدارو  زیتجه -

 

 )برحسب درصد( (...و گاز و آب کشی ولهل ،برق کشی سیم ،سرمایش و گرمایش) تأسیسات های سیستم نگهداری و تجهیز: 34 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان ریوظیفه شهردا آن اهمیت میزان 

 43٫6 1 4 کم

 24 23 12 متوسط

 13٫5 61 24 یادز

 211 211 211 کل

 



 34                       در امور مساجد شهر تهران رداریهای شه بررسی میزان رضایت شهروندان )نمازگزاران( از فعالیت

 

 ینگهدارتجهیز و ه درصد پاسخگویان معتقدند ک 24گردد  یممشاهده  34جدول  درکه  طور همان

 برخوردار یاریبسهمیت ز اگاز و...( او  آب کشی ولهل برق، کشی یم، س)گرمایش و سرمایش یساتتأس های یستمس

از  یانپاسخگوما در خصوص میزان رضایت ا .استتهران  یشهردارف که جز وظاینیز معتقدند درصد  61است. 

 .اند د داشتهدرصد رضایت زیا 13٫5درصد متوسط و  24 ،مرصد رضایت کد 43٫6تهران  یشهرداراقدام 
 

 )برحسب درصد( نفعان ذی نگاه از تأسیسات های سیستم نگهداری و تجهیز: 36 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت اهمیت

 122 1٫1 55٫4 4 12٫2 - کم

 - - 55٫4 1٫4 62 32٫2 متوسط

 - 12٫2 11 21٫4 36٫1 16٫1 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

 ،گرمایش و سرمایش» تتأسیسا های سیستمجهیز و نگهداری ت)در توصیف اهمیت این اقدام 

پژوهش  هافتی ،و همچنین میزان رضایت از اقدام شهرداری («و گاز و... آب کشی ولهل ،برق کشی یمس

درصد از اقدام  36٫1با اهمیت و  را  آندرصد  16٫1شهرداری تهران  نمدیراکه نشانگر آن است 

 ازدرصد  11بسیار مهم  را  آن نمازگزارانرصد د 21٫4 موضوعر اهمیت این د. دشهرداری رضایت دارن

برخوردار است  ای ویژهامنا مساجد از اهمیت  هیئتبرای موضوع ین ا. دتهران رضایت دارن شهرداری اقدام

 اقدام شهرداری تهران رضایت ندارند. از امنا هیئتاما هیچ کدام 

 

 یا برنامه یها تیفعال

 یفرهنگ یکاالها دیخرو  زیتجه -

 

 )برحسب درصد( و... کتابخانه و کتاب همانند فرهنگی کاالهای خرید و تجهیز :31 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان وظیفه شهرداری آن اهمیت میزان 

 55٫1 1٫1 1 کم

 22٫2 22٫1 36٫4 متوسط

 11 46٫5 13٫4 یادز

 211 211 211 کل
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یان معتقدند که تجهیز و خرید رصد پاسخگود 13٫4گردد  یممشاهده  31جدول  درکه  طور همان

معتقدند که رصد د 46٫5است.  برخوردار یاریبساز اهمیت  و... و کتابخانهکاالهای فرهنگی همانند کتاب 

تهران  یشهرداراز اقدام  یانپاسخگوما در خصوص میزان رضایت ا .استتهران  یشهردارجز وظایف 

 .اند د داشتهیت زیارصد رضاد 11رصد متوسط و د 22٫2، رصد رضایت کمد 55٫1

 

 )برحسب درصد( نفعان ذی نگاه از فرهنگی کاالهای خرید و تجهیز: 32 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت اهمیت

 16٫1 - 51٫1 - 15٫2 2٫2 کم

 32٫2 12٫2 51٫1 32٫1 42 52٫2 متوسط

 - 26٫1 16٫6 16٫2 24٫1 42٫5 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

(و و... و کتابخانهفرهنگی همانند کتاب  کاالهای خرید ودر توصیف اهمیت این اقدام )تجهیز 

شهرداری تهران  نمدیراکه نشانگر آن است پژوهش  هافتی ،همچنین میزان رضایت از اقدام شهرداری

ر اهمیت این د. دداری تهران رضایت دارناز اقدام شهر درصد 24٫1با اهمیت و  را  آندرصد  42٫5

 .دشهرداری تهران رضایت دارن اقدام از درصد 16٫6بسیار مهم  را  آن نمازگزاران درصد 16٫2 موضوع

شهرداری از اقدام  درصد 32٫2 از امنا هیئت است درصد 26٫1امنا مساجد اهمیت موضوع  هیئتبرای 

 رضایت دارند.تهران 

 

 یمل یبتمناس یها مراسم یبرگزار -

 

 )برحسب درصد( مساجد در( ...و فجر دهه) ملی مناسبتی های مراسم برگزاری: 31 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان وظیفه شهرداری آن اهمیت میزان 

 31٫1 11٫1 4٫1 کم

 32٫1 15٫1 12٫1 متوسط

 52٫6 12٫3 22٫3 یادز

 211 211 211 کل



 31                       در امور مساجد شهر تهران رداریهای شه بررسی میزان رضایت شهروندان )نمازگزاران( از فعالیت

 

پاسخگویان معتقدند که برگزاری مراسم  درصد 22٫3ردد گ یممشاهده  31جدول  درکه  طور همان

نیز معتقدند که جز رصد د 12٫3 است. برخوردار یاریبساهمیت  از در مساجد مناسبتی ملی )دهه فجر و...(

 تهران  یشهرداراز اقدام  یانپاسخگوما در خصوص میزان رضایت ا .استتهران  یشهرداروظایف 

 .اند د داشتهرصد رضایت زیاد 52٫6متوسط و درصد  32٫1، رصد رضایت کمد 31٫1
 

 )برحسب درصد( نفعان ذی نگاه از مناسبتی های مراسم برگزاری: 22 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت اهمیت

 12 1٫1 12 - 12 12 کم

 22٫2 - 22٫2 13٫4 22٫2 32 متوسط

 46٫1 12٫2 46٫1 21٫4 46٫1 12 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

 و( ددر مساج ...«ودهه فجر »مناسبتی ملی  های مراسمدر توصیف اهمیت این اقدام )برگزاری 

شهرداری تهران  نمدیراکه نشانگر آن است پژوهش  هافتی ،همچنین میزان رضایت از اقدام شهرداری

 21٫4 موضوعر اهمیت این د. داقدام شهرداری رضایت دارناز  درصد 46٫1با اهمیت و  را  آندرصد  12

رای ب موضوعین ا. دتهران رضایت دارن شهرداری اقدام از درصد 46٫1بسیار مهم  را  آن نمازگزاران درصد

 از اقدام شهرداری تهران  امنا هیئت امااست  برخوردار درصد 12٫2 اهمیتامنا مساجد از  هیئت

 دارند. رضایت درصد 46٫1

 

 یمذهب یمناسبت یها مراسم یرگزارب -

 

 )برحسب درصد( مساجد در( عتکافا ،قدر های بش ،زاداریع ،اعیاد) مذهبی مناسبتی های مراسم برگزاری: 21 جدول

 شهرداریاز اقدام  رضایت میزان وظیفه شهرداری آن اهمیت میزان 

 36٫5 1 5 کم

 32٫1 14 1 متوسط

 43٫1 16 21 یادز

 211 211 211 کل
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رصتد پاستخگویان معتقدنتد کته برگتزاری مراستم       د 21گتردد   یممشاهده  21جدول  درکه  طور مانه

 ت. است  برختوردار ی یاربست  اهمیتت  از ر مستاجد د قدر اعتکتاف(  یها شب، عزاداری ،مناسبتی مذهبی )اعیاد

از  یانپاستخگو ما در خصوص میزان رضایت ا .تهران است یشهرداروظایف  ءنیز معتقدند که جزرصد د 16

 .اند داشته یادزرصد رضایت د 43٫1رصد متوسط و د 32٫1 ،رصد رضایت کمد 36٫5تهران  یشهرداراقدام 

 

 )برحسب درصد( نفعان ذیمذهبی از نگاه  یمناسبت های مراسم برگزاری :23 جدول

 
 امناء مسجد هیئت نمازگزار شهرداری مدیران

 رضایت اهمیت رضایت اهمیت رضایت اهمیت

 53 1٫1 34 3٫4 12٫1  کم

 33٫4 2٫2 12٫2 12 31٫2 12٫2 متوسط

 24٫4 21 46٫3 21٫4 62 26٫1 یادز

 211 211 211 211 211 211 کل

 

 ،قدر های شبزاداری، ع ،اعیاد»مناسبتی مذهبی  های مراسمدر توصیف اهمیت این اقدام )برگزاری 

که نشانگر آن است پژوهش  هافتی ،همچنین میزان رضایت از اقدام شهرداری و( ددر مساج «اعتکاف

ر د. داز اقدام شهرداری رضایت دارن درصد 62با اهمیت و  را  آن درصد 26٫1شهرداری تهران  نمدیرا

تهران  شهرداری اقدام از درصد 46٫3بسیار مهم  را  آن نمازگزاراندرصد  21٫4 موضوعاهمیت این 

اقدام  از امنا هیئت ،استی ددرص 21 تاهمی دارایامنا مساجد  هیئتی برا عموضو ینا. درضایت دارن

 درصد رضایت دارند. 24٫4شهرداری تهران 

 

 در مساجد یشهردار اقدام از یسنج تیرضا -

 

 )برحسب درصد( نفعان ذیبه تفکیک  مساجد در شهرداری عملکرد از رضایت: 22 جدول

 کل خوب متوسط ضعیف 

 122 13٫5 21٫2 6٫2 شهرداری مدیران

 122 4٫2 41٫1 26٫2 نمازگزار

 122 - - 122 امناء مسجد هیئت

 211 5٫9 11٫2 51٫1 کل



 31                       در امور مساجد شهر تهران رداریهای شه بررسی میزان رضایت شهروندان )نمازگزاران( از فعالیت

 

میزان رضایت مدیران شهرداری از اقدام شهرداری در  شود میمشاهده  22جدول  درکه  طور همان

مدیران  تر بیشاین امر که  .باشد میدرصد  13٫5درصد متوسط و  21٫2 ،ضعیفدرصد  6٫2امور مساجد؛ 

درصد  26٫2پاسخگویان به پرسشنامه باشد.  سوگیریممکن است به دلیل  اند شتهداگزینه متوسط را بیان 

ارزیابی درصد نیز خوب  4٫2درصد متوسط و  41٫1از نمازگزاران اقدام شهرداری را در این حوزه ضعیف، 

 .اند دانستهامنای مساجد اقدام شهرداری تهران را ضعیف  هیئتدرصد  122. اند کرده

 

 
 نفعان ذی تفکیک به مساجد در شهرداری عملکرد از ترضای :3 نمودار

 
 )برحسب درصد( ها : خالصه یافته25جدول 

 
 

 رضایتمندی از اقدام شهرداری شهرداری میزان اهمیت برای

 زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم

 و بهداشت نظافت و تجهیز

 نفعان ذی نگاه از مساجد سالمت

 42 36٫1 32٫2 22 12٫2 6٫1 مدیران شهرداری

 55٫5 16٫1 22٫1 21٫4 12 3٫4 نمازگزاران

 - - 122 21٫1 - 13٫1 هیأت امناء مسجد

 از مساجد ساختمان سازی مقاوم

نفعان ذی نگاه  

 36٫1 62 12٫2 22 32 - مدیران شهرداری

 12٫1 31 45٫1 13٫4 1٫4 - نمازگزاران

 - - 122 21٫1 - 13٫1 هیأت امناء مسجد

 حیاط پوش فک ترمیم و تجهیز

نفعان ذی نگاه از مساجد  

 36٫6 46٫1 16٫1 42٫5 52٫2 2٫2 مدیران شهرداری

 16٫1 55٫5 22٫1 44٫2 53٫1 3٫6 نمازگزاران

 - 6 15 21٫1 13٫1 - هیأت امناء مسجد
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 رضایتمندی از اقدام شهرداری شهرداری میزان اهمیت برای

 زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم

 از مساجد زوگامیا و یبند قیعا

نفعان ذی نگاه  

 52٫2 31٫6 35٫1 11٫2 12٫2 6٫1 مدیران شهرداری

 55٫5 11٫3 55٫5 23٫4 14 3٫4 ننمازگزارا

 - - 122 21٫1 13٫1 - هیأت امناء مسجد

 بیرونی نمای تعمیر و ساخت

نفعان ذی نگاه از ساختمان  

 55٫2 51٫5 12٫2 61 12٫2 32٫1 مدیران شهرداری

 11٫5 22٫1 51٫1 23٫4 13٫4 4 نمازگزاران

 - - 122 122 - - هیأت امناء مسجد

 از مساجد داخل عمرانی تعمیرات

نفعان ذی نگاه  

 31٫6 44٫3 11٫3 14٫1 35٫1 - مدیران شهرداری

 11٫1 43٫2 26٫1 12 12 - نمازگزاران

 - 2٫3 16٫2 21٫1 13٫1 - هیأت امناء مسجد

 تنظیف و تجهیز تیاهم

 نگاه از مساجد های آشپزخانه

نفعان ذی  

 22٫2 42 16٫1 12 22 - مدیران شهرداری

 22٫6 22٫4 22٫1 11٫4 33٫4 - نمازگزاران

 - - 122 21٫1 13٫1 - هیأت امناء مسجد

ق یستم اطفا و حریز به سیتجه

نفعان از نگاه ذی مساجد  

 33٫3 22٫6 51٫3 12٫2 36٫1 - مدیران شهرداری

 33٫3 22٫6 51٫3 24 12 4 نمازگزاران

 - - 122 122 - - هیأت امناء مسجد

 نگاه از مذهبی تجهیزات خرید

نفعان ذی  

 52٫2 26٫1 32 52٫2 51٫5 12٫2 مدیران شهرداری

 32٫1 31٫1 42 14 33٫4 3٫4 نمازگزاران

 - - 122 15٫3 13٫1 13٫1 هیأت امناء مسجد

 تجهیزات از عموم استفاده

نفعان ذی نگاه از مساجد  

 52٫2 26٫1 32 62 52 - مدیران شهرداری

 23٫3 11٫5 52٫5 41 22٫2 1٫1 نمازگزاران

 23٫3 11٫5 52٫5 41 22٫2 1٫1 ناء مسجدهیأت ام

 یصوت یها ستمیس دیخر و زیتجه

نفعان ذی نگاه از مساجد  

 22٫2 62 2٫1 56٫5 21٫2 15٫2 مدیران شهرداری

 53٫1 33٫1 25٫3 23 14٫5 3٫6 نمازگزاران

 - - 122 16٫2 - 2٫3 هیأت امناء مسجد

 های سیستم نگهداری و تجهیز

اننفع ذی نگاه از تأسیسات  

 36٫1 62 12٫2 16٫1 32٫2 - مدیران شهرداری

 11 55٫4 55٫4 21٫4 1٫4 4 نمازگزاران

 - - 122 12٫2 - 1٫1 هیأت امناء مسجد

 فرهنگی کاالهای خرید و تجهیز

نفعان ذی نگاه از  

 24٫1 42 15٫2 42٫5 52٫2 2٫2 مدیران شهرداری

 16٫6 51٫1 51٫1 16٫2 32٫1 - نمازگزاران

 - 32٫2 16٫1 26٫1 12٫2 - ء مسجدهیأت امنا



 21                       در امور مساجد شهر تهران رداریهای شه بررسی میزان رضایت شهروندان )نمازگزاران( از فعالیت

 

 
 

 رضایتمندی از اقدام شهرداری شهرداری میزان اهمیت برای

 زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم

 از مناسبتی های مراسم برگزاری

نفعان ذی نگاه  

 46٫1 22٫2 12 12 32 12 مدیران شهرداری

 46٫1 22٫2 12 21٫4 13٫4 - نمازگزاران

 46٫1 22٫2 12 12٫2 - 1٫1 هیأت امناء مسجد

 مناسبتی های مراسم برگزاری

نفعان ذی نگاه از مذهبی  

 مدیران شهرداری
 

12٫2 26٫1 12٫1 31٫2 62 

 46٫2 12٫2 34 21٫4 12 3٫4 نمازگزاران

 24٫4 33٫4 53 21 2٫2 1٫1 هیأت امناء مسجد

 

  بندی اولویت

مسائل  بندی اولویتشد،  بررسی یامنا و مدیران شهردار هیئت، نمازگزارانکه توسط  مواردیاز  یکی

 آمده است. زیردر جدول و نمودار  بندی اولویت این نتایجکه  بود در شهر تهرانمساجد 
 

 تهران شهر در مساجد مسائل بندی اولویت: 24 جدول

 درصد عنوان ردیف

 11٫6 ساختمان مساجد سازی مقاوم 1

 11٫1 حریق مساجد ءتجهیز به سیستم اطفا 3

 15٫1 ی بهداشتی، وضوخانهها سیسرواحداث، تجهیز و تنظیف  2

 12٫3 اجدی مسها آشپزخانهتجهیز و تنظیف  5

 1٫5 ی صوتی مساجدها ستمیستجهیز و خرید  4

 2٫2 و...ی صوتی ها ستمیساستفاده عموم از تجهیزات مساجد سرویس بهداشتی، ظروف،  6

 4٫6 نبد و گلدسته مساجد(گ) نساخت و تعمیر نمای بیرونی ساختما 1

 4٫2 و ایزوگام سقف مساجد بندی عایق 2

 2٫1 و...ی همانند کتاب و کتابخانه تجهیز و خرید کاالهای فرهنگ 1

 3٫4 تعمیرات عمرانی داخلی مساجد 12

 1٫5 (و...آب و گاز  کشی برق، لوله کشی ی تأسیسات )گرمایش و سرمایش، سیمها ستمیستجهیز و نگهداری  11

 2٫4 حیاط مساجد )آسفالت و موزاییک( کفپوشتجهیز و ترمیم  13

 2 ( در مساجدو...ی )دهه فجر ی مناسبتی ملها مراسمبرگزاری  12

 2 ر مساجدد( فی قدر، اعتکاها شبی مناسبتی مذهبی )اعیاد، عزاداری، ها مراسمبرگزاری  15

 2 هر و غیره(مُ) دخرید تجهیزات مذهبی همانن 14

 211 جمع
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ظ به لحا ساختمان مساجد سازی مقاوم، پاسخگویان، از نظر شود میمشاهده جدول فوق  درکه  طور همان

احداث، تجهیز و تنظیف و  حریق مساجد ءتجهیز به سیستم اطفادر رتبه نخست و پس از آن  امنیت

 . دهد میآمار فوق را نشان  زیر. نمودار گیرند میقرار  سوم ودوم  های رتبهدر بهداشتی، وضوخانه  یها سیسرو
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مقاوم سازی ساختمان مساجد

تجهیز به سیستم اطفا و حریق مساجد

احداث، تجهیز و تنظیف سرویسهای بهداشتی، وضوخانه  

تجهیز و تنظیف آشپزخانه های مساجد

تی مساجد تجهیز و خرید سیستم های صو

 …استفاده عموم از تجهیزات مساجد سرویس بهداشتی، ظروف،  

یرونی ساختمان  (گنبد و گلدسته مساجد)ساخت و تعمیر نمای ب

عایق بندی و ایزوگام سقف مساجد

و کتابخانه و  گی همانند کتاب  ...تجهیز و خرید کاالهای فرهن

نی داخلی مساجد تعمیرات عمرا

 …گرمایش و  )تجهیز و نگه داری سیستم های تأسیسات 

(آسفالت و موزاییک)تجهیز و ترمیم کف پوش حیاط مساجد 

در مساجد. . .( دهه فجر و )برگزاری مراسم های مناسبتی ملی 

 …اعیاد، عزاداری، شب  )برگزاری مراسم های مناسبتی مذهبی 

هر و غیره)خرید تجهیزات مذهبی همانند  (مُ

 
 تهران رشه در مساجد مسائل بندی اولویت: 2نمودار 

 

 گیری و نتیجه بندی جمع

مصوبه کمسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسالمی شهر تهران  بر اساس تحقیق ایندر 

شود و سپس همانند  سنجیده محالتبه کمک به مساجد سطح  سعی شد در ابتدا آگاهی پاسخگویان نسبت

 مساجد اموردر های تجهیزی  ای، فعالیت های برنامه عمرانی، فعالیت های فعالیتدر سه حوزه  شورا بندی تقسیم

؛ وضوخانه و یبهداشت یها سیسرو نظافت و تجهیز ،احداث های مؤلفهسنجش قرار گیرد. در این راستا  مورد

 تعمیرات؛ مساجد ینما؛ زوگامیوا بندی قیعا ؛(آسفالت و کییموزا، سنگفرش) سازی کف؛ ساختمان سازی مقاوم

؛ مساجد حریق اطفاء سیستم تجهیزبه؛ مساجد یها آشپزخانه تنظیف و تجهیز؛ مساجد داخل عمرانی

 ،روفظ ،بهداشتی سرویسمانند  مساجد تجهیزات از عموم استفاده ؛(غیره و مهر) همانند مذهبی خریدتجهیزات

 کاالهای خرید و تجهیز؛ ساتیتأس یها سیستم نگهداری و تجهیز؛ یصوت ستمیزسیتجه؛ صوتی های یستمس

از ه در ابتدا ک ؛احصاء شد مذهبی مناسبتی های مراسم برگزاریو  ملی مناسبتی های مراسم برگزاری؛ فرهنگی



 22                       در امور مساجد شهر تهران رداریهای شه بررسی میزان رضایت شهروندان )نمازگزاران( از فعالیت

 

برای  ای ویژه. در این خصوص همه موارد مطرح شده از اهمیت حیث میزان اهمیت مورد مطالعه قرار گرفت

مساجد در نزد  حریق ءاطفا سیستمبه  تجهیزساختمان مساجد و  سازی مقاوماما  ،باشد میمساجد برخوردار 

سپس از پاسخگویان خواسته شد که حدود وظایف شهرداری را  برخوردار است.ی تر بیشپاسخگویان از اهمیت 

ین تر بیشر این خصوص نیز پاسخگویان معتقد بودند که شهرداری د. دبیان نماین مواردهر یک از در خصوص 

ت از نهایت میزان رضای در و ؛داردسقف مساجد  ایزوگام و بندی عایقساختمان مساجد و  سازی مقاوموظیفه را در 

پاسخگویان رضایت متوسط رو به پایین از  خصوصدر این . اقدام شهرداری در آن حوزه مورد بررسی قرار گرفت

 ها مراسمهمانند برگزاری  ای برنامهین رضایت نیز در حوزه امور تر بیشو  اند داشتهاقدام شهرداری در امور مساجد 

 نگهداریو  تجهیزمساجد و  حریق ءاطفا سیستمبه  یزتجهرضایت را  ترین کمو  اند نمودهبیان  ها مناسبتو 

 .اند داشته( بیان و...آب و گاز  کشی برق، لوله کشی سیم، سرمایشو  گرمایش) تأسیسات های سیستم

مطرح شده را که باید  های مؤلفهاز سوی دیگر از پاسخگویان خواسته شد که اولویت هر یک از 

نیز آمده است پنج اولویت  تر پیشکه  طور همان. ببرند نامتوسط شهرداری تهران به انجام برسد 

حریق مساجد، احداث، تجهیز و  ءساختمان مساجد، تجهیز به سیستم اطفا سازی مقاوم ؛پاسخگویان

ی مساجد و تجهیز و خرید ها آشپزخانهبهداشتی، وضوخانه، تجهیز و تنظیف  های سرویستنظیف 

( در و...ی مناسبتی ملی )دهه فجر ها مراسمگزاری بریگر از سوی د. باشد میی صوتی مساجد ها ستمیس

خرید و  ر مساجدد( فی قدر، اعتکاها شبی مناسبتی مذهبی )اعیاد، عزاداری، ها مراسمبرگزاری ؛ مساجد

 دارد. رراقاز نظر پاسخگویان در اولویت آخر  هر و غیره(مُ) دتجهیزات مذهبی همانن

شد که  سنجیده شهرداریاز اقدام امناء  هیئتیران شهری و در نهایت میزان رضایت نمازگزاران، مد

 ،امنا هیئت ها یافتها توجه به ب .استدر این حوزه  شهرداریامناء به اقدام  هیئتنکته مهم این یافته رویکرد 

، رضایت پرسش موردِ یمناا هیئت اماد مهم و حیاتی مطرح نمودند؛ اکثر موارد مطرح شده را برای مساج

علت این امر  توان نمیاین تحقیق  های یافته. مبتنی بر اند داشتهدام شهرداری تهران در این حوزه کمی از اق

 دو ادعا که در دو سر یک طیف قرار دارد را در این خصوص مطرح نمود.  توان می؛ اما ودمبیان نرا 

  باشد و از وظایف شهرداری باال (یامناء )به علت بی اطالع هیئتاول آنکه ممکن است انتظار 

امنا از وظایف شهرداری آگاهی کامل داشته باشند اما واحد مربوطه در  هیئتدوم آنکه ممکن است 

امنا درست برآورده نشده  هیئتو شفاف اقدام نکرده باشد و انتظار  شهرداری تهران در این خصوص درست

 ی است.تر بیشیافتن پاسخ نیازمند تحقیقات اشاره شد  هنانکچ. تاس
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از حیث اهمیت برای مساجد شهر  شورایتوسط  هگفت که تمامی موارد مطرح شد توان مییت در نها

ین ا ،کمک به مساجد دستورالعملشهر تهران در خصوص  اسالمیو با توجه به ابالغ شورای  دنباش میمهم 

وظیفه در خصوص  سؤال؛ در نتیجه مراد از طرح باشد میشهرداری تهران در این حوزه  وظایف ازیکی  مهم

که در این خصوص نیز اکثر  باشد می سنجی آگاهی یمطرح شده به نوع یها مؤلفهشهرداری در مورد 

کسانی که اطالع کافی از این مهم ندارند و یا  برای لذا ؛دارند وپاسخگویان اطالع کافی از این امر داشته 

حدود و ثغور فعالیت  گردد می پیشنهاد دارندحتی اطالعات ناقصی از حوزه وظایف شهرداری در این امر 

مساجد مشخص و به اطالع عموم برسد. در خصوص بحث رضایت از اقدام  های فعالیتشهرداری در حوزه 

 نمود. تبیینامناء را  هیئتعلت عدم رضایت نمازگزاران و  توان نمی شدکه گفته  طور همانشهرداری 

 

 داتایشنهپ

 :گردد میپیشنهاد  باشد می ها ساختمان سازی نبا توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری ایم

 شوند. سازی تمامی مساجد در شهر تهران در برابر حوادث مقاوم -1

 تمامی مساجد شهر تهران به سیستم اطفاء حریق تجهیز گردد. -3

 مذهبی و ملی در مساجد انجام پذیرد. های مناسبتتحقیق در خصوص نحوه ورود شهرداری در برگزاری  -2

 خصوص حدود و ثغور فعالیت شهرداری در حوزه امور مساجد در شهرداری انجام شود. در رسانی اطالع -5

 

 



 

 

 :تاکنون 2911شهر تهران از سال  یزیر برنامهمطالعات و  مرکزانتشارات  ینعناو
 :کتب
 طراحی تفرجگاهی در نواحی رودکناری در محیط کالنشهرها -1
 مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری -3
 (های انسانی شهرها در فرآیند جهانی شدن )گزارش سکونتگاه -2
ها و راهبردهای زیست محیطی کالنشهر  مجموعه مقاالت سمینار چالش -5

 تهران
 راهنمای توانمندسازی شهروندان و محالت شهر برای ارتقای سالمت -4
 آلودگی هوا )راهبردهای ملی، قوانین و مقررات( -6

 آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران -1
 (های محلی مدیریت بحران )اصول و راهنمای عملی دولت -2

 سالم یشهر یزیر برنامه -1
 دانش یریتمد یراهبرد یآور فن -12
 یراناشهرداران توسط مردم در  یممستقانتخاب  یسنج امکان -11
 تهران کالنشهربر  یدتاکبا  کالنشهرها یداریپا یمبان -13

 
 دانش شهر: یها گزارش

 های حمل و نقل و چالش کالنشهرها -G20 36اقتصادی  و گروه جهانشهرها -1
 کودکان و شهروندی -31 جهانی یشهرهاسست در شبکه  یوندهایپها و  سیاه چاله -3
 شهروندی فعال و نظارت شهروندی -32 های استان اونتاریو، کانادا ریزی فرهنگی در شهرداری مروری بر برنامه -2
 مطالعه وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار -31 دستیجایگاه مشارکت شهروندان در اسناد باال -5
 راهکارهاها و  های فرسوده شهر تهران، چالش بوس جایگزینی مینی -22 تحلیلی بر موضوع انتقال پایتخت سیاسی کشور -4
 لیزینگ زمین و مسکن -21 وضعیت شهروندی -6
با  کالنشهرهاالمللی در جایگاه جدید جهانی  بینهای  نقش سازمان -23 دیپلماسی شهری در فرآیند جهانی شدن -1

 کالنشهرهاتاکید بر مجمع شهرداران 
 یابی در حوزه مدیریت شهری مسئله -22 جایگاه مسئولیت پاسخگویی در شهرداری -2

 ییها آموزه) یجهان یشهرها شبکهشهر استانبول در  یگاهجا یبررس -CNG 25بررسی کاهش آلودگی هوای شهر تهران با جایگزینی سوخت  -1
 تهران( یبرا

 یپساملدر دوران  یشهروند -24 ها در استان تهران اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه -12

ها و فضاهای سبز شهری  رویکردهای جدید در طراحی پارک -26 حکمرانی خوب شهری -11
 محور( های موضوع )پارک

 ند غیرعامل در مدیریت شهری با تمرکز بر شهر تهرانمفاهیم پداف -21 های شهری زیرزمینی در طرح یفضاهاجایگاه  -13

ریزی  شهری: برنامه یریتمدو  یزیر برنامهدر  یدجد یکردهایرو -22 مشارکت، تصور از مشارکت و حمایت شهروندان -12
 سالم یشهر

 یجاداهوا در شهرها و  یآلودگ کنترلجهت  یابزار  عوارض سبز؛ -21 ها بررسی اجمالی تولید ناخالص داخلی ایران با توجه به سهم استان -15
 ها یشهردار یبرا یدارپا یدرآمدها

سبز کالنشهر تهران و شهر  یفضا یها برنامهها و  طرح یقیتطب یبررس -52 بررسی وضعیت رود دره فرحزاد -14
 ینچگوانگژو 

وضعیت مسکن و کیفیت سکونت زنان سرپرست خانوار با تاکید بر  -51 معلولیت و شهروندی -16
 نه شهر تهران گا 33مناطق 

 های درون شهری خطرهای محتمل بر تونل -53 کالنشهرهابحران سفید )برف( و مدیریت آن در  -11

اداره  یمال ینتأمدولت در  کمک یجهانتجارب  یبررس  ؛یتختپادولت و  -52 ها( دیپلماسی شهری )ابزاری برای توسعه ملی در عصر فضای جریان -12
 یشهر یریتمددر  یدارپا یدرآمدبه عنوان منبع  ها یتختپا

 ها در شهر تهران؛ با تمرکز بر نیازهای اجتماعی شهر راه طراحی پیاده -55 مدیریت منظر شهری محالت با رویکرد پایداری -11

 حادثه در شهر تهران یفرماندهسامانه  -54 گانه شهر تهران 33مطالعه وضعیت ازدواج در مناطق  -32

 در تهران یدارپابه حمل و نقل  یابی دست های یاستسو ارائه  یرسبر -56 مطالعه وضعیت طالق در شهر تهران -31

ای )با تاکید بر  بحران مالی جهانی و تأثیرات آن بر سطح ملی و منطقه -33
 شهر تهران(

 الزامات تهیه دستورالعمل یخ زدایی معابر -51

 و مشاغل در حوادثها  برنامه استمرار خدمات سازمان -52 سازی در شهر تهران بررسی ضوابط بلندمرتبه -32

 (TDM) مدیریت تقاضای سفر -51 شهروندی و سالمندی -35
 یشهرارزش در حمل و نقل  یمهندس -42 یشهر یکشاورز  -34

 
 

 :یریتیمد یها گزارش
تی جایکا با نگاهی کالنشهر تهران در طرح مطالعا یا لرزهپذیری  مروری بر آسیب -26 ها های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه و هزینه درآمدهاارزیابی  -1

 بر وضع موجود 

 یشهر یاسمقدر  یاجتماعمفهوم توسعه  ینتدو -21 رشد اقتصادی در ایران )با تمرکز بر استان تهران( یراهبردهاها و  بررسی چالش -3

 طرح جامع یابیارز -22 یابی به اشتغال کامل )با تمرکز بر استان تهران( دست یراهبردهاها و  بررسی چالش -2

کشور و مقایسه آن با احکام برنامه پنجم و  1212یحه بودجه سال بررسی ال -5
 1221بودجه سال 

موضوعات  یینتع(؛ 1) یتاولوهای شناسایی مسائل اجتماعی در  سلسله گزارش -21
 اجتماعی مهم از نظر مردم

http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1746/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1746/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1747/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1747/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1748/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1749/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1749/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1750/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1750/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1751/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1751/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1753/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1753/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1754/.aspx


 

 

 ت تجربی در سطح ملی و شهر تهران اعتماد اجتماعی از دریچه مطالعا -52 و جایگاه ایران در آن 3212گزارش شاخص بهروزی در سال  -4

 و مدیریت راهبردی حوضه آبخیز شهری یزیر برنامهدر  یطیمحمفاهیم زیست  -51 (21لغایت  25گزارش عملکرد شهرداری تهران )از سال  -6

موضوعات و  بندی یتواولاجتماعی به منظور تدوین مدل  یها شاخصشناسایی  -53 بررسی مسائل و مشکالت شهر تهران )از دیدگاه شورایاران( -1
 مسائل حوزه شهری 

 رنگ در شهر -52 کاهش تورم در ایران )با تاکید بر استان تهران( یراهبردهاها و  بررسی چالش -2

المللی و داخلی فعال در حوزه  های علمی و پژوهشی بین معرفی مراکز و سازمان -1
 مدیریت شهری

 انهویت شهروندی و راهکارهای ارتقاء آن در شهر تهر -55

 به بخش خصوصی BRTخطوط نحوه واگذاری  -54 ریزی مبتنی بر عملکرد مبانی بودجه -12

های فرسوده و ارائه راهبردهای مبتنی بر  بررسی تطبیقی تجارب مداخله در پهنه -56 ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه 21گزارش عملکرد سال  -11
 مشارکت مردم

ارتقاء  یراهکارهای شهروندان تهرانی و شناسایی وضعیت و ابعاد هویت اجتماع -13
 آن

های خاکی در شرایط  های نوین پایدارسازی شیروانی بررسی و مقایسه روش -51
 گوناگون

ها و الزامات مدیریت یکپارچه در کالنشهر تهران )جدایی  ضرورت -12
 های ری و شمیرانات از کالنشهر تهران؛ تهدید یا فرصت( شهرستان

 ها در شهر تهران ساخت و ساز و تأثیر استفاده از آن جدید های یتکنولوژ -52

 راه بازار تهران ارزیابی پیاده -51 های بهداشتی عمومی بررسی ضوابط احداث، نگهداری و مدیریت سرویس -15

 ساختمان در شهر تهران یانرژ یزیمم -42 ها و الزامات( بر ضرورت یدتاکدر تحقق آن )با  یشهردارو نقش  یاقتصادجهاد  -14

 یشهرشهروندان در امور  مشارکت یبررس -41 محوری اماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رویکرد محلهس -16

اجتماعی زنان سرپرست خانوار )معرفی و ارزیابی عملکرد  -توانمندسازی اقتصادی -43 های شهری های ارگانیک در طراحی المان جایگاه فرم -11
 شهرداری تهران(

 تهران یشهردار( مناطق یبانیپشت های یگاهپاهای بحران ) اتاق یتوضع یبررس -42 در شهر تهران یعمودسبز  یفضا یاجراق تحق یسنج امکان -12

 حمل و نقل پاک در شهرها یها روشبررسی انواع  -45 محله )دوام( یاضطرار واکنشطرح داوطلب  -11

در کاهش آلودگی هوای شهر تهران با توجه به نقش و  تحلیل برنامه شهرداری -44 تهران مستقر در سرای محالت در شهر یباز اسباب یها خانهارزیابی عملکرد  -32
 شهرداری انداز چشم

مبارزه و پیشگیری از اعتیاد و ارائه  در خصوصارزیابی عملکرد شهرداری  -46 راهکارهاها و  ضرورت  دهنده، شهر آموزش -31
 رهنمودهای الزم 

عملکرد  در خصوصداری تهران نظرسنجی و نیازسنجی از کارکنان شهر -33
 شهرداری

 بر کالنشهر تهران یدتأکبا  یرانادر  یشهرنظام  یاسیسبر اقتصاد  یمدخل -41

ها و انتخاب  های شهرداری مطالعه تطبیقی پیرامون وظایف و مأموریت -32
 شهرداران در شهرهای مختلف جهان

نشانی و خدمات  رسانی سازمان آتش های خدمات و شیوه ها یتوانمندامکانات،  -42
 ایمنی شهرداری تهران

ها با شهر  ریزی حمل و نقل شهری و مقایسه آن های موفق برنامه معرفی نمونه -35
 تهران

 «مروری بر نقش شهرداری تهران در مدیریت بحران» -41

فرسوده شهر  یها پهنهبررسی نظام مداخله بهینه برای بهسازی و نوسازی  -34
 تهران

 الکترونیک در ایران )تهران( یگردشگرازهای و نی ها ضرورتبررسی  -62

های بتنی شهر تهران )مطالعه موردی: پل  های پل شناسایی و ارزیابی خرابی -36
 خانی( شهید صنیع

های  های ادواری سامانه ساماندهی و مدیریت ایجاد و توسعه مراکز آزمون -61
 انواع خودرو )فاز اول پروژه( یبرا CNGرسانی  سوخت

و پیامدهای الکترونیکی شدن شهر تهران  ها فرصت، ها چالشرین ت بررسی مهم -31
 SWOTبا استفاده از مدل 

منظر شهری )بررسی موردی برنامه، طرح، اجرا و  یطراحنقاط قوت و ضعف  -63
 نظارت طرح منظر شهری نعمت آباد(

 ینگاهجهان با  یکشورهاو  یرانا یکیالکترون یآمادگ یزانم ای یسهمقا یبررس -32
 ه شهر تهران ب یژهو

 نحوه انتخاب شهردار تهران در خصوصبررسی نظرات شهروندان تهرانی  -62

 های فرسوده( بازنگری طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران )جایگزینی تاکسی -65 (26-1211)(SoE)شهر تهران  ستیز طیمح تیوضع -31

 دگاهیداز  ینواحمناطق و  یمرزهاموجود در  مشکالتمسائل و  یبررس -22
 تهران( یشهردار 11و  12 ینواحمناطق و  یمرزها  :یموردشهروندان )مطالعه 

 های روگذر ارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر عابر پیاده به جای پل -64

 ت مسکونی شهرای در محال راهکارهای ساماندهی جا پارک حاشیه -66 در شهر تهران یساز شبکهسرمایه اجتماعی با تاکید بر  های یتظرفشناسایی  -21

 یبرا ییراهکارهادر تهران و ارائه  یتاکسرانندگان  یاجتماع یتوضعبر  یلیتحل -23
 ها آن پذیری یتمسئولو  یعموماعتماد  یشافزا

 یبتن یها زباله یریتمد -61

 تطبیقی تهران با شهرهای اسالمی با ساختار مدرن ی یسهمقا -62 بر منابع مواد یکیالکترون یعاتضااز  یافتباز -22

گانه شهر  33در مناطق  یشهروضعیت سالمت شهروندان و خدمات  یبررس -25
 تهران

های حمل و نقل ت مانند تونل،  معرفی عوامل موثر بر تأمین هزینه پروژه -61

 برداری دو طبقه ت از محل دریافت عوارض بهره یها پل و بزرگراه
  یکالکترونر در شه(ITS)حمل و نقل هوشمند  های یستمسضرورت استفاده از  -24

 


