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 الملل شهرداری تهران مرکز ارتباطات و اموربین

 9911اردیبهشت 
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 چکیده:

مجموعه اقدامات متنوع شهرداری الملل شهرداری تهران با هدف سنجش میزان اطالع شهروندان از مرکز ارتباطات و اموربین

دفتر با همکاری  اردیبهشت ماه 22تا  22گانه شهر تهران در تاریخ 22در سطح مناطق  رانظرسنجی ، درمقابله با کرونا تهران

نفر، شیوه  2421حجم نمونه طرح برگزار کرده است.  سنجی دانشجویان ایران )ایسپا(مرکز افکارفرهنگی و -مطالعات اجتماعی

اند. سال به باالی شهر تهران بوده 21گردآوری اطالعات به صورت تلفنی و جامعه آماری طرح شامل کلیه مردان و زنان 

  :های این پژوهش را با هم مرور خواهیم کردیافته نتریمهم

 درصد(.  2402کروناست )شهرداری تهران در زمینه های آموزشی ترین مرجع دریافت پیامصدا و سیما اصلی 

 ( از طریق بیلبوردها و بنرهای سطح  2104عموماً، شهروندان تهرانی اخبار اقدامات شهرداری را از صدا و سیما )درصد

  کنند.درصد( پیگیری می 2202درصد( و فضای مجازی ) 2201شهر )

 (و ضدعفونی  4.02درصد(، لغو طرح ترافیک ) 11شهروندان تهرانی از ضدعفونی وسایل حمل و نقل عمومی ،)درصد

مانند توزیع اقالم  در حالیکه اطالع کمتری از اقدامات اجتماعیدرصد( به خوبی مطلع هستند؛  .440معابر شهری )

. درصد( 1201)به طور میانگین  دارند کنسرت آنالین و...در میان شهروندان و ویدیو مپینگ و  بهداشتی و آموزشی 

ر تهای شهرداری تهران در حوزه خدمات شهری مطلعشهروندان عموما از فعالیتها موید آن است که این یافته

 عملکرد شهرداری تهران درگویی شهرداری تهران متناظر با ارائه خدمات شهری در ذهن مخاطبین باشد و هستند، 

قدامات آن دسته از ا از در واقع،. رسانی رسانی بیشتر به شهروندان استنیازمند درگیری و  اطالع تماعیحوزه اج

  ترند.شهروندان مطلع؛ د و مشمول استفاده همه شهروندان استکننمیکه شهروندان به صورت عینی مشاهده  ،شهرداری

 ها قشر تحصیلکرده آشنایی دارند که اکثریت آن« 214»و « تهران من»های تقریبا نیمی از شهروندان تهرانی با سامانه

 هستند. 

 ( عملکرد اطالع 2402اکثریت شهروندان تهرانی )ارزیابی  متوسط و باالتر از آنرسانی شهرداری تهران را درصد

  (.لی خوبدرصد خوب و خی 44درصد متوسط،  22اند )کرده

 58.7آنالین شهرداری تهران بسیار کم بوده است ) به طور میانگین ارائه شده  از خدمات شهروندان، میزان استفاده 

 .درصد(

 9589 ها درصد از مخاطبین این کنسرت 787های آنالین اطالع دارند اما تنها درصد از مخاطبین از برگزاری کنسرت

 اند. را تماشا کرده
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 های آموزشی شهرداری در خصوص مقابله با کروناپیگیری شهروندان از پیامشیوه  .9

درصد( پیگیری  1204های اجتماعی مجازی )درصد( و شبکه 2402های آموزشی را از طریق صدا و سیما )شهروندان عمدتا پیام

 کنند. می
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پیام ها و کلیپ های آموزشی در مترو اتوبوس

داوطلبان فعال در خانه های سالمت و سراهای محالت

اپلیکیشن تهران من

بروشورهای آموزشی

سایت شهرداری تهران

رده است؛ شهرداری تهران یک سری پیام های آموزشی در خصوص مقابله با کرونا برای شهروندان تهیه ک

شما این پیام ها را از کدام یک از روشهای زیر پیگیری کردید؟

(به درصد)میزان پاسخ های شهروندان 
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 کرونا بررسی اطالع شهروندان از اقدامات شهرداری تهران برای مقابله با شیوع .2

درصد از شهروندان از اقدامات شهرداری در خصوص ضد عفونی کردن وسایل نقلیه  11های نظرسنجی حاضر، طبق یافته

 یبه ناوگان حمل و نقل عموم ابالغدرصد از  41، و اجازه تردد همه خودروها در شهر کیلغو طرح ترافدرصد از  4.02عمومی، 

 یبرا یاقالم بهداشت یبرخ عیتوزدرصد از  .2و   یکردن معابر شهر یضدعفون درصد از .440ی، فاصله اجتماع تیجهت رعا

 اطالع داشتند.  شهروندان نیمبارزه با کرونا ب

 میزان اطالع شهروندان اقدامات شهرداری تهران

 1104 ضدعفونی کردن وسایل حمل و نقل عمومی

 4.02 لغو طرح ترافیک و اجازه تردد همه خودروها در شهر

 4104 ابالغ به ناوگان حمل و نقل عمومی جهت رعایت فاصله اجتماعی 

 .440 ضدعفونی کردن معابر شهری

 2.04 توزیع برخی اقالم بهداشتی برای مبارزه با کرونا بین شهروندان

 1404 هاخانهو ارائه خدمات به آنها در گرم خانمانشناسایی افراد بی

 دارای بیماری خاص و کمکهای شناسایی سالمندان و گروه

 رسانی به آنها
1402 

 1402 های آنالین به صورت رایگانبرگزاری کنسرت

ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی به صورت آنالین پیرامون 
 کرونا

1204 

های سالمت و ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی به مردم در خانه
 سراهای محالت

1104 

با سایر شهرهای درگیر کرونا اعالم همدردی شهر تهران 
گفتگوی شهردار با شهرداران  -)ویدیومپینگ میدان آزادی

 شهرهای جهان و...(
2401 

 2202 های بهداشتی و آموزشی بین کودکان کارتوزیع بسته
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 «995سامانه »و « سامانه تهران من»آشنایی شهروندان با  .9

سال و باالتر کمتر از دیگر  24آشنایی دارند. مردان بیشتر از زنان و افراد « 214سامانه »و « سامانه تهران من»تقریبا نیمی از افراد با 

 آشنایی دارند. این سامانه تحصیالت دانشگاهی بیشتر از افراد غیردانشگاهی با با های سنی و افراد گروه

 

 

ز افراد الت دانشگاهی بیشتر اهای سنی و افراد دارای تحصیر گروهسال و باالتر کمتر از دیگ 75زنان و افراد مردان بیشتر از 

 دانشگاهی با سامانه تهران من آشنایی دارند. غیر

 2201اند. فقط مانه تماس نداشتهاند در ایام کرونا با این سادرصد بیان کرده 1202تند آشنایی داش 214از بین کسانی که با سامانه 

اند با این سامانه در ایام کرونا تماس بیان کرده درصد کل پاسخگویان( 104)معادل  214آشنا با سامانه  درصد از شهروندان

 .اندداشته
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 نحوه اطالع شهروندان از اقدامات شهرداری تهران .4

درصد از طریق بنرها  2201درصد از شهروندان معموالً اقدامات شهرداری را از طریق صدا و سیما،  2104 طبق نتایج نظرسنجی،

 201درصد از طریق تبلیغات مترو و اتوبوس و  102درصد از طریق فضای مجازی،  2202و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر، 

 .شونداز اقدامات شهرداری مطلع میهای سالمت و سرای محله درصد از طریق داوطلبان فعال در خانه

 

 

 سنی و های مختلفگروهزنان و مردان و بین در  تهران یشهردار از اقدامات شهرونداننحوه اطالع براساس نتایج حاصله، 

ر مقابل د مردان بیشتر از زنان از طریق بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر و به طوریداری دارد. معنا تفاوتتحصیلی 

یگر از د وانان بیشترجهمچنین  .شونداری تهران مطلع میزنان بیشتر از مردان از طریق صدا و سیما از اقدامات شهرد

ز اقدامات شهرداری سال و باالتر بیشتر از طریق صدا و سیما ا 75های سنی از طریق فضای مجازی و در مقابل افراد گروه

 شوند.تهران مطلع می

به طوری که  دارد.رابطه معناداری  شهر تهران یاتوسعه یهاپهنه نیبدر  تهران یاز اقدامات شهردار شهرونداننحوه اطالع 

از اقدامات ا و سیما اند از طریق صده بیشتر از دیگر مناطق بیان کردهی توسعه نیافته و کمتر توسعه یافتهاساکنین پهنه

اند ین دیگر مناطق گفتهتوسعه یافته بیشتر از ساکن ساکنین مناطق توسعه یافته و نسبتاًدر مقابل  شوند.شهرداری تهران مطلع می

 شوند.از طریق فضای مجازی از اقدامات شهرداری تهران مطلع می
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داوطلبان فعال در خانه های سالمت و سراهای محالت

سایر

شما معموال به چه طریقی از اقدامات شهرداری تهران مطلع می شوید؟

(به درصد)میزان پاسخ های شهروندان 
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 ترجیح شهروندان در خصوص نحوه دریافت اطالعات مربوط به اقدامات شهرداری تهران .7

 تهران یاطالعات مربوط به اقدامات شهرداردهند از طریق صدا و سیما درصد از شهروندان ترجیح می .2.0نتایج نشان داد که 

های درصد از شهروندان جهت دریافت اطالعات مربوط به اقدامات شهرداری شبکه 1102را دریافت نمایند. همچنین ترجیح 

 اطالع بروشورهای توزیعدرصد  2401، ترجیح شهر سطح تبلیغاتی بیلبوردهای و بنرهادرصد  2.01اجتماعی مجازی، ترجیح 

درصد از شهروندان  102درصد پیامک و ترجیح  .10درصد تبلیغات مترو و اتوبوس، ترجیح  201، ترجیح منازل درب رسانی

درصد  102است.  محله سرای و سالمت هایخانه در فعال داوطلبانجهت دریافت اطالعات مربوط به اقدامات شهرداری تهران 

 اند.از پاسخگویان به سایر موارد اشاره کرده
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داوطلبان فعال در خانه های سالمت و سراهای محالت

سایر

شما ترجیح می دهید به چه طریق از اقدامات شهرداری تهران مطلع شوید؟

میزان پاسخ های شهروندان به درصد
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 رسانی شهرداری تهران در خصوص کروناهروندان از نحوه اطالعارزیابی ش .6

را خوب و خیلی  تهران در خصوص کرونا یشهردار یرساننحوه اطالعدرصد از شهروندان  2204های نظرسنجی نشان دادیافته

 یرساننحوه اطالع درصد از شهروندان 2202اند. همچنین درصد به میزان ضعیف و خیلی ضعیف ارزیابی کرده 1201خوب و 

 اند. را متوسط ارزیابی کرده تهران در خصوص کرونا یشهردار

 

 

های مختلف گروهزنان و مردان و  نیدر بتهران در خصوص کرونا  یشهردار یرساناز نحوه اطالع شهروندان یابیرزا

 های سنیسال و باالتر کمتر از دیگر گروه 75زنان بیشتر از مردان و افراد  به طوری کهدارد.  یدارمعنا تفاوتسنی 

 یابیارز ،طبق نتایج به دست آمده .اندرا خوب ارزیابی کرده تهران در خصوص کرونا یشهردار یرساننحوه اطالع

 فاوتت های مختلف تحصیلیگروه نیدر ب تهران در خصوص کرونا یشهردار یرساننحوه اطالعاز  شهروندان

 .داردن یدارمعنا
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رزیابی  به عنوان یک شهروند تهرانی نحوه اطالع رسانی شهرداری تهران در خصوص کرونا را چگونه ا

می کنید؟

(به درصد)میزان پاسخ های شهروندان 
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 میزان استفاده شهروندان از خدمات آنالین شهرداری تهران  .5

درصد از خرید اینترنتی از فروشگاه  2402درصد از شهروندان از پرداخت عوارض و بهای خدمات،  2402ها نشان داد، یافته

درصد از خرید  202، شهر کیدفاتر الکترون ینترنتیخدمات ادرصد از  204، «تهران من»درصد از خدمات آنالین 102شهروند، 

 کنند.های آنالین شهرداری در دوران کرونا استفاده میدرصد از تماشای کنسرت 202اینترنتی از میادین میوه و تره بار و 
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«تهران من»خدمات آنالین 

خدمات اینترنتی دفاتر الکترونیک شهر

خرید اینترنتی از میادین میوه و تره بار

تماشای کنسرت آنالین

در ایام شیوع کرونا شما از کدام خدمات آنالین شهرداری استفاده می کنید؟

(درصد)میزان استفاده شهروندان از خدمات آنالین شهرداری 
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 انتظار شهروندان از شهرداری تهران در ایام کرونا ..

درصند از شهروندان از شهرداری انتظار دارند تا وسایل حمل و نقل عمومی و معابر و   1402های نظرسننجی حاضنر،   طبق داده

درصد ارائه ماسک و الکل در  .10ها، درصد از شهروندان نظافت و پاکسازی شهر و خیابان 02.نماید.  ها را ضد عفونیخیابان

درصنند ارائه خدمات  202درصنند اطالع رسننانی دقیق در مورد خدمات به مردم،  104تمام نقاط شننهر و ارائه به قیمت دولتی، 

درصد تبلیغات و  101انات برای خانه ماندن قشنر ضنعیف،   درصند جدی گرفتن قرنطینه و ایجاد امک  202بیشنتر به شنهروندان،   

درصد رسیدگی و افزایش وسایل حمل و نقل  202درصند رسیدگی و کمک به مردم،   .20آموزش رعایت فاصنله اجتماعی،  

 ها از شهرداری انتظار دارند.درصد از شهروندان در خصوص رسیدگی به وضعیت کودکان کار و بی خانمان 202عمومی و 

 درصد ظارات شهروندان از شهرداری تهرانانت

 1402 هاخیابان و معابرحمل و نقل عمومی و  ضدعفونی

 02. هاو خیابان شهر پاکسازی و نظافت

و ارائه به  شهر نقاط تمام در الکل و ماسک ارائه

 قیمت دولتی
10. 

 و دقیق مردم به در مورد خدمات رسانی اطالع

 باشد خوب
104 

 202 به شهروندان بیشتر خدمات ارائه

 خانه در برای امکانات ایجاد و قرنطینه گرفتن جدی

 ضعیف قشر ماندن
202 

 رعایت و اجتماعی فاصله رعایت آموزش و تبلیغات

 آن
101 

 .20 مردم به کمک و رسیدگی

 202 عمومی نقل و حمل وسایل افزایش و رسیدگی

 202 هاو بی خانمان کار کودکان وضعیت به رسیدگی

 104 ندارم انتظاری

 2101 سایر

 


