
 2020نظر سنجی محلی شهروندان سال 

 دارکنفر از شهروندان مرکز ایالت، درسدن، که به طور اتفاقی انتخاب شده اند، م 18000حدودا  2020مارس  7از تاریخ 
حلی شهردار ارشد، از همه دریافت کنندگان این مدارک درخواست می کند در نظرسنجی منظرسنجی را دریافت خواهند کرد. 

 شهروندان شرکت کنند.

برگزار می شود. مرکز آمار محلی مرکز ایالت،  1993( اکنون برای سیزدهمین بار از سال KBUنظرسنجی محلی شهروندان )
ی، اجرای فنی و ارزیابی نظرسنجی است. هدف آن است که یک درسدن، با همکاری نزدیک ادارات شهرداری، مسئول آماده ساز

بانه و تصویِر در زمینه شرایط زندگی ساکنین و نیز توسعه در زمینه های محیط زندگی، محیط زیست، ترافیک، امنیت، کار داوطل
ند. م برای شهرداری هستوظایف به دست آید. نتایج گردآوری شده از نظرسنجی، اساس مهم تصمیم گیری هم برای شورای شهر و ه

 برای نمایش آماری و اعتبار نتایج نظرسنجی، مهم است که تا حد امکان تعداد ساکن بیشتری در نظرسنجی شرکت کنند.

 

 نید:آیا شما یک پرسشنامه دریافت کرده اید؟ به این ترتیب می توانید به صورت آنالین در نظرسنجی شرکت ک 

ریافت کرده اید. در ( را دCیا  A، Bپرسشنامه نگاه کنید و ببینید کدام یک از سه نوع پرسشنامه ) لطفا در مدارک دریافتی خود یا در
موجود است وارد  زیر روی لینک مربوطه کلیک کنید تا به پرسشنامه آنالین بروید. حاال رمز ورود خود را که در نامه دریافتی تان

 کنید.

 در اینجا به پرسشنامه آنالین خود دسترسی پیدا می کنید:

 Aلینک پرسشنامه آنالین 
 
 
 

 Bلینک پرسشنامه آنالین 
 
 
 

 Cلینک پرسشنامه آنالین 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پرسش های متداول و پاسخ های مربوطه
 آیا فردی غیر از کسی که نامه را دریافت کرده است می تواند پرسشنامه را پر کند و بفرستد؟

فرد دریافت کننده نظرسنجی، مخاطب مورد نظر شهردار ارشد است.  مهم است که اولویت های شاخص های آماری، در پاسخ ها 
ولی پاسخ های پرسشها همیشه  البته فرد مخاطب می تواند جهت پرکردن برگه ها از افراد دیگری کمک بگیرد.نیز منعکس شوند. 

 باید در ارتباط با شرایط فرد مخاطب یا خانوار باشند. 

ریق تلفن اگر فرد مخاطب برای چندین هفته در دسترس نباشد )مثال به دلیل یک اقامت طوالنی در خارج از کشور(، می تواند از ط 
 یا ایمیل و با ارائه رمز ورود )نگاه کنید به نامه( شرکت نکردن خود را اطالع دهد تا نامه یادآوری، دیگر برای او فرستاده نشود.

 از طریق اطالعات تماس باال می توانید با ما تماس بگیرید.

 
 

 تماس
 مرکز آمار محلی، مرکز ایالت، درسدن

 
 Ostra-Allee 11, 01069 Dresden, 1. Etageنشانی مراجعه: 

 
 umfrage@dresden.de  ایمیل ،0351-4886922 تلفن

 
 Postfach 12 00 20, 01001 Dresdenنشانی پستی: 

 
 9ه ساعت ، جمع18تا  9، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 16تا  9: دوشنبه و چهارشنبه ساعت KBUساعات پاسخگویی درباره 

 15تا 
 

mailto:%204886922-0351
https://web.archive.org/web/20180326050734/https:/eforms.dresden.de/intelliform/forms/dresden/15_buergermeisteramt/15_buergermeisteramt/15_006_kontaktformular_de/index?receiver_name=Kontakt&receiver_email=umfrage@dresden.de&back_address=https://www.dresden.de/de/leben/stadtportrait/statistik/kommunale-buergerumfrage-2018.php
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 آیا من باید در نظرسنجی شرکت کنم؟
جی شرکت ولی پاسخ شما مهم است: فقط، اگر تا حد امکان افراد بیشتری در نظرسن شرکت در نظرسنجی شهروندان اختیاری است.

 ه می کند.کنند، یک نتیجه معتبر و معنی دار حاصل می شود که اطالعات مهمی را برای برنامه ریزی های تخصصی شهرداری ارائ

 چرا رمز من برای ورود به پرسشنامه آنالین کار نمی کند؟
نید کدام یک از سه از نظر موضوع فرستاده شدند. لطفا در مدارک دریافتی خود یا در پرسشنامه نگاه کنید و ببی سه پرسشنامه متفاوت

اب کرده اید یا نه. ( را دریافت کرده اید. بررسی کنید که آیا لینک درست را برای ورود به پرسشنامه انتخCیا  A، Bنوع پرسشنامه )
 لطفا از طریق اطالعات تماس باال، اطالع دهید.اگر با این حال دسترسی ممکن نبود، 

 اگر به مدارک نظرسنجی جدید )پرسشنامه، برگه اطالع رسانی یا پاکِت ارسال پاسخ( نیاز داشته باشم چه کار باید انجام دهم؟
رستیم. لطفا فا می در این حالت، ما با کمال میل یک پرسشنامه، یک برگه اطالع رسانی یا یک پاکت جدید را برای ارسال پاسخ شم

بته می توانید پرسشنامه از طریق اطالعات تماس مذکور در باال، با ارائه رمز ورود )نگاه کنید به نامه( یا نشانی تان تماس بگیرید. ال
                                                                                                                                              را در پاکتی که خودتان آن را تمبر زده اید )بدون اطالعات فرستنده( به این نشانی به ما بفرستید:

Landeshauptstadt Dresden, Kommunale Statistikstelle, Postfach 12 00 20, 01001 Dresden. 
 

ی دیگر همچنین می توانید پرسشنامه تکمیل شده را به شهرداری، مرکز آمار محلی، یکی از دفاتر شهروندی یا یک مرکز شهر
 تحویل دهید.

 چه کسی می تواند در این زمینه به من کمک کند؟من در زمینه تکمیل پرسشنامه مشکل دارم. 
العات تماس اگر به دلیل یک مشکل بینایی، مشکل زبانی یا به دالیل دیگر در تکمیل پرسشنامه مشکل دارید، لطفا از طریق اط 

ک را پیدا می راتیمذکور در باال اطالع دهید. همکاران مرکز آمار محلی با کمال میل به شما کمک می کنند و یک راهکار غیربروک
 مراجعه کارمندان مرکز آمار به خانه مخاطبان متاسفانه ممکن نیست. کنند.

نه تکمیل پرسشنامه همچنین می توانید به یکی از مراکز مشاوره، پروژه ها و انجمن های زیر مراجعه کنید که اعالم کرده اند در زمی
 کمک می کنند:

 

 
 

 وجود دارد؟ Cو  Bو  Aچرا سه نوع پرسشنامه موضوعی متفاوت  
نظرسنجی محلی شهروندان، موضوعات مختلف زیادی را شامل می شود. برای اینکه پاسخ به پرسشنامه زمان زیادی را نگیرد، هر 

در نظرسنجی امسال از شهروندان، از ساکنین درسدن درباره موضوعات شرایط زندگی پرسشنامه موضوع اصلی متفاوتی دارد. 
 شخصی، ارزیابی شهر، مسکن، محیط زیست، ترافیک، امنیت، کار داوطلبانه و وظایف سوال می شود.

اخص اجاره چرا من یا یک عضو از خانواده ام، احتماال همراه با نظرسنجی شهروندی، مدارک مربوط به نظرسنجی درباره ش
 را دریافت می کنیم؟ 2021

از دهه ها پیش مستاجر و صاحبخانه در درسدن می توانند از یک شاخص مبلغ اجاره معتبر به عنوان یک ابزار اثبات شده استفاده 
الغ اجاره در کنند. این شاخص، بر اساس مقررات قانونی با فاصله دوساله از نو تنظیم یا به روز رسانی می شود. به همین منظور، مب

بنابراین در گذشته افراد مصاحبه کننده نزد صاحبخانه ها می . مورد تحلیل قرار گیرنددرسدن همیشه باید از طریق یک نظرسنجی 
برای نخستین بار نظرسنجی مربوط به شاخص مبلغ اجاره به صورت نظرسنجی کتبی درباره  2020در اواسط مارس رفتند. 

انتخاب شده اند انجام می شود، که شرکت به صورت آنالین نیز در آن پیش بینی می شود.  شهروندان درسدن که به صورت تصادفی
به سفارش مرکز ایالت، درسدن، مسئولیت اجرای این پروژه را بر عهده دارد. این به این معنی نیست که اعضای  InWISموسسه 

کار به صورت تصادفی انجام می شود و متاسفانه  یک خانوار مدارک نظرسنجی را برای هر دو نظرسنجی دریافت می کنند. این
راهی برای گریز از آن نیست. دو نظرسنجی با موضوعات و محتویات اساسی متفاوت وجود دارند که داده های آنها در مراکز 

با این حال، مختلف پردازش می شوند و غیر از این هیچ ارتباطی باهم ندارند. شرکت در هر دو نظرسنجی برای شما اختیاری است. 
شرکت هر چه بیشتر دریافت کنندگان نامه در نظرسنجی برای موفقیت نظرسنجی ضروری است، به همین دلیل صمیمانه از شما 

 دعوت می کنیم در صورت امکان هر دو پرسشنامه را تکمیل کنید.

 فهرست انجمن ها، پروژه ها و مراکز مشاوره 
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 آیا در صورت شرکت من، حفاظت از اطالعات تضمین می شود؟
شما، بر  ئول حفاظت از اطالعات شهر درسدن انجام می شود. رازداری آماری نسبت به اطالعاتاجرای پرسشنامه با هماهنگی مس

 شود. ، به طور کامل تضمین میKBUاساس مقررات مربوطه قانون حفاظت از اطالعات زاکزن، قانون آمار زاکزن و اساسنامه 
پرسشنامه ها  ستند.اگانه ذخیره می شوند و قابل شناسایی نیمحتویات پرسشنامه ها و نیز نام ها و نشانی ها، همیشه در فایل های جد

ده های منحصرا در مرکز آمار محلی و از سوی افراد موظف به رعایت رازداری و حفظ اطالعات پردازش می شوند. فرستادن دا
نه نتیجه و به هیچگو موجود به سایر ادارات شهرداری ممنوع است. ارزیابی داده های نظرسنجی به صورت ناشناس انجام می شود

ورت گروهی هیچ گونه اطالعات انفرادی منتشر نمی شود، بلکه فقط اطالعاتی که به ص گیری درباره افراد مشخص منجر نمی شود.
 گردآوری شده اند منتشر می شوند.

 بارکد و ترکیب اعداد و حروف روی پرسشنامه به چه منظور است، ناشناس بودن در اینجا چگونه تضمین می شود؟
بارکد می تواند با یک اسکنر خوانده شود و شامل ترکیب اعداد و حروف است که در کنار بارکد موجود است. این بارکد، برای 

ساس اساسنامه اجرای نظرسنجی های محلی، محیط زندگی )خوب، متوسط، شناسایی خودکار پرسشنامه است. عالوه بر آن، بر ا
)نگاه کنید اد و حروف اختصاص داده می شوند. ساده(، موقعیت ناحیه سیل خیز )بله/خیر( و نیز ناحیه شهری مربوطه، به ترکیب اعد

 (؟توان انجام داد یرا چگونه مارزیابی های محدود به 
نامه، بارکد اسکن می شود و نام و نشانی مربوطه فورا پاک می شود. همه نام ها و نشانی های بالفاصله پس از دریافت یک پرسش

باقیمانده بالفاصله پس از فرستادن نامه یادآوری پاک می شوند. یعنی ثبت محتوای پرسشنامه ها تنها زمانی انجام می شود که نام ها و 
 (صورت شرکت من، حفاظت از اطالعات تضمین می شود؟آیا در )نگاه کنید به  نشانی ها قبال پاک شده اند.

 چرا شهرداری درباره وضعیت سالمت شخصی من، مصرف الکل و تندرستی، و عوامل موثر بر آنها سوال می کند؟ 
ست اهدف از این عضویت آن ( است. WTOسازمان جهانی بهداشت )« شهر سالم»عضو شبکه اروپایی  1991مرکز ایالت از سال 

درباره  ( به اطالعات به روزWHOهبود وضعیت سالمت شهروندان درسدن کمک کند.  این پروژه سازمان جهانی بهداشت )که به ب
مانند نوع )مهم تر از همه در زمینه رفتار سالمت  سالمت شهروندان که در فواصل زمانی مشخص گردآوری شده اند تکیه می کند.

آوری و استفاده از خدمات بهداشتی(، اطالعات ضروری فقط از طریق یک گرد تغذیه، فعالیت جسمی، مصرف الکل و دخانیات،
به عنوان یک موضوع « سالمت»، Bابل دریافت هستند. در پرسشنامه ق -ر اینجا در چارچوب نظرسنجی محلی شهروندان د -خاص 

 در نظر گرفته می شود. 2020اصلی برای سال 

 تولد( به چه منظور الزم هستند؟پرسشهای مربوط به شخص )مثال جنسیت یا سال 
ی مردان و زنان این پرسش ها به عنوان پرسش های طبقه بندی به کار گرفته می شوند. یعنی ارزیابی ها مثال به صورت جداگانه برا

ی کنند ندگی مزو برای گروه های سنی مختلف انجام می شوند. سپس تایید می شود که آیا گروه های مختلف افراد در شرایط متفاوت 
 یا نه، و اینکه آیا دیدگاه ها و انتظارات آنها متفاوت است یا نه.

 شهرداری از نتایج نظر سنجی چه استفاده ای می کند؟ 
ه کهدف آن این است برگزار می شود.  1993اکنون برای سیزدهمین بار از سال  2020نظرسنجی محلی شهروندان برای سال 

نظرسنجی  شرایط زندگی شهروندان درسدن به صورت آماری گردآوری شود و نظرات و خواسته های آنها نیز شناسایی شوند. نتایج
ارد دیگر، آنها هم برای شورای شهر و هم برای شهرداری به عنوان پایه ای برای تصمیم گیری های آینده عمل می کنند. در میان مو

روند.  ز رسانی مفهوم توسعه شهری و حمل و نقل و نیز برای طراحی و تقویت زندگی فرهنگی و ورزشی به کار میبرای به رو
 همچنین از این اطالعات، می توان سقف پذیرش هزینه های اقامتگاه برای افراد نیازمند کمک را استخراج کرد.

 ارزیابی های محدود را چگونه می توان انجام داد؟
هم متفاوت درسدن از نظر ساختار بناها، از نظر ترکیب اجتماعی ساکنین و از نظر بسیاری از ویژگی های دیگر بانواحی شهری 

 هم است.هستند. دانستن درباره این ویژگی ها برای نتیجه گیری ها و تصمیم گیری های درست درباره توسعه بیشتر شهر ما م

ه محیط یک فایل جانبی ایجاد می شود که در آن فضاهایی ب KBUساسنامه از روی نشانی های نمونه های تصادفی، بر اساس ا 
های مذکور زندگی، نواحی شهری و نواحی سیل خیز اختصاص داده شده اند. از طریق ترکیب اعداد و حروف، بعدا پاسخ ها به فضا

به یک فرد  یچ گونه انتساب اطالعاتاختصاص می یابند. در واحدهای فضا، حداقل چند صد نفر زندگی می کنند، طوری که امکان ه
 مشخص وجود ندارد. موقعیت واحدهای فضایی برای مثال در نقشه موضوعی شهر قابل دیدن است.
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 نتایج نظرسنجی شهروندان، ِکی و کجا منتشر می شوند؟ 
س مطبوعاتی در یک کنفرانبه پایان برسد. سپس مهم ترین نتایج نظرسنجی،  2020انتظار می رود ارزیابی نظرسنجی تا پایان سال 

 به اطالع عموم می رسد. 

ه با از طریق نوشته و نمایش های تصویری از طریق مقایس« بیانیه های اصلی»همچنین دو بروشور تهیه می شود: بروشور  
در ی کند. منظرسنجی های دیگر، گرایش ها را برجسته می سازد و راهنمایی هایی را درباره دسته بندی های نسبی نتایج ارائه 

 ، نتایج همه پرسش های پرسشنامه به شکل جدول و به صورت آماری ارزیابی می شوند.«بخش جدول»بروشور 

کاغذی آن در  این بیانیه ها به صورت رایگان در وبسایت مرکز ایالت، درسدن، برای دانلود در دسترس قرار می گیرد، ولی نسخه 
ه اند در که در طول سال گردآوری شد KBUعالوه بر آن، داده های مرکز آمار محلی قابل سفارش است. قبال یک مبلغ اسمی در 

 قابل دسترسی هستند. KBUهری( به صورت آنالین در اطلس سطح فضاهای شهری )خالصه نواحی ش

 
 

 اساسنامه 

 

 نظرسنجی محلی شهروندان
 نتایج نظرسنجی های گذشته شهروندان

 


