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چکیده
ابعاد مشارکت شهری امروزه به یکی از اجزای الینفک سیستمهای مدیریت شهری مبدل شده است .در این میان میزان مشارکت
ساکنین سکونتگاههای خودروی شهری بیش از ساکنین سایر نقاط شهری حائز اهمیت میباشد .چراکه ساکنین سکونتگاههای
غیررسمی دارای روحیة اجتماعپذیری باالیی بوده و به تبع آن عالقهمند به مشارکت در امور محلة خود میباشند .از این حیث پژوهش
حاضر ،به سنجش و رتبهبندی ابعاد مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر تهران با مطالعة موردی محلة اسالمآباد
پرداخته است .روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS16و جهت آزمودن
فرضیات از آزمونهای آماری فریدمن ،کروسکال والیس و مان-ویتنی بهرهگیری شده است .دادههای پژوهش با بهرهگیری از مطالعات
کتابخانهای و بررسی میدانی گردآوری شده و حجم نمونه هم طبق فرمول کوکران معادل  370نفر برآورده شده است .شاخصهای
تعیین شده در این پژوهش به ترتیب شاخص "روحی-روانی"" ،اجتماعی"" ،اقتصادی" و "مدیریتی" هستند .نتایج تحلیل دادهها و
پرسش نامهها حاکی از آن است که از نظر ساکنین محلة اسالمآباد تهران در میان مؤلفههای مورد مطالعه ،مؤلفة "مدیریتی" بیشترین
اهمیت را دارد و در میان شاخصهای مورد مطالعه ،شاخص "میزان استرس و فشارهای روانی" دارای بیشترین اهمیت میباشد و
همچنین از نتایج دیگر پژوهش میتوان به عدم وجود رابطه میان وضعیت تحصیالت و وضعیت تأهل ساکنین با میزان مشارکت آنان
اشاره نمود .به طور کلی میتوان گفت میزان مشارکت ساکنین پایینتر از حد متوسط ( )2/13میباشد.
واژگان کلیدی :مشارکت ،سکونتگاههای غیررسمی ،مدیریت شهری ،کالنشهر تهران ،اسالمآباد.
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مقدمه
در چند دهة گذشته بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران ،امواج وسیعی از افزایش جمعیت در شهرها
و تمایل به زندگی شهری را تجربه نمودهاند .مسئلهای که باعث شده تا در بسیاری از موارد ،مناطق روستایی
از جمعیت و به خصوص جمعیت فعال خالی و شهرها جایی برای پذیرش آن در محدودههای تعریف شده،
نداشته و حجم وسیعی از جمعیت ناگزیر از سکونت در اطراف شهرها و مناطق غیررسمی شهری باشند.
سکونتگاه غیررسمی به مفهوم امروزی ،اشاره به اقامتگزینی بدون اجازة مالک زمین و معموالً بدون یک طرح
رسمی و بدون مطابقت با هیچ یک از قوانین و مقررات ،استانداردهای برنامهریزی و روشهای عموماً پذیرفته
شده ساخت و ساز دارد (مختاری و همکاران 95 :1397 ،به نقل از سهمپور و معروفنژاد .)22 :1400 ،گسترش
بی رویة این سکونتگاهها در درون و مجاور شهرها با تجمعی از اقشار کم درآمد ،محروم و منزوی و از نظر
اجتماعی و کالبدی خودرو ،بیقواره و ناکارآمد که نشانگر وضعیت اقتصادی –اجتماعی ساکنان آن است ،سبب
توجه به ارتباط بین فقر و حکمروایی شهری -به ویژه با شهری شدن فقر -شده است؛ بدین معنی که عملکرد
نامناسب مدیریت شهری در برخورد با این سکونتگاهها را عامل تداوم فقر و نابسامانی اقتصادی ،اجتماعی،
کالبدی و زیست محیطی آنها میدانند .در نتیجه با تشدید فقر و افزایش مسائل اجتماعی-فضایی ناشی از چنین
بیتوجهی ،همراه با اهمیت توجه به پایداری توسعة شهرها ،ضرورت اتخاذ سیاستی واقعبینانه که بر حقوق
شهروندی ساکنان این سکونتگاهها تأکید کند را طی دو دهة اخیر مطرح ساخته است .بر این اساس ،راهبرد
مسئوالن شهری از دیدگاه تخریب ،به راهبردهایی چون توانمندسازی و بهسازی با رویکردی مشارکتی در حل
مشکالت این سکونتگاهها تغییر یافته است .در واقع ،تلقی ساکنان این سکونتگاهها ،به عنوان شهروندانی که
میتوانند در تصمیمهایی مشارکت کنند که در راستای بهسازی محیط زندگی خود میگیرند ،به عنوان
راهحلهایی از وضعیت نابسامان این سکونتگاهها تشخیص داده شده است (سجادی و سوری.)182 :1391 ،
مسئلة اسکان غیررسمی ،مسئلهای گذرا و با ابعاد محدود نبوده و توافقی بر بقا و بازتولید و بسط آن وجود
ندارد و پرداختن به آن نه تنها ضرورتی برآمده از ارزشهای اعتقادی و انسانی بلکه سازگار با منافع اجتماعی
و پایداری سکونتگاه ها و توسعة ملی است و نباید فراموش کرد که فقر در هر جا تهدیدی برای کل میباشد
(صرافی 6 :1381 ،به نقل از ارژنگی مستعلی بیگلو و همکاران .)284 :1400 ،توجه به مقولة مشارکت مردمی
در ابعاد مختلف اجتماعی ،روانی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در سکونتگاههای غیررسمی از درجة اهمیت
باالیی برخوردار است چرا که آگاهی از نیازها و مسائل مردم و بررسی نگرش آنان در میزان نقشی که میتوانند
در رفع مشکالت شهری داشته باشند زمینة مساعدی برای برقراری ارتباط منطقی و صحیح بین نهاد خدمترسان
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به شهروندان و خود شهروندان به خصوص ساکنان اسکان غیررسمی فراهم ساخته و اعتماد میان ساکنان
سکونتگاههای غیررسمی و مدیریت شهری برقرار شود (سهیلیوند و همکاران 2 :1390 ،به نقل از
مصطفاییجورنی .)4 :1397 ،مشارکت شهروندان میتواند تصمیمات را آگاهانهتر و مشروعتر سازد .عالوه بر
این مشارکتکنندگان میتوانند منافع اساسی مانند مهارتهای کسب ،دانش ،سرمایة اجتماعی و قدرت یه دست
آورند ( .)Howell, 2015: 625آنچه که زمینههای طرد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،روانی و ...
ساکنین سکونتگاههای غیررسمی را بیش از پیش فراهم میسازد ،بدون شک عدم توجه به ابعاد مشارکت ساکنین
این سکونتگاهها میباشد .امروزه جهت نهادی کردن حضور شهروندان در تصمیمگیریهای شهری ،اصطالح
شهرسازی مشارکتی مطرح شده است .کالنشهرها امروزه به عنوان بزرگترین اجتماع انسانی ،اهمیت برنامهریزی
شهری را بازنمود میسازند (علمی .)68 :1400 ،بزرگترین اجتماع شهری جامعة ایران امروزه متعلق به کالنشهر
تهران میباشد که برخالف پیشرفتهای چشمگیر در عرصههای مختلف مدیریت شهری ،کماکان در مواجة با
پدیدة اسکان غیررسمی با مشکالت زیادی روبهرو است .از جملة سکونتگاههای غیررسمی در کالنشهر تهران،
محدودة اسالمآباد واقع در منطقة  2تهران میباشد که در اواسط دهة چهل شمسی از مجموعة باغات ده ونک،
جدا و در کمتر از  50سال به بافتی پر مسأله و بحرانی در دل کالنشهر تهران بدل شده است ( داداشپور و
همکاران .)93 :1389 ،اقتصاد این محله بیشتر متکی به بازارهای غیررسمی بوده و اغلب ساکنان این محله در
شغلهای کاذب و غیرمولد مانند ،دستفروشی ،گلفروشی و  ...مشغول به کار هستند .در درون محدودة محلة
اسالمآباد ،مجموعهای از خانههای تخریب شده به چشم میخورد که فشار روانی ناشی از ترک محله ساکنان
را تشدید و همچنین نمای زشتی را به رهگذران و اهالی محل منتقل میکند .نبود هیچگونه نظارت و کنترلی،
موجب شده است که تردد به درون این بناها بدون هیچ مانعی انجام شود و مکان مناسبی را برای بروز انواع
ناهنجاری و آسیبهای اجتماعی به وجود آورد (شالچی و قلیزاده .)12-13 :1397 ،تفاوت پژوهش حاضر با
پژوهشهای پیشین در مداخلة دادن مؤلفهها و شاخصهای روحی-روانی ساکنین سکونتگاههای غیررسمی در
ارتباط با میزان مشارکت آنان میباشد .در پژوهشهای پیشین کمتر از شاخصها و مؤلفههای روحی-روانی در
این ارتباط بهرهگیری شده است .از این حیث ،پژوهش حاضر با توجه به هدف اصلی خود و با بهرهگیری از
دادهها و اطالعات موجود به سنجش و رتبهبندی ابعاد مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد
تهران در سال  1399-1400پرداخته است که در همین راستا به بررسی فرضیات زیر میپردازد؛
 به نظر میرسد در بین مؤلفههای مشارکت ساکنان محلة اسالمآباد تهران ،مؤلفة اجتماعی در رتبة نخست قراردارد.
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 به نظر میرسد در بین شاخصهای مشارکت در محلة اسالمآباد تهران ،شاخص "میزان درآمد" در رتبة تخستقرار داشته باشد.
 به نظر میرسد بین تحصیالت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران و میزان مشارکت آنانرابطة معناداری وجود دارد.
 به نظر میرسد بین وضعیت تأهل ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران و میزان مشارکتآنان رابطة معناداری وجود دارد.
مبانی نظری و ادبیات پژوهش
مشارکت
«مشارکت» غالباً دو دو باب مفاعله و تفاعل در نظر گرفته شده و در این مورد به معنای انجام فعل توسط چند
فاعل و همچنین به معنی شرکت دو جانبه و متقابل افراد برای انجام امری است .در زبان انگلیسی این واژه
معادل  participationاست که از ریشة ( partبه معنای جز و بخش) گرفته شده و از ریشة التین
 PARTICIPAبه معنای «با خود داشتن»« ،در نفس خود چیزی از غیر داشتن» و «در چیزی سهیم شدن» یا
«گرفتن قسمتی از آن چیز» است .در فرهنگ آکسفورد آن را «کنش یا واقعیت شرکت داشتن و سهم داشتن»
معنی کردهاند .همچنین در دیکشنری النگمن این واژه بدین صورت معنا شده استpart taking event « :
»or activity an in part take to formal: Participateکه بخش کلیدی این تعریف را نشان میدهد
و به معنای «شرکت کردن» است .اگر به طریقة ساخت این فعل ترکیبی توجه کنیم ،متوجه میشویم که معنای
اصلی آن مفهوم «بخشی ( )partاز یک فرآیند عظیمتر بودن» را نشان میدهد .به همین دلیل است که فرهنگها
واژة مشارکت را مترادف  participationدر نظر گرفتهاند (منصوری و فروغی18 :1397 ،به نقل از مجیدی
و همکاران.)20 :1400 ،
سکونتگاه غیررسمی
سکونتگاههای غیررسمی ،نتیجة تصمیمات ناآگاهانه افراد به دنبال مهاجرتهای روستا -شهری بوده که با غفلت
از اصول مورد تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی اقدام به ساختن مساکن نموده و به افزایش به هم
ریختگی چهرة شهرها بیش از پیش دامن زدهاند .اسکان غیررسمی ،الگوی سکونتی ناصحیح ساخت دست بشر

318

اسکوئی ارس

امروزی است که سهواً مجبور به پذیرش شیوه سکونتی غیررسمی شدهاند (اسکوئیارس و حکیمی:1399 ،
.)23
اسکان غیررسمی ،نتیجة بیتوجهی به مقولة فقر مطلق و فقر نسبی و برنامهریزی نکردن در محورهای مذکور
است .تأثیرگذاری مشخصههای اجتماعی-فرهنگی بیشتر شهرها در ایجاد اسکانهایی که به صورت نامنظم و
قارچگونه مشاهده میشود ،مشهود است .به کارگیری عنوان غیررسمی برای این گونه مساکن به دلیل نبود
سازوکارهای رسمی برای بهبود و درمان این شیوة گذار سکونتی در شهرهای قرن بیستویکم است
(اسکوئیارس و حکیمی.)146 :1400 ،
مشارکت در سکونتگاههای غیررسمی
در سکونتگاههای غیررسمی مشارکت شهروندان معمولی مطرح نیست ،بلکه با مسئلة مشارکت کسانی سر و
کار داریم که به عنوان ساکنان غیررسمی شهرها شناخته شده و بنا به دالیلی ،در بسیاری از موارد حتی از
ابتداییترین حقوق شهروندی نیز محروم گشتهاند .مشارکت از نوعی که در اینجا مدنظر میباشد مشارکت
توسعهای است و آن فرآیندی جامع است که افراد و گروههای اجتماعی منطقهای در تمامی مراحل توسعه به
گونهای فعال و سهیم ،مشارکت میکنند .در این شیوه از مشارکت ،مردم محلی در تفکر ،برنامهریزی،
تصمیمگیری و اجرای برنامهها و همچنین نظارت و ارزشیابی کارها سهیم شده و نقش فعالی را ایفا نموده ،در
منافع برنامهریزی نیز سهیم میشوند .در این الگو که به عنوان توسعة مشارکتی از پایین نامیده میشود بر هویت
محلی ،هدفهای واقعی ،تأمین نیازهای اساسی عمومی ،فناوری مناسب و تشکلهای مردمی تأکید میشود
(آقابخشی 2 :1382 ،به نقل از مصطفاییجورنی.)56 :1397 ،
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جدول ( .)1راهکارهای ایجاد بستر مناسب در جهت انگیزش مشارکت ساکنان مناطق اسکان غیررسمی
حذف نگرشهای منفی

 تهیه یک برنامة مشخص در جهت حل مشکل تملک زمینها و دادن مجوز پروانة ساختمان بهساکنان
 ارزش و اعتبار قائل شدن نسبت به نظرات و خواستههای ساکنان مناطق اسکان غیررسمی اعتقاد برنامهریزان و سایر افراد درگیر در طرحهای ساماندهی نسبت به این موضوع که ساکنانواجد توان بالقوه مشارکت هستند و انتقال این نگرش به ساکنین
 تغییر نگرش ساکنان نسبت به دولت و حذف پیش داوریهای منفی -فراهم کردن پایگاههای جوابگویی

اعتمادسازی

 در دسترس بودن مداوم و با ثبات افراد برجسته و مهم برگزاری جلسات با حضور مردم و مسئولین در محیطی که به فرد آرامش و حس خوشایندیالقا کند تا تأثیر بیشتری بر وی بگذارد
 ا ز بین بردن ترس ساکنان از ابراز عقاید ،نظرات و حتی بیان مخالفت نیز باید مورد تأکید قراربگیرد
 ت شریح با ارزش بودن مقولة مشارکت به صورتی که به سادگی قابل فهم برای همه ،نیرودهندهو محرک خرد و احساسات جمعی باشد.
 تشریح اینکه خواستههای ساکنان واجد ارزش و اعتبار است و اینکه چرا شهروندان بایدمشارکت کنند
 نزدیکی و مجاورت فرد ،محل و یا موقعیت مکانی وابسته به مشارکت پاسخگو بودن نسبت به سؤاالت و ابهامات افراد ساکن برآورد کردن برخی نیازهای اولیه افراد (از جمله خوراک و پوشاک) -اطالع رسانی

گرایشات شخصی

 آگاهسازی هم راستا قرار دادن اهداف طرحها در جهت برآورد نیازها و گرایشات ساکنان مناطق اسکانغیررسمی
باال بردن مهارتها و تجارب

 -استفاده از افراد راهنما

اجتماعی ساکنین

 -آموزش ساکنان

عالقهمند کردن

 تشویق کردن پاداش دادن -آگاه کردن

مأخذ :عبدی و همکاران.81 :1388 ،
پیشینة پژوهش
تاکنون مطالعات فراوانی پیرامون پژوهش حاضر انجام شده است که در زیر به آنها اشاره میشود.
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اوپوکو و اولواتایو ،)2016(1در پژوهشی با عنوان «مشارکت بخش خصوصی در مدیریت زبالههای خانگی
در سکونتگاه غیررسمی در الگوس 2،نیجریه» به بررسی اثربخشی همکاری بخش دولتی و خصوصی در مدیریت
زباله در سکونتگاههای غیررسمی در الگوس با بهرهگیری از دادههای تجربی پرداختهاند .نتایج پژوهش حاکی
از آن است که بینظمی در جمعآوری زباله به دلیل شبکة جادهای ضعیف ،زیرساختهای حمل و نقل ناکافی
و تمایل به حداکثر رساندن سود ،و همچنین روشهای مدیریتی ضعیف و دفع زباله توسط اپراتورهای مشارکت
بخش خصوصی منجر به عدم همکاری ساکنین سکونتگاههای غیررسمی در پرداخت قبوض ،بستهبندی
نامناسب ضایعات و در نتیجه ریختن زبالهها میشود.
آستین3و همکاران ( ،)2021در پژوهشی با عنوان «"به ما این فرصت را بدهید که بخشی از شما باشیم ،ما
میخواهیم صدایمان شنیده شود" :فناوری کمکی4به عنوان واسطة مشارکت در فعالیتهای شهروندی (رسمی
و غیررسمی) برای افراد دارای معلولیت که ساکنان زاغهنشین در فری تاون5و سیرالئون6هستند ».هدف این
مطالعة کیفی بررسی نقش فناوری کمکی ( )ATبه عنوان واسطة مشارکت شهروندی برای افراد دارای معلولیت
در دو سکونتگاه غیررسمی در فری تاون و سیرالئون میباشد .نتایج پژوهش حاکی از آن میباشد که برخالف
اینکه به فعالیتهای شهروندی بها داده می شود اما در ارتباط با نقش فناوری کمکی کمبودهای بسیاری وجود
دارد که منتج به عدم مشارکت میشود.
پروسیچ و لویوال ،)2020(7در پژوهشی با عنوان «نقشهبرداری جامعه با سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکت
عمومی در سکونتگاههای غیررسمی» به بررسی اینکه چگونه یک سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکت عمومی
( ) PPGIS8ممکن است به عنوان دارایی جهت تقویت حق به شهر استفاده شود ،پرداختهاند .روش پژوهش،
توصیفی-تحلیلی بوده و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافزار  GISبهرهگیری شده است .نتایج حاکی از
آن است که ثبت دانش بر روی نقشهها ،ممکن است ساکنین سکونتگاههای غیررسمی را به تصمیمگیریهای
بهتری سوق دهد و به نوبة خود ،طرحی به منظور ارتقای محلههای فقیرنشین به منظور دستیابی به نجابتی که

1
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سزاوار هر انسان است و همچنین به منظور به رسمیت شناختن حق ساکنین سکونتگاههای غیررسمی نسبت به
شهر و محل سکونتشان میباشد.
ویور1و همکاران ( ،)2020در پژوهشی با عنوان «رهبری و مشارکت عمومی :درک تجربیات مشارکت مقامات
دولتی محلی آفریقای جنوبی در سکونتگاههای غیررسمی در کیپ غربی» 2به بررسی چگونگی مشارکت مقامات
در سکونتگاههای غیررسمی در ارائة خدمات با بهرهگیری از شواهد کیفی شهرداری کیپ غربی آفریقای جنوبی
پرداختهاند .روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی بوده و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  ATLASبهرهگیری
شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعمیق مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاستگذاری حائز
اهمیت بوده و همچنین صرفاً تمرکز بر ساختارها و یا فضاهای همکاری رسمی ،تحت رهبری دولت «فضاهای
دعوت شده» 3زمینههای افول مشارکت ساکنین را فراهم میسازد.
سیلونن ،)2021(4در پژوهشی با عنوان «یک گام به جلو ،دو گام به عقب؟ تغییر الگوهای مشارکت در یک
سکونتگاه غیررسمی سابق در مکزیکوسیتی» به تحلیل و بررسی کاهش مشارکت ساکنان سکونتگاه غیررسمی
ایزتاپاالپا5در توسعة محلهای طی  40سال اخیر با روش مروری پرداخته است .نتایج پژوهش ،حاکی از آن
است که ناپدید شدن شیوههای مشارکت محلی به طرق مختلفی با شکست شیوههای مشارکت شهروندان به
طور رسمی پشتیبانی میشود.
حسینی و همکاران ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «پایداری شهری بر بنیان توسعة مشارکت شهروندی (مطالعة
موردی :شهر سبزوار)» به واکاوی و شناخت عوامل مؤثر در توسعة مشارکت شهروندی در مدیریت شهر و
نقش مشارکت شهروندی در کیفیت بخشی به زندگی شهروندان پرداختهاند .روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی
بوده و به منظور آزمودن فرضیات از آزمونهای آماری یومن-وایت نی و ویل کاکسون بهرهبرداری شده است.
نتایج حاکی از آن است که رابطة مستقیم و معناداری میان مشارکت شهروندان در مدیریت توسعة شهر و بهبود
سطح پایداری توسعة شهر وجود دارد.
علوی و همکاران ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «ارزیابی سطح مشارکت شهروندان بر پایة رتبهبندی محالت
شهر (مورد مطالعه :شهر بیجار)» به ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در محالت شهر بیجار با ابعاد گوناگون
1
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مشارکت مردمی پرداختهاند .روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از مدل
منطق فازی و روش ویکور بهره برداری شده است .نتایج حاکی از آن است که محالت مرکزی شهر بیجار از
نظر مشارکت شهروندان دارای رتبههای باالتری نسبت به سایر محالت میباشند.
انوری ( ،)1396در پژوهشی با عنوان «مدیریت سکونتگاههای غیررسمی شهری با مشارکت عمومی» به بررسی
شیوههای برقراری روابط بین مردم و مدیریت و امکان ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی منطقة میانآباد اسالم
شهر تهران در پرتو مشارکت مردمی پرداخته است .روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی بوده و به منظور تجزیه و
تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو آزمون آماری اسپیرمن بهرهبرداری شده است .نتایج حاکی از آن است که
ارزیابی مثبت مردم از کیفیت خدمات ارائهشده از سوی مدیریت شهری ،از  7به  20درصد و رضایتمندی
مردم از  18به  38درصد افزایش یافته است و همچنین میزان اعتماد و باور مردم نسبت به مدیریت شهری از
 16به  27درصد و میزان تمایل افراد به مشارکتهای گوناگون در ساماندهی محله از  15به  33درصد افزایش
یافته است.
صناعی و همکاران ( ،)1400در پژوهشی با عنوان «ارزیابی پایداری اجتماعی محالت با بهرهگیری از
شاخصهای مشارکت (مورد مطالعه :محلة حصارک همجوار با دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات» به بررسی تأثیر
دانشگاه همجوار بر پایداری اجتماعی محله با بهرهگیری از شاخصهای مشارکت پرداختهاند .روش پژوهش،
توصیفی-تحلیلی بوده و به منظور آزمودن فرضیات از آزمونهای آماری تی یکطرفه و فریدمن بهرهبرداری
شده است .نتایج حاکی از آن است که از میان شاخصهای مشارکت ،شاخص «مشارکت اجتماعی» در رتبة
نخست ،شاخص «پیوستگی اجتماعی» در رتبة دوم و شاخص «معماری اجتماعی و پشتیبانی» در رتبة آخر از
نظر ساکنان قرار داشتهاند.
پاکرو و ستارزاده ( ،)1401در پژوهشی با عنوان «بررسی مؤلفههای مؤثر در چالشهای نهادی مشارکت
شهروندی در بازآفرینی پایدار شهر ،مطالعة موردی :شهر تبریز» به بررسی مؤلفههای مؤثر در چالشهای نهادی
مشارکت شهروندی در بازآفرینی پایدار شهری در شهر تبریز پرداختهاند .روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی بوده
و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  NVivoو جهت آزمودن فرضیات از آزمون تی
تکنمونهای بهره برداری شده است .نتایج حاکی از آن است که کالنشهر تبریز در ارتباط با بازآفرینی پایدار
شهری به صورت مشارکتی با چالشهای نهادی زیادی رو به رو است.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است .متغیرهای تحقیق با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای
شناسایی شدهاند و برای دستیابی به پرسشهای پژوهش و آزمودن فرضیهها ،اطالعات با مطالعة میدانی و از
طریق پرسش نامه گردآوری شدند .روایی و پایایی پژوهش نیز بررسی شد .روایی پرسشنامه به روش صوری
به دست آمد و پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد که ضریب آن برای کل پرسشنامه 0/862
بود .جامعة آماری پژوهش ،ساکنان محلة اسالمآباد تهران بودند که  9999نفر تخمین زده شدند .با استفاده از
فرمول کوکران حجم نمونه  370نفر با سطح خطای  5درصد محاسبه شده است .به منظور تجزیه و تحلیل
یافتههای پژوهش پس از تکمیل پرسشنامهها ،همة محاسبات آماری به کمک نرمافزار  SPSSانجام شد.
همچنین برای نیل به هدف اصلی پژوهش مبتنی بر سنجش و رتبهبندی ابعاد مشارکت ساکنان سکونتگاههای
غیررسمی محلة اسالمآباد تهران از آزمون فریدمن و برای بررسی اختالف میانگین جامعة آماری از آزمون
کروسکال والیس و برای مقایسة میانگین دو جامعة آماری از آزمون یومن-وایت نی استفاده شده است.
جدول ( .)2مؤلفهها و شاخصهای مشارکت شهروندی
مؤلفهها

شاخصها

روحی-روانی

میزان استرس و فشارهای روانی
دارا بودن روحیة کار جمعی
احساس خوشبختی
تعلق مکانی

اجتماعی

استفاده از رسانههای جمعی
عضویت در NGOها (سمنها)
میزان درآمد

اقتصادی

رضایت شغلی
فرصتهای شغلی مناسب
برگزاری کالسهای آموزشی از طرف مدیریت شهری

مدیریتی

اعتماد نهادی (مردم و مسئوالن)
میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیران شهری

منبع :پورمحمدی و همکاران12-13 :1392 ،؛ ویسیناب و همکاران.42 :1398 ،
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قلمرو جغرافیایی پژوهش
براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،جمعیت استان تهران برابر با  13267637نفر بوده است
(سالنامة آماری استان تهران 138 :1398 ،به نقل از مرکز آمار ایران .)1395 ،جمعیت شهر تهران  8737510نفر
بوده که  8693706نفر از این جمعیت در نقاط شهری کالنشهر تهران ساکن شدهاند (همان .)159 ،اسالمآباد
محلهای واقع در منطقة  2شهرداری تهران است ،که از نظر جغرافیا از شمال به شهرک آتیساز و از جنوب به
بزرگراه همت و از شرق به بزرگراه شهید چمران و از غرب به قسمتی از سعادتآباد و شهرک غرب محدود
شده است .مساحت این محل حدود  150هکتار و جمعیت آن بالغ بر  9999نفر که از این تعداد  5275مردان
و  4724زنان میباشند و حدوداً  2733خانوار ساکن این محله هستند (مرکز آمار ایران .)1395 ،این محله جزء
زمینهای ده ونک بوده است که در دهة چهل با احداث بزرگراه شهید چمران (بزرگراه پارک وی) از زمینهای
اصلی ده ونک جدا شده است .اهالی قدیمی نام این محل را باغچال (باغ چاله) گذاشتهاند چون در سطح پایین
ده ونک قرار داشت .در قسمت غرب رودخانهای که از این محل میگذرد ،انتهای فرهنگ  4فعلی ،آسیابی
وجود داشته که اهالی ونک در قدیم از آن استفاده میکردند ،آن قسمت به سر آسیاب معروف بوده است.
چندین رشتة قنات به نام قناتهای مستوفی در این محل بوده که متأسفانه تمام این قناتها از بین رفته و فقط
یکی از این قناتها که به پارک گفتگو لولهکشی شده باقی مانده است .در ضمن باغهای بسیار زیبایی در این
محل وجود داشته که متأسفانه با فروریختن دیوارهای گلی آنها تخریب شده و صاحبان باغها آنها را رها کرده
و عدهای سودجو و دالل ،باغها را به قطعات مسکونی تبدیل و به مردم فروختهاند (پوراحمد و همکاران،
 .)11-12 :1396بین سالهای  1345الی  1358مهمترین تغییر ساختاری در محدوده ،احداث اتوبان چمران
است که از جانب غربی محدوده ده ونک ،از میان باغات عبور میکند و اراضی کنونی اسالمآباد را از منطقة ده
ونک مجزا میسازد .سپس طی سالهای  1358الی  1374با روند کالنشهری تهران و پر شدن اراضی خالی،
هجوم سرمایهها و گروههای اجتماعی ویژه به سمت اراضی تقریباً دست نخورده شمال خیابان ولیعصر و
محدودة اطراف درة اوین و اراضی اسالمآباد آغاز شد و نابهسامانیهای کالبدی به اوج رسیده و احداث
بافتهای ناهماهنگ ،آلونکها ،بافتهای نازل به وفور مشاهده میشود .تاکنون نیز علی رغم اقدامات جدی
برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی ،تخریب باغات و اشغال اراضی ادامه یافته است .به دلیل
بالتکلیفی مالکین اراضی و عدم اقدام مقتضی از سوی شهرداری ،بخش قابل توجهی از محدودة طرح تفکیک
و به صورت بافتهای نابهسامان و خودرو و آلونک ساخته شدند که موجب توسعة هر چه بیشتر محدوده به
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سمت غرب اسالمآباد جنوبی گردید (میربهشت مقام و همکاران 119 :1392 ،به نقل از حاتمینژاد و همکاران،
.)33 :1396

نقشة ( .)1موقعیت جغرافیایی محلة اسالمآباد تهران
مأخذ :سلمانزاده و همکاران.46 :1398 ،

یافتهها و بحث
یافته های توصیفی پژوهش
نتایج توصیفی پژوهش
یافتههای توصیفی پژوهش حاکی از این است به لحاظ جنسیت 67/8 ،درصد ( 251نفر) از پرسششوندگان را
مردان و  32/2درصد ( 119نفر) را زنان تشکیل دادهاند 6/8 .درصد ( 25نفر) از پرسششوندگان در ردة سنی
 18تا  30سال 36/5 ،درصد ( 135نفر) در ردة سنی  30تا  42سال 29/5 ،درصد ( 109نفر) در ردة سنی  42تا
 54سال 14/1 ،درصد ( 52نفر) در ردة سنی  54تا  66سال و در نهایت  13/2درصد ( 49نفر) در ردة سنی 66
سال و باالتر قرار داشتند .به لحاظ وضعیت تأهل 56/2 ،درصد ( 208نفر) از ساکنین متأهل هستند و 43/8
درصد ( 162نفر) به صورت مجردی زندگی میکنند .به لحاظ وضعیت اشتغال 40/5 ،درصد ( 150نفر) از
پرسششوندگان بیکار 39/2 ،درصد ( 145نفر) دارای مشاغل آزاد 1/6 ،درصد ( 6نفر) خانهدار 11/1 ،درصد
( 41نفر) بازنشسته و در نهایت  7/6درصد ( 28نفر) محصل هستند .به لحاظ وضعیت تحصیالت 28/9 ،درصد
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( 107نفر) از ساکنین تا مقطع ابتدایی تحصیل کردهاند 40/8 ،درصد ( 151نفر) دارای سیکل 20/8 ،درصد (77
نفر) دیپلم 5/4 ،درصد ( 20نفر) دارای فوقدیپلم و کارشناسی و در نهایت  4/1درصد ( 15نفر) دارای
تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و یا باالتر هستند .به لحاظ مدت اقامت در محل 33 ،درصد ( 122نفر) 1
تا  5سال 20/5 ،درصد ( 76نفر)  5تا  10سال 10/8 ،درصد ( 40نفر)  10تا  15سال و در نهایت  35/7درصد
( 132نفر) بیشتر از  15سال در محلة اسالمآباد تهران سکونت داشتهاند .بدین تریتب بیشترین گروه سنی به
گروه سنی در ردة  30تا  42سال و کمترین تعداد گروه سنی مربوط به گروه سنی  18تا  30سال بود که این
آمار نشانگر باالبودن گروه سنی میانسال در بین سایر گروههای سنی میباشد .بیشتر افراد ساکن در محلة
اسالم آباد تهران در مشاغل آزاد ،مشغول فعالیت هستند و متأسفانه بیش از یک چهارم از ساکنین فاقد شغل
هستند .از دیگر نکات قابل توجه تعداد بسیار اندک افراد خانهدار در سکونتگاههای غیررسمی اسالمآباد تهران
میباشد و نزدیک به  %90از ساکنین فاقد تحصیالت آموزش عالی هستند .در جدول ( )3به ساختار سنی و
جنسی پرسششوندگان محلة اسالمآباد تهران و در نمودارهای ( )1و ( )2به ترتیب به وضعیت شغلی و تحصیلی
ساکنین اشاره میشود.
جدول ( .)3ساختار سنی و جنسی پرسششوندگان محلة اسالمآباد تهران
مؤلفهها

زیرشاخهها

فراوانی

درصد

جنسیت

زن

119

32/2

مرد

251

67/8

18-30

25

6/8

30-42

135

36/5

42-54

109

29/5

54-66

52

14/1

 66سال و بیشتر

49

13/2

سن
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محصل

7.6

بازنشسته

11.1

خانهدار

1.6

آزاد

39.2

بیکار

40.5
45

40

35

بیکار

20

30

25

آزاد

خانهدار

10

15

بازنشسته

5

0

محصل

نمودار ( .)1وضعیت شغلی پرسششوندگان
%4

%5

% 29
% 21

% 41

فوقلیسانس و باالتر

فوقدیپلم و لیسانس

دیپلم

سیکل

ابتدایی

نمودار ( .)2وضعیت تحصیلی پرسششوندگان

یافتههای توصیفی مربوط به مؤلفههای مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران
در پژوهش سنجش و رتبهبندی ابعاد مشارکت ساکنان سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر تهران (مطالعة موردی:
محلة اسالمآباد تهران) از  4مؤلفة "روحی-روانی"" ،اجتماعی"" ،اقتصادی" و "مدیریتی" بهرهگیری شده است.
در این پژوهش از طیف لیکرت به صورت پنج گزینة بسیار کم ( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( )4و خیلی
زیاد ( )5در پرسشنامه استفاده شده است ،بنابراین تفسیر اطالعات توصیفی برای مؤلفههای پژوهش بدین گونه
است :میانگین ( 5بسیار خوب)( 4 ،خوب)( 3 ،متوسط)( 2 ،بد) و ( 1بسیار بد) .در ذیل به یافتههای توصیفی
مؤلفهها اشاره شده است.
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جدول ( ،)4میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر مؤلفههای پژوهش را نشان میدهد .که در این میان
انحراف استاندارد به پراکنش پاسخگویان در اطراف میانگین مربوط میشود و اغلب همراه با میانگین گزارش
میشود (حبیبپور و صفری ،) 186 :1391 ،بنابه نتایج به دست آمده میانگین حاصل از بررسی مؤلفة روحی-
روانی از پرسشنامه  1/33و انحراف معیار آن  0/54است .باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  1/33میباشد،
بنابراین به عدد  2نزدیک تر بوده و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است.
میانگین حاصل از بررسی مؤلفة اجتماعی از پرسشنامه  1و انحراف معیار آن  0/48است .باتوجه به اینکه
میانگین این متغیر  1است ،بنابراین این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بسیار بدی برخوردار بوده
است .میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة اقتصادی از پرسشنامه نیز برابر با  1و انحراف معیار آن 0/57
است .باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  1است ،بنابراین این متغیر نیز در محدودة مورد مطالعه از وضعیت
بسیار بدی برخوردار بوده است .و در نهایت میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة مدیریتی  1/16و انحراف
معیار آن  0/46است .باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  1/16است ،بنابراین به عدد  1نزدیکتر بوده و این
متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بسیار بدی برخوردار بوده است .بیشترین میزان رضایتمندی ساکنین
سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد کالنشهر تهران از مؤلفههای مشارکت ،مربوط به مؤلفة روحی-روانی
و کمترین میزان رضایتمندی مشترکاً مربوط به مؤلفةهای اجتماعی و اقتصادی میباشد.
جدول ( .)4بررسی مؤلفههای مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران
انحراف معیار

حداقل

حداکثر

میانگین

فراوانی

مؤلفهها

0/54

2/25

3/83

1/33

370

روحی-

0/48

2/05

3/50

1

370

اجتماعی

0/57

1/96

3/83

1

370

اقتصادی

0/46

2/25

3/16

1/16

370

مدیریتی

روانی

یافتههای توصیفی مربوط به شاخصهای مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران
در پژوهش سنجش و رتبهبندی ابعاد مشارکت ساکنان سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر تهران (مطالعة موردی:
محلة اسالمآباد تهران) از  12شاخص بهره گیری شده است .در این پژوهش از طیف لیکرت به صورت پنج
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گزینة بسیار کم ( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( )4و خیلی زیاد ( )5در پرسشنامه استفاده شده است ،بنابراین
تفسیر اطالعات توصیفی برای شاخصهای پژوهش بدین گونه است :میانگین ( 5بسیار خوب)( 4 ،خوب)3 ،
(متوسط)( 2 ،بد) و ( 1بسیار بد) .در ذیل به یافتههای توصیفی شاخصها اشاره شده است.
جدول () ،میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر شاخصهای پژوهش را نشان میدهد .بنابه نتایج به دست
آمده میانگین حاصل از بررسی شاخص میزان استرس و فشارهای روانی از پرسشنامه  2/37و انحراف معیار
آن  0/39است .باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  2/37میباشد ،بنابراین به عدد  2نزدیکتر بوده و این متغیر
در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است .میانگین حاصل از بررسی مؤلفة "دارا بودن
روحیة کار جمعی" از پرسشنامه  2/20و انحراف معیار آن  0/69است .باتوجه به اینکه میانگین این متغیر 2/20
است ،بنابراین به عدد  2نزدیک تر بوده و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده
است .میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة احساس خوشبختی از پرسشنامه برابر با  2/19و انحراف معیار
آن  0/75است .باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  2/19است ،بنابراین به عدد  2نزدیکتر بوده و این متغیر در
محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است .میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة تعلق مکانی
 2/17و انحراف معیار آن  0/77است .باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  2/17است ،بنابراین به عدد  2نزدیکتر
بوده و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است.
میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة "استفاده از رسانههای جمعی"  2/05و انحراف معیار آن  0/52است.
باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  2/05است ،بنابراین به عدد  2نزدیکتر بوده و این متغیر در محدودة مورد
مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است.
میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة عضویت در سازمانهای مردم نهاد  1/94و انحراف معیار آن 0/67
است .باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  1/94است ،بنابراین به عدد  2نزدیکتر بوده و این متغیر در محدودة
مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است .میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة میزان درآمد 1/96
و انحراف معیار آن  0/64است .باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  1/96است ،بنابراین به عدد  2نزدیکتر بوده
و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است .میانگین حاصل از بررسی نمرات
مؤلفة رضایت شغلی  1/98و انحراف معیار آن  0/65است .باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  1/98است،
بنابراین به عدد  2نزدیک تر بوده و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است.
میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة "فرصتهای شغلی مناسب"  1/97و انحراف معیار آن  0/62است.
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باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  1/97است ،بنابراین به عدد  2نزدیکتر بوده و این متغیر در محدودة مورد
مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است .میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة "برگزاری کالسهای
آموزشی از طرف مدیریت شهری"  2/25و انحراف معیار آن  0/44است .باتوجه به اینکه میانگین این متغیر
 2/25است ،بنابراین به عدد  2نزدیک تر بوده و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار
بوده است .میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة "اعتماد نهادی (مردم و مسئوالن)"  2/27و انحراف معیار
آن  0/68است .باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  2/27است ،بنابراین به عدد  2نزدیکتر بوده و این متغیر در
محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است و در نهایت میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة
"میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیران شهری"  2/26و انحراف معیار آن  0/54است .باتوجه به اینکه
میانگین این متغیر  2/26است ،بنابراین به عدد  2نزدیکتر بوده و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت
بدی برخوردار بوده است .بیشترین میزان رضایتمندی ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران
از شاخصهای مشارکت ،مربوط با شاخص "میزان استرس و فشارهای روانی" و کمترین میزان رضایتمندی
مربوط به شاخص "عضویت در سازمانهای مردم نهاد" میباشد.
جدول ( .)5بررسی مؤلفههای مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران
انحراف

حداقل

حداکثر

میانگین

فراوانی

مؤلفهها

معیار
0/39

2

3

2/37

370

میزان استرس و فشارهای روانی

0/69

1

4/5

2/20

370

دارا بودن روحیة کار جمعی

0/75

1

5

2/19

370

احساس خوشبختی

0/77

1

5

2/17

370

تعلق مکانی

0/52

1

3/5

2/05

370

استفاده از رسانههای جمعی

0/67

1

4

1/94

370

عضویت در سازمانهای مردم نهاد

0/64

1

4

1/96

370

میزان درآمد

0/65

1

4

1/98

370

رضایت شغلی

0/62

1

4

1/97

370

فرصتهای شغلی مناسب

0/44

1

3/5

2/25

370

برگزاری کالسهای آموزشی از طرف

0/68

1

3/5

2/27

370

اعتماد نهادی (مردم و مسئوالن)

0/54

1

3

2/26

370

میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیران

مدیریت شهری

شهری
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یافتههای استنباطی پژوهش
از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنف نرمال یا غیرنرمال بودن دادهها را مورد سنجش قرار میدهیم .اگر سطح
معناداری متغیرها کوچکتر از  0/05باشد ،آزمون معنیدار و غیرنرمال است .به عبارت دیگر چنان چه مقدار
سطح معناداری بیشتر از  0/05باشد ،در آن صورت توزیع مشاهده شده با توزیع نظری یکسان است و تفاوتی
بین این دو وجود ندارد .یعنی توزیع به دست آمده به توزیع نرمال نزدیکتر است .اما چنان چه مقدار معنیداری
از  0/05کوچکتر باشد ،آنگاه توزیع مشاهده شده با توزیع نظری متفاوت است .یعنی توزیع فوق یک توزیع
نرمال نبوده و در نتیجه برای تحلیل بیشتر آن ،باید از آزمونهای ناپارامتریک مناسب بهره جست (حبیبپور و
صفری .)639 :1391 ،براساس نتایج جدول ( ،)6سطح معناداری هر چهار مؤلفه کوچکتر از  0/05میباشد
( .)Sig =0/000پس نتایج حاکی از توزیع غیرنرمال دادهها است و بایستی برای آزمودن فرضیات از آزمون
ناپارامتریک استفاده کرد.
جدول ( .)6نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف
N=371
سطح

کولموگروف-

متغیرها

معناداری

اسمیرنف

روحی-روانی

0/000

1/898

اجتماعی

0/005

1/730

اقتصادی

0/000

2/405

مدیریتی

0/000

2/247

مأخذ :محاسبات نگارندگان.1400 ،
در دیاگرامهای ( )3( ،)2( ،)1و ( )4به تریتب وضعیت پراکنش دادههای مؤلفههای روحی-روانی ،اجتماعی،
اقتصادی و مدریتی نشان داده میشوند.
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دیاگرام های ( )1و ( .)2وضعیت پراکنش دادههای مؤلفههای روحی – روانی و مدیریتی

دیاگرامهای ( )3و ( .)4وضعیت پراکنش دادههای مؤلفههای اقتصادی و اجتماعی

رتبهبندی مؤلفههای مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران
به منظور اولویتبندی مؤلفههای مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران ،از آزمون
فریدمن بهرهگیری شده است .این آزمون ،برای تجزیة واریانس دو طرفه (برای دادههای ناپارامتری) از طریق
رتبهبندی و همچنین مقایسة میانگین رتبهبندی گروههای مختلف به کار میرود (حبیبپور و صفری:1391 ،
 .)694باتوجه به استفاده از طیف لیکرت ( )1-5در پرسشنامه و میانة نظری  ،3در صورتی که میانگین پاسخها
بیشتر از عدد  3باشد نشاندهندة اهمیت باالی مؤلفههای مشارکت؛ در صورتی که پایینتر از  3باشد ،نشانگر
اهمیت پایین مؤلفههای مشارکت و در صورتی که نزدیک به عدد  3باشد نشانگر وضعیت متوسط مؤلفهها به
لحاظ اهمیت از نظر پرسششوندگان میباشد .برای بررسی مؤلفههای مشارکت ساکنین از  24گویه بهرهگیری
شده است .براساس نتایج آزمون فریدمن ،سطح معنیداری  0/000میباشد و در واقع کمتر از حد معمول 0/05
به دست آمد و مقدار خی دو  117/176و درجة آزادی  3میباشد .پس میتوان گفت که بین میانگین رتبههای
مؤلفههای مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران اختالف معنیداری وجود دارد.
مؤلفة مدیریتی با میانگین رتبة ( )2/85در رتبة نخست ،مؤلفة روحی-روانی با میانگین رتبة ( )2/84در رتبة
دوم ،مؤلفة اجتماعی با میانگین رتبة ( )2/20در رتبة سوم و در نهایت مؤلفة اقتصادی با میانگین رتبة ()2/10
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در رتبة آخر قرار گرفتهاند .به بیان بهتر در میان مؤلفةهای مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة
اسالمآباد تهران ،مؤلفة روحی-روانی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفة اقتصادی دارای کمترین اهمیت از نظر
ساکنین میباشد .در جدول ( ،)7به اولویتبندی مؤلفههای مشارکت ساکنین اشاره میشود.
جدول ( .)7اولویتبندی مؤلفههای مشارکت پرسششوندگان محلة اسالمآباد تهران
مؤلفهها

میانگین

مقدار

درجة

سطح

رتبه

کای

آزادی

معناداری

اسکوئر
روحی-روانی

2/84

مدیریتی

2/85

اجتماعی

2/20

اقتصادی

2/10

117/176

3

0/000

رتبهبندی شاخصهای مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران
به منظور رتبهبندی شاخصهای مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران از آزمون
فریدمن بهره گیری شده است .براساس نتایج آزمون فریدمن ،سطح معنیداری  0/000میباشد و در واقع کمتر
از حد معمول  0/05به دست آمد و مقدار خی دو  311/659و درجة آزادی  11میباشد .پس میتوان گفت که
بین میانگین رتبههای شاخصهای مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران اختالف
معنیداری وجود دارد .مؤلفة "میزان استرس و فشارهای روانی" با میانگین رتبة ( )8/14در رتبة نخست قرار
گرفته است و میانگین و رتبهبندی شاخصهای پس از آن به ترتیب زیر میباشد:
شاخص "برگزاری کالسهای آموزشی از طرف مدیریت شهری" با میانگین رتبة ( )7/37در رتبة دوم ،شاخص
"میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیران شهری" با میانگین رتبة ( )7/30در رتبة سوم ،شاخص "اعتماد
نهادی (مردم و مسئوالن)" با میانگین رتبة ( )7/22در رتبة چهارم ،شاخص "دارابودن روحیة کار جمعی" با
میانگین رتبة ( )6/81در رتبة پنجم ،شاخص "احساس خوشبختی" با میانگین رتبة ( )6/77در رتبة ششم،
شاخص "تعلق مکانی" با میانگین رتبة ( )6/52در رتبة هفتم ،شاخص "استفاده از رسانههای جمعی" با میانگین
رتبة ( ) 5/90در رتبة هشتم ،شاخص رضایت شغلی با میانگین رتبة ( )5/60در رتبة نهم ،شاخص "میزان درآمد"
با میانگین رتبة ( )5/54در رتبة دهم ،شاخص "فرصتهای شغلی مناسب" با میانگین رتبة ( )5/49در رتبة
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یازدهم و در نهایت شاخص "عضویت در سازمانهای مردم نهاد" با میانگین رتبة ( )5/33در رتبة آخر قرار
گرفتهاند .به بیان بهتر ،در میان شاخصهای مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران،
شاخص "میزان استرس و فشارهای روانی" دارای بیشترین اهمیت و شاخص "عضویت در سازمانهای مردم
نهاد" دارای کمترین اهمیت از نظر ساکنین میباشد .در جدول ( ،)8به اولویتبندی شاخصهای مشارکت
ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران اشاره شده است.
جدول ( .)8اولویتبندی شاخصهای مشارکت پرسششوندگان محلة اسالمآباد تهران
شاخصها

میانگین

مقدار

درجة

سطح

رتبه

کای

آزادی

معناداری

اسکوئر
میزان استرس و فشارهای روانی

8/14

برگزاری کالسهای آموزشی از طرف مدیریت شهری

7/37

میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیران شهری

7/30

اعتماد نهادی (مردم و مسئوالن)

7/22

دارا بودن روحیة کار جمعی

6/81

احساس خوشبختی

6/77

تعلق مکانی

6/52

استفاده از رسانههای جمعی

5/90

رضایت شغلی

5/60

میزان درآمد

5/54

فرصتهای شغلی مناسب

5/49

عضویت در سازمانهای مردم نهاد

5/33

311/659

11

0/000

براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها ،فرضیة اول پژوهش (به نظر میرسد در بین مؤلفههای مشارکت
ساکنان محلة اسالم آباد تهران ،مؤلفة اجتماعی در رتبة نخست قرار دارد) مورد تأیید قرار نمیگیرد .چرا که
مؤلفة روحی -روانی دارای بیشترین اهمیت بوده و مؤلفة اجتماعی در رتبة سوم قرار گرفته است .همچنین
فرضیة دوم پژوهش (به نظر میرسد در بین شاخصهای مشارکت در محلة اسالمآباد تهران ،شاخص "میزان
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درآمد" در رتبة نخست قرار دارد) نیز مورد تأیید قرار نمیگیرد .چرا که شاخص میزان استرس و فشارهای
روانی در رتبة نخست قرار گرفته و شاخص "میزان درآمد در رتبة دهم به لحاظ میزان اهمیت از نظر ساکنین
قرار گرفته است.
بررسی تفاوت تحصیالت ساکنین محلة اسالمآباد تهران و میزان مشارکت آنان
به منظور مشخص کردن این که آیا بین تحصیالت ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و میزان مشارکت آنان
تفاوت معناداری وجود دارد یا نه ،از آزمون کروسکال والیس بهرهگیری شد .این آزمون معادل ناپارامتری تحلیل
واریانس یکطرفه ( Fیا  )ANOVAاست و همانند این آزمون ،موقعی به کار میرود که تعداد گروهها بیش از
 2باشد .مقیاس اندازهگیری در کروسکال والیس حداقل باید ترتیبی باشد .این آزمون برای مقایسة میانگینهای
بیش از دو نمونة رتبهای (و یا فاصلهای) به کار میرود .فرضیهها در این آزمون بدون جهت است ،به عبارت
بهتر فقط تفاوت را نشان میدهد و جهت بزرگتر و یا کوچکتر بودن گروهها را از نظر میانگین نشان نمیدهد.
کارآیی این آزمون  95درصد آزمون  Fاست .این آزمون مبتنی بر رتبهبندی دادهها میباشد .نتایج این آزمون با
نتایج آزمون یو من – وایت نی یکی خواهد بود (حبیبپور و صفری.)684 :1391 ،
طبق نتایج این آزمون مقدار  Sig = 0/05 > 0/622می باشد .بنابراین فرضیة سوم پژوهش (به نظر میرسد بین
تحصیالت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران و میزان مشارکت آنان رابطة معناداری وجود
دارد) مورد تأیید قرار نمی گیرد .چرا که میزان سطح معناداری بسیار بیشتر از حد معمول  0/05میباشد .در
جداول ( )9و ( )10به ترتیب به نتایج آمار توصیفی و نتایج آمارة آزمون کروسکال والیس اشاره میشود.
جدول ( .)9آمار توصیفی آزمون کروسکال والیس
میانگین رتبهها

فراوانی

تحصیالت

187/93

107

ابتدایی

178/84

151

سیکل

194/22

77

دیپلم

206/50

20

فوقدیپلم و لیسانس

162/37

15

فوقلیسانس و باالتر

370

کل

336

مشارکت ساکنین
سکونتگاههای غیررسمی محلة
اسالمآباد تهران

اسکوئی ارس

جدول ( .)10آمارة آزمون کروسکال والیس
مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران
2/629

Chi-Square

4

df

0/622

Asymp. Sig.

بررسی تفاوت وضعیت تأهل ساکنین محلة اسالمآباد تهران و میزان مشارکت آنان
به منظور مشخص کردن این که آیا بین وضعیت تأهل ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و میزان مشارکت آنان
تفاوت معناداری وجود دارد یا نه ،از آزمون یو من – وایت نی بهرهگیری شد .زمانی که دو نمونة مستقل از
جامعهای مفروض باشد و متغیرهای آنها به صورت ترتیبی باشند ،از آزمون یو من – وایت نی بهرهگیری می
شود .این آزمون مشابه  tاستیودنت با دو نمونة مستقل است و معادل ناپارامتری آن محسوب میشود .در این
آزمون فرض نمیشود که توزیع دو جامعه نرمال است .دو نمونة مستقل از جامعههایی با توزیع مشابه و احتماالً
متفاوت از حیث میانه انتخاب میشود (هاراوی 417 :1379 ،به نقل از حبیبپور و صفری.)642 :1391 ،
طیق نتایج این آزمون ،مقدار  Sig = 0/05 >0/613میباشد .بنابراین فرضیة چهارم پژوهش (به نظر میرسد بین
وضعیت تأهل ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران و میزان مشارکت آنان رابطة معناداری
وجود دارد) مورد تأیید قرار نمیگیرد .به عبارت بهتر تفاوت معناداری بین وضعیت تأهل و میزان مشارکت
ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالم آباد تهران وجود ندارد .چرا که میزان سطح معناداری بسیار بیشتر
از حد معمول  0/05میباشد .در جداول ( )11و ( )12به ترتیب به آمارة توصیفی آزمون یو من – وایت نی و
آمارة آزمون یو من – وایت نی اشاره میشود.
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جدول ( .)11آمارة توصیفی آزمون یو من – وایت نی
رتبهها
مجموع رتبهها

میانگین رتبهها

فراوانی

جنسیت

30567/50

188/69

162

مجرد

38067/50

183/02

208

متأهل

370

کل

مشارکت ساکنین سکونتگاههای
غیررسمی محلة اسالمآباد تهران

مأخذ :محاسبات نگارنده.1400 ،
جدول ( .)12آمارة آزمون یو من – وایت نی
مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران
16331/500

Mann-Whitney U

38067/500

Wilcoxon W

-0/506

Z

0/613

)Asymp. Sig. (2-tailed

نتیجهگیری
مشارکت شهروندی و مؤلفهها و شاخصهای سنجش آن یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر زندگی ساکنین
سکونتگاههای خودروی شهری است .توجه به این مهم از این حیث بیش از پیش نمود پیدا میکند که ساکنین
این سکونتگاهها بیشتر از ساکنین دیگر نقاط شهری دارای روحیة مشارکت و همبستگی اجتماعی باالیی میباشند
و یقیناً توجّه و تأکید بر مؤلفهها و شاخصهای مشارکتپذیری در میان ساکنین سکونتگاههای غیررسمی ،منجر
به افزایش روحیة مسئولیت پذیری و اجتماع جمعی به منظور بهبود شرایط سکونتی در این سکونتگاهها میشود.
پژوهش حاضر با هدف سنجش و رتبهبندی ابعاد مشارکت ساکنان سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد
تهران انجام شده است .آنچه از نتایج تحلیلهای توصیفی مشاهده شده است حاکی از آن است که بیش از 60
درصد ساکنین تحصیالتشان در حد سیکل و دیپلم بوده و متأسفانه نزدیک به دو چهارم افراد فاقد شغل هستند.
به لحاظ وضعیت گروههای سنی بیش از سه چهارم افراد را میانساالن تشکیل دادهاند و کمترین ردة سنی هم
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مربوط به گروه سنی جوانان می باشد که این مهم دال بر گرایش جمعیت محلة اسالمآباد تهران به پیری حمعیت
میباشد و بسته شدن پنجرة باز جمعیتی در این محدودة مطالعاتی را نشان میدهد .نتایج دیگر پژوهش نشانگر
آن بود که میزان مشارکت ساکنین محلة اسالمآباد تهران در حد کمتر از متوسط ( )2/13بوده است و به ترتیب
بیشترین میزان مشارکت مربوط به مؤلفههای مدیریتی ( ،)2/85روحی –روانی ( ،)2/84اجتماعی ( )2/20و
اقتصادی ( )2/10میباشد .به لحاظ بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بین ویژگیهای فردی ساکنین (وضعیت
تحصیلی و وضعیت تأهل) با ابعاد مشارکت ساکنین از آزمونهای کروسکال والیس و مان ویتنی بهرهبرداری
شد که براساس آن مشخص گردید که وضعیت تحصیلی و وضعیت تأهل ساکنین در میزان مشارکت آنان
تأثیرگذار نبوده است .به عبارت بهتر افراد بیسواد ،دارای سیکل ،دیپلم ،فوقدیپلم و یا دارای مدارک تحصیلی
باالتر از مراکز آموزش عالی در ارتباط با مشارکت در محلة اسالمآباد تهران نظرات متفاوتی نداشتهاند و همگی
بر پایین بودن میزان مشارکت شهری در این سکونتگاهها تأکید داشتند .نتایج سنجش و رتبهبندی شاخصهای
مشارکت حاکی از آن بود که شاخص "میزان استرس و فشارهای روانی" با میانگین  8/14بیشترین رتبه را داشته
است و پس از آن به ترتیب شاخص "برگزاری کالسهای آموزشی از طرف مدیریت شهری" با میانگین 7/37
در رتبة دوم ،شاخص "میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیران شهری" با میانگین  7/30در رتبة سوم،
شاخص "اعتماد نهادی (مردم و مسئوالن)" با میانگین  7/22در رتبة چهارم ،شاخص "دارابودن روحیة کار
جمعی" با میانگین  6/81در رتبة پنجم ،شاخص "احساس خوشبختی" با میانگین  6/77در رتبة ششم ،شاخص
"تعلق مکانی" با میانگین  6/52در رتبة هفتم ،شاخص "استفاده از رسانههای جمعی" با میانگین  5/90در رتبة
هشتم ،شاخص "وضعیت شغلی" با میانگین  5/60در رتبة نهم ،شاخص "میزان درآمد" با میانگین  5/54در رتبة
دهم ،شاخص "فرصتهای شغلی مناسب" با میانگین  5/49در رتبة یازدهم و در نهایت شاخص "عضویت در
سازمانهای مردم نهاد" با میانگین  5/33در رتبة آخر قرار دارند .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش آستین و
همکاران ( ) 2021به جهت اینکه میزان مشارکت اجتماعی ساکنین در هر دو پژوهش پایینتر از حد متوسط
ارزیابی شده است و همچنین با پژوهش اوپوکو و اولواتاپو ( )2016به جهت اینکه اهمیت مؤلفة "مدیریتی"
مشارکت در هر دو پژوهش از نظر ساکنین در رتبة نخست قرار گرفته است ،مشابه است .اما با پژوهش علوی
و همکاران ( ) 1394به جهت اینکه میزان مشارکت ساکنین باالتر از حد متوسط بوده و با پژوهش صناعی و
همکاران ( )1400به جهت اینکه از نظر ساکنین مؤلفة "اجتماعی" مشارکت در رتبة نخست قرار گرفته است،
متفاوت است .چراکه در پژوهش حاضر میزان مشارکت ساکنین پایینتر از حد متوسط بوده و همچنین مؤلفة
"مدیریتی" مشارکت از نظر ساکنین محلة اسالمآباد تهران در رتبة نخست قرار گرفته است.
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باتوجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر به منظور افزایش میزان مشارکت ساکنین سکونتگاههای غیررسمی
محلة اسالمآباد تهران ارائه شده است:
 تشکیل کالسهای آموزشی برای ساکنین محلة اسالمآباد تهران با هدف آموزش ساکنان با نحوة ارتباط،عضویت و همکاری با سازمانهای مردم نهاد (سمنها).
 برگزاری کالسها و کارگاهها با محوریت حوزههای تخصصی روانشناختی برای ردههای سنی مختلف(کودکان و نوجوانان ،جوانان ،میانساالن و کهنساالن) به منظور کمک به تقلیل میزان استرس و فشارهای روانی
روزمرة ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران.
 به جای برخوردهای قهری با مشاغل به اصطالح مزاحم شهری؛ ضروری است تا شرکت ساماندهی صنایعو مشاغل شهرداری کالنشهر تهران در ارتباط با تجمیع و ساماندهی دستفروشان و  ...در راستای ایجاد
فرصتهای شغلی مناسب تمهیدات الزم را در نظر بگیرد.
 به منظور ارتقای روحیة کار جمعی میان ساکنین سکونتگاههای غیررسمی محلة اسالمآباد تهران ضروریاست تا اعتماد نهادی سلب شده میان مسئولین و مردم مورد بازنگری قرار بگیرد.
 تسهیل نمودن استفادة از تسهیالت بانکی (وامهای مشاغل خانگی ،وامهای حمایتی از زنان بد سرپرست ویا سرپرست خانوار و .)...
 زمینه سازی به منظور ایجاد مشاغل پایدار شهری برای اقشار آسیبپذیر سکونتگاههای غیررسمی محلةاسالمآباد تهران به واسطة احداث کارگاههای تولیدی کوچک مقیاس.
 بهبود خدمات شهری از سوی مدیریت شهری منطقة  2کالنشهر تهران در زمینههای "جمعآوری زبالهها"" ،تعبیة باکسهای مستحکم جمعآوری زباله" " ،تفکیک باکسهای جمعآوری زبالهها (خشک ،پالستیک و  )...با
رنگبندیهای مشخص ،تعریض معابر ،ترمیم خرابیهای رویههای آسفالتی (لکهگیری) ،نظارت بر ساخت و
سازهای غیر مجاز و . ...
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