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 چکیده 

مشارکت  زانیم انیم نیمبدل شده است. در ا یشهر تیریمد یهاستمیس نفکیال یاز اجزا یکیامروزه به  یابعاد مشارکت شهر

 یهاسکونتگاه نی. چراکه ساکنباشدیم تیحائز اهم یقاط شهرن ریسا نیاز ساکن شیب یشهر یخودرو یهاسکونتگاه نیساکن

پژوهش  ثیح نی. از اباشندیخود مة مند به مشارکت در امور محلبوده و به تبع آن عالقه ییباال یریپذاجتماع ةیروح یدارا یررسمیغ

آباد محلة اسالم یبا مطالعة مورد کالنشهر تهران یررسمیغ یهاسکونتگاه نیابعاد مشارکت ساکن یبندحاضر، به سنجش و رتبه

و جهت آزمودن  SPSS16افزار ها از نرمداده لیو تحل هیبوده و به منظور تجز یلیتحل-یفیپرداخته است. روش پژوهش، توص

عات از مطال یریگپژوهش با بهره یهااست. داده هشد یریگبهره یتنیو-و مان سیکروسکال وال دمن،یفر یآمار یهااز آزمون اتیفرض

 یهانفر برآورده شده است. شاخص 370شده و حجم نمونه هم طبق فرمول کوکران معادل  یگردآور یدانیم یو بررس یاکتابخانه

ها و داده لیلتح جیهستند. نتا "یتیریمد"و  "یاقتصاد"، "یاجتماع"، "یروان-یروح"شاخص  بیپژوهش به ترت نیشده در ا نییتع

 نیشتریب "یتیریمد"مورد مطالعه، مؤلفة  یهامؤلفه انیآباد تهران در ممحلة اسالم نیکه از نظر ساکناز آن است  یها حاکپرسش نامه

و  باشدیم تیاهم نیشتریب یدارا "یروان یاسترس و فشارها زانیم"مورد مطالعه، شاخص  یهاشاخص انیرا دارد و در م تیاهم

مشارکت آنان  زانیبا م نیتأهل ساکن تیو وضع التیتحص تیوضع انیه مبه عدم وجود رابط توانیپژوهش م گرید جیاز نتا نیهمچن

 .باشدی( م13/2از حد متوسط ) ترنییپا نیمشارکت ساکن زانیگفت م توانیم یاشاره نمود. به طور کل

 آباد.کالنشهر تهران، اسالم ،یشهر تیریمد ،یررسمیغ یهامشارکت، سکونتگاهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

در شهرها  تیجمع شیاز افزا یعیامواج وس ران،یجهان و از جمله ا یاز کشورها یاریدر چند دهة گذشته بس 

 ییاز موارد، مناطق روستا یاریکه باعث شده تا در بس یااند. مسئلهرا تجربه نموده یشهر یبه زندگ لیو تما

شده،  فیتعر یهامحدوده درآن  رشیپذ یبرا ییو شهرها جا یفعال خال تیو به خصوص جمع تیاز جمع

باشند.  یشهر یررسمیاز سکونت در اطراف شهرها و مناطق غ ریناگز تیاز جمع یعینداشته و حجم وس

طرح  کیو معموالً بدون  نیبدون اجازة مالک زم ینیگزاشاره به اقامت ،یبه مفهوم امروز یررسمیسکونتگاه غ

 رفتهیعموماً پذ یهاو روش یزیربرنامه یاستانداردها ت،و مقررا نیاز قوان کی چیبدون مطابقت با هو  یرسم

(. گسترش 22: 1400نژاد، پور و معروفبه نقل از سهم 95: 1397و همکاران،  یشده ساخت و ساز دارد )مختار

و از نظر  یدرآمد، محروم و منزواز اقشار کم  یها در درون و مجاور شهرها با تجمعسکونتگاه نیا ةیرو یب

ساکنان آن است، سبب  اجتماعی– یاقتصاد تیو ناکارآمد که نشانگر وضع قوارهیخودرو، ب یو کالبد یاجتماع

که عملکرد  یمعن نیشده است؛ بد -شدن فقر یبا شهر ژهیبه و -یشهر ییفقر و حکمروا نیتوجه به ارتباط ب

 ،یاجتماع ،یاقتصاد یانها را عامل تداوم فقر و نابسامسکونتگاه نیدر برخورد با ا یشهر تیرینامناسب مد

 نیاز چن یناش ییفضا-یمسائل اجتماع شیفقر و افزا دیبا تشد جهی. در نتدانندیآنها م یطیمح ستیو ز یکالبد

که بر حقوق  نانهیبواقع یاستیتوسعة شهرها، ضرورت اتخاذ س یداریتوجه به پا تیهمراه با اهم ،یتوجهیب

اساس، راهبرد  نیمطرح ساخته است. بر ا ریدو دهة اخ یرا ط دکن دیها تأکسکونتگاه نیساکنان ا یشهروند

در حل  یمشارکت یکردیبا رو یو بهساز یچون توانمندساز ییبه راهبردها ب،یتخر دگاهیاز د یمسئوالن شهر

که  یها، به عنوان شهروندانونتگاهسک نیساکنان ا یاست. در واقع، تلق افتهی رییها تغسکونتگاه نیمشکالت ا

به عنوان  رند،یگیخود م یزندگ طیمح یبهساز یمشارکت کنند که در راستا ییهامیدر تصم توانندیم

 (.182: 1391 ،یو سور یداده شده است )سجاد صیها تشخسکونتگاه نینابسامان ا تیاز وضع ییهاحلراه

تولید و بسط آن وجود بعاد محدود نبوده و توافقی بر بقا و بازای گذرا و با امسئلة اسکان غیررسمی، مسئله

های اعتقادی و انسانی بلکه سازگار با منافع اجتماعی ندارد و پرداختن به آن نه تنها ضرورتی برآمده از ارزش

 باشدها و توسعة ملی است و نباید فراموش کرد که فقر در هر جا تهدیدی برای کل میو پایداری سکونتگاه

 یتوجه به مقولة مشارکت مردم (.284: 1400لی بیگلو و همکاران، به نقل از ارژنگی مستع 6: 1381)صرافی، 

 تیاز درجة اهم یررسمیغ یهادر سکونتگاه یو اقتصاد یاسیس ،یفرهنگ ،یروان ،یدر ابعاد مختلف اجتماع

 توانندیکه م ینقش زانیرش آنان در منگ یو مسائل مردم و بررس ازهایاز ن یبرخوردار است چرا که آگاه ییباال

رسان نهاد خدمت نیب حیو صح یارتباط منطق یبرقرار یبرا یمساعد نةیداشته باشند زم یدر رفع مشکالت شهر
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ساکنان  انیفراهم ساخته و اعتماد م یررسمیبه خصوص ساکنان اسکان غ هروندانبه شهروندان و خود ش

به نقل از  2: 1390و همکاران،  وندیلیرقرار شود )سهب یشهر تیریو مد یررسمیغ یهاسکونتگاه

تر سازد. عالوه بر تر و مشروعرا آگاهانه ماتیتصم تواندی(. مشارکت شهروندان م4: 1397 ،یجورنییمصطفا

دست  هیو قدرت  یاجتماع ةیکسب، دانش، سرما یهامانند مهارت یمنافع اساس توانندیکنندگان من مشارکتیا

و ...  یروان ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یطرد اجتماع یهانهیآنچه که زم(. Howell, 2015: 625) آورند

 نیبدون شک عدم توجه به ابعاد مشارکت ساکن سازد،یفراهم م شیاز پ شیرا ب یررسمیغ یهاسکونتگاه نیساکن

اصطالح  ،یشهر یاهیریگمیکردن حضور شهروندان در تصم ی. امروزه جهت نهادباشدیها مسکونتگاه نیا

 یزیربرنامه تیاهم ،یاجتماع انسان نیشهرها امروزه به عنوان بزرگترمطرح شده است. کالن یمشارکت یشهرساز

امروزه متعلق به کالنشهر  رانیجامعة ا یاجتماع شهر نی(. بزرگتر68: 1400 ،ی)علم سازندیرا بازنمود م یشهر

کماکان در مواجة با  ،یشهر تیریمختلف مد یهادر عرصه ریگچشم یهاشرفتیکه برخالف پ باشدیتهران م

در کالنشهر تهران،  یررسمیغ یهارو است. از جملة سکونتگاهبهرو یادیبا مشکالت ز یررسمیاسکان غ دةیپد

از مجموعة باغات ده ونک،  یکه در اواسط دهة چهل شمس باشدیتهران م 2آباد واقع در منطقة اسالم دودةمح

پور و در دل کالنشهر تهران بدل شده است ) داداش یپر مسأله و بحران یسال به بافت 50متر از جدا و در ک

محله در  نیبوده و اغلب ساکنان ا یررسمیغ یبه بازارها یمتک شتریمحله ب نی(. اقتصاد ا93: 1389همکاران، 

ند. در درون محدودة محلة و ... مشغول به کار هست یفروشگل ،یمانند، دستفروش رمولدیکاذب و غ یهاشغل

از ترک محله ساکنان  یناش یکه فشار روان خوردیشده به چشم م بیتخر یهااز خانه یاآباد، مجموعهاسالم

 ،ینظارت و کنترل چگونهی. نبود هکندیمحل منتقل م یرا به رهگذران و اهال یزشت ینما نیو همچن دیرا تشد

بروز انواع  یرا برا یانجام شود و مکان مناسب یمانع چیبدون ه بناها نیموجب شده است که تردد به درون ا

 ا(. تفاوت پژوهش حاضر ب12-13: 1397 زاده،یو قل یبه وجود آورد )شالچ یاجتماع یهابیو آس یناهنجار

در  یررسمیغ یهاسکونتگاه نیساکن یروان-یروح یهاها و شاخصدر مداخلة دادن مؤلفه نیشیپ یهاپژوهش

در  یروان-یروح یهاها و مؤلفهکمتر از شاخص نیشیپ یها. در پژوهشباشدیمشارکت آنان م زانیمارتباط با 

از  یریگخود و با بهره یپژوهش حاضر با توجه به هدف اصل ث،یح نیشده است. از ا یریگارتباط بهره نیا

آباد محلة اسالم یررسمیغ یهاسکونتگاه نیابعاد مشارکت ساکن یبندها و اطالعات موجود به سنجش و رتبهداده

 پردازد؛یم ریز اتیفرض یراستا به بررس نیپرداخته است که در هم 1399-1400تهران در سال 

در رتبة نخست قرار  یآباد تهران، مؤلفة اجتماعمشارکت ساکنان محلة اسالم یهامؤلفه نیدر ب رسدیبه نظر م -

 دارد. 
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در رتبة تخست  "درآمد زانیم"آباد تهران، شاخص کت در محلة اسالممشار یهاشاخص نیدر ب رسدیبه نظر م -

 قرار داشته باشد. 

مشارکت آنان  زانیآباد تهران و ممحلة اسالم یررسمیغ یهاسکونتگاه نیساکن التیتحص نیب رسدیبه نظر م -

 وجود دارد.  یرابطة معنادار

مشارکت  زانیآباد تهران و ممحلة اسالم یررسمیغ یهاسکونتگاه نیتأهل ساکن تیوضع نیب رسدیبه نظر م -

 وجود دارد. یآنان رابطة معنادار

 مبانی نظری و ادبیات پژوهش

 مشارکت

انجام فعل توسط چند  یمورد به معنا نیغالباً دو دو باب مفاعله و تفاعل در نظر گرفته شده و در ا« مشارکت»

واژه  نیا یسیاست. در زبان انگل یانجام امر یاد براشرکت دو جانبه و متقابل افر یبه معن نیفاعل و همچن

 نیالت شةیگرفته شده و از ر)به معنای جز و بخش(   part شةیاست که از ر participationمعادل 

PARTICIPA ای« شدن میسه یزیدر چ»و « داشتن ریاز غ یزیدر نفس خود چ»، «با خود داشتن» یبه معنا 

« شرکت داشتن و سهم داشتن تیواقع ایکنش »ر فرهنگ آکسفورد آن را است. د «زیاز آن چ یگرفتن قسمت»

 part taking event»صورت معنا شده است:  نیواژه بد نیالنگمن ا یکشنریدر د نیاند. همچنکرده یمعن

or activity an in part take to formal: Participate»دهدیرا نشان م فیتعر نیا یدیکه بخش کل 

 یکه معنا میشویمتوجه م م،یتوجه کن یبیفعل ترک نیساخت ا قةیاست. اگر به طر« کت کردنشر» یو به معنا

ها است که فرهنگ لیدل نی. به همدهدیرا نشان م« تر بودن( از یک فرآیند عظیمpartبخشی )»آن مفهوم  یاصل

 یدیبه نقل از مج18: 1397 ،یو فروغ یاند )منصوردر نظر گرفته participationواژة مشارکت را مترادف 

 (.20: 1400و همکاران، 

 یررسمیغ سکونتگاه

بوده که با غفلت  یشهر -روستا یهاناآگاهانه افراد به دنبال مهاجرت ماتیتصم جةینت ،یررسمیغ یهاسکونتگاه

هم  به شیاقدام به ساختن مساکن نموده و به افزا یو شهرساز یمعمار یعال یشورا دییاز اصول مورد تأ

ساخت دست بشر  حیناصح یسکونت یالگو ،یررسمیاند. اسکان غدامن زده شیاز پ شیچهرة شهرها ب یختگیر
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: 1399 ،یمیو حک ارسیاند )اسکوئشده یررسمیغ یسکونت وهیش رشیاست که سهواً مجبور به پذ یامروز

23.) 

مذکور  یدن در محورهانکر یزیرو برنامه یبه مقولة فقر مطلق و فقر نسب یتوجهیب جةینت ،یررسمیغ اسکان

که به صورت نامنظم و  ییهااسکان جادیشهرها در ا شتریب یفرهنگ-یاجتماع یهامشخصه یرگذاریاست. تأث

نبود  لیگونه مساکن به دل نیا یبرا یررسمیعنوان غ یریمشهود است. به کارگ شود،یگونه مشاهده مقارچ

است  کمیوستیقرن ب یدر شهرها یسکونتگذار  وةیش نیبهبود و درمان ا یبرا یرسم یسازوکارها

 (.146: 1400 ،یمیو حک ارسی)اسکوئ

 یررسمیغ یهادر سکونتگاه مشارکت

سر و  یبلکه با مسئلة مشارکت کسان ست،یمطرح ن یمشارکت شهروندان معمول یررسمیغ یهاسکونتگاه در

از  یاز موارد حت یاریدر بس ،یلیشهرها شناخته شده و بنا به دال یررسمیکه به عنوان ساکنان غ میکار دار

مشارکت  باشدینجا مدنظر میکه در ا یاند. مشارکت از نوعمحروم گشته زین یحقوق شهروند نیترییابتدا

مراحل توسعه به  یدر تمام یامنطقه یاجتماع یهاجامع است که افراد و گروه یندیاست و آن فرآ یاتوسعه

 ،یزیردر تفکر، برنامه یاز مشارکت، مردم محل وهیش نی. در اکنندیمشارکت م م،یفعال و سه یاگونه

نموده، در  فایرا ا یشده و نقش فعال میکارها سه یابینظارت و ارزش نیها و همچنبرنامه یو اجرا یریگمیتصم

 تیهو بر شودیم دهینام نییاز پا یالگو که به عنوان توسعة مشارکت نی. در اشوندیم میسه زین یزیرمنافع برنامه

 شودیم دیتأک یمردم یهامناسب و تشکل یفناور ،یعموم یاساس یازهاین نیتأم ،یواقع یهاهدف ،یمحل

 (.56: 1397 ،یجورنییبه نقل از مصطفا 2: 1382 ،یابخش)آق
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 (. راهکارهای ایجاد بستر مناسب در جهت انگیزش مشارکت ساکنان مناطق اسکان غیررسمی1جدول )

تمان به ها و دادن مجوز پروانة ساختهیه یک برنامة مشخص در جهت حل مشکل تملک زمین - های منفیحذف نگرش

 ساکنان

 های ساکنان مناطق اسکان غیررسمیبت به نظرات و خواستهارزش و اعتبار قائل شدن نس -

نسبت به این موضوع که ساکنان  های ساماندهیریزان و سایر افراد درگیر در طرحاعتقاد برنامه -

 د توان بالقوه مشارکت هستند و انتقال این نگرش به ساکنینواج

 های منفیه دولت و حذف پیش داوریتغییر نگرش ساکنان نسبت ب -

 های جوابگوییفراهم کردن پایگاه - اعتمادسازی

 ا ثبات افراد برجسته و مهمبدر دسترس بودن مداوم و  -

که به فرد آرامش و حس خوشایندی  م و مسئولین در محیطیبرگزاری جلسات با حضور مرد -

 القا کند تا تأثیر بیشتری بر وی بگذارد

تأکید قرار  ز بین بردن ترس ساکنان از ابراز عقاید، نظرات و حتی بیان مخالفت نیز باید موردا -

 بگیرد

ودهنده شریح با ارزش بودن مقولة مشارکت به صورتی که به سادگی قابل فهم برای همه، نیرت -

 خرد و احساسات جمعی باشد.و محرک 

و اینکه چرا شهروندان باید  های ساکنان واجد ارزش و اعتبار استتشریح اینکه خواسته -

 مشارکت کنند

 اورت فرد، محل و یا موقعیت مکانی وابسته به مشارکتنزدیکی و مج -

 الت و ابهامات افراد ساکنپاسخگو بودن نسبت به سؤا -

 خوراک و پوشاک( اولیه افراد )از جمله برآورد کردن برخی نیازهای -

 اطالع رسانی - گرایشات شخصی

 سازیآگاه -

ورد نیازها و گرایشات ساکنان مناطق اسکان ها در جهت برآهم راستا قرار دادن اهداف طرح -

 غیررسمی

ها و تجارب باال بردن مهارت

 اجتماعی ساکنین

 استفاده از افراد راهنما -

 آموزش ساکنان -

 تشویق کردن - مند کردنقهعال

 پاداش دادن -

 آگاه کردن -

 .81: 1388مأخذ: عبدی و همکاران، 

 پیشینة پژوهش

 شود.ها اشاره میبه آن زیرتاکنون مطالعات فراوانی پیرامون پژوهش حاضر انجام شده است که در 
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های خانگی یریت زبالهمشارکت بخش خصوصی در مد»در پژوهشی با عنوان (، 2016) 1اوپوکو و اولواتایو

به بررسی اثربخشی همکاری بخش دولتی و خصوصی در مدیریت « ، نیجریه2در سکونتگاه غیررسمی در الگوس

اند. نتایج پژوهش حاکی های تجربی پرداختهگیری از دادههای غیررسمی در الگوس با بهرهزباله در سکونتگاه

نقل ناکافی  و های حملای ضعیف، زیرساختیل شبکة جادهآوری زباله به دلنظمی در جمعاز آن است که بی

های مدیریتی ضعیف و دفع زباله توسط اپراتورهای مشارکت و تمایل به حداکثر رساندن سود، و همچنین روش

بندی های غیررسمی در پرداخت قبوض، بستهبخش خصوصی منجر به عدم همکاری ساکنین سکونتگاه

 شود.ها میریختن زباله نامناسب ضایعات و در نتیجه

به ما این فرصت را بدهید که بخشی از شما باشیم، ما "»در پژوهشی با عنوان (، 2021و همکاران ) 3آستین

های شهروندی )رسمی به عنوان واسطة مشارکت در فعالیت 4: فناوری کمکی"خواهیم صدایمان شنیده شودمی

هدف این « هستند. 6و سیرالئون 5نشین در فری تاونن زاغهو غیررسمی( برای افراد دارای معلولیت که ساکنا

( به عنوان واسطة مشارکت شهروندی برای افراد دارای معلولیت ATمطالعة کیفی بررسی نقش فناوری کمکی )

باشد که برخالف باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن میدر دو سکونتگاه غیررسمی در فری تاون و سیرالئون می

شود اما در ارتباط با نقش فناوری کمکی کمبودهای بسیاری وجود های شهروندی بها داده مییتاینکه به فعال

 شود.دارد که منتج به عدم مشارکت می

برداری جامعه با سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکت نقشه»در پژوهشی با عنوان (، 2020) 7پروسیچ و لویوال

اینکه چگونه یک سیستم اطالعات جغرافیایی مشارکت عمومی  به بررسی« های غیررسمیعمومی در سکونتگاه

(8PPGISممکن است به عنوان دارایی جهت تقویت حق به شهر استفاده شود، پرداخته ) ،اند. روش پژوهش

گیری شده است. نتایج حاکی از بهره GISافزار تحلیلی بوده و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم-توصیفی

های گیریهای غیررسمی را به تصمیمها، ممکن است ساکنین سکونتگاهانش بر روی نقشهآن است که ثبت د

های فقیرنشین به منظور دستیابی به نجابتی که بهتری سوق دهد و به نوبة خود، طرحی به منظور ارتقای محله

                                                           
1 Opoko & Oluwatayo 
2 Lagos 
3 Austin 
4 Assistive Technology 
5 Freetown 
6 Sierra Leone 
7 Perucich & Loyola 
8 Public Participation Geographic Information 
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رسمی نسبت به های غیرسزاوار هر انسان است و همچنین به منظور به رسمیت شناختن حق ساکنین سکونتگاه

 باشد.شهر و محل سکونتشان می

رهبری و مشارکت عمومی: درک تجربیات مشارکت مقامات »در پژوهشی با عنوان (، 2020و همکاران )1ویور

به بررسی چگونگی مشارکت مقامات « 2های غیررسمی در کیپ غربیدولتی محلی آفریقای جنوبی در سکونتگاه

گیری از شواهد کیفی شهرداری کیپ غربی آفریقای جنوبی ة خدمات با بهرههای غیررسمی در ارائدر سکونتگاه

گیری بهره ATLASافزار ها از نرمتحلیلی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده-اند. روش پژوهش، توصیفیپرداخته

 گذاری حائزشده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعمیق مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاست

فضاهای »اهمیت بوده و همچنین صرفاً تمرکز بر ساختارها و یا فضاهای همکاری رسمی، تحت رهبری دولت 

 سازد.های افول مشارکت ساکنین را فراهم میزمینه« 3دعوت شده

یک گام به جلو، دو گام به عقب؟ تغییر الگوهای مشارکت در یک »در پژوهشی با عنوان  (،2021) 4سیلونن

به تحلیل و بررسی کاهش مشارکت ساکنان سکونتگاه غیررسمی « رسمی سابق در مکزیکوسیتیسکونتگاه غیر

سال اخیر با روش مروری پرداخته است. نتایج پژوهش، حاکی از آن  40ای طی در توسعة محله 5ایزتاپاالپا

دان به های مشارکت شهرونهای مشارکت محلی به طرق مختلفی با شکست شیوهشدن شیوه است که ناپدید

 شود.طور رسمی پشتیبانی می

ی )مطالعة پایداری شهری بر بنیان توسعة مشارکت شهروند»، در پژوهشی با عنوان (1392حسینی و همکاران )

ر و به واکاوی و شناخت عوامل مؤثر در توسعة مشارکت شهروندی در مدیریت شه« موردی: شهر سبزوار(

تحلیلی -اند. روش پژوهش، توصیفیگی شهروندان پرداختهنقش مشارکت شهروندی در کیفیت بخشی به زند

برداری شده است. ایت نی و ویل کاکسون بهرهو-های آماری یومنبوده و به منظور آزمودن فرضیات از آزمون

هر و بهبود شنتایج حاکی از آن است که رابطة مستقیم و معناداری میان مشارکت شهروندان در مدیریت توسعة 

 وسعة شهر وجود دارد.سطح پایداری ت

بندی محالت ارزیابی سطح مشارکت شهروندان بر پایة رتبه»، در پژوهشی با عنوان (1394علوی و همکاران )

به ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در محالت شهر بیجار با ابعاد گوناگون « بیجار( شهر )مورد مطالعه: شهر

                                                           
1 Vivier 
2 Western Cape 
3 Invited spaces 
4 Silvonen 
5 Iztapalapa 
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ها از مدل تحلیلی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده-یاند. روش پژوهش، توصیفمشارکت مردمی پرداخته

برداری شده است. نتایج حاکی از آن است که محالت مرکزی شهر بیجار از منطق فازی و روش ویکور بهره

 باشند.های باالتری نسبت به سایر محالت مینظر مشارکت شهروندان دارای رتبه

به بررسی « های غیررسمی شهری با مشارکت عمومییت سکونتگاهمدیر»، در پژوهشی با عنوان (1396انوری )

آباد اسالم های غیررسمی منطقة میانهای برقراری روابط بین مردم و مدیریت و امکان ساماندهی سکونتگاهشیوه

تحلیلی بوده و به منظور تجزیه و -شهر تهران در پرتو مشارکت مردمی پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی

برداری شده است. نتایج حاکی از آن است که و آزمون آماری اسپیرمن بهره SPSSافزار ها از نرمادهتحلیل د

مندی درصد و رضایت 20به  7شده از سوی مدیریت شهری، از ارزیابی مثبت مردم از کیفیت خدمات ارائه

نسبت به مدیریت شهری از  درصد افزایش یافته است و همچنین میزان اعتماد و باور مردم 38به  18مردم از 

درصد افزایش  33به  15های گوناگون در ساماندهی محله از درصد و میزان تمایل افراد به مشارکت 27به  16

 یافته است.

گیری از ارزیابی پایداری اجتماعی محالت با بهره»، در پژوهشی با عنوان (1400صناعی و همکاران )

به بررسی تأثیر « حصارک همجوار با دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات های مشارکت )مورد مطالعه: محلةشاخص

اند. روش پژوهش، های مشارکت پرداختهگیری از شاخصدانشگاه همجوار بر پایداری اجتماعی محله با بهره

برداری طرفه و فریدمن بهرههای آماری تی یکتحلیلی بوده و به منظور آزمودن فرضیات از آزمون-توصیفی

در رتبة « مشارکت اجتماعی»های مشارکت، شاخص ست. نتایج حاکی از آن است که از میان شاخصشده ا

در رتبة آخر از « معماری اجتماعی و پشتیبانی»در رتبة دوم و شاخص « پیوستگی اجتماعی»نخست، شاخص 

 اند.نظر ساکنان قرار داشته

های نهادی مشارکت های مؤثر در چالشهبررسی مؤلف»، در پژوهشی با عنوان (1401پاکرو و ستارزاده )

های نهادی های مؤثر در چالشبه بررسی مؤلفه« شهروندی در بازآفرینی پایدار شهر، مطالعة موردی: شهر تبریز

تحلیلی بوده -اند. روش پژوهش، توصیفیمشارکت شهروندی در بازآفرینی پایدار شهری در شهر تبریز پرداخته

و جهت آزمودن فرضیات از آزمون تی  NVivoو  SPSSافزارهای ها از نرمداده و به منظور تجزیه و تحلیل

برداری شده است. نتایج حاکی از آن است که کالنشهر تبریز در ارتباط با بازآفرینی پایدار ای بهرهنمونهتک

 رو است.به های نهادی زیادی رو شهری به صورت مشارکتی با چالش
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 روش پژوهش

ای گیری از مطالعات کتابخانهتحلیلی است. متغیرهای تحقیق با بهره-بردی و توصیفیپژوهش حاضر کار

اطالعات با مطالعة میدانی و از ها، های پژوهش و آزمودن فرضیهاند و برای دستیابی به پرسششناسایی شده

به روش صوری نامه نامه گردآوری شدند. روایی و پایایی پژوهش نیز بررسی شد. روایی پرسشطریق پرسش

 862/0نامه به دست آمد و پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد که ضریب آن برای کل پرسش

نفر تخمین زده شدند. با استفاده از  9999آباد تهران بودند که بود. جامعة آماری پژوهش، ساکنان محلة اسالم

تحلیل و صد محاسبه شده است. به منظور تجزیه در 5نفر با سطح خطای  370فرمول کوکران حجم نمونه 

انجام شد.  SPSSافزار ها، همة محاسبات آماری به کمک نرمنامههای پژوهش پس از تکمیل پرسشیافته

های بندی ابعاد مشارکت ساکنان سکونتگاههمچنین برای نیل به هدف اصلی پژوهش مبتنی بر سنجش و رتبه

فریدمن و برای بررسی اختالف میانگین جامعة آماری از آزمون  ان از آزمونآباد تهرغیررسمی محلة اسالم

 وایت نی استفاده شده است. -کروسکال والیس و برای مقایسة میانگین دو جامعة آماری از آزمون یومن

 های مشارکت شهروندیها و شاخص(. مؤلفه2جدول )

 هاشاخص هامؤلفه

 روانیمیزان استرس و فشارهای  روانی-روحی

 دارا بودن روحیة کار جمعی

 احساس خوشبختی

 تعلق مکانی اجتماعی

 های جمعیاستفاده از رسانه

 ها(ها )سمنNGOعضویت در 

 میزان درآمد اقتصادی

 رضایت شغلی

 های شغلی مناسبفرصت

 های آموزشی از طرف مدیریت شهریبرگزاری کالس مدیریتی

 ئوالن(اعتماد نهادی )مردم و مس

 میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیران شهری

 .42: 1398ناب و همکاران، ؛ ویسی12-13: 1392منبع: پورمحمدی و همکاران، 
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش

نفر بوده است  13267637استان تهران برابر با  تینفوس و مسکن، جمع یعموم یسرشمار نیبراساس آخر

نفر  8737510شهر تهران  تی(. جمع1395 ران،یبه نقل از مرکز آمار ا 138: 1398تهران، استان  ی)سالنامة آمار

آباد (. اسالم159)همان،  اندهکالنشهر تهران ساکن شد یدر نقاط شهر تیجمع نینفر از ا 8693706بوده که 

و از جنوب به  سازیاز شمال به شهرک آت ایتهران است، که از نظر جغراف یشهردار 2واقع در منطقة  یامحله

آباد و شهرک غرب محدود از سعادت یچمران و از غرب به قسمت دیبزرگراه همت و از شرق به بزرگراه شه

مردان  5275تعداد  نینفر که از ا 9999آن بالغ بر  تیهکتار و جمع 150محل حدود  نیشده است. مساحت ا

محله جزء  نی(. ا1395 ران،یه هستند )مرکز آمار امحل نیخانوار ساکن ا 2733و حدوداً  باشندیزنان م 4724و 

 یهانی( از زمیچمران )بزرگراه پارک و دیده ونک بوده است که در دهة چهل با احداث بزرگراه شه یهانیزم

 نییاند چون در سطح پامحل را باغچال )باغ چاله( گذاشته نینام ا یمیقد یده ونک جدا شده است. اهال یاصل

 یابیآس ،یفعل 4فرهنگ  یانتها گذرد،یمحل م نیکه از ا یاشت. در قسمت غرب رودخانهونک قرار دا ده

معروف بوده است.  ابیآس رآن قسمت به س کردند،یاز آن استفاده م میونک در قد یوجود داشته که اهال

رفته و فقط  نیب ها ازقنات نیمحل بوده که متأسفانه تمام ا نیدر ا یمستوف یهارشتة قنات به نام قنات نیچند

 نیدر ا ییبایز اریبس یهامانده است. در ضمن باغ یشده باق یها که به پارک گفتگو لولهکشقنات نیاز ا یکی

ها آنها را رها کرده شده و صاحبان باغ بیآنها تخر یگل یوارهاید ختنیفرورمحل وجود داشته که متأسفانه با 

اند )پوراحمد و همکاران، و به مردم فروخته لیتبد یت مسکونها را به قطعاسودجو و دالل، باغ یاو عده

 اندر محدوده، احداث اتوبان چمر یساختار رییتغ نیترمهم 1358 یال 1345 یهاسال نی(. ب12-11: 1396

آباد را از منطقة ده اسالم یکنون یو اراض کندیباغات عبور م انیمحدوده ده ونک، از م یاست که از جانب غرب

 ،یخال یتهران و پر شدن اراض یشهربا روند کالن 1374 یال 1358 یهاسال ی. سپس طسازدیزا مونک مج

و  عصریول ابانینخورده شمال خ دست باًیتقر یبه سمت اراض ژهیو یاجتماع یهاو گروه هاهیهجوم سرما

و احداث  دهیوج رسبه ا یکالبد یهایسامانآباد آغاز شد و نابهاسالم یو اراض نیمحدودة اطراف درة او

 یرغم اقدامات جد یعل زی. تاکنون نشودینازل به وفور مشاهده م یهاها، بافتناهماهنگ، آلونک یهابافت

 لیاست. به دل افتهیادامه  یباغات و اشغال اراض بیتخر ،یرقانونیغ یسازها و از ساخت یریجلوگ یبرا

 کیاز محدودة طرح تفک یبخش قابل توجه ،یشهردار یاز سو یو عدم اقدام مقتض یاراض نیمالک یفیبالتکل

محدوده به  شتریسامان و خودرو و آلونک ساخته شدند که موجب توسعة هر چه بنابه یهاو به صورت بافت
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و همکاران،  نژادیبه نقل از حاتم 119: 1392مقام و همکاران،  ربهشتی)م دیگرد یجنوب آبادسالمسمت غرب ا

1396 :33.) 

 

 آباد تهرانمحلة اسالم ییایجغراف تی(. موقع1) نقشة

 .46: 1398زاده و همکاران، : سلمانمأخذ

 ها و بحث یافته

 یافته های توصیفی پژوهش

 نتایج توصیفی پژوهش

شوندگان را نفر( از پرسش 251درصد ) 8/67های توصیفی پژوهش حاکی از این است به لحاظ جنسیت، یافته

شوندگان در ردة سنی نفر( از پرسش 25درصد ) 8/6اند. ر( را زنان تشکیل دادهنف 119درصد ) 2/32مردان و 

تا  42نفر( در ردة سنی  109درصد ) 5/29سال،  42تا  30نفر( در ردة سنی  135درصد ) 5/36سال،  30تا  18

 66سنی نفر( در ردة  49درصد ) 2/13سال و در نهایت  66تا  54نفر( در ردة سنی  52درصد ) 1/14سال،  54

 8/43نفر( از ساکنین متأهل هستند و  208درصد ) 2/56سال و باالتر قرار داشتند. به لحاظ وضعیت تأهل، 

نفر( از  150درصد ) 5/40کنند. به لحاظ وضعیت اشتغال، نفر( به صورت مجردی زندگی می 162درصد )

درصد  1/11دار، نفر( خانه 6د )درص 6/1نفر( دارای مشاغل آزاد،  145درصد ) 2/39شوندگان بیکار، پرسش

درصد  9/28نفر( محصل هستند. به لحاظ وضعیت تحصیالت،  28درصد ) 6/7نفر( بازنشسته و در نهایت  41)
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 77درصد ) 8/20نفر( دارای سیکل،  151درصد ) 8/40اند، نفر( از ساکنین تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده 107)

نفر( دارای  15درصد ) 1/4دیپلم و کارشناسی و در نهایت فوقنفر( دارای  20درصد ) 4/5نفر( دیپلم، 

 1نفر(  122درصد ) 33ارشد و یا باالتر هستند. به لحاظ مدت اقامت در محل، تحصیالت تکمیلی کارشناسی

درصد  7/35سال و در نهایت  15تا  10نفر(  40درصد ) 8/10سال،  10تا  5نفر(  76درصد ) 5/20سال،  5تا 

اند. بدین تریتب بیشترین گروه سنی به آباد تهران سکونت داشتهسال در محلة اسالم 15یشتر از نفر( ب 132)

سال بود که این  30تا  18سال و کمترین تعداد گروه سنی مربوط به گروه سنی  42تا  30گروه سنی در ردة 

یشتر افراد ساکن در محلة باشد. بهای سنی میآمار نشانگر باالبودن گروه سنی میانسال در بین سایر گروه

آباد تهران در مشاغل آزاد، مشغول فعالیت هستند و متأسفانه بیش از یک چهارم از ساکنین فاقد شغل اسالم

آباد تهران های غیررسمی اسالمدار در سکونتگاههستند. از دیگر نکات قابل توجه تعداد بسیار اندک افراد خانه

( به ساختار سنی و 3فاقد تحصیالت آموزش عالی هستند. در جدول ) از ساکنین %90باشد و نزدیک به می

( به ترتیب به وضعیت شغلی و تحصیلی 2( و )1آباد تهران و در نمودارهای )شوندگان محلة اسالمجنسی پرسش

 شود.ساکنین اشاره می

 آباد تهرانشوندگان محلة اسالم(. ساختار سنی و جنسی پرسش3جدول )

 درصد فراوانی هاهزیرشاخ هامؤلفه

 2/32 119 زن جنسیت

 8/67 251 مرد

 8/6 25 30-18 سن

30-42 135 5/36 

42-54 109 5/29 

54-66 52 1/14 

 2/13 49 سال و بیشتر 66
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 شوندگان(. وضعیت شغلی پرسش1نمودار )

 

 شوندگانت تحصیلی پرسش(. وضعی2نمودار )

 آباد تهرانهای غیررسمی محلة اسالمهای مشارکت ساکنین سکونتگاههای توصیفی مربوط به مؤلفهیافته

: موردی مطالعة) تهران کالنشهر غیررسمی هایسکونتگاه ساکنان مشارکت ابعاد بندیرتبه و در پژوهش سنجش

گیری شده است. بهره "مدیریتی"و  "اقتصادی"، "اجتماعی"، "یروان-روحی"مؤلفة  4از  (تهران آباداسالم محلة

( و خیلی 4(، زیاد )3(، متوسط )2(، کم )1در این پژوهش از طیف لیکرت به صورت پنج گزینة بسیار کم )

های پژوهش بدین گونه نامه استفاده شده است، بنابراین تفسیر اطالعات توصیفی برای مؤلفه( در پرسش5زیاد )

های توصیفی )بسیار بد(. در ذیل به یافته 1)بد( و  2)متوسط(،  3)خوب(،  4)بسیار خوب(،  5انگین  است: می

 ها اشاره شده است.مؤلفه

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

بیکار

آزاد

دارخانه

بازنشسته

محصل

40.5

39.2

1.6

11.1

7.6

محصل بازنشسته دارخانه آزاد بیکار

29%

41%

21%

5%
4%

ابتدایی سیکل دیپلم دیپلم و لیسانسفوق لیسانس و باالترفوق
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دهد. که در این میان های پژوهش را نشان می(، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر مؤلفه4جدول )

شود و اغلب همراه با میانگین گزارش میانگین مربوط می انحراف استاندارد به پراکنش پاسخگویان در اطراف

-(، بنابه نتایج به دست آمده میانگین حاصل از بررسی مؤلفة روحی186: 1391پور و صفری، شود )حبیبمی

باشد، می 33/1است. باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  54/0و انحراف معیار آن  33/1نامه روانی از پرسش

تر بوده و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است. نزدیک 2ه عدد بنابراین ب

است. باتوجه به اینکه  48/0و انحراف معیار آن  1میانگین حاصل از بررسی مؤلفة  اجتماعی از پرسشنامه 

یت بسیار بدی برخوردار بوده است، بنابراین  این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضع 1میانگین این متغیر 

 57/0و انحراف معیار آن  1نامه نیز برابر با است. میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة اقتصادی  از پرسش

است، بنابراین این متغیر نیز در محدودة مورد مطالعه از وضعیت  1است. باتوجه به اینکه میانگین این متغیر 

و انحراف  16/1در نهایت میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة مدیریتی  بسیار بدی برخوردار بوده است. و

تر بوده و این نزدیک 1است، بنابراین به عدد  16/1است. باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  46/0معیار آن 

ی ساکنین مندمتغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بسیار بدی برخوردار بوده است. بیشترین میزان رضایت

روانی -های مشارکت، مربوط به مؤلفة روحیآباد کالنشهر تهران از مؤلفههای غیررسمی محلة اسالمسکونتگاه

 باشد.های اجتماعی و اقتصادی میمندی مشترکاً مربوط به مؤلفةو کمترین میزان رضایت

 آباد تهرانمهای غیررسمی محلة اسالهای مشارکت ساکنین سکونتگاه(. بررسی مؤلفه4جدول )

 هامؤلفه فراوانی میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار

-روحی 370 33/1 83/3 25/2 54/0

 روانی

 اجتماعی 370 1 50/3 05/2 48/0

 اقتصادی 370 1 83/3 96/1 57/0

 مدیریتی 370 16/1 16/3 25/2 46/0

 

 آباد تهرانی غیررسمی محلة اسالمهاهای مشارکت ساکنین سکونتگاههای توصیفی مربوط به شاخصیافته

: موردی مطالعة) تهران کالنشهر غیررسمی هایسکونتگاه ساکنان مشارکت ابعاد بندیرتبه و در پژوهش سنجش

گیری شده است. در این پژوهش از طیف لیکرت به صورت پنج شاخص بهره 12از  (تهران آباداسالم محلة
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نامه استفاده شده است، بنابراین ( در پرسش5( و خیلی زیاد )4(، زیاد )3(، متوسط )2(، کم )1گزینة بسیار کم )

 3)خوب(،  4)بسیار خوب(،  5های پژوهش بدین گونه است: میانگین تفسیر اطالعات توصیفی برای شاخص

 ها اشاره شده است.های توصیفی شاخص)بسیار بد(. در ذیل به یافته 1)بد( و  2)متوسط(، 

دهد.  بنابه نتایج به دست های پژوهش را نشان میانحراف معیار، حداقل و حداکثر شاخص جدول )(، میانگین،

و انحراف معیار  37/2نامه آمده میانگین حاصل از بررسی شاخص میزان استرس و فشارهای روانی از پرسش

تر بوده و این متغیر نزدیک 2براین به عدد باشد، بنامی 37/2است. باتوجه به اینکه میانگین این متغیر   39/0آن 

دارا بودن "در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است. میانگین حاصل از بررسی مؤلفة 

 20/2است. باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  69/0و انحراف معیار آن  20/2نامه از پرسش "روحیة کار جمعی

تر بوده و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده نزدیک 2است، بنابراین به عدد 

و انحراف معیار  19/2نامه برابر با است. میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة احساس خوشبختی  از پرسش

بوده و این متغیر در  ترنزدیک 2است، بنابراین به عدد  19/2است. باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  75/0آن 

محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است. میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة تعلق مکانی 

تر نزدیک 2است، بنابراین به عدد  17/2است. باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  77/0و انحراف معیار آن  17/2

 لعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است. بوده و این متغیر در محدودة مورد مطا

است.  52/0و انحراف معیار آن  05/2 "های جمعیاستفاده از رسانه"میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة 

تر بوده و این متغیر در محدودة مورد نزدیک 2است، بنابراین به عدد  05/2باتوجه به اینکه میانگین این متغیر 

 رخوردار بوده است.مطالعه از وضعیت بدی ب

 67/0و انحراف معیار آن  94/1های مردم نهاد میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة عضویت در سازمان

تر بوده و این متغیر در محدودة نزدیک 2است، بنابراین به عدد  94/1است. باتوجه به اینکه میانگین این متغیر 

 96/1میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة میزان درآمد  مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است.

تر بوده نزدیک 2است، بنابراین به عدد  96/1است. باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  64/0و انحراف معیار آن 

و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است. میانگین حاصل از بررسی نمرات 

است،  98/1است. باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  65/0و انحراف معیار آن  98/1رضایت شغلی مؤلفة 

تر بوده و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است. نزدیک 2بنابراین به عدد 

است.  62/0معیار آن و انحراف  97/1 "های شغلی مناسبفرصت"میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة 
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تر بوده و این متغیر در محدودة مورد نزدیک 2است، بنابراین به عدد  97/1باتوجه به اینکه میانگین این متغیر 

های برگزاری کالس"مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است. میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة 

است. باتوجه به اینکه میانگین این متغیر  44/0یار آن و انحراف مع 25/2 "آموزشی از طرف مدیریت شهری

تر بوده و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار نزدیک 2است، بنابراین به عدد  25/2

و انحراف معیار  27/2  "اعتماد نهادی )مردم و مسئوالن("بوده است. میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة 

تر بوده و این متغیر در نزدیک 2است، بنابراین به عدد  27/2ت. باتوجه به اینکه میانگین این متغیر اس 68/0آن 

محدودة مورد مطالعه از وضعیت بدی برخوردار بوده است و در نهایت میانگین حاصل از بررسی نمرات مؤلفة 

است. باتوجه به اینکه  54/0و انحراف معیار آن  26/2 "میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیران شهری"

تر بوده و این متغیر در محدودة مورد مطالعه از وضعیت نزدیک 2است، بنابراین به عدد  26/2میانگین این متغیر 

آباد تهران های غیررسمی محلة اسالممندی ساکنین سکونتگاهبدی برخوردار بوده است. بیشترین میزان رضایت

مندی و کمترین میزان رضایت "میزان استرس و فشارهای روانی"شاخص های مشارکت، مربوط با از شاخص

 باشد.می "های مردم نهادعضویت در سازمان"مربوط به شاخص 

 آباد تهرانهای غیررسمی محلة اسالمهای مشارکت ساکنین سکونتگاه(. بررسی مؤلفه5جدول )

انحراف 

 معیار

 هامؤلفه فراوانی میانگین حداکثر حداقل

 میزان استرس و فشارهای روانی 370 37/2 3 2 39/0

 دارا بودن روحیة کار جمعی 370 20/2 5/4 1 69/0

 احساس خوشبختی 370 19/2 5 1 75/0

 تعلق مکانی 370 17/2 5 1 77/0

 های جمعیاستفاده از رسانه 370 05/2 5/3 1 52/0

 های مردم نهادعضویت در سازمان 370 94/1 4 1 67/0

 میزان درآمد 370 96/1 4 1 64/0

 رضایت شغلی 370 98/1 4 1 65/0

 های شغلی مناسبفرصت 370 97/1 4 1 62/0

های آموزشی از طرف برگزاری کالس 370 25/2 5/3 1 44/0

 مدیریت شهری

 اعتماد نهادی )مردم و مسئوالن( 370 27/2 5/3 1 68/0

دیران میزان رضایت شهروندان از خدمات م 370 26/2 3 1 54/0

 شهری
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 های استنباطی پژوهشیافته

دهیم. اگر سطح ها را مورد سنجش قرار میاسمیرنف نرمال یا غیرنرمال بودن داده-از طریق آزمون کولموگروف

دار و غیرنرمال است. به عبارت دیگر چنان چه مقدار باشد، آزمون معنی 05/0معناداری متغیرها کوچکتر از 

باشد، در آن صورت توزیع مشاهده شده با توزیع نظری یکسان است و تفاوتی  05/0سطح معناداری بیشتر از 

داری تر است. اما چنان چه مقدار معنیبین این دو وجود ندارد. یعنی توزیع به دست آمده به توزیع نرمال نزدیک

ع فوق یک توزیع شده با توزیع نظری متفاوت است. یعنی توزی گاه توزیع مشاهدهتر باشد، آنکوچک 05/0از 

پور و های ناپارامتریک مناسب بهره جست )حبیبنرمال نبوده و در نتیجه برای تحلیل بیشتر آن، باید از آزمون

باشد می 05/0(، سطح معناداری هر چهار مؤلفه کوچکتر از 6(. براساس نتایج جدول )639: 1391صفری، 

(000/0 =Sigپس نتایج حاکی از توزیع غیرنرمال داد .)ها است و بایستی برای آزمودن فرضیات از آزمون ه

 ناپارامتریک استفاده کرد.

 اسمیرنف-(. نتایج آزمون کولموگروف6جدول )

371=N 

سطح  متغیرها

 معناداری

-کولموگروف

 اسمیرنف

 898/1 000/0 روانی-روحی

 730/1 005/0 اجتماعی

 405/2 000/0 اقتصادی

 247/2 000/0 مدیریتی

 .1400ات نگارندگان، مأخذ: محاسب

روانی، اجتماعی، -های روحیهای مؤلفهتریتب وضعیت پراکنش داده ( به4( و )3(، )2(، )1های )در دیاگرام

 شوند. اقتصادی و مدریتی نشان داده می
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 روانی و مدیریتی –های روحی های مؤلفه(. وضعیت پراکنش داده2( و )1دیاگرام های ) 

 

 های اقتصادی و اجتماعیهای مؤلفه(. وضعیت پراکنش داده4( و )3)های دیاگرام    

 آباد تهرانهای غیررسمی محلة اسالمهای مشارکت ساکنین سکونتگاهبندی مؤلفهرتبه

آباد تهران، از آزمون های غیررسمی محلة اسالمهای مشارکت ساکنین سکونتگاهبندی مؤلفهبه منظور اولویت

های ناپارامتری( از طریق است. این آزمون، برای تجزیة واریانس دو طرفه )برای داده گیری شدهفریدمن بهره

: 1391پور و صفری، رود )حبیبهای مختلف به کار میبندی گروهبندی و همچنین مقایسة میانگین رتبهرتبه

ها ی که میانگین پاسخ، در صورت3نامه و میانة نظری ( در پرسش1-5(.  باتوجه به استفاده از طیف لیکرت )694

باشد، نشانگر  3تر از های مشارکت؛ در صورتی که پاییندهندة اهمیت باالی مؤلفهباشد نشان 3بیشتر از عدد 

ها به گر وضعیت متوسط مؤلفهباشد نشان 3های مشارکت و در صورتی که نزدیک به عدد اهمیت پایین مؤلفه

گیری گویه بهره 24های مشارکت ساکنین از برای بررسی مؤلفهباشد. شوندگان میلحاظ اهمیت از نظر پرسش

 05/0باشد و در واقع کمتر از حد معمول می 000/0داری شده است. براساس نتایج آزمون فریدمن، سطح معنی

های توان گفت که بین میانگین رتبهباشد. پس میمی 3و درجة آزادی  176/117به دست آمد و مقدار خی دو 

داری وجود دارد. آباد تهران اختالف معنیهای غیررسمی محلة اسالمی مشارکت ساکنین سکونتگاههامؤلفه

( در رتبة 84/2روانی با میانگین رتبة )-( در رتبة نخست، مؤلفة روحی85/2مؤلفة مدیریتی با میانگین رتبة )

( 10/2اقتصادی با میانگین رتبة ) ( در رتبة سوم و در نهایت مؤلفة20/2دوم، مؤلفة اجتماعی با میانگین رتبة )
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های غیررسمی محلة های مشارکت ساکنین سکونتگاهاند. به بیان بهتر در میان مؤلفةدر رتبة آخر قرار گرفته

ترین اهمیت از نظر روانی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفة اقتصادی دارای کم-آباد تهران، مؤلفة روحیاسالم

 شود.های مشارکت ساکنین اشاره میبندی مؤلفه، به اولویت(7باشد. در جدول )ساکنین می

 آباد تهرانشوندگان محلة اسالمهای مشارکت پرسشبندی مؤلفه(. اولویت7جدول )

میانگین  هامؤلفه

 رتبه

مقدار 

کای 

 اسکوئر

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 000/0 3 176/117 84/2 روانی-روحی

 85/2 مدیریتی

 20/2 اجتماعی

 10/2 اقتصادی

 

 آباد تهرانهای غیررسمی محلة اسالمهای مشارکت ساکنین سکونتگاهبندی شاخصرتبه

آباد تهران از آزمون های غیررسمی محلة اسالمهای مشارکت ساکنین سکونتگاهبندی شاخصبه منظور رتبه

باشد و در واقع کمتر می 000/0ری داگیری شده است. براساس نتایج آزمون فریدمن، سطح معنیفریدمن بهره

توان گفت که باشد. پس میمی 11و درجة آزادی  659/311به دست آمد و مقدار خی دو  05/0از حد معمول 

آباد تهران اختالف های غیررسمی محلة اسالمهای مشارکت ساکنین سکونتگاههای شاخصبین میانگین رتبه

( در رتبة نخست قرار 14/8با میانگین رتبة ) "رس و فشارهای روانیمیزان است"داری وجود دارد. مؤلفة معنی

 باشد:های پس از آن به ترتیب زیر میبندی شاخصگرفته است و میانگین و رتبه

( در رتبة دوم، شاخص 37/7با میانگین رتبة ) "های آموزشی از طرف مدیریت شهریبرگزاری کالس"شاخص 

اعتماد "( در رتبة سوم، شاخص 30/7با میانگین رتبة ) "دیران شهریمیزان رضایت شهروندان از خدمات م"

با  "دارابودن روحیة کار جمعی"( در رتبة چهارم، شاخص 22/7با میانگین رتبة ) "نهادی )مردم و مسئوالن(

( در رتبة ششم، 77/6با میانگین رتبة ) "احساس خوشبختی"( در رتبة پنجم، شاخص 81/6میانگین رتبة )

با میانگین  "های جمعیاستفاده از رسانه"( در رتبة هفتم، شاخص 52/6با میانگین رتبة ) "لق مکانیتع"شاخص 

 "میزان درآمد"( در رتبة نهم، شاخص 60/5( در رتبة هشتم، شاخص رضایت شغلی با میانگین رتبة )90/5رتبة )

( در رتبة 49/5انگین رتبة )با می "های شغلی مناسبفرصت"( در رتبة دهم، شاخص 54/5با میانگین رتبة )
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( در رتبة آخر قرار 33/5با میانگین رتبة ) "های مردم نهادعضویت در سازمان"یازدهم و در نهایت شاخص 

آباد تهران، های غیررسمی محلة اسالمهای مشارکت ساکنین سکونتگاهاند. به بیان بهتر، در میان شاخصگرفته

های مردم عضویت در سازمان"دارای بیشترین اهمیت و شاخص  "میزان استرس و فشارهای روانی"شاخص 

های مشارکت بندی شاخص(، به اولویت8باشد. در جدول )ترین اهمیت از نظر ساکنین میدارای کم "نهاد

 آباد تهران اشاره شده است.های غیررسمی محلة اسالمساکنین سکونتگاه

 آباد تهرانندگان محلة اسالمشوهای مشارکت پرسشبندی شاخص(. اولویت8جدول )

میانگین  هاشاخص

 رتبه

مقدار 

کای 

 اسکوئر

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 000/0 11 659/311 14/8 میزان استرس و فشارهای روانی

 37/7 های آموزشی از طرف مدیریت شهریبرگزاری کالس

 30/7 میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیران شهری

 22/7 ی )مردم و مسئوالن(اعتماد نهاد

 81/6 دارا بودن روحیة کار جمعی

 77/6 احساس خوشبختی

 52/6 تعلق مکانی

 90/5 های جمعیاستفاده از رسانه

 60/5 رضایت شغلی

 54/5 میزان درآمد

 49/5 های شغلی مناسبفرصت

 33/5 های مردم نهادعضویت در سازمان

 

های مشارکت رسد در بین مؤلفهها، فرضیة اول پژوهش )به نظر مینتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده براساس

گیرد. چرا که آباد تهران، مؤلفة اجتماعی در رتبة نخست قرار دارد( مورد تأیید قرار نمیساکنان محلة اسالم

تبة سوم قرار گرفته است. همچنین روانی دارای بیشترین اهمیت بوده و مؤلفة اجتماعی در ر-مؤلفة روحی

میزان "آباد تهران، شاخص های مشارکت در محلة اسالمرسد در بین شاخصفرضیة دوم پژوهش )به نظر می
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گیرد. چرا که شاخص میزان استرس و فشارهای در رتبة نخست قرار دارد( نیز مورد تأیید قرار نمی "درآمد

میزان درآمد در رتبة دهم به لحاظ میزان اهمیت از نظر ساکنین "روانی در رتبة نخست قرار گرفته و شاخص 

 قرار گرفته است.

 آباد تهران و میزان مشارکت آنانبررسی تفاوت تحصیالت ساکنین محلة اسالم

های غیررسمی و میزان مشارکت آنان به منظور مشخص کردن این که آیا بین تحصیالت ساکنان سکونتگاه

گیری شد. این آزمون معادل ناپارامتری تحلیل د یا نه، از آزمون کروسکال والیس بهرهتفاوت معناداری وجود دار

ها بیش از رود که تعداد گروه( است و همانند این آزمون، موقعی به کار میANOVAیا  Fطرفه )واریانس یک

های ی مقایسة میانگینگیری در کروسکال والیس حداقل باید ترتیبی باشد. این آزمون براباشد. مقیاس اندازه 2

ها در این آزمون بدون جهت است، به عبارت رود. فرضیهای( به کار میای )و یا فاصلهبیش از دو نمونة رتبه

دهد. ها را از نظر میانگین نشان نمیتر بودن گروهتر و یا کوچکدهد و جهت بزرگبهتر فقط تفاوت را نشان می

باشد. نتایج این آزمون با ها میبندی دادهاست. این آزمون مبتنی بر رتبه Fدرصد آزمون  95کارآیی این آزمون 

 (.684: 1391پور و صفری، وایت نی یکی خواهد بود )حبیب –نتایج آزمون یو من 

رسد بین می باشد. بنابراین فرضیة سوم پژوهش )به نظر می Sig=  05/0 < 622/0طبق نتایج این آزمون مقدار 

آباد تهران و میزان مشارکت آنان رابطة معناداری وجود های غیررسمی محلة اسالمکونتگاهتحصیالت ساکنین س

باشد. در می 05/0گیرد. چرا که میزان سطح معناداری بسیار بیشتر از حد معمول دارد( مورد تأیید قرار نمی

 شود.والیس اشاره می( به ترتیب به نتایج آمار توصیفی و نتایج آمارة آزمون کروسکال 10( و )9جداول )

 (. آمار توصیفی آزمون کروسکال والیس9جدول )

  تحصیالت فراوانی هامیانگین رتبه

مشارکت ساکنین  ابتدایی 107 93/187

های غیررسمی محلة سکونتگاه

 آباد تهراناسالم
 سیکل 151 84/178

 دیپلم 77 22/194

 دیپلم و لیسانسفوق 20 50/206

 یسانس و باالترلفوق 15 37/162

 کل 370 
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 (. آمارة آزمون کروسکال والیس10جدول )

  آباد تهرانهای غیررسمی محلة اسالممشارکت ساکنین سکونتگاه

629/2 Chi-Square 

4 df 

622/0 Asymp. Sig. 

 

 آباد تهران و میزان مشارکت آنانبررسی تفاوت وضعیت تأهل ساکنین محلة اسالم

های غیررسمی و میزان مشارکت آنان دن این که آیا بین وضعیت تأهل ساکنان سکونتگاهبه منظور مشخص کر

گیری شد. زمانی که دو نمونة مستقل از وایت نی بهره –تفاوت معناداری وجود دارد یا نه، از آزمون یو من 

گیری می نی بهرهوایت  –ها به صورت ترتیبی باشند، از آزمون یو من ای مفروض باشد و متغیرهای آنجامعه

شود. در این استیودنت با دو نمونة مستقل است و معادل ناپارامتری آن محسوب می tشود. این آزمون مشابه 

هایی با توزیع مشابه و احتماالً شود که توزیع دو جامعه نرمال است. دو نمونة مستقل از جامعهآزمون فرض نمی

 (. 642: 1391پور و صفری، به نقل از حبیب 417: 1379، شود )هاراویمتفاوت از حیث میانه انتخاب می

رسد بین باشد. بنابراین فرضیة چهارم پژوهش )به نظر میمی Sig=  05/0 <613/0طیق نتایج این آزمون، مقدار 

آباد تهران و میزان مشارکت آنان رابطة معناداری های غیررسمی محلة اسالموضعیت تأهل ساکنین سکونتگاه

گیرد. به عبارت بهتر تفاوت معناداری بین وضعیت تأهل و میزان مشارکت د( مورد تأیید قرار نمیوجود دار

آباد تهران وجود ندارد. چرا که میزان سطح معناداری بسیار بیشتر های غیررسمی محلة اسالمساکنین سکونتگاه

وایت نی و  –یفی آزمون یو من ( به ترتیب به آمارة توص12( و )11باشد. در جداول )می 05/0از حد معمول 

 شود.وایت نی اشاره می –آمارة آزمون یو من 

 

 

 

 



 1شماره 5دوره ،1401تابستان جغرافیا و روابط انسانی،                             

338 

 

 وایت نی –(. آمارة توصیفی آزمون یو من 11جدول )

 هارتبه 

  جنسیت فراوانی هامیانگین رتبه هامجموع رتبه

های مشارکت ساکنین سکونتگاه مجرد 162 69/188 50/30567

 آباد تهرانغیررسمی محلة اسالم
 متأهل 208 02/183 50/38067

 کل 370  

 .1400مأخذ: محاسبات نگارنده، 

 وایت نی –(. آمارة آزمون یو من 12جدول )

  آباد تهرانهای غیررسمی محلة اسالممشارکت ساکنین سکونتگاه

500/16331 Mann-Whitney U 

500/38067 Wilcoxon W 

506/0- Z 

613/0 Asymp. Sig. (2-tailed) 

 

      گیرییجهنت

های سنجش آن یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر زندگی ساکنین ها و شاخصمشارکت شهروندی و مؤلفه

کند که ساکنین های خودروی شهری است. توجه به این مهم از این حیث بیش از پیش نمود پیدا میسکونتگاه

باشند ة مشارکت و همبستگی اجتماعی باالیی میها بیشتر از ساکنین دیگر نقاط شهری دارای روحیاین سکونتگاه

های غیررسمی، منجر پذیری در میان ساکنین سکونتگاههای مشارکتها و شاخصو یقیناً توجّه و تأکید بر مؤلفه

شود. ها میپذیری و اجتماع جمعی به منظور بهبود شرایط سکونتی در این سکونتگاهبه افزایش روحیة مسئولیت

آباد های غیررسمی محلة اسالمبندی ابعاد مشارکت ساکنان سکونتگاههدف سنجش و رتبه پژوهش حاضر با

 60های توصیفی مشاهده شده است حاکی از آن است که بیش از تهران انجام شده است. آنچه از نتایج تحلیل

فاقد شغل هستند. درصد ساکنین تحصیالتشان در حد سیکل و دیپلم بوده و متأسفانه نزدیک به دو چهارم افراد 

اند و کمترین ردة سنی هم ساالن تشکیل دادههای سنی بیش از سه چهارم افراد را میانبه لحاظ وضعیت گروه
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آباد تهران به پیری حمعیت باشد که این مهم دال بر گرایش جمعیت محلة اسالممربوط به گروه سنی جوانان می

دهد. نتایج دیگر پژوهش نشانگر محدودة مطالعاتی را نشان میباشد و بسته شدن پنجرة باز جمعیتی در این می

( بوده است و به ترتیب 13/2آباد تهران در حد کمتر از متوسط )آن بود که میزان مشارکت ساکنین محلة اسالم

( و 20/2(، اجتماعی )84/2روانی )–(، روحی 85/2های مدیریتی )بیشترین میزان مشارکت مربوط به مؤلفه

های فردی ساکنین )وضعیت باشد. به لحاظ بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بین ویژگی( می10/2)اقتصادی 

برداری های کروسکال والیس و مان ویتنی بهرهتحصیلی و وضعیت تأهل( با ابعاد مشارکت ساکنین از آزمون

شارکت آنان شد که براساس آن مشخص گردید که وضعیت تحصیلی و وضعیت تأهل ساکنین در میزان م

دیپلم و یا دارای مدارک تحصیلی سواد، دارای سیکل، دیپلم، فوقتأثیرگذار نبوده است. به عبارت بهتر افراد بی

اند و همگی آباد تهران نظرات متفاوتی نداشتهباالتر از مراکز آموزش عالی در ارتباط با مشارکت در محلة اسالم

های بندی شاخصها تأکید داشتند. نتایج سنجش و رتبهسکونتگاه بر پایین بودن میزان مشارکت شهری در این

بیشترین رتبه را داشته  14/8با میانگین  "میزان استرس و فشارهای روانی"مشارکت حاکی از آن بود که شاخص 

 37/7با میانگین  "های آموزشی از طرف مدیریت شهریبرگزاری کالس"است و پس از آن به ترتیب شاخص 

در رتبة سوم،  30/7با میانگین  "میزان رضایت شهروندان از خدمات مدیران شهری"وم، شاخص در رتبة د

دارابودن روحیة کار "در رتبة چهارم، شاخص  22/7با میانگین  "اعتماد نهادی )مردم و مسئوالن("شاخص 

ششم، شاخص در رتبة  77/6با میانگین  "احساس خوشبختی"در رتبة پنجم، شاخص  81/6با میانگین  "جمعی

در رتبة  90/5با میانگین  "های جمعیاستفاده از رسانه"در رتبة هفتم، شاخص  52/6با میانگین  "تعلق مکانی"

در رتبة  54/5با میانگین  "میزان درآمد"در رتبة نهم، شاخص  60/5با میانگین  "وضعیت شغلی"هشتم، شاخص 

عضویت در "رتبة یازدهم و در نهایت شاخص  در 49/5با میانگین  "های شغلی مناسبفرصت"دهم، شاخص 

در رتبة آخر قرار دارند. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش آستین و  33/5با میانگین  "های مردم نهادسازمان

تر از حد متوسط ( به جهت اینکه میزان مشارکت اجتماعی ساکنین در هر دو پژوهش پایین2021همکاران )

 "مدیریتی"( به جهت اینکه اهمیت مؤلفة 2016ژوهش اوپوکو و اولواتاپو )ارزیابی شده است و همچنین با پ

مشارکت در هر دو پژوهش از نظر ساکنین در رتبة نخست قرار گرفته است، مشابه است. اما با پژوهش علوی 

( به جهت اینکه میزان مشارکت ساکنین باالتر از حد متوسط بوده و با پژوهش صناعی و 1394و همکاران )

مشارکت در رتبة نخست قرار گرفته است،  "اجتماعی"( به جهت اینکه از نظر ساکنین مؤلفة 1400اران )همک

تر از حد متوسط بوده و همچنین مؤلفة متفاوت است. چراکه در پژوهش حاضر میزان مشارکت ساکنین پایین

 رفته است. آباد تهران در رتبة نخست قرار گمشارکت از نظر ساکنین محلة اسالم "مدیریتی"
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های غیررسمی باتوجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر به منظور افزایش میزان مشارکت ساکنین سکونتگاه

 آباد تهران ارائه شده است:محلة اسالم

آباد تهران با هدف آموزش ساکنان با نحوة ارتباط، های آموزشی برای ساکنین محلة اسالمتشکیل کالس -

 ها(.های مردم نهاد )سمنازمانعضویت و همکاری با س

های سنی مختلف شناختی برای ردههای تخصصی روانها با محوریت حوزهها و کارگاهبرگزاری کالس -

ساالن( به منظور کمک به تقلیل میزان استرس و فشارهای روانی ساالن و کهن)کودکان و نوجوانان، جوانان، میان

 آباد تهران.محلة اسالم های غیررسمیروزمرة ساکنین سکونتگاه

به جای برخوردهای قهری با مشاغل به اصطالح مزاحم شهری؛ ضروری است تا شرکت ساماندهی صنایع  -

فروشان و ... در راستای ایجاد و مشاغل شهرداری کالنشهر تهران در ارتباط با تجمیع و ساماندهی دست

 های شغلی مناسب تمهیدات الزم را در نظر بگیرد.فرصت

آباد تهران ضروری های غیررسمی محلة اسالمبه منظور ارتقای روحیة کار جمعی میان ساکنین سکونتگاه -

 است تا اعتماد نهادی سلب شده میان مسئولین و مردم مورد بازنگری قرار بگیرد.

رست و های حمایتی از زنان بد سرپهای مشاغل خانگی، وامتسهیل نمودن استفادة از تسهیالت بانکی )وام -

 یا سرپرست خانوار و ...(.

های غیررسمی محلة پذیر سکونتگاهسازی به منظور ایجاد مشاغل پایدار شهری برای اقشار آسیبزمینه -

 های تولیدی کوچک مقیاس.آباد تهران به واسطة احداث کارگاهاسالم

 "، "هاآوری زبالهجمع"ای هکالنشهر تهران در زمینه 2بهبود خدمات شهری از سوی مدیریت شهری منطقة  -

ها )خشک، پالستیک و ...( با آوری زبالههای جمعتفکیک باکس "، "آوری زبالههای مستحکم جمعتعبیة باکس

گیری(، نظارت بر ساخت و های آسفالتی )لکههای رویههای مشخص، تعریض معابر، ترمیم خرابیبندیرنگ

 سازهای غیر مجاز و ... .
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 یبندو رتبه یابیارز»(، 1392) ن،یام ،یصفدر ل،یاسماع ،یاحمد ه،یراض ،یموریت ،یعل ،یمحمدرضا، طوران ،یپورمحمد

، «(زیتبر یشهردار 2: منطقة ی)مطالعة مورد یشهر تیریمد ندیبر مشارکت شهروندان در فرآ رگذاریعوامل تأث
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سال دهم، شمارة  ،یطیو مطالعات مح ای، فصلنامة جغراف«(ینی: شهر بندر امام خمیاز مدل کداس )نمونة مورد
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