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مدیریت سکونتگاه های غیررسمی شهری با مشارکت عمومی
نعمت اله انوری *
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تاریخ پذیرش مقاله1396/08/30 :

تاریخ دریافت مقاله1396/06/08 :
صفحات23-34 :
چکیده

اسکان غیررس می در اغلب کشورها ،بعنوان یک مشکل و پدیده غیرقابل پذیرشی تلقی شده و مدیران شهری تعامل مطلوب و سازنده ای با
ساکنان آن ندارند .در این مقاله ،بر تغییر نگرش و رفتار مدیرت شهری نسبت به سکونتگاههای غیررسمی تاکید شده است .با این هدف که شیوه
های برقراری روابط بین مردم و مدیریت را بررسی و امکان ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در پرتو مشارکت مردمی را مطالعه کند .پرسش
این است که نوع مداخله و نحوه عملکرد مدیران شهری ،چه تاثیری بر میزان اعتماد و مشارکت مردم در بهبود آثار این پدیده خواهد داشت؟
جامعه آماری شامل مردم ساکن در منطقه میان آباد اسالمشهر در حوزه کالنشهری تهران -بعنوان مهم ترین محله دارای اسکان غیررسمی در این
شهر -بوده است .تعداد  400نمونه آماری از این میان انتخاب و بررسی برروی آن در دو دوره زمانی متفاوت ( 1386و  ،)1388انجام شد و سپس با
نرم افزارهای  spssو  excelتحلیل صورت گرفت.
نتایج تحقیق بیان کننده بروز تغییرات مثبتی در دو دوره زمانی است .بدین صورت که ارزیابی مثبت مردم از کیفیت خدمات ارائه شده از سوی
مدیریت شهری ،از  7به  20درصد افزایش یافته ،رضایتمندی مردم از  18درصد ،به  38درصد ،تغییر یافته است ،میزان اعتماد و باور مردم نسبت
به مدیریت شهری از  16به  27درصد رسیده و میزان تمایل افراد به مشارکت های گوناگون در ساماندهی محله ،از  15به  33درصد افزایش نشان
می دهد.

واژگان کلیدی :مدیریت  ،مشارکت عمومی ،سکونتگاه غیررسمی شهری

 - 1دانشجوی دکتری (نویسنده مسئول)

mpournabavi@yahoo.com
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مقدمه
با پایان یافتن نظام فئودالیسم و ظهور انقالبهای کشاورزی و
صنعتی ،مهاجرت های وسیع و گسترده ای به نقاط شهری
صورت گرفته است .این مهاجرت ها در حدود  300سال پیش و
بیشتر در منطقه اروپای غربی و اندکی در آمریکا روی داد
(شیخی .)92 :1380 ،جابجایی جمعیت و مهاجرت از روستا به
شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ سابقهای نزدیک
به  2قرن دارد (کلهرنیا .)215 :1382 ،اما انزوای اجتماعی به
معنای عدم دسترسی به امکانات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
منجر به پیدایی مفهوم جدیدی موسوم به جدایی شهری گشت
و در نتیجه بخشی از شهروندان در شهرهای پیشرفته صنعتی
با وضعیت معیشتی ،اجتماعی و فرهنگی متفاوتی پدیدار شدند.
بخشی از مازاد نیروی کار تازه وارد که جذب صنعت نشده
بودند ،به صورت حاشیهنشین در گوشه و کنار شهرها باقی
ماندند (احمدیان.)82 :1371 ،
در ایران مانند کشورهای درحال توسعه ،گسترش روزافزون این
سکونتگاه ها به یکی از مشکالت اساسی تددی شده است .در
دهه های  40و  50در نتیجه سیاست ها و خط مشی های
نادرست دولت و تمرکز همه جانده در شهرها ،مهاجرت از
محیط های روستایی به شهرها به صورت قاب توجهی بروز می
کند به گونه ای که تا اواسط دهه  ، 50تنها در تهران حدود 50
محله فقیرنشین و حاشیه نشین وجود داشت (بیات:1379 ،
 )55و در ابتدای انقالب حداق یک میلیون تهیدست در این
محالت فقیرنشین تهران سکونت داشتند که ارزیابی ها حاکی
از آن است که حدود  400هزار نفر از آنان در سکونتگاه های
غیررسمی می زیستند (همان .)69 :در این دوران ،طیف
متنوعی از مساکن نابهنجار از جمله آلونک ،زاغه ،کپر ،چادر،
اتاق ،قمیر ،زیرزمین ،مقدره ،گرگینی ،دیواره کپری و پاشلی در
اطراف شهرهای عمده کشور برپا شد (پیران1366 ،ب.)33 :
جمعیت سکونتگاه های غیررسمی در کشور ما رقم قاب توجهی
را نشان می دهد .در صورت بی توجهی به آنها ،تدعات و عواقب
اقتصادی ،اجتماعی آن ک جامعه را دربر خواهد گرفت .امروزه
اینواقعیت برای همه پذیرفته شده است که شهر یک سیستم
زنده و پویاست و وجود بیماری در بخشی از این سیستم ،به
سالمت ک آن آسیب خواهد رساند .از این رو توجه به راه
کارهای ساماندهی این سکونتگاه های بیمارگونه ،بسیار اهمیت
داشته و بررسی حاضر نیز در همین راستا انجام می پذیرد.

در این مطالعه موردی ،به بررسی نوع برداشت های مردم و
دالی تغییر آنها نسدت به مدیریت موجود و میزان تمای به
مشارکت سازمان یافته با مدیریت شهری ،تغییرات و عل زمینه
ساز آن ،در یکی از سکونتگاه های مهم غیررسمی در حوزه
کالن شهری تهران ،بنام اسالمشهر ،پرداخته شد .سواالت
اساسی در این پژوهش آن است که نوع مداخله و نحوه عملکرد
مدیران شهری ،چه تاثیری بر میزان اعتماد و مشارکت مردم در
بهدود آثار این پدیده خواهد داشت؟ هدف از این پژوهش،
دستیابی به راهکارهایی است که می توانند میزان اعتماد و
مشارکت مردم نسدت به مدیریت شهری را افزایش دهد و نیز
درک اینکه مدیریت شهری با چه اقداماتی و چگونه می تواند
در جلب مشارکت این ساکنان موفق بوده و از این سرمایه
اجتماعی برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی آنان بهره
جوید .در این بررسی علمی ،ابتدا به مدانی نظری رویکردهای
ح مساله اسکان غیررسمی پرداخته شد که از آن جمله ،بر
روی شیوه ها و رویکردهای مشارکت محور تاکید گردید .بنا به
دالیلی از جمله اهمیت تهران بعنوان پایتخت و سکونتگاهای
غیررسمی که اطراف آن رشد یافتند ،محدوده مورد مطالعه
یعنی اسالمشهر برگزیده شد .در همین راستا میزان و نحوه
دخالت مدیریت شهری بویژه شهرداری در طول زمان پیگیری
شد .برای بررسی تغییرات اعتماد و تمای مشارکتی مردم،
پرسشنامه هایی تهیه و در دو دوره مختلف بین ساکنین توزیع
گردید و ضمن انجام تحلی آماری ،در انتها نتایجی از آن
استخراج شد.
مبانی نظری و تجربی
مفهوم سکونتگاه های غیررسمی
برای توصییف سیکونتگاه هیای فقیرنشیین ،اصیطالحات بسییار
متنوعی بکار رفته است کیه هرییک نشیان دهنیده جندیه ای از
ویژگی های این سکونتگاه هاست .از جمله می توان سیکونتگاه-
هییای خودانگیختییه ( ،)spontaneousغیررسییمی (،)informal
مهارگسیییخته ( ،)uncontrolledمییوقتی ( ،)makeshiftنییامنظم
( ،)irregularغیرقانونی ( ،)illegalخودیار ( ،)self helpحاشیه-
ای ( ،)marginalپیرامونی ( ،)peripheralآلونک ()shanty town
و سیکونتگاه هیای کیم درآمید ( )low income settlementsرا
برشییمرد (پییاتر و لوییید .)213 :1384 ،در مجمییوع ،اسییکان
غیررسمی به مثابه یکی از چهره های بارز فقیر شیهری تعرییف
شده است که درون یا مجاور شهرها (بویژه شهرهای بزرگ) بیه
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شکلی خودرو ،فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسیمی شهرسیازی
با تجمعی از اقشار کم درآمید و سیطن نیازل کمییت و کیفییت
زندگی شک می گیرد و همان پدیده ای است کیه بیا عنیاوینی
چون حاشیه نشینی ،اسکان غیررسمی ،سکونتگاه های خودرو و
نابسامان و اجتماعات آلونکی خوانده می شیود (صیرافی:1381 ،
.)5

در اواخر دهه  1970یک شیوه جدید از جانب بانک جهانی و
سازمان مل

متحد و مؤسسه بین المللی ایاالت متحده

) 8(USAFDبه تدریج اتخاذ شد که بر اساس آن ،دولت ها
زمینه و تسهیالت بهدود شرایط فقرا را شک

داده و این

اجتماعات فقیر هستند که خود ،راه ارتقای خود را می یابند .در
واقع توانمندسازی ،ایجاد چارچوب های قانونی ،نهادی،

سابقه شکل گیری در کشور

اقتصادی ،مالی و اجتماعی برای افزایش کارایی اقتصادی و

در کشور ما پس از اصالحات ارضی و از سال های 1340-45

کارآمدی اجتماعی در توسه بخش مسکن است .(Pugh,2002:

به بعد ،مهاجران رانده از محیط روستا در محدوده شهرها ،در

) 328ارتقابخشی همراه با توانمندسازی اجتماعات محلی،

اراضی بایر و غصدی و با مواد و مصالن خاص از قدی حلدی،

مسأله فقر شهری است که دیگر

حصیر ،الستیک فرسوده ،خشت و گ

با همیاری یکدیگر

رهیافتی نوین برای ح

مهندسی ساختمان و تنها ،تزریق منابع مالی را راهگشا نمی-
بخش

سکونتگاه های غیربهداشتی و فاقد خدمات و تسهیالت زیربنایی

داند ،بلکه بر مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهی

و رفاهی برپا کرده و در آلونک های کثیف و ناسالم زندگی

عمومی و سازمان های غیردولتی و محلی و مشارکت فعال افراد

نمودند (حاج یوسفی ،1382 ،ص  .)180اگرچه سابقه شک

جامعه محلی نیز ،تأکید فراوان دارد (هادیزاده بزاز.)37 :1382 ،

گیری سکونتگاههای فقیرنشین در شهرهای بزرگ ایران به

این رویکرد ،کامال مشارکتی بوده و با نقش فعال خود ساکنین

پیش از دوران پهلوی باز می گردد ،به گونه ای که عددالغفار در

معنی می یابد .در مجموع برای برخورد با مساله اسکان

1246هی ق از ده درصد جمعیت تهران سخن به میان میآورد

غیررسمی ،چهار رهیافت عمده به شرح جدول شماره  1مطرح

که زندگی شان با استانداردهای متعارف زندگی متفاوت بوده

می باشند:

است (خاتم )2 :1382 ،ولی نخستین زاعه ها به مفهوم امروزی

جدول شماره  - 1رهیافت ها و راه کارهای حل مشکل اسکان

در سال های  1320-1325در ویرانه های آجرپزی جنوب

غیررسمی

تهران پای گرفت (حاج یوسفی.)15 :1381 ،

با نگرش محافظه کارانه

پدیده را باید ریشه کن نمود.

رویکردها و پیشینه حل مسأله در جهان و ایران

با نگرش لیدرال

پدیده را باید رها کرد

از اوای قرن بیستم که مسئله سکونتگاه های غیررسمی مورد

با نگرش رادیکال

پدیده را باید ریشه ای ح نمود

توجه جدی قرار گرفت رویکردهای مختلفی برای ح مسئله

با نگرش اصالح گرا

پدیده باید اصالح شود

اسکان غیررسمی در دستور کار قرار گرفت .عمده این رویکردها
صرافی270 :1382 ،

در ادامه می آیند:

2

الف ی نادیده گرفتن ،1ب ی حذف و تخلیه اجداری ،2ج ی
خودیاری ،3د ی مسکن عمومی ،4ه ی مکان و خدمات ،5و ی ارتقا
بخشی (بهسازی) 6و ی ی توانمندسازی.7
FOR
negligence

1

force eviction
self helping
4
public housing
5
site and service
6
upgrading
7
Enabling
8
UNITED
STSTES
AGENCY
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
3

کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی ،دوره ،8شماره ،3پاییز1396

26

مجموعه تجربیات ،سیاست ها و رویکردهای بکار گرفته شده در
برخورد با سکونتگاههای غیررسمی در ایران بطور خالصه در
جدول شماره  2آمده است:
جدول شماره  :2رویکردهای اصلی بری حل مساله اسکان غیررسمی
در ایران
سیاست/رویکرد

مصداق

دوره اصلی رواج

نتیجه

نادیده گرفتن

جنوب تهران

پیش و پس از
انقالب

رشد سکونتگاههای
غیررسمی

پاکسازی

جنوب تهران-
خاک سفید

دوره انقالب

نمودار شماره  :1رابطه اصالحات اداری ،حکمرانی محلی مطلوب و
کاهش فقر؛ منبع:

Brillantes, 2002: 9

جابجایی خانوارها

دهه هفتاد

تشکی محله های
جدید

همچنین حکمرانی محلی مطلوب در پهنه شهری ،پیوند
نزدیکی با رفاه و کیفیت زندگی جامعه محلی دارد و شهروندان

مسکن عمومی

کوی نهم ابان

در دوران
مختلف بویژه
پس از انقالب

فروش و واگذاری
مسکن از سوی کم
درآمدها

در پرتو آن می توانند از مسکن مناسب ،امنیت شغلی ،آب
سالم ،تعلیم و تربیت و سایر امتیازات رفاهی برخوردار شوند
(نمودار شماره .)2

سیاستهای بخشی
مختلف مسکن

قانون تامین
مسکن کم
درآمدها
()1372

پس از انقالب

مکان-خدمات و
آماده سازی

تمام شهرهای
ایران

دهه 1360

عدم پوشش کم
درآمدها

شهرهای جدید

کالنشهرها

دهه  1360و
اوائ هفتاد

عدم جذب و شمول
فقرا

بهساری و
توانمندسازی

بندرعداس-
کرمانشاه و
زاهدان

دهه 1380

عدم پوشش مناسب
ندود ارزیابی مشخص

نمودار شماره  :2حکمرانی شهری مطلوب و توسعه پایدار شهری؛
منبعHall, 2000: 165 :

-

ایراندوست174 :1388 ،

حکمرانی مطلوب ،زمینه تحقق رویکرد مشارکتی
حکمرانی مطلوب و یا به تعدیری مدیریت بهینه ،رویکردی نوین
د ر اداره امور عمومی است که در قلمروهای فراملی ،ملی و
محلی کاربرد گسترده ای یافته است و رابطه مطلوب و متعالی
دولت و جامعه از نتایج آن است .در شرایط حکمروایی مطلوب،
به نیازهای محلی توجه می شود و صدای ضعیف ترین و
فقیرترین افراد نیز شنیده می شود .لذا همواره نوعی امید به
حداق رساندن فقر وجود دارد (نمودار شماره .)1

در پرتو شرایط حکمرانی محلی مطلوب می توان به تواناییهای
همه افراد از جمله کم درآمدها ارزش و اعتدار داد و لذا توسعه
ای حقیقی و پایدار را برای شهرها متصور شد .زیرا بخش جامعه
ی مدنی که شام مردم مختلف است ،زمینه های شکوفایی
خود را می یابد (نوابخشی و ارجمند.)133-124 :1388 ،
نقش شهرداریها در رویکرد مشارکتی
طدق نظرات ارائه شده از سوی صاحدنظران (ر.ک به :صادقی،
1388؛ صرافی 1382 ،الف و ب) ،کارآمدترین روش برای رفع
مشکالت سکونت گاه های غیررسمی ،طرح بهسازی و
ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی با رویکرد توانمندسازی و
مشارکت مردم است .این فرایند عالوه بر فضاهییای کالددی و
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فیزیکی ،مستلزم توجه به فضاهای غیر کالددی نیز است و

بعد محلی ،بر عهده ستاد اصلی شهرداری است .در سطن سوم

دولت ،شوراها و شهرداری ها وظیفه دارند تا از طریق

نیز که سطن اجرایی است و بیشتر به عملیات فنی و اجرایی

زیرساختهای شهری وارائه تسهیالت و نیز قانونمند کردن و

توجه دارد ،از وظایف سازمان های اجرایی شهرداری است.

تعیین تکلیف مالکیت زمین در سکونتگاه های غیررسمی در

وظیفه وزارت کشور ،سازمان شهرداری ها وزارت مسکن و

جهت بهسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی حرکت

شهرسازی است که تطابق سطوح محلی ،منطقه ای و ملی را با

کنند .از سویی الزم است که به ساختار حاکمیت شهری در

همدیگر تضمین و مکانیزهای الزم آن را جهت هماهنگی و

ایران و جایگاه دولت ،شورای شهر و شهرداری در آن ،بعنوان

تطابق پیش بینی نمایند .الدته آنچه مسلم است ،وجود نکات و

مهمترین نهادهای محلی ،بیشتر از این پرداخته شود .مهمترین

موارد مهم و کاربردی زیادی در زمینه بهسازی و ساماندهی

امر در بهسازی سکونتگاه های غیررسمی ،توجه به تقویت نقش

سکونتگاه های غیررسمی است ،اما آنچه باعث عدم اجرای آنها

نهادها در سطن محلی است؛ یعنی از وظایف اصلی نهادهای

می شود ،سوء مدیریت و متولی نامشخص آن است .در واقع،

محلی ،مطالده بهسازی سکونتگاه های غیررسمی از دولت

علیرغم وجود طرح ها و برنامه های جامع و کاملی ،اجرای این

آن است .چراکه اگر این انگیزه در سطن

طرح ها و برنامه ها همواره با مشک مواجه بوده است .تحقق

محلی وجود داشته باشد ،بطور حتم باعث ایجاد انگیزش در

مدیریت واحد شهری که انتظار و خواسته همه مدیران و

ورود به سطوح منطقه ای و ملی در بحث سکونتگاه های

متخصصین جامعه است ،در شهرهای ما محقق نگردیده است.

غیررسمی خواهد شد .درحالی که مواردی از جمله سیاست

اعتقاد بر این است که شورای شهر و شهرداری میتوانند بدنه

گذاری ،حمایت گری ،ظرفیت سازی ،ایجاد انگیزش و نظارت،

مدیریتی مناسدی برای این راه دشوار باشند.

مرکزی ،و تسهی

مهمترین وظایف کنشگران سطوح دولتی و خصوصی است.
سازمان های محلی را می توان به سازمان های محلی سنتی،
بازارگرا و جامعه گرا تقسیم نمود .بهترین نوع حکومت محلی،
سازمان های جامعه گرا هستند که مردم و شهروندان در آن
بازیگران اصلی اند و در اجرای سیاستگذاریها ،رضایت همه
مردم و اقشار جامعه شرط است و گروه های اجتماعی محلی،
نقش اساسی دارند.
ورود به بحث سکونتگاه های غیررسمی در سه سطن نهادی،
سازمانی و اجرایی ،امکان پذیر و موثر است .در سطن نهادی،
فرایندهای تصمیم گیری ،سیاست گذاری ،هماهنگی و جلب
مشارکت ،بطور مشخص ،در حیطه وظایف شورای شهر است که
بتواند آنها را بخوبی ایفاء نماید و سایر سازمان ها را چه بصورت
رسمی و چه غیررسمی هماهنگ کند و به عنوان منتخدین
مردم بتوانند اعتماد مردم در بافت های غیررسمی را به برنامه
ها واقدامات جلب کنند .در سطن سازمانی ،وظایفی چون
تصمیم سازی ،برنامه ریزی و تجهیز منابع مطرح است ،که در

معرفی محدوده مطالعه
اسالمشهر یکی از شهرهای واقیع در حیوزه کالنشیهر تهیران ،از
زمان شک گیری ،با چالش اسکان غیررسمی مواجه بوده اسیت.
محله میان آباد در جنوب شهر اسالمشیهر و جنیوب کمربنیدی
الغدیر قرار دارد (نقشیه شیماره  .)2ایین محلیه در سیال 1385
نزدیک به  24هزار نفر جمعیت داشته و در پایان سیال  1386و
ابتدای سال  ،1387حدود  45هزار نفر در میان آباد زندگی میی
کردند .مهمترین محله از محیالت شیهر اسالمشیهر از نظیر دارا
بودن مسئله اسکان غیررسمی است .از ابتدا ،روسیتایی کوچیک
بوده که به دلی مهاجرت های گسترده در دهه هیای قدی  ،بیه
صورت سکونتگاه نسدتاً بزرگی درآمده است و از زمان الحیاق آن
به محدوده شهر اسالمشهر ،اهمیت فزاینده ای در میان محیالت
شهر پیدا کرده است .این محله با فاصله ای در حدود  1کیلومتر
به کمربندی الغدیر در شمال محدود می شود و سراسر محدوده
های دیگر این محلیه را اراضیی بیایر و زمیین هیای بیا کیاربری
کشاورزی دربرگرفته است .بافت آن به گونه ای است کیه درآن،
سکونتگاه ها بصورت فشرده و نامنظم در قسمت مرکزی محلیه
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تمرکز یافته و تراکم فشرده مسکونی و انسانی در آن دییده میی
شود .محله میان آبیاد کیه در فاصیله  4کیلیومتری شیرق شیهر
اسالمشهر واقع شده است در ارتفاع  1050کیلیومتری از سیطن
دریاهای آزاد قرار دارد (رای فن ،مهندسیین مشیاور و شهرسیاز،
1378؛ .)10

زمانی در محدوده زمستان  1386و بهار  1387نسدت به هم
مقایسه گردد .در انتها با جداول فراوانی و تحلی اسپیرمن،
نتایج قاب استنادی حاص گردید.

یافته های پژوهش و تحلیل آن
در طول دوره پژوهش ،شهرداری در محدوده اختیارات و توانایی

نقشه شماره  :1موقعیت اسالمشهر

های خود توان سته اقدامات اعتمادسازانه و مثدتی را انجام دهد
که از اولین و مهمترین آنها این است که محدوده اسکان
غیررسمی میان آباد یا به بیانی ک این محله بزرگ ،در
محدوده خدماتی و قانونی شهر وارد گشت .همچنین شهرداری
اقدام به روکش کردن معابر ،تنظیف جوی ها و کوچه ها و از
ای ن قدی نموده داده است .در مجموع ،وضعیت دریافت و
برخورداری مردم محدوده مورد مطالعه از خدمات شهروندی تا
اندازه درخور توجهی بهدود یافت .نظراها و مواضع مردم نسدت
به مدیریت شهری ،در دوره دوم نسدت به دوره اول ،گرایش به
سمت مثدت داشته است (جدول شماره  )3که این خود می
تواند از نتایج عملکرد شهرداری در حوزه خدمات رسانی باشد.

روش تحقیق
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با کمک روش های
آماری ،تحلی همدستگی اسپیرمن و نرم افزار  spssانجام شده
است .آمار و اطالعات الزم در این پژوهش با روشهای مختلفی
تهیه گردید .در مطالعات نظری و پیشینه ،از روش کتابخانهای
استفاد ه شد .ضمن آنکه بخش قاب توجهی از اطالعات از روش
میدانی بویژه با پرسشنامه جمعآوری گردید .برای انتخاب نمونه
با توجه به تعداد اعضای جامعه نمونه محله (حدود 40هزار نفر
و  8هزار سرپرست خانوار) ابتدا به انتخاب نمونه راهنما ( pilot
 )samleبر اساس صفت آماری تمای و عدم تمای به مشارکت
با مدیریت شهری ،اقدام شد .با توجه به نسدت  67درصد تمای
و  33درصد عدم تمای ( 20از  30و  10از  ،)30با سطن
اطمینان باالی  95درصد( )0.954و  tبرابر با  ،2با استفاده از
روش برآورد نمونه در توزیع های دوجمله ای ،تعداد سرپرستان
خانوار مورد پرسشگری 396 ،بدست آمد که در نهایت400 ،
مورد درنظر گرفته شد .برای بررسی تغییرات زمانی میزان
تمای مشارکت و بررسی میزان اثرگذاری اقدامات شهرداری در
آن ،تعدادی از سؤاالت پژوهش ،در دو دوره مختلف از نمونه
های ثابت (سرپرستان خانوار) پرسیده شده است تا تغییرات

جدول شماره  :3ارزیابی مردم از کیفیت خدمات ارائه شده از جانب
مدیریت شهری

بسیار
خوب

خوب

متوسط

ضعیف

بسیار
ضعیف

نوع
ارزیابی

2

5

18

47

28

درصد
دوره اول

9

11

41

24

15

درصد
دوره دوم

مندع :برداشت میدانی
به موازات تغییر نگاه مردم نسدت به مدیریت شهری ،میزان
تمای به مشارکت آنان نیز تغییر کرده ،یعنی در دوره دوم،
تمای افراد برای مشارکت ،نسدت به دوره اول بیشتر شده است.
 17درصد ،تمای شان در گذشته بیشتر بوده 29 ،در صد ،فرقی
بین گذشته و اکنون نداشته و در مقاب  54 ،درصد ابراز داشتند
تمای شان اکنون بیشتر است.
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چنین بنظر می رسد که تغییرات پدید آمده ،بدلی توجه بیشتر
شهرداری و کمیت و کیفیت خدمات رسانی به این محله بوده
است .برای پی بردن به میزان اعتدار این حدس ،سوال دیگری
از افراد با این مضمون پرسیده شد که آیا خدمات رسانی
شهرداری و عملکرد آنرا در تغییر نگاه خود و تمای به مشارکت
با مدیریت شهری موثر می دانند یا خیر 87 .درصد پاسخ مثدت
و  13درصد پاسخ منفی دادند .همچنین میزان رضایت کلی
مردم از عملکرد مدیریت شهری(جدول شماره  )4و میزان
اعتماد مردم محلی(جدول شماره  )5که از پایه های اصلی
مشارکت افراد است در این دو دوره ،تغییرات آشکاری را از خود
نشان می دهد .همچنین در مورد تغییرات زمانی میزان تمای
به مشارکت سازمان یافته با مدیریت شهری ،در دوره دوم
نسدت به دوره اول تغییرات مثدت و آشکاری نشان می-
دهد(جدول شماره .)6
جدول شماره  :4میزان رضایت کلی مردم از عملکرد مدیریت شهری

بسیار
کم

کم

متوسط

باال

بسیار
باال

میزان رضایت مردم
از عملکرد مدیریت
شهر

39

22

21

11

7

درصد در دوره اول

19

14

29

27

11

درصد در دوره دوم

مندع :برداشت میدانی
جدول شماره  :5میزان اعتماد و باور مردم نسبت به مدیریت
شهری(زمستان  1386تا بهار )1388

بسیار
باال

باال

متوسط

کم

بسیار کم

طیف

4

12

19

27

38

دور
اول(زمستان
)1386

11

16

31

24

18

دور
دوم(بهار)1388
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جدول شماره  :6میزان تمایل به مشارکت سازمانیافته با مدیران و
برنامه ریزان

منبع :برداشت میدانی

برای اثدات وجود همدستگی بین متغیرها در این محله از آزمون
های آماری استفاده شد .با توجه به وجود طیف های برابر و با
در نظر گرفتن این موضوع که در محیط نرم افزاری SPSS
بجای هر طیف ،رقم متناظر با آن وارد گردیده است ،لذا از
آزمون همدستگی اسپیرمن1استفاده شد که خالصه نتایج آن در
ادامه بیان می گردد .با توجه به جدول شماره  ،7میزان
همدستگی بین دو عام «ارزیابی از خدمات رسانی مدیریت
شهری» و «اعتماد به مدیریت شهری» در حد  0.952بدست
آمده است .این عدد مثدت و نزدیک به یک( )1است .این امر
بیان کننده این واقعیت است که همدستگی زیاد و مثدتی بین
دو عام «ارزیابی از خدمات رسانی مدیریت شهری» و «اعتماد
به مدیریت شهری» برقرار است .یعنی چنانچه فردی در عام
اول ابراز تمای یا اظهار نظر مثدت و یا منفی کرده باشد،
تصمیم و اظهارنظر وی در مورد عام دوم نیز ،به همان جهت
مشابه (مثدت یا منفی) متمای خواهد بود.
از لحاظ آماری نیز-p ،مقدار آزمون ،معناداری ( رو) که در
جدول فوق ،گزارش شده است ،مقدار صفر( )0را نشان می دهد
که چون در هر سطحی از ( آلفا) ،بعنوان مثال  =0.05
(آلفا)-p ،مقدار آزمون از ( آلفا) کمتر است ،بنابراین فرض
صفر بودن ( رو) رد می شود .به بیانی دیگر فرض  H0رد می
شود .لذا همدستگی بین دو عام مذکور ،بطور کام معنی دار
است .همچنین با توجه به جدول شماره  ،8بین دو عام
«ارزیابی از خدمات رسانی مدیریت شهری» و «میزان تمای به
مشارکت سازمان یافته با مدیریت شهری» همدستگی در حد
 0.825بدست آمده است.

مندع :برداشت میدانی

Spearman

1
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جدول شماره :7میزان همبستگی بین ارزیابی خدماترسانی

جدول شماره – 9میزان همبستگی بین اعتماد به مدیریت شهری و

مدیریت شهری و اعتماد به مدیریت شهری

تمایل به مشارکت سازمان یافته با مدیریت شهری
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جدول شماره :8همبستگی بین ارزیابی خدماترسانی مدیریت
شهری و میزان تمایل به مشارکت سازمان یافته با مدیریت شهری
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مثدتی بین دو عام « اعتماد به مدیریت شهری» و «تمای به
مشارکت سازمان یافته با مدیریت شهری» برقرار است.
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n's rho
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)** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

همچنین با توجه به جدول شماره  ،10میزان همدستگی بین
دو عام «رضایتمندی کلی از عملکرد مدیریت شهری» و
«تمای به مشارکت سازمان یافته با مدیریت شهری» در حد
 0.808بدست آمده است .همانگونه که مالحظه میکنیم ،این
عدد مثدت و نزدیک به یک( )1است .این امر بیان کننده این
واقعیت است که همدستگی زیاد و مثدتی بین دو عام
«رضایتمندی کلی از عملکرد مدیریت شهری » و «تمای به
مشارکت سازمان یافته با مدیریت شهری» برقرار است.
جدول شماره –10میزان همبستگی بین رضایتمندی از عملکرد
مدیریت و تمایل به مشارکت سازمان یافته با مدیریت شهری
TAM.M
OSH
)**(.808

REZ.AM
AL
1.000

)** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed
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نتیجه گیری
توانمند سازی نوعی نگرش به اسکان غیر رسمی است که در آن
دولتها کوشش میکنند به جای طرز نگرشی مقابله و تخریب
محیطی توانمند تحت شرایطی که مردم ساکن در محالت با
استفاده از منابع تحت مالکیت خود و تولیدشان بتوانند راه
ح هایی محلی برای مشکالت مسکن و سرپناه خود پیدا کنند.
بر مدنای این نگرش سکونتگاه و سرپناهی که اقشار کم درآمد
شهری با سرمایه خود احداث کردهاند ،بخشی از سرمایه
اقتصادی ک جامعه محسوب میشود که باید براساس
برنامه ریزی مشارکتی و با تأکید بر جلب همکاری آنها در زمینه
شناخت اولویتها و راهکارها به ساماندهی انتظامبخشی این
گونه سکونتگاهها پرداخته شود.
بررسی نظری و تجربی حاضر نشان می دهد که شهرداری ها
بعنوان فعال ترین و پرکارترین سازمان ها و نهادها که بیشترین
برخورد و مواجهه را با تحوالت شهری از جمله سکونتگاههای
غیررسمی دارد ،باید بیش از پیش بعنوان هدف آموزش های
نحوه برخورد با اسکان غیررسمی قرار گیرد؛ زیرا نوع برخورد و
عملکرد این نهاد ،در سرنوشت فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی
سکونتگاه های غیررسمی بسیار موثر و مهم می باشد .همان-
گونه که نتایج بررسی موردی در محله میان آباد نیز تایید می-
کند ،کیفیت عملکرد مدیریت شهری میتواند در تغییر نگاه
مردم نسدت به مجموعه مدیریت شهری ،در تغییر میزان اعتماد
افراد به مدیریت شهری و در نهایت در میزان تمای مردم به
مشارکت با مدیریت شهری بسیار موثر باشد .لذا یکپارچگی،
دقت باال در انجام وظایف و نوع نگرش و برخورد مدیریت
شهری با پدیده سکونتگاههای غیررسمی بسیار مهم و اساسی
است.
باتوجه به اهمیت نقش و جایگاه این نهاد در ساماندهی و
توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی ،الزم است که دستگاه-
های مرتدط و نهادهای استانی و ملی ،بیشترین تالش خود را
برای تغییر نگاه ،آماده سازی و ظرفیت سازی در شهرداری ها
در برخورد مناسب و مطلوب با ساکنان سکونتگاه های
غیررسمی بکار گیرند .شهرداری ها نیز باید از توان و ظرفیت
کلیه نهادهای محلی و فرامحلی ،بخصوص اعضای ستاد
توانمندسازی برای خدمات رسانی مناسب ،جلب اعتماد و
مشارکت افراد برای ساماندهی محیط های زندگی آنان بهره
گیری نمایند .لذا پیشنهادات زیر قاب ارائه می باشد:
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-

تغییر نگاه مدیریت شهری و تقویت رویکردهای
مشارکت جویانه در ح مشک سکونتگاههای
غیررسمی

-

اعمال دخالت های مؤثر ،بنیادی ولو کوچک در
محالت غیررسمی جهت جلب اعتماد مردم

-

گام برداشتن در جهت خدماترسانی به عنوان
اقداماتی اعتنادساز در بین ساکنان این نواحی

-

انجام برخی اقدامات عاج و تعدادی از پروژههای
پیشگام در راستای ساماندهی و توانمندسازی ساکنان
این سکونتگاهها
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Abstract
Informal settlements in most countries as a problem and considered an unacceptable phenomenon. City managers
interact with residents of informal settlements are favorable and constructive. In this paper, the change of attitude and
behavior towards informal settlements in urban management is emphasized. The aim is to establish relationships
between people and management practices to be reviewed in the light of informal settlements and the possibility of
organizing public participation to be determined. The question is what type of intervention and municipal managers'
performance impact on people's confidence and participation and Is the urban management performance will improve
informal settlements?
Statistical population includes people living in the Mianabad, Eslamshahr. Eslamshahr is located in Tehran metropolitan
area. The Mianabad neighborhood is most important informal settlements in the city of Eslamshahr. 400 was sampled
and checked on it in two different periods (2007 and 2009) and then analysis was performed with software spss and
excel.
The results show positive effects in two periods of time. Positive assessment of the quality of municipal management
services increased from 7 to 20 percent. People's satisfaction was changed from 18to 38 percent. The trust and
confidence of the people towards the urban management had risen from 16 to 27 percent. Also the tendency for
individuals to participate in the organization of neighborhoods rose from 15 to 33 percent.
Key words: Management , Urban Informal settlements; Public participation
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