بررسی گرایش به مشارکت ساکنان محله اسالم آباد تهران

شرکت بین المللی پردازش اطالعات نقش کلیک

جمشید گراوند
علی برکاتی

چکیده:

با توجه به اهمیت بافتهای فرسوده و جایگاه مهم آن در برنامههای توسعه پایدار شهری ،ساماندهی اینگونه بافتها
را می توان جز ضروریترین اقدامات برنامهریزان کشور به حساب آورد .فرسودگی عاملی است که باعث زدودن خاطرات
جمعی ،افول حیات شهری و شکل گرفتن حیات شهری روزمره میگردد و بدون مشارکت مردم ،این روند با آسیب های
جبران پذیری همراه خواهد بود .اسالم آباد یکی از محدوده های حاشیه نشین منطقه دو است که در ضلع غربی بزرگراه
چمران و در شمال و جنوب پل مدیریت گسترش پیدا کرده این محدوده مسکونی در اراضی حریم بزرگراه چمران که به
فضای سبز اختصاص داشته توسعه یافته است و اسکان ساکنان در این بخش بدلیل قرارگیری در مسیل درکه و خطرات
ناشی از آن غیر مجاز می باشد .الزم است تا این محله از حالت مسکونی خارج شده و با تغییر کاربری و ساماندهی
روددره به مجموعهای تفریحی تبدیل شود .قبل از هر اقدام ابعاد مساله از نظر ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی آنها مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق بتوان گرایش ساکنان را به مشارکت آگاه شد و از هرگونه خسارت
یا آسیب جبران ناپذیر به ساکنان این محله جلوگیری به عمل آورد .در تحقیق حاضر ترکیبی از مطالعات اسنادی و
تکنیکهای کمّی و کیفی برای گردآوری اطالعات استفاده شده است .یافته های تحقیق بیانگر مشارکت مردم در صورت
اختصاص امتیازهای مدنظر آن ها حکایت دارد.

واژگان کلیدی :نوسازی مشارکتی ،واگذاری واحد مسکونی ،بافت فرسوده ،شهرسازی اجتماع گرا.

.دانشجوی دکترای پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی (رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی پردازش اطالعات نقش کلیک)
.کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران(کارشناس اجتماعی شرکت پردازش اطالعات نقش کلیک)
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مقدمه

عدم توجه و یا توجه دیرهنگام به نوسازی و اصالح بافتهای فرسوده شهری ،پیوند ارگانیک بافتها و بخشهای مختلف
شهری را برهم زده و با شکل گیری ساختار دوقطبی سنتی و مدرن ،آسیبهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی مختلفی
بویژه در کالنشهرها به دنبال داشته است .توجه به نوسازی و بازیابی کارکردهای آنها در محیط اجتماعی و کالبدی شهر
ضمن حل مسائل موجود میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای توسعه شهر نیز باشد .در سالهای اخیر یکی از برنامههای
اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری ،نوسازی و ارتقاء کیفیت زندگی ،سطح تسهیالت و خدمات در مناطق و بافتهای
فرسوده بوده است .تحقیق حاضر به منظور شناسایی وضعیت کالبدی و اجتماعی -فرهنگی محله اسالمآباد واقع در
منطقه شهرداری تهران از نظر نیازها ،نگرشها و دیدگاههای ساکنان و زمینههای مشارکت آنها در فرایند نوسازی بافت
فرسوده این محله انجام شده است .در این راست ا مطالعات و تجربیات جهانی در زمینه نوسازی بافت فرسوده و شیوههای
مشارکت مردم در آن به منظور انطباق این تجربیات با وضعیت محله مطالعه شده است .سپس از طریق پیمایش و
مطالعه میدانی با استفاده از روشهای کمی و کیفی دیدگاه و نظرات شورایاری ،گروههای متنفذ محلی ،ساکنان به منظور
دستیابی به شیوهها ،راهحلهای مشترک و مورد توافق در جهت مشارکت سنجش و ارزیابی صورت گرفته است.
مبانی نظری پژوهش

رشد جمعیت و شهرنشینی ،تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی را در هر اجتماع شهری ایجاد کرده
است .بعد از سال ها رشد ارگانیک ساختار کالبدی شهرها ،برنامه های جامع شهری در دهه  04آغاز گردید تا گامی در
جهت اصالح و جلوگیری از رشد نامنظم و بدون انسجام در شهرها باشد .برنامه های نوسازی با تاخیر بسیار نسبت به
تحوالت شهرهای ایران همراه بوده است درواقع علت نابسامانی وضع موجود ،ناشی از مسائل و مشکالت جا مانده از
سالیان دور می باشد .یکی از مشکالت ،فرسودگی کالبد و اجتماع محلی می باشد مشکلی که بسیاری از شهرها بدان
مبتال می باشند و باعث بیسازمانی ،عدم تعادل ،عدم تناسب و بیقوارگی بافتهای شهری شده است.
در این راستا نظریه های متعددی در زمینه برنامهریزی مشارکتی و شهرسازی مشارکتی از نیمه دوم دهه  694به
بعد مطرح گردید .نظریه مشارکتی جان ترنر یکی از این موارد می باشد .جان ترنر نشان داد هنگامی که دولت مرکزی
در امور اجتماعات محلی دخالت میکند هم نیازهای واقعی این جوامع برای دولت مرکزی نهفته است و هم با کنار
گذاشتن مردم محلی توان و امکانات آن نیز از دست میرود .از اینرو ،ترنر مشارکت را در میزان نقش «دولت» و «مردم»
در مدیریت جامعه تعریف می کند .همچنین نوع مدیریت را به دو اقدام اساسی خالصه می کند و آن «فراهم کردن» و
«تصمیم گرفتن» است و معتقد است که معموالً هر کسی که منابع و امکانات را فراهم می کند به خود حق می دهد که
در تصمیم گیری نیز دخالت کند .اما در جوامع مختلف رابطه بین دولت و مردم براساس فراهم کردن و تصمیم گرفتن
تعیین میشود که طبق جدول زیر ،چهار حالت ممکن قابل تصور است.
جدول شماره  :رابطه بین دولت و مردم
تصمیم می گیرد؟
چه کسی

دولت
فراهم
می کند؟
مردم

دولت

مردم

دولت فراهم میکند و دولت

دولت فراهم میکند و مردم تصمیم

تصمیم میگیرد

میگیرند

مردم فراهم میکنند و دولت

مردم فراهم میکنند و مردم تصمیم

تصمیم میگیرد

میگیرند

- John turner

2

بررسی میزان تمایل به مشارکت در محله اسالم آباد تهران

آخرین نظریات بر این امر تاکید دارند که دولت و مردم شرکایی هستند که با یکدیگر تقسیم کار می کند .محققین
در زمینه مشارکت ،در سالهای اخیر نظریات مربوط به مشارکت سازمان ملل ،بانک جهانی و  ...را بار دیگر آزمودند و در
مورد نظریه آنان به نظریه تازهتری رسیدند .نظریه پردازان اخیر ،از نظریه مشارکت به نظریه شراکت رسیدند .بر اساس
نظریه شراکت ،دولت و مردم باید مانند دو شریک دارای منابع مشترک و با حقوق و اختیارات معین در کلیه کارهای
مربوط به توسعه و اداره امور محلی کشور دوش به دوش همدیگر و هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند .در نظریه شراکت
هم دولت و هم مردم با هم کار میکنند .دولت آن چرا که مردم نمیتوانند فراهم کنند و یا درباره آن تصمیم بگیرند،
فراهم میکند و یا برای آن تصمیم میگیرد و همزمان مردم محلی در چهار چوب تشکیالت اجتماعات محلی خود هر
آنچه که میتوانند فراهم میکنند و در مورد هر آنچه که بخواهند و بتوانند تصمیم میگیرند (رفیعیان .) 4 : 831،یکی
از مدل های مشارکت که به نحوی شفاف ،فرآیند کلی مشارکت پذیری شهروندان را بیان کرده است مدل سطح بندی
شده ارنشتاین می باشد:
جدول شماره  :2سطوح مشارکت بر اساس نظریه ارنشتاین
Citizen power
(کنترل ،قدرت)
درجات قدرت شهروندی
Tokenism
(مشارکت صوری)

3.Citizen Control
1.Delegated Power
9.Partnership
4.Placation
0.Consultation

درجات پذیرش گروهی اندک

8.Informing

Non-participation

.Therapy

(عدم مشارکت)

 .3کنترل شهروندی
 .1عمده قدرت دردست شهروندان(شوراها ،قدرت در نهادها)
 .9چانهزنی و رسیدن به توافق بین قدرتمندان
 .4مشاوره دادن به بی قدرتان
 .0شنیدن نظرات بی قدرتان
 .8اطالع دهی
 .درمان

.Manipulation

 .اغوا کردن ،تقلب

پایینترین سطح نردبان ارنشتاین هیچ قدرتی برای شهروندان وجود ندارد .به عبارت دیگر عدم مشارکت در دو رده،
خود را نشان میدهد که وی آنها را دستکاری و درمان مینامد.
به نظر ارنشتاین دستکاری به این معناست که بعضی سازمانهای دولتی ،شکلهای ساختگی از مشارکت را تدارک
دیدهاند که هدف واق عی آنها ،آموزش شهروندان برای قبول کارهایی است که از قبل تکلیفش روشن شده است (شریفیان
ثانی .)08 : 834،در پله بعدی شکل دیگری از عدم مشارکت معرفی میشود که درمان نام گرفته است .این نوع
مشارکت هم غیرصادقانه و هم خودخواهانه است .در این جا هدف پیداکردن راه چارهای برای ردکردن دیدگاهها و
رفتارهایی است که سازمان مربوطه خودش با آن موافق نیست ،اما نمیتواند این مسأله را آشکارا بیان کند؛ لذا در زیر
پوشش نظرخواهی از شهروندان ،آن دیدگاهها را رد میکند (همان.)04 :
پلههای دیگر این نردبان اطالع رسانی و مشاوره است ،این مرحله به معنی آگاهکردن شهروندان از حقایق موجود در
برنامههای دولت ،حقوق و مسئولیتهای آنان و راهکارهای موجود است .اطالعرسانی ،مشاوره و کسب نظر شهروندان ،در
صورتی که واقعی باشد و جریان اطالعات یکسویه نباشد ،میتواند مفید واقع شود.
دریسکل معتقد است ،مشارکت بر سه اعتقاد ذیل مبتنی است:
 .توسعه ،در وهله اول و پیش از همه باید به نفع ساکنان محلی باشد؛

participation
partnership
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 .مردمی که در محدوده مورد برنامهریزی زندگیمی کنند ،دقیقترین اطالعات را درباره آن محدوده و موضوعات
مرتبط با آن دارند؛
 .8مردمی که بیشترین تأثیرات را از تصمیمات میپذیرند ،سهم بیشتری برای مشارکت در روند تصمیمگیری دارند.

دریسکل اشکال مختلف مشارکت را در دو دسته کلیتر "مشارکت" و عدم مشارکت" جای میدهد .وی در یک
نمودار انواع مشارکت را برحسب میزان اختیار در تصمیمگیری و تعامل نشان میدهد.
براساس نمودار زیر قلمرو مشارکت به شرح زیر است:
مشاوره زمانی است که برنامهریزان ،نظرات مردم را جویا و به آنها بهطور جدی در تصمیمگیریها توجه میشود.
مشاوره بسته به چگونگی انجام آن ،میتواند در حوزه مشارکت یا عدم مشارکت قرارگیرد.

سهیم شدن در
تصمیمات

مسوولیت پذيري

مشارکت

مردم

مشاوره

میزان قدرت تصمیمگیری

نمودار شماره  :1مشارکت و عدم مشارکت از نظر دریسکل

بسیج اجتماعی

عدم مشارکت

مسئولیت طلبی نمايشی

تیین

دستكاري و تقلب

افزايش تعامل و همكاري با جامعه

زمانی که از مردم خواسته میشود در برنامهای که از قبل تدارک دیده شده شرکتکنند .برخی اوقات ،بسیج
اجتماعی به حوزه عدم مشارکت و گاهی اوقات هم به حوزه مشارکت کشانده میشود.
اگر مردم ندانند که مشغول چه کاری هستند و چرا این کار را انجام میدهند و فرصت کمی برای تأثیرگذاری بر روند
طرح و نتایج آن داشته باشند ،بسیج اجتماعی در قلمرو عدم مشارکت قرارمیگیرد .بسیج اجتماعی میتواند به مشارکتی
معنادار تبدیل گردد به شرطی که:
الف .مردم به اندازه کافی نسبت به کاری که انجام میدهند ،اطالعات داشته باشند؛
ب .مشارکت ،کامال داوطلبانه و اختیاری باشد؛
ج .آراء و نظرات مردم بر تصمیمات و نتایج طرح تأثیر بگذارد.
مسئولیتپذیری مردم زمانی شکل میگیرد که شهروندان فعالیتی را آغاز میکنند ،خود تصمیماتی اتخاذ و نهایتاً
محصول نهایی کار را تعیین میکنند .سطح تعامل با دیگر افراد جامعه پایین اما قدرت تصمیمگیری باالست.
سهیم شدن در تصمیمات وقتی است که همه اعضای جامعه بدون درنظرگرفتن سن و سوابق شان فرصت مییابند تا
در روند امور شرکت کنند و سهم برابر برای تأثیرگذاری بر تصمیمات داشته باشند .مهم این نیست که طرح توسط دولت
یا مردم آغاز شده باشد ،بلکه آن چه اهمیت دارد این است که متصدیان طرح اهمیت جلب همکاری و مشارکت سایر
اعضای جامعه در جریان برنامهریزی و تصمیمگیری را درک نمایند (حبیبی و رضوانی.) 830 ،
آخرین نظریات در مورد مشارکت تأکید دارد که دولت و مردم شرکایی هستند که با یکدیگر تقسیم کار میکنند .بر
اساس نظریه شراکت ،محققین معتقدن د که دولت و مردم باید مانند دو شریک دارای منافع مشارکت و با حقوق و
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اختیارات معین در کلیه کارهای مربوط به توسعه و اداره امور ملی و محلی کشور دوش به دوش یکدیگر و هماهنگ با
یکدیگر فعالیت کنند (مطوف.)4 : 813 ،
اهمیت بحث بافت فرسوده باعث شد که در راستای سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ، 040در قانون
برنامه چهارم توسعه نیز ،مواردی در خصوص بافتهای فرسوده بیان شده و منابع و اعتبارات و امتیازات ویژهای جهت
نوسازی آنها مشخص شود.
ضرورت نوسازی با توجه به اهمیت مشارکت شهروندان در کلیه برنامهها و اقدامات توسعهای از جمله در حوزه مسایل
شهری ،امروزه مفاهیم و نظریههایی همچون «شهرسازی مشارکتی» و «برنامهریزی مشارکتی» مطرح گردیده است.
برنامهریزی مشارکتی یکی از پارادایمهای برنامهریزی شهری است که به درگیری و مداخله همه اجزاء اجتماع محلی در
فرایندهای راهبردی و مدیریتی برنامهریزی شهری ،فرایندهای برنامهریزی در سطح اجتماعات محلی شهرها و روستاها
تاکید دارد .این پارادایم از برنامهریزی به مثابه بخشی از توسعه اجتماع محلی تلقی میگردد (لوفور .) 444 ،
در برخی از رویکردها به مشارکت حداکثری شهروندان در تمامی مراحل برنامهریزی و تصمیمسازی تاکید میشود در
حالیکه برخی دیدگاه ها قایل به مشارکت محدود شهروندان بوده و برخی نیز صرفاً مشارکت صوری شهروندان را پذیرفته
و در عمل به کار میبندند .و از سوی دیگر نیز نگرشها ،توانمندیها و ظرفیتهای گروههای مختلف اجتماع محلی در
فرایندهای برنامهریزی شهری با یکدیگر متفاوت میباشد .یکی از مسایل اصلی برنامهریزی مشارکتی برقراری تعادل بین
اهداف و شیوههای اجرای برنامهریزی مشارکتی با نگرشها ،خواستهها و منافع متفاوت و غالباً متعارض گروههای مختلف
شهروندان و اجتماعات محلی است .واقعیت این است که مداخله و مشارکت شهروندان در فرایند برنامهریزی و شهرسازی
با حساسیت ،پیچیدگی ها و مسایل خاصی توام است که با سایر اشکال مشارکت شهروندان متفاوت است و پیش کشیدن
مشارکت عمومی به صورت کلی نمیتواند این مسایل را پوشش دهد .چنانکه ابعاد فنی و تخصصی این موضوع از یکسو و
توجیه اقتصادی شیوههای مشارکتی در برنامهریزی شهری چالشهای مختلفی را برای الگوهای مشارکت شهروندان
مطرح میسازد.
هدف اصلی این پژوهش شناسایی مسایل و مشکالت ساکنان محله اسالم آباد و سنجش میزان تمایل آنها به
مشارکت در سامان بخشیدن به مشکالت محله و ارایه راهکارهایی برای رفع مشکالت و معضالت ساکنان ،جلب و افزایش
مشارکت آنها میباشد.
همچنین این پژوهش ،اهداف اختصاصی زیر را دنبال میکند:
 بررسی نگرش ساکنان در مورد نوسازی یا واگذاری واحدهای مسکونی؛
 سنجش میزان مقاومت ساکنان در ارتباط با نوسازی یا واگذاری واحد مسکونیشان محل و ریشهیابی آن؛
 شناسایی فرصتها و ظرفیتهای مشارکتی اجتماع محلی ساکنان محله اسالم آباد؛
روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و همچنین امکانات و منابع در اختیار و زمان دارد .از نظر
هدف ،تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی محسوب می شود که هدف از آن ،شناخت معضالت و مشکالت ساکنان بافت
فرسوده و سنجش میزان تمایل به مشارکت ساکنان برای بهبود اوضاع و ساماندهی مشکالت محله است.
در تحقیق حاضر از ترکیبی از مطالعات اسنادی و تکنیک های کمّی و کیفی برای گردآوری اطالعات استفاده خواهد
شد .به صورت کلی میتوان شاکله روششناسی تحقیق حاضر را بدین صورت بیان کرد:
 .تحلیل نهادی شامل مصاحبه عمیق با مدیران شهری و محلی و مسووالن شورایاری محله اسالم آباد؛
 .بحثهای گروهی متمرکز با کارشناسان نهادهای مختلف که به نحوی با محله سر و کار دارند؛
 .8مصاحبههای عمیق با ساکنان؛
.Lefevre, Pierre
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 .0مطالعات پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه( 94خانوار) ،به منظور جمعآوری دادههای پایهای و نگرش سرپرستان
خانوادهها بهعنوان نمایندگان نهاد خانواده.

با توجه به تجربه چند ساله تیم پژوهشی در انجام مطالعات سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده ،پرسشنامه
استفاده شده ،برگرفته از پرسشنامه طرحهای اجرا شدهای بود که اعتبار آنها مورد تایید قرار گرفته است .با این وجود
برای سنجش روایی پرسشنامه از روش تعیین اعتبار صوری و محتوایی استفاده شد اعتبار ابزار اندازهگیری تحقیق مورد
تایید قرار گرفت .در بخش مطالعات کمّی بعد از جمع آوری ،بازبینی و کدگذاری پرسشنامه ها ,داده ها وارد نرم افزار
آماری  SPSSشد و خروجیهای الزم استخراج شد.
محدوده پژوهش محله اسالم آباد ،محلهای واقع در منطقه
شهرداری تهران که از شمال به شهرک آتی ساز ،از جنوب به
بزرگراه همت ،از شرق به بزرگراه شهید چمران و از غرب به
قسمتی از سعادت آباد و شهرک غرب محدود شده است .مساحت
این محل حدود  44هکتار این محله جزء زمین های ده ونک
بوده است که در دهة چهل با احداث بزرگراه شهید چمران
(بزرگراه پارک وی) از زمینهای اصلی ده ونک جدا شده است.
نقشه شماره  :موقعیت محله اسالم آباد درشهر تهران

پیش از ارایه نتایج ،ضروریست تا شمای کلی از مشخصات پاسخگویان به منظور ارزیابی صحت نتایج از سوی
خوانندگان ارایه شود .از این رو نخست ،ویژگیهای کلی پاسخگویان ارایه میشود:
در انجام این مطالعه سعی شد که نظرات گروههای مختلف جنسی ،سنی ،قومی و تحصیالتی ساکنان پوشش داده
شود .نتایج بدست آمده از تحلیل نظرات  46نفر شرکتکننده نشان داد که حدود  6درصد پاسخگویان زن و 1
درصد مرد هستند .اکثریت نسبی پاسخگویان (حدود  84درصد) بین  04تا  40سال سن داشته و میانگین سن آنها برابر
درصد را افراد مسن باالی  44سال
 00سال میباشد .در این میان حدود  4درصد از پاسخگویان را جوانان و
تشکیل میدهند که در بین افراد نمونه مسنترین پاسخگو دارای  34سال سن است .در بررسی وضعیت تاهل افراد نمونه
نتایج بررسیها نشان داد که  31درصد پاسخگویان متاهل 4 ،درصد بدون همسر بر اثر فوت یا طالق و  3درصد مجرد
هستند .در بررسی ساختار قومیتی ساکنان محله اسالمآباد نتایج بدست آمده نشان داد که حدود  43درصد ساکنان
پارسی 3/9 ،درصد لُر 0/4 ،درصد ترک ،حدود  0درصد کرد و  8/0درصد گیلکی هستند.
توزیع فراوانی سطح تحصیالت پاسخگویان نشان داد که اکثریت نسبی افراد ( 84درصد) دارای تحصیالت در سطح
دیپلم و  3درصد آنها دارای تحصیالت دانشگاهی هستند .حدود  0درصد افراد بی سواد بوده یا سواد در حد نوشتن و
خواندن دارند .حدود  83درصد نیز دارای تحصیالت در سطح ابتدایی ،راهنمایی و یا متوسطه هستند.
بر این اساس با توجه به یافتههای فوق میتوان ادعا نمود که نظرات گروههای مختلف در این مطالعه پوشش داده
شده است.
بررسی ویژگیهای اقتصادی ساکنان

در این مطالعه سئواالتی به منظور سنجش توان مالی و اقتصادی ساکنان مطرح شد که در این قسمت نتایج بدست
آمده ارایه میشود:
نتایج بررسیها در خصوص وضع فعالیت پاسخگویان نشان میدهد که حدود  86درصد از افراد نمونه شاغل6 ،
درصد خانه دار 1 ،درصد بازنشسته و حدود  0درصد محصل یا دانشجو هستند.
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همچنین در خصوص وضعیت بیمه پاسخگویان نشان داد که  9درصد بیمه سازمان تامین اجتماعی ،حدود 1
درصد صندوق کارکنان دولت و حدود  8درصد بیمه نیروهای مسلح هستند 8 .درصد نیز تحت پوشش هیچ بیمهای
نیستند .به منظور سنجش درآمد اقتصادی خانوارها ،میزان هزینه ماهیانه آنها مورد سوال قرار گرفت و نتایج بررسی
نشان داد که حدود  6درصد خانوارها ،کمتر از  844هزار تومان در ماه ،حدود  9درصد بین  844تا  044هزار تومان در
ماه و حدود  3درصد بین  044تا  944هزار تومان در ماه و در کل  4درصد ساکنان کمتر از  944هزار تومان در ماه
هزینه میکنند.
با توجه به اهمیت باالی وضعیت مسکن ساکنان ،در این طرح در خصوص وضع مالکیت واحد مسکونی سوال شد و
نتایج بررسی نشان داد که  64درصد ساکنان در منازل شخصی ،حدود  8/3درصد در منازل استیجاری و  /8درصد در
منازل ورثهای سکونت دارند.
بررسی وضعیت سکونت در محله

در پاسخ به این سوال که چه مدت است که در این محله زندگی میکنید نتایج بررسیها نشان داد که  91درصد
پاسخگویان بیش از  4سال است که در این محله ساکن هستند و سابقه حضور طوالنی در این محله را دارند .در مقابل
تنها حدود درصد پاسخگویان سابقه حضور کمتر از  4سال را در این محله دارند.
بررسی متوسط مدت اقامت پاسخگویان در محل ،میانگین  4سال اقامت را نشان میدهد .کمترین میزان اقامت
ذکر شده یکسال و بیشترین مدت اقامت ذکر شده  46سال میباشد.
در پاسخ به این سوال که آیا قبل از سکونت در این محله ،در محله دیگری از شهر تهران یا سایر شهرها و روستاهای
کشور زندگی می کردید نتایج بدست آمده نشان داد که  3نفر از پاسخگویان معادل با  30/1ساکنان قبل از اقامت در
این محله در شهر یا جای دیگری ساکن بودهاند و سپس به این محله آمده اند 4 .نفر از ساکنان نیز بیان داشته اند که
از ابتدا در این محله ساکن بودهاند.
تحلیل بیشتر در خصوص نام شهر قبلی محل سکونت ساکنان نشان داد که از بین  6نفری که محل قبلی سکونت
خود را مشخص کرده بودند  10/3درصد (معادل با  36نفر) ساکنان از دیگر مناطق شهر تهران 8/0 ،درصد (معادل با
 9خانوار) از الموت قزوین و  /4درصد از اقلید فارس به این محله آمدهاند .سایر خانوارها نیز از سایر شهرهای کشور به
ترتیب از کرج ،اردبیل ،کرمانشاه ،نهاوند ،بروجرد ،سنقر و یزد آمدهاند.
یافتههای مطالعه کیفی

در مسیری منتهی به برجهای آتی ساز مجموعه ای از ساختمانهای نیمه کاره رها شده است این ساختمانهایی که
تنها کارهای اولیه آنها و آجرکاری صورت گرفته عالوه بر اینکه نمای زشت و بسیار بدی سالهاست که به رهگذران و
اهالی محل (چه ساکنین برجهای آتی ساز و چه ساکنین پایین دست) منتقل می کند ،همچنین به دلیل باز بودن و
تردد آسان به داخل این ساختمانهای نیمه کاره و دنج بودن آنها این محل محیط بسیار مستعد و مناسبی برای انواع
آسیبهای اجتماعی و رفتارهای غیرهنجار اجتماعی است .به دلیل دور بودن این محل از دسترس عموم و عابران و
ماشینها ،نیز پلیس یا گشت انتظامی ،هیچگونه کنترل رسمی یا غیررسمی بر این ساختمانهای رها شده اعمال نمی شود
که همه این عوامل احساس ناامنی را به غریبه ها بیش از ساکنین القاء خواهد کرد .برخی از مسائل و مشکالت موجود به
شرح زیر است:
 باغها و زمینهای بالتکلیفی که تاکنون ساماندهی نشده اند (تصویر شماره )؛
 فضای های دنج و خلوت رها شده در امتداد خیابان اصلی میرمالک(زمینهای بخش شمالی محله اسالم آباد)(تصویر
شماره )؛
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 ساختمانهای نیمه تمام رها شده در دل زمینهای حاشیه شمالی به عنوان محلی مستعد برای شیوع انواع معضالت
اجتماعی؛
 نبود روشنایی در شب در معابر اصلی؛
 پل ارتباطی نامناسب و ناایمن در شمال محله اسالم آباد و عدم آسفالت کوچه ها؛
 وضعیت نامناسب فضاهای عمومی محدوده (تصویر شماره )8؛
 زبالههای رها شده در زمینهای محله و آتش سوزی آنها و رها شدن فاضالب شهرک آتی ساز در مسیل پیش از
تسویه شدن در اکثر اوقات(تصویر شماره .)0
 فضاهای ساماندهی نشده (تصویر شماره )4؛
 وجود ساختمانهای نیمه کاره در باغات و ایجاد فضاهای ناامن و دور از دید در داخل و پشت ساختمان(تصویر
شماره )9؛
 نامناسب بودن و قدیمی بودن زیرساختهای محله؛

تصویر شماره

تصویر شماره

تصویر شماره 0

تصویر شماره 8

تصویر شماره 9
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در این پژوهش بررسی های مختلفی جهت شفاف شدن و دستیابی به اهداف ،به شرح زیر می باشد:
بررسی میزان تعلق خاطر به محله

میزان احساس تعلق خاطر ساکنان به محله اسالم آباد از فاکتورهای بسیار موثر در تحلیل عوامل موثر بر میزان
مشارکت یا مقاومت ساکنان در پروژههای شهری به شمار می رود .در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد زندگی در
این محله چیست نتایج بررسیها نشان داد که حدود  0درصد از ساکان اظهار داشته اند که « این جا را دوست دارم و
به هیچ وجه حاضر به ترک این محله نیستم» و  /1درصد نیز اظهار داشتهاند که «ترجیح میدهم در این محله ساکن
باشم» .بنابراین میتوان گفت که بیش از  44درصد ساکنان احساس تعلق بسیار باالیی به محله اسالم آباد دارند .حدود
 83درصد ساکنان شرط ماندن خود در محله را موکول به بازسازی محله دانستهاند .در این میان تنها  9درصد ساکنان
تعلق خاطری به این محل نداشته و در هر صورت از این محله میروند.
جدول توزيع فراوانی میزان تعلق خاطر ساکنان
فراوانی درصد معتبر

گویه ها









این جا را دوست دارم و به هیچ وجه حاضر به ترک این محله نیستم
ترجیح می دهم در این محله باشم
فرقی نمی کند که آدم در چه محله ای زندگی کند
در صورت نوسازی و فراهم شدن شرایط سکونت در محله می مانم
از سر اجبار در این محله هستم و درهر صورت از این جا می روم
مجموع
بدون پاسخ

 



 


 









 در پاسخ به این سوال که مهم ترین دلیل که این محل را برای سکونت انتخاب کردهاید چه بوده است ،نتایج
تحقیق نشان داد که نزدیکی به محل کار و سکونت اتفاقی عمدهترین دلیل ساکنان عنوان شده است اما در این
میان قیمت پایین مسکن و سکونت دیگر افراد خانواده یا اقوام در محل نیز از دیگر دالیل مطرح شده میباشد.
جدول توزيع فراوانی داليل سكونت خانوارها در محل
فراوانی

دالیل سکونت در محل










اینجا متولد شده ام
قیمت پایین مسکن
نزدیکی به محل کار
سکونت دیگر افراد خانواده یا اقوام
سکونت اتفاقی
سایر
مجموع
بدون پاسخ










درصد معتبر

















 نتایج تحقیق در پاسخ به این سوال که دوست دارید برای سکونت به محله دیگری غیر از اینجا بروید ،نشان داد
که از بین  4نفری که به این سوال پاسخ دادهاند 14/1 ،درصد معادل با  4خانوار ،دوست ندارند که به
محله دیگری بروند و در مقابل  0درصد تمایل به رفتن دارند .از بین  81نفری که تمایل به رفتن از این محله
را دارند 4 ،نفر معادل با  /1درصد نبودن امکانات رفاهی 3 ،نفر معادل با  1/0درصد نبودن امنیت ،و
همچنین بافت فرسوده محل و  8درصد معادل با  9نفر ،مناسب نبودن محله را از دالیل خود عنوان نموده اند.
در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید از این محل بروید کجا را برای سکونت انتخاب می کنید ،از بین 89
خانوار 61 ،درصد (معادل با  84خانوار) سایر مناطق شهر تهران و  8درصد (معادل با یک خانوار) دیگر شهرهای
کشور را ذکر کردهاند.
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وجود اقوام و آشنایان یکی از دالیل مهم پیوند اجتماعی میان ساکنان به شمار میرود .به منظور سنجش میزان
پیوند اجتماعی ساکنان دراین محله ،از آنان پرسیده شد که «در این محله با چند خانوار فامیل هستید؟» نتایج بررسیها
نشان داد که  84درصد خانوارها معادل با  06خانوار ،هیچ فامیل یا دوستی در این محله ندارند و  3درصد ساکنان بین
یک تا سه فامیل در محله دارند 89 .درصد ساکنان نیز دارای بیش از  0فامیل در محله هستند و بر این اساس میتوان
پیشبینی نمود که پیوند اجتماعی قوی بین ساکنان برقرار است.
در پاسخ به این سوال که « در صورتی که با مشکل جدی مواجه شوید اولین کسی که به شما کمک میکند
کیست؟» نتایج تحلیل نشان داد که به ترتیب اعضای خانواده با امتیاز  ،043فامیل با امتیاز  6و همسایهها با امتیاز
 9به ترتیب اولین گروههایی هستند که مشکالت پاسخگویان را برطرف میکنند .این یافته ،به نوعی تایید کننده
خروجی پیشین در مورد پیوند اجتماعی قوی بین ساکنان میباشد.
بررسی دیدگاه ساکنان در مورد واحد مسکونی و محله

ویژگی های واحد مسکونی خانوارهای ساکن در محله اسالم آباد یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در میزان تمایل
به ماندن ،نوسازی یا واگذاری واحد مسکونی به شمار میرود .تحلیل دادههای گردآوری شده در جدول زیر نشان میدهد
که حدود  4درصد ساکنان از واحد مسکونی خود رضایت زیادی دارند و در مقابل حدود  3درصد اصال رضایت ندارند و
 1درصد نیز رضایت کمی دارند.
در پاسخ به این سوال که به طور کلی چقدر از زندگی در واحد مسکونی فعلیتان راضی هستید ،تنها حدود  1درصد
از مجموع  44خانوار پاسخگو اظهار نارضایتی کردهاند در حالیکه  3درصد ساکنان از واحد مسکونیشان راضی و
حدود  03درصد نسبتا راضی هستند.
نتایج تحلیل جدول زیر نشان میدهد که با وجود اینکه حدود  19درصد ساکنان از واحد مسکونی خود راضی هستند
اما تنها  0/4درصد آنها مسکن خودرا مناسب و قابل استفاده دانستهاند.
بررسی دیدگاه ساکنان نسبت به نوسازی واحد مسکونی

در ادامه سنجش دیدگاه های مردم نسبت به نوسازی ،به طور تفصیلی نظر ساکنان در خصوص ابعاد مختلف نوسازی
مورد بررسی قرار میگیرد.
در پاسخ به این سوال که نوسازی واحدهای مسکونی وظیفه کیست ،نتایج بررسیها نشان داد که از بین 4
پاسخگو ،حدود  94درصد مالک و شهرداری ،حدود  4درصد فقط مالک واحد مسکونی و حدود  9درصد فقط
شهرداری را مسوول دانستهاند 0 .درصد نیز سایر نهادها را در امر نوسازی دخیل دانستهاند.
در پاسخ به این سوال که فکر می کنید ،درمقایسه با زندگی فعلیتان ،وضع زندگی شما بعد از نوسازی واحد
مسکونیتان چگونه خواهد شد ،اکثریت قریب به اتفاق ساکنان اظهار داشتهاند که وضع زندگیشان بهتر خواهد شد و به
نظر حدود  0درصد تغییر نخواهد کرد 4/4 .درصد نیز در این زمینه که بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد اظهار اطمینان
ندارند .به این سوال  9نفر پاسخی ندادهاند.
در پاسخ به این سوال که روابط اجتماعی بین ساکنان ما بعد از نوسازی محله چگونه خواهد شد از بین 81
پاسخگو ،اکثریت قریب به اتفاق ساکنان ( 10/4درصد) اظهار داشتهاند که روابط اجتماعی بین بهتر خواهد شد و به نظر
حدود  4درصد تغییر نخواهد کرد .تنها حدود  9نسبت به تاثیر نوسازی در روابط اجتماعی ساکنان خوش بین نیستند.
به این سوال نفر پاسخ نداند.
در پاسخ به این سوال که وضع مالی ساکنان محله بعد از نوسازی محله چگونه خواهد شد از بین  88پاسخگو ،باز
هم اکثریت قریب به اتفاق ساکنان ( 18/1درصد) اظهار داشتهاند که وضع مالی ساکنان بهتر خواهد شد و به نظر حدود
درصد تغییر نخواهد کرد .تنها  4/8درصد ساکنان معتقدند که وضع مالی ساکنان بدتر خواهد شد.
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در پاسخ به این سوال که آیا حاضرید پس از نوسازی در واحد آپارتمانی زندگی کنید از بین  4پاسخگو08/0 ،
درصد اظهار داشتهاند که حاضر به زندگی در واحد آپارتمانی هستند و برای  3/0درصد آنها تفاوتی نمیکند که در کجا
زندگی کنند .در مقابل  83درصد خانوارها اظهار داشتهاند که به هیچ وجه حاضر به زندگی در آپارتمان نیستند .به این
سوال  1نفر پاسخ ندادهاند.
جدول توزيع فراوانی تمايل ساکنان به زندگی در آپارتمان بعد از نوسازي محله
تمایل به زندگی آپارتمانی

فراوانی

درصد معتبر

بله ،زندگی در واحد آپارتمانی را دوست دارم

 

 

برایم فرقی نمی کند

 
 
 
 

 
 
 

نه ،به هیچ وجه حاضر نیستم در آپارتمان زندگی کنم
مجموع
بدون پاسخ



سرانجام در پاسخ به این سوال که به نظر شما در فرایند نوسازی چه کسی نفع بیشتری می برد ،نتایج تحقیق نشان
داد که اکثریت ساکنان (0 /1درصد) شهرداری و ساکنان را از منتفعان اصلی نوسازی میدانند و  3/4عامالن ساخت و
ساز را از سودبرندگان اصلی دانستهاند /9 .درصد پاسخگویان فقط ساکنان و  0/9درصد فقط شهرداری را از منتفعان
اصلی قلمداد کردهاند.
بررسی میزان احساس مسوولیت ساکنان در قبال جامعه

همواره تضاد بین منافع فرد و اجتماع از موضوعات مناقشه برانگیز بین مسووالن و مردم میباشد .در این تحقیق
سوال در خصوص میزان احساس مسوولیت ساکنان مطرح شد.
بررسی نظرات ساکنان در خصوص این سوال که اگر طرحی در محله شما اجرا شود که به نفع شخص شما یا خانواده
شما نباشد ،اما به نفع خیلی از مردم محل باشد حاضرید کمک کنید ،نشان داد که از بین  08پاسخ دهنده 44/ ،درصد
حاضر به کمک هستند و در مقابل  00/3درصد حاضر به کمک نیستند.
نتایج تحقیق در پاسخ به این سوال که اگر طرحی برای بهتر شدن وضع محله انجام شود و نیاز باشد قسمتی از خانه
شما تخریب شود چه کار میکنید ،نشان داد که از بین  4پاسخگو ،تنها  1درصد خانوارها بدون هیچ قید و شرطی
این موضوع را میپذیرند و  03درصد اظهار داشتهاند که درصورت دریافت پول قابل قبول اینکار را انجام میدهند .در
مقابل  4درصد ساکنان اظهار نمودهاند که اصال قبول نخواهند کرد که خانه آنها تخریب شود و حدود  1درصد نیز
اظهار داشتهاند که تا جای ممکن مقاومت خواهند کرد.
جدول توزيع فراوانی نوع رفتار ساکنان در مقابل تخريب بخش از واحد مسكونی به نفع محله
نوع رفتار
بدون هیچ قید و شرطی همکاری می کنم
اگر به ازای آن پول قابل قبولی بدهند،می پذیرم
جای دیگر به من خانه یا زمین بدهند قبول می کنم
تا جایی بتوانم مقاومت می کنم و مانع از تخریب آن می شوم
اصال قبول نمی کنم
مجموع
بدون پاسخ

فراوانی









درصد معتبر
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بررسی میزان تمایل به مشارکت ساکنان در امور محله

در این بخش بطور ویژه به بررسی نحوه و میزان تمایل به مشارکت ساکنان در ساماندهی محله اسالم آباد پرداخته
میشود:
پیگیری مسایل و مشکالت شهری توسط شهرداری ،یکی از مصداقهای سنجش میزان مشارکت ساکنان میباشد.
بدین منظور نتایج تحقیق در پاسخ به این سوال که « آیا تا به حال شخصاً یا گروهی با شهرداری در جهت برطرف شدن
مشکالت محله مکاتبه یا ارتباطی داشته اید؟» نشان داد که از بین  46پاسخ دهنده 3 ،درصد آنها (معادل با 6
نفر) با شهرداری ارتباط داشتهاند که از بین اینها تنها به مشکالت  0درصد آنها رسیدگی شده است.
بررسی میزان تمایل به مشارکت ساکنان در تصمیم گیری برای ساماندهی محله نشان داد که از بین  4پاسخگو،
 69درصد پاسخگویان یا یکی از اعضای خانواده آنها حاضرند در جلسات محلی شرکت کنند همچنین در پاسخ به این
سوال که مایلید که با مسوولین سازمان نوسازی شهرداری تهران ارتباط داشته باشید ،نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت
قریب به اتفاق آنها مایل به برقراری ارتباط با سازمان نوسازی هستند .این مصداقها تمایل باالی ساکنان به مشارکت در
ساماندهی وضع محلهشان میباشد.
در پاسخ به این سوال که اگر قرار باشد شهرداری بودجهای برای محله اختصاص دهد شما دوست دارید این بودجه
چگونه صرف شود ،نتایج تحلیل نشان داد که ازبین  4پاسخ دهنده ،اکثریت مطلق و نسبی ساکنان (  6 /درصد)
اظهار داشتهاند که ترجیح میدهند بودجه اختصاص داده شده ،صرف بازسازی محله و ایجاد امکانات برای مردم محله
شود و تنها حدود  3درصد اظهارداشتهاند که صرف خرید خانه اهالی شود.
جدول توزيع فراوانی نوع ترجیح ساکنان در قبال محله
ترجیح

فراوانی

صرف بازسازی محله و ایجاد امکانات برای مردم محله شود
صرف خرید خانه های اهالی محل شود
مجموع
بدون پاسخ






درصد معتبر






 
 
 


در خصوص نحوه مشارکت ساکنان در ساماندهی محله از طریق نوسازی نتایج بررسی نشان داد که در صورتی که
بخواهند واحد مسکونی ساکنان بازسازی شود 04/8 ،درصد تمایل به دریافت وام جهت نوسازی 1/8 ،درصد تمایل به
مشارکت در ساخت /1 ،درصد تجمیع با بلوک همجوار و  /8درصد تمایل به دریافت ساختمان نوساز دارند.
در خصوص نحوه مشارکت ساکنان در صورت واگذاری زمین یا واحد مسکونی نتایج بدست آمده نشان داد که اگر
قرار باشد ساکنان محله اسالم آباد ،زمین یا واحد مسکونی خود را واگذار کنند  48/4درصد در قبال دریافت پول84/6 ،
درصد در قبال دریافت مسکن به جای مسکن و  4/9درصد در قبال دریافت زمین بجای مسکن حاضر به واگذاری
هستند .به این سوال  1نفر پاسخی ندادهاند.
جدول توزیع فراوانی نحوه مشارکت ساکنان در صورت واگذاری واحد مسکونی
فراوانی

نوع برخورد و رفتار
دریافت پول
دریافت مسکن به جای مسکن
دریافت زمین به جای مسکن
مجموع
بدون پاسخ
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درصد معتبر
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در پاسخ به این سوال که فکرمی کنید ،اگر زمین یا مسکنتان را در قبال دریافت پول واگذار کنید ،درمقایسه با
زندگی فعلیتان ،وضع زندگی شما چگونه تغییر خواهد کرد ،از بین  08پاسخگو 83/4 ،درصد ساکنان اظهار داشتهاند
که وضع زندگی ساکنان بهتر خواهد شد و به نظر  0درصد تغییر نخواهد کرد .حدود  84/3درصد نسبت به عواقب
ناشی از واگذاری زمین یا واحد مسکونی خود بدبین هستند.
سرانجام در بررسی اعتماد ساکنان به گروههای مختلف در فرآیند تصمیمگیری و مشورت درباره نوسازی یا واگذاری
واحد مسکونی 9 ،درصد ساکنان شورایای محله و  3درصد معتمدین محلی را در فرایند تصمیم گیری حائز اهمیت
دانستهاند .در این میان حدود  0درصد به کارکنان شهرداری اعتماد دارند.
جمع بندی یافته ها

بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده تحقیق ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای محله اسالم آباد جهت
مشارکت ،در یک جمع بندی کلی پیش شرطهای مشارکت جویی را به صورت زیر می توان برشمرد:
 .پذیرش مالکیت وضع موجود مردم و اینکه فضای موجود خریداری شده ساکنین از شخص حقیقی بوده و
ساختوساز انجام شده در ملک شخصی انجام شده است نه منابع طبیعی ،انفال و ...؛
 .پذیرش سابقه طوالنی اقامت و ایجاد تعلق محلهای در بین ساکنین؛
 .8پذیرش شرایط حدود  84قبل جامعة ایران و عدم وجود محدودیتهای وضع موجود در ساخت و سازها؛
 .0پذیرش همبستگی اجتماعی و فرهنگی مردم و وجود شبکه منسجم از روابط غیررسمی که باید آن را مدیریت
کرد؛
 .4پذیرش اینکه بخش عمدهای از تداوم وضع موجود ناشی از تغییر مداوم مدیریت شهری بوده است که امکان
اقدام اجرایی را از بین برده است؛
 .9پذیرش اینکه وجود این سکونتگاهها در طول سالهای متمادی عمالً نتیجه سهلانگاری عمدی یا غیر عمدی
پارهای از کارشناسان شهرداری بوده است؛
 .1پذیرش اینکه این مردم به این آب و هوا ،فضا ،همنشینی با محالت مرفه ،ویال نشینی و  ...عادت کرده اند و
زندگی آتی خود را با این الگو پیش بینی کرده اند و تغییر آن به سختی انجام خواهد شد؛
 .3پذیرش بخشی از این مهم که اراضی در این منطقه با هر کاربری بهای ویژه این منطقه را با خود حمل می
کنند؛
همچنین پیش شرطهای مشارکت پذیری ساکنان محله را به صورت زیر می توان برشمرد:
.
.
.8
.0
.4
.9

پذیرش این مهم که ساخت و ساز ایشان و استقرار فعلی خالف مقررات و ضوابط شهری بوده است و خالف
مقررات قبلی نافی خالف وضع موجود نیست؛
پذیرش این نکته که با ساخت و ساز در محیط غیرقانونی نباید ارزش افزوده غیرمعقول به دست آورد؛
پذیرش این نکته که در سی سال اخیر همواره آگاه بوده اند که بر خالف مقررات ساخت و ساز شده است؛
پذیرش این مهم که این محله در معرض ورود خانوارهایی قرار دارد که مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی
دارند و این نکته می تواند برای مدیران شهری و امنیتی قابل پذیرش نباشد؛
پذیرش این مهم که حل این مسئله در حال حاضر منافع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بیشتر از حل آن در
سالهای آتی دارد؛
پذیرش این مهم که مقاومت آنها برای مدیریت شهری و پذیرش شرایط این محله با سیما نامتناسب برای
همیشه قابل تحمل نخواهد بود؛
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