
   
  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1389 زمستان، 27، شماره دوره جديد، سال هشتم
  

  ارزيابي مشاركت مردم در پروژه شهر سالم كوي سيزده آبانارزيابي مشاركت مردم در پروژه شهر سالم كوي سيزده آبان
  1دكتر رودابه فرهادي

  
  چكيده

سالمت «دستيابي به ارتقاء سطح سالمت شهر در راستاي برنامه  »پروژه شهر سالم«هدف كلي 
بخشي و جلب گيري از همكاري بين  باشد كه با بهره ، سازمان جهاني بهداشت مي»براي همه

 »جلب مشاركت مردمي«از آنجا كه در اين هدف كلي  .گردد پذير مي مشاركت عمومي امكان
است، مسأله اصلي تحقيق حاضر اين است كه پروژه شهر سالم در جلب   مورد تأكيد قرار گرفته

سن، است؟ بدين منظور حدود اطمينان مشاركت مردمي،  مشاركت عمومي تا چه حد موفق بوده
اي پروژه و تأثير ه جنسيت و سواد افراد و ميزان اطالع آنها از فعاليتمدت سكونت، شغل،  تأهل،

نمونه تصادفي  424آن بر ميزان مشاركت، همچنين ميزان افزايش مشاركت در طول زمان در بين 
ميزان موفقيت پروژه در نتيجه اين پژوهش  .است در كوي سيزده آبان مورد بررسي قرار گرفته

هاي  در جلب رضايتمندي عمومي و جلب مشاركت مردمي در تمام زمينه) HCP(م شهر سال
بهداشتي و سالمت رواني، زيست محيطي، امنيت و آموزش و ورزش به طور معني داري بزرگتر 

ميزان  ها نشان داد كه يافتههمچنين . آميز ارزيابي شد هاي مورد آزمون و موفقيت از ميانگين
در منطقه مورد مطالعه  HCPداري بر رضايت مردم از  تأثير معني مشاركت، سطح سواد و شغل

دارند و عواملي چون اعتقاد به اهميت مشاركت، آشنايي و رضايت از فعاليتهاي انجام گرفته، 
در  HCPداري بر آمادگي براي مشاركت در طرحهاي آتي ميزان مشاركت قبلي و سن تأثير معني

هاي شهري، بايستي در جهت  ريزي در برنامهنتيجه گرفته شد كه  بنابراين .منطقه مورد مطالعه دارد
 رساني عمومي در مورد فعاليتها براي نيل به اين هدف، اطالع. ارتقاء مشاركت مردمي تالش شود

  .تواند مؤثر واقع شود ميو جلب رضايت مردم 
  .شهري ريزي برنامهشهرهاي سالم، سازمان جهاني بهداشت، مشاركت عمومي، : گانكليدواژ

                                                 
 
  ريزي شهري از دانشگاه تربيت مدرس كتراي جغرافيا و  برنامهد. 1
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   مقدمه
براي سال  درصد شهرنشيني كهبه طوري ،است سرعت به شهرنشيني روي آورده جهان به

و شهرها اين محيط زيست ساخته دست بشر، محل . است درصد برآورد شده 57، تا 2020
با وقوع رشد سريع شهرنشيني و افزايش . بيشتر جمعيت جهان خواهند شد زندگي

و . . . مين بهداشت عمومي و أغال و درآمد و بخصوص تمشكالت در زمينه ايجاد اشت
هاي اجتماعي در شهرها عرصه زندگي سالم بر انسانها تنگ  افزايش دامنه ناهنجاري

مندي از با بهرهشود و ضرورت تالشي همه جانبه براي نجات شهر و سالم كردن آن  مي
  . شود بيش از پيش احساس مي مشاركت مردمي

داشتن شهر سالم  را رسيدن به توسعه پايدار شهري هاي راهيكي از امروزه انديشمندان 
دفتر اروپايي سازمان جهاني  1985- 86در سال  با عنايت به اين ضرورت. دمارنش ميبر

براي . پيشنهاد نمود 1»پروژه شهر سالم«بهداشت برنامه ارتقاء سطح سالمت را تحت عنوان 
ز حمايت سياسي قوي، مديريت و رهبري موفقيت در اين پروژه، شهرهاي مجري بايد ا

 توانمند، كنترل و مشاركت وسيع اجتماعي و همكاري بين بخشي برخوردار باشند
(Ahmad, 1998: 45) .  

ي پروژه شهر سالم به رخ  مشاركت مردمي اهميت خود را به عنوان يكي از چهار پايه
هاي  در كانون فعاليت، ضرورت قراردادن مردم را 2سازمان جهاني بهداشت. خواهد كشيد

مرتبط با ارتقاي سالمت، به عنوان يك اصل اساسي متذكر شده و بر بهبود مشاركت 
اين  .(WHO, 2008: 19) ورزد عمومي در تمام سطوح از سياستگذاري تا اجرا تأكيد مي

هاي ارتقاي سالمت، به هاي تأمين هزينهسازمان همچنين معتقد است بخشي از مكانيسم
   .(WHO, 2008: 20)دم بستگي داردمشاركت مر

اجتماعي و  -از محورهاي مورد تأكيد در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادييكي 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيز افزايش مشاركت بخش غيردولتي در امر ارتقاي 

                                                 
 

1. Healthy City Project (HCP) 
2. World Health Organization (WHO) 
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به دليل اهميتي  .)37 :1386،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(سالمت بوده است 
در راستاي برنامه سالمت  ،ارتقاء سطح سالمت جامعه شهريبراي  يشاركت مردممكه 

تحقيق حاضر تالش دارد تا ضمن بررسي  دارد، سازمان جهاني بهداشت 1يبراي همه
ميزان موفقيت پروژه را در جلب رضايت و  اجمالي پروژه شهر سالم در كوي سيزده آبان،

  .ر دهد و عوامل مؤثر بر آنها را شناسايي نمايدهاي مردمي مورد ارزيابي قرا جلب مشاركت
  

   منطقه مورد مطالعه
) منطقه بيست شهرداري تهران(شهر ري ناحيه   7كوي سيزده آبان كه ناحيه سوم از  
از طرف شرق . هكتار مساحت است 158در جنوب تهران واقع و داراي ، آيد شمار مي به

غرب به اتوبان بهشت زهرا، از طرف  مشهد و خطوط مترو، از طرف -به خط آهن تهران
تير و اراضي  شمال به بزرگراه آزادگان و از طرف جنوب به حد جنوبي بيمارستان هفت

اي و محصور  و حالتي جزيره) 7ص : 1371تقوي و همكاران، (شود  زراعي محدود مي
موقعيت  2و  1هاي  نقشه. ها پيدا كرده است ها و اراضي زراعي و كارگاه وسيله بزرگراه به

  . دهد نشان مي 20محدوده مورد مطالعه را در تهران و در منطقه 
نمود زيادي داشته است، كوي سيزده آبان تاكنون در آن آنچه از زمان پيدايش محله 

ي عواملي از  افزايش سريع جمعيت و خانوارها و به تبع آن واحدهاي مسكوني در نتيجه
ن مسائل فرهنگي و اقتصادي نيز در اين رشد ضمناً عواملي چو. قبيل مهاجرت بوده است

از لحاظ بافت جمعيتي، نوع رفتار و گويش، ساكنان اين ناحيه . تأثير نبوده است جمعيت بي
، )لرها(، نهاوند و تويسركان )ها كولي(دهند كه از پشتكوه يزد  را اكثراً مهاجراني تشكيل مي

اند و به دليل  به اين منطقه كوچ نموده )ها فارسي زبان(و اراك ) ها آذري زبان(آذربايجان 
 ).15-14: 1371تقوي و همكاران، (اند  ها در اين منطقه ساكن شده پايين بودن قيمت خانه

در مناطق محروم، مهاجر پذير و مناطق داراي مشكالت  WHOي شهرهاي سالم ها پروژه
نوان پايلوت پروژه علت انتخاب اين محله از تهران به ع. شود مياقتصادي اجرا  -اجتماعي

                                                 
 

1. Health For All (HFA) 
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 -شهر سالم نيز محروميت آن نسبت به ساير نقاط تهران و سطح باالي مشكالت اجتماعي
مسؤوالن پروژه شهر سالم در اين منطقه معتقدند در طي اجراي . اقتصادي در آن بوده است

پروژه شهر سالم تا حد بسيار بااليي، از مشاركت اجتماعي مردم در جهت حل معضالت 
  .اند ا سالمت جسمي و رواني و مشكالت مرتبط با مديريت شهري سود جستهمرتبط ب

  

 
  
 در شهر تهران)20منطقه(موقعيت شهرري:1نقشه  
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   شناسيروشآبان در شهرري 13موقعيت محله  : 2نقشه        

  
تأكيد اصلي در تحقيق حاضر، ارزيابي مشاركت مردمي در پروژه شهر سالم كوي سيزده 

شهر سالم تهران در محله  در همين راستا قصد داريم ميزان موفقيت پروژه. آبان است
. سيزده آبان در جلب مشاركت عمومي و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسي قرار دهيم

  :هاي زير را مطرح نموديم بنابراين فرضيه
 جلب رضايتمندي عمومي در كوي سيزده آبان در  HCPكند كه  فرضيه اول مطرح مي •

  .هاي مردمي موفق بوده است مشاركتو 
 ، ،HCPهاي مردم در رابطه با  كند كه عواملي چون افزايش آگاهي ح ميفرضيه دوم مطر •

؛ سن، جنسيت؛ HCPميزان مشاركت، ميزان نظر خواهي و نظر سنجي در رابطه با 
  .مؤثر است HCPتأهل، مدت سكونت، سطح سواد و شغل، در رضايت مردم از 

شاركت، آشنايي عواملي چون اعتقاد عمومي به اهميت مكند كه  سوم مطرح مي فرضيه •
، رضايت كلي از پروژه، ميزان مشاركت، HCPهاي انجام شده در طي اجراي با فعاليت

سن، جنسيت، سواد، تأهل، مدت سكونت و شغل، در آمادگي مردم براي مشاركت در 
  .در منطقه مورد مطالعه، مؤثر است HCPهاي آتي  طرح
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بررسي به  مباني نظري شهر سالممفاهيم و و ها  نظريهبراي انجام پژوهش پس از مطالعه 
پرداختيم و در اين راه از  با اوضاع قبل از انجام پروژه شهر سالم آنمقايسه و وضع موجود 

سپس  .اسناد و مدارك استفاده نموديم تكنيكهاي مشاهده، مصاحبه با مسؤوالن و مطالعه
  . طقه نموديمابزار پرسشنامه اقدام به جمع آوري اطالعات از مردم من با استفاده از

. گيري تصادفي بر روي شبكه يا نقشه استفاده شد به منظور توزيع پرسشنامه از روش نمونه
بندي شد سپس با انتخاب  سلولهاي مساوي شبكهبه مورد مطالعه منطقه بدين منظور نقشه 

طور تصادفي تعيين  به سلولهايي) 182: 1378بهفروز، ( yiو   xiتصادفي اعداد مختصات 
هاي  نامه بين نمونه پرسش 424هاي واقع در اين سلولها نهايتاً  با مشخص كردن خانه ،شدند

اين تعداد بيشتر از حداقل نمونه مورد نيازي بود كه با . آوري گرديد انتخابي توزيع و جمع
استفاده از فرمول كوچران و با درنظر گرفتن تعداد كل خانوارها در منطقه مورد مطالعه 

  .آمد به دست مي) 1375و بودجه، سازمان برنامه (
 ت،براي آزمون فرضيا. روش انجام تحقيق روشي توصيفي، موردي و تحليل همبستگي بود

 اطالعاتو استخراج پس از كدگذاري و رقومي كردن  ها نامه حاصل از پرسش هاي داده
رخاني، مهدوي و طاه( مورد نياز هاي آماري تحليل شد و نهايتاًگذاري  ارزش الزم از آنها،

  .انجام گرديد SPSSدر محيط  )24: 11383
 -هاي بهداشتي، اجتماعي از شاخص ، HCPهمانطور كه پيشتر ذكر شد، متغير وابسته يعني 

هايي مرتبط با  نامه سؤال در متن پرسش. محيطي تشكيل شده است اقتصادي و زيست
موارد فعاليت  الذكر به منظور سنجش ميزان مشاركت و آگاهي عمومي و هاي فوق شاخص

HCP ها بر اساس طيف ليكرت  در راستاي فرضيه تحقيق براي مردم مطرح گرديد و پاسخ
نمودند،  اطالعي مي گويان اظهار بي منظور در نظر گرفتن مواردي كه پاسخ به. تنظيم شد

. تنظيم گرديد) بسيار زياد( 6تا ) عدم اطالع( 1اي از  درجه 6ها با طيفي  گذاري پاسخ نمره
شده را در اين قسمت  هاي داده اي از توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار پاسخ صهخال
  .توان مورد بررسي قرارداد مي
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  گويان پاسخ هاي فردي آمار توصيفي ويژگي
درصد  5/32درصد زن و  66مورد پرسش،  گوي پاسخ 424از مجموع  منطقه مورد مطالعهدر 

شايد چنين به نظر رسد . اند د نيز جنسيت خود را اظهار نكردهدرص 5/1تر از  اند و كم مرد بوده
آل نبوده است ولي اگر توجه داشته باشيم كه  ها به لحاظ جنسيت ايده نامه كه توزيع پرسش

هاي محوله بيشترين تعامل و ارتباط را با خانمها مخصوصاً  ستاد شهر سالم در انجام پروژه
از . ها با ارقام فوق قابل توجيه خواهد بود نامه پرسشدار داشته است، توزيع  خانمهاي خانه

تا  35درصد بين  3/28. اند سال، سن داشته 34تا  20بين  درصد 9/46 يانگو پاسخ لحاظ سن
درصد بيش از  8/2سال و  64تا  55درصد بين  6/2سال،  54تا  45درصد بين  8/15سال،  44
از لحاظ تأهل، . دان سن خود را اظهار نكرده نيزباقيمانده درصد  5/3اند و  سال سن داشته 65
درصد نيز وضعيت تأهل خود را  5/3اند و  درصد متأهل بوده 83درصد مجرد و  5/13

گويان سطح تحصيالت خود را خواندن و نوشتن،  درصد از پاسخ 5/17. اند مشخص ننموده
 2/0د ليسانس، درص 4/9درصد فوق ديپلم،  7/0درصد ديپلم،  2/38درصد زير ديپلم،  4/30

از . اند درصد نيز ميزان تحصيالت خود را ذكر ننموده 5/3اند و  نيز فوق ليسانس ذكر كرده
 3/53درصد كارگر،  8/6درصد آزاد،  2/13گويان كارمند،  درصد پاسخ 9/14لحاظ شغل، 
ا درصد نيز شغل خود ر 7/4اند و  درصد بازنشسته بوده 5/0درصد بيكار و  6/6دار،  درصد خانه
 6/19سال،  10تر از  گويان كم درصد پاسخ 8/31از لحاظ سابقه سكونت . اند اظهار ننموده
سال در  30درصد بيش از  2/22سال و  30تا  20درصد بين  9/22سال،  20تا  10درصد بين 

آمار . اند گويان نيز به اين سؤال پاسخ نداده درصد پاسخ 5/3اند و  ه محله سيزده آبان ساكن بود
  . گردد مشاهده مي 1جدول در  گو في افراد پاسختوصي
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  گو آمار توصيفي افراد پاسخ: 1جدول
فراواني 
 تجمعي

فراواني درصد  هاي فردي ويژگي
فراواني
 تجمعي

فراواني درصد  هاي فردي ويژگي

 مجرد 57 5/13 4/13
وضعيت 
  تأهل

 زن 280 0/66 0/66

 مرد 138 5/32 6/98 متĤهل  352  0/83  5/96  جنسيت

 اظهار نشده 6 4/1 0/100 اظهار نشده  15  5/3  0/100

5/17 5/17 74 
خواندن و
 نوشتن

 تحصيالت

 سال 24تا  20 12 8/2 8/2

  سن

 سال 34تا  25 187 1/44 9/46 زير ديپلم  129  4/30  9/47

 سال 44تا  35 120 3/28 2/75 ديپلم  162  2/38  1/86

 سال 54تا  45 67 8/15 0/91 فوق ديپلم  3  7/0  8/86

 سال 64تا  55 11 6/2 6/93 ليسانس  40  4/9  2/96

تر سال و بيش 65 12 8/2 5/96 فوق ليسانس  1  2/0  5/96
 اظهار نشده 15 5/3 0/100 اظهار نشده  15  5/3  0/100

8/31 8/31 135 
10تر ازكم

 سال

حله
ر م

ت د
كون

ه س
سابق

 
 كارمند 63 9/14 9/14

 شغل

سال20تا10  83  6/19  4/51  شغل آزاد 56 2/13 1/28

سال30تا20  97  9/22  3/74  كارگر 29 8/6 9/34

5/96  2/22  97  
30بيش از
  سال

 خانه دار 226 3/53 2/88

  اظهار نشده  15  5/3  0/100
 بيكار 27 6/6 6/94

 بازنشسته 2 5/0 0/95

 اظهار نشده 20 7/4 0/100

  
. اند گويان محل تولد خود را استان تهران معرفي نموده درصد پاسخ 9/51از نظر محل تولد 

درصد متولد  2/4درصد متولد استان آذربايجان شرقي،  2/4درصد متولد استان همدان،  5
درصد  4/2درصد متولد استان گيالن،  1/3درصد متولد استان اصفهان،  3/3استان اردبيل، 

هاي خوزستان، سمنان،  به ترتيب متولد يكي از استاندرصد نيز  6/9متولد استان مركزي، 
كردستان، كرمانشاه، يزد، آذربايجان غربي، خراسان رضوي و شمالي، مازندران، زنجان، قم، 

درصد متولد خارج از كشور  5/0. اند گلستان، فارس، قزوين و كهگيلويه و بويراحمد بوده
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بنابر اين درصد مهمي . اند ل پاسخ ندادهگويان نيز به اين سؤا درصد پاسخ 8/15اند و  بوده
از بين متولدان استان تهران يك نفر . اند گويان متولد غير استان تهران و مهاجر بوده از پاسخ

نفر متولد محله سيزده آبان  22نفر متولد شهرري،  66نفر متولد شميرانات،  6متولد كرج، 
ار توصيفي استان محل تولد افراد آم. اند ه نفر خود را متولد تهران معرفي كرد 126و 

  .گردد مشاهده مي 2جدول در  گو پاسخ
  

 گو افراد پاسخ استان محل تولد :2جدول

 شماره
استان محل 

  تولد
  درصد فراواني  استان محل تولد شماره  درصد  فراواني

1  
آذربايجان 

 غربي
 9/0 4  كردستان  14 7/0 3

2  
آذربايجان 
 شرقي

 9/0 4 كرمانشاه  15 2/4 18

 2/0 1كهگيلويه و بويراحمد  16 2/4 18 اردبيل  3

 5/0 2 گلستان  17 3/3 14  اصفهان  4

 1/3 13 گيالن  18 9/51 220  تهران  5

 7/0 3 مازندران  19 7/0 3خراسان رضوي  6

 4/2 10 مركزي  20 7/0 3خراسان شمالي  7

 0/5 21 همدان  21 9/0 4  خوزستان  8

 9/0 4 يزد  22 5/0 2 زنجان  9

 5/0 2 خارج از كشور  23 9/0 4  نانسم  10

 2/84  357 ها مجموع پاسخ 2/0 4 فارس  11

 8/15 67 بي پاسخ 2/0 1  قزوين  12

  0/100 424 تعداد كل 5/0 2 قم 13
  

  منطقه مورد مطالعهدر  HCPمجموع نظرات مردم در رابطه با 
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اي شناسايي منطقه ه منطقه مورد مطالعه در زمينهدر  HCPمجموع نظرات مردم در رابطه با 
رضايت از نحوه اجراي  هاي انجام شده، با فعاليت مورد مطالعه به عنوان شهر سالم، آشنايي

نفر به  407نفر،  424از بين . سي قرار گرفترنيز مورد بر رساني پروژه و رضايت از اطالع
حداقل مجموع امتيازات كسب شده در اين قسمت از . اند ه هر چهار پرسش پاسخ داد

با حذف موارد پاسخ داده نشده، مجموعاً . باشد مي 24و حداكثر آن  6پرسش،  4جموع م
و انحراف معيار  24-4از دامنه  45/15امتياز كسب شده است كه داراي ميانگين  6289

  .قابل مشاهده است 3 نتايج فوق در جدول. باشد مي 86/2
  
  منطقه مورد مطالعه در HCPفراواني مجموع نظرات مردم در رابطه با  :3جدول  

جمع نمرات كسب شده فراواني درصد جمع نمرات كسب شده فراواني درصد
00/17 72 15 20/0 1 6 

60/15 66  16 20/0 1 7  
30/11 48 17 70/0 3 8 

10/7 30 18 70/1 7 9 

20/5 22 19 70/0 3 10 

10/2 9 20 40/2 10 11  
40/2 10 21 80/6 29 12  
70/0 3 22 80/7 37 13 

70/1 7 24 60/11 49 14 

 ها تعداد پاسخ 407 00/96 مجموع 6289 00/100

 4521/15ميانگين 86512/2انحراف معيار  پاسخ بي  17 00/4
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   HCPهاي بهداشت، محيط زيست، امنيت و آموزش در  مردم در زمينه هاي مجموع پاسخ
هاي چهارگانه  فعاليت هاي ارائه شده توسط مردم در زمينه توزيع فراواني مجموع پاسخ

جا به لحاظ رعايت اختصار از ذكر آمار توصيفي  در اين. فوق نيز مورد محاسبه قرار گرفت
ها صرفنظر كرده و به ذكر آمار توصيفي مجموع آنها اكتفا  تك پرسش حاصل از تك

هاي مرتبط با بهداشت  شود، در زمينه فعاليت مشاهده مي 4چنانكه در جدول . نماييم مي
و  5پرسش مطرح شده با حداقل  5نفر به هر  375نفر،  424از بيني و رواني جسم

با حذف موارد پاسخ داده نشده، در اين زمينه مجموعاً . اند ه پاسخ دادامتياز  30حداكثر
در  .كسب شده است 70/6و انحراف معيار  30-5از دامنه  96/18امتياز با ميانگين  7111

پرسش مطرح شده با  5نفر به هر  376نفر،  424از بين  هاي زيست محيطي زمينه فعاليت
با حذف موارد پاسخ داده نشده، در اين زمينه . اند ه پاسخ دادامتياز  30و حداكثر  5حداقل 

كسب شده  18/5و انحراف معيار  30-5از دامنه  94/22امتياز با ميانگين  8625مجموعاً 
نفر به  385نفر،  424دي و اجتماعي از بين مرتبط با امنيت فرهاي  در زمينه فعاليت .است
با حذف موارد . اند ه پاسخ دادامتياز  24و حداكثر  4پرسش مطرح شده با حداقل  4هر 

و  24-4از دامنه  83/16امتياز با ميانگين  6480پاسخ داده نشده، در اين زمينه مجموعاً 
 424از بين ورزشي  -يهاي آموزش در زمينه فعاليت. كسب شده است 02/5انحراف معيار 

با . اند ه پاسخ دادامتياز  30و حداكثر  5پرسش مطرح شده با حداقل  5نفر به هر  383نفر، 
از دامنه  07/21امتياز با ميانگين  8070حذف موارد پاسخ داده نشده، در اين زمينه مجموعاً 

   .كسب شده است 84/5و انحراف معيار  30- 5
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  HCPهاي گذشته و آينده  مشاركت مردمي در فعاليتسنجش 
 

 HCPهاي گذشته و آينده  توزيع فراواني مشاركت  مردمي در فعاليت: 5جدول 

هاي آتي  آمادگي مشاركت در پروژه HCPهاي  مشاركت در فعاليت  مورد سؤال

  ها مؤلفه نمره  فراواني  درصد  فراواني  درصد
 اطالع بي 1 2 5/0 0 0

 به هيچ وجه 2 57 4/13 9 2/1

 نخير 3 256 4/60 55 0/13

 تا حدودي 4 44 4/10 57 4/13

 زياد 5 49 6/11 234 55/2

 زيادبسيار  6 16 8/3 59 9/13

  جمع 424 0/100 414 6/97
 پاسخ بي 0 0  10 4/2

 جمع امتيازات 1401 1935

  ميانگين 30/3 67/4
 انحراف معيار 984/0  950/0

  
هاي آينده،  هاي گذشته و مشاركت در فعاليت هايي نيز در زمينه مشاركت در فعاليت سؤال

هاي  شود، در زمينه مشاركت در فعاليت مشاهده مي 5چنانكه در جدول . مطرح گرديد
درصد مشاركت زياد و بسيار  4/15اند و  درصد اظهار عدم مشاركت داشته 8/73گذشته، 

درصد اظهار عدم  1/15هاي آينده  در زمينه مشاركت در فعاليت. اند زياد را اعالم نموده
  .اند درصد مشاركت زياد و بسيار زياد را اعالم نموده 1/69مشاركت و 
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  آزمون فرضيات
مندي  جلب رضايت(تر فرضيه اول در پنج محور  به منظور بررسي دقيق: آزمون فرضيه اول

ان، براي ساكن زيست محيطي هاي  ساكنان، فعاليت و سالمت رواني بهداشتي  هاي  عمومي، فعاليت
هاي مرتبط با آموزش و ورزش مورد آزمون قرار  ساكنان و فعاليت هاي مرتبط با امنيت فعاليت
از در هر يك از موارد پنجگانه فوق ها  آماري، ميانگين كلي داده هاي  انجام تحليل براي . گرفت

ضيه در نتيجه آزمون در هر پنج محور فر. اي مورد آزمون قرار گرفت تك نمونه t طريق آزمون
. رد شد H1به نفع فرضيه  H0بود، فرض  =05/0تر از  محاسبه شده كوچك P.valueفوق چون 

در جلب رضايتمندي عمومي و جلب مشاركت مردمي در تمام  HCPيعني ميزان موفقيت 
طور  و سالمت رواني، زيست محيطي، امنيت و آموزش و ورزش به هاي بهداشتي زمينه
اي از خالصه. آميز ارزيابي شده است  هاي مورد آزمون و موفقيتنتر از ميانگي داري بزرگ معني

  .شود مشاهده مي 6 نتايج مورد آزمون در جدول 
  

  اي براي ارزيابي مشاركت مردم تك نمونه tآمار توصيفي و تحليلي آزمون : 6جدول

  ها مؤلفه
رضايت عمومي

  HCPاز 
هاي  فعاليت

  بهداشتي 
هاي  فعاليت

  زيست محيطي 
هاي  فعاليت

مرتبط با امنيت
هاي مرتبط با  فعاليت

  آموزش و ورزش

في
صي
 تو

مار
آ

  

 373  375 376 375 407  تعداد
 1705/21 8312/16 9388/22 9627/18 4521/15 ميانگين

 a 86512/2 69853/6 17728/5 02494/5 84331/5انحراف معيار

 b  1402/0 34591/0 26700/0 25609/0 29858/0ميانگين خطاي معيار

لي
حلي

ر ت
آما

  

 5/17 14 5/17 5/17 14  ميانگين مورد آزمون

t 225/10 228/4 370/20 055/11 958/11 

 372  374 375 374 406  درجه آزادي
 c  000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 دو دامنه  داري معني

 57050/3 83117/2 43883/5 42267/1 45209/1 تفاوت ميانگين

فاصله % 95
  اطمينان

 9834/2 3276/2 9138/4 78250/0 1729/1 پائينتر

 1576/4 3347/3 9638/5 1428/2 7313/1  باالتر

a- Std. Deviation                                 b- Std. Error Mean                        c- Sig. (2-tailed) 

عوامل مورد اشاره در رضايت  براي آزمون فرضيه دوم به بررسي تأثير :آزمون فرضيه دوم
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، 2كاي آزمون با 1از طريق جداول توافقي. در منطقه مورد مطالعه پرداختيم HCPمردم از 
گانه مورد اشاره در فرضيه در ارتباط با رضايت مردم از  فرضيه فرعي فوق در بخشهاي نه

HCP در نتيجه آزمون چون  . در منطقه مورد مطالعه مورد آزمون قرار گرفتP.value 
 = 05/0تر از  عامل از عوامل فوق، كوچك 4در مورد كاي دو،  آزمونمحاسبه شده در 

 7  شود يعني اين عوامل، كه در جدول رد ميH1 در مورد آنها به نفع فرض  H0بود، فرض
عامل ديگر،  6در مورد . دارند HCPداري در رضايت مردم از  اند، تأثير معني مشخص شده

P.value 05/0تر از  ه در آزمون كاي دو بزرگمحاسبه شد=  بود، در مورد آنها فرضH0 

مشخص  8   توان پذيرفت كه اين عوامل، كه در جدول شود و مي رد نمي H1به نفع فرض 
  . ندارند HCP اند، تأثير معني داري در رضايت مردم از شده

  

  

                                                 
 

1. Cross Tabulation 

  HCP دار بر ميزان رضايت مردم  از  عوامل داراي تأثير معني: 7جدول 

تبيين شونده
  

  تبيين كننده 

  HCPرضايت از 
تعداد   2كاي 

موردهاي 
داراي اعتبار Value 

درجه 
 آزادي

Asymp. Sig. (2-
sided) 

مردم در رابطه با   افزايش آگاهي
HCP 

104/14 4 007/0 397 

 391 000/0 4 782/44  ميزان مشاركت

  392 049/0 6 674/12  سطح سواد
  388 009/0 8 329/20  شغل

Archive of SID

www.SID.ir



      151                             ارزيابي مشاركت مردم در پروژه شهر سالم كوي سيزده آبان ارزيابي مشاركت مردم در پروژه شهر سالم كوي سيزده آبان   
 

 

  HCPدار بر ميزان رضايت مردم از  عوامل فاقد  تأثيرمعني :8جدول 

تبيين شونده
  

  تبيين كننده  

 HCPرضايت از 

تعداد   2كاي 
موردهاي 
 Value  داراي اعتبار

درجه 
 آزادي

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

 HCP 875/4  4 300/0 401نظرخواهي و نظرسنجي در رابطه با 

 393 854/0 4 343/1  سن

 401 263/0 2 670/2  جنسيت

 392 404/0 2 813/1  تأهل

 393 537/0 6 055/5  مدت سكونت

  
براي آزمون فرضيه سوم به بررسي تأثير عوامل مورد اشاره در آمادگي  :آزمون فرضيه سوم

 از طريق. در منطقه مورد مطالعه پرداختيم HCPهاي آتي  مردم براي مشاركت در طرح
گانه مورد اشاره در  ، فرضيه فرعي فوق در بخشهاي ده2كاي  آزمون جداول توافقي با

در منطقه مورد  HCPهاي آتي  فرضيه در ارتباط با آمادگي مردم براي مشاركت در طرح
محاسبه شده در آزمون  P.valueدر نتيجه آزمون چون  . مطالعه مورد آزمون قرار گرفت

در مورد  ، H0بود فرض  =05/0از  تر عامل از عوامل فوق، كوچك 5كاي دو در مورد 
اند، تأثير  مشخص شده 9  شود يعني اين عوامل كه در جدول رد ميH1 آنها به نفع فرض 

عامل  5در مورد . دارند HCPهاي آتي  داري در آمادگي مردم براي مشاركت در طرح معني
بود،  =05/0تر از  محاسبه شده، در آزمون كاي دو بزرگ P.valueديگر از عوامل فوق، 

توان پذيرفت كه اين عوامل كه  شود و مي رد نميH1 در مورد آنها به نفع فرض  H0فرض 
داري در آمادگي مردم براي مشاركت در  اند، تأثير معني مشخص شده 10  در جدول

  . ندارند HCPهاي آتي  طرح
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  HCP هاي آتي  رحر آمادگي مردم براي مشاركت در طدار ب عوامل داراي تأثير  معني:  9جدول 

تبيين شونده
  

  تبيين كننده  

 HCPهاي آتي آمادگي مردم براي مشاركت در طرح

تعداد   2كاي 
موردهاي 
داراي اعتبار Value 

درجه 
 آزادي

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

 406 042/0 4 881/9  اعتقاد عمومي به اهميت مشاركت

هاي انجام شده در طي  آشنايي با فعاليت
 HCPاجراي 

888/33 4 000/0 413 

 398 002/0 4 621/16  رضايت كلي از پروژه

 398 003/0 4 080/16  ميزان مشاركت

 400 004/0 4 415/15  سن

  
  HCP هاي آتي  ر آمادگي مردم براي مشاركت در طرحدار ب عوامل فاقد  تأثير  معني: 10جدول

تبيين شونده
  

  تبيين كننده  

 HCPهاي آتي طرح آمادگي مردم براي مشاركت در

  2كاي 
تعداد موردهاي
 Value داراي اعتبار

درجه 
 آزادي

Asymp. Sig. (2-
sided) 

 409 848/0 2 329/0  جنسيت

 400 305/0 2 373/2  تأهل

 400 466/0 6 629/5  سواد

 400 860/0 6 571/2  مدت سكونت

 395 401/0 8 335/8  شغل
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  نتيجه گيري
ي مطرح شده مشخص گرديد كه با اجراي ها بط با سؤال و فرضيهدر نتيجه تحليل عوامل مرت

HCP تهران هنوز تا رسيدن به  20اين محله از منطقه گرچه  ،در كوي سيزده آبان شهر ري
مندي و مشاركت  ، اما در جلب رضايت1آل به لحاظ سالمت شهر فاصله زيادي دارد مرحله ايده

مردم افزايش  ي بهداشتيها يجه سطح آگاهيدر نت. هاي خوبي كسب كرده است عمومي تجربه
چنانكه در نتيجه تحقيق . ها براي مشاركت نيز بهبود يافته است و آمادگي آن پيدا كرده است

مندي عمومي و مشاركت مردمي در تمام  در جلب رضايت HCPحاضر ميزان موفقيت 
طور  به هاي بهداشتي و سالمت رواني، زيست محيطي، امنيت و آموزش و ورزش زمينه
در بررسي  .هاي مورد آزمون و موفقيت آميز ارزيابي شده است تر از ميانگين داري بزرگ معني

هاي آماري پژوهش حاضر نشان داد كه  تحليل ،HCPعوامل مؤثر بر سطح رضايت عمومي از 
؛ ميزان مشاركت، HCPدر رابطه با  عموميرساني  افزايش آگاهي و اطالع عواملي همچون

از سوي . ها از پروژه داشته باشد ر ميزان رضايت آنداري ب تواند تأثير معني آنها مي سواد و شغل
 ،HCPتي هاي آ آمادگي مردم براي مشاركت در طرحديگر در بررسي عوامل مؤثر بر 

اعتقاد عمومي به اهميت هاي آماري پژوهش حاضر نشان داد كه عواملي همچون  تحليل
ميزان مشاركت مردمي و سن نجام شده،  رضايت از پروژه، هاي ا آشنايي با فعاليتمشاركت، 
داشته  HCPتي هاي آ آمادگي مردم براي مشاركت در طرحر داري ب تواند تأثير معني آنها مي
ها و اطالع رساني صحيح و به موقع به مردم و ايجاد  افزايش آگاهيهرگاه در جهت . باشد
ها براي مشاركت با توجه خاص به  هاي آن مندي عمومي و افزايش قابليت هاي رضايت زمينه

توان اميدوار بود كه سطح مشاركت عمومي در پروژه  كنندگان تالش شود، مي سن مشاركت
  .بهبود يابد

                                                 
 
 .هاي ميداني در سطح منطقه قابل وصول است اين مسأله از طريق پيمايش.  1
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 پيشنهاد

ريزان شهري به اهميت  هاي آماري اميدواريم مديران و برنامه با توجه به نتايج حاصل از تحليل
هاي شهري واقف باشند  ها در پروژه ا و نظر خواهي از آنه مشاركت مردمي و اطالع رساني به آن

منظور گسترش فرهنگ مشاركت  پيشنهادهايي را بهبنابر اين . و در جهت تحقق آن تالش كنند
  . كنيم مردمي مطرح مي

هاي جنسي با هر سطح سواد، شغل، تأهل و  توجه به توانهاي مشاركتي همه مردم از تمام گروه •
  .شان هاي مورد عالقه ها در زمينه از همفكري، همياري و مشاركت آن مدت سكونت و استفاده

و  HCPهاي انجام شده در طي اجراي  رساني وسيع در رابطه با فعاليت تبليغات و اطالع •
هاي آن براي فعاليتهاي آتي، فرهنگ سازي و افزايش آگاهي و اعتقاد مردم به اهميت  توان

هاي گروهي  گيري از رسانه سطح وسيع و با بهره يي درها مشاركت بخصوص در چنين پروژه
شايسته است مردم ياد بگيرند كه نسبت . هاي آتي منظور ايجاد آمادگي براي مشاركت در طرح به

العمل شايسته نشان  تفاوت نباشند و در مواقع الزم عكس به رخدادهاي محل زندگي خود بي
در جهت احقاق حق خود تالش و  دهند و بفهمند كه سالمتي يك حق است و خودشان بايد

هاي مختلف توسعه شهري هم در  هاي بخش هاي داوطلب مردمي در پروژه گروه. مشاركت كنند
مرحله انتخاب پروژه، هم در مرحله نظارت بر اجرا و هم در مرحله ارزشيابي مشاركت داشته 

  . باشند
ر قالب متون آموزشي به هاي رسمي و د آموزش فرهنگ مشاركت از اوان كودكي از طريق آموزش •

  .هايي مشابه منظور ايجاد آمادگي براي مشاركت در طرح كودكان، به طور عملي به
هاي داوطلب مردمي هم در مرحله انتخاب پروژه،  هايي براي گسترش مشاركت گروه ايجاد زمينه •

ابقه هايي كه س هم در مرحله نظارت بر اجرا و هم در مرحله ارزشيابي، بخصوص در مورد گروه
  . كار مشاركتي دارند

هاي انجام شده از مردم،  ها و نظر سنجي در رابطه با پروژه نظرخواهي در رابطه با انتخاب پروژه •
اين كار گرچه ممكن است تأثير . ها با فكر مردم، به دست مردم و براي مردم اجراي پروژه

تواند  باشد، ولي مي هاي آتي را نداشته داري بر آمادگي مردم براي مشاركت در طرح معني
  .   مند است همبستگي اجتماعي را تقويت كند و اين ارزش
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