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بررسی نقش مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست شهری

مقدمه
امروزه مشارکت از الزامات زندگی شهری به شمار میرود و
میتواند مدیریت و برنامهریزی را به شدت تحت تأثیر قرار
دهد .از این منظر رویارویی با مسائل و مشکلات شهری
همانند آلودگی ،ترافیک ،مسکن و غیره با بهرهگیری
مناسب از توان و قابلیتهای شهرنشینان در چارچوب
برنامههای مشارکتی امکانپذیر خواهد بود .بنابراین،
میتوان گفت که مشارکت مردم در روند تصمیمگیری
شهری ،یکی از عناصر اصلی حکومت مردمی بوده و افزایش
مشارکت مردم در امور شهری ،میتواند در ایجاد تعادل
شهری ،نقش ارزنده ای را ایفا نماید (تقوی .)8811 ،روشن
است با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل زیست
محیطی پر هزینه بودن روشها و ابزارهای مقابله با آن
بهترین گزینه ،بهرهگیری از مشارکت مردمی است
(عزیزیان .)8838 ،نکته قابل تأمل آن است که با وجود
شکلگیری اندیشه مشارکت در تمام ابعاد و عرصههای
زندگی و ضرورت ورود نهادهای جامعه مدنی در اداره و
کنترل شهرها ،این واقعیت هنوز به طور واقعی محقق نشده
و با موانع و عوامل بازدارندهای رو به رو است که نیازمند
شناسایی و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنهاست (موسایی
و شیانی .)8813 ،از سوی دیگر بدیهی است که نهادهای
فعلی برای رسیدگی به چالشهای توسعه پایدار ناکافی
هستند .در عین حال ،نیاز فوری به ایجاد آگاهی و افزایش
ظرفیت برای ترویج اقدامات مربوط به حفاظت از محیط
زیست در سطح محلی وجود دارد که این امر با جلب
مشارکت شهروندان تحقق می یابد (.)Royo et al., 2013
یکی از مسائل روز جهان مسأله حفظ محیطزیست است،
فاجعه محیطزیستی نه تنها آرامش و امنیت را از زندگی
انسان میرباید ،بلکه سلامتی و هستی را تهدید میکند.
نبود روشهای صحیح جمعآوری و دفع زباله ،مشکل تأمین
آب آشامیدنی سالم ،شبکههای جمعآوری و تصفیه
فاضلابها ،استقرار نابهجای فعالیتهای مزاحم،
آلودگیهای ناشی از وسایل نقلیه و غیره ...نمونههایی از
رایجترین مشکلات محیطزیستی شهرها به شمار میآیند
که هریک به تنهایی میتوانند سلامت شهرنشینان را به
06

مخاطره اندازند .روشن است با توجه به گستردگی و
پیچیدگی مسائل محیطزیستی و پرهزینه بودن روشها و
ابزارهای مقابله با آن بهترین گزینه ،بهرهگیری از مشارکت
مردمی است (رحیمی و دشتمخور.)8831 ،
تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه مشارکت شهروندان در
حفاظت از محیطزیست شهری انجام شده است .به طور
مثال  Gustavssonو  )1680( Elanderمقالهای با عنوان
پتانسیل توسعه پایدار با ابتکار توسعه مجدد در مساکن
عمومی سوئد :نقش مبهم مشارکت و هویت مکانی ساکنان،
منتشر نمودند .نتایج تحقیق آنها نشان داد هویت مکانی
در این محلات کم است و با تقویت حس مکانی ساکنان
میتوان گامهای مهمی در جهت سبزسازی محله و رسیدن
به توسعه شهری پایدار برداشت Kasymova .و Gaynor
( )168۲در مقالهای با عنوان مشارکت مؤثر شهروندان در
مسائل محیطزیستی  ،دریافتند که مشارکت شهروندان در
فرایندهای تصمیمگیری محلی به ویژه در رابطه با مسائل
محیطزیستی اهمیت ویژهای دارد )1686( Ren .در
مقالهای با عنوان مشارکت عمومی ،جامعه مدنی و حفاظت
از محیطزیست در چین :مطالعه مقایسهای در مورد موارد
محیطی ،به بررسی مشارکت  ENGOsو افراد برای نشان
دادن تعامل بین دولت و جامعه مدنی در زمینه حفاظت از
محیطزیست در چین پرداخته است .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که از لحاظ حفاظت از محیطزیست دو نوع
مشارکت وجود دارد ،مشارکت  NGOو مداخله گرانه.
مشارکت میتواند بر تصمیمات دولت تأثیر بگذارد و دارای
نقش مثبت در حفاظت از محیطزیست است .در عین حال،
مشارکت عمومی به وسیله دولت و نظام سیاسی آن شکل
میگیرد .حسینی و کاملی ( )8830مقالهای با عنوان
سنجش مشارکت شهروندی در مدیریت شهری مطلوب
(مطالعه موردی منطقه  1قم) ،به چاپ رساندند .نتایج
تحقیق آنها حاکی از آن است که در میزان مشارکت
شهروندان بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود داشته
و بین سن و این مشارکت ارتباط معناداری مشاهده
نگردید .هم چنین بین احساس تعلق اجتماعی و مشارکت
شهروندان همبستگی معناداری وجود دارد .به این معنا که
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هرچه میزان تعلق اجتماعی افراد افزایش یابد ،میزان
مشارکت شهروندان نیز افزایش پیدا کرده و بالعکس.
فرجزاده گرگری ( )883۱مقالهای با عنوان نقش
مشارکتهای مردمی در توسعه پایدار از بعد محیطزیست،
به چاپ رساند .نتایج این بررسی نشان داد متولیان اصلی
حفظ محیط زیست ،مردم محلی هستند که ذی نفعان
اصلی این میراث در جوامع محلی محسوب میشوند.
صنعتی شدن شتابان ،رشد سریع جمعیت ،سوء تغذیه
گسترده ،از بین رفتن منابع تجدیدناپذیر طبیعت از جمله
عواملی هستند که در طی سالیان اخیر باعث تباهی
محیطزیست شده و در کل تخریب محیطزیست به معنای
توسعه ناپایدار در تمام عرصههای زندگی جوامع بشری
است .خواجه شاهکویی و همکاران ( )8838در مقاله خود
اینگونه بیان میکنند که مشارکت یکی از مفاهیم عمده و
اصلی توسعه پایدار به شمار میرود ،از این رو مدیران
شهری همواره سعی کردهاند تا با جلب مشارکت مردمی به
اهداف خود در زمینه مدیریت بهینه شهر به ویژه در حاشیه
شهرها به بهترین نحو ممکن نائل آیند .رحیمی و دشتی
موخر ( )8831به بررسی نقش مشارکت شهروندان در
حفاظت از محیط زیست شهری شهر تهران با روش
توصیفی -تحلیلی پرداخته اند .نتایج به دست آمده نشان
میدهد که در شهر تهران هر چقدر میزان تحصیلات و
مدت سکونت شهروندان بالاتر باشد میزان مشارکت آنان
نیز در حفظ محیطزیست بیشتر است و رابطهای معنادار با
میزان آگاهی شهروندان وجود دارد .شهر تهران به منزله
پایتخت ایران در دهههای گذشته ،جمعیت ،امکانات،
امتیازات و متعاقباً مشکلات فراوانی را به خود جذب کرده
است (غلامی و همکاران .)8836 ،در این مقاله تلاش شده
است ضمن بررسی نقش مشارکت شهروندان منطقه 3
تهران در حفاظت از محیط زیست شهری ،راهکارهای لازم
به منظور افزایش مشارکت شهروندان ارائه گردد.

مواد و روشها
منطقه  3شهههرداری تهران ،با وسههعتی نزدیک به 1/83
کیلومتر مربع جمعیتی بالغ بر  83۲183نفر را در خود
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جای داده اسههت که اغلب آنها در محلههای هاشههمی،
شهمشهیری ،شههید دسهتغیب ،مهرآباد و سهی متری جی
سههکونت دارند .محدوده این منطقه از شههمال به خیابان
آزادی و جاده مخصههو کرج از جنوب به بزرگراه فتح و
 ۲۱متری زرند – از شرق به خیابانهای شهیدان و سادات
و از غرب به مسیل کن منتهی میشود .این منطقه دارای
 1ناحیه و  3محله بوده که در داخل محدوده شهههری قرار
گرفتههانهد .تاکنون  8۱عنوان دوره آموزشهههی در قالب
آموزشهای شههروندی در سهرای محلات منطقه  3برگزار
شده است.
تحقیق حهاضهههر از جنبهه هدف ،کاربردی ،از حیث روش
جمعآوری اطلاعات پیمایشی و از جنبه روش کار توصیفی
تحلیلی میباشهد .در تحقیق حاضهر به منظور دستیابی به
اههداف پژوهش از بررسهههی کتهابخانهای ،بازدید میدانی و
ابزار پرسهشهنامه بهره گرفته شهده است .در ابتدا اطلاعات
اسههنادی پژوهش شههامل ادبیات و مبانی نظری تحقیق به
شهههیوه کتهابخهانههای بها اسهههتفهاده از مقهالات ،کتابها،
Handbookها ،گزارشات مستند علمی و پژوهشی و منابع
اینترنتی معتبر و همچنین مراجعه حضهوری به شهرداری
منطقه  3تهران گردآوری شد ،سپس به منظور جمعآوری
اطلاعات مورد نیاز پرسههشههنامه طراحی گردید .با توجه به
این که پرسهشهنامه استاندارد در این زمینه وجود نداشت،
تمهامی عوامهل و متغیرههای مندرج در پرسهههشهههنامه از
تحقیقات گذشهههته اسهههتخراج شهههده و متناسهههبترین و
مرتبطترین عهاملها و متغیرها با تحقیق حاضهههر انتخاب
گردید و درنهایت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
در پرسههشههنامه ،ابتدا اطلاعات فردی پاسه دهندگان مورد
سهوال قرار گرفته ،سپس با توجه به اهداف تحقیق ،میزان
مشارکت شهروندان در حفاظت از محیطزیست شهری در
قالب سههوالات مندرج در پرسههشههنامه مورد بررسههی قرار
گرفت .پاسههه ها در مقیاس لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی
کم طراحی شههد .متغیرهای تحقیق شههامل دو دسههته از
متغیرهههای فردی (سهههن ،جنس ،تحصهههیلههات و غیره) و
همچنین متغیر مشههارکت شهههروندان (نظیر مشههارکت در
مدریت پایدار ،شهههرکت در انجمنهای مردمی ،حفاظت از
1۱
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محیطزیسههت ،مشههارکت اجتماعی ،مشههارکت در توسههعه
فضههای سههبز و  )...میباشههد .در این تحقیق ،برای بررسههی
روائی سهازهای پرسهشهنامه از طریق مشورت با استادان و
صهاحبنظران به تنظیم پرسهشنامه اقدام شده است ،تا به
روایی صوری و ظاهری پرسشنامه دست یابد .همچنین به
منظور بررسهی پایائی و اعتبار پرسهشنامه از طریق آزمون
مجدد اقدام شهد ،به طوری که پرسشنامه بر روی  86نفر
به صههورت پایلوت تکمیل گردیده و سههپس جهت تعیین
اعتبار پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ در نرمافزار
 spssاسهتفاده شهد .در این تحقیق ضههریب آلفای کرونباخ
معادل  6/11به دسههت آمد که نشهههان دهنده پایایی ابزار
تحقیق میباشد.
جامعه آماری تحقیق حاضهر کلیه سهاکنان منطقه  3شهر
تهران میباشههد ،حجم نمونه با اسههتفاده از فرمول کوکران
تعیین و از روش نمونهگیری خوشهههای دو مرحلهای برای

انتخهاب نمونهه آماری اسهههتفاده شهههد .با توجه به اینکه
جمعیههت این منطقههه در سههههال  83۲183 ،883۱نفر
میباشههد ،حجم نمونه با اسههتفاده از فرمول کوکران 81۲
نفر به دسهههت آمد .در این تحقیق ،تجزیه و تحلیل دادهها
توسهههط نرمافزار  SPSSبها اسهههتفاده از روشهای آماری
توصهیفی -تحلیلی و اسهتنباطی انجام شده است .در ابتدا
آمار توصهههیفی نظیر میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و ...
محاسههبه ،سههپس دادهها با اسههتفاده از آزمونهای آماری
مناسب نظیر آزمون تی ،8کای اسکوئر ،1ضریب همبستگی
پیرسهههون ،8آزمون فریههدمن ،۲آزمون بههاکس ،۱لههامبههدای
ویلکز ، 0آزمون لون 3و تحلیههل واریههانس چنههد متغیره1
( ،)MANOVAمورد تحلیههل قرار گرفههت .همچنین بههه
منظور رسهم جداول و نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده
شده است .فلوچارت تحقیق در شکل  8آمده است:

شکل  -۱فرآیند روش کار
1

5

2

6

T-Test
Chi-Square
3
Pearson Correlation Coefficient
4
Friedman test

01

BOX
Wilks Lambda
7
Levene
8
Multivariable Analyze of Variance
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نتایج
در این تحقیق کهه بها ههدف بررسهههی میزان مشهههارکت
شههههروندان منطقه  3تهران در حفاظت از محیطزیسهههت
انجام شهده است 81۲ ،نفر از ساکنان منطقه  3با استفاده
از پرسههشههنامه مورد بررسههی قرار گرفتند .بر اسههاس نتایج
بدسههت آمده از تحقیق میدانی صههورت گرفته ،بیشههترین
فراوانی مربوط به گروه سههنی  81تا  86سههال و کمترین
فراوانی مربوط به گروه سهههنی کمتر از  81سهههال اسهههت.
همچنین نتایج حاصل از آزمون  Tنشان داد که بین میزان
مشههارکت سههاکنان منطقه  3با سههن تفاوت معناداری در
سههطح  ۱درصههد ( )6/6۱وجود دارد و میانگین مشههارکت
گروه سههنی  81تا  86سههال و  ۲8تا  ۲6بیشههتر از سههایر
گروههای سههنی میباشههد .بررسههی افراد مورد مطالعه به
لحاظ جنسهههیت نشهههان داده اسهههت که از کل افراد مورد
مطالعه  ۲8/3درصد زن و  ۱1/8درصد نیز مرد هستند که
از این تعداد  ۲۱/۱3درصهد مجرد و  ۱۲/۲1درصد متأهل
بودهاند .هم چنین نتایج نشان داد مشارکت زنان در زمینه
حفاظت از محیطزیست شهری بیشتر از مردان و مشارکت
افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد میباشد.
نتایج تحلیل آمار توصیفی افراد پاس دهنده از نظر میزان
تحصهیلات نشان داد بیشترین فراوانی مربوط به تحصیلات
دیپلم بوده که  811نفر و تقریباً  86/3درصهههد را به خود
اختصها داده اسهت .تعداد  3/1درصهد دارای تحصیلات
دیپلم 16/8 ،درصهههد فوق دیپلم 1۲/6 ،درصهههد دارای
تحصهههیلات کارشهههناسهههی و  88/6درصهههد دارای مدر
کارشهناسهی ارشهد 1/3 ،دارای مدر دکتری  8/1درصد
نیز بی سههواد بودهاند .همچنین میانگین مشههارکت افرادی
که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند بیشتر از سایر افراد
میباشههد .در واقع با افزایش میزان تحصههیلات ،مشههارکت
افراد نیز بیشتر شده است .نتایج تحلیل آمار توصیفی افراد
پاس ه دهنده از نظر مدت زمان سههکونت در منطقه نشههان
داد  8/0درصد افراد کمتر از  ۱سال 3/1 ،درصد افراد بین
 0تا  86سهال 3۲/1 ،درصد افراد بین  88تا  8۱سال86 ،
درصههد بین  80تا  16سههال و  1/۱درصههد افراد بالای 16
سهههال در این منطقه سهههاکن بودهاند و با افزایش سهههابقه
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سهکونت ،میانگین مشهارکت محیطزیستی شهروندان نیز
افزایش یافته است ،به طوریکه بیشترین مشارکت مربوط
به افرادی بوده که بالای  16سههال در این منطقه سههکونت
داشتهاند.
بررسی میزان مشارکت ساکنان منطقه  ۹شهرداری
تهران در حفاظت از محیطزیست شهری
به منظور بررسههی میزان مشههارکت سههاکنان منطقه 3
شهههرداری تهران در حفاظت از محیطزیسههت شهههری از
آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده است .همانطور که از
نتهایج جدول  8بر میآید ،از بین شهههاخ هایی که برای
بررسهههی میزان سهههاکنان منطقه  3در حفاظت از محیط
زیسهههت به کار برده شهههده ،میانگین بدسهههت آمده برای
شههاخ های عضههویت در تشههکلهای مردمی حفاظت از
محیطزیسهت ،اطلاعرسانی مشکلات محیطزیستی منطقه
به مدیران ،مشهارکت در حفاظت از پار ها و فضهای سبز
محله ،تشهویق مردم به پاکیزه نگه داشتن و رعایت مسائل
محیطزیسهتی ،اسهتفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به
منظور کاهش آلودگی هوا ،کاشهههت درخت و گل و گیاه،
اطلاعرسهانی اتفافات و حوادث محیطزیستی به شهرداری،
اسههتفاده از کالاهای تجدیدپذیر ،اسههتفاده از سههوختهای
پا و تجدیدپذیر ،همکاری در زمینه بهسهازی و نوسازی
بافت فرسهوده ،تشکیل نهادهای محلی برای رفع مشکلات
و معضلات محیطزیستی و ارائه نظرات و پیشنهادات جهت
بهبود وضههعیت محیطزیسههت بزرگتر از مقدار میانگین
مفروض ( )8=µمیباشهد و سهطح معنیداری بدست آمده
نیز برای این متغیرههها کوچکتر از مقههدار خطهها ()6/6۱
میباشهههد .بنابراین میتوان گفت سهههاکنان منطقه  3در
زمینه این شاخ ها از مشارکت کافی برخوردار میباشند.
در مقهابهل میانگین به دسهههت آمده برای شهههاخ های
مشهارکت در جلسات بحث و تصمیمگیری ،کمک مالی به
شههرداری ،مشارکت در نظافت محله ،استفاده از دوچرخه
و پیادهروی به جای خودروهای شخصی ،پرداخت عوارض
به شههههرداری ،مشهههارکت در طر ها و پروژههای کاهش
ترافیک ،شههرکت در کلاسهای آموزش محیطزیسهههتی و
مشههارکت در برگزاری فعالیتهای فرهنگی و هنری جهت
1.
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حفظ محیطزیسهههت کوچکتر از مقدار میانگین مفروض
( )8=µمیباشهد و سطح معنیداری بدست آمده نیز برای
این متغیرهها بزرگتر از مقهدار خطها ( )6/6۱میباشهههد.
بنابراین میتوان گفت سهههاکنان منطقه  3در زمینه این

شهههاخ ها از مشهههارکت کافی برخوردار نمیباشهههند .در
جدول  8نتایج مربوط به آزمون  tتک نمونهای آورده شده
است:

جدول  -۱آزمون معناداری  T-testبه منظور بررسی مشارکت ساکنان منطقه  ۹شهر تهران در حفاظت از محیطزیست شهری
شاخص

تعداد

مشارکت در جلسات بحث و تصمیمگیری
کمک مالی به شهرداری
مشارکت در نظافت محله
عضویت در تشکلهای مردمی حفاظت از محیط
زیست
اطلاع رسانی مشکلات زیست محیطی منطقه به
مدیران
مشارکت در حفاظت از پار ها و فضای سبز محله
تشویق مردم به پاکیزه نگه داشتن و رعایت مسائل
زیست محیطی
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به منظور
کاهش آلودگی هوا
استفاده از دوچرخه و پیاده روی به جای خودروهای
شخصی
کاشت درخت و گل و گیاه
اطلاعرسانی اتفافات و حوادث محیطزیستی به
شهرداری

آماره

درجه

سطح

اختلاف

آزمون T

آزادی

معناداری

میانگین

فاصله اطمینان در سطح
 ۹۹درصد
پایین ترین

بالاترین

81۲
81۲
81۲

8/330
8/103
1/11

818
818
818

6/63
6/33
6/663

-6/6638
-6/338
-6/008

8/۱800
8/3811
8/13۲

8/6681
1/3181
8/31۲1

81۲

1/6۲8

818

6/668

6/۱۱8

8/338

1/6313

81۲

8/61

818

6/6۲

6/683

8/66318

1/66۲

81۲

1/0۱

818

6/668

6/8۲۲

8/881

8/۱۱3

81۲

8/13۲

818

6/668

6/00۲

8/3۲۱

1/01۲

81۲

8/13

818

6/666

6/8۱۱

8/181

8/30۱

81۲

۲/013

818

6/881

-6/001

8/3838

1/6683

81۲

8/661

818

6/668

6/۱۱

8/66318

1/۱۱۲8

81۲

8/8881

818

6/661

6/366۱

1/6611

1/۱۱3۲

81۲

8/6168

818

6/668

6/۲8۱۲

8/3833

1/۲88۱

81۲

8/338

818

6/668

6/38۲

6/00۱۲3

8/3331

پرداخت عوارض به شهرداری

81۲

8/6683

818

6/881

-6/11۲

6/۲۲88

1/6638

همکاری در زمینه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده

81۲

8/00۲

818

6/668

6/081

6/110

8/631

تشکیل نهادهای محلی برای رفع مشکلات و
معضلات محیطزیستی

81۲

1/613

818

6/668

6/۲8

6/00

8/0۱8

مشارکت در طر ها و پروژههای کاهش ترافیک

81۲

8/303

818

6/63

-6/33

8/618

8/368

شرکت در کلاسهای آموزش محیطزیستی

81۲

8/600

818

6/81

-6/831

6/331

8/6۲

81۲

1/080

818

6/60

-6/81

6/88۲

6/380

81۲

8/633

818

6/668

6/0۲۱

6/۲81

8/6۱0

استفاده از کالاهای تجدیدپذیر
استفاده از سوختهای پا

و تجدیدپذیر

مشارکت در برگزاری فعالیتهای فرهنگی و هنری
جهت حفظ محیطزیست
ارائه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود وضعیت
محیط زیست

0۲
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رتبهبندی مؤلفههای مشاارکت ساکنان منطقه  ۹در
حفاظت از محیطزیست
بهه منظور رتبههبندی متغیرهای مورد بررسهههی از آزمون
فریدمن بهره گرفته میشهههود .با توجه با آزمون رتبهبندی
فریدمن مشهههاهده میشهههود که سهههطح معنیداری برابر
 6/666به دسههت آمد که کوچکتر از  ۱درصههد می باشههد،
یعنی دسهت کم دو شاخ اولویت متفاوت دارند و میزان
تأثیر هر یک از مؤلفهها با هم متفاوت است (جدول  .)1بر
اسههاس نتایج به دسههت آمده از آزمون رتبهبندی فریدمن،
شهروندان بیشترین میزان مشارکت را در زمینه مشارکت
در حفاظت از پار ها و فضههای سههبز محله (با میانگین
رتبهای  )1/۲3و عضویت در تشکلهای مردمی حفاظت از
محیطزیسههت (با میانگین رتبهای  )1/18و کمترین میزان
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مشهههارکهت را در زمینهه مشهههارکت در نظافت محله (با
میانگین رتبهای  )1/18و استفاده از دوچرخه و پیادهروی
به جای خودروهای شههخصههی (با میانگین رتبهای )1/13
داشتهاند .نمودار میانگین رتبه ای میزان مشارکت ساکنان
منطقه  3در زمینه حفاظت از محیطزیسههت در شههکل 1
آمده است:
جدول  -۲سطح معنیداری آزمون فریدمن برای مؤلفههای
مشارکت محیطزیستی شهروندان

81۲

تعداد

838/618
83
6/666

آماره کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معنی داری()sig

شکل  -۲میانگین رتبهای میزان مشارکت ساکنان منطقه  ۹در زمینه حفاظت از محیطزیست

در این تحقیق به منظور بررسی سطح کلی مشارکت
ساکنان منطقه  3شهرداری تهران در زمینه حفاظت از
محیطزیست از آزمون  Tاستفاده شده است .همانطوری

که از نتایج (جدول  )8برمیآید مجموع میانگین متغیرهای
مشارکت ساکنان منطقه  3در زمینه حفاظت از محیط
زیست شهری ،معادل  8/8881است که بزرگتر از میانگین
19
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مفروض ( )µ =8می باشد ،همچنین بر اساس نتایج حاصل
از آزمون  tتک نمونهای مقدار  sigمعادل  6/668به دست
آمد که کوچکتر از مقدار خطا ( )6/6۱است .بنابراین

میانگین میزان مشارکت محیطزیستی شهروندان بالاتر از
سطح متوسط به دست آمده است و از نظر آماری نیز
معنادار میباشد.

جدول  -۳سطح کلی میزان مشارکت ساکنان منطقه  ۹در زمینه حفاظت از محیطزیست شهری

مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

واریانس

کمینه

بیشینه

آماره T

Sig

مشارکت ساکنان منطقه  3در زمینه
حفاظت از محیط زیست شهری

8/8881

8/6083۱۲

8/8۲۲

8

۱

1/310

6/668

بررسی نقش مشارکت شهروندان منطقه  ۹شهرداری

جدول  -۴نتایج آزمون باکس جهت بررسی پیش فرض همگنی

تهران در حفاظت از محیطزیست شهری

ماتریس واریانس-کواریانس در مؤلفههای مشارکت شهروندان

در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مشارکت شهروندان
منطقه  3شهرداری تهران در حفاظت از محیطزیست
شهری ،از تحلیل واریانس چند متغیره ()MANOVA
استفادهشدهاست .قبلاز بهکارگیری اینآزمون مفروضههای
این آزمون به وسیله آزمون باکس ،لامبدای ویلکز و آزمون
لون مورد بررسی قرار گرفت .به همین منظور برای بررسی
پیش فرض همگنی ماتریس واریانس  -کوواریانس
مؤلفههای مشارکت شهروندان از آزمون باکس استفاده شد.
نتایج این آزمون نشان میدهد سطح معناداری بزرگتر از
مقدار خطا ( )6/6۱میباشد که گویای آن است شرط
همگنی ماتریس واریانس –کواریانس به خوبی رعایت شده
است .نتایج آزمون باکس در جدول  ۲آمده است:

BOX-M

F

معنی داری

۱/۱۱3

1/668

6/118

در ادامه برای تعیین معنیداری اثر مشارکت شهروندان
منطقه  3شهرداری تهران در حفاظت از محیطزیست از
آزمون لامبدای ویلکز استفاده شد .نتایج آزمون لامبدای
ویلکز نشان میدهد که بین مشارکت شهروندان منطقه 3
شهرداری تهران در حفاظت از محیطزیست حداقل در یکی
از مؤلفهها تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج حاصل در جدول
 ۱گزارش شده است:

جدول  -۹نتایج آزمون لامبدای ویلکز در تحلیل واریانس چند متغیره مؤلفههای مشارکت شهروندان
آزمون

ارزش

F

درجه آزادی خطا

درجه آزادی اثر

سطح معنی داری

مجذور ایتا

لامبدای ویلکز

6/00۲

3/۲68

81۲

16

6/668

6/81۲

آن است که واریانسهای مؤلفههای مشارکت شهروندان در
دو گروه با هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معنیداری
ندارند که این یافته ،پایایی نتایج بعدی را نشان میدهد.

همچنین برای بررسی پیش فرض برابری واریانسهای
مؤلفههای مشارکت شهروندان از آزمون لون استفاده شد.
نتایج آزمون لون در جدول  0آمده است .جدول  0گویای

جدول  -۶نتایج آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس های مؤلفههای مشارکت شهروندان

متغیرها
مشارکت شهروندان
حفاظت از محیطزیست شهری

00

F

DF1

DF2

سطح معنیداری

1/66۲
1/۱۲3

8
8

818
818

6/881
6/868
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با توجه به نتایج به دست آمده از آزمونهای باکس ،لامبدای
ویلکز و لون ،تحلیلهای مربوط به اثرات بین آزمودنیها
مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج به دست آمده،
سطح معنیداری معادل  6/668به دست آمد که کوچکتر
از مقدار خطا ( )6/6۱است در نتیجه میتوان

اینطور استنباط کرد که مشارکت شهروندان منطقه 3
شهرداری تهران در حفاظت از محیطزیست شهری تأثیر
معنیداری دارد .نتایج به دست آمده در جدول  3قابل
مشاهده است:

جدول  -۷نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ( )MANOVAبه منظور بررسی تأثیر مشارکت شهروندان منطقه  ۹شهرداری تهران
در حفاظت از محیطزیست شهری

تأثیر مشارکت شهروندان
منطقه  3شهرداری تهران در
حفاظت از محیط زیست شهری

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

88۲/1۲

8

رابطه بین ویژگیهای فردی و میزان مشارکت
ساکنان منطقه  ۹شهرداری تهران در زمینه حفاظت
از محیطزیست شهری
در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین ویژگیهای
فردی (سن ،جنسیت ،میزان تحصیلات و  )...و میزان
مشارکت ساکنان منطقه  3شهرداری تهران در زمینه

30/668

سطح

F

معنیداری

83/0۱

6/668

مجذور ایتا

توان
آزمون

866

6/۱۱۲

حفاظت از محیطزیست شهری از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شده است .با توجه به نتایج جدول  1سطح
معنیداری برای کلیه متغیرها کوچکتر از میزان خطا
( )6/6۱به دست آمد ،در نتیجه بین میزان مشارکت
محیطزیستی شهروندان و سن ،جنس ،وضعیت تأهل،
تحصیلات و سابقه سکونت رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد.

جدول  -۸نتایج آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی و میزان مشارکت ساکنان منطقه  ۹شهرداری
تهران در زمینه حفاظت از محیطزیست شهری

نام متغیر
میزان مشارکت
ساکنان منطقه 3
شهرداری تهران در
زمینه حفاظت از
محیط زیست شهری

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب تعیین

تعداد

سطح معنی داری

سن

6/۱0۲

6/08

81۲

6/68

جنس

6/113

6/00

81۲

6/668

تاهل

6/008

6/31

81۲

6/668

تحصیلات

6/۱۲0

6/18

81۲

6/663

سابقه سکونت

6/361

6/13

81۲

6/666

بحث
تجربیات جهانی نشههان میدهد که از دهه  8316میلادی
به بعد در برنامههای توسههعه شهههری توجه فزایندهای به
رویکرد مشهارکت صورت گرفته است .بکارگیری مشارکت
مردم در برنامهریزی شههههری زمانی ممکن خواهد بود که
این نظهام ،اجهازه اسهههتفهاده از نظرات مردم را بدهد و به

گونهای سهازماندهی شده باشد که دخالت مردم در فرآیند
برنامهریزی را ممکن سههازد .از طرفی دیگر تبلیغ و معرفی
برنامه و اهداف آن به مردم به شناخت برتر و بهتر مردم از
نظام برنامهریزی شههری منجر شههده و کمک خواهد نمود
که برنامهریز توجه بیشههتری را معطوف به منافع عمومی و
مشهههارکت وسهههیعتر مردم نموده و از سهههویی دیگر مردم
1۸
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همسو با برنامهریز شهری در اجرا و تحقق برنامه مشارکت
نمهایند .مشهههارکت مردمی که نوعی تمرکززادیی در اداره
امور میباشد باعث افزایش توسعه انسانی و عامل برابری و
تحقق عدالت اجتماعی و سههیاسههی میگردد .سههازمانهای
غیردولتی یا تشههکلهای مردمی به صههورت داوطلبانه و
بدون وابسهتگی به سازمانی خا با تشکیلات و اساسنامه
تعیین شهده در جهت اهداف خا کشور و رفع معضلات
آن تشهکیل شدهاند .هدف اصلی سازمانهای غیردولتی نه
تأمین امکانات مالی برای توسههعه ،بلکه بسههیج مردم در
قالب سههاختارهای متشههکل و سههازمان یافته از گروههای
داوطلب برای رسههیدن به خوداتکائی و توسههعه اسههت .بر
اسهاس یافتههای تحقیق حاضر شهروندان تمایل بالایی به
مشارکت در زمینه عضویت در تشکلهای مردمی حفاظت
از محیطزیسهههت (بها میانگین  )8/0۱دارند .نتایج تحقیق
 )1686( Renنیز نشههان داد  NGOو تشههکلهای محلی
نقش به سزایی در جلب مشارکت شهروندان دارند.
بر اساس یافتههای تحقیق حاضر با افزایش سابقه سکونت
و تحصههیلات میزان مشههارکت محیطزیسههتی شهههروندان
افزایش مییابد .در پژوهشی که توسط حسینی و همکاران
( )8838در خصو تحلیل جایگاه شهروندان شهر سبزوار
در توسهعه پایدار شهر داشتهاند نتایج حاصله حاکی از آن
بود که متغیر سههطح سهواد ،دانش و آگاهی شههروندان در
کنار قدمت و مدت سههکونت شهههروندان در یک شهههر یا
محله تأثیر اسهاسی بر سطح مشارکت و درگیری آنها در
مدیریت توسهعه شهههری دارد .همچنین رحیمی و دشههتی
موخر ( )8831نیز در پژوهشهههی با عنوان بررسهههی نقش
مشههارکت شهههروندان در حفاظت محیطزیسههت شهههری
دریافتند که در شهههر تهران هر چقدر میزان تحصههیلات و
مدت سهکونت شههروندان بالاتر باشد میزان مشارکت آنان
نیز در حفظ محیطزیسهت بیشتر است که با نتایج تحقیق
حاضهههر مطابقت دارد .همچنین یافتههای تحقیق حاضهههر
حاکی از مشارکت بیشتر زنان نسبت به مردان است که با
نتایج تحقیق حسینی و کاملی ( )8830در یک راستا قرار
دارد.
در عصههر حاضههر مشههارکت در همه قلمروها نقش عمدهای
01

دارد و شههههروندان به صهههورت فردی و گروهی ،خواهان
حاکمیت بر سهرنوشهت خود هسههتند .مهمترین جنبههای
مشارکت ،فراهم آوردن پیش شرطهای لازم برای استفاده
از توانهایی بهالقوه مهالی ،علمی ،فکری و… آنان اسهههت.
سپردن امور به شهروندان ،مستلزم روحیه مشارکت طلبی
و کار جمعی اسههت که تاکنون در جامعه ما زمینه مسههاعد
چندانی برای آن وجود نداشههته اسههت .در نهایت میتوان
گفت حفظ ،ارتقا و صههیانت محیطزیسههت شهههر تهران
همکاری سهایر سازمانها را با شهرداری میطلبد و تمامی
ارگانها و سههازمانها از قبیل سههازمان آب و فاضههلاب،
شهرکت گاز ،سهازمان مدیریت پسماند ،نهادها و مؤسسات
غیردولتی دیگر بهایههد دسهههت بهه دسهههت هم داده تهها
محیط زیسههت حفظ گردد .همچنین جهت دسههتیابی به
توسههعه پایدار شهههری ،مسههؤولین باید با ایجاد محلهای
سرزنده و شاداب و پویا به سرانه فضای سبز ،بافت فرسوده
محلهات و مهدیریت پسهههماند توجه وافری نشهههان دهند.
همچنین جهت ایجاد محلهای برخوردار از محیطزیسههتی
پهایهدار باید به مسهههائل محیط زیسهههتی آن توجه کنند.
پیشنهادهای زیربه منظور افزایش میزان مشارکت شهروندان
در زمینه حفاظت از محیطزیست شهری ارائه میگردد:
 −آموزش و آگهاه کردن مردم در ترویج و حفاظت از
فضای سبز ،اهمیت منابع آب ،ترویج فرهنگ استفاده
از ناوگان حمل و نقل عمومی ،نکوهش مصههرفگرایی،
استفاده صحیح منابع انرژی ،تفکیک و بازیافت
 −ایجاد نمایشههگاهها و کارگاههای آموزشههی محله ای،
فعالیت بخش خصهوصی تحت نظارت دولت در زمینه
آموزش و مدیریت محیطزیست و ....
 −ارتقاء سههطح و سههرعت پاسههخگویی به شهههروندان در
جهت اعتمادسهازی ،رضهایت مندی و جلب مشاکت و
رسیدن به شهروند مداری مطلوب
 −توجه هرچه بیشهتر به موضهوع تمرکززدایی و توسعه
رویکرد نهاحیهه محوری و محلهگرایی و تقویت هرچه
بیشهتر شهورایاریها جهت برقراری ارتباط مناسب با
شهروندان و جلب مشارکت آنان
 -برگزاری کلاسهای آموزش محیطزیسههتی در سههرای

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی

−

−

−

−

محلات و خانههای فرهنگ
تشهریح با ارزش بودن مقوله مشهارکت به صورتی که
به سههادگی قابل فهم برای همه ،نیرو دهنده و محر
خرد و احساست جمعی باشد.
فعالیتهای عمرانی و زیرسهههاختی به منظور ارتقای
شهرایط محیطی و مشهارکت مردم در بهبود وضعیت
کالبدی محله
گسههترش صههداقت ،وفاداری ،حسههن نیت ،وظیفه
شهناسی ،وفای به عهد ،ثبات در اندیشه و عمل جهت
افزایش اعتماد شهروندان و جلب مشارکت آنان
اسههتفاده از نیروهای مجرب و کارآزموده در ادارات
شهههههرداری نهواحی جهههت انجههام فعههالیههتهههای
محیط زیسههتی و رسههیدگی به مسههایل و مشههکلات
محیطزیستی محلات از سوی کارشناسان
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the participation rate of citizens in district 9 of
Tehran in the field of environmental protection. In this descriptive-survey study, a library,
field and questionnaire was used to collect information. Data were analyzed using SPSS
software using descriptive and inferential statistics. According to the results of the present
research, the total mean of participation variables of residents in District 9 in the field of urban
environmental protection was 3.1138 and the value of sig was 0.003, which indicates that
citizens have sufficient participation in the field of protection from the environment. Also
according to Friedman test results, citizens have the highest participation rates in the area of
parks and green space protection (with an average rating of 8.47) and the lowest participation
rate in the neighborhood cleaning (with an average rating of 2.81) have had. The results
showed a positive and significant relationship between the level of environmental
participation of the citizens and the age, sex, marital status, education, and residence status.
In this study, Box tests, Lambda and Wilcox and Lyon tests were used to analyze the effects
between the subjects. The results showed that the level of significance was 0.001, which is
smaller than the error value (0.05). The result can be inferred that the participation of citizens
in Tehran's 9th district in protecting the urban environment has a significant effect.
Key words: Environmental Participation, Inferential Statistics, Tehran 9th District
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