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 چکیده
تر ن  دس زییط  حفاظ  نز یحیط زیس  ندجام هفه نی .  5تحقیق حاضر  اا دف  ا سی  ییان  یااست  هر ندفن  یطقق  

نی، ییفند  ن ناانس پ یراطای  هر  ر دونسی ندجام هرفه نز سن  تاااااد پیمایار  -دس نین پژندش ت  ا  هریهه تهیریف 

یهسد تجای  ن  SPSSنفانس دای ویاس تهیریف  ن نیاطااط  دس د مدا اا نیرافاده نز وزیه نطلاعات نیرافاده هرفه نیر  ن دنده

 5 یطقق  طا یات ن یاغی دای یااست اا تهه  ا  داایج ا  دیر  ویفه نز تحقیق حاضر ، یجمهم ییاد یندف. تحلیل ق نس ر فا 

 یارراست  ا  دیرر  ویف ت  حات  نز 0/.00یداد   sigیقفنس  ، ن۳۱۱.۳.هررر ی، یداد   زیسرر  یحیط نز حفاظ  زییط  دس

 هرر ندفن  ایاا ینچطین ا  نیرا  داایج وزیه  ف یفین، دم ااهرف.هرر ندفن  دس زییط  حفاظ  نز یحیط زیسر  ی  تاف 

( ن تما ین ییان  یااست  سن دس ۳۳.۸یحل  )اا ییاد ین ستا  نی  یاا فضای ن داپاسک نز زییط  حفاظ  ییان  یااست  سن دس

یحیق  ییان  یارراست  زیسرر ندف. داایج داررا  دند این ( دنهررا ۱۳۳۱یحل  )اا ییاد ین ستا  نی  دظاف  دس زییط  یارراست 

 دنسی نههد دنسد. دس نین پژندش نزسناق  یثا  ن یدط دل، تحصیلات ن یااق  یکهد  أین، هطس، نضدی  ت نهر ندفن  

نیررافاده هررف ت  داایج داررا  دند،  داوزیهدد  این نث نت ا  ی اهط دایهر  تحلیل له ، ن نیلکا لایافنی ااتس، دایوزیه 

طهس نیرراطااط ت د ت  تهن  نین( نیرر  دس دایج  ی 09/0ااهررف ت  تهچکا  نز یقفنس اقا )ی  00۱/0دنسی یداد  یرق  یدط 

 دنسی دنسد.ثی  یدط أتر ن  دس حفاظ  نز یحیط زیس  هر ی، ت 5یطقق  یااست  هر ندفن  

 

 هر  تر ن  5ویاس نیاطااط ، یطقق   زیسا ،یااست  یحیط :کلیدی هایواژه

 

   

 sajozi@yahoo.com : * پست الکترونیکی نویسنده مسؤول
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 مقدمه
رود و امروزه مشارکت از الزامات زندگی شهری به شمار می

ریزی را به شدت تحت تأثیر قرار تواند مدیریت و برنامهمی

دهد. از این منظر رویارویی با مسائل و مشکلات شهری 

گیری همانند آلودگی، ترافیک، مسکن و غیره با بهره

های شهرنشینان در چارچوب مناسب از توان و قابلیت

 بنابراین، پذیر خواهد بود. های مشارکتی امکانبرنامه

گیری توان گفت که مشارکت مردم در روند تصمیممی

شهری، یکی از عناصر اصلی حکومت مردمی بوده و افزایش 

تواند در ایجاد تعادل مشارکت مردم در امور شهری، می

روشن  (.8811، )تقوی شهری، نقش ارزنده ای را ایفا نماید

است با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل زیست 

ها و ابزارهای مقابله با آن محیطی پر هزینه بودن روش

 گیری از مشارکت مردمی استبهترین گزینه، بهره

نکته قابل تأمل آن است که با وجود  (.8838 )عزیزیان،

های گیری اندیشه مشارکت در تمام ابعاد و عرصهشکل

زندگی و ضرورت ورود نهادهای جامعه مدنی در اداره و 

کنترل شهرها، این واقعیت هنوز به طور واقعی محقق نشده 

ای رو به رو است که نیازمند و با موانع و عوامل بازدارنده

هاست )موسایی شناسایی و ارائه راهکارهایی جهت رفع آن

 ینهادها (. از سوی دیگر بدیهی است که8813و شیانی، 

 یناکاف داریتوسعه پا یهابه چالش یدگیرس یبرا یفعل

 شیو افزا یآگاه جادیبه ا یفور ازیحال، ن نیهستند. در ع

 طیاقدامات مربوط به حفاظت از مح جیترو یبرا تیظرف

که این امر با جلب  وجود دارد یدر سطح محل ستیز

 (.Royo et al., 2013) مشارکت شهروندان تحقق می یابد

است،  ستیزطیله حفظ محأاز مسائل روز جهان مس یکی

 یرا از زندگ تینه تنها آرامش و امن زیستیمحیطفاجعه 

ند. کیم دیرا تهد یو هست یبلکه سلامت د،یربایانسان م

 نیو دفع زباله، مشکل تأم یآورجمع حیصح یهانبود روش

 هیو تصف یآورجمع یهاسالم، شبکه یدنیآب آشام

  ،مزاحم یهاتیفعال یجااستقرار نابه، هافاضلاب

ز ا ییها... نمونهرهیو غ هینقل لیاز وسا یناش یهایآلودگ

 ندیآیشهرها به شمار م زیستیمحیطمشکلات  نیترجیرا

به  را نانیتوانند سلامت شهرنشیم ییبه تنها کیکه هر

و  یروشن است با توجه به گستردگ .مخاطره اندازند

ا و هبودن روش نهیو پرهز زیستیمحیطمسائل  یدگیچیپ

ارکت از مش یریگبهره نه،یگز نیبهتر نمقابله با آ یابزارها

 .(8831مخور، دشت و )رحیمی است یمردم

تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه مشارکت شهروندان در 

زیست شهری انجام شده است. به طور حفاظت از محیط

با عنوان  یامقالهElander  (1680 )و Gustavssonمثال 

با ابتکار توسعه مجدد در مساکن  داریتوسعه پا لیپتانس

ن، ساکنا یمکان تیسوئد: نقش مبهم مشارکت و هو یعموم

 ینمکا تینشان داد هو هاتحقیق آن جیمنتشر نمودند. نتا

ساکنان  یحس مکان تیمحلات کم است و با تقو نیدر ا

 دنیمحله و رس یدر جهت سبزساز یمهم یهاتوان گامیم

 Gaynorو  Kasymova برداشت. داریپا یبه توسعه شهر

ثر شهروندان در ؤای با عنوان مشارکت م( در مقاله168۲)

 مشارکت شهروندان در، دریافتند که زیستی محیطمسائل 

 در رابطه با مسائل ژهیبه و یمحل یریگمیتصم یندهایفرا

 ( در 1686) Ren. ای دارداهمیت ویژه زیستیمحیط

و حفاظت  یجامعه مدن ،یمشارکت عمومای با عنوان مقاله

در مورد موارد  یاسهی: مطالعه مقانیدر چ ستیزطیاز مح

نشان  یو افراد برا ENGOsمشارکت  یبررس ی، بهطیمح

حفاظت از  نهیدر زم یدولت و جامعه مدن نیدادن تعامل ب

تحقیق  نیا نتایج .پرداخته است نیدر چ ستیزطیمح

دو نوع  ستیزطیدهد که از لحاظ حفاظت از محینشان م

و مداخله گرانه.  NGOمشارکت ، مشارکت وجود دارد

 یابگذارد و دار ریدولت تأث ماتیتواند بر تصمیمشارکت م

، حال نیاست. در ع ستیزطینقش مثبت در حفاظت از مح

ل آن شک یاسیدولت و نظام س لهیبه وس یمشارکت عموم

ای با عنوان ( مقاله8830حسینی و کاملی ) .ردیگیم

 مطلوب شهری مدیریت در شهروندی مشارکت سنجش

 ، به چاپ رساندند. نتایج(قم 1 منطقه موردی مطالعه)

 مشارکت میزان در که است آن از حاکی هاتحقیق آن

 داشته وجود معناداری تفاوت مردان و زنان بین شهروندان

 مشاهده معناداری ارتباط مشارکت این و سن بین و

 مشارکت و اجتماعی تعلق احساس بین چنین هم. نگردید

 هک معنا این به. دارد وجود معناداری همبستگی شهروندان
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 میزان یابد، افزایش افراد اجتماعی تعلق میزان هرچه

  .بالعکس و کرده پیدا افزایش نیز شهروندان مشارکت

 نقش ای با عنوان ( مقاله883۱زاده گرگری )فرج

 ،ستیزطیاز بعد مح داریدر توسعه پا یمردم یهامشارکت

 یلاص انیمتولبه چاپ رساند. نتایج این بررسی نشان داد 

نفعان  یهستند که ذ یمردم محل ست،یز طیحفظ مح

شوند. یم حسوبم یدر جوامع محل راثیم نیا یاصل

 هیتغذء سو ت،یجمع عیشدن شتابان، رشد سر یصنعت

ز جمله ا عتیطب ریدناپذیرفتن منابع تجد نیگسترده، از ب

  یباعث تباه ریاخ انیسال یهستند که در ط یعوامل

 یبه معنا ستیزطیمح بیشده و در کل تخر ستیزطیمح

 یجوامع بشر یزندگ یهادر تمام عرصه داریتوسعه ناپا

( در مقاله خود 8838شاهکویی و همکاران ) خواجه. است

 و مدهع مفاهیم از یکی مشارکتکنند که گونه بیان میاین

 مدیران رو این از رود،می شمار به پایدار توسعه اصلی

 هب مشارکت مردمی جلب با تا اندکرده سعی همواره شهری

 هحاشی در ویژه به شهر بهینه مدیریت زمینه در خود اهداف

رحیمی و دشتی . آیند نائل ممکن نحو بهترین به شهرها

مشارکت شهروندان در  نقشبررسی به  (8831موخر )

شهر تهران با روش  یشهر ستیز طیحفاظت از مح

ان به دست آمده نش جینتا پرداخته اند. یلیتحل -یفیتوص

و  لاتیتحص زانیتهران هر چقدر م دهد که در شهریم

مشارکت آنان  زانیمدت سکونت شهروندان بالاتر باشد م

ار با معناد یااست و رابطه شتریب ستیزطیدر حفظ مح زین

شهر تهران به منزله  شهروندان وجود دارد. یآگاه زانیم

های گذشته، جمعیت، امکانات، پایتخت ایران در دهه

امتیازات و متعاقباً مشکلات فراوانی را به خود جذب کرده 

(. در این مقاله تلاش شده 8836است )غلامی و همکاران، 

 3است ضمن بررسی نقش مشارکت شهروندان منطقه 

تهران در حفاظت از محیط زیست شهری، راهکارهای لازم 

 به منظور افزایش مشارکت شهروندان ارائه گردد.

 

 هامواد و روش
 83/1 به کینزد یوسههعت با شهههرداری تهران، 3 منطقه

 خود در را نفر 83۲183 بر بالغ یتیجمع مربع لومتریک

ی، هاشههم یهامحله در هاآن اغلب که اسههت داده یجا

 یج یمتر یسه و مهرآباد، بیدسهتغ دیشههی، ریشهمشهه

 ابانیخ به شههمال از منطقه نیا محدوده. دارند سههکونت

 و فتح بزرگراه به جنوب از کرج مخصههو  جاده و یآزاد

 سادات و دانیشه یهاابانیخ به شرق از – زرند یمتر ۲۱

 یدارا منطقه نیا. شودیم یمنته کن لیمس به غرب از و

 قرار یشهههر محدوده داخل در که بوده محله 3 و هیناح 1

 قالب در یآموزشههه دوره عنوان 8۱ تاکنون. انهدگرفتهه

 برگزار 3 منطقه محلات یسهرا در یشههروند یهاآموزش

 . است شده

تحقیق حهاضهههر از جنبهه هدف، کاربردی، از حیث روش 

آوری اطلاعات پیمایشی و از جنبه روش کار توصیفی جمع

ه به منظور دستیابی بدر تحقیق حاضهر باشهد. تحلیلی می

ای، بازدید میدانی و اههداف پژوهش از بررسهههی کتهابخانه

در ابتدا اطلاعات ابزار پرسهشهنامه بهره گرفته شهده است. 

اسههنادی پژوهش شههامل ادبیات و مبانی نظری تحقیق به 

ها، ای بها اسهههتفهاده از مقهالات، کتابشهههیوه کتهابخهانهه

Handbook،پژوهشی و منابع گزارشات مستند علمی و  ها

چنین مراجعه حضهوری به شهرداری اینترنتی معتبر و هم

آوری تهران گردآوری شد، سپس به منظور جمع 3منطقه 

اطلاعات مورد نیاز پرسههشههنامه طراحی گردید. با توجه به 

که پرسهشهنامه استاندارد در این زمینه وجود نداشت، این

ز تمهامی عوامهل و متغیرههای مندرج در پرسهههشهههنامه ا

ترین و تحقیقات گذشهههته اسهههتخراج شهههده و متناسهههب

ها و متغیرها با تحقیق حاضهههر انتخاب ترین عهاملمرتبط

گردید و درنهایت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. 

دهندگان مورد در پرسههشههنامه، ابتدا اطلاعات فردی پاسهه 

 سهوال قرار گرفته، سپس با توجه به اهداف تحقیق، میزان

در  زیست شهریحفاظت از محیط در وندانشهر مشارکت

قالب سههوالات مندرج در پرسههشههنامه مورد بررسههی قرار 

ها در مقیاس لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی گرفت. پاسههه 

متغیرهای تحقیق شههامل دو دسههته از کم طراحی شههد. 

هههای فردی )سهههن، جنس، تحصهههیلههات و غیره( و متغیر

شههارکت در چنین متغیر مشههارکت شهههروندان )نظیر مهم

های مردمی، حفاظت از مدریت پایدار، شهههرکت در انجمن
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زیسههت، مشههارکت اجتماعی، مشههارکت در توسههعه محیط

در این تحقیق، برای بررسههی باشههد. فضههای سههبز و ...( می

ای پرسهشهنامه از طریق مشورت با استادان و روائی سهازه

نظران به تنظیم پرسهشنامه اقدام شده است، تا به صهاحب

چنین به صوری و ظاهری پرسشنامه دست یابد. همروایی 

منظور بررسهی پایائی و اعتبار پرسهشنامه از طریق آزمون 

نفر  86مجدد اقدام شهد، به طوری که پرسشنامه بر روی 

به صههورت پایلوت تکمیل گردیده و سههپس جهت تعیین 

فزار ااعتبار پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ در نرم

spss د. در این تحقیق ضههریب آلفای کرونباخ اسهتفاده شهه

به دسههت آمد که نشهههان دهنده پایایی ابزار  11/6معادل 

 باشد.تحقیق می

شهر  3جامعه آماری تحقیق حاضهر کلیه سهاکنان منطقه 

باشههد، حجم نمونه با اسههتفاده از فرمول کوکران تهران می

ای برای ای دو مرحلهگیری خوشهههتعیین و از روش نمونه

که نمونهه آماری اسهههتفاده شهههد. با توجه به اینانتخهاب 

نفر  83۲183، 883۱جمعیههت این منطقههه در سههههال 

 81۲باشههد، حجم نمونه با اسههتفاده از فرمول کوکران می

ا هتجزیه و تحلیل دادهنفر به دسهههت آمد. در این تحقیق، 

های آماری بها اسهههتفاده از روش SPSSافزار توسهههط نرم

اسهتنباطی انجام شده است. در ابتدا تحلیلی و  -توصهیفی

آمار توصهههیفی نظیر میانگین، انحراف معیار، واریانس و ... 

های آماری ها با اسههتفاده از آزمونمحاسههبه، سههپس داده

 ، ضریب همبستگی1، کای اسکوئر8ن تیمناسب نظیر آزمو

 ، لههامبههدای۱بههاکس ، آزمون۲فریههدمن، آزمون 8پیرسهههون

 1واریههانس چنههد متغیره تحلیههل و  3لون ، آزمون0ویلکز

(MANOVA)چنین بههه ، مورد تحلیههل قرار گرفههت. هم

استفاده  Excelافزار ها از نرممنظور رسهم جداول و نمودار

 آمده است: 8ت. فلوچارت تحقیق در شکل شده اس

 

 

 
 فرآیند روش کار -۱شکل 

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

5 BOX 
6 Wilks Lambda  
7 Levene 
8 Multivariable Analyze of Variance 
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 نتایج 
در این تحقیق کهه بها ههدف بررسهههی میزان مشهههارکت 

زیسهههت تهران در حفاظت از محیط 3شههههروندان منطقه 

با استفاده  3نفر از ساکنان منطقه  81۲انجام شهده است، 

بر اسههاس نتایج از پرسههشههنامه مورد بررسههی قرار گرفتند. 

بدسههت آمده از تحقیق میدانی صههورت گرفته، بیشههترین 

سههال و کمترین  86تا  81فراوانی مربوط به گروه سههنی 

سهههال اسهههت.  81فراوانی مربوط به گروه سهههنی کمتر از 

نشان داد که بین میزان  Tچنین نتایج حاصل از آزمون هم

با سههن تفاوت معناداری در  3مشههارکت سههاکنان منطقه 

وجود دارد و میانگین مشههارکت  (6۱/6درصههد ) ۱سههطح 

بیشههتر از سههایر  ۲6تا  ۲8سههال و  86تا  81گروه سههنی 

بررسههی افراد مورد مطالعه به باشههد. های سههنی میگروه

لحاظ جنسهههیت نشهههان داده اسهههت که از کل افراد مورد 

درصد نیز مرد هستند که  8/۱1درصد زن و  3/۲8طالعه م

هل أدرصد مت ۲1/۱۲درصهد مجرد و  ۱3/۲۱ این تعداد از

چنین نتایج نشان داد مشارکت زنان در زمینه هماند. بوده

زیست شهری بیشتر از مردان و مشارکت حفاظت از محیط

 باشد. هل بیشتر از افراد مجرد میأافراد مت

توصیفی افراد پاس  دهنده از نظر میزان  نتایج تحلیل آمار

بیشترین فراوانی مربوط به تحصیلات  تحصهیلات نشان داد

 درصهههد را به خود 3/86 نفر و تقریباً 811دیپلم بوده که 

درصهد دارای تحصیلات  1/3تعداد  .اختصها  داده اسهت

درصهههد دارای  6/1۲ درصهههد فوق دیپلم، 8/16دیپلم، 

صهههد دارای مدر  در 6/88تحصهههیلات کارشهههناسهههی و 

درصد  1/8دارای مدر  دکتری  3/1کارشهناسهی ارشهد، 

چنین میانگین مشههارکت افرادی اند. همبوده نیز بی سههواد

که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند بیشتر از سایر افراد 

باشههد. در واقع با افزایش میزان تحصههیلات، مشههارکت می

فی افراد صینتایج تحلیل آمار تو افراد نیز بیشتر شده است.

نشههان  دهنده از نظر مدت زمان سههکونت در منطقهپاسهه 

درصد افراد بین  1/3سال،  ۱درصد افراد کمتر از  0/8داد 

 86سال،  8۱تا  88درصد افراد بین  1/3۲سهال،  86تا  0

 16درصههد افراد بالای  ۱/1سههال و  16تا  80درصههد بین 

با افزایش سهههابقه اند و سهههال در این منطقه سهههاکن بوده

ز شهروندان نی زیستیمحیطسهکونت، میانگین مشهارکت 

که بیشترین مشارکت مربوط افزایش یافته است، به طوری

سههال در این منطقه سههکونت  16به افرادی بوده که بالای 

 اند. داشته

 شهرداری ۹ منطقه ساکنان مشارکت بررسی میزان

 شهری زیستمحیط از حفاظت در تهران

 3 منطقه سههاکنان مشههارکت میزان بررسههی منظوربه 

 ازشهههری  زیسههتمحیط از حفاظت در تهران شهههرداری

 از که طورای استفاده شده است. همانتک نمونه Tآزمون 

هایی که برای آید، از بین شهههاخ بر می 8نتهایج جدول 

در حفاظت از محیط  3بررسهههی میزان سهههاکنان منطقه 

 آمده برای بدسهههت میانگینزیسهههت به کار برده شهههده، 

 از مردمی حفاظت هایتشههکل در های عضههویتشههاخ 

قه منطزیستی محیطرسانی مشکلات اطلاعزیسهت، محیط

سبز  فضهای و هاپار  حفاظت از در مشهارکت مدیران، به

تشهویق مردم به پاکیزه نگه داشتن و رعایت مسائل  محله،

اسهتفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به  ،زیسهتیمحیط

درخت و گل و گیاه،  منظور کاهش آلودگی هوا، کاشهههت

 شهرداری، به زیستیمحیطو حوادث  رسهانی اتفافاتاطلاع

های پذیر، اسههتفاده از سههوختاسههتفاده از کالاهای تجدید

 نوسازی و بهسهازی زمینه در همکاریپا  و تجدیدپذیر، 

 اتمشکل رفع برای محلی نهادهای تشکیل فرسهوده، بافت

 تجه پیشنهادات و ارائه نظرات وزیستی محیط معضلات و

 میانگین مقدار از بزرگتر زیسههتمحیط وضههعیت بهبود

 آمده بدست داریمعنی باشهد و سهطح( میµ=8مفروض )

 (6۱/6مقههدار خطهها ) از کوچکتر متغیرههها نیز برای این

در  3منطقه سهههاکنان  گفت توانمی بنابراین .باشهههدمی

 باشند.ها از مشارکت کافی برخوردار میزمینه این شاخ 

های در مقهابهل میانگین به دسهههت آمده برای شهههاخ 

کمک مالی به ، گیریتصمیم و بحث جلسات در مشهارکت

 دوچرخه ، استفاده ازمحله نظافت در مشارکت، شههرداری

شخصی، پرداخت عوارض  خودروهای جای به رویپیاده و

های کاهش ها و پروژهمشهههارکت در طر به شههههرداری، 

و  زیسهههتیمحیطآموزش  هایکلاس، شههرکت در ترافیک

 جهت هنری و فرهنگی هایفعالیت مشههارکت در برگزاری
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مفروض  میانگین مقدار از کوچکترزیسهههت محیط حفظ

(µ=8می )نیز برای  آمده بدست داریمعنی باشهد و سطح

 .باشهههدمی (6۱/6مقهدار خطها ) از بزرگتر متغیرهها این

در زمینه این  3سهههاکنان منطقه  گفت توانمی بنابراین

 باشهههند. درها از مشهههارکت کافی برخوردار نمیشهههاخ 

 شده آورده اینمونه تک  tآزمون به مربوط نتایج 8 جدول

 است:

 
 

 شهری زیستمحیط از حفاظت در تهران شهر ۹ منطقه ساکنان به منظور بررسی مشارکت T-testآزمون معناداری  -۱جدول 

 تعداد شاخص
آماره 

 Tآزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختلاف 

 میانگین

در سطح  فاصله اطمینان

 درصد ۹۹

 بالاترین پایین ترین

 6681/8 ۱800/8 -6638/6 63/6 818 330/8 81۲ گیریتصمیم و بحث جلسات در مشارکت

 3181/1 3811/8 -338/6 33/6 818 103/8 81۲ کمک مالی به شهرداری

 31۲1/8 13۲/8 -008/6 663/6 818 11/1 81۲ محله نظافت در مشارکت

 محیط از حفاظت مردمی هایتشکل در عضویت

 زیست
81۲ 6۲8/1 818 668/6 ۱۱8/6 338/8 6313/1 

 مشکلات زیست محیطی منطقه بهرسانی  اطلاع

 مدیران
81۲ 61/8 818 6۲/6 683/6 66318/8 66۲/1 

 ۱۱3/8 881/8 8۲۲/6 668/6 818 0۱/1 81۲ سبز محله فضای و هاپار  حفاظت از در مشارکت

تشویق مردم به پاکیزه نگه داشتن و رعایت مسائل 

 زیست محیطی
81۲ 13۲/8 818 668/6 00۲/6 3۲۱/8 01۲/1 

از وسایل حمل و نقل عمومی به منظور  استفاده

 کاهش آلودگی هوا
81۲ 13/8 818 666/6 8۱۱/6 181/8 30۱/8 

 خودروهای جای به روی پیاده و دوچرخه استفاده از

 شخصی
81۲ 013/۲ 818 881/6 001/6- 3838/8 6683/1 

 ۱۱۲8/1 66318/8 ۱۱/6 668/6 818 661/8 81۲ درخت و گل و گیاه کاشت

 به زیستیمحیطو حوادث  اتفافات رسانیاطلاع

 شهرداری
81۲ 8881/8 818 661/6 366۱/6 6611/1 ۱۱3۲/1 

 ۲88۱/1 3833/8 ۲8۱۲/6 668/6 818 6168/8 81۲ پذیراستفاده از کالاهای تجدید

 3331/8 00۱۲3/6 38۲/6 668/6 818 338/8 81۲ های پا  و تجدیدپذیراستفاده از سوخت

 6638/1 ۲۲88/6 -11۲/6 881/6 818 6683/8 81۲ پرداخت عوارض به شهرداری

 631/8 110/6 081/6 668/6 818 00۲/8 81۲ فرسوده بافت نوسازی و بهسازی زمینه در همکاری

 و مشکلات رفع برای محلی نهادهای تشکیل

 زیستیمحیط معضلات
81۲ 613/1 818 668/6 ۲8/6 00/6 0۱8/8 

 368/8 618/8 -33/6 63/6 818 303/8 81۲ ترافیکهای کاهش ها و پروژهمشارکت در طر 

 6۲/8 331/6 -831/6 81/6 818 600/8 81۲ زیستیمحیطآموزش  هایکلاسشرکت در 

 هنری و فرهنگی هایفعالیت مشارکت در برگزاری

 زیستمحیط حفظ جهت
81۲ 080/1 818 60/6 81/6- 88۲/6 380/6 

 وضعیت بهبود جهت پیشنهادات و ارائه نظرات

 زیست محیط
81۲ 633/8 818 668/6 0۲۱/6 ۲81/6 6۱0/8 
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در  ۹مشاارکت ساکنان منطقه های لفهؤبندی مرتبه

 زیستحفاظت از محیط

بندی متغیرهای مورد بررسهههی از آزمون بهه منظور رتبهه

دی بنشهههود. با توجه با آزمون رتبهفریدمن بهره گرفته می

داری برابر شهههود که سهههطح معنیمشهههاهده میفریدمن 

درصههد می باشههد،  ۱به دسههت آمد که کوچکتر از  666/6

یعنی دسهت کم دو شاخ  اولویت متفاوت دارند و میزان 

(. بر 1ها با هم متفاوت است )جدول لفهؤثیر هر یک از مأت

بندی فریدمن، اسههاس نتایج به دسههت آمده از آزمون رتبه

 میزان مشارکت را در زمینه مشارکتشهروندان بیشترین 

محله )با میانگین  سههبز فضههای و هاپار  از حفاظت در

 از حفاظت مردمی هایتشکل در ( و عضویت۲3/1ای رتبه

( و کمترین میزان 18/1ای زیسههت )با میانگین رتبهمحیط

محله )با  نظافت در مشهههارکهت را در زمینهه مشهههارکت

 رویپیاده و دوچرخه از ( و استفاده18/1ای میانگین رتبه

( 13/1ای شههخصههی )با میانگین رتبه خودروهای جای به

ای میزان مشارکت ساکنان اند. نمودار میانگین رتبهداشته

 1شههکل زیسههت در در زمینه حفاظت از محیط 3منطقه 

  آمده است:
 

های لفهؤداری آزمون فریدمن برای مسطح معنی -۲جدول 

 شهروندان زیستیمحیطمشارکت 

 

 
 زیستدر زمینه حفاظت از محیط ۹ای میزان مشارکت ساکنان منطقه میانگین رتبه -۲ شکل

 

بررسی سطح کلی مشارکت در این تحقیق به منظور 

شهرداری تهران در زمینه حفاظت از  3ساکنان منطقه 

طوری همان. استفاده شده است Tآزمون زیست از محیط

 هایآید مجموع میانگین متغیر( برمی8که از نتایج )جدول 

 محیط از حفاظت زمینه در 3 منطقه ساکنان مشارکت

است که بزرگتر از میانگین   8881/8شهری، معادل  زیست

 81۲ تعداد

 618/838 آماره کای اسکوئر

 83 درجه آزادی

 666/6 (sig)سطح معنی داری



  یشهر ستیز طینقش مشارکت شهروندان در حفاظت از مح یبررس       رضائیان و همکاران                                    

 

00 
 

چنین بر اساس نتایج حاصل ( می باشد، همµ= 8مفروض )

به دست  668/6معادل  sigای مقدار تک نمونه tاز آزمون 

بنابراین ( است. 6۱/6آمد که کوچکتر از مقدار خطا )

ز شهروندان بالاتر ازیستی محیطمیانگین میزان مشارکت 

نظر آماری نیز سطح متوسط به دست آمده است و از 

  باشد.معنادار می
 

 زیست شهریدر زمینه حفاظت از محیط ۹سطح کلی میزان مشارکت ساکنان منطقه  -۳جدول 

 T Sigآماره  بیشینه کمینه واریانس انحراف معیار میانگین لفهؤم

در زمینه  3مشارکت ساکنان منطقه 

 زیست شهریحفاظت از محیط 
8881/8 6083۱۲/8 8۲۲/8 8 ۱ 310/1 668/6 

 

شهرداری  ۹منطقه بررسی نقش مشارکت شهروندان 

 زیست شهری تهران در حفاظت از محیط

ثیر مشارکت شهروندان أدر این تحقیق به منظور بررسی ت

زیست شهرداری تهران در حفاظت از محیط 3منطقه 

( MANOVAشهری، از تحلیل واریانس چند متغیره )

ای هآزمون مفروضهکارگیری ایناز بهقبلاست. شدهاستفاده

این آزمون به وسیله آزمون باکس، لامبدای ویلکز و آزمون 

به همین منظور برای بررسی . لون مورد بررسی قرار گرفت

 کوواریانس  -پیش فرض همگنی ماتریس واریانس 

 .از آزمون باکس استفاده شدشارکت شهروندان مهای لفهؤم

معناداری بزرگتر از  سطح دهدمی زمون نشانآنتایج این 

 شرط است آن گویای که باشد( می6۱/6مقدار خطا )

 دهش رعایت خوبی به کواریانس– واریانس ماتریس همگنی

 ت:آمده اس ۲نتایج آزمون باکس در جدول است. 

بررسی پیش فرض همگنی  نتایج آزمون باکس جهت -۴جدول 

 های مشارکت شهروندانلفهؤکواریانس در م-ماتریس واریانس

BOX-M F معنی داری 

۱۱3/۱ 668/1 118/6 
 

مشارکت شهروندان  اثر داریمعنی تعیین در ادامه برای

 زیست ازشهرداری تهران در حفاظت از محیط 3منطقه 

 لامبداینتایج آزمون شد.  استفاده ویلکز لامبدای آزمون

 3منطقه مشارکت شهروندان دهد که بین ویلکز نشان می

حداقل در یکی زیست شهرداری تهران در حفاظت از محیط

 جدول در حاصل نتایج .تفاوت معنادار وجود دارد هالفهؤاز م

 است: شده گزارش ۱

 

 

 های مشارکت شهروندانلفهؤتحلیل واریانس چند متغیره مویلکز در  لامبدای نتایج آزمون -۹جدول 

 مجذور ایتا سطح معنی داری درجه آزادی اثر درجه آزادی خطا F ارزش آزمون

 81۲/6 668/6 16 81۲ ۲68/3 00۲/6 ویلکز لامبدای

 

 هایواریانس برابری فرض پیش بررسی چنین برایهم

شد.  استفاده لون آزمون از مشارکت شهروندان هایلفهؤم

 گویای 0 است. جدول آمده 0 جدول در لون آزمون نتایج

 در مشارکت شهروندان هایلفهؤم هایواریانس که است آن

 داریمعنی تفاوت یکدیگر با و بوده برابر هم با گروه دو

 .دهدمی نشان را بعدی نتایج پایایی یافته، این که ندارند
 

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

 داریسطح معنی F 1DF 2DF متغیرها

 881/6 818 8 66۲/1 مشارکت شهروندان

 868/6 818 8 ۱۲3/1 زیست شهریحفاظت از محیط
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 دایلامب باکس، هایآزمون از آمده دست به نتایج به توجه با

 اهآزمودنی بین اثرات به مربوط هایتحلیل لون، و ویلکز

گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده،  قرار بررسی مورد

مد که کوچکتر آبه دست  668/6داری معادل سطح معنی

 توان ( است در نتیجه می6۱/6خطا ) از مقدار

 3منطقه طور استنباط کرد که مشارکت شهروندان این

ثیر أزیست شهری تشهرداری تهران در حفاظت از محیط

 قابل 3 جدول در آمده دست به داری دارد. نتایجمعنی

 است: مشاهده

 
 

شهرداری تهران  ۹منطقه ثیر مشارکت شهروندان أ( به منظور بررسی تMANOVAنتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ) -۷جدول 

 زیست شهریدر حفاظت از محیط

 

 

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح 

 داریمعنی
 مجذور ایتا

توان 

 آزمون

ثیر مشارکت شهروندان أت

تهران در شهرداری  3منطقه 

 حفاظت از محیط زیست شهری

1۲/88۲ 8 668/30 0۱/83 668/6 ۱۱۲/6 866 

مشارکت  زانیو م یفرد یهایژگیو نیبرابطه 

شهرداری تهران در زمینه حفاظت  ۹ساکنان منطقه 

 شهری زیستاز محیط

 یهایژگیو نیببه منظور بررسی رابطه در این تحقیق 

 زانیو ...( و م لاتیتحص زانیم ت،ی)سن، جنس یفرد

شهرداری تهران در زمینه  3مشارکت ساکنان منطقه 

از ضریب همبستگی  شهری زیستحفاظت از محیط

سطح  1پیرسون استفاده شده است. با توجه به نتایج جدول 

داری برای کلیه متغیرها کوچکتر از میزان خطا معنی

میزان مشارکت یجه بین ( به دست آمد، در نت6۱/6)

هل، أسن، جنس، وضعیت ت وشهروندان  زیستیمحیط

جود داری ورابطه مثبت و معنیتحصیلات و سابقه سکونت 

 دارد. 
 

شهرداری  ۹ مشارکت ساکنان منطقه زانیو م یفرد یهایژگیو نیبپیرسون جهت بررسی رابطه  همبستگی آزمون نتایج -۸جدول 

 شهری زیستتهران در زمینه حفاظت از محیط

 سطح معنی داری تعداد ضریب تعیین ضریب همبستگی پیرسون نام متغیر

مشارکت  زانیم

 3ساکنان منطقه 

شهرداری تهران در 

زمینه حفاظت از 

 شهری محیط زیست

 68/6 81۲ 08/6 ۱0۲/6 سن

 668/6 81۲ 00/6 113/6 جنس

 668/6 81۲ 31/6 008/6 تاهل

 663/6 81۲ 18/6 ۱۲0/6 تحصیلات

 666/6 81۲ 13/6 361/6 سابقه سکونت
 

 بحث
 میلادی 8316 دهه از که دهدمی نشههان جهانی تجربیات

 به ایفزاینده توجه شهههری توسههعه هایبرنامه در بعد به

ت مشارکبکارگیری است.  گرفته صورت مشهارکت رویکرد

ریزی شههههری زمانی ممکن خواهد بود که مردم در برنامه

اجهازه اسهههتفهاده از نظرات مردم را بدهد و به  ،این نظهام

ای سهازماندهی شده باشد که دخالت مردم در فرآیند گونه

ریزی را ممکن سههازد. از طرفی دیگر تبلیغ و معرفی برنامه

ر مردم از برنامه و اهداف آن به مردم به شناخت برتر و بهت

ریزی شههری منجر شههده و کمک خواهد نمود نظام برنامه

ریز توجه بیشههتری را معطوف به منافع عمومی و که برنامه

تر مردم نموده و از سهههویی دیگر مردم مشهههارکت وسهههیع
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ریز شهری در اجرا و تحقق برنامه مشارکت همسو با برنامه

اداره زادیی در نمهایند. مشهههارکت مردمی که نوعی تمرکز

باشد باعث افزایش توسعه انسانی و عامل برابری و امور می

 هایگردد. سههازمانمی ی و سههیاسههیتحقق عدالت اجتماع

 و داوطلبانه صههورت به مردمی هایتشههکل یا دولتیغیر

 نامهو اساس تشکیلات با خا  سازمانی به وابسهتگی بدون

رفع معضلات  و کشور خا  اهداف جهت در شهده تعیین

 هن غیردولتی هایسازمان اصلی هدف اند.یل شدهآن تشهک

 رد مردم بسههیج بلکه توسههعه، برای مالی امکانات مینأت

 هایگروه از یافته سههازمان و متشههکل سههاختارهای قالب

اسههت. بر  توسههعه و خوداتکائی به رسههیدن برای داوطلب

های تحقیق حاضر شهروندان تمایل بالایی به اسهاس یافته

 حفاظت مردمی هایتشکل در عضویتمشارکت در زمینه 

 ( دارند. نتایج تحقیق0۱/8زیسهههت )بها میانگین محیط از

Ren (1686 نیز ) نشههان دادNGO های محلی و تشههکل

 نقش به سزایی در جلب مشارکت شهروندان دارند.

های تحقیق حاضر با افزایش سابقه سکونت بر اساس یافته

شهههروندان  زیسههتیمحیطو تحصههیلات میزان مشههارکت 

 انهمکار و حسینی توسط که پژوهشی یابد. درافزایش می

 سبزوار شهر شهروندان جایگاه تحلیل خصو  در( 8838)

 نآ از حاکی حاصله نتایج اندداشته شهر پایدار توسهعه در

 در شههروندان آگاهی و سهواد، دانش سههطح متغیر که بود

 یا شهههر یک در شهههروندان سههکونت مدت و قدمت کنار

 رد هاآن درگیری و مشارکت سطح بر اسهاسی تأثیر محله

رحیمی و دشههتی چنین هم .دارد شهههری توسهعه مدیریت

در پژوهشهههی با عنوان بررسهههی نقش ( نیز 8831موخر )

زیسههت شهههری مشههارکت شهههروندان در حفاظت محیط

دریافتند که در شهههر تهران هر چقدر میزان تحصههیلات و 

یزان مشارکت آنان مدت سهکونت شههروندان بالاتر باشد م

زیسهت بیشتر است که با نتایج تحقیق نیز در حفظ محیط

های تحقیق حاضهههر چنین یافتهحاضهههر مطابقت دارد. هم

حاکی از مشارکت بیشتر زنان نسبت به مردان است که با 

( در یک راستا قرار 8830تایج تحقیق حسینی و کاملی )ن

 دارد.

ای عمده در عصههر حاضههر مشههارکت در همه قلمروها نقش

دارد و شههههروندان به صهههورت فردی و گروهی، خواهان 

های ترین جنبهحاکمیت بر سهرنوشهت خود هسههتند. مهم

های لازم برای استفاده مشارکت، فراهم آوردن پیش شرط

. اسهههت آنان …از توانهایی بهالقوه مهالی، علمی، فکری و

، مستلزم روحیه مشارکت طلبی شهروندان به امور سپردن

و کار جمعی اسههت که تاکنون در جامعه ما زمینه مسههاعد 

توان در نهایت میچندانی برای آن وجود نداشههته اسههت. 

 تهران شهههر زیسههتمحیط صههیانت و ارتقا حفظ،گفت 

 تمامی و طلبدمی شهرداری با را هاسازمان سهایر همکاری

 فاضههلاب، و آب سههازمان قبیل ها ازسههازمان و هاارگان

 سساتؤم و نهادها پسماند، مدیریت سهازمان گاز، شهرکت

 تهها داده هم دسهههتبهه دسهههت بهایههد دیگر غیردولتی

 به دسههتیابی چنین جهتهم زیسههت حفظ گردد.محیط

ای محله ایجاد با باید ولینؤمسهه پایدار شهههری، توسههعه

سرزنده و شاداب و پویا به سرانه فضای سبز، بافت فرسوده 

توجه وافری نشهههان دهند. و مهدیریت پسهههماند محلهات 

زیسههتی ای برخوردار از محیطچنین جهت ایجاد محلههم

زیسهههتی آن توجه کنند. ل محیطئپهایهدار باید به مسههها

ان شهروندزیربه منظور افزایش میزان مشارکت پیشنهادهای 

 گردد:شهری ارائه میزیست محیطدر زمینه حفاظت از 

 حفاظت از و ترویج در مردم کردن آگهاه و آموزش −

 هاستفاد فرهنگ ترویج آب، منابع اهمیت سبز، فضای

 مصههرفگرایی، نکوهش عمومی، نقل و حمل ناوگان از

 بازیافت و تفکیک انرژی، منابع صحیح استفاده

 ای،محله آموزشههی هایکارگاه و هانمایشههگاه ایجاد −

 زمینه در دولت نظارت تحت خصهوصی بخش فعالیت

 .... و زیستمحیط مدیریت و آموزش

ارتقاء سههطح و سههرعت پاسههخگویی به شهههروندان در  −

 و و جلب مشاکت مندیسهازی، رضهایتجهت اعتماد

 رسیدن به شهروند مداری مطلوب

زدایی و توسعه توجه هرچه بیشهتر به موضهوع تمرکز −

گرایی و تقویت هرچه رویکرد نهاحیهه محوری و محله

مناسب با جهت برقراری ارتباط  هابیشهتر شهورایاری

 شهروندان و جلب مشارکت آنان

در سههرای  زیسههتیمحیط های آموزشبرگزاری کلاس -
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 های فرهنگ محلات و خانه

 هک صورتی به مشهارکت مقوله بودن ارزش با تشهریح −

 محر  و دهنده نیرو همه، برای فهم قابل سههادگی به

 باشد. جمعی احساست و خرد

 ارتقای منظور به زیرسهههاختی و عمرانی هایفعالیت −

 وضعیت بهبود در مردم مشهارکت و محیطی شهرایط

 محله کالبدی

 وظیفه نیت، حسههن وفاداری، صههداقت، گسههترش   −

 جهت عمل و اندیشه در ثبات عهد، به وفای شهناسی،

 آنان جلب مشارکت و شهروندان اعتماد افزایش

 ادارات در کارآزموده و مجرب نیروهای از اسههتفاده  −

 هههایفعههالیههت انجههام جهههت نهواحی شهههههرداری

 مشههکلات و مسههایل به رسههیدگی و زیسههتیمحیط

 کارشناسان سوی از محلات زیستیمحیط
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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. 
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