فصلنامه مطالعات مديريت شهري
سال هشتم /شماره بيستم و پنجم /بهار 1395

ارزيابي مشارکت شهروندان در خدمات و محيط زيست نواحي شهري باغملک
تاريخ دريافت مقاله 1395/4/20 :تاريخ پذيرش مقاله1395/5/22 :
سعيد ملکي
دانشيار گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
( malekis@scu.ac.irمسئول مکاتبات)
رسول سروستان
دانشجوي کارشناسي ارشد گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه شهيد چمران اهواز

چکيده
با توجه به افزايش جمعيت شهرنشين در چند دهه گذشته ،چنانچه بخواهيم در توسعه شهرها ،پاسخگوي احتياجات
امروزي و سهم نسلهاي آينده از شهر و محيط زيست شهري باشيم ،بايد اداره شهرها را بر پايه مشاركت آگاهانه
شهروندان برنامهريزي كنيم .يكي از اين زمينه ها ،مشاركتهاي شهروندي در نظام مديريت شهري ميباشد .هدف از
اين پژوهش تحليلي بر نقش مشارکت شهروندان در بهبود خدمات شهري و محيط زيست شهري ،شهر باغملک
ميباشد .پژوهش حاضر ازنظر ماهيت ،توسعهاي – کاربردي و از لحاظ روش مطالعه ،توصيفي – تحليلي ،پيمايشي
است.و در گردآوري دادهها از شيوهي کتابخانهاي و ميداني استفادهشده است .در بررسي ميداني  325نفر از شهروندان
شهر باغملک در در سال  1394در نواحي آن با استفاده از پرسش نامه مشارکت شهروندان ،خدمات شهري ،به روش
نمونه گيري متناسب با حجم نمونه ( با استفاده از مدل کوکران) انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند .براي تجزيه و
تحليل اطالعات با استفاده از نرم افزار  Spssو  Excelصورت ميگيرد .جهت آزمون فرضيهها و يافتن پژوهش از
آزمونهاي کندال (تابي و تاي سي) ،دسامر ،اسپرمن ،کاي اسکوئر ،ضريب اتا استفاده شده است .نتايج تحقيق نشان
ميدهد.که بين مشارکت شهروندان و آگاهي آنها در اداره امور شهر ،بين مشارکت شهروندان و جنس و تحصيالت
شهروندان ،بين مشارکت شهروندان و خدمات شهري رابطه معنادار ميباشد و فقط بين سن و مشارکت شهروندان در
اذاره امور شهري عدم رابطه معنا داري اثبات شده است.

واژگان كليدي :مشاركت ،رضايتمندي .خدمات و محيط زيست شهري ،شهر ،باغملک
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شهرنشيني در واقع عبارت است از هنر زيستن
انسانها در كنار يكديگر و شهرها محل تبلور اين هنراند.
با گسترش شهرها و پيچيدگي زندگي شهري،
برنامهريزي براي شهر بيش از پيش ضرورت يافته است و
در نظام برنامهريزي امروز ،مشاركت يكي از اركان پر
اهميت به شمار ميآيد ،به طوري كه همواره مورد توجه
و خواست مديران شهري بوده و آنها هميشه خود را
نيازمند دخالت و مشاركت مردم در تصميمگيري و
اجراي طرحهاي شهري ميدانند (مشهدي زاده
دهاقاني .)40:1381،امروزه با پيچيده تر شدن ساختارها
و وظايف سازمانها در عرصههاي مديريت شهري،
وظايف شهرداري به عنوان مهمترين نهاد غير دولتي
بيش از پيش شده است .يكي از وظايف شهرداريها
تبديل ورودي ها (پول ،مهارت ،منابع و  )...به
خروجيهاي خدمات شهري و جلب رضايت و رفاه
شهروندان است (.)chakrabarty, 2001:331
شهرداريها به عنوان يك سازمان ارائه دهنده خدمات
شهري به شهروندان ،زماني داراي عملكرد موفق
خواهندبود كه بتوانند آسايش و امنيت شهروندان را
فراهم نمايند .رسيدن به پايداري شهري مستلزم درك
تحليلي از وضع موجود به وسيله تحليل تعادل عملكرد
مناسب و كارآمد اين سازمانها موجب مشاركت دادن
ميباشد ( .)Harvey, 2009:55شهروندان در اداره امور
وانجام فعاليتهاي مربوطه خواهد شد و بر رضايت مندي
شهروندان خواهد افزود و رضايت مندي و رفاه هر جامعه
در گرو ايجاد اين احساس و نگرش است كه شهروندان
خود رادر سرنوشت و شرايط محيطي خود دخيل بدانند
و مشاركت فعالي داشته باشند  .مشاركت شهروندي يكي
از پارامترهاي اساسي در شهرها و كالنشهرهاي پيشرفته
ميباشد ( )jonoski,1998:8به همين دليل مشاركت
مردم به عنوان مهمترين عامل در موفقيت طرحها به
شمار ميآيد .انساني و مشكالت زيست  -محيطي شهري
درابعاد و سيع هستيم ،مواردي ،چون رعايت ترافيك،
توجه به فضاي سبز ،همكاري با شهرداريها در زمينه
رعايت ساخت و سازها ،جمع آوري زباله و مسايل عديده
ديگر ،نمايانگر مشكالتي است كه امروزه باآنها روبه رو
هستيم ( .)Marshal. 2004:22در سالهاي اخير در
محافل علمي و سياسي كشور ،موضوع مشاركت
شهروندان در اداره امور شهرها ،در صدر گفتمانهاي
اجتماعي و سياسي جامعه قرار داشته ،همگان از آن به
عنوان عنصري مهم در جهت رسيدن به دموكراسي و

توسعه پايدار سخن رانند (عباسزاده.)44:1387،
بنابراين ،ميتوان گفت كه مشاركت مردم در روند
تصميمگيري شهري ،يكي از عناصراصلي حكومت
دموكراسي بوده است ،افزايش مشاركت مردم در اداره
امور شهري ،ميتواند در ايجاد تعادل شهري ،نقش
ارزندهاي ايفا نمايد (همان .)16 :اگر شهروندان ،مشاركت
در شهر را به منزله مشاركت در سرنوشت خويش بدانند،
دراين صورت ،شهروندان در قالب گروههاي كاري به
شكل گيري و تقويت خصايصي ،نظير خود رهبري ،خود
مسؤليت ورزي مبادرت ورزيده ،زمينه را براي تغيير و
تحول در جهت تلطيف و پويايي شهري آماده خواهند
ساخت .نهايت امر اينكه ،مشاركت عنصر حياتي در
فرايند توسعه پايدار تلقي گرديده ،از آن به عنوان حلقه
مفقوده فرايند توسعه ياد ميكنند و به اعتقاد صاحب
نظران مشاركت موجب افزايش شايستگي و كرامت در
افراد ميگردد
در دهههاي اخير موضوع مشاركت مردم در اداره
امور شهرها توجه مديران شهري را براي افزايش كارايي،
انسجام و رضايت شهروندان برانگيخته است .بر اين
اساس روشها و انواع شيوههاي مشاركت مردم در
مديريت شهري هر روز با توجه به نياز شهرها تغيير
ميكند .شهري كه از زيرساختهاي ابتدايي يك جامعه
مدني بي بهره باشد با شهري كه تمام زيرساختهاي
فضايي -كالبدي آن در مراحل تكاملي به سر ميبرد ،هر
كدام به نوع خاصي از مشاركت براي اداره امور شهر
نيازمند هستند .بنابراين مديران شهري بايد با توجه به
نياز مردم و ويژگيهاي كالبدي آن شهر اقدام به جذب و
سازماندهي مشاركتهاي مردمي نمايند .از سويي ديگر در
موارد بسياري نيز براي مديران اداره كننده ،شهرها
مفهوم و ابعاد مشاركت مردم در اداره امور شهر به خوبي
و روشني تبين نشده و از اين رو نميتوانند از
پتانسيلهاي باالي مردمي در راستاي مديريت خود بهره
ببرند.
به هر حال با توجه به موارد ذكر شده در اين
پژوهش سعي براين است كه بر نقش مشاركت شهروندان
در بهبود خدمات شهري و محيط زيست شهري در سطح
نواحي شهري باغملك را مورد تحليل و بررسي قرار
دهيم و از اين طريق با معرفي اين نابرابريها
(نابرابريهاي كه در خدمات شهري و محيط زيست
شهري مشاهده ميشود كه در ادامه تحقيق به آنها
ميپردازيم) به سياست گذاران و برنامه ريزان ،به تحقق
مشاركت شهروندان در بهبود خدمات شهري و محيط
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زيست شهري در نواحي شهري باغملك كمك كرده
باشيم .و همچنين با توجه به مشكالت ناشي از خدمات
ناقص شهري و آثار اجتماعي و فرهنگي منفي آن كه
منجر به آسيبهاي اجتماعي در سطح شهر آن هم در
شهري همانند باغملك شده است كه تمامي اينها نياز و
مسئلهها به توجه هرچه بيشتر به مشاركت مردم در
خدمات شهري و محيط زيست شهري را ميطلبد و
ميتوان با مشاركت دادن بيشتر مردم در امور مربوط به
محله و شهر خود از اين مشكالت كاست .امروزه شهرها
با افزايش انفجاري جمعيت برخالف توسعه و مئنيت گام
بر ميدارند.اين مسئله ميتواند ناشي از دوري گرفتن از
مشارکت شهروندان در برنامهها و پروژههاي شهري باشد
به طوري که مشارکت شهروندان در اين ميان بسيار کم
رنگ شده است .در حالي که تناسب پاسخ گويي و
انطباق پذيري مديريت شهرها شديدا به روابط آن با
اجتماع بستگي دارد تا واقعيت ،ايدهها تقاضا و پيشنهادها
بتواند به درون نهادهاي رسمي انتقال يابند
(نوري .)4:1392،ضمن اينكه آگاهي از نيازها و مسائل
مردم و بررسي نگرش آنان در ميزان نقشي كه ميتوانند
در رفع مشكالت شهري داشته باشند ،زمينه ي مساعدي
براي برقراري ارتباط منطقي و صحيح بين نهادهاي
خدمت رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم
ساخته و اعتماد ميان شهروندان و مديريت شهري برقرار
شود .چرا که استفاده از مشارکت مردمي برابر است با
رفع يا کاهش تنگناها و معضالت مديريت شهري باغملک
و از طرف ديگر استفاده از مشارکت شهرونداي باعث
صرف انرژي ،زمان ،هزينه و امکانات کمتر و انجام
کارهاي بيشتر در شهر ميشود .مداخله شهروندان در
اداره امور شهر و محيط زيست شهري باغملک باعث
آشناي مستقيم آنان با مسايل شهر شده و اين خود
منجر به تصحيح نظر و تصور مردم از مديريت شهري
ميشود .مشارکت شهروندان باعث ايجاد حس اعتماد
شهروندان نسبت به مديران ميشود و متقابال مديران
شهري نيز بايد با ايجاد رابطه مستقيم با مردم اين حس
را تقويت کنند.
مباني نظري
تعريف مشارکت
مشارکت کردن به معني سهم در چيزي يافتن و از
آن سود بردن و يا در گروهي شرکت جستن و با آن
همکاري داشتن است .به همين جهت از ديدگاه جامعه
شناختي بايد بين مشارکت به معني حالت يا وضع (امر

شرکت کردن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عمل
مشارکت) تفاوت قائل شد .مشارکت در معناي دوم از
تعلق به گروهي خاص داشتن و سهم در هستي آن خبر
ميدهد و معناي شرکت فعاالنه در گروه را ميرساند و به
فعاليت اجتماعي انجام شده نظردارد (سعيدي ،رضواني و
کاظميان)32:1380 ،
برنامهريزي و تحقيقات اينده نگر براي تخمين سطح
نياز مردم و تامين آنها يکي از وظيف مديريت هرز نوع
سازماني است بهترين و موفق ترين طرح و برنامههاي
گذشته طرحهاي هستند که مردم به نحوي درآن داري
حقي شده اند چرا اين طرحها و امهها را مردم خود اجرا
نموده و از ان خود ميدانند .لذا در اجراي شدن ان تالش
وافر مينمايند از طرفي بارها ثابت شده است که اين
طرحها اعتماد و قابليت اجراي بيشتري داشته و باز دهي
ان باال ميباشد زير ا مردم که از مشکالت خود در طر
حها خبر دار ميشوند نسبت به آن احساس مسئوليت
نموده و متناسب با انگيزه مختلف طرح (عاطفي،اخالقي،
اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني و )...نسبت به ان حساسيت
بيشتري نشان ميدهند بنابراين وقتي از مشارکت مردمي
سخن به ميان ميآيد ميتوان گفت نقش آموزش
همگاني روش پيش گيري و مسائل فرهنگي زيست
محيطي نقش مهمي ايفا ميکند و جزئ آن ميباشد
(تقوايي و ترک زاده)123:1387،
اقدام مشارکت توسط يک فرد هنگامي صورت
ميپذيرد که اوال قصد و نيت او براي مشارکت شکل
گرفته و او انگيزه ي کافي براي مشارکت را يافته باشد،
ثانيا امکان مشارکت براي فرد خواهان آن فراهم گشته
باشد (خادم الحسني)160:1390،
بنياديترين انديشه زيرساز مشارکت ،پذيرش اصل
برابري مردمان است .مردمان هرگاه در پيوند با يکديگر
اهميت و وزن برابر برخوردار شوند آنگاه مشارکت ميان
آنها ميتواند به مشارکت» برخاستن و خيز برداشتن از
ياري دهد و در چنين مفهومي بر جنبههاي معنوي و
رواني بالندگي و رشد شخصيت انسان تأکيد ميگذارد و
به ارزشهاي واالي شکوفا کردن وجود و تأمين نيازهاي
فرا مرتبه وي نظر ميدوزد (طوسي)6:1380،
ميسرا مشارکت را پديدهاي ميداند که داراي چهار
بعد صيانت نفس ،درک خود ،قدرت تصميمگيري براي
خود و تسلط برنفس ميباشد .از سوي ديگر مشارکت
شهروندي بيش از هر چيز يک مسئله سياسي است و
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جدول ( :)1مفهوم مشارکت از ديد گاه صاحب نظران

ساختار قدرت سياسي ،عامل اصلي تعيين کننده يا
تضعيف مشارکت مردمي ميباشد (توسلي)100:1380،
در نظامهاي مردم ساالري يا دمکراتيک ،دولت با توسعه
جامعه مدني و سازمانهاي سياسي رسمي و غيررسمي در
جهت گسترش مشارکت مردم در نهايت کسب مقبوليت
و مشروعيت گام بر ميدارد (شکيبا مقدم)316:1384،
ولي در سيستمهاي متمرکز جايي براي مشارکت مردم
در تصميمگيريها و اجراي برنامهها و حتي اعتراض به
وضع موجود وجود ندارد.
نظريات موجود پيرامون مشارکت مردمي در
مديريت شهري
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امروزه لزوم مشارکت شهروندان و برنامه ريزان
شهري بيش از همه در مقوله مديريت شهري نمود پيدا
ميکند مديريت شهري فرايندي اجتماعي براي گروههاي
مختلف مردم است .اين مديريت گروها در شبکههاي
مختلفي که منابع آنها ميکند قرار ميدهد و توجه به
منافع آنها جهت دهي ساختار شهر موثر ميافتد (رباني
.)1381وسايل الزم براي دست يابي به اهداف و تعيين
آزادي انتخابها فرايندي را باعث ميگردند که مديريت
شهري رابه دنبال آن است
بنابراين همان گونه که مشخص شد رويکرد ارزيابي
تاثير بر اجتماع محلي مديريت شهري هر دو بر لزوم
مشارکت شهروندان در برنامهريزي شهري تاکيد ميکنند
در اين راستا آگاهي از نظريات شهروندان اولين قدم در
دخالت دادن آنها در امور برنامهريزي و مديريت شهري
است.

نظريه همراه ساختن
در اين نظريه نقش سازندهاي براي ساکنان محلي به
منظور اجراي پروژها در نظر گرفته نميشود زيرا مردم را
قادر به انجام کاري نميدانند و جلب مشارکت آنها را در
برنامههاي محلي فقط در جهت کاهش مقاومت آن هم
به شکل صوري الزم ميدانند نه بيشتر
نظريه مشورتي
بنيان گذاران اين نظريه معتقد اند که ارزشهاي که
از طرف سياست گذاران و تصميم سازا منافع خصوصي
مطرح ميشود متعلق به طبقه متوسط جامعه بوده و
نميتواند پاسخگوي طبقه پايين جامعه باشد .از اين رو
ارتباط با مردم به منظور آشناي با خواستهها و تمايالت و
نيازهاي انها در امر برنامهريزي ضروري مينمايد و اين
مفهوم از سه طريق امکان پذير است
اطالع رساني به مردم اخذ نظريات شهروندانن مد نظر قرار دادن افکار عمومينظريه درمان آموزش  /اجتماعي
اساس و پايه نظريه به مردم ساالري استوار است و
مشارکت مردم در زمينه مناسبي براي تربيت شهروندان
ميداند و معتقد است که فقط مشارکت شهروندان در
برنامههاي محلي شان ميتواند وضعيت خود را بهبود
بخشند (علي رباني و همکاران)7:1390،
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اهميت و ضرورت مشارکت مردمي در توسعه
شهري
پس از تجارب بسيار در سطح ملي ،محلي ،بين
المللي ،پارادايم جديد توسعه به چهار نتيجه اصلي
رسيده است :نخست اينکه دولتها به تنهايي قادر نيستد
با چالشهاي توسعه پايدار مقابله کند .دوم اينکه مشارکت
عموم مردم در تمام مراحل برنامهريزي ،اجرا و ارزيابي
ضرورت مبرم دارد .سوم اينکه دست اندرکاران اصلي،
يعني دولت ،بخش خصوصي ،جامعه مدني و نهادهاي
بين المللي بايد براي نيل به مقصود ،همکاري صميمي و
نزديکي داشته باشند .چهارم آنکه بهره مند شدن از
دانش و مهارت و تخصص براي دستيابي به توسعه
مطلوب ضروري است .تجربه نشان داده است که
مشارکت مردمي در اداره امور شهري باعث بهبود کارايي،
تخصيص هزينه به سوي اولويتهاي اجتماعي و
پروژههاي زيربنايي ميگردد .مشارکت مردمي که نوعي
تمرکزگرايي در اداره امور شهر ميباشد ،باعث افزايش
توسعه انساني و عامل برابري و تحقق عدالت اجتماعي-
سياسي گردد( .حکمت نيا و موسوي)134:1385،
خدمات شهري
خدمات شهري عبارت است از فعاليتهاي غير
عمراني است که مستقيما توسط شهرداري به منظور
ايجاد مطلوبيت در کالبد شهري و رفاه حال شهروندان
انجام ميشود (مهندس مشاور و آرمان شهر.)17:1379،
خدمات شهري بخشي از خدمات عمومي ،اجتماعي و
شخصي است كه در چارچوب نظام سلسلهمراتب مراكز
شهري ،نيازهاي عمومي اجتماعي را برآورده ميسازد و
در يك واحد نسبتاً مستقل و واحد سياسي تصميمگيرنده
بهمنظور رفاه زندگي شهري ارائه ميشود (هاشمي و
يحيي پور .)17:1390،مفاهيم « خدمات شهري « ،1امور
شهري « ،»2امور شهري و فضاي سبز»« ،امور خدماتي»،
«خدمات عمومي »3و اجتماعي بعضاً مترادف يکديگر
بکار برده ميشوند .ليکن گاهي اوقات برخي از اين
کلمات بهعنوان زيرمجموعه برخي ديگر استفاده
ميشوند .بهعنوانمثال در شهرداري تهران کلمه خدمات
شهري هم بهعنوان زيرمجموعه کلمه شهري و فضاي
سبز و هم به معناي مترداف آن استفاده ميشود.
همچنين در طبقهبندي شرح وظايف شوراي اسالمي
شهر امور خدماتي را شامل موضوعاتي نظير بهداشت
شهر ،امور تماشاخانهها ،سيماها و اماکن عمومي،
گورستان و غسالخانهها ،نامگذاري معابر ،ميدانهاي

عمومي جهت خريدوفروش مايحتاج عمومي و غيره
معرفي مينمايد و نيز در تعريفي که از سيستم مديريت
شهري در سطح محلي ارائهشده است .زيرسيستمهايي با
عنوان  -1تصميمگيري  -2خدمات عمران ،فني و
تأسيسات زيربنايي  -3خدمات شهري  -4خدمات
عمومي و اجتماعي  -5امور اقتصادي و مالي را
زيرسيستمهاي متشکله سيستم مديريت شهري معرفي
مينمايد .آنگاه در ذيل زيرسيستم خدمات شهري
طبقهبنديهاي چهارگانه زير انجام ميدهند:
 -1تصميمگيري  -2خدمات عمران ،فني و
تأسيسات زير بنايي  -3خدمات شهري  -4خدمات
عمومي و اجتماعي  -5امور اقتصادي و مالي را
زيرسيستمهاي متشکله سيستم مديريت شهري معرفي
مينمايد.
محورهاي خدمات شهري در حوزههاي زير ساختي
و زيربنايي و فضاي شهري
 .1پروژه مديريت سوانح (آتش نشاني ،کنترل ،سيل و
زلزله)... .
 .2پروژه مديريت سيستمهاي انهدام زباله (زبالههاي
بيمارستاني و صنعتي) و عمليات بازيافت
 .3گورستانها
 .4ترمينالهاي بار و مسافر
 .5حمل و نقل عمومي (اتوبوس ،تراموا ،ميني بوس،
تاکسي و عوامل پارا ترانزيت و اداره راهنمايي و
ترافيک)
نظافت شهر و جمع آوري زبالهها
 .6حفاظت محيط زيست (جلوگيري از آلودگي
سروصداي اتومبيل ها ،آلودگي رودخانه ها ،آلودگي
هوا ،گسترش فضاي سبز ،بازديد فني اتومبيلها
و).....
 .7حفاظت محيط زيست (جلوگيري از آلودگي
سروصداي اتومبيل ها ،آلودگي رودخانه ها ،آلودگي
هوا ،گسترش فضاي سبز ،بازديد فني اتومبيلها
و).....
 .8ايجاد فضاي شهري و تأمين فضاي مناسب براي
تقويت زندگي عمومي اجتماعي
 .9زيبا سازي شهر (رضويان)28:1382،
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حق مشاركت در فرايند تصميمگيريهاي زيست
محيطي
پس از آن كه مردم به اطالعات زيست محيطي
دسترسي پيدا كردند ،بايد بتوانند در اتخاذ تصميمات
زيست محيطي مشاركت داشته باشند .مشاركت عمومي
در اتخاذ تصميمات زيست محيطي حق كساني است كه
ميتوانند با اظهار نظر در مورد تعيين موقعيت آينده ي
محيط زيست خود مؤثر واقع شوند .اين حق ميتواند
شامل حال اتباع بيگانه و شهروندان كشور گردد .اسناد
فراواني به اين حق اشاره كرده اند ،و اكثر اسنادي را كه
در بحث حق دسترسي به اطالعات زيست محيطي ،ذكر
كرديم ،از اين دسته اند .در اين جا به برخي از مهم ترين
آنها اشاره ميكنيم (فيروزي)63:1384،
وضعيت مشاركتهاي مردمي در ايران
اولين سازمان مردم نهاد زيست محيطي ايران يك
تشكل غير رسمي تحت عنوان "زنان اشكذر" بود كه از
سال  1349به منظور مقابله با هجوم شنهاي روان
فعاليت خود را آغاز كرد .همچنين انجمن متخصصان
محيط زيست اولين انجمن غير دولتي علمي در زمينه
محيط زيست است كه از سال  1373فعاليت خود را آغاز
نمود .تعداد سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي
موجود در استانهاي مختلف را در سالهاي  1383بر

اساس آمار وزارت كشور و در سال  1385بر اساس آمار
سازمان حفاظت محيط زيست نشان ميدهد( .جدول
شماره  )2اين در حالي است كه تعداد سازمانهاي مردم
نهاد زيست محيطي در سال  1381حدود  371مورد
بوده است.
با توجه به اين آمار مالحظه ميشود ،تعداد
سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي در سالهاي اخير،
به علت ايجاد بستري مناسب در جامعه براي جلب
مشاركتهاي مردمي و فعاليت جامعه مدني و روند رو به
رشد تخريب محيط زيست افزايش يافته است .اما بايد
توجه داشت با وجود افزايش تعداد سازمانهاي مردم
نهاد زيست محيطي ،رشد كيفي اين سازمانها قابل
توجه نبوده است .از جمله چالش هايي كه موجب
گرديده سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي و به تبع
آن مشاركتهاي مردمي در كشور با ضعف روبرو باشد،
ميتوان به عدم ها ،،ضعف در تعامل و برقراري ارتباط با
ساير سازمان  NGOتخصصي بودنهاي مردم نهاد،
ضعف در مستند سازي و ارائه تجربيات موفق ،محدود
شدن سازمانهاي مردم نهاد تنها به انجام برنامههاي
نمادين ،عدم اثرگذاري در تدوين برنامههاي استاني و
ضعف مديريت مشاركتي درون سازمانهاي مردم نهاد
اشاره نمود( .مديران سبز انديش)10:1387،
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وضعيت مشاركتهاي مردمي در جهان
امروزه مشاركت مردمي به عنوان يكي از اركان مهم
در مديريت محيط زيست و برنامههاي توسعه پايدار در
كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است  .يكي از
معيارهاي بررسي مشاركتهاي مردمي ،تعداد اعضا در
سازمانهاي مردم نهاد زيست محيطي ميباشد  .اين
معيار در مورد برخي كشورهاي جهان بر حسب درصد
اعضا از كل جمعيت كشور در (جدول شماره )3ذكر
شدهاست( .همان)13:
پيشينه موضوع
نتايج تحقيقات خارجي
دوچرتي و همكاران ( ،)2001در تحقيقي با عنوان
فرهنگ مدني ،جامعه و مشاركت شهروندان در محلههاي
متضاد به اين نتيجه رسيدند كه فرهنگ مدني ،نهادهاي
سياسي ،سياستهاي عمومي و آموزش در مشاركت
شهروندان مؤثر است.
وسلي جي .اسكوگان ( .)2004درمقالهاي با عنوان
مشاركت اجتماعي و مراقبت انتظامي همگاني به بررسي
نقش مشاركت همگاني در ابعاد مختلف در تأمين امنيت
پرداخته است و به اين نتيجه رسيده است كه مهم ترين

نوآوري سازماني در سازمان پليس نظارت همگاني بر
پليس بوده است كه اين اصطالح در واقع متضمن
مشاركت و همكاري شهروندان با پليس درسطح محلي،
تعريف مسائل مرتبط با جرم ،تعيين اولويتهاي
پليس،شناسايي مسئله و حل آنهاست .روزبنام دركتابي
باعنوان پيشگيري از جرم به موضوع پيشگيري از جرم به
جاي برخورد با مجرم پرداخته و دراين راستا علل عدم
كارايي مباحث برخوردي و قهري با جرم را مورد بررسي
قرارداده است .وي سپس به مباحث چگونگي مشاركت
شهروندان در امر پيش گيري از انواع جرائم پرداخته و
مباحث روانشناسي و اجتماعي و بسترهايي كه ميتوان
در امر ايجاد انگيزه شهروندان در امر مشاركت مؤثر
دانست را بيان نمود .درادامه برنقش گروههاي اجتماعي و
چگونگي سازماندهي اين گروهها در امر مشاركت در
پيشگيري از جرائم را تاكيد نموده است.
اوهمر ( ،)2007در تحقيقي با عنوان مشاركت
شهروندان در سازمانهاي محله و ارتباط آن با خود
كارآمدي ،اثربخشي جمعي ،حس اجتماعي ،به اين نتيجه
رسيد كه :مشاركت روزانة اعضاي سازمانها با يكديگر
باعث افزايش خودكارآمدي ،اثربخشي و حس اجتماعي
ميشود.
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فيروزي و همكاران ( )2012در مقالهاي با عنوانم
مقالهاي با عنوان موانع و چالشهاي مديريت مشاركت
شهروندان در اداره منطقه 3شهر اصفهان به بررسي موانع
مو جود در زمينه جلب و مديريت مشاركت شهروندان در
اداره منطقه شهري منطقه  3اصفهان به اين نتيجه
رسيدند كه به ترتيب ميزان اثر بخشي مشاركت ،به
مسئولين و سازمان ها ،آموزش و وضعيت سكونت و
تحصيالت ،انگيزه ،و نقش فرد در خانواده از جمله عوامل
باز دارنده،مشاركت اجتماعي در منطقه  3شهر اصفهان
است.
انصاري ( ،)1384در تحقيقي با عنوان "پژوهش
درعوامل موثر بر مشاركت مردم در امور مربوط به ناجا
در شهرستان تهران به بررسي نظريات در مورد مشاركت،
علل و عوامل عدم مشاركت مردم با پليس درتهران به
اين نتيجه رسيده است كه -1پايين بودن اعتماد مردم
به پليس  -2عدم رسيدگي به موقع به درخواستهاي
پليسي،عدم آگاهي پرسنل به شرح وظايف در برخورد با
م ردم و عدم آموزش شهروندان در راستاي مشاركت و
ترغيب آنها به بستر سازي مشاركت از جمله مهمترين
عوامل عدم مشاركت مردم با پليس در تهران است.
فقيهي و همكاران ( )1385در پژوهشي تحت عنوان
نظام پاسخگويي در شهرداري تهران ،به بررسي چگونگي
ارائه خدمات شهري و رضايت شهروندان و مسأله پاسخ
گويي شهرداري تهران به ارباب رجوع و شهروندان
پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان داد كه مسأله
پاسخگويي شهرداري تهران به ارباب رجوع ،مسألهاي
چالش برانگيز و در خور توجهي است كه داراي
نارساييها و نقصانهاي زيادي است و همچنين اين
نتايج ميتواند در جهت بهبود و ارتقاي وضعيت پاسخ
گويي در شهرداري تهران مورد استفاده قرار گيرد( .بزي.
پورحقيقي)202:1390،
منظمي تبار ( ،)1385در تحقيقي تحت عنوان
(نقش مشاركت مردمي درتقويت امنيت اجتماعي) به
بررسي شيوههاي تأمين امنيت در جهان سوم پرداخته
است و روش تأمين امنيت در اغلب اين گونه كشورها را
استفاده از شيوه قهر آميز بيان مينمايد كه به همين
دليل امنيت از اين نوع را ناپايدار و كم دوام ميداند .وي
بر اين باوراست كه كشورهاي پيشرفته به دليل اينكه
مشاركت مردمي را در بين شهروندان خود نهادينه
نمودند و در واقع مردم در تأمين امنيت بسيار جدي
شركت مينمايند امنيت در آن كشورها پايدار است

رباني و همكاران ( ،)1386در تحقيقي با عنوان
(بررسي تأثير رفاه اقتصادي و اجتماعي بر ميزان
مشاركت شهروندان در امور شهري (مورد مطالعه شهر
اصفهان) به اين نتيجه دست يافتند كه مناسب بودن
منطقة سكونتي ،احساس محروميت نسبي ،اعتماد
نهادي ،رضايت مندي بهداشتي و رضايت مندي اجتماعي
بر ميزان مشاركت مؤثر بوده اند.
عباس زاده ( ،)1387در تحقيقي تحت عنوان
مشاركت شهروندان در ادارة امور شهري شهر اصفهان به
اين نتيجه رسيد كه متغيرهاي عوامل اجتماعي و
گرايشي ،بيشترين تأثير و متغيرهاي رفاه غيرمادي،
تأمين نيازهاي اوليه و فرهنگي كمترين تأثير را بر ميزان
مشاركت كل شهروندان در امور شهري داشته اند.
روش انجام پژوهش
جامعه آماري و روش نمونه گيري
جامعه آماري در اين پژوهش شهروندان شهر
باغملک ميباشد .در همه گروه سني و ويژگيهاي
جمعيتي .در اين پژوهش نسبت بر اساس تعداد کل
شهروندان هر ناحيه برآوردي براي تعداد پرسشنامههاي
هر ناحيه بدست ميآيد که در حد امکان سعي شده
رعايت شود در واقع هدف از نمونه گيري استنباطي
ارزشهاي جمعيتي براساس مطالعه نمونه آن است .روش
نمونه برداري از جامعه آماري تصادفي است .برآورد حجم
نمونه نيز با استفاده از روش كوكران صورت گرفته است
بعد از برآورد حجم نمونه ()325نفر با توجه به روش
نمونه گيري اتخاذ شده در اين تحقيق (طبقهاي
متناسب)بر اساس ناحيه بندي شهر در کل جمعيت
داشت سهم متناسب با آن دريافت کرد .واحدهاي آماري
مورد مطالعه در تمامي گروهاي سني ،حجم نمونه در
ناحيه يک شهري  152نفر و ناحيه دو شهري  173نفر
انتخاب ميشوند .ابزار گردآوري ابزار گردآوري اطالعات
پرسشنامه بوده است كه با مراجعه حضوري به نمونه و
تكميل پرسشنامه بوسيله محقق صورت گرفته است .در
مجموع روش جمع آوري اطالعات از طريق روش
پرسشنامه ميباشد.
پرسشنامه مشارکت شهروندي در بهبود خدمات
شهري و محيط زيست شهري شامل  40سوال که از
سواالت شامل چهار مقياس الف .بخش عمومي -1جنس
با دو گزينه (مرد،زن)-2،سن-3،وضعيت تاهل گزينه هاي
(متاهل،مجرد)-4،وضعيت تحصيالت با گزينههاي (زير
ديپلم ،ديپلم ،فوق ديپلم ،ليسانس ،فوق ليسانس و

ارزيابي مشاركت شهروندان در خدمات و محيط زيست نواحي شهري باغملک

باالتر -5،وضعيت شغلي با گزينه هاي (آزاد ،کارمند،
دانشجو ،بازنشسته ،بيکار ،ساير) -6،ميزان درآمد خانوار
-500،500
از
(کمتر
گزينههاي
با
-1500000،1500000-1000000،1000000
 2000000،2000000به باالتر)  -7مدت اقامت در شهر
با گزينه هاي (کمتر از 10سال،بين 10تا 20سال 21،تا
سال به باال)
ب) .مشارکت شهروندان در  15سوال با گويههاي
(بسيار زياد ،زياد ،متوسط ،کم ،خيلي کم .)،پ) .رضايت
شهروندان در  13سوال با پنچ گويه (بسيار خوب ،خوب،
متوسط ،ضعيف ،بسيار ضعيف) ج) .آگاهي شهروندان در
 5سوال با چهار گويه (بسيار خوب ،خوب ،متوسط،
ضعيف ،بسيار ضعيف).مي باشد
رويكرذ حاكم بر اين پژوهش ،توسعهاي  -كاربردي و
روش تحقيق به شيوه توصيفي ،تحليلي ،پيمايشي ،بوده
است .اطالعات مورد نياز تحقيق از طريق روش اسنادي،
كتابخانه اي ،پيمايشي با مردم و كارشناسان گرد آوري
شده است .جامعه آماري اين بخش شهروندان شهر
باغملك ميباشد ،و تعيين حجم نمونه آماري آن با
استفاده از روش كوكران بوده كه نحوهي نمونهگيري با
استفاده از روش طبقهاي متناسب با حجم نمونه انجام
ميشود ،اطالعات حاصل از پرسشنامه ،كه روش تجزيه و
تحليل آن از ابزار آماري  SPSSو براي ترسيم نمودارها
از نرمافزار  EXCELاستفاده شده است ،جهت روايي
پرسشنامه از نظرات اساتيد راهنما ،مشاور و ساير اساتيد
مي باشد و براي پايايي از ضريب آلفاي كرون باخ استفاده
ميشود.
پايايي
به منظور سنجش پاياي پرسشنامه ،مناسب ترين
روش با توجه به استفاده از طيف  5درجهاي ليکرت
روش آلفاي کرونباخ ميباشد .اين روش با استفاده از
رايانه و نرم افزاري  spssصورت ميگيرد که نتايج آن در
جدول شماره 4زير آمده است .نتايج آلفاي کرونباخ
محاسبه شده است .بنابراين در مجموع روايي و پايايي
پرسش نامه در سطح مناسبي قرار داشته و قابل اعتماد
براي پژوهش ميداني ميباشد (اصل پرسشنامه به طور
کامل در ضمائم آمده است).
جدول ( : )4تعداد متغيرها و ميزان آلفاي کرونباخ
تعداد متغير ها

آلفاي کرونباخ

40

./875

فرضيههاي پژوهش
الف).به نظر ميرسد بين افزايش آگاهي شهروندي با
بهبود روابط متقابل شهروندان و شهرداري شهر
باغملك رابطه وجود دارد.
ب) .به نظر ميرسد بين سن جنس و تحصيالت با
مشاركت شهروندي با ميزان مشاركت آنان در اداره
امور شهر باغملك رابطه وجود دارد
منطقه مورد مطالعه
شهرستان باغملک يکي از 24شهرستان استان
خوزستان در جنوب غربي ايران ميباشد که
با2209/9کيلو مترمربع وسعت3/5 ،درصد ازسطح استان
را به خود اختصاص داده و از نظر وسعت چهاردهمين
شهرستان ميباشدکه بين 31درجه و13دقيقه تا31درجه
و43دقيقه عرض شمالي از خط استوا49 ,درجه و
29دقيقه تا 50درجه و 18دقيقه طول شرقي از نصف
النهار گرينويچ درشرق استان خوزستان واقع گرديده و
ازشمال باشهرستان با شهرستان ايذه،شرق با استان
گهکيلويه و بويراحمد ،شمال غرب با شهرستان مسجد
سليمان ،غرب و جنوب غرب با شهرستان رامهرمز هم
مرز و در کوهپايه کوهستان منگشت از رشته کوههاي
زاگرس واقع گرديده است .اين شهرستان به علت داشتن
موقعيت کوهستاني از توپوگرافي پرفراز و نشيبي برخودار
است و داراي آب و هواي معتدل و زمينهاي حاصلخيزي
ميباشد .اگرچه از نظر تقسيمات سياسي و کشوري،
شهرستاني جوان است .اما از نظر تاريخي قدمتي ديرينه
دارد .مرکزآن شهر باغملک که در عرض جغرافيايي
31درجه و 13دقيقه و طول جغرافيايي  49درجه و
51دقيقه و در ارتفاع 917متر ازسطح دريا و برروي
دشتي از رسوبات آبرفتي ساخته شده که اطراف آن را
ارتفاعات متعددي احاطه کرده اند (نقشه شماره .)1
(مهندس مشاور و آ رمان شهر.)92:1379،
تجزيه و تحليل داده ها
در پژوهش حاضر پس از جمع آوري پرسشنامه،
سواالت کدگذاري شده و تجزيه وتحليل دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSSانجام گرفت سطح تجزيه
وتحليل دادههاي (مشارکت شهروندان ،رضايت مندي از
خدمات شهري ،آگاهي شهروندان) ،به منظور تحليل
رابطه ببين متغير ها ،بررسي فرضيهها پيدا کردن روابط
معنا داري و اثبات يا رد آنها ،از آزمون خي دو يا کاي
اسکوئر ،درجه آزادي استفاده شد.

سال هشتم
شماره بيستم و پنجم
بهار 1395
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نقشه ( :)1جايگاه شهر باغملک در استان و کشور
ترسيم :نگارنده 1394
يافتههاي پژوهش
يافتههاي پژوهش در دو قسمت زير ارائه ميشوند.
در اين بخش براي هر فرضيه ابتدا متغيرهاي
مستقل و وابسته بيان ميشوند و سپس براي درك وجود
رابطه يا فقدان رابطه بين دو متغير با استفاده از جداول
توافقي ،مرتبط با سطح سنجش متغيرها آزمون مناسب را
مورد استفاده قرار ميدهيم .براي جداول توافقي شامل
متغيرهاي با سطح سنجش ترتيبي-ترتيبي از آماره
كندال تابي ،کندال تاي سي ،گاما ،دي سامر و براي
جداول تقاطعي اسمي نيز از كاي اسكوئر ،ضريب اتا
استفاده شده است.

مشارکت آنها در محيط زيست شهري رابطهاي برابر
 ./501برقرار بوده و دريک آزمون دو دامنهاي نيز به دليل
کوچکتر بودن سطح معنا داري از  ./.5اين رابطه معنا دار
ميباشد .لذا ميتوان پذيرفت که رابطه معنا دار مستقيم
بين متغير آگاهي شهروندان و مشارکت آنها در محيط
زيست شهري وجود دارد .بدين ترتيب به نظر ميرسد
که با افزايش سطح آگاهي مشارکت شهروندان در بهبود
خدمات شهري و محيط زيست شهري بيشتر شده است
يافتههاي سطح تحصيالت با مشارکت شهروندان
شهر باغملک
يافتههاي مندرج در جدول شماره  6تبيين کننده
وجود رابطه ميان دو متغير سطح تحصيالت با مشارکت
شهروندان آنها در اداره امور شهر باغملک بر اساس
آزمون کاي دو ميباشد همان طوري که مشاهده ميشود
از آنجاي که سطح معنا داري محاسبه شده کوچک تر از
آلفا  ./05ميباشد ميتوان پذيرفت که پيوند معنا داري
بين دو متغير وجود دارد
بين ميزان سن ،جنس و تحصيالت با مشارکت آنان
در اداره امور شهر باغملک

بين آگاهي در ميزان مشارکت شهروندان با بهبود
روابط متقابل شهروندان و شهرداري شهري شهر
باغملک
از آن جايي كه دو متغير آگاهي شهروندان و ميزان
روابط متقابل شهروندان رتبهاي بودند ،بنابراين از ضريب
همبستگي براي آزمون اين فرضيه استفاده شد
حاصل يافتههاي جدول شماره  11همان طور که
مشاهده ميشود بين دو متغير آگاهي شهروندان و

جدول ( :)5ميزان رابطه ميان دو متغير آگاهي شهروندان و روابط متقابل شهروندان درشهر باغملک
متغيرهاي مورد آزمون

سال هشتم
شماره بيستم و پنجم
بهار 1395
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ميزان همبستگي اسپرمن ضريب معنا داري تعداد پاسخ
.501

./000

325

نتيجه آزمون
رابطه وجود دارد
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جدول ( :)6آزمون معنا داري رابطه بين دو متغير سطح تحصيالت با مشارکت شهروندان
آزمون متغير ها

Value

)Asymp. Sig. (2-sided

df

.005

32

a

56.501

پيرسون کاي اسکور

.001

32

64.880

نسبت احتمال

.000

1

13.350

آزمون پيوند خطي -خطي
تعداد

325

جدول (: :)7برآورد شدت رابطه ميان دو متغير سطح تحصيالت با مشارکت شهروندان بر اساس ضريب دي سامر
Approx. Sig.

Asymp. Std. Error a Approx. Tb

آزمون متغيرها

Value

.000

-3.956

.044

-.174

متقارون

.000

-3.956

.042

-.167

سطح تحصيالت

.000

-3.956

.046

-.182

مشارکت شهروندان

تريبي در

ضريب دسامر

ترتيبي

جدول ( :)8برآورد شدت رابطه ميان دو متغير سطح تحصيالت و مشارکت شهروندان
بر اساس کندال تاي بي،کندال تي سي،گاما
Approx. Sig.

Approx. Tb

Asymp. Std. Error a

Value

.000

-3.956

.044

-.174

کندال تاي سي

ترتيبي

.000

-3.956

.045

-.177

کندال تاي بي

در ترتيبي

.000

-3.956

.054

-.214

گاما

325

تعداد

يافتههاي مندرج در جدول شماره  7سنخه پيوند
ميان دو متغير را بر اساس ضريب دسامر نشان ميدهد
که فرض قرار گرفتن سطح مشارکت شهروندان در اداره
امور شهر به عنوان متغير وابسته شدت رابطه برابر ميان
دو متغير مشارکت شهروندان و سطح تحصيالت وجود
دارد
و در نهايت خروجي مندرج در جدول شماره 8
تبيين کننده همبستگي ميان دو متغير بر اساس ضرايب
کندال تاي بي،کندال تي سي،گاما است که در هرسه
آزمون از شدت يکساني برخوردار است

يافتههاي سن پاسخگويان با مشارکت شهروندان در
اداره امور شهر باغملک
يافتههاي مندرج در جدول شماره  9تبيين کننده
عدم وجود رابطه ميان دو متغير سن پاسخگويان با
مشارکت شهروندان آنها در اداره امور شهر باغملک بر
اساس آزمون کاي دو ميباشد همان طوري که مشاهده
ميشود از انجاي که سطح معنا داري محاسبه شده
بزرگتر از آلفا  ./05ميباشد ميتوان پذيرفت که پيوند
معنا داري بين دو متغير وجود ندارد

جدول ( :)9آزمون معنا داري رابطه بين دو متغير سن با مشارکت شهروندان شهر باغملک
Value

)Asymp. Sig. (2-sided

df

.539

40

a

38.479

پيرسون کاي اسکور

.431

40

40.889

نسبت احتمال

.085

1

2.974

آزمون پيوند خطي -خطي

325

آزمون متغير ها

تعداد

جدول ( :)10برآورد شدت رابطه ميان دو متغير سن پاسخگويان با مشارکت شهروندان بر اساس ضريب دي سامر
Approx. Sig.

Approx. Tb

Asymp. Std. Errora

Value

.059

-1.892

.044

-.084

متقارون

.059

-1.892

.042

-.080

سن

.059

-1.892

.046

-.088

مشارکت شهروندان

ضريب دسامر

ترتيبي در

سال هشتم

ترتيبي
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جدول ( :)11برآورد شدت رابطه ميان دو متغير سطح تحصيالت و مشارکت شهروندان
بر اساس کندال تاي بي،کندال تي سي،گام
Approx. Sig.

Approx. Tb

Asymp. Std. Errora

Value

آزمون متغير ها

.059

-1.892

.044

-.084

کندال تاي سي

ترتيبي

.059

-1.892

.043

-.082

کندال تاي بي

در ترتيبي

.059

-1.892

.055

-.103

گاما
تعداد

325

يافتههاي مندرج در جدول شماره  10سنخه عدم
پيوند ميان دو متغير را بر اساس ضريب دسامر نشان
ميدهد که فرض قرار گرفتن سطح مشارکت شهروندان
در اداره امور شهر به عنوان متغير وابسته شدت رابطه
برابر ميان دو متغير مشارکت شهروندان
و جنس وجود ندارد و در نهايت خروجي مندرج در
جدول شماره 11تبيين کننده همبستگي ميان دو متغير
بر اساس ضرايب کندال تاي بي،کندال تي سي،گاما است
که در هرسه آزمون از شدت يکساني برخوردار است
يافتههاي جنس پاسخگويان و مشارکت شهروندان
همان طوري که مشاهده ميشود جدول شماره 12
نشان دهنده رابطه بين جنس پاسخ دهند گان با
مشارکت شهروندان در اداره امور شهر باغملک ميباشد
زير سطح معنا داري بزرگتر از  ./01است.
همچنين خروجي جدول شماره  13نيز مبين ضريب
اتا است که حکايت از رابطه و پيوند ميان دو متغير
جنس و مشارکت شهروندان است اين ضريب همان طور
که بيان شد برابر با  ./036ميباشد.
جدول ( .:)13ضريب اتا براي برآورد ميزان رابطه بين
جنس و مشارکت شهروندان شهر باغملک
Eta Squared

Eta

.001

.036

مشارکت و جنس

نتيجه گيري
امروزه شهرها با افزايش انفجاري جمعيت برخالف
توسعه و مئنيت گام بر ميدارند.اين مسئله ميتواند
ناشي از دوري گرفتن از مشارکت شهروندان در برنامهها
و پروژههاي شهري باشد به طوري که مشارکت

شهروندان در اين ميان بسيار کم رنگ شده است .سطح
تحصيالت يكي از شاخصهاي مهم اجتماعي – فرهنگي
است كه با ديگر ابعاد زندگي اجتماعي افراد در رابطة
نزديك ميباشد  .سطح تحصيالت باالتر به عنوان يكي از
عوامل مهم و مؤثر در ميزان آگاهي و پذيرش
آموزشهاي زيست محيطي و خدمات شهري به شمار
ميآيد .مسلماً افراد با تحصيالت باال تر اطالعات كامل
تري از محيط زيست و عوامل آلوده كنندههاي آن در
دارند و مشروط بر فراهم نمودن زمينههاي مساعد
مشاركت ،فعاليتها را با درك و اطالع بيشتر وقطعاً با
موفقيت انجام ميدهند .گذشته از آن افراد با سواد در
انتقال فرهنگ زيست محيطي و خدمات شهري به نسل
آينده نقش بسيار مهمي بر عهده دارد ميزان مشاركت
شهروندان در بهبود خدمات شهري و محيط زيست
شهري و آگاهي آنها معنا دار و در وضعيت مطلوبي قرار
دارد كه اين نشان دهنده عملكرد مناسب شهرداري در
اين منطقه و آگاهي باالي شهروندان است که در واقع با
افزايش آگاهي شهروندان ميزان مشارکت آنها در بهبود
خدمات شهري و محيط زيست بيشتر ميشود ميزان
مشاركت شهروندان بستگي به عوامل و متغيرهاي
گوناگوني از جمله تحصيالت ،جنسيت ،سن و ....دارد .با
توجه به نتايج تحليلهاي تحقيق مشاهده ميشود كه
ميزان مشارکت شهروندان با جنسيت و تحصيالت رابطه
وجود و با سن آنها عدم رابطه وجود دارد .و اين نشان
مشاركت مردم در بهبودي خدمات شهري و محيط
زيست شهري موثر است و به همين خاطر بايد مردم را
در طرحها مشاركت داد تا كارايي آنها بيشتر باشد.

جدول ( :)12جدول آناليز واريانس ميزان رابطه بين جنس و مشارکت شهروندان شهر باغملک
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Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

.517

.420

1.417

1

1.417

3.371

بين گروه

(ترکيبي)

جنس و

324

1092.092

درون گروه

مشارکت

325

1093.509

جمع

شهروندان

ارزيابي مشاركت شهروندان در خدمات و محيط زيست نواحي شهري باغملک

پيشنهاد ها
 )1ايجاد شوراهاي محلي در محالت و تشويق مردم
جهت عضويت در اين شوراها و افزايش ميزان
آگاهي آنان.
 )2اطالع رساني در زمينه شيوههاي مشارکت مردم در
امور شهري از طريق تبليغات تلويزيوني و…
 )3رفع نقائص موجود در شهر که سبب ايجاد مشکالت
مختلف براي شهروندان و افزايش اعتماد آنان شده
است.
 )4اعتماد سازي بين مردم و مسؤولين و تقويت اعتماد
اجتماعي موجود بين ساکنين.
 )5برگزاري جلسات با سازمانهاي مختلف شهر در
خصوص طرح مشکالت مردم مرتبط به آن سازمان.
 )6باال بردن سطح فرهنگي مردم با اجراي پروژهها در
قالب مسابقات و اهداء جوايز.
 )7اطالع رساني صحيح شوراها از مسائل و مشکالت
محل به طرق مختلف .چرا که شوراها ميتوانند با
انتقال مشکالت محالت به افکار عمومي ،اعتماد
مردم را جلب نموده و در نهايت شاهد مشارکت
مردم در زمينههاي مختلف باشيم.
 )8تغيير نگرش اقتدار گرايانه مسئولين شهري و اقتدار
بخشيدن به شهروندان
 )9تقويت اعتماد اجتماعي به منظور رسيدن به توسعه
و تخمين مشارکت شهروندان در امور شهري
 )10ايجاد انگيزه براي فعاليتهاي دست جمعي و رفع
محروميت بر اساس معيارهاي عدالت اجتماعي در
شهر
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