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 يملک ديسع
 چمران اهواز ديدانشگاه شه ،يشهر ريزي برنامهو  ايگروه جغراف اريدانش

 malekis@scu.ac.ir (مسئول مکاتبات) 

 رسول سروستان
  چمران اهواز ديدانشگاه شه يشهر ريزي برنامهو  ايارشد گروه جغراف يکارشناس يدانشجو

 
 چکيده

احتياجات با توجه به افزايش جمعيت شهرنشين در چند دهه گذشته، چنانچه بخواهيم در توسعه شهرها، پاسخگوي 
بايد اداره شهرها را بر پايه مشاركت آگاهانه  م،يباش يشهر ستيز طيآينده از شهر و محهاي  امروزي و سهم نسل

باشد. هدف از  مي شهروندي در نظام مديريت شهريهاي  كنيم. يكي از اين زمينه ها، مشاركت ريزي برنامهشهروندان 
 شهر باغملک ،يشهر ستيز طيو مح يبر نقش مشارکت شهروندان در بهبود خدمات شهر يليپژوهش تحل نيا

 يشيمايپ ،يليتحل – يفيو از لحاظ روش مطالعه، توص يکاربرد –اي  توسعه ت،يباشد. پژوهش حاضر ازنظر ماه مي
نفر از شهروندان  325 يدانيم يشده است. در بررس استفاده يدانيو م يا کتابخانه ي وهياز ش ها داده ياست.و در گردآور

به روش  ،يآن با استفاده از پرسش نامه مشارکت شهروندان، خدمات شهر يدر نواح 1394شهر باغملک در در سال 
و  هيتجز يبا استفاده از مدل کوکران( انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. برا) متناسب با حجم نمونه يرينمونه گ

پژوهش از  افتنيو ها  هي. جهت آزمون فرضرديگ مي صورت Excelو  Spssاطالعات با استفاده از نرم افزار  ليتحل
 نشان قيتحق جياتا استفاده شده است. نتا بياسکوئر، ضر ي(، دسامر، اسپرمن، کايس يو تا يتاب) کندالهاي  آزمون

 التيمشارکت شهروندان و جنس و تحص نيشهر، ب در اداره امورها  آن يشهروندان و آگاه شارکتم نيدهد.که ب مي
سن و مشارکت شهروندان در  نيباشد و فقط ب مي رابطه معنادار يمشارکت شهروندان و خدمات شهر نيشهروندان، ب

 اثبات شده است. يعدم رابطه معنا دار ياذاره امور شهر

 باغملک ،شهر ،شهري زيست محيط و خدمات .رضايتمندي ،مشاركت واژگان كليدي:
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1395 بهار  

 بيان مسألهمقدمه و 
عبارت است از هنر زيستن شهرنشيني در واقع 

در كنار يكديگر و شهرها محل تبلور اين هنراند. ها  انسان
با گسترش شهرها و پيچيدگي زندگي شهري، 

براي شهر بيش از پيش ضرورت يافته است و  ريزي برنامه
امروز، مشاركت يكي از اركان پر  ريزي برنامهدر نظام 

مورد توجه به طوري كه همواره  آيد، مي اهميت به شمار
هميشه خود را ها  و خواست مديران شهري بوده و آن

و  گيري تصميمنيازمند دخالت و مشاركت مردم در 
مشهدي زاده ) دانند مي شهريهاي  اجراي طرح

(. امروزه با پيچيده تر شدن ساختارها 40:1381،دهاقاني
مديريت شهري، هاي  در عرصهها  و وظايف سازمان

مهمترين نهاد غير دولتي  وظايف شهرداري به عنوان
ها  بيش از پيش شده است. يكي از وظايف شهرداري

پول، مهارت، منابع و ...( به ) تبديل ورودي ها
خدمات شهري و جلب رضايت و رفاه هاي  خروجي

(. chakrabarty, 2001:331) شهروندان است
به عنوان يك سازمان ارائه دهنده خدمات ها  شهرداري

زماني داراي عملكرد موفق شهري به شهروندان، 
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 

 موجب مشاركت دادنها  مناسب و كارآمد اين سازمان
امور  (. شهروندان در ادارهHarvey, 2009:55) باشد مي

مربوطه خواهد شد و بر رضايت مندي هاي  وانجام فعاليت
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 

 هاي اساسي در شهرها و كالنشهرهاي پيشرفتهاز پارامتر
به همين دليل مشاركت  (jonoski,1998:8) باشد مي

به ها  مردم به عنوان مهمترين عامل در موفقيت طرح
محيطي شهري  -آيد. انساني و مشكالت زيست  مي شمار

درابعاد و سيع هستيم، مواردي، چون رعايت ترافيك، 
در زمينه ها  رداريتوجه به فضاي سبز، همكاري با شه

رعايت ساخت و سازها، جمع آوري زباله و مسايل عديده 
ديگر، نمايانگر مشكالتي است كه امروزه باآنها روبه رو 

اخير در هاي  در سال (..Marshal 2004:22) هستيم
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 

. (44:1387زاده، عباس) توسعه پايدار سخن رانند
اركت مردم در روند توان گفت كه مش بنابراين، مي

شهري، يكي از عناصراصلي حكومت  گيري تصميم
افزايش مشاركت مردم در اداره  ،دموكراسي بوده است

تواند در ايجاد تعادل شهري، نقش  مي امور شهري،
. اگر شهروندان، مشاركت (16همان: ) ايفا نمايداي  ارزنده

در شهر را به منزله مشاركت در سرنوشت خويش بدانند، 
ين صورت، شهروندان در قالب گروههاي كاري به درا

شكل گيري و تقويت خصايصي، نظير خود رهبري، خود 
مسؤليت ورزي مبادرت ورزيده، زمينه را براي تغيير و 

جهت تلطيف و پويايي شهري آماده خواهند  تحول در
ساخت. نهايت امر اينكه، مشاركت عنصر حياتي در 

، از آن به عنوان حلقه فرايند توسعه پايدار تلقي گرديده
كنند و به اعتقاد صاحب  مي مفقوده فرايند توسعه ياد

نظران مشاركت موجب افزايش شايستگي و كرامت در 
 گردد  افراد مي

اخير موضوع مشاركت مردم در اداره هاي  در دهه
امور شهرها توجه مديران شهري را براي افزايش كارايي، 

برانگيخته است. بر اين انسجام و رضايت شهروندان 
مشاركت مردم در هاي  و انواع شيوهها  اساس روش

 مديريت شهري هر روز با توجه به نياز شهرها تغيير
ابتدايي يك جامعه هاي  كند. شهري كه از زيرساخت مي

هاي  مدني بي بهره باشد با شهري كه تمام زيرساخت
 برد، هر مي كالبدي آن در مراحل تكاملي به سر -فضايي

كدام به نوع خاصي از مشاركت براي اداره امور شهر 
نيازمند هستند. بنابراين مديران شهري بايد با توجه به 

كالبدي آن شهر اقدام به جذب و هاي  نياز مردم و ويژگي
سازماندهي مشاركتهاي مردمي نمايند. از سويي ديگر در 

شهرها  ،موارد بسياري نيز براي مديران اداره كننده
ابعاد مشاركت مردم در اداره امور شهر به خوبي  مفهوم و

توانند از  نمي و روشني تبين نشده و از اين رو
باالي مردمي در راستاي مديريت خود بهره هاي  پتانسيل

 ببرند.
به هر حال با توجه به موارد ذكر شده در اين 
پژوهش سعي براين است كه بر نقش مشاركت شهروندان 

محيط زيست شهري در سطح در بهبود خدمات شهري و 
نواحي شهري باغملك را مورد تحليل و بررسي قرار 

 ها دهيم و از اين طريق با معرفي اين نابرابري
كه در خدمات شهري و محيط زيست هاي  نابرابري)

ها  مه تحقيق به آناشود كه در اد مي شهري مشاهده
پردازيم( به سياست گذاران و برنامه ريزان، به تحقق  مي

كت شهروندان در بهبود خدمات شهري و محيط مشار
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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 

اجتماعي در سطح شهر آن هم در هاي  منجر به آسيب
نياز و ها  شده است كه تمامي اين شهري همانند باغملك

به توجه هرچه بيشتر به مشاركت مردم در ها  مسئله
 طلبد و مي محيط زيست شهري را خدمات شهري و

توان با مشاركت دادن بيشتر مردم در امور مربوط به  مي
محله و شهر خود از اين مشكالت كاست. امروزه شهرها 

ت گام يمئن ت برخالف توسعه ويجمع يش انفجاريبا افزا
گرفتن از  ياز دور يتواند ناش مي ن مسئلهيد.ادارن مي بر

باشد  يشهرهاي  پروژه وها  مشارکت شهروندان در برنامه
ار کم يان بسين ميکه مشارکت شهروندان در ا يبه طور

و  ييکه تناسب پاسخ گو يدر حال رنگ شده است.
دا به روابط آن با يت شهرها شديريمد يريانطباق پذ

ها  شنهاديتقاضا و پها  دهيت، ايدارد تا واقع ياجتماع بستگ
 ابنديانتقال  يرسمهاي  بتواند به درون نهاد

ضمن اينكه آگاهي از نيازها و مسائل  (.4:1392،ينور)
توانند  مي مردم و بررسي نگرش آنان در ميزان نقشي كه

در رفع مشكالت شهري داشته باشند، زمينه ي مساعدي 
نهادهاي براي برقراري ارتباط منطقي و صحيح بين 

خدمت رسان به شهروندان و خود شهروندان فراهم 
ساخته و اعتماد ميان شهروندان و مديريت شهري برقرار 

برابر است با  ي. چرا که استفاده از مشارکت مردمشود
باغملک  يت شهريريو معضالت مدها  ا کاهش تنگنايرفع 

باعث  يگر استفاده از مشارکت شهروندايو از طرف د
نه و امکانات کمتر و انجام يزمان، هز، يصرف انرژ

شود. مداخله شهروندان در  مي شتر در شهريب يکارها
باغملک باعث  يست شهريط زياداره امور شهر و مح

ن خود يل شهر شده و ايم آنان با مسايمستق يآشنا
ي ت شهريريح نظر و تصور مردم از مديمنجر به تصح

تماد جاد حس اعيشود. مشارکت شهروندان باعث ا مي
ران يشود و متقابال مد مي رانيشهروندان نسبت به مد

ن حس يم با مردم ايجاد رابطه مستقيد با ايز باين يشهر
 ت کنند.يرا تقو
 

 ينظر يمبان
 ف مشارکتيتعر

 از و افتني زييچ در سهم يمعن به کردن مشارکت
 آن با و جستن شرکت يگروه در اي و سود بردن آن

جامعه  دگاهيد از جهت نيهم به. است داشتن همکاري
 امر) وضع اي حالت يمعن به مشارکت نيب ديبا يشناخت

 عمل) تعهد و عمل عنوان به مشارکت و( کردن شرکت
 از دوم معناي در مشارکت. شد قائل تفاوت( مشارکت

 خبر آن يدر هست سهم و داشتن خاص يگروه به تعلق
 به و رسانديم را گروه در فعاالنه شرکت معناي و دهد مي
 و يرضوان، دييسع) نظردارد شده انجام ياجتماع تيفعال

 (32:1380 ان،يکاظم
ن سطح يتخم ينده نگر برايقات ايو تحق ريزي برنامه

ت هرز نوع يريف مدياز وظ يکها ي ن آنياز مردم و تامين
هاي  ن طرح و برنامهين و موفق ترياست بهتر يسازمان

 يدرآن دار يهستند که مردم به نحوهاي  گذشته طرح
را مردم خود اجرا ها  و امهها  ن طرحيشده اند چرا ا يحق

شدن ان تالش  يدانند. لذا در اجرا مي نموده و از ان خود
ن يثابت شده است که اها  بار يند از طرفينما مي وافر

 يداشته و باز ده يشتريب يت اجراياعتماد و قابلها  طرح
ت خود در طر ر ا مردم که از مشکاليباشد ز مي ان باال

ت يشوند نسبت به آن احساس مسئول مي خبر دارها  ح
، ي،اخالقيعاطف) زه مختلف طرحينموده و متناسب با انگ

ت يو...( نسبت به ان حساس ي، عمراني، اقتصادياجتماع
 ياز مشارکت مردم ين وقتيدهند بنابرا مي نشان يشتريب

توان گفت نقش آموزش  مي ديآ مي انيسخن به م
ست يز يو مسائل فرهنگ يريش گيروش پ يهمگان

 باشد مي کند و جزئ آن مي فايا ينقش مهم يطيمح
 (123:1387و ترک زاده، ييتقوا)

 صورت يک فرد هنگامياقدام مشارکت توسط 
مشارکت شکل  يت او برايرد که اوال قصد و نيپذ مي

افته باشد، يمشارکت را  يبرا يکاف يزه يگرفته و او انگ
فرد خواهان آن فراهم گشته  يمشارکت برا ا امکانيثان

 (160:1390،يخادم الحسن) باشد
 اصل رشيپذ ،مشارکت رسازيز شهياند نيترياديبن

 گريکدي با ونديپ در هرگاه مردمان. است مردمان يبرابر
 انيم مشارکت آنگاه شوند برخوردار برابر وزن و تياهم
 از برداشتن زيخ و برخاستن« به مشارکت توانديم آنها

 و يمعنوهاي  جنبه بر يمفهوم نيچن در و دهد ياري
 و گذارديم ديتأک انسان تيشخص رشد و يبالندگ يروان

 يازهاين نيتأم و وجود کردن شکوفا يواال يبه ارزشها
 (6:1380،يطوس) دوزديم نظر يو فرا مرتبه

 چهار يدارا که داند مي يدهايپد را مشارکت سرايم
 يبرا گيري تصميم قدرت خود، درک نفس، انتيص بعد

 مشارکت گريد يسو از. باشديم برنفس تسلط و خود
 و است ياسيس مسئله کي زيچ هر از شيب يشهروند
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 د گاه صاحب نظراني(: مفهوم مشارکت از د1) جدول

 
 

 اي کننده نييتع ياصل عامل ،ياسيس ساختار قدرت
( 100:1380،يتوسل) باشديم يمردم مشارکت فيتضع
 توسعه با دولت ک،يدمکرات اي يمردم ساالر ينظامها در

 در يررسميغ و يرسم ياسيس يسازمانها و يمدن جامعه
 تيمقبول کسب تينها در مردم گسترش مشارکت جهت

( 316:1384با مقدم،يشک) دارديم بر گام تيمشروع و
 مردم مشارکت يبرا ييجا متمرکز يستمهايدر س يول
به  اعتراض يحت وها  برنامه ياجرا وها  گيري تصميم در

 .ندارد وجود موجود وضع
 

در  يرامون مشارکت مردميات موجود پينظر
  يت شهريريمد

زان يامروزه لزوم مشارکت شهروندان و برنامه ر
 داينمود پ يت شهريريش از همه در مقوله مديب يشهر
هاي  گروه يبرا ياجتماع ينديفرا يت شهريريکند مد مي

هاي  در شبکهها  ت گرويرين مديمختلف مردم است. ا
دهد و توجه به  مي کند قرار مي که منابع آنها يمختلف

 يربان) افتد مي ساختار شهر موثر يمنافع آنها جهت ده
ن ييبه اهداف و تع يابيدست  يل الزم براي(.وسا1381

ت يريگردند که مد مي را باعث ينديفراها  انتخاب يآزاد
 است رابه دنبال آن يشهر

 يابيکرد ارزين همان گونه که مشخص شد رويبنابرا
هر دو بر لزوم  يت شهريريمد ير بر اجتماع محليتاث

کنند  مي ديتاک يشهر ريزي برنامهمشارکت شهروندان در 
ن قدم در يات شهروندان اولياز نظر ين راستا آگاهيدر ا

 يت شهريريو مد ريزي برنامهدر امور ها  دخالت دادن آن
 است.
 
 

 ه همراه ساختنينظر
به  يساکنان محل يبرااي  ه نقش سازندهين نظريدر ا

را مردم را يشود ز نمي پروژها در نظر گرفته يمنظور اجرا
را در ها  دانند و جلب مشارکت آن ي نميقادر به انجام کار

فقط در جهت کاهش مقاومت آن هم  يمحلهاي  برنامه
 شتر ينه ب دانند مي الزم يبه شکل صور

 

 يه مشورتينظر
که هاي  ه معتقد اند که ارزشين نظريان گذاران ايبن

 يم سازا منافع خصوصياست گذاران و تصمياز طرف س
 شود متعلق به طبقه متوسط جامعه بوده و مي مطرح

ن رو ين جامعه باشد .از اييطبقه پا يتواند پاسخگو نمي
الت و يو تماها  با خواسته يارتباط با مردم به منظور آشنا

ن يد و اينما ي ميضرور ريزي برنامهدر امر ها  انهاي  ازين
 ر است يق امکان پذيمفهوم از سه طر

 به مردم ياطالع رسان-
 ات شهرونداننياخذ نظر -
  يمد نظر قرار دادن افکار عموم -
 

  يه درمان آموزش / اجتماعينظر
است و  استوار يه به مردم ساالريه نظرياساس و پا

 ت شهروندانيترب يبرا ينه مناسبيمشارکت مردم در زم
داند و معتقد است که فقط مشارکت شهروندان در  مي

ت خود را بهبود يتواند وضع مي شان يمحلهاي  برنامه
 (7:1390و همکاران، يربان يعل) بخشند
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 توسعه در يمردم مشارکت ضرورت و تياهم

 شهري

 نيب ،يمحل ،يمل سطح در اريبس تجارب از پس
 ياصل جهينت چهار به توسعه ديجد ميپارادا ،يالملل
 ستدين قادر ييتنها به دولتها نکهيا نخست: ده استيرس
 نکه مشارکتيا دوم. کند مقابله داريپا توسعه چالشهاي با

 يابيارز و اجرا ،ريزي برنامه مراحل تمام در مردم عموم
 ،ياصل دست اندرکاران نکهيا سوم. دارد مبرم ضرورت

 نهادهاي و يمدن جامعه ،يخصوص بخش دولت، يعني
 و يميصم همکاري به مقصود، لين براي ديبا ين الملليب

 از شدن بهره مند آنکه چهارم. باشند داشته يکينزد
 توسعه به يابيدست تخصص براي و مهارت و دانش

 که است داده نشان است. تجربه ضروري مطلوب
 ،ييبهبود کارا باعث شهري امور اداره در يمردم مشارکت

و  ياجتماعهاي  تياولو سوي به نهيهز صيتخص
 يکه نوع يمردم مشارکت. گردديم ييربنايزهاي  پروژه

 شيافزا باعث باشد، مي امور شهر اداره در ييتمرکزگرا
 -يتحقق عدالت اجتماع و برابري عامل و يانسان توسعه

 (134:1385ي،ا و موسويحکمت ن) گردد. ياسيس
 

  يخدمات شهر
ر يغهاي  تيعبارت است از فعال يخدمات شهر

به منظور  يما توسط شهردارياست که مستق يعمران
و رفاه حال شهروندان  يت در کالبد شهريجاد مطلوبيا

(. 17:1379،مهندس مشاور و آرمان شهر) شود مي انجام
 و اجتماعي عمومي، خدمات از شهري بخشي خدمات

 مراكز مراتب سلسله نظام چارچوب در كه است شخصي

 و سازد يم برآورده را ياجتماع عمومي نيازهاي شهري،
 رندهيگ ميتصم ياسيس واحد و مستقل نسبتًا واحد يك در

و  يهاشم) شود يم ارائه شهري زندگي رفاه منظور به
امور » ، 1يخدمات شهر» م ي(. مفاه17:1390پور، ييحي

، «يامور خدمات»، «سبز يو فضا يامور شهر» ، «2يشهر
گر يکديبعضًا مترادف  يو اجتماع «3يخدمات عموم»

ن ياز ا ياوقات برخ يکن گاهيشوند. ل يبکار برده م
گر استفاده يد يرمجموعه برخيعنوان ز کلمات به

تهران کلمه خدمات  يمثال در شهردار عنوان شوند. به يم
 يو فضا يرمجموعه کلمه شهريعنوان ز هم به يشهر

شود.  يمترداف آن استفاده م يسبز و هم به معنا
 ياسالم يف شورايشرح وظا يبند ن در طبقهيهمچن

ر بهداشت ينظ يرا شامل موضوعات يشهر امور خدمات
، يماها و اماکن عموميها، س شهر، امور تماشاخانه

 يها دانيمعابر، م يگذار ها، نام خانه گورستان و غسال

ره يو غ يحتاج عموميدوفروش مايجهت خر يعموم
ت يريستم مديکه از س يفيز در تعريد و نينما يم يفمعر
با  ييها ستميرسيشده است. ز ارائه يدر سطح محل يشهر

و  يخدمات عمران، فن -2 يريگ ميتصم -1عنوان 
خدمات  -4 يخدمات شهر -3 ييربنايسات زيتأس

را  يو مال يامور اقتصاد -5 يو اجتماع يعموم
 يمعرف يت شهريريستم مديمتشکله س يها ستميرسيز
 يستم خدمات شهريرسيل زيد. آنگاه در ذينما يم

 دهند: ير انجام ميچهارگانه ز يها يبند طبقه
و  يخدمات عمران، فن -2 يريگ ميتصم -1

خدمات  -4 يخدمات شهر -3 يير بنايسات زيتأس
را  يو مال يامور اقتصاد -5 يو اجتماع يعموم

 يمعرف يت شهريريستم مديمتشکله س يها ستميرسيز
 د.ينما يم

 

 ير ساختيزهاي  در حوزه يخدمات شهر يمحورها
 يشهر يو فضا ييربنايو ز
ل و ي، کنترل، سيآتش نشان) ت سوانحيريپروژه مد .1

 زلزله. ...(
هاي  زباله) انهدام زبالههاي  ستميت سيريپروژه مد .2

 افتيات بازيو عمل ي(و صنعت يمارستانيب
 ها  گورستان .3
 بار و مسافر هاي  ناليترم .4
بوس،  ينياتوبوس، تراموا، م) يحمل و نقل عموم .5

و  ييت و اداره راهنمايو عوامل پارا ترانز يتاکس
 ک(يتراف

 ها  زباله ينظافت شهر و جمع آور
 ياز آلودگ يريجلوگ) ستيط زيحفاظت مح .6

 يرودخانه ها، آلودگ يل ها، آلودگياتومب يسروصدا
 ها لياتومب يفند يسبز، بازد يهوا، گسترش فضا

 و.....(
 ياز آلودگ يريجلوگ) ستيط زيحفاظت مح .7

 يرودخانه ها، آلودگ يل ها، آلودگياتومب يسروصدا
ها  لياتومب يد فنيسبز، بازد يهوا، گسترش فضا

 و.....(
 يمناسب برا ين فضايو تأم يشهر يجاد فضايا .8

  ياجتماع يعموم يت زندگيتقو
 (28:1382ان،يرضو) شهر يبا سازيز .9
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 زيستهاي  گيري تصميم فرايند در مشاركت حق
 محيطي
 محيطي زيست اطالعات به مردم كه آن از پس

 تصميمات اتخاذ بتوانند در بايد كردند، پيدا دسترسي
 عمومي مشاركت. باشند داشته مشاركت محيطي زيست

 كه است كساني حق محيطي زيست اتخاذ تصميمات در
 آينده ي تعيين موقعيت مورد در نظر اظهار با توانند مي

 تواند مي حق اين. شوند واقع مؤثر خود زيست محيط
 اسناد .گردد كشور شهروندان و بيگانه حال اتباع شامل

 كه را اسنادي اكثر و كرده اند، اشاره حق اين به فراواني
 ذكر محيطي، زيست اطالعات به حق دسترسي در بحث
 ترين مهم برخي از به جا اين در. اند دسته اين از كرديم،

 (63:1384،يروزيف) كنيم مي اشاره آنها
 

 ايران در مردميهاي  مشاركت وضعيت

 يك محيطي ايران زيست نهاد مردم سازمان اولين
 از كه بود" زنان اشكذر" عنوان تحت رسمي غير تشكل

 روانهاي  شن با هجوم مقابله منظور به 1349 سال
 متخصصان انجمن همچنين .كرد آغاز را خود فعاليت
 زمينه در علمي دولتي غير اولين انجمن زيست محيط
 آغاز را خود فعاليت 1373 سال از كه زيست است محيط

 زيست محيطي نهاد مردمهاي  سازمان تعداد .نمود
 بر 1383هاي  سال در را مختلفهاي  استان در موجود

 آمار اساس بر 1385 سال در و كشور آمار وزارت اساس
 جدول) .دهد مي زيست نشان محيط حفاظت سازمان
 مردمهاي  سازمان تعداد كه است حالي در اين (2شماره 

 مورد 371 حدود 1381 سال در زيست محيطي نهاد
 . است بوده

 
 تعداد شود، مي آمار مالحظه اين به توجه با

 اخير،هاي  سال در محيطي زيست نهاد مردمهاي  سازمان
 جلب براي جامعه در مناسب بستري ايجاد علت به

 به رو روند و مدني جامعه فعاليت و مردميهاي  مشاركت
 بايد اما .است افزايش يافته زيست محيط تخريب رشد
 مردمهاي  سازمان تعداد افزايش وجود با داشت توجه

 قابلها  سازمان اين كيفي رشد محيطي، نهاد زيست
 موجب كه هايي جمله چالش از. است نبوده توجه

 به تبع و محيطي زيست نهاد مردمهاي  سازمان گرديده
 باشد، روبرو ضعف با كشور در مردميهاي  مشاركت آن
 با ارتباط برقراري و تعامل در ضعف ،عدم ها، به توان مي

 نهاد، مردمهاي  بودن تخصصي NGO سازمان ساير
 محدود موفق، تجربيات ارائه و سازي مستند در ضعف

هاي  برنامه انجام به تنها نهاد مردمهاي  شدن سازمان
 و استانيهاي  برنامه در تدوين اثرگذاري عدم نمادين،

 مردم نهادهاي  سازمان درون مشاركتي مديريت ضعف
 (10:1387ش،يران سبز انديمد) .نمود اشاره

 
 ها استان تفكيك به محيطي زيست نهاد مردمهاي  سازمان تعداد (:2) جدول

 
 1385ست:يط زيمنبع:سازمان حفاظت مح
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 جهان در مردميهاي  مشاركت وضعيت
 مهم اركان از يكي عنوان به مردمي مشاركت امروزه

 در پايدار توسعههاي  برنامه و زيست مديريت محيط در
 از يكي.  است قرار گرفته توجه مورد مختلف كشورهاي
در  اعضا تعداد مردمي،هاي  مشاركت بررسي معيارهاي

 اين.  باشد مي محيطي زيست نهاد مردمهاي  سازمان
 درصد حسب بر جهان كشورهاي برخي مورد در معيار
 ( ذكر3شماره جدول) در كشور جمعيت كل از اعضا

 (13همان:) .شدهاست
 

 نه موضوعيشيپ

 نتايج تحقيقات خارجي
در تحقيقي با عنوان  (،2001) دوچرتي و همكاران

هاي  فرهنگ مدني، جامعه و مشاركت شهروندان در محله
متضاد به اين نتيجه رسيدند كه فرهنگ مدني، نهادهاي 

عمومي و آموزش در مشاركت هاي  سياسي، سياست
 شهروندان مؤثر است.

با عنوان اي  . درمقاله(2004) وسلي جي. اسكوگان
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 

 ،ي شهروندان با پليس درسطح محليمشاركت و همكار
هاي  تعريف مسائل مرتبط با جرم، تعيين اولويت

شناسايي مسئله و حل آنهاست. روزبنام دركتابي ،پليس
باعنوان پيشگيري از جرم به موضوع پيشگيري از جرم به 
جاي برخورد با مجرم پرداخته و دراين راستا علل عدم 

را مورد بررسي كارايي مباحث برخوردي و قهري با جرم 
قرارداده است. وي سپس به مباحث چگونگي مشاركت 

انواع جرائم پرداخته و  امر پيش گيري از شهروندان در
توان  مي مباحث روانشناسي و اجتماعي و بسترهايي كه

امر مشاركت مؤثر  امر ايجاد انگيزه شهروندان در در
 اجتماعي وهاي  دانست را بيان نمود. درادامه برنقش گروه

در امر مشاركت در ها  چگونگي سازماندهي اين گروه
 جرائم را تاكيد نموده است. پيشگيري از

، در تحقيقي با عنوان مشاركت (2007) اوهمر
شهروندان در سازمانهاي محله و ارتباط آن با خود 
كارآمدي، اثربخشي جمعي، حس اجتماعي، به اين نتيجه 

با يكديگر  ها رسيد كه: مشاركت روزانة اعضاي سازمان
 باعث افزايش خودكارآمدي، اثربخشي و حس اجتماعي

 شود. مي

 
 جهان كشورهاي برخي در محيطي زيست نهاد مردمهاي  سازمان اعضاي : تعداد(3) جدول

 
 1385ست:يط زيمنبع:سازمان حفاظت مح
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 داخليتحقيقات 
با عنوانم اي  ( در مقاله2012) فيروزي و همكاران

مديريت مشاركت هاي  با عنوان موانع و چالشاي  مقاله
شهر اصفهان به بررسي موانع  3شهروندان در اداره منطقه

و مديريت مشاركت شهروندان در  مو جود در زمينه جلب
اصفهان به اين نتيجه  3اداره منطقه شهري منطقه 

ه ترتيب ميزان اثر بخشي مشاركت، به رسيدند كه ب
و  موزش و وضعيت سكونتآ مسئولين و سازمان ها،

نقش فرد در خانواده از جمله عوامل  تحصيالت، انگيزه، و
شهر اصفهان  3مشاركت اجتماعي در منطقه ،باز دارنده

 است. 
(، در تحقيقي با عنوان "پژوهش 1384) انصاري

مور مربوط به ناجا درعوامل موثر بر مشاركت مردم در ا
بررسي نظريات در مورد مشاركت،  در شهرستان تهران به

علل و عوامل عدم مشاركت مردم با پليس درتهران به 
پايين بودن اعتماد مردم  -1اين نتيجه رسيده است كه

هاي  عدم رسيدگي به موقع به درخواست -2به پليس 
عدم آگاهي پرسنل به شرح وظايف در برخورد با ،پليسي

ردم و عدم آموزش شهروندان در راستاي مشاركت و م
ترغيب آنها به بستر سازي مشاركت از جمله مهمترين 

 عوامل عدم مشاركت مردم با پليس در تهران است.
در پژوهشي تحت عنوان  (1385) فقيهي و همكاران

نظام پاسخگويي در شهرداري تهران، به بررسي چگونگي 
دان و مسأله پاسخ ارائه خدمات شهري و رضايت شهرون

گويي شهرداري تهران به ارباب رجوع و شهروندان 
پرداختند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه مسأله 

اي  پاسخگويي شهرداري تهران به ارباب رجوع، مسأله
 چالش برانگيز و در خور توجهي است كه داراي

زيادي است و همچنين اين هاي  و نقصانها  نارسايي
در جهت بهبود و ارتقاي وضعيت پاسخ تواند  نتايج مي

 بزي.) گويي در شهرداري تهران مورد استفاده قرار گيرد.
 (202:1390،پورحقيقي

 (، در تحقيقي تحت عنوان1385) منظمي تبار
به  (نقش مشاركت مردمي درتقويت امنيت اجتماعي)

تأمين امنيت در جهان سوم پرداخته هاي  بررسي شيوه
در اغلب اين گونه كشورها را است و روش تأمين امنيت 

نمايد كه به همين  مي استفاده از شيوه قهر آميز بيان
داند. وي  مي دليل امنيت از اين نوع را ناپايدار و كم دوام

بر اين باوراست كه كشورهاي پيشرفته به دليل اينكه 
مشاركت مردمي را در بين شهروندان خود نهادينه 

امنيت بسيار جدي نمودند و در واقع مردم در تأمين 
 نمايند امنيت در آن كشورها پايدار است مي شركت

 ، در تحقيقي با عنوان(1386) رباني و همكاران
بررسي تأثير رفاه اقتصادي و اجتماعي بر ميزان )

مورد مطالعه شهر ) مشاركت شهروندان در امور شهري
به اين نتيجه دست يافتند كه مناسب بودن  (اصفهان

حساس محروميت نسبي، اعتماد منطقة سكونتي، ا
نهادي، رضايت مندي بهداشتي و رضايت مندي اجتماعي 

 بر ميزان مشاركت مؤثر بوده اند.
، در تحقيقي تحت عنوان (1387) عباس زاده

مشاركت شهروندان در ادارة امور شهري شهر اصفهان به 
اين نتيجه رسيد كه متغيرهاي عوامل اجتماعي و 

و متغيرهاي رفاه غيرمادي، بيشترين تأثير  گرايشي،
تأمين نيازهاي اوليه و فرهنگي كمترين تأثير را بر ميزان 

 د.مشاركت كل شهروندان در امور شهري داشته ان
 

 روش انجام پژوهش
 يريو روش نمونه گ يجامعه آمار

شهروندان شهر  پژوهش نيجامعه آماري در ا
هاي  يژگيو و يباشد. در همه گروه سن مي باغملک

ن پژوهش نسبت بر اساس تعداد کل ي. در ايتيجمع
هاي  تعداد پرسشنامه يبرا يه برآورديشهروندان هر ناح

شده  يد که در حد امکان سعيآ مي ه بدستيهر ناح
 ياستنباط يريت شود در واقع هدف از نمونه گيرعا

 براساس مطالعه نمونه آن است. روش يتيجمعهاي  ارزش
 حجم برآورد. است تصادفي آماري جامعه از برداري نمونه
 است گرفته صورت كوكران روش از استفاده با نيز نمونه

(نفر با توجه به روش 325) بعد از برآورد حجم نمونه
اي  طبقه) قين تحقياتخاذ شده در ا يرينمونه گ

ت يشهر در کل جمع يه بنديمتناسب(بر اساس ناح
 يآمارهاي  افت کرد. واحديداشت سهم متناسب با آن در

، حجم نمونه در يسنهاي  گرو يمورد مطالعه در تمام
نفر  173 يه دو شهرينفر و ناح 152 يک شهريه يناح

. ابزار گردآوري ابزار گردآوري اطالعات شوند مي انتخاب
پرسشنامه بوده است كه با مراجعه حضوري به نمونه و 

گرفته است. در  تكميل پرسشنامه بوسيله محقق صورت
ري اطالعات از طريق روش مجموع روش جمع آو

 باشد. مي پرسشنامه
در بهبود خدمات  يپرسشنامه مشارکت شهروند

سوال که از  40شامل  يست شهريط زيو مح يشهر
جنس -1 ياس الف. بخش عموميشامل چهار مق سواالت
ي نه هايت تاهل گزيوضع-3سن،-2مرد،زن(،) نهيبا دو گز

 ريز) هاي نهيالت با گزيت تحصيوضع-4متاهل،مجرد(،)
 و سانسيل سانس، فوقيپلم، ليد پلم، فوقيپلم، ديد
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، کارمند، آزادي )نه هايبا گز يت شغليوضع -5،باالتر
زان درآمد خانوار يم -6ر(،يکار، سايب، بازنشسته، دانشجو

-500،500کمتر از ) هاي نهيبا گز
1000000،1000000-1500000،1500000-
در شهر مدت اقامت  -7 (به باالتر 2000000،2000000

تا  21سال،20تا 10ن يسال،ب10کمتر از ي )نه هايبا گز
 سال به باال( 

 هاي هيسوال با گو 15ب(. مشارکت شهروندان در 
ت يکم،(. پ(. رضا يلياد، متوسط، کم، خياد، زيار زيبس)

ار خوب، خوب، يبس) هيپنچ گو سوال با 13شهروندان در 
شهروندان در  يف( ج(. آگاهيار ضعيف، بسيمتوسط، ضع

متوسط،  خوب، خوب، اريبس) هيسوال با چهار گو 5
 باشد يف(.ميضع اريبس ف،يضع

كاربردي و  -اي  رويكرذ حاكم بر اين پژوهش، توسعه
روش تحقيق به شيوه توصيفي، تحليلي، پيمايشي، بوده 

از طريق روش اسنادي،  است. اطالعات مورد نياز تحقيق
 وريآكارشناسان گرد  وبا مردم  كتابخانه اي، پيمايشي

شده است. جامعه آماري اين بخش شهروندان شهر 
تعيين حجم نمونه آماري آن با  و ،باشد مي باغملك

گيري با  ي نمونه استفاده از روش كوكران بوده كه نحوه
 انجام متناسب با حجم نمونهاي  استفاده از روش طبقه

 و تجزيه روش كه پرسشنامه، از حاصل اطالعات شود، مي
و براي ترسيم نمودارها  SPSS آماري ابزار از آن تحليل
شده است، جهت روايي  فادهاست EXCELافزار  از نرم

 مشاور و ساير اساتيد ،پرسشنامه از نظرات اساتيد راهنما
 باشد و براي پايايي از ضريب آلفاي كرون باخ استفاده مي
 . شود مي

 

 ييايپا

ن يپرسشنامه، مناسب تر يايبه منظور سنجش پا
کرت يلاي  درجه 5ف يروش با توجه به استفاده از ط

ن روش با استفاده از يباشد. ا مي کرونباخ يروش آلفا
ج آن در يرد که نتايگ مي صورت spss يانه و نرم افزاريرا

کرونباخ  يج آلفاير آمده است. نتايز4جدول شماره 
 ييايو پا يين در مجموع روايمحاسبه شده است. بنابرا

قرار داشته و قابل اعتماد  يپرسش نامه در سطح مناسب
اصل پرسشنامه به طور ) باشد ي ميدانيپژوهش م يبرا

 کامل در ضمائم آمده است(.
 

 کرونباخ يزان آلفايو مها  ري( : تعداد متغ4) جدول
 آلفاي کرونباخ تعداد متغير ها

40 875./ 

 هاي پژوهش فرضيه
بين افزايش آگاهي شهروندي با رسد  مي الف(.به نظر 

بهبود روابط متقابل شهروندان و شهرداري شهر 
 باغملك رابطه وجود دارد.

تحصيالت با  بين سن جنس ورسد  مي ب(. به نظر
مشاركت شهروندي با ميزان مشاركت آنان در اداره 

 امور شهر باغملك رابطه وجود دارد
 

 منطقه مورد مطالعه
شهرستان استان 24از  يکيشهرستان باغملک 

باشد که  مي رانيا يخوزستان در جنوب غرب
درصد ازسطح استان 5/3 مترمربع وسعت،و ليک9/2209با
ن يهمداز نظر وسعت چهار به خود اختصاص داده و را

درجه 31قه تايدق13درجه و31ن يباشدکه ب مي شهرستان
 درجه و49 از خط استوا, يقه عرض شماليدق43و

از نصف  يقه طول شرقيدق18 درجه و 50قه تايدق29
 ده ويدرشرق استان خوزستان واقع گرد چينويالنهار گر

شرق با استان ،ذهيازشمال باشهرستان با شهرستان ا
شهرستان مسجد  شمال غرب با راحمد،يبو ه ويلويگهک
جنوب غرب با شهرستان رامهرمز هم  غرب و مان،يسل

 يه کوهستان منگشت از رشته کوههايدر کوهپا مرز و
ن شهرستان به علت داشتن يده است. ايزاگرس واقع گرد

برخودار  يبينش پرفراز و ياز توپوگراف يت کوهستانيموقع
ي زيحاصلخ ينهايزمو  معتدل يهوا و بآ يدارا است و

 ،يکشور و ياسيمات سياگرچه از نظر تقس باشد. مي
نه يريد يقدمت يخياما از نظر تار جوان است. يشهرستان

 ييايشهر باغملک که در عرض جغرافدارد .مرکزآن 
 درجه و 49 ييايطول جغراف قه ويدق13 درجه و31
 يبررو ا ويازسطح در متر917ارتفاع  در قه ويدق51

ساخته شده که اطراف آن را  ياز رسوبات آبرفت يدشت
 (.1نقشه شماره ) احاطه کرده اند يارتفاعات متعدد

 (.92:1379،مهندس مشاور و آ رمان شهر)

 داده ها ليو تحل هيتجز
پرسشنامه،  يدر پژوهش حاضر پس از جمع آور

با ها  ل دادهيه وتحليشده و تجز يسواالت کدگذار
ه يانجام گرفت سطح تجز SPSSاستفاده از نرم افزار 

از  يت منديمشارکت شهروندان، رضاهاي ) ل دادهيوتحل
ل يشهروندان(، به منظور تحل ي، آگاهيخدمات شهر

دا کردن روابط يپها  هيفرض يها، بررس رين متغيرابطه بب
 يا کايدو  ياز آزمون خ ،ا رد آنهايو اثبات  يمعنا دار

 استفاده شد.ي اسکوئر، درجه آزاد
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 گاه شهر باغملک در استان و کشوري(: جا1) نقشه

 1394 م: نگارندهيترس
 

 پژوهشهاي  افتهي
 شوند. مي پژوهش در دو قسمت زير ارائههاي  يافته

 متغيرهاي ابتدا فرضيه هر براي بخش اين در 

 وجود براي درك سپس و شوند مي بيان وابسته و مستقل

 جداول از استفاده با متغير دو بين رابطه فقدان يا رابطه

 را مناسب آزمون متغيرها سطح سنجش با مرتبط توافقي،

شامل  توافقي جداول براي .دهيم مي قرار استفاده مورد
 آماره از ترتيبي-ترتيبي سنجش سطح با متغيرهاي

 براي سامر و ي، گاما، ديس ي، کندال تايكندال تاب

ب اتا ياسكوئر، ضر كاي از اسمي نيز تقاطعي جداول
  .است شده استفاده

 

با بهبود  زان مشارکت شهروندانيدر م يآگاه بين
شهر  يشهر يمتقابل شهروندان و شهردارروابط 

  باغملک
 ميزان شهروندان و يآگاه متغير دو كه جايي آن از

 ضريب از بنابراين بودند،اي  روابط متقابل شهروندان رتبه
 شد استفاده فرضيه اين آزمون براي همبستگي

همان طور که  11جدول شماره هاي  افتهيحاصل 
شهروندان و  ير آگاهين دو متغيشود ب مي مشاهده

برابر اي  رابطه يست شهريط زيمشارکت آنها در مح
ل يز به دليناي  ک آزمون دو دامنهي/. برقرار بوده و در501

 ن رابطه معنا داري./. ا5از  يکوچکتر بودن سطح معنا دار
م يرفت که رابطه معنا دار مستقيتوان پذ مي باشد. لذا مي

 طيمح در آنها مشارکت و شهروندان يآگاه رين متغيب
رسد  مي ب به نظرين ترتيوجود دارد. بد يشهر ستيز

مشارکت شهروندان در بهبود  يش سطح آگاهيکه با افزا
 شتر شده استيب يست شهريط زيو مح يخدمات شهر

الت با مشارکت شهروندان يسطح تحصهاي  افتهي
 شهر باغملک

ن کننده ييتب 6مندرج در جدول شماره هاي  افتهي
الت با مشارکت ير سطح تحصيدو متغ انيوجود رابطه م

شهروندان آنها در اداره امور شهر باغملک بر اساس 
شود  مي که مشاهده يباشد همان طور مي دو يآزمون کا

محاسبه شده کوچک تر از  يکه سطح معنا دار ينجاآاز 
 يوند معنا داريرفت که پيتوان پذ مي باشد مي /.05آلفا 

 ر وجود داردين دو متغيب
الت با مشارکت آنان يزان سن، جنس و تحصين ميب

 در اداره امور شهر باغملک
 

 
 شهر باغملکدر روابط متقابل شهروندانشهروندان و  يآگاه ريدو متغ انيرابطه م زانيم (:5) جدول

 نتيجه آزمون تعداد پاسخ ضريب معنا داري ميزان همبستگي اسپرمن هاي مورد آزمون متغير
 رابطه وجود دارد 325 /.000 .501 آگاهي شهروندان و مشارکت آنها در محيط زيست شهري
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(: آزمون معنا داري رابطه بين دو متغير سطح تحصيالت با مشارکت شهروندان6جدول )
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) آزمون متغير ها 

 56.501a 32 .005 پيرسون کاي اسکور
 001. 32 64.880 نسبت احتمال

 000. 1 13.350 خطي -آزمون پيوند خطي
   325 تعداد

 
 سامر يد يببا مشارکت شهروندان بر اساس ضر يالتسطح تحص يردو متغ يانبرآورد شدت رابطه م: (:7) جدول

 رهايآزمون متغ
Value Asymp. Std. Error a Approx. Tb Approx. Sig. 

 در يبيتر

 يبيترت
 ب دسامريضر

 000. 3.956- 044. 174.- متقارون
 000. 3.956- 042. 167.- التيسطح تحص

 000. 3.956- 046. 182.- مشارکت شهروندان
 

 شهروندانو مشارکت  يالتسطح تحص يردو متغ يانبرآورد شدت رابطه م (:8) جدول
 ي،گاماس يت ي،کندالب يبر اساس کندال تا

 Value Asymp. Std. Error a Approx. Tb Approx. Sig. 

 ترتيبي 
 در ترتيبي

 000. 3.956- 044. 174.- کندال تاي سي
 000. 3.956- 045. 177.- کندال تاي بي

 000. 3.956- 054. 214.- گاما
    325 تعداد

 
وند يسنخه پ 7شماره  مندرج در جدولهاي  افتهي

دهد  مي ب دسامر نشانير را بر اساس ضريان دو متغيم
که فرض قرار گرفتن سطح مشارکت شهروندان در اداره 

ان يرابطه برابر مر وابسته شدت يامور شهر به عنوان متغ
الت وجود ير مشارکت شهروندان و سطح تحصيدو متغ

 دارد
 8مندرج در جدول شماره  يت خروجيو در نها

ب ير بر اساس ضرايان دو متغيم ين کننده همبستگييتب
،گاما است که در هرسه يس ي،کندال تيب يکندال تا

 برخوردار است يکسانيآزمون از شدت 

شهروندان در  مشارکت ان بايسن پاسخگوهاي  افتهي
 باغملک اداره امور شهر

ن کننده ييتب 9مندرج در جدول شماره هاي  افتهي
ان با ير سن پاسخگويان دو متغيعدم وجود رابطه م

مشارکت شهروندان آنها در اداره امور شهر باغملک بر 
 که مشاهده يباشد همان طور مي دو ياساس آزمون کا

محاسبه شده  يکه سطح معنا دار يشود از انجا مي
وند يرفت که پيتوان پذ مي باشد مي /.05بزرگتر از آلفا 

 ر وجود نداردين دو متغيب يمعنا دار

 
 سن با مشارکت شهروندان شهر باغملک يردو متغ ينرابطه ب يآزمون معنا دار(: 9) جدول

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) آزمون متغير ها

 38.479a 40 .539 پيرسون کاي اسکور
 431. 40 40.889 نسبت احتمال

 085. 1 2.974 خطي -آزمون پيوند خطي
   325 تعداد

 
 سامر يد يببا مشارکت شهروندان بر اساس ضر يانسن پاسخگو يردو متغ يانبرآورد شدت رابطه م (:10) جدول

 Value Asymp. Std. Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 

 ترتيبي در 
 ترتيبي

 059. 1.892- 044. 084.- متقارون ضريب دسامر

 059. 1.892- 042. 080.- سن 
 059. 1.892- 046. 088.- مشارکت شهروندان
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 و مشارکت شهروندان يالتسطح تحص يردو متغ يانبرآورد شدت رابطه م (:11)جدول 
 ي،گامس يت ي،کندالب يبر اساس کندال تا

 .Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig آزمون متغير ها

 ترتيبي 
 در ترتيبي

 059. 1.892- 044. 084.- کندال تاي سي
 059. 1.892- 043. 082.- کندال تاي بي

 059. 1.892- 055. 103.- گاما
    325 تعداد

  
سنخه عدم  10مندرج در جدول شماره هاي  افتهي

 ب دسامر نشانير را بر اساس ضريان دو متغيوند ميپ
شهروندان دهد که فرض قرار گرفتن سطح مشارکت  مي

ر وابسته شدت رابطه يدر اداره امور شهر به عنوان متغ
 ر مشارکت شهروندانيان دو متغيبرابر م

مندرج در  يت خروجيو جنس وجود ندارد و در نها
ر يان دو متغيم ين کننده همبستگييتب 11جدول شماره
،گاما است يس ي،کندال تيب يب کندال تايبر اساس ضرا

 برخوردار است يکساني که در هرسه آزمون از شدت
 

 ان و مشارکت شهروندان يجنس پاسخگوهاي  افتهي
 12شماره  شود جدول مي که مشاهده يهمان طور

ن جنس پاسخ دهند گان با ينشان دهنده رابطه ب
باشد  مي مشارکت شهروندان در اداره امور شهر باغملک

 ./. است01بزرگتر از  ير سطح معنا داريز
 بيضر نيمب زين 13 شماره جدول يخروج نيهمچن

 ريمتغ دو انيم ونديپ و رابطه از تيحکا که است اتا
 طور همان بيضر نيا است شهروندان مشارکت و جنس

 .باشد مي /.036 با برابر شد انيب که
 ينرابطه ب يزانبرآورد م ياتا برا يبضر(:. 13) جدول

 مشارکت شهروندان شهر باغملک جنس و
 Eta Eta Squared 

 001. 036. و جنس مشارکت

 

 يريجه گينت
ت برخالف يجمع يش انفجاريامروزه شهرها با افزا

تواند  مي ن مسئلهيدارند.ا مي ت گام بريمئن توسعه و
ها  گرفتن از مشارکت شهروندان در برنامه ياز دور يناش

که مشارکت  يباشد به طور يشهرهاي  پروژه و

 سطح ار کم رنگ شده است.يان بسين ميشهروندان در ا
 فرهنگي – اجتماعي مهمهاي  شاخص از يكي تحصيالت

 رابطة در افراد زندگي اجتماعي ابعاد ديگر با كه است
 از يكي عنوان به باالتر تحصيالت سطح.  باشد مي نزديك
 پذيرش و آگاهي در ميزان مؤثر و مهم عوامل

 شمار به يخدمات شهرو  محيطي زيستهاي  آموزش
 كامل تر اطالعات باال تحصيالت با افراد مسلمًا. آيد مي

 آن درهاي  كننده آلوده عوامل و زيست محيط از تري
 مساعدهاي  نمودن زمينه فراهم بر مشروط و دارند

 با وقطعًا بيشتر اطالع و درك با راها  فعاليت مشاركت،
 در سواد با افراد آن گذشته از. دهند مي انجام موفقيت

 نسل به يمحيطي و خدمات شهر زيست فرهنگ انتقال
ميزان مشاركت  دارد عهده بر مهمي بسيار نقش آينده

ست يط زيو مح يدر بهبود خدمات شهر شهروندان
 در وضعيت مطلوبي قرار آنها معنا دار و يو آگاه يشهر

دارد كه اين نشان دهنده عملكرد مناسب شهرداري در 
که در واقع با  ي باالي شهروندان استاين منطقه و آگاه

زان مشارکت آنها در بهبود يشهروندان م يش آگاهيافزا
زان يم شود مي شتريست بيط زيو مح يخدمات شهر

مشاركت شهروندان بستگي به عوامل و متغيرهاي 
 دارد. با و.... جنسيت، سن گوناگوني از جمله تحصيالت،

 شود كه مي تحقيق مشاهدههاي  توجه به نتايج تحليل
الت رابطه يت و تحصيزان مشارکت شهروندان با جنسيم

ن نشان يوجود و با سن آنها عدم رابطه وجود دارد. و ا
مشاركت مردم در بهبودي خدمات شهري و محيط 
 زيست شهري موثر است و به همين خاطر بايد مردم را

 .مشاركت داد تا كارايي آنها بيشتر باشدها  در طرح

 
 مشارکت شهروندان شهر باغملک جنس و ينرابطه ب يزانم يانسوار يزجدول آنال (:12) جدول

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

جنس و 
مشارکت 
 شهروندان

 517. 420. 1.417 1 1.417 (ترکيبي) بين گروه
   3.371 324 1092.092 درون گروه

    325 1093.509 جمع
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 شنهاد هايپ
 مردم قيتشو و محالت در يمحل يشوراها جاديا (1

 زانيم شيافزا و شوراها نيا در تيعضو جهت
 .آنان يآگاه

 در مردم مشارکتهاي  وهيش نهيزم در يرسان اطالع (2
 …و يونيزيتلو غاتيتبل قيطر از يشهر امور

 مشکالت جاديا سبب که شهر در موجود نقائص رفع (3
 شده آنان اعتماد شيافزا و شهروندان يبرا مختلف

 .است
 اعتماد تيتقو و نيمسؤول و مردم نيب ياعتماد ساز (4

 .نيساکن نيب موجود ياجتماع
 در شهر مختلف يسازمانها با جلسات يبرگزار (5

 .سازمان آن به مرتبط مردم مشکالت طرح خصوص
 درها  پروژه ياجرا با مردم يفرهنگ سطح بردن باال (6

 .زيجوا اهداء و مسابقات قالب
 مشکالت و مسائل از شوراها حيصح يرسان اطالع (7

 با توانند مي شوراها که چرا. مختلف طرق به محل
 اعتماد ،يعموم افکار به محالت مشکالت انتقال
 مشارکت شاهد تينها در و نموده جلب را مردم
 .ميباش مختلفهاي  نهيزم در مردم

 اقتدار و يشهر نيمسئول انهيگرا اقتدار ر نگرشييتغ (8
 شهروندان به دنيبخش

 توسعه به دنيرس منظور به ياجتماع اعتماد تيتقو (9
 يشهر امور در شهروندان مشارکت نيتخم و

 رفع و يجمع دستهاي  تيفعال يبرا زهيانگ جاديا (10
 در ياجتماع عدالت يارهايمع اساس بر تيمحروم

 شهر
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