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چکیده
پژوهش حاضر با هدف سنجش مؤلفههای مشارکت شهروندی در پایداری زیست محیطی موردی:منطقه  2شهراهواز) صورت گرفت .تحقیق
حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفت و جهت تحلیل داده ها از محیط نرم افزار  spssبهره گرفته شد .یافتههاای پاژوهش
نشان داد که در چند ابعاد پایداری محیط زیست شامل (آب ،خاک ،هوا ،فضای سازز ،صاوتی ،بصاری ،ساوختهاای فسایلی و فاضابب)،
شهروندان و مشارکت آنها توانسته آنگونه که شایسته است نیازهای توسعهای منطقه  2شهر اهواز را برآورده سازند .عابوه بارای تحلیال
رابطه بی تمایل به مشارکت در افزایش سطح توسعه شهر و سطح تحصیبت شهروندان نشان از وجود رابطه معنادار در سطح آلفاای 0/01
دارد و ضریب همزستگی آن نیز امتیاز  0/166را کسب کرده است .برای تشخیص رابطه بی همزستگی بی تمایل به مشارکت در افازایش
سطح توسعه شهر و س شهروندان از ضریب همزستگی پیرسون استفاده شده است .میزان ضریب همزستگی برابار باا  -0/162مای باشاد
نشان دهنده رابطه منفی و معکوس بی دو مؤلفه مذکور میباشد .برای رتزه بندی میزان مشارکت شهروندان در ای هشت شاخص از مدل
تاپسیس استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که شاخصهای ،بصری  ،خاک و صوتی با میانگی ضاریب الویات  0/53باااتری ساطح
مشارکت شهروندان خود اختصاص داده اند و شاخصهای فاضبب و فضای سزز با میانگی ضریب الویت  0/22سطح متوساط را باه خاود
اختصاص دادهاند و همچنی شاخصهای استفاده از سوختهای فسیلی ،آب و هوا با میانگی ضریب الویت  0/07در سطح پایی مشارکت
شهروندان در پایداری محیط زیست قرار گرفتهاند.
کلمات کلیدي :محیط زیست ،پایداری ،مشارکت شهروندان ،شاخص ها.

 -1استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
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Deliberating the components of citizen participation for the environment a
Sustainabi lity (case study: Region number 2, Ahvaz city)
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Abstract
The current study was done aiming to evaluate the components of citizen participation for the
Sustainabi lity environment of region number 2, of Ahvaz. The study was done using the descriptiveanalysis method and to analyze the data, we used the SPSS software. The results showed thatregarding
that regarding the various aspects of the urban persistence such as (Water, air, soil, green spaces,
sonic, optimal and fossil fuels), the citizens, and their educational class have been able to quench the
urban needs properly, in the 2nd region of Ahvaz. In addition, the connection between willing to
participate in the urban expansion programs, and the citizen's educational classes have showed a
meaningful relationship in the Alpha level, with the score of 0.01 and the unision coefficient amount
of 0.166. To determine the connection between the union of participation in maintaining the urban
Sustainabi lity environment and the age of citizens, the Pearson coefficient method. The amount of
union coefficient equals – 0.162, that shows the negative/inverse relationship between the said
components. To rank the citizens' participation in these 8 indexes, we used the Topsis model. The
results show that the optimal, soil and sonic indexes with the average rate of 0.53, holds the highest
level of participation by the citizens, and the sewage and the green areas with the average amount of
0.22 are in the middle spots; also the indexes regarding the use of fossil fuel, water and air with the
priority coefficient of 0.07 are at the lowest levels of citizen participation.
Key Words: Environment, Sustainabi lity, Citizens' Participation, Indexes.
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مقدمه
بیان مسأله

متفاوتی وجود دارد که یکی از ای راهکارها مشارکت شهروندی

درحال حاضر توسعهی پایادار یکای از مزاحاه مها در عرصاه

است« .مشارکت ،شرکت آگاهاناه و خاود انگیختاهی افاراد در

بسیاری از علوم محسوب می شود .رهیافت توساعهی پایادار باه

برنامهی توسعه هر جامعه است» ( .)14و برحسب مابک هاای

دلیل بروز ضایعات زیست محیطی وکاهش سطح عمومی زندگی

مختلف دارای تقسی بندی است .دسته بندی و شناسایی ابعاد

مردم به ویژه درجوامع شهری طی دو دهاهی گذشاته از ساوی

مختلف و متنوع مشارکت به ما کمک می کند کاه در زماان و

سازمان ملل مطرح شد ( .)1هارروز مرکاز تحقیقااتی جهاان از

مکان مناسب گونهی عقبنی و منطقی مشارکت را با توجاه باه

دگرگونی ها وتغییراتی که حادث شده یا در شرف تکوی اسات

زمینههای کاربردپذیری آن به عنوان ابزاری در توسعهی پایدار

خزر می دهاد( .)7اوج گارفت نگرانای از عواقاب فعالیاتهاای

و بهزود حیات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی باه کاار

انسانی بارای کارهی زمای برپایاهی قطعناماهی ساازمان ملال

گیری (.) 15

درسال  1983کمیسیونی جهانی جهات بررسای جاامع مساا ل

مشارکت شاهروندان در ادارهی اماور شاهرها پدیاده ای ناوی

زیست محیطی و توسعه جهاانی تشاکیل داد ( .)10باه عزاارت

نیست ،بلکه در طول تاریخ با ابعااد مختلاف زنادگی اجتمااعی

دیگر توسعه پایدار به معنی تأمی نیازهای فعلای بادون صادمه

انسان ها پیوند داشاته اسات .ریشاه هاای تااریخی مشاارکت

زدن به قابلیت تأمی نیاز نسل آینده ( .).29یکی از شاخصهای

شهروندی را می توان به دولت شهرهای یونان باساتان نسازت

توسعهی پایدار شاخص زیست محیطی است .شهر به عنوان یک

داد ( .)18استدال ارسطو بر ای بود کسای کاه در اداره اماور

واحد اکولوژیکی رابطهی دقیق میان انسان و محیط را در خاود

جامعه ،هیچ شرکتی نکند یا حیوان است یا خدا !فاردی بارای

نهفته است .ای شااخص از توساعهی پایادار شاهری از طریاق

ای که یک انسان واقعی باشد ،بایستی یاک شاهروند فعاال در

کاهش مصرف منابع و انرژی  ،کااهش حجا ضاایعات ،کااهش

جامعه اش باشد ( .)28مشارکت شهروندی در ایران نیز در دوره

آلودگی....تقویاات ماایشااود ( .)1حفاام محاایط زیساات یکاای از

های مختلف تاریخی ،متأير از حکومات هاا و ایاد ولوژی هاای

مسایل روز جهان است فاجعهی زیست محیطی نه تنها آراماش

حاک بر جامعه ،دچار تحول و دگرگاونی شاده اسات( .)25در

و امنیت را از زندگی انسان میرباید بلکاه سابمتی و هساتی را

ایران ،در سال های اخیر به نحو فزاینده ای سخ از مشاارکت

تهدید میکند .متأسفانه انسان در دوران سلطه اش بر ای کره-

شهروندان در تمامی امورمطرح بوده اسات .ایا مشاارکت باه

ی خاکی به اساتفاده بایرویاه و بادون برناماه ریازی از مناابع

شکلی نامعمول و نامطلوب درحوزهی شهری ،ظهور یافته اسات.

طزیعی ،ایجاد آلودگی های خطرنااک در خااک ،آب و هاوا و از

متأسفانه امروزه شهروندان در ادارهی امور شهر و برناماه ریازی

بی بردن تاوان زیسات آن پرداختاه اسات ( .)22در نتیجاهی

برای آن ،نقش عمادهای نداشاته و بعاد از شارکت در انتخااب

عملکرد و فعالیت انسانها و تزدیل منابع و مواد اولیه به کاا و

اعضای شوراها ،فعالیت ماؤير دیگاری ندارناد .در واقاع بخاش

خدمات مورد نیاز ،محیط زیست شهری تحت تاأيیر قارار مای-

عمدهای از مفهوم مشارکت در ایران ،در هماان بخاش اول کاه

گیرد که ای تأيیرات ممک است مثزات و یاا منفای باشاد .از

مشارکت شعاری است .باقی مانده است و هدف اصلی مدیران و

جمله عوامل منفی تأيیر گذار بر محیط زیست شهری می توان

برنامه ریزان از طرح مفهوم مشارکت ،نگاهی ابازاری اسات .در

به انواع آلودگی ها (آلودگی آب ،هوا ،صدا و )...تولید مواد زاید و

بخش عمدهای از طرح ها ،نظرخواهی از شهروندان صورت نمی-

زباله  ،فاضبب و تراک جمعیات و  ...اشااره کارد ( .)20بارای

گیرد .حق اعتراض به طرحها بارای شاهروندان وجاود نادارد و

افزایش میزان موفقیت درپایداری زیسات محیطای راهکارهاای

نظارت شهروندان تنها از طریق اعضای شورای شهر که منتخاب
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محمدی ده چشمه و همکار

مردم هستند صورت می گیرد و جریان اطبعاات عمادتاً یاک-

در جلوگیری از صدمات به محیط زیست اقداماتی به عمال آیاد

سویه است .اساتان خوزساتان درجناوب یربای کشاور یکای از

(.)3

کانون های اصلی جمعیتی کشور به حساب می آیاد کاه بخاش

در شهر اهواز انواع و اقسام آلودگی وجود دارد که آن را به یکای

قابل توجهی ازتأسیسات مه و راهزردی کشور در ایا منطقاه

از آلودهتری شهرهای جهان تزدیل کرده است .بدیهی است اگر

قرار دارد و یک منطقهی عظی نفتای اسات ( .)23کابن شاهر

اقداماتی اساسای در زمیناه حفاظات از محایط زیسات صاورت

اهواز با جمعیتی بالغ بر  1425891مرکزسیاسی  -اجتماعی ،

نگیرد در آیناده نزدیاک مشاکبت جادی در خصاوص محایط

استان خوزستان میباشد .تأسیس کارخانهجات و صنایع متعادد

زیست استان خواهی داشات .اگار باه هار صاورتی باه محایط

در اهواز و به تزع آن مهاجرت بسیاری به ای منطقه باعه رشد

اجتماعی ،فرهنگی و طزیعی آسیب وارد شود بازتاب هاای ایا

سریع شهر گشته است .تولیاد حجا پساامد و فاضابب هاای

آسیب را تمامی انسان ها احساس خواهند کرد ،حتی اگر چنی

صنعتی و خانگی ،شهر را با مشکبت زیست محیطای عماده ای

تصور کنی که ای مسأله فقط به گروهای محدودی از انسان ها

مواجه ساخته است و ای شهر رابه یکی از آلودهتری شاهرهای

مربوط شود( .)8استفاده مطلوب از محیط زیست در کشاور مای

دنیا تزدیل کرده اسات ( .)26در بسایاری از منااطق و محابت

تواند ضام مانادگاری باشاد .از ایا رو درک درسات از نقاش

کبن شهر اهواز از انواع آلودگیها مشاهده میشود .بدیهی است

عوامل باز دارنده و کاست ازمیزان آنها در مقابل تقویت عوامل

اگر اقداماتی اساسی در زمینه حفاظت از محیط زیسات صاورت

مشوق میتواند به موقعیات در امار حفاظات از محایط زیسات

نگیرد در آیناده نزدیاک مشاکبت جادی در خصاوص محایط

بیانجامد.

زیست استان خواهی داشت ( .)8ایا تحقیاق ساعی دارد کاه

اهداف تحقیق

میزان مشارکت شهروندان را نسزت باه محایط زیسات ارزیاابی

هدددف ایددل  :هاادف اصاالی ساانجش مؤلفااههااای مشااارکت

کند.

شهروندی در پایداری زیست محیط شهری است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف فرع

ناهنجاری های زیست محیطی همانند سرطان در اجزای سایاره

-شناخت رابطهی میان مشاارکت شاهروندان وکیفیات محایط

ی ما درحال ریشه دواندن است .هرروز مرکز تحقیقاتی جهان از

زیست شهری

دگرگونی ها و تغیراتی که حادث شده یا در شرف تکوی اسات

 -شناسایی مؤلفهای که میزان تمایل و عبقهی شهروندان را در

خزر می دهد ( .)7امروزه حفاظت از محیط زیست و اطمینان از

مشارکت محیط زیست شهری افزایش می دهد.

پایداری و همه جانزه بودن توسعه آن جدیتری چاالش پایش

پیشینهي تحقیق

روی جامعه جهانی اسات .بناابرای احیااو و نگاه داری هرگوناه
حیاتی مساوی است با امکان زندگی بهتر و بیشتر برای انساان
ها در روی کرهی زمای رابطاه بای انساان و ساایر موجاودات
جهان به ه پیوند خورده که نابودی یک گوناه مایتواناد یاک
گزینه از امکانات زنادگی انساان را کااهش دهاد( .)9متأسافانه
صدمات وارده به محیط زیست اکثراً نامر ی و مدت زمانی طاول
می کشد تا آيار مخرب و مرگزار مختلف آن بر سابمتی بشار و
طزیعت ظاهر شود و به همی علت ایلب «فردا دیر است » کاه

مری گریسز کوییت و رابرت دابلیو کوییت( )2007درمطالعهای
تحت عنوان«مشارکت ،تصور از مشارکت و حمایات شاهروندان
یافته های ای تحقیق در مورد اهمیت تصور از مشارکت نشاان
میدهد ،مشارکت از مزایای نمادینی برخوردار است که میتواند
از بعد ابزاری آن مه تر باشد .دادهها نشان می دهد مشارکت به
خودی خود شاید به اندازهی احساس شهروندان در مورد توانایی
آنها برای مشارکت و احساس نفوذ بر تصامی هاا مها نزاشاد.
بنابرای دیدگاه شهروندان ،بیشتر تحت تاأيیر تصاور آنهاا از
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شرایط نهادی است که مشارکت در آن روی میدهد تا ای کاه

سوالهاي تحقیق

به مشارکت شخصی آنها ارتزاط داشته باشد .با اعتقاد به اینکه

-1تا چه اندازه میان مشارکت شهروندان وپایداری محیط زیست

آنها میتوانند ،اظهار نظرکنند ،نه تنها بر دیدگاه آنها در مورد

شهری رابطه وجود دارد؟

نظام قضایی ،تأيیرگذار است؛ بلکه در معنایی کلیتر بار تصاور

-2آیا میان ساطح تحصایبت شاهروندان و عبقاهی آنهاا باه

آنها از حکومت به طور کلی و سیاستهای دولتی ايرگذار می-

مشارکت در افزایش سطح توسعهی شهر رابطه وجود دارد؟

باشد.

-3تا چه اندازه میان س شهروندان و تمایل آنها باه مشاارکت

تقوایی و همکاران ( )1388در مطالعهای به تحلیل «عوامل مؤير

در پایداری محیط زیست شهری می تواند رابطاه وجاود داشاته

بار مشاارکت شاهروندان در مادیریت شاهری در شاهر تزریاز»

باشد؟

پرداختاهاناد .یافتاههاای تحقیاق نشاان داد کاه -1 :ارزیاابی

فرضیههاي تحقیق

شاهروندان از پیامادهای مشاارکت مثزات مای باشاد -2بای

-1به نظر میرسد کاه میازان مشاارکت شاهروندان درپایاداری

متغیرهای احساس تعلق به محل سکونت و میزان مشارکت آنان

زیست محیطی تأيیرگذار بوده است.

در مدیریت شهری ،رابطۀ معنا داری وجود دارد  -3بی وضعیت

-2به نظر میرساد کاه میاان ساطح تحصایبت شاهروندان و

اجتماعی و اقتصادی شاهروندان و مشاارکت در اماور شاهری،

عبقهی آنها به مشاارکت در افازایش ساطح توساعهی شاهر

رابطه وجود دارد  -4هرچه میزان رضایت منادی شاهروندان از

رابطهی معناداری وجود دارد.

خدمات رسانی مدیریت شهری بیش تر باشد ،به همان میازان،

-3به نظر می رسد کاه سا شاهروند ،مای تواناد در تمایال و

تمایل بیش تری به مشاارکت در اماور شاهری دارناد -5.بای

عبقهی شهروندان به مشارکت درپایداری محیط زیست شهری،

متغیر جنسیت و مشارکت در امور شهری ،رابطاۀ معنای داری

متغیری تأيیرگذار باشد.

وجود دارد .مردان نسزت به زنان تمایل بیش تری به مشاارکت

مبان نظري

در امور شهری دارند.
ربانی و همکاران( )1388در مطالعه ای تحت عناوان «رابطاهی
ابعاد مادی و ییرمادی رفاه اجتماعی با مشارکت شاهروندان در
امور شهر« به بررسی رابطهی میان مشارکت شهروندی و رفاه
اجتماعی پرداختند .مه تری نتیجههای که ای محققی گرفته
اند ،ای بوده است که هرچه اعتمااد نهاادی و رضاایت منادی
اجتماعی شهروندان در سطح بااایی باشاد ،مشاارکت آناان در
امور شهر بیش تر خواهد بود.
حسینی وهمکااران ( )1392درمقالاهای باه بررسای «پایاداری
شهری بربنیان توسعهی مشاارکت شاهروندی درشاهر ساززوار»
پرداختهاند .یافته های حاصل از ای پژوهش ،گویای آن هستند
که رابطهی مساتقی و معنااداری میاان مشاارکت شاهروندان
درمدیریت توسعهی شهر و بهزود سطح پایداری توسعهی شاهر
وجود دارد.

مشارکت شهروندي در پایدار زیست محیط
نظریه توسعه پایدار شهری ،حاصل بحههای طرفداران محایط
زیست دربارهی مساایل زیسات محیطای باه خصاوص محایط
زیست شهری که به دنزال نظریه (توسعه پایدار) برای حمایت از
منابع طزیعی ارایه شد .توسعه پایدارشاهری نیازمناد شناساایی
محدودیت های محیطی برای فعالیتهای انساانی درارتزااط باا
شهرها و تطزیق روشهای طراحی در ای محادودیتهاا اسات
( .)21در ای نظریه موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از
طریق استفاده بهینه از زمی و وارد نکاردن ضاایعات باه مناابع
تجدیااد ناپااذیرمطرح اساات .پایااداری شااهری مجموعااهای از
وضعیتهایی است کاه در طاول زماان دوام دارد ( .)4پیترهاال
توسعه پایدار شهری را به عنوان شاکلی از توساعه اماروزی کاه
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( )27توان توسعه مداوم شهرها و جواماع شاهر نسال آیناده را

بر اساس یک بازاندیشی که در سال  1970در زمینهی توسعهی

تضمی کند تعریف میکند.

روستایی انجام گرفت ،مشارکت باا کساب ناوعی قادرت برابار

توسعه پایدار شاهری ایجااد شاهرها را تنهاا بارای لاذت باردن

دانسته شد مشارکت فراگردی با پیوندی چند سویه است که به

شهرنشینان میداند و راه رسیدن به پایداری شهری را در توجاه

پدید آمادن وافازایش داناش و آگااهی ،یاا دریافات آن اشااره

به برنامهریزی شهری ،منطقهای و سامان دهی قانون مایداناد

دارد( .)24برنامۀ توساعهی ساازمان ملال متحاد ،مشاارکت را

( .)9شهر پایدار به شهری گفته میشود کاه باه دلیال اساتفاده

درگیری فعال افراد ذینفع یا بهره برداران در ارایهی پندارهها و

اقتصادی از منابع ،اجتناب از تولید ضاایعات ،بازیافات ضاایعات

تلفیق بهینهی زمان و منابع ،تصمی گیری ،وکنش در راساتای

و ....قادر به ادامه حیات خود درازمدت باشد .برنامهریازان شاهر

تحقق یک هدف مطلوب توسعه میداند .نکات کلیادی چنادی

پایدار باید هدفشان برایجاد شهرهایی باورودی کا تار انارژی و

در ای تعریف قابل مشاهده است :نخست ای که افراد بایاد باا

مصالح ،خروجی ک ضایعات و آلودگی ک تر متمرکز کنناد (.)2

مسألهای که در آن مشارکت می کنند ،درگیر شوند« .واژه گیر

با توجه به تعاریف ارایه شده از پایداری و محیط زیست شاهری

شدن» ،رابطه یا تعامل ویژهای را کاه ناشای از عماق و شادت

مفهوم پایداری محیط زیست شهری به معنی استفاده از مناابع،

ارتزاط ناشی از حساسیت مسأله میباشد ،نشان میدهاد .ایا

فرآیندها و جنزههای محیط زیست یک شهر ،باه گوناهای کاه

حساسیت متکی برآگاهی و اطبع و اشراف شهروندان به مسأله-

ای محیط و اکوسیست (شهر) برای نسل آینده قابل اساتفاده و

ای است که فرد در آن درگیر می شود و مشارکت میکند .دوم،

بهره بارداری باشاد ،اسات ( .)5بارای افازایش میازان موفقیات

واژهی «ذینفعان»است؛ یعنی مشارکت کنندگان باید منافع یاا

درپایداری زیست محیطی راهکارهای متفااوتی وجاود دارد کاه

پاداشی را از مشارکت شان بدست آورند ،و گرنه انتظار مشارکت

یکی از ای راهکارها حمایت دولت اسات .دولات بایاد ازمحایط

داشت از آن ها ییرمنطقی و ییر واقع بینانه است .ای منافع را

زیست شهری حمایت هماه جانزاهای کناد( .)1یکای دیگار از

باید مشارکت کننده در تحقق هدف کار مشارکتی بزیند .ازمه-

راهکارها مشارکت شهروندی است.

ی بهره مند شدن ذینفعها از مزایاای مشاارکت ،همااهنگی و

مشاارکت ،عملای جمعای ،آگاهاناه و داوطلزاناه اسات کاه

همسانی مأموریتهاا و هادفهاای ساازمان خواستارمشاارکت

دربردارندهی دخالت شهروندان در اماور عماومی و در ساطوح

شهروندان و

هدف شاهروندان از مشاارکت در ایا فرآیناد

مختلف تصمی گیری های اداری و سیاسی و انداخت رأی باه

است .به عنوان مثاال اگار هادف شاهروندان داشات خادمات

صندوق تا مساعدت مستقی برای ارضای نیازهاای اجتمااعی و

مطلوب شهری است .هدف سازمانهای اجرایی و خدماتی ها

همچنی دخالت مردم در کارکرد سازمانهایی است که حیاات

باید واقعاً تأمی ای خدمات درجامعه باشد تا افراد نفعی بزیند

کاریشان به آن بستگی دارد( .)16مشارکت ،پذیرش اصل برابری

و مشارکت کنند و سوم ای که باید به ای نکته کاه حضاور و

مردم است و هدف آن ه فکری ،همکاری و تشاریک مسااعی

تأيیر گذاری شهروندان در تصمی گیریها و طرح ریزیهاا باه

افراد در جهت بهزود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمیناه-

صورت ها و درجات مختلف است ،توجه نمود .از نگاهی دیگار،

های اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است( .)12مشارکت ،طیفی

مشارکت را می توان «درگیاری ذهنای و عااطفی اشاخاص در

است که یک سرآن به عنوان وسیلهای برای رسیدن به هدف و

موقعیتهای گروهی دانست که آنان را بر می انگیازد تاا بارای

در سر دیگر آن به عنوان یاک هادف قارار دارد( .)13از منظار

دست یابی به هدفهای گروهای یکادیگر را یااری دهناد و در

نظاممندی و کارکردی ،مشارکت را سازوکاری برای بقا ،توساعه

مسؤولیت کار شریک شوند» ( .)19در ای تعریف نیز سه جازو

و تعالی نظام اجتماعی دانستهاند(.)11

مه وجود دارد :درگیار شادن ،یااری دادن و مساوولیت اسات
(.)17
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روش شناس تحقیق

ساکنان منطقه  2شهری اهاواز مایباشاد )N=97458(.حجا

پژوهش حاضر ،از نوع توصیفی-تحلیلی با ماهیت کاربردی است.

نمونه با استفاده از جدول مورگان  384نفر برآورد شاده کاه در

در ای پژوهش از ابزار پرسشناماه بارای جماع آوری اطبعاات

منطقه  2شهر اهواز توزیع گردید .جهت روایای پرساشناماه از

استفاده شده است .که در جدول ( )1شاخصها و زیر شاخص-

نظرات اساتید گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شاهید

ها و یا سواات پرسشنامه بیاان شاده اسات .جهات تجزیاه و

چمران استفاده گردید .همچنی برای تعیی پایایی پرسشناماه

تحلیل دادههای پرسشنامه نیز از نرم افزار SPSSبهاره گرفتاه

نیز از آلفای کرونزاخ در محیط نرم افزار  SPSSاستفاده شد که

شد .برای انتخاب شاخصهای تحقیاق از مطالعاات در مناابع و

ضااریب پایااایی آن  0/84بااه دساات آمااد .باارای رتز اه بناادی

مقاات معتزر و همچنی باا اساتفاده از نظار کارشناساان ایا

میاازان مشااارکت شااهروندان در ای ا هشاات شاااخص از ماادل

رشته نیز استفاده شده است .جامعه آماری ایا تحقیاق شاامل

تاپسیس استفاده شده است.

جدول -1شاخصها و نمونه سواالت پرسشنامه
شاخص
شاخص آب

زیر شاخص
-1ریخت زباله درآب
 -2ریخت روی ورنگ را در آب
 -3میزان صرف جویی

شاخص خاک
شاخص هوا

 -1رها کردن زباله روی خاک
-2ریخت مواد سمی روی خاک
 -1میزان استفاده از حمل ونقل عمومی
 -2میزان از ماشی شخصی خود
 -1میزان کاشت درخت

شاخص فضاي سبز

-2چیدن گل وگیاه وشاخه درخت
 -3آتش زدن درخت
-1استفاده مکرر از بوق ماشی

شاخص یوت

-2میزان فعالیت های پرسرو صدای
 -1زمان بیرون گذاشت زباله

شاخص بصري

 -2تمایل به نسب آگهی بر در ودیوار
 -3تمایل به کاشت گل وگیاه در بیرون از خانه
-1تمایل به استفاده از حمل ونقل عمومی برای کاهش مصرف بنزی

شاخص سوختهاي فسیل

-2میزان استفاده از نفت و گاز
 -3میزان تمایل به استفاده از سوختهای دیگر به جای نفت وگاز

شاخص فاضالب

-1تمایل به هزینه برای بهزود سیست فاضبب
 -2ریخت مواد آلوده وزباله سنگی در آب راهه خانه
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معرف منطقه مورد مطالعه
شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان مایباشاد جمعیات ایا

شهر با توجه به نقشهی زیر شامل؛ کیانپارس ،کیانآبااد ،امانیاه،

شهر در سرشماری سال  1/112/000 ،90ذکر شده است (.)23

سیدخلف ،کیانشهر ،زرتشت و پدافند هوایی می باشد .جمعیت

وسعت آن در محدودهی شهری  220ودر حاری  895کیلاومتر

ای محدوده خدمات شهرداری  97458نفر بوده اسات .ازم باه

مربع است.که دارای 7منطقهی شاهری اسات .منطقاهی 2ایا

ذکر است که منطقه  5از مناطق شهر اهواز جداشده است.

شکل -1مناطق شهر اهواز(منبع :معاونت برنامهریزي و توسعه)
یافته هاي پژوهش
جنسیت

درصد و ک تری تعداد پاسخگویان متعلق باه گاروه سانی(-70

همانطور که در جدول شماره  2مشااهده مایشاود بار اسااس

 )56سال بوده که فراوانی  45نفر و  11/72درصد را شامل می-

نتایج حاصل از پرساشناماه در منطقاه  2شاهری اهاواز384 ،

شود.

پرسشنامه پخش شد که از ای بای  %54/95مارد و %45/05

جدول  -3تعداد و درید پاسخگویان
وضعیت گروه سن

فراوان

درید

( )15-25سال

73

19/01

تعداد

درید

( )26-35سال

104

27/08

مرد

211

54/95

( )36-45سال

98

25/52

زن

173

45/05

( )46-55سال

64

16/67

کل

384

100

( )56-70سال

45

11/72

زن بودهاند.
جدول  -2وضعیت جنس پاسخگویان
وضعیت جنس

گروه سن

وضعیت تحصیالت

بر اساس جدول  3وضعیت سنی پاسخگویان در پنج گروه سانی

همانگونه کاه در جادول شاماره  4مشااهده مایشاود ساطح

از  15تا  70سال بوده است .بیشتری تعاداد پاساخ دهنادگان

تحصیبت پاسخگویان در پنج دسته طزقهبندی شده اسات کاه

مربوط به گروه سنی ( )26-35سال با فراوانی 104نفر و 27/08

بیشتری تعداد فراوانی و درصد متعلق به گروه اول (زیاردیپل )

45
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با  136نفر 35/42 ،درصد و ک تری به گروه پنج با  35نفار و

شاخص باتوجه میزان مشارکت آنها استفاده شد که شاخصهاا

 9/11درصد در برگرفته است.

به قارار زیار مایباشاد :فضاایسازز ،خااک ،آب ،صاوتی ،آب و
فاضبب ،بصری  ،هوا و اساتفاده از ساوختهاای فسایلی .ابتادا

جدول  -4وضعیت تحصیالت پاسخگویان
تحصیالت

فراوان

درید

زیردیپلم

136

35/42

دیپلم

98

25/52

فوقدیپلم

73

19/01

لیسانس

42

10/94

فوقلیسانس و باالتر

35

9/11

میانگی و انحرافمعیار تمام شاخصها به دست آمد .با توجه به
نتایج جدول شماره( )5یافتهها نشان داد که میاانگی مشاارکت
شهروندان در مسیر پایاداری محایط زیسات منطقاه  2شاهر
اهواز 3/56 ،با انحراف معیاار( )1/68اسات .وهمچنای شااخص
مشارکت بصری با میانگی و انحراف معیاار( )1/86 ،4/16دارای
بااتری رتزه و شااخص مشاارکت در بهزاود آب باا میاانگی و
انحرافمعیار( )1/74 ،3/10دارای پایی تری رتزه میباشاد .کاه
نتایج نشان میدهد کاه مشاارکت شاهروندان در ایجااد بهزاود

یافتههاي استنباط
گونه که در قسمت روش پژوهش اشاره شد ،برای ارزیابی میزان
مشااارکت شااهروندان در زمینااه پای اداری مح ایط زیساات ،از 8

سیمای بصری موفقیتآمیز بوده اما در کنترل و بهزود آب بسیار
ضعیف عمل نموده است.

جدول  -5میانگین و انحراف معیار شاخصهاي مورد مطالعه
شاخصها

میانگین انحراف معیار رتبه

بصري

4/16

1/86

1

خاک

4/05

2/14

2

آب

3/10

1/74

8

یوت

3/93

1/99

3

فاضالب

3/57

1/91

4

فضاي سبز

3/46

2/14

5

هوا

3/36

2/01

7

3/43

2/08

6

استفاده از سوخت هاي فسیل
برای مقایسه میزان مشارکت شهروندان در حیطههای هشتگانه

شد و نتایج زیر باه دسات آماد )1 :هماانگوناه کاه در جادول

و میزان مشارکتهای انجام شده در هر یاک از ایا حیطاههاا،

شماره(6و )7نتایج آزمون مقایسه میانگی شااخصهاا را نشاان

برای آزمون فرضیه ها ،از آزماون مقایساه اساتفاده شاد .نتاایج

میدهد که مقدار سطح معنیداری تمام شاخصها از  0/05ک -

جدول شماره( )5نشان میدهد که تقریزا در تمام ابعاد پایاداری

تر است و به ای معناست که همه شاخصها معناادار شادهاند و

محیط زیست ،شهرندان و مشارکت آنها تاا حادودی توانساته

در نتیجه فرضیه اول ای تحقیق تأیید میشود .به عزارت دیگار

نیازهای توسعهای منطقه  2شهر اهواز را برآورده سازند .بر ایا

میاازان مشااارک شااهروندان درای ا منطقااه توانسااته در مساایر

اساس فرضیهها بر اساس آزمون مقایسه میانگی هاا( ) Tانجاام

پایداری محیط زیست تأيیرگذار باشد.
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جدول  -6مقایسه میانگین شاخص هاي مورد مطالعه
شاخصها

میانگین انحراف معیار

آماره t

آلودگ بصري

4/16

1/86

0/975

آلودگ خاک

4/05

2/14

-0/741

آلودگ آب

3/10

1/74

0/580

آلودگ یوت

3/93

1/99

-0/560

فاضالب

3/57

1/91

0/748

فضاي سبز

3/46

2/14

-1/169

آلودگ هوا

3/36

2/01

0/816

3/43

2/08

1/169

استفاده از سوختهاي فسیل
یکی از ابزارهای مناساب جهات تحلیال رواباط بای متغیرهاا،

نیز مشاهده میشود میزان همزستگی بی مشارکت شاهروندان

ضریب همزستگی پیرسون میباشد .ضریب همزستگی پیرساون

و شاخص بصری امتیاز  0/92را کسب نموده است در مرتزههای

از روشهای پرکاربرد جهت تعیی میزان رابطاه بای دو متغیار

بعدی نیز میزان همزستگی بی مشارکت شاهروندان و شااخص

محسوب میگردد و با عبمت ( )rنشان داده میشود و مقدار آن

فضای سازز ،فاضابب ،صاوتی و آب امتیااز  ،0/563 ،0/576و

بی  +1و  -1در نوسان است .در جادول شاماره  7نیاز میازان

 0/456می باشد .سایر شاخصهای دیگر نیاز در مراتاب بعادی

همزستگی بی مشارکت شاهروندان در پایاداری شااخصهاای

قرار دارند.

زیست محیطی محاسزه گردیده است .همان طور که در جادول
جدول -7میزان همبستگ بین مشارکت شهروندان و شاخصهاي زیست محیط
شاخصها

ضریب هبستگ

سطح معن داري

بصري

0/92

0/000

خاک

0/331

0/000

آب

0/456

0/000

یوت

0/460

0/000

فاضالب

0/563

0/000

فضاي سبز

0/576

0/000

آلودگ هوا

0/416

0/000

0/244

0/000

استفاده از سوختهاي فسیل
ارزیاب همبستگ بدین سدطح تحصدیالت و عالقده بده

به مشارکت در افزایش سطح توسعهی شهر از ضریب همزستگی

مشارکت در فزایش سطح توسعه شهري در ای بخش برای

پیرسااون اسااتفاده شااده اساات .همااان طااور کااه در جاادول()8

ارزیابی میزان همزستگی(رابطه) میان سطح تحصیبت و عبقاه

مشاهده میشاود ،تحلیال رابطاه بای تمایال باه مشاارکت در
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افزایش سطح توسعه شهر و سطح تحصیبت شهروندان نشان از

است .بنابرای میتوان گفت در سطح محدوده مورد مطالعه بی

وجااود رابطااه معنااادار در سااطح آلفااای  0/01دارد و ضااریب

تمایاال بااه مشااارکت در افاازایش سااطح توسااعه شااهر و سااطح

همزستگی بی تمایل به مشارکت در افزایش سطح توسعه شهر

تحصیبت شهروندان رابطه مثزت و معنایدار برقارار مایباشاد.

و سطح تحصیبت شهروندان نیز امتیااز  0/166را کساب کارده

الزته در اینجا منظور تمایل به مشارکت است نه خود مشارکت.

جدول -8همبستگ بین تمایل به مشارکت در افزایش سطح توسعه شهر و سطح تحصیالت شهروندان
سطح تحصیالت
مؤلفه ها

سطح معن داري

ضریب همبستگ
0/166

تمایل مشارکت

0/004

در ای بخش نیز بارای تشاخیص رابطاه بای همزساتگی بای

همان طور که در جدول( )9نشان داده شده است از انجایی کاه

سا

میزان ضریب همزستگی برابر با  -0/162می باشد نشان دهنده

تمایل به مشارکت در افزایش ساطح توساعه شاهر و

شهروندان از ضریب همزساتگی پیرساون اساتفاده شاده اسات.

رابطه منفی و معکوس بی دو مؤلفه مذکور میباشد.

جدول -9همبستگ بین تمایل به مشارکت در افزایش سطح توسعه شهر و سن شهروندان
مؤلفه ها
تمایل مشارکت

سن
ضریب همبستگ
-0/162

سطح معن داري
0/005

مرحله دوم
در پژوهش حاضر برای رتزه بندی میزان مشارکت شهروندان در

استوار است که گزینههای انتخابی ،باید ک تری فاصله را باا راه

ای هشت شاخص از مدل تاپسیس که در نارم افازار تاپسایس

حل ایده آل مثزت (بهتری حالت ممک ) و بیشتری فاصاله را

آنالیز محاسزه شدهاند استفاده شده است .مدل تاپسیس توساط

با راه حل ایده آل منفای (بادتری حالات ممک )داشاته باشاد

هوانگ و یون در سال  ،1981پیشنهاد شد .ایا مادل ،یکای از

( .)25با توجه به شاخص های مورد مطالعاه و محاسازه میازان

بهتری مدل های تصمی گیاری چناد شاخصاه اسات و از آن،

تاپسیس میزان مشارکت شهروندان در زمیناه پایاداری محایط

استفادهی زیادی

میشود .اساس ای تکنیک ،بر ای مفهاوم

زیست طزق جدول شماره( 10و )11بدست آمد:
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جدول -10مراحل مدل تاپسیس

7/141428

5/91608

8/062258

4/123106

15/96872

18/92089

6/63325

44/84417

0/058824

0/090909

0/000

0/000

0/032258

0/03125

0/000

0/012346

0/017465

0/091159

0/089073

0/201721

0/065012

0/094706

0/139089

0/073873

0/051

0/234

0/265

0/243

0/297

0/300

0/297

0/289

0/290

0/121

0/090

0/143

0/019

0/012

0/017

0/011

0/050516

0/234306

0/264738

0/243321

0/296668

0/299981

0/297259

0/297069

بصري

خاک

آب

یوت

فاضالب

فضاي سبز

هوا

سوختهاي فسیل

شاخصها

مراحل مدل تاپسیس

محاسزه وزن شاخص_ها با
مدل آنتروپی
,

, Max

=Max

... , Max
,

,

=

... , Min

بصري

خاک

آب

0/29007

0/121416

0/089617

0/142646

0/019271

0/01188

0/016705

0/01607

0/690763

0/480559

0/33655

0/399711

0/120342

0/089105

0/07818

0/06808

یوت

فاضالب

فضاي سبز

هوا

سوختهاي فسیل

فاصله از ایدهال مثزت
=

مراحل مدل تاپسیس

فاصله از ایدهال منفی
=

میزان نزدیکی نسزی هرگزینه
به راه حل ایده ال
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جدول -11میزان تاپسیس ورتبه بندي شاخصها
رتبه میزان تاپسیس

شاخص

1

0/690763

بصری

2

0/480559

خاک

4

0/33655

فاضبب

3

0/399711

صوتی

5

0/120342

فضای سزز

6

0/089105

استفاده از سوخت های فسیلی

7

0/07818

هوا

8

0/06808

آب

طزق جدول شماره( ،)11رتزه  1را از لحاظ مشارکت شهروندان

متوسط و پایی مورد سنجش قرار گرفت که نتایج بدست آماده

در زمینه شاخص بصری با میاانگی  0/69بدسات آورده اسات.

به شرح زیر است:

شاخص خاک رتزه  2با میانگی

 0/48و رتزه  3باا میاانگی

 -شاخصهای ،بصری ،خاک و صوتی با میانگی ضاریب الویات

 0/39را شاخص صوتی بدست آورد ،همچنی شاخص فاضابب

 0/53بااتری سطح مشارکت شهروندان در زمینه ای سه را به

رتزااه  4بااا میااانگی  0/33و شاااخص فضااای ساازز رتزااه  5بااا

خود اختصاص داده اند.

میانگی  ، 0/12شاخص استفاده از سوختهای فصیلی باا رتزاه

-فاضبب و فضای سزز با میانگی ضاریب الویات  0/22ساطح

 6و میانگی  0/08را و در آخر شاخص هوا وآب رتزه آخر را باا

متوسط مشارکت شهروندان در بهزود ای دو شاخص را به خاود

میانگی

اختصاص داده اند.

 0/07و  0/06بدست آورده است.

برای شناخت میازان مشاارکت شاهروندان در پایاداری محایط

 -شاخصهای اساتفاده از ساوختهاای فسایلی ،آب و هاوا باا

زیست و با استفاده الویت بندی که از نتیجه مدل تاپسایس باه

میااانگی ضااریب الویاات  0/07در سااطح پااایی

مشااارکت

وجود آمدمشارکت شهروندان در ای زمینه را در سه سطح بااا،

شهروندان در پایداری ای سه شاخص قرار گرفتند.

جدول -12رتبه بندي
شاخص

ضریب الویت(رتبه) میانگین ضریب الویت سطحبندي مشارکت

بصري

0/69

خاک

0/48

یوت

0/39

فاضالب

0/33

فضاي سبز

0/12

استفاده از سوخت هاي فسیل

0/53

0/22

باا

متوسط

0/08

آب

0/07

هوا

0/06

0/07

پایی
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نتیجه گیري
در پژوهش حاضر مؤلفههاای مشاارکت شاهروندی در پایاداری

 0/456می باشد .سایر شاخصهای دیگر نیاز در مراتاب بعادی

زیست محیطی(مطالعه موردی:منطقه  2شهراهواز) مورد ارزیابی

قرار گرفتند.

قرار گرفت .برای ارزیابی میزان مشاارکت شاهروندان در زمیناه

عبوه برای تحلیل رابطه بی تمایال باه مشاارکت در افازایش

پایداری محیط زیست ،از  8شاخص باتوجه میزان مشارکت آن-

سطح توسعه شهر و سطح تحصیبت شهروندان نشاان از وجاود

ها استفاده شد که شاخصها به قرار زیر میباشاد :فضاایسازز،

رابطه معنادار در سطح آلفاای  0/01دارد و ضاریب همزساتگی

خااک ،آب ،صاوتی ،آب و فاضابب ،بصاری  ،هاوا و اساتفاده از

بی تمایل به مشارکت در افزایش سطح توساعه شاهر و ساطح

سوختهای فسیلی .ابتدا میانگی و انحرافمعیار تمام شاخصها

تحصیبت شهروندان نیز امتیاز  0/166را کسب کرده است.

بااه دساات آمااد .یافتااه هااای پااژوهش نشااان داد کااه میااانگی

برای تشخیص رابطاه همزساتگی بای تمایال باه مشاارکت در

مشارکت شهروندان در مسیر پایداری محایط زیسات منطقاه 2

افزایش سطح توسعه شهر و س شهروندان از ضریب همزستگی

شهر اهاواز  3/ 56،باا انحاراف معیاار( )1/68اسات و همچنای

پیرسون اساتفاده شاده اسات و از آنجاایی کاه میازان ضاریب

شاخص بصری با میانگی و انحاراف معیاار( )1/86 ،4/16دارای

همزستگی برابر با  -0/162می باشد نشان دهنده رابطه منفی و

بااتری رتزه و شاخص آب باا میاانگی و انحارافمعیاار(،3/10

معکوس بی دو مؤلفه مذکور میباشد .سپس برای رتزاه بنادی

 )1/74دارای پایی تری رتزه میباشد .که نتایج نشان مایدهاد

میاازان مشااارکت شااهروندان در ای ا هشاات شاااخص از ماادل

که مشارکت شهروندان در بهزود سیمای بصاری موفقیاتآمیاز

تاپسیس استفاده شده است .نتایج ای مدل نشان مایدهاد کاه

بوده اما در کنترل آلودگی آب بسیار ضعیف عمل نموده است.

شاخصهای ،بصری ،خاک و صوتی باا میاانگی ضاریب الویات

برای مقایسه میزان مشارکت شهروندان در حیطههای هشتگانه

 0/53بااتری سطح مشارکت شهروندان خاود اختصااص داده

و میزان مشارکتهای انجام شده در هر یک از ای حیطاههاا ،از

اند و شاخصهای فاضبب و فضای سزز با میانگی ضریب الویت

آزمون  tاستفاده شد .نتایج ای آزمون نشاان داد کاه تقریزاا در

 0/22سطح متوسط را به خود اختصااص دادهاناد و همچنای

تمام ابعاد پایداری محیط زیسات ،شاهرندان و مشاارکت آنهاا

شاخصهای استفاده از سوختهای فسیلی ،آب و هوا با میانگی

توانسته تا حدودی نیازهای توساعهای منطقاه  2شاهر اهاواز را

ضریب الویات  0/07در ساطح پاایی مشاارکت شاهروندان در

برآورده سازند .همچنی نتایج آزمون نشان داد که مقدار ساطح

پایداری محیط زیست قرار گرفتهاند.

معنیداری تمام شاخصها کوچک تار از  0/05اسات و باه ایا

پیشنهادات

معناست که همه شاخصها معنادار شدهاند و در نتیجاه فرضایه

با توجه به جایگاه و اهمیت فراه ساازی و تساهیل فراینادها

اول ای تحقیق تأیید میشود .به عزارت دیگر میازان مشاارکت

جهت مشارکت بیشتر شهروندان در مادیریت امورشاهری ،باه

شهروندان درای منطقه توانسته در مسیر پایداری محیط زیست

نظر می رسد که پیشنهادهای ذیل می توانند در ای خصاوص

تأيیرگذار باشد.

مفید باشند:

برای تشخیص میازان همزساتگی بای مشاارکت شاهروندان و

 -تدوی برنامه هایی در سطح شهر و محله های شهری جهات

شااخصهاای زیسات محیطای از ضاریب همزساتگی پیرساون

افزایش و تقویت سرمایههای اجتماعی در میان شهروندان .

اسااتفاده شااد .میاازان همزسااتگی باای مشااارکت شااهروندان و

 -ارایهی مشوق هایی نظیر معافیت مالیااتی و کااهش عاوارض

شاخص بصری امتیاز  0/92را کسب نموده است در مرتزاههاای

شهرداری و یا تخفیف آنها برای شهروندانی کاه در پایاداری و

بعدی نیز میزان همزستگی بی مشارکت شاهروندان و شااخص

بهزود وضعیت شهر و محله شان مشارکت بیشتری دارند.

فضای سزز ،فاضابب ،صاوتی و آب امتیااز  0/563 ،0/576و
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-تدوی برنامه هایی در جهت ارزیابی ساانه از فرآیند و میازان

 )8تومااه ،ژرژ ، )1380( ،توسااعه فرهنگاای و محاایط

مشارکت مردم در امور شهری در ابعاد مختلف و شناسایی موانع

زیست ،محمد شارع پور ،یازال (بااز) ،چاا اول،ص

و مشکبت آن.

.60
 )9زیاری کرامت اله ، )1378(،اصول و روشهای برناماه

منابع
 )1سااپهوند ،رضااا و عارفنژاد،محس ا  ،)1392(،الویاات
بندی شاخصهای توسعه پایادار شاهری باا رویکارد
تجزیااه و تحلیاال سلسااله مراتزاای گروهی(مطالعااه
موردی :در شهر اصفهان ،فصالنامه مطالعاات برناماه

ریزی منطقه ای ،دانشگاه یزد ،ص .25
 )10فیروزی،مهاااادی،)1384( ،حااااق باااار محاااایط
زیست،انتشارات جهاد دانشگاهی،ص .29
 )11گلشیری ،اصفهانی  .خادمی،حسی  .رضاا صادیقی و

ریزی شهری ،سال اول ،شماره اول،صص.43-59
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