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ای شهروندان در زمینه مقابله با آلودگی هوا در  بررسی وضعیت سطح مشارکت مشاوره

 موردی وکالی تهران( کالنشهر تهران ) مطالعه

 3، علی فقیه حبیبی *2، محمد جواد امیری 1هادی هویدی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران انرژی، و زیست دانشکده محیط ،حقوق محیط زیست گروه ،ارشد دانشجوی کارشناسی -1

 mjamiri@ut.ac.irدانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران   یست،محیط ز ریزی مدیریت و آموزشبرنامه استادیار گروه ،مسئولنویسنده  -*2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب انرژی، و زیست دانشکده محیط ،حقوق محیط زیست گروه استادیار -3

 96 تاریخ پذیرش:           96تاریخ دریافت:           

 چکیده  

اجتماعی منطبق باشد و ثانیا منطبق بر واقعیات -های اقتصادی و مقرراتی است که اوال بتواند با سیستم زیستی، وجود قوانین الزمه مدیریت کارآمد محیط

زیست سالم و پایدار، ابزارهای حقوقی الزم را فراهم نماید. یکی  باشد و بتواند در جامعه به کار گرفته شود، یعنی به منظور تحقق بخشی به برنامه محیط

مهم برجسته نمودن قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی است زیرا توسعه قوانین مربوط به مشارکت شهروندی در  از این ابزارهای حقوقی

نماید. بر این اسا این تحقیق با  هوا، در مسئولین مربوطه، ایجاد التزام و احترام به مشارکت شهروندان مقابله با آلودگی هوا می های مقابله با آلودگی برنامه

ای شهروندان در زمینه مقابله با آلودگی هوا در کالنشهر تهران، طراحی گردیده است. روش تحقیق در  بررسی وضعیت مشارکت در سطح مشاوره هدف

 گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از باشند. روش نمونه که جامعه آماری آن حقوقدانان شهر تهران می -این مطالعه از نوع پیمایشی است

باشد.  می 22نسخه  SPSSها  افزار تجزیه و تحلیل داده ساخته است و نرم آوری اطالعات پرسشنامه محقق نفر تعیین شد. ابزار جمع 378فرمول کوکران 

خوب ارزیابی می ای در زمینه مقابله با آلودگی هوا را  توان گفت این پژوهش سطح مشارکت مشاوره درصد اطمینان می 99نتایج این مطالعه نشان داد با 

گردد توسعه امکان برای ابراز  ای قوانین و مقرارت مبارزه با آلودگی هوا پیشنهاد می کند. بر این اساس به منظور ارتقای پویای سطح مشارکت مشاوره

زیستی،  ی در امور محیطرای و عقیده توسط مردم و فراهم نمودن فرصت برای رشد و پذیرش مسئولیت و مشارکت بیشتر مردم و ارائه مشاوره مردم

 ایجاد گردد. 

 

 "تهران"، "وکال"، "هوا آلودگی"،  "مشاوره"، "مشارکت" کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

ریزی از  های برنامه تمرکززدایی مدیریتی، واگذاری مسئولیتامروزه 

سطوح دولتی به نهادهای محلی و باالخره مشارکت دادن مردم در 

ریق تدوین قوانین و فرآیندهای رسمی فرآیندهای توسعه شهری از ط

برای اخذ نظرات مردم در امر برنامه ریزی و مدیریت شهری در 

کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به طور جدی مطرح است. 

میالدی در افورت ایالت تورینگ  1864آوریل  21زاده مارکس وبر،

ند و ثروتنمند آلمان است.بزرگترین فرزند خانواده ای دارای هفت فرز

مشهور در حزب لیبرال ناسیونال آلمان بود.از نظر  و به لحاظ سیاسی

، شهروند بودن به معنای توانایی مشارکت مردم در مارکس وبر

تصمیم گیری، تنظیم سیاست ها و نیزشرکت داشتن در انتخاب 

ها شامل حق شهروندی به انضمام  ی آن رهبران بود و امتیازات ویژه

زار، حقوق تجارت آزاد، جواز مبادله و حق کاهش داد و انحصارات با

ستد رقابت آمیز، مشارکت در امور قضایی و موقعیت های ویژه برای 
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 1990در نیمه نخست دهه مقاصدی چون اهداف نظامی بود. 

میالدی به جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه با نرخ رشد 

شده است که این میلیون نفر افزوده  57د، ساالنه 2در 7/3حدود 

 8درصد و افزایش  9/0برابر افزایش یافته با نرخ رشد  7تعداد 

تا از شهر  7میلیون نفر بوده است. در اواخر این دهه این کشورها، 

بینی  گرفتند. عالوه بر این، بر اساس پیش بزرگ جهان را در بر می

درصد از جمعیت جهان در  61میالدی،  2025صورت گرفته تا سال 

(. Andrusevych, 2008توسعه شهرنشین خواهد بود )حال 

افزایش جمعیت شهرها در کشورهای جهان سوم و به تبع آن ایجاد 

رویه این شهرها را با  کارخانجات و وجود ساخت و سازهای بی

 معضالت عدیده از جمله آلودگی هوا رو به رو ساخته است

ر بر هوا به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذا آلودگی.

زیست شهری مناسب به ویژه در شهرهای بزرگ سبب بروز  محیط

ناهنجاریها، مشکالت و خسارات بسیاری برای ساکنین شهرها شده 

دهد  زیست نشان می است، به طوریکه برآوردهای کارشناسان محیط

درصد از مرگ و میرهها در تهران به واسطه آلودگی هوا اتفاق  7/5

که هزینه حفظ حیات بر اساس  افتد و با توجه به این می

هزار دالر تعیین شده، لذا در مجموع  32استانداردهای جهانی 

های هوای تهران در سال  های مرگ و میر ناشی از آلودگی هزینه

میلیارد دالر برآورد شده است )قراگزلو و همکاران،  176، معادل 84

 زیست مطلوب به (. برای بهبود این وضعیت و ایجاد محیط1390

ای که انسان شهرنشین را به کمال برساند، توجه مستقیم به  گونه

زیست در مناطق شهری امری حتمی است. در این  مدیریت محیط

زیست  رابطه به منظور ایجاد تغییرات مثبت و تحقق مدیریت محیط

کارآمد در مناطق شهری، شناخت ابزارهایی که راه رسیدن به این 

است. همانطور که مطرح گردید از سازد الزم  اهداف را میسر می

تواند نقش مهمی ایفا نماید، قوانین و مقررات  جمله این ابزارها که می

باشند. مسلم است الزمه مدیریت کارآمد  زیستی می محیط

زیستی، وجود قوانین و مقرراتی است که اوال بتواند با  محیط

اجتماعی منطبق باشد و ثانیا منطبق بر -های اقتصادی سیستم

واقعیات باشد و بتواند در جامعه به کار گرفته شود، یعنی به منظور 

زیست سالم و پایدار، ابزارهای حقوقی  تحقق بخشی به برنامه محیط

(. یکی از این ابزارهای حقوقی 1381الزم را فراهم نماید )کاظمیان، 

مهم برجسته نمودن قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی 

های  قوانین مربوط به مشارکت شهروندی در برنامهاست زیرا توسعه 

هوا، در مسئولین مربوطه ایجاد التزام و احترام به  مقابله با آلودگی

)فنی و مولودی نماید  ن مقابله با آلودگی هوا میمشارکت شهروندا

،1388). 

روش تحقیق مورداستفاده دراین مطالعه از لحاظ میزان و درجه 

لیه متغیرهای مورد نظر را در وضعیت کنترل، میدانی چرا که ک

طبیعی، مورد بررسی قرارداده است. از لحاظ نحوة جمع آوری 

اطالعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی و غیرتجربی )غیرآزمایشی( 

می باشد، از لحاظ افق زمانی از نوع پژوهش های تک مقطعی می 

باشد و از لحاظ هدف کاربردی است زیرا در پی توسعه دانش 

اربردی در زمینه شناسایی چالش های  قوانین حقوقی مربوط به ک

هوا در کالنشهر تهران  مشارکت شهروندی در زمینه مقابله با آلودگی

باشد.به طور کلی روش تحقیق در این پژوهش پیمایش از نوع  می

باشد. روش پیمایش از روشهای کمی در تحقیقات  ای می مقایسه

 انسانی و اجتماعی است.  علوم

درجه و  34هزار کیلومتر مربع بین  19استان تهران با وسعتی حدود 

 9درجه و  50دقیقه عرض شمالی و  21درجه و  36دقیقه تا  53

دقیقه طول شرقی واقع شده است. این استان  9درجه و  53دقیقه تا 

جنوب  از شمال به استان مازندران، از جنوب شرقی به استان قم، از

و از شرق به استان  زی، از غرب به استان قزوینغربی به استان مرک

 .سمنان محدود است

 موقعیت شهر تهران -1شکل شماره 

 روش تحقیق: -2

هزارنفر  25جامعه آماری این پژوهش وکالی شهر تهران در حدود 

گیری در این مطالعه تصادفی ساده است و  باشد. روش نمونه می

ز فرمول کوکران در حدود حجم نمونه آماری این تحقیق با استفاده ا

نفر محاسبه گردید.مقاله حاضربه پنج بخش مجزا تفکیک می  378

بخش دوم را به -شود. بخش اول را به سطح مشارکت مشاوره ای

بخش سوم را به سطح مشارکت -سطح مشارکت هماهنگ سازی

بخش چهارم را به سطح مشارکت عملگرایی و بخش  -تکمیلی
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یی پرداخته می شود و در نهایتا در پنجم را به سطح مشارکت نها

. ابزار ه خواهد شدبخش آخر به دستاوردهای حاصل از تحقیق پرداخت

باشد که روایی  ساخته می آوری اطالعات پرسشنامه محقق جمع

صوری آن زیر نظر اساتید راهنما، مشاور  و متخصصان حقوق 

زیست تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه به واسطه  محیط

نفر از افراد  30جرای آزمون پایلوت از طریق تکمیل پرسشنامه بین ا

غیر از جامعه آماری صورت گرفت نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای 

 نشان داده است. 7/0تمامی متغیرها باالی 

 نتایج -3

 بررسی خصوصیات فردی پاسخگویان 

 دهد که بیشتر وکالی پاسخگو در نشان می 1نتایج مربوط به جدول 

باشند. همچنین بیشترین  نظر می ( صاحب31.8همه موارد حقوقی)

( و سنشان 70.6(، دارای مدرک لیسانس)31.5افراد پاسخگو مرد)

 باشند. ( می4.9سال) 45باالی 

 بررسی خصوصیات فردی جمعیت مورد مطالعه -1جدول

 فراوانی متغیر
درصد 

 معتبر

 تخصص

 9/23 101 مسائل خانواده

 8/31 78 امالک و زمین

 1/29 95 انحصار ورثه

 3/15 104 همه موارد

 100 378 کل

 جنسیت

 5/68 154 زن

 5/31 224 مرد

 100 378 کل

 مدرک تحصیلی

 6/70 267 لیسانس

 9/15 60 لیسانس فوق

 5/13 51 دکتری

 100 378 کل

 سن پاسخگویان

 30-25بین 

 سال
16 9/52 

 45-30بین 

 سال
138 2/42 

 9/4 173 سال45 باالی

 100 378 کل

 های تحقیق منبع: یافته

های مربوط به سطح مشارکت  بخش اول: بررسی گویه

 ای قوانین حقوقی در زمینه مقابله با آلودگی هوا مشاوره

دهد سطح مشارکت  نشان می 2های مربوط به جدول  یافته

از نظر ای در قوانین و مقررات مربوط به مقابله با آلودگی هوا  مشاوره

های دولتی و غیردولتی  گویه توجه به همکاری و مشارکت سازمان

(،توجه قوانین 66/0±09/4هوا)با میانگین:  مربوط به مقابله با آلودگی

های  بندی در زمینه برگزاری سمینارها، کارگاه و مقررات به بودجه

(، 30/0±01/4هوا)با میانگین: آموزشی و ... در زمینه مقابله با آلودگی

های  میزان تأکید قوانین و مقررات بر استمرار همکاری بین سازمان

هوا)یا  دولتی و غیردولتی در زمینه مقابله با آلودگی

های قانونی در زمینه  (، قرار دادن ماده و تبصره52/0±96/3میانگین:

های مربوط به همکاری در این زمینه)با میانگین:  تسهیم هزینه

زیاد به ترتیب اولویت اول، دوم، سوم  ( در حد متوسط تا94/3±56/0

 باشند. و چهارم را دارا می

های مربوط به سطح مشارکت  بررسی وضعیت کلی گویه  -2جدول 

 ای در قوانین و مقررات مربوط به مقابله با آلودگی هوا مشاوره

 رتبه معیار انحراف میانگین ها گویه

توجه به همکاری و 

های  مشارکت سازمان

دولتی دولتی و غیر

مربوط به مقابله با 

 هوا آلودگی

10/4 66/0 1 

 2 37/0 01/4توجه قوانین و مقررات 
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بندی در  به بودجه

زمینه برگزاری 

های  سمینارها، کارگاه

آموزشی و ... در زمینه 

 هوا مقابله با آلودگی

میزان تأکید قوانین و 

مقررات بر استمرار 

همکاری بین 

های دولتی و  سازمان

در زمینه غیردولتی 

 هوا مقابله با آلودگی

89/3 68/0 3 

قرار دادن ماده و 

های قانونی در  تبصره

زمینه تسهیم 

های مربوط به  هزینه

 همکاری در این زمینه

83/3 72/0 4 

 های تحقیق منبع: یافته             

سازی در  بخش دوم:بررسی سطح مشارکت هماهنگ

 ودگی هواقوانین و مقررات مربوط به مقابله با آل

دهد سطح مشارکت  نشان می 3های مربوط به جدول  یافته

سازی در قوانین و مقررات مربوط به مقابله با آلودگی هوا از  هماهنگ

هوا در  نظر گویه میزان تأکید قوانین و مقررات بر مقابله با آلودگی

(، میزان تأکید 66/0±09/4مواقع بروز حوادث غیرمترقبه)با میانگین: 

هوا در مواقع بروز بالیای  و مقررات بر مقابله با آلودگیقوانین 

( و وجود 52/0±96/3(، )یا میانگین:37/0±01/4طبیعی)با میانگین:

رسان به مردم در  های یاری  قوانینی مربوط به اصول تشکیل کمیته

( در حد متوسط تا زیاد به 56/0±94/3زمان بروز آلودگی)با میانگین: 

 باشند. م، سوم و چهارم را دارا میترتیب اولویت اول، دو

های مربوط به سطح مشارکت  بررسی وضعیت کلی گویه  -3جدول 

 سازی در قوانین و مقررات مربوط به مقابله با آلودگی هوا هماهنگ

 رتبه معیار انحراف میانگین ها گویه

میزان تأکید قوانین و 

مقررات بر مقابله با 

09/4 66/0 1 

هوا در مواقع  آلودگی

بروز حوادث 

 یرمترقبهغ

میزان تأکید قوانین و 

مقررات بر مقابله با 

هوا در مواقع  آلودگی

 بروز بالیای طبیعی

01/4 30/0 2 

وجود قوانینی مربوط 

به اصول تشکیل 

های  کمیته

رسان به مردم  یاری

 در زمان بروز آلودگی

96/3 52/0 3 

وجود قوانینی مبنی 

بر هماهنگی 

بیمارستان با 

های  سازمان

کننده  اعالم

 هوا آلودگی

94/3 56/0 4 

 5-1های تحقیق،  دامنه متغیرها بین  منبع: یافته

بخش سوم:بررسی سطح مشارکت تکمیلی در قوانین و 

 مقررات مربوط به مقابله با آلودگی هوا

دهد سطح مشارکت تکمیلی  نشان می 4های مربوط به جدول  یافته

له با آلودگی هوا از نظر گویه وجود در قوانین و مقررات مربوط به مقاب

های مشارکت  قوانین و مقرراتی مبنی بر هدایت اهداف متفاوت گروه

(، وجود قوانین و 66/0±03/4هو)با میانگین:  در مقابله با آلودگی

هوا)با  های مشارکت در مقابله با آلودگی مقرراتی حمایتی از گروه

ی  مربوط به توسعه ( ووجود قوانین و مقررات59/0±96/3میانگین:

هوا)یا  های مشارکت در مقابله با آلودگی های گروه توان و ظرفیت

( در حد متوسط تا زیاد به ترتیب اولویت اول، 53/0±91/3میانگین:

 باشند. دوم و سوم را دارا می

 

بررسی وضعیت کلی مربوط به سطح مشارکت تکمیلی در قوانین   -4جدول 

 آلودگی هوا و مقررات مربوط به مقابله با
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 رتبه معیار انحراف میانگین ها گویه

وجود قوانین و 

مقرراتی مبنی بر 

هدایت اهداف 

های  متفاوت گروه

مشارکت در مقابله 

 هوا با آلودگی

03/4 66/0 1 

وجود قوانین و 

مقرراتی حمایتی از 

های مشارکت  گروه

در مقابله با 

 هوا آلودگی

96/3 59/0 2 

وجود قوانین و 

مربوط به  مقرراتی 

توسعه توان و 

های  ظرفیت

های مشارکت  گروه

در مقابله با 

 هوا آلودگی

91/3 53/0 3 

 5-1های تحقیق،  دامنه متغیرها بین  منبع: یافته              

بخش چهارم: بررسی سطح مشارکت عملگرایی در 

 قوانین و مقررات مربوط به مقابله با آلودگی هوا

دهد سطح مشارکت  نشان می 5های مربوط به جدول  یافته

عملگرایی در قوانین و مقررات مربوط به مقابله با آلودگی هوا از نظر 

های بلندمدت  گویه وجود قوانین و مقرراتی  در زمان تنظیم برنامه

های مشارکت و مردم )با میانگین:  هوا از سوی گروه مقابله با آلودگی

مربوط به اجرای  (، وجود قوانین و مقرراتی  تشویقی90/3±92/0

های مشارکت  هوا از سوی گروه های بلندمدت مقابله با آلودگی برنامه

( ووجود قوانین و 72/0±75/3هوا)با میانگین: در مقابله با آلودگی

های اجرا شده در  مقرراتی  مانیتورینگ)کنترلی( مربوط به برنامه

توسط به ( در حد م89/0±21/3هوا)یا میانگین: زمینه مقابله با آلودگی

 باشند. ترتیب اولویت اول، دوم و سوم را دارا می

 

بررسی وضعیت کلی مربوط به سطح مشارکت عملگرایی در   -5جدول

 قوانین و مقررات مربوط به مقابله با آلودگی هوا

 رتبه معیار انحراف میانگین ها گویه

وجود قوانین و مقرراتی  

در زمان تنظیم 

های بلندمدت  برنامه

هوا از  ا آلودگیمقابله ب

های  سوی گروه

 مشارکت و مردم

90/3 92/0 1 

وجود قوانین و مقرراتی  

تشویقی مربوط به 

های  اجرای برنامه

بلندمدت مقابله با 

هوا از سوی  آلودگی

های مشارکت در  گروه

 هوا مقابله با آلودگی

75/3 72/0 2 

وجود قوانین و مقرراتی  

مانیتورینگ)کنترلی( 

های  مهمربوط به برنا

اجرا شده در زمینه 

 هوا مقابله با آلودگی

21/3 89/0 3 

 5-1های تحقیق،  دامنه متغیرها بین  منبع: یافته

 

در قوانین و  بخش پنجم:بررسی سطح مشارکت نهایی

 مقررات مربوط به مقابله با آلودگی هوا

دهد سطح مشارکت نهایی در  نشان می6های مربوط به جدول  یافته

رات مربوط به مقابله با آلودگی هوا از نظر گویه وجود قوانین و مقر

قوانین و مقرراتی مبنی بر نهادینه شدن روابط  و همکاری سیاسی در 

هوا)با میانگین:  های مشارکت در مقابله با آلودگی بین گروه

(، وجود قوانین و مقرراتی مبنی بر نهادینه شدن روابط 23/4±92/0

های مشارکت در مقابله با  ههمکاری و اجتماعی در بین گرو

(،وجود قوانین و مقرراتی مبنی بر 02/1±05/4هوا)با میانگین:  آلودگی

های مشارکت  نهادینه شدن روابط  و همکاری اقتصادی در بین گروه

( و وجود قوانین و 89/1±95/3هوا)با میانگین:  در مقابله با آلودگی
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های  تی با سازمانهای غیردول مقرراتی مبنی بر حقوق برابر سازمان

های  ها و اجرای برنامه ریزی گیری، برنامه دولتی در فرآیندهای تصمیم

( در حد متوسط تا زیاد 13/1±67/3هوا)با میانگین:  مقابله با آلودگی

 باشند. می

 

 

بررسی وضعیت کلی مربوط به سطح مشارکت نهایی در قوانین و  - 6جدول 

 امقررات مربوط به مقابله با آلودگی هو

 رتبه معیار انحراف میانگین ها گویه

وجود قوانین و 

مقرراتی مبنی بر 

نهادینه شدن روابط  

و همکاری سیاسی در 

های  بین گروه

مشارکت در مقابله با 

 هوا آلودگی

23/4 92/0 1 

وجود قوانین و 

مقرراتی مبنی بر 

نهادینه شدن روابط  

و همکاری اجتماعی 

های  در بین گروه

بله با مشارکت در مقا

 هوا آلودگی

05/4 02/1 2 

وجود قوانین و 

مقرراتی مبنی بر 

نهادینه شدن روابط  

و همکاری اقتصادی 

های  در بین گروه

مشارکت در مقابله با 

 هوا آلودگی

95/3 89/1 3 

وجود قوانین و 

مقرراتی مبنی بر 

حقوق برابر 

های  سازمان

67/3 13/1 4 

غیردولتی با 

های دولتی در  سازمان

فرآیندهای 

گیری،  تصمیم

ها و  ریزی برنامه

های  اجرای برنامه

 هوا مقابله با آلودگی

 5-1های تحقیق،  دامنه متغیرها بین  منبع: یافته               

 ای  بررسی سطح مشارکت از نوع مشاوره

شهروندی در قوانین و مقررات مقابله با 

 آلودگی هوا

در در قوانین و ای  دهد سطح مشارکت مشاوره نشان می2جدول

مقررات مقابله با آلودگی هوا در سطح یک درصد خطا باالتر از حد 

درصد اطمینان این پژوهش سطح  99متوسط است. به عبارتی با 

 کند. ای را خوب ارزیابی می مشارکت مشاوره

 

ای شهروندی در قوانین و  مقایسه سطح مشارکت از نوع مشاوره -7جدول

 هوا با حد متوسطمقررات مقابله با آلودگی 

 میانگین نوع مشارکت

 tمقدار

تک 

 متغیره

سطح 

 (Sigمعناداری)

سطح مشارکت 

 ای مشاوره
95/3 86/0 **00001/0 

 داری در سطح یک درصد خطا های تحقیق، **: معنی منبع: یافته        

: سطح مشارکت از نوع 3بررسی سوال پژوهش

بله با سازی شهروندی در قوانین و مقررات مقا هماهنگ

 آلودگی هوا تا چه حد است؟

سازی در  قوانین و  دهد سطح مشارکت هماهنگ نشان می 8جدول

مقررات مقابله با آلودگی هوا در سطح یک درصد خطا باالتر از حد 

درصد اطمینان این پژوهش سطح  99متوسط است. به عبارتی با 

وا را سازی در قوانین و مقررات مقابله با آلودگی ه مشارکت هماهنگ

 کند. خوب ارزیابی می
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سازی شهروندی در قوانین  مقایسه سطح مشارکت از نوع هماهنگ -8جدول 

 و مقررات مقابله با آلودگی هوا با حد متوسط

 میانگین نوع مشارکت

 tمقدار

تک 

 متغیره

سطح 

 (Sigمعناداری)

سطج مشارکت 

 سازی هماهنگ
4 72/3 **00001/0 

 داری در سطح یک درصد خطا تحقیق، **: معنی های منبع: یافته           

 

: سطح مشارکت از نوع تکمیلی 4بررسی سوال پژوهش

شهروندی در قوانین و مقررات مقابله با آلودگی هوا تا 

 چه حد است؟

دهد سطح مشارکت تکمیلی در  قوانین و مقررات  شان مین 9دول ج

د متوسط مقابله با آلودگی هوا در سطح یک درصد خطا باالتر از ح

درصد اطمینان این پژوهش سطح مشارکت  99است. به عبارتی با 

تکمیلی در قوانین و مقررات مقابله با آلودگی هوا را خوب ارزیابی 

 کند. می

 

مقایسه سطح مشارکت از نوع تکمیلی شهروندی در قوانین و  -9جدول 

 مقررات مقابله با آلودگی هوا با حد متوسط

 میانگین نوع مشارکت

 tارمقد

تک 

 متغیره

سطح 

 (Sigمعناداری)

سطج مشارکت 

 تکمیلی
96/3 22/1 **00001/0 

 داری در سطح یک درصد خطا های تحقیق، **: معنی منبع: یافته          

 

: سطح مشارکت از نوع 5بررسی سوال پژوهش

عملگرایی شهروندی در قوانین و مقررات مقابله با 

 آلودگی هوا تا چه حد است؟

دهد سطح مشارکت عملگرایی در  قوانین و  شان می. ن10جدول

مقررات مقابله با آلودگی هوا در سطح یک درصد خطا باالتر از حد 

درصد اطمینان این پژوهش سطح  99متوسط است. به عبارتی با 

مشارکت عملگرایی در قوانین و مقررات مقابله با آلودگی هوا را خوب 

 کند. ارزیابی می

 

شهروندی در قوانین و  مشارکت از نوع عملگرایی مقایسه سطح -10جدول

 مقررات مقابله با آلودگی هوا با حد متوسط

 میانگین نوع مشارکت

 tمقدار

تک 

 متغیره

سطح 

 (Sigمعناداری)

سطح مشارکت 

 عملگرایی
62/3 72/0 **00001/0 

 داری در سطح یک درصد خطا های تحقیق، **: معنی منبع: یافته          

: سطح مشارکت از نوع نهایی 6پژوهش بررسی سوال

شهروندی در قوانین و مقررات مقابله با آلودگی هوا تا 

 چه حد است؟

دهد سطح مشارکت نهایی در  قوانین و مقررات  نشان می4-11جدول 

مقابله با آلودگی هوا در سطح یک درصد خطا باالتر از حد متوسط 

سطح مشارکت درصد اطمینان این پژوهش  99است. به عبارتی با 

نهایی در قوانین و مقررات مقابله با آلودگی هوا را خوب ارزیابی 

 کند. می

 

مقایسه سطح مشارکت از نوع نهایی شهروندی در قوانین و  -11جدول 

 مقررات مقابله با آلودگی هوا با حد متوسط

 میانگین نوع مشارکت

 tمقدار

تک 

 متغیره

سطح 

 (Sigمعناداری)

سطج مشارکت 

 نهایی
98/3 97/0 **00001/0 

 داری در سطح یک درصد خطا های تحقیق، **: معنی منبع: یافته          
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 گیری و پیشنهادها بحث و نتیجه -4

از آنجایی که در مطالعات بطور مکرر یادآوری شده است که مشارکت 

باشد.  زیستی می های محیط ترین عامل پیشبرد طرح شهروندی مهم

به بررسی سطح قوانین حقوقی مربوط به  بنابراین در این تحقیق

هوا  های مربوط به جلوگیری از آلودگی مشارکت شهروندی در برنامه

ترین نتایج پرداخته  پرداخته شد. در این فصل به ارائه برخی از مهم

دهد سطح مشارکت  شودبررسی نتایج این مقاله نشان می می

درصد  99وا با ه ای در قوانین و مقررات مربوط به آلودگی مشاوره

باشد. به عبارت دیگر در قوانین و  اطمینان وضعیت مناسبی را دارا می

مقررات مربوط به مبارزه با آلودگی هوا توجه به همکاری و مشارکت 

بندی در زمینه  های دولتی و غیردولتی و توجه به بودجه سازمان

های آموزشی و ... در سطح مشارکت  برگزاری سمینارها، کارگاه

ای، به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس به  ورهمشا

ای قوانین و مقرارت  منظور ارتقای پویای سطح مشارکت مشاوره

 گردد: مبارزه با آلودگی هوا پیشنهادات زیر ارائه می

  مشارکت از طریق جامعه مدنی و توسعه بیش از پیش

NGO ها 

 ا نیروهای متخصص جوان در کنار نیروهای ب رحضو

 تجربه برای برنامه ریزی های منسجم شهری

  امکان نقد بر عملکرد مسئوالن شهری و حمایت از

 اصحاب قلم و اندیشه

  تمرکز بر آموزش گروهی به جای آموزش انفرادی در

 راستای ارتقاء فرهنگ شهروندی

  تأمین اتاق فکر به جهت بهره گیری از مشاوره های

مرتبط با امور  فکری شهروندان و تشکیل کار گروه های

 شهری

 

 

 پذیری  ایجاد انگیزه و تقویت روحیه مشارکت و مسئولیت

زیست در کلیه اقشار  در حل معضالت و حفاظت از محیط

 مختلف جامعه

 و ارتقا بینش و فرهنگ مشارکت و ارتقا روحیه  گسترش

 جمعی در جهت نهادینه کردن امر مشارکت

  مردم و فراهم ایجاد امکان برای ابراز رای و عقیده توسط

کت نمودن فرصت برای رشد و پذیرش مسئولیت و مشار

زیست بیشتر مردم در امور محیط
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