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سخن نخست
به  دستیابی  اصلی  ارکان  از  یکی  به عنوان  همواره  شهری  محیطزیست  حفظ  امروزی،  صنعت زده  دنیای  در 
شهری پایدار و نیز عاملی مؤثر در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان موردتوجه بوده و در این راه، درگیر نمودن و به 
مشارکت طلبیدن ساکنین شهرها نقش مهم و بسزایی داشته و خواهد داشت. ضرورت مشارکت واقعي و هدفمند در 

فعالیت های اجتماعی، اقتصادي، سیاسي و فرهنگي امری است که اهمیت آن بر همگان آشکار است.

از عناصر کلیدی در حفظ و گسترش  به عنوان یکی  بررسی نقش شهروندان  با  تا  دارد  پژوهش حاضر قصد 
از مؤلفه های  پایدار شهری را در قامت یکی  فضاهای سبز شهری در کالنشهر تهران، مسیر دستیابی به توسعه 

اثرگذار هموار نماید.

امور  انجام  به  شهروندان  تمایل  میزان  و  نگرش  به  دستیابی  برای  راهی  دست،  ازاین  پژوهش هایی  انجام 
مشارکتی، باألخص حفظ و نگهداری فضاهای سبز، است؛ فضاهایی که برحسب مقیاس و شکل خود، به عنوان یکی 

از عوامل کلیدی شهر عمل کرده و تشخص و هویت شهر را تقویت می کنند.

امید است انتشار چنین گزارش هایی به اشاعه فرهنگ مشارکت شهری نزد مدیریت شهری و شهروندان کمک 
نموده و با بهره مندی از نظرات ارزشمند مخاطبان محترم، ارائه هر چه مؤثرتر این آثار در آینده میسر گردد.

بابک نگاهداری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکیده

معضالت شهری پس از انقالب صنعتی باعث از دست رفتن تعادل اکولوژیک شهرها و تخریب محیط زیست شد. 
کمبود فضای سبز بخشی از پیامدهای این تغییرات است و مشارکت شهروندان در حفظ آن باعث کاهش هزینه ها، 
کاهش آلودگی های هوا و صوتی درنتیجه ارتقای کیفیت زندگی می شود. حفظ فضای سبز نیاز به منابع مالی زیادی 
دارد و بدون مشارکت شهروندان، مدیریت شهری با هزینه   های زیادی مواجه می گردد. گزارش پیش رو با استفاده از 
روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و ابزار پرسشنامه بر روی384 نفر از شهروندان با سن باالی 18 سال ساکن 
منطقه 3 شهر تهران که از بوستان های اراضی عباس آباد استفاده می کنند صورت گرفته است. براي بررسي فرضیات 
از آزمون پیرسون استفاده شده است. بر اساس یافته ها در مشارکت های مالی 52/9 درصد پاسخگویان پرداخت 
به موقع عوارض، در مشارکت اجرایی 79/8 درصد پاسخگویان مشارکت در پاکسازی پارک ها، در مشارکت فکری 
69/1 درصد پاسخگویان مشارکت در نیازسنجی ها و در مشارکت در ارزیابی 49/7 درصد پاسخگویان مشارکت در 
ارزیابی عملکرد و فعالیت ها بر مشارکت در حفظ و نگهداری از فضاهای سبز را مؤثر دانسته اند. نتایج حاصل از این 
پژوهش نشانگر این است که در سطح 99 درصد اطمینان متغیرهای مشارکت مالی، مشارکت اجرایی، مشارکت 

فکری و مشارکت در ارزیابی بر مشارکت در حفظ و نگهداری از فضاهای سبز شهری مؤثر است. 

واژگان کلیدي: مشارکت، مشارکت مالی، مشارکت اجرایی، مشارکت فکری، مشارکت در ارزیابی، حفظ و نگهداری فضای سبز
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11 بررسی نقش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری و راهکارهای آن

1-کلیات پژوهش

1-1- مقدمه و بیان مسئله

افزایش جمعیت و رشد شهرنشیني به عنوان پیامدهای صنعتی شدن، در بسیاری از کشورها مشهود است. این 
پدیده تا قبل از سال 1900 میالدي، مختص کشورهاي غربي بود، اما از ابتداي قرن بیستم، شهرنشیني، کشورهاي 
درحال توسعه را نیز در برگرفت به طوری که هم اکنون در اغلب کشورهاي درحال توسعه جمعیت شهرنشین بیشتر از 
جمعیت روستانشین آن هاست.گسترش شهرها که به دنبال افزایش جمعیت و مهاجرت از روستاها صورت گرفت، 

شهروندان را با مشکالت زیادی روبرو کرده است. 

معضالت شهری پس از انقالب صنعتی ازجمله افزایش سریع جمعیت و رشد بی رویه شهرنشینی و به تبع 
آن نیازهای اقتصادی و اجتماعی باعث از دست رفتن تعادل اکولوژیک شهرها و نابودی باغ ها و مزارع 
در شهرها و حومه آن ها شد. این مسئله برای مدیران شهری و حتی شهروندان،زنگ خطری بود که به 
عمق تخریب محیط زیستشان پی ببرند و در پی بازسازی، حفظ و افزایش فضاهای سبز باشند. بنا بر 
اعالم وزارت محیط زیست سئول، میزان فضای سبز در این شهر از سال2001 رو به افزایش است. این 
میزان پیشرفت به  دلیل انجام پروژه هایی مانند سازمان سبز سئول است. این پروژه توسط یک سازمان 
B young-E Yang & Kang-(غیردولتی با همکاری مردم و البته پشتیبانی شهرداری اداره می شود

.)Oh Lee 2011

در ایران با اقلیم و تنوع آب و هوایی و سرانه فضای سبز بین 7 تا 12 مترمربع براي هر نفر، در مقایسه با شاخص 
تعیین شده از سوي محیط زیست سازمان ملل متحد)20 تا 25 مترمربع()سعیدنیا 38،1382( متأسفانه شاهد از بین 

رفتن جنگل ها و باغ ها و تغییر کاربری آن ها هستیم. 

کالن شهر تهران نیز از این اتفاقات به دور نمانده و بخش زیادی از باغ ها به دلیل محدودیت زمین و ارزش 
یافتن آن تخریب شد و تغییر کاربری داد. ظرفیت پاالیش و جذب آالینده ها به دلیل تخریب فضای سبز در این 
شهر پایین است. واقعیت این است که اداره و مدیریت کالن شهری چون تهران بدون مشارکت واقعي شهروندان 
امری است دشوار و به همین جهت است که مدیریت شهری خواستار مشارکت شهروندان در عرصه های مختلف 

ازجمله حوزه امور شهری و حفظ و نگهداری از پارک ها و فضای سبز شهری است.

هدف این تحقیق شناخت نقش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری است و ازآنجاکه 
تحقیق می بایست محدوده خاص و مشخصی داشته باشد، این پژوهش به اراضی عباس آباد که بخشی از آن در 
محدوده منطقه 3 شهر تهران واقع گردیده اختصاص یافته و اراضی عباس آباد به دلیل موقعیت منحصربه فرد و ویژه 
آن انتخاب شده است. بدیهی است که حفظ و نگهداری این حجم از فضای سبز )بیش از 150هکتار( نیاز به منابع 
مالی زیادی دارد و بی شک بدون مشارکت شهروندان، شرکت نوسازی عباس آباد ساالنه با هزینه های زیادی در 
زمینه حفظ و نگهداری پارک ها و فضاهای  سبز شهری مواجه می گردد. ازاین رو مدیریت شهری باید تمام تالش 
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خود را معطوف به ارائه راه کارهایی نماید تا بتواند از مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری از فضاهای  سبز شهری 
به بهترین شکل ممکن بهره مند گردد

نگهداری  و  در حفظ  نقشی  اینکه مشارکت شهروندان چه  از  است  عبارت  تحقیق  این  اصلی  بنابراین سؤال 
فضاهای سبز شهری دارد؟ و چه راهکارهایی برای آن می توان ارائه داد؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

اقتصادي، سیاسي و فرهنگي  اجتماعی،  فعالیت های  ضرورت و اهمیت مشارکت واقعي و هدفمند در 
بر همگان آشکار است ازاین رو انجام پژوهش هایی ازاین دست راهی برای دستیابی به نگرش و میزان 
تمایل شهروندان به انجام امور مشارکتی باألخص حفظ و نگهداری فضاهای سبز است. فضاهای سبز 
برحسب مقیاس و شکل خود، به عنوان یکی از عوامل مشخصه شهر عمل کرده و تشخص و هویت شهر 
 Behzadfar(.را تقویت می کنند. یکی از شاخص های شناسایی هویت فرهنگی شهر، مؤلفه طبیعی است

 )2007, 54

ازآنجایی که تاکنون به این موضوع پرداخته نشده است، انجام پژوهش و پرداختن به این کاربری در شهرها 
خصوصًا در کالن شهر تهران امری ضروری و مهم و به عنوان یکی از نیازهای ضروری جوامع شهری، در جهت 

هدایت شهروندان به سوی فعالیت های مشارکتی و رسیدن به استانداردهای جهانی است.

1-3- اهداف پژوهش

الف( هدف اصلی: 

شناخت نقش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری و راهکارهای آن 

ب( اهداف فرعي: 

شناخت نقش مشارکت مالی شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری. 1

شناخت نقش مشارکت اجرایی شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری. 2

شناخت نقش مشارکت فکری شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری. 3

شناخت نقش مشارکت شهروندان در ارزیابی فعالیت های مربوط به حفظ و نگهداری فضاهای سبزشهری. 4

شناخت اولویت های مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری. 5

ارائه پیشنهاد ها و راهکارها جهت افزایش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری . 6
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1-4- سؤال های تحقیق

 سؤال اصلي: •

تحقیق مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری چگونه است؟

 سؤال های فرعي:  •

نحوه مشارکت های مالی شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری چگونه است؟. 1

نحوه مشارکت های اجرایی شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری چگونه است؟. 2

نحوه مشارکت های فکری شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری چگونه است؟ . 3

 نحوه مشارکت شهروندان در ارزیابی فعالیت های مربوط به حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری چگونه . 4
است؟ 

نحوه اولویت بندی انواع مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری چگونه است؟. 5

1-5- فرضیه های تحقیق

به نظر می رسد مشارکت های مالی، اجرایی، فکری و ارزیابی فعالیت ها بر مشارکت در حفظ و نگهداری فضاهای  •
سبز شهری مؤثر است. 

2- ادبیات تحقیق

2-1- پیشینه تحقیق

در مطالعات داخلی نمیرانیان و همکاران )1389(. »نقش سرمایه اجتماعي در مشارکت شهروندان در امور پارک های  •
جنگلي)مطالعة موردي شهر تهران(« را موردسنجش قرار داده اند. جامعه آماري تحقیق، بازدیدکنندگان پارک های 
جنگلي شهر تهران )چیتگر، لویزان، طالقاني و سرخه حصار( بودند که 205 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. نتایج 
تحلیل همبستگي نشان داد که بین مشارکت شهروندان در امور پارک های جنگلي و سرمایه اجتماعي در سطح 
یک درصد رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بر اساس تحلیل واریانس نیز بین مشارکت شهروندان در امور 
پارک هاي جنگلي و سطوح مختلف سرمایه اجتماعي در سطح پنج درصد تفاوت معنی دار وجود دارد. در تحلیل 
رگرسیوني گام به گام نیز به ترتیب هفت متغیر وارد تحلیل شدند که درمجموع حدود 66/2 درصد از واریانس تمایل 
به مشارکت شهروندان در امور پارک هاي جنگلي را تبیین کردند. به این ترتیب مشارکت و سرمایه اجتماعي، ارتباط 

دوسویه و متقابلي دارند. 

تقوایی و همکاران )1389(. پژوهشی تحت عنوان«تحلیلی بر سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در  •
مدیریت شهری)مطالعه موردی، منطقه4 شهر تبریز(« انجام داده اند.
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نتایج به دست آمده نشان می دهد، ارزیابی شهروندان از پیامدهای مشارکت مثبت بوده، بیشتر شهروندان معتقد  •
بودند که می توانند با مشارکت در مدیریت شهری تأثیرگذار باشند. بیشترین مشارکت مربوط به برگزاری مراسم و 
جشن های محلی و کمترین مشارکت مربوط به اطالع رسانی مشکالت به مدیران شهری بوده است. هرچه میزان 
رضایتمندی افراد از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد به همان میزان تمایل به مشارکت در مدیریت شهری 
افزایش می یابد که این میزان مشارکت در محدوده موردمطالعه 42 درصد است و هرچه احساس مالکیت، یعنی 

مدت زمان سکونت و نوع مالکیت)ملکی(بیشتر باشد به همان اندازه مشارکت افزایش پیدا می کند. 

با  • باگیوجانوویادی4)2012(.  یودیانسیاه3،  سوئمارنو2،  یانتو1،  کریسد  خارجی،پژوهشی  توسط  مطالعات  در 
عنوان«استفاده کنندگان در مورد فضای  سبز شهری چه گفتند؟)چالشی برای ساخت شهر بانجاربارو5،اندونزی(«، 
انجام گردید. جامعه آماری800 نفر از شهروندان بودند و مطالعه در خصوص 46 مورد فضای سبز بود. هدف از 
این مطالعه، ایجاد یک شهر منعطف از طریق توسعه پایدار مبتنی بر فضای سبز و ایجاد لذت در هنگام استفاده از 
فضاهای سبز شهری بوده است.42 درصد پاسخگویان معتقد بودند فضای سبز باعث افزایش کیفیت هوا می شود 
و60/7 درصد معتقد بودند بهبود کیفیت آب های سطحی را به دنبال دارد، 37/3 درصد آن را باعث حفاظت از 
تنوع زیستی شهری و40/7 درصد آن را باعث کاهش )noise( پارازیت می دانستند. پاسخگویان در مطالعه حاضر، 
ارزش اقتصادی درختان شهری را شامل 36/7 درصد افزایش ارزش امالک و36/7 درصد کاهش هزینه های 
انرژی دانسته، همچنین بر این باور بودند که فضای سبز تا 50 درصد بر اقتصاد شخصی خود تأثیر دارد. 40/7 
درصد پاسخگویان باور داشتند که درختان شهری ممکن است باعث انعطاف در اقتصاد شهری در راستای افزایش 
توریسم شهری شوند و53/3 درصد نیز معتقد بودند در رشد سالمت و رفاه اجتماعی تأثیرگذار هستند. همچنین 

.)Krisdianto and others 2012,61-63(.پاسخگویان مایل به حمایت های مالی از برنامه سبز شهر بودند

 تی هین.)2009( .پژوهشی با عنوان«مشارکت شهروندان در برنامه ریزی و مدیریت فضاهای سبز و عمومی)مطالعه  •
موردی پارک فیش نات در هانوی ویتنام(« انجام داد.

 در این تحقیق وضعیت فعلی مشارکت شهروندان و موانع آن موردبررسی قرارگرفته ازجمله : •

اجرای نامناسب قوانین مربوط به مشارکت شهروندان، عدم هدایت شهروندان برای رسیدن به اطالعات، 
فقدان چارچوب قانونی روشن درنتیجه دلسردی شهروندان نسبت به مشارکت، تفاوت بین شهروندان با 
تحصیالت و درآمد پایین و مقامات دولتی و ذی نفعان در ادراک خود از آگاهی اجتماعی و تمایل به مشارکت 
و غیره. نتایج این پژوهش نشان می دهد جوانان تمایل به داشتن ارتباطات الکترونیکی داشتند و افراد مسن 
مایل  بودند نظرات خود را به صندوق نظرات و پیشنهاد ها منتقل کنند و یا مصاحبه مستقیم داشته باشند. 

1. Krisdianto
2. Soemarno
3. Udiansyah
4. Bagyo Januwiadi
5. Banjarbaru
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همچنین مصاحبه شوندگان اعالم کردند که مشارکت افراد بسیار ضعیف است و استفاده کنندگان پارک معتقد 
 ).Thi Hien 2009,3-18(.بودند که مسئولین هرگز نظراتمان را نمی بینند

2-2- تاریخچه مشارکت 

ایده مشارکت در معناي وسیع آن بخشي از بحث گسترده دموکراسي است که داراي سابقه ای نزدیک به سه 
هزار سال است. از زمان ارسطو تا جان دیویي، بسیاري از فالسفه اجتماعي ، مشارکت مردمي را همچون منبعي از 
انرژي خالق و حیاتي، براي دفاع در مقابل حکومت ستمگرانه و به عنوان ابزاري براي صورت قانوني دادن به خرد 
جمعي مورد تحلیل و ستایش قرار داده اند. به اعتقاد آن ها مشارکت با درگیر ساختن تعداد زیادي از مردم در امور 
اداره جامعه ، ثبات و نظم را افزایش مي دهد و با دادن فرصت اظهار عالیق و خواسته ها به هر فرد، خیر و مصلحت 
اکثریت را تأمین خواهد کرد )محسني تبریزي 1369، 37(. عنوان شده اصطالح مشارکت را نخستین بار افالطون 
به کاربرده است. )غفاری 1390، 150 به نقل از: گلشن فومني 1375، 201(. ازاین رو ازنظر پیشینه تاریخي رگه هاي 
این اندیشه )مشارکت شهروندي( به یونان باستان و افکار افالطون و ارسطو بازمی گردد. پس از رنسانس و ظهور 
اندیشه فلسفه سیاسي جدید بحث نظام حکومتي و مدیریتي مطرح گردید. در این مرحله مشارکت شهروندي به طور 
ضعیف و سطحي موردبحث اندیشمندان قرارگرفته که اساسًا ماهیتي سکوالریستي داشته است)جمشیدزاده 1390، 

22 به نقل از: هلد 1996، 38(.

مارکس، وبر، دورکیم، زیمل، پارک و دیگر جامعه شناسان ازجمله کساني بودند که به مسائل شهري و نقش 
شهروندان در امور شهري پرداختند و هرکدام بنا به باورها و رویکرد خود از زاویه اي خاص به این موضوع نگاه 

کردند )برتون 1380، 163(.

محلي  سازمان های  قالب  در  شهروندان  مشارکت  علمي،  جامعه  موضوعات  مهم ترین  از  اخیر  سال های  طي 
باهدف تحقق حکمراني خوب است که این موارد در کانون بحث ها قرار دارد. مشارکت شهروندان در طراحي، اجراء 
و ارزیابي برنامه هاي شهري یک اصل اساسي در مدیریت شهري قلمداد مي شود )جمشیدزاده 1390، به نقل از: 

مارتین 27،1990( . 

2-3- مبانی نظری مشارکت

نظریه ها،  مشارکت،  مفهوم  مشارکت،  با  آن  رابطه  اجتماعی،  کنش  مفهوم  به  ابتدا  نظری،  مبانی  بخش  در 
رویکردها، سطوح، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن و سپس به مفاهیم و انواع فضاهای سبز پرداخته می شود.

 کنش •

در نظریه کنش موجه که از دیدگاه رفتاري و روان شناختی به مشارکت نگاه مي کند مشارکت را مي توان 
نوعي کنش اجتماعي قلمداد کرده و آن را به منزله رفتار انساني دانست که همه افرادي که در توسعه 
مشارکت می کنند از چنین ویژگي برخوردار باشند. مي دانیم که هرگاه افراد براي رفتار خود معناي ذهني 
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خاصي قائل شوند کنش پدید مي آید)ریتزر 1373، 105(.

آنچه کنش را از رفتار بازتابي متمایز مي گرداند این است که در کنش میان انگیزه و پاسخ، تفکر قرار می گیرد.
حداقل ازنظر تحلیلي مي توانیم دو گونه از کنش را از یکدیگر متمایز سازیم: کنش فردي و کنش اجتماعي. در 
متمایز ساختن کنش فردي از کنش اجتماعي دو دیدگاه مختلف از آغاز با یکدیگر رقابت داشته اند. یکي دیدگاه 
ماکس وبر که بیشتر بر معیار هاي دروني و ذهني تأکید مي کند و دیگري امیل دورکیم که بیشتر بر معیارهاي خارج 

از فرد و عیني تأکید دارد.

بیرونی بودن حاالت عمل، فکر و احساس در رابطه با اشخاص. 1

جبر و فشاری که اشخاص تحمل می کنند)روشه 1376، 21(. . 2

اندیشمنداني چون پارسونز کوشیده اند تا این دو سنت فکري را تلفیق کرده و از آن چارچوبي براي تفسیر کنش 
افراد بسازند. او کنش را عبارت از »أخذ تصمیم ذهني کنشگر درباره وسایل نیل به هدف ها، که همه آن ها توسط 
باورها و شروط موقعیتي محدودشده اند«مي داند. اگر تعریف فوق را در مورد کنش واحد بپذیرم، مي توانیم کنش 
اجتماعي را به صورت زیر تعریف کنیم. کنش اجتماعي عبارت است از:«همه حاالت فکري، احساسي و رفتاري که 
جهت گیری آن ها بر اساس الگوهاي جمعي ساخت یابي شده اند«. این تعریف به طور ضمني به چند واقعیت مهم 
تأکید دارد. اواًل رفتار افراد، بی آنکه به طور مداوم از آن آگاه باشند، در هرلحظه تحت تأثیر هنجارهایي است که براي 
آن ها راهنما یا الگو هستند. ثانیًا حاالت عمل، تفکر و احساس پذیرفته شده در یک جامعه به شکل قواعد هنجارها 
و الگوها به کنشگر عرضه شده و او ناگزیر است براي آن که کنش هایش در جامعه قابل قبول باشند از آن ها الهام 
گرفته و به رفتارهاي خود جهت دهد. ثالثًا کنش و کنش متقابل میان افراد از تصادف پیروي نمي کند، بلکه بر این 
روابط و کنش های میان افراد قواعد و الگوهاي مشخصي حاکم است که موجب ساخت یافتن آن ها مي گردد. با 
توجه به تمامی نکاتي که گفته شد مي توان نتیجه گرفت« مشارکت« از مصادیق »کنش اجتماعي« است و تمامي 

احکام و عوارض آن را داراست )علوی تبار 1379، 18(.

نظریه کنش موجه: مطالعات نظري حاکي از این است که یکي از کارآمدترین نظریه ها در این مورد« نظریه  •
کنش موجه« است که متعلق به آیزن وفیش باین1 است. اقدام مشارکت توسط یک فرد هنگامي صورت مي پذیرد 
که اواٌل قصد و نیت او براي مشارکت شکل گرفته باشد و او انگیزه کافي براي مشارکت را یافته باشد، ثانیاً امکان 
مشارکت براي فرد خواهان آن فراهم گشته باشد. هریک از دو عامل )قصد و نیت مشارکت و امکان مشارکت(

تحت تأثیر عوامل دیگري مشخص و تعیین مي شوند. مروري اجمالي بر روي این سازه های مشارکت به درک 
بهتر مطلب کمک مي نماید.

نخستین سازه مؤثر بر قصد به مشارکت، اطالعات فرد در مورد مشارکت است. اطالع فرد از این واقعیت است 
که مشارکت چیست؟ و در چه زمینه هایی مي تواند صورت گیرد؟

1. L. Ajzen and M . Fishbien
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دومین سازه مشارکت، تصور فرد از پیامدهای مشارکت است. فردي که اجمااًل مي داند مشارکت چیست، بایستي 
در این زمینه نیز اندیشه کند که در اثر اقدام به مشارکت چه چیز حاصل مي گردد؟ برخي پیامد اصلي مشارکت را 
امکان دفاع از منافع فردي و خانوادگي در فرایند تصمیم گیری های عمومي مي دانند و درواقع به آن به عنوان ابزاري 
مناسب براي دفاع از خویش مي نگرند.ازنظر برخي)ازجمله هانا آرنت( دیگر مشارکت تنها وسیله تأمین منافع مادي 
و دفاع از حقوق فردي نیست، بلکه محملي است که از طریق آن می توان استعداد هاي بالقوه خویش را به فعلیت 
درآورده و محقق ساخت. ازنظر این گروه آنچه انسان ها را از سایر حیوانات متمایز مي سازد کنش و سخن گفتن در 
جمع است و با کنش در کنار دیگران و سخن گفتن در حضور دیگران است که انسان هویت متمایز خود را آشکار 
مي کند.درواقع از این دید مشارکت نه ابزار که هدف است.به هرحال هر فردی بسته به دیدگاه خویش و تجربیات 
عملي که در زندگي دارد تصور خاصي از پیامدهاي مشارکت خواهد داشت. بنابراین عالوه بر سؤاالت قبل، اقدام به 

مشارکت حاصل پاسخ به این سؤال نیز هست که در اثر مشارکت چه چیز حاصل مي شود؟

سومین عامل مؤثر در شکل گیري انگیزه های دروني درزمینه مشارکت، ارزش داوري در زمینه پیامدهای متصور 
براي مشارکت است. به طور مثال اگر کسي پیامد مشارکت را افزایش حضور اجتماعي بداند، اما در داوري هاي خود 
ارزیابي مثبت و برانگیزاننده اي درمورد مشارکت نخواهد داشت.  براي حضور بیشتر اجتماعي ارزشي قائل نباشد، 

مجموعه سازه هاي سه گانه فوق گرایش فرد را نسبت به مشارکت مي سازند)علوی تبار 379 ، 19-24(.

2-4- مفهوم و معنای مشارکت

2-4-1- مشارکت

از حیث مفهومی، واژه »مشارکت« به معنای شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیتی و حضور در جمعی، 
گروهی و سازمانی جهت بحث و تصمیم گیری چه به صورت فعال و چه به صورت غیرفعال است )علوی تبار 1379، 15(.

مشارکت اجتماعی، عبارت است از: فرآیندي مبتني بر خرد جمعي و رفتاري آگاهانه و داوطلبانه که شرکت همه 
افراد ذي نفع را در ابعاد برنامه ریزي و تصمیم گیري، مدیریت، اجراء، ارزیابي و کنترل، تقسیم منافع و سود براي 

رسیدن به هدف در برمی گیرد«. و دارای ابعاد زیر است. 

 مشارکت فکری، مشارکت در امور اجرایی )از ساخت تا بهره برداری- برنامه ریزی و تصمیم گیری(، مشارکت 
مالی )تأمین بخشی یا کل اعتبار طرح یا برنامه ها()ازکیا و غفاری 293،1383(.

2-5- مراحل مشارکت

مراحل مشارکت از دیدگاه آبهوف و کوهن را به شرح زیر می توان تشریح کرد :

الف. مشارکت در تصمیم گیری: در این مرحله مسئوالن با همکاري مردم در مورد اهداف، برنامه ها و فعالیت هایی 
که براي رسیدن به هدف باید انجام شود، همچنین در مورد شیوه مدیریت، تصمیم گیري مي کنند. هدف از حضور مردم 
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در این مرحله افزایش آگاهي و حس مسئولیت پذیری آن هاست.حضور مردم باعث ایجاد انگیزه در آن ها شده و زمینه را 
براي پذیرش دستورالعمل هاي اجرایي فراهم مي کند. اهداف از مشارکت در این مرحله عبارت اند از:

رسیدن به درک مشترک میان مردم و مسئوالن در مورد اهمیت مسئله و ضرورت اجراي آن.در بسیاري از موارد  •
اهمیت طرح براي کارشناسان روشن است، اما مردم اجراي آن را در اولویت نمي دانند.در این حالت ضروري است 

درک مشترک حاصل شود.

آگاهی مسئوالن، مدیران و کارشناسان از دانش بومی)تخصصي( مردم. •

انجام گفت وشنود دوطرفه بین مردم و مسئوالن به منظور تسهیل در روابط متقابل. •

ایجاد انگیزه و تمایل مشارکت در مردم در سایر مراحل انجام کار. •

ب. مشارکت در اجراء: براي به نتیجه رسیدن طرح ها و برنامه های مشارکتي، حضور مردم در مراحل اجرایي 
طرح ها و در صورت امکان، پرداخت بخشي از هزینه ها)با توجه به شرایط اقتصادي( ضروري است. بررسی ها نشان 
داده است هرقدر فعالیت های اجرایي بدون حضور مردم صورت گیرد مردم در مسئولیت پذیری براي حفظ و نگهداري 

طرح ها دخالت نمي کنند و تالشي در جهت رفع معایب طرح ها نیز انجام نمي دهند .

ج. مشارکت در بهره برداری: فواید هر طرحي باید شامل همه مردم، به ویژه افراد کم توان جامعه شود. براي 
این منظور باید آن ها سهمي را از منافع حاصل از طرح ها به دست آورند)منافع مادي یا معنوي(.در این صورت آن ها 

احساس می کنند که عنصر مهمي در طرح ها هستند.

د. مشارکت در ارزیابي: در این مرحله مردم در کنار کارشناسان فني به ارزیابي فعالیت ها مي پردازند. این 
فرآیند ضمن اینکه به افزایش دانش مردمي منجر خواهد شد، زمینه شکوفا شدن استعدادها و توانمندي هاي آنان را 

فراهم مي سازد )جمشید زاده 1390، به نقل از بهروان(.

2-6- دیدگاه ها و نظریه های مشارکت

2-6-1- دیدگاه های نظری درباره مشارکت

الف( دیدگاه ابزارگرایانه، مشارکت را فی نفسه هدف نمی داند، بلکه آن را ابزاری جهت توفیق برنامه های توسعه 
در نظر می گیرد. 

ب( دیدگاه هدف گرایانه، مشارکت در سیاست و در فعالیت سازمان های اجتماعی وظیفه شهروند فعال می داند 
و نه صرفًا وسیله ای برای تأمین نیازها و منافع شخصی یا کسب فایده )علوی تبار 38،1379(.

نظریه های مربوط به مشارکت پذیری •

الف( نظریه هایي که منشأ وبري دارند و در آن بر نظام باورها، گرایش ها و اندیشه ها تأکید مي شود. این نظریه ها 



19 بررسی نقش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری و راهکارهای آن

متغیر»بی قدرتی« را به عنوان مهم ترین متغیر موردتوجه قرار داده اند.

ب( دسته دوم نظریه ها بر جنبه رفتاري تأکید دارند و رفتار را بیش از آن که حاصل باورها و گرایش ها بدانند، 
نتیجه تفاوت سود و زیان تصور مي کنند.

نظریه هومنز: دسته دوم نظریه ها به مفاهیم پاداش و تنبیه توجه دارند و دو قضیه را مطرح می کند: •

قضیه موفقي: اگر عملي که از فرد سر مي زند، پاداش دریافت کند، احتمال تکرار آن افزایش مي یابد.  -

قضیه ارزش: هر چه نتیجه یک کنش براي شخص باارزش تر باشد، احتمال بیشتري دارد که همان کنش  -
را دوباره انجام دهد«)ریتزر1 29،1374(.

آرنشتاین2)نردبان مشارکت(: »آرنشتاین« مشارکت را فرایند سهیم شدن مردم در قدرت جهت تأثیرگذاری بر  •

رفتار دولت مي داند. ازنظر وي مشارکت، توزیع مجدد قدرت است که در سطوح مختلف اتفاق مي افتد. وی هشت 
سطح مشارکت شهروندان را بر روي نردباني موسوم به » نردبان مشارکت آرنشتاین« از یکدیگر تفکیک  مي کند 

و به نمایش می گذارد که از پایین به باال بدین شرح است:   

4(مشاوره   3( اطالع رسانی  2(درمان  1( دستکاری و عوام فریبی 
8( اختیار شهروندان 7( قدرت تفویض شده  6( شراکت  5( تسکین بخشیدن 

براساس نظر ارنشتاین، در پایین ترین پلة این نردبان، عدم مشارکت وجود دارد و شهروندان هیچ قدرتی بندارند. 
گاهی برخی سازمان ها با ایجاد شکلی ساختگی از مشارکت، به عوام فریبی می پردازند. سرپوش گذاشتن بر دیدگاه ها 
و رفتارها از طریق نظرسنجی، هدف پلة درمان است. مراتبی از اطالع رسانی به شهروندان نسبت به حقایق موجود 
دربارة برنامه ها، پلة بعدي است. در صورت عملکرد مناسب در مرحلة آگاه سازی، حرکت به سوی جلب مشارکت 
شهروندان آغاز می شود و مشاوره براي انعکاس نظرات شهروندان به تصمیم گیرندگان سودمند خواهد بود. نتیجة 
این مشاوره، برخورداري کم از حق مشارکت است اما به طور موقت و تسکین بخش،که مشارکت واقعی محسوب 
نمی شود. در پلکان بعدي اشکال واقعی مشارکت دیده می شود که در قالب همکاري، قدرت تفویض شده و نظارت 
شهروندان مطرح می شوند  و بیانگر توزیع قدرت شهروند به واسطة مذاکره است. مخالفان بر این عقیده اند که این 
مناسب خدمات عمومی  ارائة  از  مانع  فرصت طلبان،  امکان سوءاستفاده  و  نارسایی  بودن،  هزینه بر  دلیل  به  سطح 

می شود. درواقع با این نردبان می توان به تفاوت مشارکت تصنعی و واقعی پی  برد.)شیانی 168،1384(.

2-7- انواع مشارکت 

مشارکت را به روش های گوناگون تقسیم بندی کرده اند.

1. George Ritzer
2. Arnstien
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2-7-1- در یک تقسیم بندی، مشارکت به دو صورت فردي و گروهي تقسیم مي شود.

مشارکت فردي: در مشارکت فردي، فرد پیشنهاد خود را به کارفرما، کارگزار و یا مسئول ارائه مي دهد و . 1
به این ترتیب در تصمیم گیري دخالت مي کند. مسئول مربوطه ممکن است پیشنهاد را بپذیرد یا نپذیرد. در 
اینجا فرد فقط وظیفه ارائه پیشنهاد را دارد و تصمیم گیری در اجراي آن و مسئولیت عواقب آن بر عهده 
کارفرما است. مشارکت از طریق ارائه پیشنهاد به نحو گسترده اي در مؤسسات و کارخانه های فني به کار 
می رود. هرساله در کشور ژاپن میلیون ها پیشنهاد از طرف کارکنان به کارفرمایان ارائه مي شود که درصد 

قابل توجهی از آن ها به کار گرفته مي شود.

مشارکت گروهي: در این نوع مشارکت افراد باهم در تصمیم گیری سهیم مي شوند. در مشارکت گروهي . 2
سهم افراد در تصمیم گیري و عواقب مربوط به آن برابر است.

2-7-2- مشــارکت در تقســیم بندی دیگــري ممکــن اســت به صــورت ذهنــي یــا عملــي صــورت 
: د یر پذ

مشارکت ذهني: یعني توانایي فرد در ارائه پیشنهاد و تصمیم گیری •

مشارکت عملي: یعني دخالت فرد در اجراء و بهره برداری و مراقبت از یک فعالیت. •

2-7-3- انواع مشارکت ازلحاظ موضوع 

به لحاظ موضوعي، مشارکت را به گونه هایی چون مشارکت اقتصادي، سیاسي، فرهنگي، اجتماعي، رواني و نیز 
مشارکت شهري یا مشارکت در مدیریت و اداره شهر تقسیم مي نمایند، که البته، تفکیک دقیق آن ها به دلیل درهم 
تنیدگي، هم پوشی و مکمل یکدیگر واقع شدن چندان امکان پذیر نیست و معمواًل یا به صورت عام از مشارکت بحث 

مي شود و یا به صورت، که به طور اجمال به فضاي مفهومي هر یک از آن ها اشاره مي شود .

مشارکت اقتصادي به معناي حضور و همکاري آگاهانه اقشار مختلف در جهت تولید، پس انداز، سرمایه گذاری  •
بیش تر و مطلوب تر، توزیع مناسب و عادالنه تر و مصرف بهینه از منابع طبیعي و کاالهاي موردنیاز زندگي و 

صرفه جویي در استفاده از منابع کمیاب زندگي است )غفاری 1390، 133، به نقل از: قراخاني 1382، 88( .

مشارکت اجتماعی: این نوع مشارکت، در حقیقت می تواند تمام انواع مشارکت را در برگیرد چراکه تمامی آن ها در  •
عرصه اجتماع رخ می دهند و در ارتباط با جامعه معنا می یابند. مشارکت اجتماعی به معنای فعالیت افراد و گروه های 
مختلف در برنامه و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی است. دو نوع مشارکت در این زمینه قابل تفکیک است؛ 

مشارکت اجتماعی رسمی و مشارکت اجتماعی غیررسمی )محسنی تبریزی 1369، 108( .

مشارکت سیاسي، مشارکت در فرآیند قدرت و انتخاب مسئوالن و مداخله در امر تصمیم گیری در نظام سیاسي  •
است. در فرهنگ علوم اجتماعي مشارکت سیاسي را فعالیت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شرکت 
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مستقیم و غیره مستقیم در سیاست گذاری تعریف کرده اند )مک کلوسکي 1963، 243(.

مشارکت فرهنگي، یعني شرکت داوطلبانه، ارادي و آگاهانه افراد، گروه ها و سازمان های تشکیل دهنده یک جامعه  •
در ابعاد گوناگون زندگي فرهنگي آن جامعه به منظور گسترش توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه زندگي فرهنگي 

است. )غفاری 1390 به نقل از : ملک محمدي 1374، 18(.

2-7-4- انواع مشارکت ازلحاظ چگونگی دخالت مردم 

مشارکت مستقیم: در این شیوه مردم به طور مستقیم در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه ها دخالت می کنند. این نوع  •
مشارکت درواقع داللت بر وجود دموکراسی مستقیم و بی واسطه در جامعه دارد.

مشارکت غیرمستقیم یا نمایندگی: برعکس مشارکت مستقیم، در این شیوه مردم نه به طور مستقیم بلکه از طریق   •
گروه های  نماینده خود احزاب در جریان تصمیم گیری ها و اجرای برنامه ها شرکت می کنند)محمدرضایی 1381، 97(.

2-8- نقش مشارکت شهروندان

بر اساس نظریه آیزن و فیش باین، اقدام مشارکت توسط یک فرد هنگامي صورت مي پذیرد که اواٌل انگیزه کافي 
براي مشارکت  را یافته باشد، ثانیًا امکان مشارکت براي فرد خواهان آن فراهم گشته باشد)علوی تبار 19،1379(. در 

این زمان است که شهروندان نقش هایی را عهده دار خواهند شد. این نقش ها می تواند به شکل زیر باشد:

2-8-1- مشارکت مالی

در مورد مشارکت در تأمین مالي هزینه انجام طرح ها، شهرداری ها و دولت های محلی،  اغلب می کوشند 
که منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های مختلف سرمایه گذاری خود را، از طریق فروش»اوراق قرضه 

.)Harris 2004شهری« تأمین نمایند )هاشم خانی به نقل از

هر چه عرضه کننده اوراق قرضه، سود باالتری را پیشنهاد نماید، سوابق روشن و اعتبار زیادتری در پرداخت 
به موقع مبالغ سررسید و نیز کوپن های بهره داشته باشد و همچنین زیرساخت های گسترده تر و  شفاف تری برای 
خریدوفروش اوراق مذکور در بازار ثانویه، پیش ازتاریخ سررسید وجود داشته باشد، استقبال شهروندان از خرید اوراق 
مربوطه بیشتر خواهد بود و درنتیجه عرضه کننده این اوراق خواهد توانست میزان بیشتری از این اوراق را بفروشد و 

منابع مالی بیشتری را از این طریق فراهم سازد.

مشارکت مالی می تواند به صورت تأمین بخشی یا کل اعتبار طرح یا برنامه ها باشد)ازکیا و غفاری 293،1383(.

2-8-2- مشارکت اجرایی

تعریف کرده اند و شامل مشارکت  اجرایی  از مشارکت  را بخشی  برخی مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت 
درتعیین هدف ها، گزینش راه های مختلف اجرای کار، دگرگونی و حل مشکالت است. برخی حضور مردم در مراحل 
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اجرایی طرح ها و پرداخت بخشی از هزینه ها را مشارکت در اجرا تعریف می کنند.

2-8-3- مشارکت فکری

است که شهروندان)در  انواع مشارکت  از  یکی  و  است  در تصمیم گیری  پیش نیاز مشارکت   مشارکت فکری 
بعد خارجی( و کارکنان سازمان)در بعد داخلی( می توانند با ارائه نظرات و پیشنهادات خود بر تصمیمات مدیران و 

برنامه ریزان تأثیر بگذارند. 

خرد جمعي به عنوان یکي از مهم ترین محورهاي مشارکت براي هدایت و برنامه ریزي شهرها داراي اهمیت 
شده است. ازاین رو بسیاري از شهرهاي بزرگ جهان خیلي زود به استفاده از این روش روي آورده و با بهره مندي از 

تجارب شهروندان به اتخاذ روش هاي نوین در اداره شهرها روي آوردند)غفاری 135،1390(.

مکانیزم هاي متفاوتي براي عملي کردن مدیریت مشارکتي وجود دارد ازجمله:

نظام یا سیستم پیشنهاد ها: تکنیکي است که مي توان از فکر و اندیشه هاي کارکنان براي مسئله یابي، . 1
چاره جویي و حل مسائل و مشکالت سازماني بهره جست)کرد رستمي، 1391(.

اتاق فکر1: یکی از ابزارهای توسعه خالقیت و ایجاد افکار نو که از عادت به عمل پیش از تفکر یا تفکر . 2
پس از عمل رهایی ایجاد می کند و فرصتی برای مفهوم سازی و مفهوم ستانی پدید می آورد، اتاق فکر 

است )ادیانی 34،1383(. 

نیازسنجی: یکی از عواملی که در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری تأثیرگذار است، طراحی فضای . 3
سبز است. نیازسنجی و استفاده از ترجیحات مردمی در طراحی فضای سبز موجب می گردد فضاهایی پویا، 
فعال و قابل استفاده برای شهروندان ایجاد شود که با توجه به مشارکت فکری و حسی مردم در ایجاد این گونه 
فضاها ضمن این که معضالت حفظ و نگهداری فضاهای یادشده به حداقل ممکن رسیده کاهش چشمگیری در 

هزینه های مربوط به عملیات نگهداری و حفاظتی فضاهای سبز ایجاد می شود)خلد برین و دیگران 40،1388(.

2-9- نتایج مشارکت مردم در اجراي پروژه ها

مشارکت مردم در طرح های توسعه فواید بسیاري دارد که به شرح زیر است:

با کل زندگي شهرنشینان به اجراء درآیند. به . 1 ارتباط  تأثیر در هدف: پروژه های شهري نمي توانند بدون 
صورت  این  در  داشت.  خواهد  وجود  مردم  نیازهاي  با  پروژه  هدف  بین  مشترک  نقطه  یا  نقاط  عبارتي 
مشارکت مردم در اجراي طرح ها زماني قابل انتظار است که انطباق بیشتري بین نیازهاي مردم و اهداف 

پروژه وجود داشته باشد. 

تأثیر در پذیرش طرح: پذیرش طرح توسط شهروندان یکي از نتایج و اثرات مشارکت آن ها در اجراي طرح . 2

1.. Think Tank
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است. الزمه موفقیت طرح، پذیرش آن از طرف شهروندان است. پذیرش طرح در مواردي که اجراي پروژه 
تضادي با منافع شهروندان نداشته باشد، شرط الزم آغاز عملیات اجرایي است.

تأثیر در زمان اجراي طرح: پروژه هایی که اجراي آن ها درزمانی طوالني ادامه می یابد، عمومًا داراي مسائل . 3
و مشکالت زیادي هستند که یکي از آن ها عدم مشارکت مردم در اجراي آن هاست.

تأثیر در کیفیت طرح: طرح هایی که با مشارکت مردم انجام مي گیرد، به علت بهره گیری از نظرات مختلف، . 4
از کیفیت باالیي برخوردار است.

تأثیر در استفاده بهینه از طرح: بسیار اتفاق مي افتد که یک پروژه شهري پس از تکمیل و اجراء از طرف . 5
را  استفاده ضوابطي  هنگام  شهروندان  بااینکه  نمي گیرد.  قرار  مطلوب  و  مورداستفاده صحیح  شهروندان 
جنبه  مسئله  این  عمده  دلیل  شاید  نمي نمایند.  رعایت  مي شود  طرح  عملکرد  و  نقش  دوام  موجب  که 

روان شناختی و به بیان دیگر نادیده گرفتن شخصیت شهروندان است.

بااینکه قبل از آغاز عملیات اجرایي یک پروژه میزان اعتبار الزم براي اجراي آن . 6 تأثیر در هزینه طرح: 
پیش بینی مي شود، لیکن تعیین میزان مزبور بستگي به عامل مشارکت مالي و غیرمالی مردم دارد. هرچند 
در سال های اخیر مشارکت مالي مردم بیشتر موردتوجه قرارگرفته است، اما مردم به روش های مختلف 

ازجمله واگذاري زمین و غیره می توانند مشارکت داشته باشند.

تأثیر در آگاهي سیاسي و اجتماعي مردم: مشارکت در طرح های شهري باعث افزایش آگاهي اجتماعي و . 7
سیاسي مردم شهرها مي شود. اغلب شهروندان نسبت به وظایف سازمان های دولتي بی اطالع یا کم اطالع 
هستند و این به دلیل عدم ارتباط با آن هاست. مشارکت آگاهانه مردم در کارها باعث کاهش مقاومت آن ها 

در برابر تغییر، دگرگوني و نوسازي مي شود.
جدول2-1- فرصت ها)مزایای( استفاده از مشارکت شهروندان

Government mayCitizen may

شناخت دولتشناخت شهروندان

متقاعد کردن دولتمتقاعد کردن شهروندان و ایجاد اعتماد

به دست آوردن مهارت های یک شهروند فعالحمایت از تصمیم گیری ها

دستیابی و اجماع به نتایجدستیابی و اجماع به نتایج

کنترل برخی از امور سیاسیاجتناب از هزینه های برنامه بازسازی در زمان شروع مشارکت

دستیابی به سیاست و بهترین راه حل تصمیم گیریدستیابی به سیاست و بهترین تصمیمات
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جدول2-2 - معایب مشارکت شهروندان

Government mayCitizen may

افزایش زمان برای تحقیق پروژه ها و کارکنان درصورتی که مشارکت 
افزایش زمان مصرف شده برای یادگیری در مورد موضوعات و نظراتدر اواخر پروسه باشد

عدم ایجاد حس مشارکت جویی در صورت نادیده گرفتن شهروندانایجاد خصومت بیشتر نسبت به دولت

درصورتی که یک سیاست و تصمیم گیری بد از منافع شخصی تأثیر پذیرد از دست دادن کنترل تصمیم گیری

مخالفت با تصمیم گیری شهروندان مخالف

اختصاص بودجه کمتری برای انجام پروژه ها

)Sutton 2013: 6, According to Callahan, 2002; Lukensmeyer and Boyd, 2004;

Santos and Chess, 2003(.

2-10- فضای سبز

فضاي سبز شهري بخشي از فضاهاي زیستي شهر به صورت عرصه هاي طبیعي یا مصنوعي است که گیاهان  •
عناصر اصلي و بارز آن محسوب مي شوند و این فضاها تحت نظارت و مدیریت انسان طبق ضوابط و قوانین خاص 
و با بهره گیري از تخصص هاي مرتبط با آن باهدف بهبود شرایط زیستي و رفاهي شهروندان ایجاد و نگهداري 

مي شوند )ایران نژاد پاریزی، محمدحسین، 1386 به نقل از حبیبی، معصومه و شکوری، فائزه( .

فضای سبز شهری، هرگونه پوشش گیاهی موجود در محیط زیست شهری ازجمله پارک ها، فضاهای باز ، باغ های  •
. )Taylor 2013,1(مسکونی، یا درختان خیابان را گویند

2-11- انواع فضاهاي سبز شهري

به طورکلی فضاهای سبز را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

فضاهای سبز برون شهری. 1

فضاهای سبز درون شهری. 2

2-11-1- فضای سبز برون شهری 

فضاهای سبز پیرامون یا حاشیه شهر شامل، جنگل ها، باغ ها و فضاهای سبز حفاظت شده که فقط در ایجاد هوای 
پاک و سالم مؤثر هستند. 

2-11-2- فضای سبز درون شهری 

فضای سبز درون شهری را می توان به طورکلی به چند مورد تقسیم بندی کرد :
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فضاهای سبز عمومی)پارک ها و فضاهای سبز عمومی که مورداستفاده عموم مردم هستند و به عنوان فضاهای  •
تفریحی مطرح هستند، فضاهای سبز میادین و بلوارها و حاشیه خیابان ها که در ایجاد هوای پاک و سالم برای شهر 

و ایجاد منظری زیبا در شهر مؤثر هستند(.

فضاهای سبز نیمه عمومی •

فضاهای سبز خیابانی •

فضاهای خصوصی حیاط خانه ها •

 بام ها و بالکن ها )یوسفی 1386(. •

2-12- مزایای فضای سبز شهری
مزایای زیست محیطی و کمک به تنظیم آب وهوای شهری. 1

کنترل آلودگی ها. 2

مزایای اقتصادی: باعث کاهش و صرفه جویی هزینه های انرژی می شود و نقش خنک کننده ها را دارد. . 3

حفاظت از تنوع زیستی و طبیعت: فضاهای سبز باعث حفاظت و تولید مجدد گونه های گیاهی می شود. 4

افزایش ارزش امالک. 5

مزایای اجتماعی و روانی: فضاهای سبز شهری باعث سالمتی، تفریح و سرگرمی ساکنین می شود. مطالعات . 6
انجام شده در هلسینکی نشان داده که تقریباً تمام ساکنان شهر)97 درصد( در طول سال از فضاهای سبز 
شهری بازدید داشته اند. در پارکی که در مرکز مکزیکوسیتی است در هفته 3 میلیون بازدیدکننده داشته است .

سالمت انسان: بررسی شده که بیماران یک بیمارستان که پنجره اتاق آن ها به سمت پارک باز می شده 10 . 7
درصد سریع تر از بیمارانی که پنجره اتاق آن ها به دیوار یک ساختمان باز می شده بهبودیافته و مصرف دارو 
آنان 50 درصد کاهش یافته است. مسلم است که فضاهای سبز شهری می توانند سالمت جسمی و روانی 

شهروندان را افزایش دهند .

 در تحقیقی که در شهرهای سوئد انجام شده نشان داد که مردم بیشترین زمان خود را در خارج از منزل و در 
.Atigul Haq 2011,602-608 )Shah(فضاهای سبز شهری می گذرانند که نتیجه آن کاهش استرس است

طی بررسی به عمل آمده دور شدن یک کیلومتر از نزدیک ترین منطقه جنگلی به طور متوسط 5/9 درپصد 
کاهش قیمت در مسکن را به دنبال دارد. منازلی با نمایی بر روی جنگل ها به طور متوسط 4/9 درصد 
پارک های  که  داده  نشان  هنگ کنگ  در  مطالعه ای  ندارند  را  ویژگی  این  که  است  منازلی  از  گران تر 
محله ای می توانند 16/88 درصد و در دسترس بودن پارک 14/93 درصد در قیمت مسکن تأثیر بگذارد 

.)A Faculty of Public Health report 2010,2-5(
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طی مطالعه ای در فیالدلفیا ، تخمین زده شده که پارک ها می تواند باعث صرفه جویی ساالنه حدود 69/4 میلیون 
دالر شود. هزینه های مربوط به مراقبت های بهداشتی پارک ها نیز می تواند ارزش ساالنه ای حدود 5/94 میلیون دالر 
در مدیریت سیل و 8/6 میلیون دالر مزایای انسجام و تعامل اجتماعی را داشته باشد و 1/53 میلیون دالر باعث 

کاهش آلودگی هوا شود.

همچنین فضای سبز باعث تقویت رفتارهای به هنجار و حفظ نرخ جرم و جنایت بین ساکنین آن می گردد. 
مطالعه ای در مناطق محروم شهری آمریکا نشان داد که بلوک های مسکونی که دارای پوشش بیشتری از فضای 
سبز هستند، نسبت به بلوک های مشابه که دارای پوشش کمتری از فضای سبز هستند با میزان کمتری از جرم و 

جنایت مواجه اند.

برای  بدون درخت  از مسیرهای  بیشتری  انگیزه  از درخت  پوشیده  و مشاهدات، مسیرهای  براساس مطالعات 
پیاده روی به افراد می دهد و باعث فعالیت های بدنی و فیزیکی می گردند. به نظر می رسد محیط های طبیعی باعث 
خالقیت کودکان در بازی می شود و تمرکز و مهارت های حرکتی آن ها در مقایسه با بازی در محیط های غیر سبز 

بیشتر است.

فضای سبز و نابرابری های سالمت: •

در مطالعه ای که در انگلستان از 336348 بیمار صورت گرفت نشان داد که به طور قابل توجهی نابرابری 
سالمتی بین دو گروه با سطوح درآمد باال و پایین در مناطق با سطح فضای سبز باال و پایین وجود 
دارد. علل مرگ ومیر در مناطق با پوشش گیاهی باال نسبت به مناطق پایین 25 درصد پایین تر است.

فضای سبز تنها در پیشگیری بیماری مؤثر نیست بلکه به بهبود و توانبخشی نیز کمک می کند. مطالعات 
می یابند بهبودی  سریع تر  باشد  سبز  فضای  به  رو  اتاقشان  کرده اند  عمل  که  بیمارانی  اگر  داد   نشان 

.)A Faculty of Public Health report 2010,2-5(

بنابراین کوشش براي حفظ و گسترش فضاي سبز، امري الزم و ضروري است بخصوص اینکه” مردم 
یک اولویت ذاتي براي چشم اندازهای طبیعي فراتر از چشم اندازهای کالبدي شهر قائل اند به ویژه اگر 

.)Salazar and koster 2008, 1(شهر داراي کمبود آب و رستنی ها باشد

2-13- استانداردهای فضاهاي سبز شهري

اطالعات به دست آمده درسطح جهان نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته دارای سرانه فضای سبز بیشتری 
در مقایسه با شهرهای کشورهای درحال توسعه که اغلب کمتر از حداقل استاندارد جهانی ،9 مترمربع سرانه فضای 

سبز هستند. 

مطالعه ای جامع بر روی 386 شهر اروپایی توسط )فولر وگاستن1( در سال 2009 انجام شد که نشان می دهد پوشش 

1. Fuller & Gaston
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فضای سبز در شهرها به طور چشم گیری متفاوت است. متوسط آن 18/6 درصد و کمترین آن 9/1 درصد است.)رجیو 
دی کاالبریا1، ایتالیا( تا 46 درصد. از 3 تا 4 مترمربع به ازای هر فرد در شهرهای کادیز2، فئنالبرادا وآلمریا3 )اسپانیا( و 

رجیودی کاالبریا)ایتالیا( تا بیش از 300 مترمربع در لییج)بلژیک(، اولو)فنالند( و والنسینس4 )فرانسه( .

پوشش گیاهی در ایاالت متحده از 40 درصد در النکاستر، کالیفرنیا و 55 درصد در باتون روژ و لوئیزیانا است این 
ارقام نشان می دهد که حدود3/8 میلیارد درخت به طور متوسط 27 درصد از مناطق شهری را پوشش می دهد. از دهه 
1900 دشت کانبرا5 به طور وسیعی فاقد درخت بود. با انتخاب کانبرا به عنوان محلی جدید برای پایتخت استرالیا، در 
سال 1911 به طور گسترده کاشت درخت آغاز شد و امروز شاهد تعداد400000 اصله درخت با 200 گونه در خیابان 
و پارک هستیم. همچنین می توان به مطالعه 439 شهر در چین درسال1991 اشاره کرد که دارای 380000 هکتار 
فضای سبز در منطقه شهری بود. حدود 40 درصد از شهرها دارای بیش از30 درصد پوشش سبز بودند با پایان 

سال2006 پوشش سبز به 54/32 درصد افزایش یافته است .

در کشورهای آلمان و ژاپن و تعدادی دیگر از کشورها استاندارد سرانه فضای سبز 40 مترمربع است .

 )FAO(و سازمان غذا و کشاورزی )WHO(حداقل  استاندارد پیشنهاد شده توسط سازمان بهداشت جهانی
 Vijai Shanker Singh،(. که توسط انتشارات سازمان ملل متحد به تصویب رسید ،9 مترمربع است

.)Deep Narayan Pandey، Pradeep Chaudhry, 2010

در  مورداستفاده  استانداردهاي  اساس  بر  عمدتًا  تاکنون  ایران،  در  سبز  فضاي  کاربري  سرانه  و  سطح  تعیین 
و  بیوکلماتیک منطقه  به خصوصیات  زیادي بستگي  تا حد  تعیین سرانه فضاي سبز  بوده است.  کشورهاي دیگر 
شهر دارد . بر اساس بررسی های وزارت مسکن و شهرسازي، سرانه متعارف و قابل قبول فضاهاي سبز شهري در 
شهرهاي ایران بین 7 تا 12 مترمربع براي هر نفر است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوي محیط زیست 
سازمان ملل متحد)20 تا 25 مترمربع براي هر نفر( رقم کمتري است. باوجوداین، در شهرهاي مختلف کشور نیز این 
رقم، با توجه به ویژگی های متفاوت جغرافیایي و اقلیمي آن ها، با اختالفاتي همراه است که میزان آن را طرح های 

مصوب هر یک از شهرها تعیین مي کنند.

آنچه از دیدگاه محیط اجتماعي در ارتباط با فضاي  سبز شهري اهمیت دارد، میزان فضاي سبز عمومي است، 
تعبیر دیگر فضاي سبز  به  یا  باشد،  درمجموع یعني فضاي سبزي که رفت وآمد عموم مردم در آن ها بدون مانع 

اجتماعي)سعیدنیا جلد9(.

1. Reggio di Calabria
2. Cadiz
3. Fuenlabrada & Almeria
4. Oulu & Valenciennes
5. Canberra
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2-14- حفظ و نگهداری فضای سبز 

حفظ و نگهداری فضای سبز عبارت است از کلیه عملیات زراعی و به زراعی به جهت حفظ و نگهداری درختان، 
گل و گیاه و چمن کاری های واقع در پارک ها، میادین، رفیوژها، لچکی ها و قطعات پراکنده فضای سبز، به نحوی که 
همواره از شادابی، کیفیت و نظافت مطلوب برخوردار باشد. این امر نیازمند اجرای عملیاتی به شرح زیر در فصول 
مختلف سال است: آبیاری، چمن زنی، کودپاشی، لکه گیری و ترمیم، تهویه چمن، سم پاشی و دفع آفات، نظافت، 
آماده سازی بستر کاشت، وجین علف های هرز، واکاوی و تجدید کاشت بوته و نشا، تهیه خاک مناسب، سرگل گیری 

و.....)دفترچه قرارداد عملیات نگهداری بوستان های اراضی عباس آباد 1392(. 

2-15- عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری

این عوامل شامل: بودجه، سازمان، پرسنل ماهر برای انجام کار، مهارت و دانش اولیه و موردنیاز و مشارکت 
.)Arvanitidis 2008, 8-17(جامعه است

2-16- مشارکت در حفظ و نگهداری فضای سبز 

یکی از مسائل عمده فضای سبز که در شرایط اقلیمی موجود تقریبًا به طور چهارفصل نیاز به صرف هزینه و 
مراقبت مستمر دارد، مسئله نگهداری و توسعه فضای  سبز است و در این راستا استفاده از مشارکت مردمی به عنوان 
یک نیاز و ضرورت مطرح است و باید رابطه مردم با محیط زیست شهری، اصلی ترین عامل در مدیریت فضای سبز 

قلمداد  شود. مسئله نگهداری فضای سبز نیازمند امعان نظر بیشتر نسبت به سه محور اساسی زیر است: 

الف( قانون     ب( برنامه ریزی     ج( استفاده از مشارکت های مردمی)بیژن زاد 107،1380(.

2-17- بررسی موقعیت مکانی و ویژگی های اراضی عباس آباد و فضای سبز آن

این پژوهش است در محدوده مناطق3 ،6 و7 و بوستان های موردنظر در  اراضی عباس آباد که مورد مطالعه 
محدوده منطقه 3 شهر تهران واقع گردیده. منطقه3 دارای  31/208 کیلومترمربع مساحت و293181 نفر جمعیت 
است. اراضی عباس آباد با 560 هکتار وسعت به عنوان تنها اراضی تا حدودی بکر تهران در نیمه شمالی شهر واقع شده 
است. در اراضی عباس آباد عالوه بر حفظ جنبه هاي زیباشناسی و آرایش مناسب آن به جنبه زیست محیطی نیز 
توجه شده است و یکي از شاخصه ها و اولویت های اصلي اراضي عباس آباد توسعه فضاي سبزاست. در راستاي نقش 
زیست محیطی اراضي عباس آباد به عنوان تنفس گاه پایتخت پروژه ها و بوستان های مختلفي به بهره برداری رسیده 

که بستر مناسبي برای تعامالت اجتماعی، فرهنگی و آموزش های مختلف است.

 در انتخاب گونه های گیاهی متناسب با محیط به منظور افزایش ضریب مقاومت گیاه و جلوگیری از تخریب آن، نظم 
و ترتیب استقرار آن ها ازلحاظ ایمنی، تناسب گیاهان با موقعیت آب وهوای اراضی، انتخاب گیاهانی که زباله کمتری تولید 
کنند و احداث مسیرهای پیاده و دسترسی های داخل فضای سبز به منظور عدم عبور عابران پیاده از داخل فضای سبز 

توجه الزم شده است تا میزان تخریب حتی المقدور کاهش یابد و ضریب حفاظت از فضای سبز را باال ببرد .
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فضای سبز اراضی عباس آباد مستقل از مناطق 22 گانه شهر تهران، معاونت های شهرداری تهران و سازمان 
به  وابسته  از شرکت های  نوسازی عباس آباد که یکی  پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران و زیر نظر شرکت 
شهرداری تهران است، فعالیت می کند. موضوع حفظ و نگهداری اراضی عباس آباد از سال 1387 هم زمان با احداث 
زیرساخت های فضای سبز آن مطرح شد. فضای سبز بهره برداری شده اراضی عباس آباد بیش از 150 هکتار می باشد 
و شامل بوستان های طالقانی، آب وآتش، نوروز، اکو، بنادر و سایر فضاهای سبز موجود در میدان مشاهیر، محور 32، 
اطراف پالنتاریوم، اسکیت پارک و پل طبیعت است.گونه های گیاهی موجود در اراضی عباس آباد شامل: درختان: 
صنوبر ایتالیایی، کاج تهرانی، کاج کاشفی، نوئل آبی، سدروس آبی، سدروس سبز، چنار، بید مجنون، سرو شیراز، سرو 

نقره ای، زیتون تلخ، زیتون معمولی، الوسون، ماگنولیای بنفش، ماگنولیای سفید و... می باشد.

2-18- چارچوب نظری

رویکرد این پژوهش تلفیقی است یعنی مشارکت را هم هدف و هم وسیله ای برای رسیدن به هدف می داند. محقق، 
متغیرهای تحقیق را با بهره گیری و تکیه بر دیدگاه های آبهوف و کوهن، ازکیا و غفاری و علوی تبار تعریف نموده و 
نقش مشارکت شهروندان را در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری درمشارکت مالی، مشارکت اجرایی، مشارکت 
فکری و مشارکت در ارزیابی فعالیت ها در کنار کارشناسان فن مؤثر می داند در تعیین شاخص های حفظ و نگهداری از 
فضای سبز از نظریات بیژن زاد بهره مند شده که رعایت قانون، شرکت در برنامه ها و آموزش شهروندان را عامل مهمی 

بر مشارکت در حفظ و نگهداری از فضای سبز می داند و چارچوب نظری این تحقیق را تشکیل می دهد.
جدول 2-3- نظریه های مورداستفاده در تعیین شاخص های مشارکت

شاخصابعادنظریاتموضوعردیف

مشارکت1
غفاری، ازکیا
و علوی تبار

1- مالی
در  شرکت  عوارض،  موقع  به  پرداخت  شهروندان،  توسط  قرضه  اوراق  خرید 
طرح های مشارکتی با سود مشخص، پرداخت بخشی از هزینه های مربوط به 
ایجاد فضای سبز)کاشت و...( ، پرداخت بخشی از هزینه های مربوط به حفظ و 

نگهداری فضای سبز)آبیاری، هرس، نظافت و...(

آبهوف و کوهن،
غفاری و ازکیا

2- اجرایی
NGO ها، حضور مردم از مراحل اجرایی تا بهره برداری، ایجاد مکانی

)فضا( برای فضای سبز ، کاشت درخت، گل و... ، پاکسازی پارک ها

فکری، 3- فکریغفاری و ازکیا مشارکت های  جلب  در  مسئوالن  تالش  پیشنهاد ها،  و  نظرات  ارائه 
شرکت در نیازسنجی ها، استقرار اتاق های فکر

4- ارزیابیآبهوف و کوهن
ارائه خدمات  امکانات، نحوه  و  منابع  از  استفاده مطلوب مدیریت فضای سبز 
مهارت  شهروندان،  رضایت  جلب  در  سبز  فضای  مدیریت  موفقیت  بهتر، 

نیروهای فضای سبز، وسعت فضای سبز، کیفیت فضای سبز
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2-19- مدل مفهومی 

3- روش اجرای تحقیق

3-1- روش و نوع تحقیق 

پژوهش حاضر به روش پیمایش )Survey( و از نوع توصیفی- تحلیلی مي باشد. 

3-2- جامعه آماري

ازآنجاکه موضوع تحقیق می بایست محدودة خاص و مشخصی داشته باشد، این پژوهش به شهروندان منطقه 3 
شهر تهران که باالی 18 سال سن دارند و حداقل یک سال در این منطقه سکونت داشته و از بوستان های طالقانی، 
آب وآتش، نوروز، بنادر و اکو واقع در اراضی عباس آباد استفاده می کنند، اختصاص داده شده است و مطابق آخرین 

سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران دارای 293181 نفر جمعیت می باشد.

3-3 - روش نمونه گیری 

در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده، بدین صورت که از هر پنج نفر شهروندی 
که از محل استقرار پرسشگر در بوستان های طالقانی، آب وآتش، نوروز و بنادر عبور می کردند، از نفر پنجم درخواست 
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گردید پرسشنامه را تکمیل نماید .

3-4- تعیین حجم نمونه

Nt Pq
n

Nd t Pq
=

+

2

2 2
*تعداد حجم نمونه 384 نفر می باشد.

3-5- واحد تحلیل 

واحد تحلیل در این تحقیق فرد می باشد.

3-6- ابزار جمع آوری اطالعات

برای گردآوری اطالعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای که شامل فیش برداری از کتاب ها، مقاالت و 
پایان نامه ها و سایت های معتبر و مرتبط با موضوع می باشند و همچنین از تکنیک پرسشنامه استفاده شد، بنابراین 
بین شهروندان منطقه 3 که از بوستان های طالقانی، آب وآتش، نوروز، اکو و بنادر واقع در اراضی عباس آباد استفاده 
را  آن  تعداد 5 سؤال  که  است  از 38 سؤال  متشکل  پرسشنامه  توزیع گردید.  پرسشنامه  نفر(  می کنند)تعداد 384 
سؤاالت باز تشکیل می دهد. 5 سؤال در رابطه با مشارکت مالی، 5 سؤال در زمینه مشارکت اجرایی، 5 سؤال در مورد 
مشارکت فکری، 6 سؤال در خصوص مشارکت در ارزیابی طرح ها، 8 سؤال در ارتباط با مشارکت شهروندان در حفظ 

و نگهداری فضای سبز و 4 سؤال نیز در مورد اولویت های مشارکت طرح شده است.

3-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها

ازآنجایی که داده ها به بررسی نظرات شهروندان درزمینه نقش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای 
سبز شهری می پردازد در دو سطح توصیفی و استنباطی به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد .

3-8- متغیرهای تحقیق

مشارکت های  اجرایی،  مشارکت های  مالی،  شهروندان)مشارکت های  مشارکت  نقش  مستقل:  متغیر  الف( 
فکری، مشارکت  در ارزیابی(

ب( متغیر وابسته: حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری

مشارکت مالی: در این تحقیق منظور، مشارکت شهروندان در پرداخت بخشی از هزینه های مربوط به ایجاد و  •
حفظ و نگهداری فضای سبز است.

مشارکت اجرایی: منظور مشارکت شهروندان در برنامه های اجرایی شامل احداث، رسیدگی به درختان و فضای  •
سبز، جمع آوری زباله و نخاله های موجود در پارک ها و فضاهای سبزاست. 
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مشارکت فکری: منظور هم فکری شهروندان در ارائه نظرات، پیشنهاد ها و ایده های جدید به مسئولین فضای  •
سبز در راستای حفاظت از پارک ها و فضای سبز می باشد. 

مشارکت در ارزیابی: منظور نظارت و ارزیابی شهروندان از عملکرد مدیریت، پیمانکاران و نیروهای فضای  •
سبز می باشد.

حفظ و نگهداری فضای سبز: منظور هر اقدامی است که باعث شادابی، کیفیت و سالمت فضای سبز اعم  •
از درخت، گل و گیاه و چمن شود و از تخریب آن جلوگیری به عمل آورد.

3-9- روایی و پایایی تحقیق

در پژوهش حاضر قبل از تنظیم نهایی، به منظور اعتبارسنجی پرسشنامه از روش اعتبار صوری استفاده  شده 
است، بدین گونه که پرسشنامه در اختیار افراد متخصص گذاشته شده و با تأسی ازنظر آنان اعتبار پرسشنامه ارزیابي 
و با اصالح و حذف برخي گویه ها، ساخت نهایي پیداکرده است. براي سنجش پایایی)اعتماد( سؤاالت از آزمون 
آلفاي کرونباخ استفاده گردیده که متغیرهای موردنظر همگی از قابلیت اعتماد یا پایایی برخوردار هستند زیرا مقدار 

آلفا بیش از 70% است.

4- تجزیه وتحلیل داده ها)یافته ها( 
در این فصل به تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه مي پردازیم. یافته ها در سه بخش: 

الف( یافته های توصیفي، ب( تحلیل دومتغیره وج( آزمون فرضیه های تحقیق تنظیم شده اند. 

4-1- یافته های توصیفي )تحلیل یک متغیره(

در این بخش با توجه به آمار و اطالعات پرسشنامه ها، به توصیف فراواني و درصد فراواني متغیرهاي زمینه ای 
و اصلي تحقیق در قالب جداول پرداخته و با در نظر گرفتن این امر، یافته های توصیفي ارائه مي شود. 

4-1-1- ویژگی های فردي پاسخگویان

نتایج پژوهش نشان داد که از تعداد384 نفر جامعه آماری 45/1 درصد را مردان و 54/9 درصد را زنان تشکیل 
می دهند .37/7 درصد پاسخگویان مجرد، 60/2 درصد متأهل و2/1 درصد بدون همسر می باشند.

همچنین اکثریت پاسخگویان یعنی 51/9 درصد به گروه سنی 26 تا35 سال تعلق داشتند و از کل پاسخگویان 
43/8 درصد دارای تحصیالت لیسانس هستند. 

4-1-2- شاخص مشارکت مالی

این شاخص از حاصل جمع نظرات پاسخگویان درباره مشارکت های مالي پاسخگویان در فضای سبز به دست آمده 
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است. نتایج نشان دهنده آن است که مشارکت مالی 45/3 درصد پاسخگویان در حد خیلی کم و کم، 37/8 درصد تا 
حدودی و در مقابل مشارکت مالی 17/0درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد مي باشد.

جدول 4-1-2- توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص مشارکت مالی

درصد معتبرفراوانينوع ارزیابی

5714/8خیلي کم

11730/5کم

14537/8تا حدودی

4912/8زیاد

164/2خیلي زیاد

384100جمع

4-1-3- مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشارکت مالی

و  مربوطه«  عوارض  به موقع  پرداخت   « به  مربوط   3,47 میانگین  مالی باالترین  مشارکت  سؤاالت  مورد  در 
با  نگهداري فضاي سبز«  و  به حفظ  مربوط  از هزینه هاي  بخشي  گویه »پرداخت  به  مربوط  میانگین  پایین ترین 

میانگین 2,35 بوده است. 
جدول 4-1-3- مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشارکت مالی

میانگین)از1تا 5(سؤاالت مشارکت مالی

2/41تأثیر خرید اوراق قرضه بر حفظ و نگهداری فضاي سبز

3/47تأثیر پرداخت به موقع عوارض مربوطه بر حفظ و نگهداری فضاي سبز

3/19تأثیر استقبال از طرح هاي مشارکتي فضاي سبز با سود مشخص بر حفظ و نگهداری فضاي سبز

2/38تأثیر پرداخت بخشي از هزینه هاي مربوط به ایجاد فضاي سبز)کاشت و.....( بر حفظ و نگهداری فضاي سبز

تأثیر پرداخت بخشي از هزینه هاي مربوط به حفظ و نگهداري فضاي سبز)آبیاري،هرس،نظافت،سم پاشی و.....( 
2/35برحفظ و نگهداری فضاي سبز

4-1-4- شاخص مشارکت اجرایی

به دست آمده است.  پاسخگویان  اجرایی  درباره مشارکت هاي  پاسخگویان  نظرات  از حاصل جمع  این شاخص 
نتایج نشان دهنده آن است که مشارکت اجرایی11/8 درصد پاسخگویان در حد خیلي  کم و کم، 16/7 درصد تا 

حدودی و در مقابل، مشارکت اجرایی 71/6 درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلي  زیاد مي باشد.
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جدول 4-1-4- توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص مشارکت اجرایی

درصد معتبرفراوانينوع ارزیابی

164/2خیلي کم

297/6کم

6416/7تا حدودی

15841/1زیاد

11730/5خیلي زیاد

384100جمع

4-1-5- مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشارکت اجرایی

در مورد سؤاالت مشارکت اجرایی باالترین میانگین 4/09 مربوط به »تأثیر مشارکت شهروندان در پاک سازی 
پارک ها بر مشارکت در حفظ و نگهداری فضاي سبز« و پایین ترین میانگین مربوط به گویه »تأثیر NGO ها بر 

مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري« با میانگین 3/29 بوده است.
جدول 4-1-5- مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشارکت اجرایی

میانگین)از1تا 5(سؤاالت مشارکت اجرایی

3/29تأثیر NGO ها در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري

3/73تأثیر مشارکت شهروندان در ایجاد مکانی برای حفظ فضاي سبز

3/77تأثیر مشارکت شهروندان در مراحل اجرایي فضاي سبز در حفظ آن

4/01تأثیر مشارکت شهروندان در کاشت درخت و گل در حفظ و نگهداری فضاي سبز

4/09تأثیر مشارکت شهروندان در پاک سازی پارک ها در حفظ فضاي سبز

4-1-6- شاخص مشارکت فکری

این شاخص از حاصل جمع نظرات پاسخگویان درباره مشارکت های فکری پاسخگویان به دست آمده است. نتایج 
نشان دهنده آن است که مشارکت فکری 9/5 درصد پاسخگویان در حد خیلي کم و کم، 31/9درصد تاحدودی و در 

مقابل، مشارکت فکری 58/6 درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلي  زیاد مي باشد.
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جدول 4-1-6- توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص مشارکت فکری

درصد معتبردرصدفراوانينوع ارزیابی

92/32/4خیلي کم

277/07/1کم

12131/531/9تاحدودي

17244/845/4زیاد

5013/013/2خیلي زیاد

-51/3بی پاسخ

384100100جمع

4-1-7- مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشارکت فکری

در مورد سؤاالت مشارکت فکری همان طور که در جدول آمده باالترین میانگین مربوط به » مشارکت شهروندان 
به »تالش  مربوط  میانگین  پایین ترین  و  سبز«  فضاي  نگهداري  و  حفظ  هزینه هاي  کاهش  بر  نیازسنجی ها،  در 

مسئوالن براي جلب مشارکت فکري تمامي شهروندان در امر نگهداري از فضاي سبز« بوده است. 
جدول4-1-7- مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشارکت فکری

میانگین)از1 تا 5(سؤاالت مشارکت فکری

3/74تأثیر مشارکت فکري شهروندان در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري

3/67تأثیر استفاده از نقطه نظرات شهروندان در ارتقا کیفیت فضاي سبز

2/84تالش مسئوالن براي جلب مشارکت فکري تمامي شهروندان در امر نگهداري از فضاي سبز

3/75تأثیر مشارکت شهروندان در نیازسنجی ها بر کاهش هزینه هاي حفظ و نگهداري فضاي سبز

3/67تأثیر راه اندازی اتاق فکر در پارک ها در حفظ فضاي سبز

4-1-8- شاخص مشارکت در ارزیابي طرح ها و فعالیت ها

این شاخص از حاصل جمع نظرات پاسخگویان درباره مشارکت  در ارزیابی پاسخگویان به دست آمده است. نتایج 
نشان دهنده آن است که مشارکت در ارزیابی طرح ها و فعالیت ها 11/2 درصد پاسخگویان در حد خیلي  کم و کم، 
39/0 درصد تا حدودی و در مقابل، مشارکت در ارزیابی 49/7 درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلي  زیاد مي باشد.
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جدول 4-1-8- توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص مشارکت در ارزیابي طرح ها و فعالیت ها 

درصد معتبردرصدفراوانينوع ارزیابی

71/81/8خیلي کم

369/49/4کم

14938/839/0تا حدودی

15239/639/8زیاد

389/99/9خیلي زیاد

-20/5بی پاسخ

384100100جمع

4-1-9- مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشارکت در ارزیابي طرح ها و فعالیت ها

در مورد سؤاالت مشارکت در ارزیابي طرح ها و فعالیت ها همان طور که در جدول آمده باالترین میانگین مربوط 
به »تأثیر مدیریت فضاي سبز بر استفاده از منابع و امکانات موجود« و پایین ترین میانگین مربوط به گویه »میزان 

برخورداری نیروهاي فضاي سبز از مهارت هاي الزم« بوده است. 
جدول4-1-9- مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشارکت در ارزیابي طرح ها فعالیت ها

میانگین)از تا 5(سؤاالت مشارکت در ارزیابي طرح ها فعالیت ها

3/74تأثیر مدیریت فضاي سبز بر استفاده از منابع و امکانات موجود

3/40تأثیر ارزیابي فرد از فعالیت هاي فضای سبز بر ارائه خدمات بهتر

3/15میزان موفقیت مدیریت فضاي سبز براي جلب رضایت شهروندان

3/13میزان برخورداری نیروهاي فضاي سبز از مهارت هاي الزم

3/43میزان برخورداری فضاي سبز اختصاص یافته در اراضي عباس آباد از وسعت الزم

3/53میزان برخورداری فضاي سبز استفاده شده در پارک هاي اراضي عباس آباد از کیفیت الزم

4-1-10- شاخص مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري

نگهداري فضاهاي سبز شهري  و  در حفظ  درباره مشارکت  پاسخگویان  نظرات  از حاصل جمع  این شاخص 
به دست آمده است. نتایج نشان دهنده آن است که مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري 29/3 درصد 
پاسخگویان در حد خیلی کم و کم، 35/9 درصد تا حدودی و در مقابل، مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز 

شهري 34/9درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد مي باشد.
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جدول 4-1-10- توزیع پاسخگویان بر اساس شاخص مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري

درصد معتبردرصدفراوانينوع ارزیابی

369/49/5خیلي کم

7519/519/8کم

13635/435/9تا حدودی

10928/428/8زیاد

236/06/1خیلي زیاد

-51/3بی پاسخ

384100100جمع

4-1-11- مقایســه میانگیــن ســؤاالت شــاخص مشــارکت در حفــظ و نگهــداري فضاهــاي ســبز 
شــهري

در مورد سؤاالت مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري باالترین میانگین 3/45 مربوط به »آموزش 
و فراگیری جهت کاشت نهال، گل و گیاه« و پایین ترین میانگین مربوط به گویه» آموزش و فراگیری رفتارهای 

مناسب در برخورد با فضای سبز « با میانگین 2/56 بوده است.

جدول 4-1-11- مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري

میانگین)از تا 5( سؤاالت مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري

3/05رعایت و توجه به قوانین مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز

2/79بهره گیری از برنامه های آموزشی صداوسیما در خصوص فضای سبز

3/19عدم تخریب فضای سبز

2/68عضویت در تشکل های حامی فضای سبز

3/02مشارکت در فعالیت های گروهی و فراخوان های مربوط به فضای سبز

3/45آموزش و فراگیری شیوه های کاشت نهال، گل و گیاه

3/42آموزش در مورد اوراق قرضه و سایر مشارکت های مالی

2/56آموزش و فراگیری رفتارهای مناسب در برخورد با فضای سبز

4-1-12- اولویت های مشارکتی 

به منظور سنجش اولویت های مشارکتی پاسخگویان در فضای سبز پرسش های گوناگونی در نظر گرفته شد و 
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از پاسخگویان خواسته شد در خصوص هر یک از انواع مشارکت، مالی، اجرایی، فکری و ارزیابی اولویت مشارکت 
خود را بیان کنند. در این قسمت یافته  هاي تحقیق در این خصوص ارائه مي شود.

4-1-12-1- اولویت مشارکت مالي

از پاسخگویان خواسته شده است اولویت خود را در خصوص مشارکت مالی بیان نمایند. همان گونه که مشاهده 
مي کنید 59/7 درصد پاسخگویان خرید اوراق قرضه شهري، 23/5 درصد اهدای زمین جهت احداث فضاي سبز و 

16/8درصد پرداخت بخشي از هزینه ها را اولویت خود در مشارکت مالی دانسته اند.
جدول 4-1-12-1- توزیع پاسخگویان بر اساس اولویت مشارکت مالي

درصد معتبردرصدفراوانينوع ارزیابی

18849/059/7خرید اوراق قرضه شهري

7419/323/5اهدا زمین جهت احداث فضاي سبز

5313/816/8پرداخت بخشي از هزینه ها

-6918/0بی پاسخ

384100100جمع

4-1-12-2- اولویت مشارکت اجرایی

از پاسخگویان خواسته شده است اولویت خود را در خصوص مشارکت اجرایی بیان نمایند. همان گونه که مشاهده 
مي کنید 47/8درصد پاسخگویان کاشت درخت و گل و... ، 28/5 درصد همکاري در پاک سازی پارک ها و 23/7 

درصد احداث پارک را اولویت خود در مشارکت اجرایی دانسته اند.
جدول 4-1-12-2- توزیع پاسخگویان بر اساس اولویت مشارکت اجرایی

درصد معتبردرصدفراوانينوع ارزیابی

10226/628/5همکاري در پاک سازی پارک ها

8522/123/7احداث پارک

17144/547/8کاشت درخت وگل و...

-266/8بی پاسخ

384100100جمع

4-1-12-3- اولویت مشارکت فکری

از پاسخگویان خواسته شده است اولویت خود را در خصوص مشارکت فکری بیان نمایند. همان گونه که مشاهده 
مي کنید 39/7 درصد پاسخگویان همکاري با نظام پیشنهاد ات، 38/9 درصد ارائه ایده های نو و 21/4 درصد عضویت 
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در اتاق های فکر و ... را اولویت خود در مشارکت فکری دانسته اند.
جدول 4-1-12-3- توزیع پاسخگویان بر اساس اولویت مشارکت فکری

درصد معتبردرصدفراوانينوع ارزیابی

13835/938/9ارائه ایده های نو

14136/739/7همکاري با نظام پیشنهاد ات

7619/821/4عضویت در اتاق های فکر و ...

-297/6بی پاسخ

384100100جمع

4-1-12-4- اولویت مشارکت در ارزیابي

به منظور سنجش اولویت مشارکت در ارزیابي پاسخگویان گویه  های مختلف در نظر گرفته شد. نتایج نشان 
می دهد، 44/0 درصد پاسخگویان کیفیت فضاي سبز، 37/6 درصد عملکرد نیروي انساني و 21/4 درصد کمیت 

فضاي سبز را اولویت خود در مشارکت در ارزیابي بیان نموده اند.
جدول 4-1-12-4- توزیع پاسخگویان بر اساس اولویت مشارکت در ارزیابي

درصد معتبردرصدفراوانينوع ارزیابی

6617/218/4کمیت فضاي سبز

15841/144/0کیفیت فضاي سبز

13535/237/6عملکرد  نیروي انساني

-256/5بی پاسخ

384100100جمع

4-2- نتایج آزمون فرضیات

به منظور سنجش مشارکت هاي مالي، اجرایی، فکری و ارزیابی پاسخگویان بر مشارکت در حفظ و نگهداری 
فضای سبز از آزمون پیرسون استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر است. 

4-2-1- بــه نظــر می رســد مشــارکت هاي مالــي شــهروندان بــر مشــارکت در حفــظ و نگهــداري 
فضاهــاي ســبز مؤثر اســت.

 )sig=0.000( نتایج ضریب همبستگی پیرسون در فاصله اطمینان 99 درصد و سطح معناداري  به  با توجه 
این فرضیه تأیید گردید. به بیان دیگر در این تحقیق مشارکت های مالی بر مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي 
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سبز مؤثر است، شدت این رابطه در حد قوي بوده و جهت این رابطه مستقیم است یعنی با افزایش میزان مشارکت 
مالی پاسخگویان میزان مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز آن ها در این پژوهش افزایش می یابد. لذا این 
فرضیه در راستای نظریه علوی تبار، غفاری و ازکیا است که مشارکت مالی افراد را بر مشارکت در طرح ها و حفظ 

آن تأثیرگذار می دانند.
جدول 4-2-1- رابطه آماري تأثیر مشارکت هاي مالی بر مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز

متغیر مستقل   
متغیر وابسته

مشارکت هاي مالی

 )r( سطح معناداری همبستگي پیرسون

0/4430/000مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز

ــظ و  ــارکت در حف ــر مش ــهروندان ب ــی ش ــارکت هاي اجرای ــد مش ــر می رس ــه نظ 4-2-2- ب
ــت. ــر اس ــهري مؤث ــبز ش ــاي س ــداري فضاه نگه

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون مشارکت هاي اجرایی بر مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي 
سبز مؤثر است. با توجه به قدر مطلق ضریب همبستگی )r=0/454(، شدت این رابطه قوي بوده و جهت این رابطه 
مستقیم است یعنی با افزایش میزان مشارکت اجرایی پاسخگویان میزان مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي 
سبز آن ها در این پژوهش افزایش می یابد. لذا بر اساس نظریات آبهوف و کوهن، همچنین ازکیا و غفاری که حضور 
شهروندان را در اجرای طرح ها بر مشارکت شهروندان مؤثر می دانند، در این تحقیق نیز مشارکت های اجرایی بر 

مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز مؤثر است.
جدول 4-2-2- رابطه آماري تأثیر مشارکت هاي اجرایی بر مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز

متغیر مستقل   
متغیر وابسته

مشارکت هاي اجرایی

 )r( سطح معناداری همبستگي پیرسون

0/4540/000مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز

4-2-3- بــه نظــر می رســد مشــارکت هاي فکــری شــهروندان بــر مشــارکت در حفــظ و نگهــداري 
فضاهــاي ســبز شــهري مؤثر اســت.

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون مشارکت هاي فکری بر مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي 
سبز مؤثر است. با توجه به قدر مطلق ضریب همبستگی )r=0/501(، شدت این رابطه قوي بوده و جهت این رابطه 
مستقیم است یعنی با افزایش میزان مشارکت فکری پاسخگویان میزان مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز 
آن ها در این پژوهش افزایش می یابد. بر اساس نظریه باردویچ که نظام پیشنهادات و استفاده از فکر و اندیشه افراد 
را عامل مشارکت بیشتر، افزایش سود، کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و رضایتمندی می داند، این فرضیه همسو با 
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نظریه غفاری و ازکیا، در راستای تأثیر مشارکت فکری شهروندان و ارائه نظرات و پیشنهادها بر مشارکت در حفظ 
و نگهداری فضای سبز می باشد.

جدول 4-2-3-رابطه آماري تأثیر مشارکت هاي فکری بر مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز

متغیر مستقل   
متغیر وابسته

مشارکت هاي فکری

 )r( سطح معناداری همبستگي پیرسون

0/5010/000مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز

ــارکت در  ــر مش ــا ب ــي فعالیت ه ــهروندان در ارزیاب ــارکت هاي ش ــد مش ــر می رس ــه نظ 4-2-4- ب
حفــظ و نگهــداري فضاهــاي ســبز شــهري مؤثــر اســت.

ارزیابي فعالیت ها بر مشارکت در حفظ و نگهداري  با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون مشارکت  در 
فضاهاي سبز مؤثر است. با توجه به قدر مطلق ضریب همبستگی )r=0/343(، شدت این رابطه در حد متوسط روبه 
باال بوده و جهت این رابطه مستقیم است یعنی با افزایش میزان مشارکت در ارزیابي فعالیت ها پاسخگویان میزان 
مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز آن ها در این پژوهش افزایش می یابد. این پژوهش با بهره گیری از 
نظریه آبهوف و کوهن که مشارکت شهروندان در ارزیابی طرح ها و فعالیت ها در کنار کارشناسان فنی مؤثر می دانند 

را بار دیگر تائید کرد. 
جدول 4-2-4- رابطه آماري تأثیر مشارکت  در ارزیابي فعالیت ها بر مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز

متغیر مستقل
متغیر وابسته

مشارکت  در ارزیابي فعالیت ها

 )r( سطح معناداری همبستگي پیرسون

0/3430/000مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز

4-2-5- به نظر می رسد بین انواع مشارکت تفاوت معنی داری وجود دارد.

نتایج آزمون فریدمن در فاصله اطمینان 99 درصد، سطح معناداري )sig=0.000( می شود و در  با توجه به 
این تحقیق بین متغیرهای مشارکت  تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان می دهد. باالترین میانگین رتبه ای به 

مشارکت در حفظ و نگهداری فضای سبز و پایین ترین میانگین به مشارکت مالی اختصاص داشته است.
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جدول4-2-5- نتایج آزمون فریدمن 

سطح معنی داریدرجه آزادیمقداره آمارهمیانگین رتبه اینوع مشارکت

1/45مشارکت مالی

733,32540,000

2/51مشارکت فکری

3/12مشارکت اجرایی

3/62مشارکت در ارزیابی فعالیت ها

4/3مشارکت در حفظ و نگهداری فضای سبز

5- نتیجه گیری و پبشنهادها

5-1- یافته های تحقیق

نتایج پژوهش نشان داد که از تعداد384 نفر جامعه آماری 45/1 درصد را مردان و 54/9 درصد را زنان تشکیل  •
می دهند .37/7 درصد پاسخگویان مجرد، 60/2 درصد متأهل و2/1 درصد بدون همسر می باشند.

همچنین اکثریت پاسخگویان یعنی 51/9 درصد به گروه سنی 26 تا35 سال تعلق داشتند و از کل پاسخگویان 
43/8 درصد دارای تحصیالت لیسانس هستند. 

نتایج توزیع پاسخگویان بیانگر آن است که46/2 درصد پاسخگویان طرح های مشارکتی با سود مشخص و 52/9  •
درصد پاسخگویان پرداخت به موقع عوارض را در حفظ و نگهداری فضای سبز مؤثر می دانند، باالترین میانگین 
3/47 مربوط به »پرداخت به موقع عوارض مربوطه« و پایین ترین میانگین مربوط به گویه »پرداخت بخشي از 
هزینه هاي مربوط به حفظ و نگهداري فضاي سبز« با میانگین 2/35 بوده است. برای سنجش سایر مشارکت های 
مالی که پاسخگویان عنوان نمودند،47/8 درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم را بر مشارکت درحفظ 
فضای سبز مؤثر می دانند. همچنین در اولویت بندی مشارکت مالی، خرید اوراق قرضه باالترین اولویت)59/7 
درصدی( را دارد. بنابراین همان گونه که چالمرز معتقد است«هرچه سود حاصل از اوراق قرضه و مشارکت های 
مالی باالتر باشد با استقبال بیشتری از سوی شهروندان مواجه خواهد شد« الزم است مدیریت شهری در زمینه 

فروش اوراق قرضه فضای سبز گام بردارد.

نتایج حاصل از توزیع پاسخگویان بر اساس نظر آنان در خصوص تأثیر مشارکت اجرایی شهروندان در حفظ و  •
نگهداری فضای سبز بیانگر آن است که بیش از 75 درصد پاسخگویان مشارکت در کاشت درخت و گل و بیش 
از 79 درصد پاسخگویان مشارکت در پاک سازی پارک ها را در حفظ و نگهداری از فضاهای سبز مؤثر می دانند. 
باالترین میانگین 4/09 مربوط به »تأثیر مشارکت شهروندان در پاک سازی پارک ها بر حفظ و نگهداری فضاي 
سبز« و پایین ترین میانگین مربوط به گویه »تأثیر NGO ها در حفظ و نگهداري فضاي سبز « با میانگین 3/29 
بوده است. همچنین از بین پاسخگویانی که به سؤال مربوط به سایر مشارکت های اجرایی مؤثر بر مشارکت 
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در حفظ فضاهای سبز پاسخ داده اند، 29/5 درصد آنان آموزش و فراگیری روش های نگهداری فضای سبز و 
16/4درصد اطالع رسانی و تبلیغات را مؤثر می دانند. درمجموع 71/6 درصد پاسخگویان تأثیر مشارکت اجرایی 
را در حد زیاد و خیلی زیاد بیان کردند و در اولویت بندی مشارکت اجرایی، کاشت درخت و گل باالترین اولویت 

یعنی47/8 درصد را در این زمینه دارد.

داده های به دست آمده ازنظر پاسخگویان در خصوص تأثیر مشارکت فکری شهروندان در امور مربوط به فضای  •
سبز بیانگر آن است که65/7درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد مشارکت فکری را در حفظ و نگهداری 
از فضاهای سبز و بیش از 66 درصد پاسخگویان به میزان زیاد و خیلی زیاد مشارکت و استفاده از نقطه نظرات 
شهروندان را در ارتقاء کیفیت فضاهای سبز مؤثر می دانند. باالترین میانگین 3/75 مربوط به » مشارکت شهروندان 
در نیازسنجی ها و تأثیر آن بر کاهش هزینه های حفظ و نگهداري فضاي سبز« و پایین ترین میانگین مربوط به 
گویه »تالش مسئوالن براي جلب مشارکت فکري تمامي شهروندان در امر نگهداري از فضاي سبز« با میانگین 
2/84 بوده است. همچنین 61/8 درصد از پاسخگویان به میزان زیاد و خیلی زیاد راه اندازی اتاق فکر در پارک ها 
را بر مشارکت در حفظ و نگهداری از فضاهای سبز مؤثر می دانند. سایر یافته ها حاکی از اشاره 39/3 درصدی 
پاسخگویان به مورد مشارکت  فکری از طریق سایت های شهرداری می باشد. همچنین در اولویت بندی مشارکت 
 فکری،47/8 درصد پاسخگویان همکاری با نظام پیشنهادات را باالترین اولویت خود بیان نموده اند. بر اساس 
نظریه باردویچ که استفاده از فکر و اندیشه افراد را عامل مشارکت بیشتر، افزایش سود، کاهش هزینه ها، بهبود 
کیفیت و رضایتمندی می داند شایسته است  در خصوص ایجاد اتاق های فکر، سیستم نظام پیشنهادات و آموزش در 

زمینه های اجرایی مشارکت، برنامه ریزی نماید.

نتایج به دست آمده از شاخص ارزیابی نشان دهنده آن است که 49/7 درصد پاسخگویان به میزان زیاد و خیلي  زیاد  •
مشارکت در ارزیابی عملکرد و فعالیت ها و 65/7 درصد پاسخگویان به میزان زیاد و خیلی زیاد مشارکت در ارزیابی 
نحوه استفاده مدیریت از منابع موجود را بر حفظ و نگهداری از فضاهای سبز مؤثر می دانند. باالترین میانگین 3/74 
مربوط به »تأثیر مدیریت فضاي سبز بر استفاده از منابع و امکانات موجود« و پایین ترین میانگین مربوط به گویه 
»میزان برخورداری نیروهاي فضاي سبز از مهارت هاي الزم« با میانگین 3/13 بوده است. ضمناً سایر یافته ها 
بیانگر این است که 36/5 درصد از پاسخگویان تعامل و نحوه برخورد نیروهای فضای سبز را عامل مهمی عنوان 
نموده اند. ضمناً در اولویت بندی مشارکت در ارزیابی، 44/0 درصد پاسخگویان ارزیابی کیفیت فضای سبز را باالترین 

اولویت خود بیان نموده اند.

مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری متغیر وابسته این پژوهش است که در سطح  •
سنجش فاصله ای مورد اندازه گیری قرار گرفت. توزیع فراوانی پاسخگویان بر این اساس بیانگر آن است که 40/5 
درصد پاسخگویان به میزان زیاد و خیلی زیاد تمایل به رعایت قوانین مربوط به حفظ فضای سبز،32/1 درصد به 
میزان زیاد و خیلی زیاد تمایل به عضویت در تشکل های حامی فضای سبز، 40/7 درصد پاسخگویان به میزان 
زیاد و خیلی زیاد تمایل به مشارکت در فعالیت های گروهی و فراخوان ها، 57/8 درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد 
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تمایل به فراگیری شیوه های کاشت نهال و گل و گیاه ،56/5 درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد تمایل به آموزش 
و فراگیری در خصوص اوراق قرضه و سایر مشارکت های مالی و26/2 درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد تمایل به 
آموزش و فراگیری رفتارهای مناسب در برخورد با فضای سبز دارند. باالترین میانگین 3/45 مربوط به »آموزش 
و فراگیری جهت کاشت نهال، گل و گیاه« و پایین ترین میانگین مربوط به گویه »عضویت در تشکل های حامی 
فضاي سبز« با میانگین 2/56 بوده است. همچنین دریافته  های تحقیق از بین پاسخگویانی که به سایر موارد 
اشاره کرده اند ،40,4 درصد نسبت به اطالع رسانی و تبلیغات و29/8 درصد نسبت به مشارکت در گزارش و انعکاس 

تخلفات و تخریب فضای سبز به مسئولین اظهار تمایل نموده اند.

به منظور سنجش اولویت های مشارکتی پاسخگویان در فضای سبز سؤاالت مختلفی مطرح و از پاسخگویان  •
خواسته شد در خصوص هر یک از انواع مشارکت های مالی، اجرایی، فکری و ارزیابی، اولویت مشارکتی خود 
را بیان کنند. براین اساس 59/7 درصد پاسخگویان خرید اوراق قرضه را اولویت خود در مشارکت مالی عنوان 
نموده اند.47,8 درصد همکاری در کاشت درختان و گل را اولویت مشارکت اجرایی ،39/7 درصد همکاری با نظام 
پیشنهادات را اولویت در مشارکت فکری و 44 درصد پاسخگویان ارزیابی کیفیت فضای سبز را اولویت خود در 

مشارکت در ارزیابی عنوان نمودند.

5-2- نتیجه گیری

 فضاي سبز که بخشي از سیماي شهر را تشکیل مي دهد، به عنوان یکي از پدیده هایي است که انسان همواره 
از  به عنوان یکي  تا آن حد است که  بود. اهمیت فضاهاي سبز در محیط شهري  بوده و خواهد  با آن در تماس 
زندگي محسوب  کیفیت فضاي  ارتقاي  براي  معیاري  درعین حال  و  توسعه یافتگی جوامع مطرح شده  شاخص هاي 
مي شوند به همین جهت ایجاد و نگهداری آن در کالن شهر تهران از اهمیت بسیار برخوردار است. نکته بسیار مهم 
در حفظ و نگهداری فضای سبز، کاهش هزینه های آن است، که به طور حتمی مشارکت شهروندان در میزان کاهش 

آن تأثیرگذار خواهد بود.

باورها،  نظام  بر  آن  در  و  دارند  وبري  منشأ  که  نظریه هایی  نظریه مطرح شد،  دودسته  با مشارکت  ارتباط  در 
گرایش ها و اندیشه ها تأکید مي شود و دسته دوم نظریه ها که بر جنبه رفتاري تأکیددارند و رفتار را بیش از آن که 
حاصل باور ها و گرایش ها بدانند، نتیجه تفاوت سود و زیان تصور مي کنند به عبارتی منافع حاصل از آن بر هزینه ها، 
داوطلبانه  و  آگاهانه  رفتاري  و  جمعي  برخرد  مبتني  فرآیندي  مشارکت به صورت  حاضر  پژوهش  در  گیرد.  فزوني 
تعریف شده است که شرکت همه افراد ذي نفع در همه ابعاد برنامه ریزی و تصمیم گیری، مدیریت، اجراء، ارزیابي و 

کنترل، تقسیم منافع و سود را براي رسیدن به هدف دربرمی گیرد.

در نظریات مطرح شده دو نوع نگاه به مشارکت بیان گردید. نگاه اول که مشارکت را به صورت ابزاری می نگرد 
و به نتایج حاصل از مشارکت توجه دارد و نگاه دوم که مشارکت را هدف می داند. رویکرد پژوهش حاضر تلفیقی 
از دو دیدگاه فوق است در تحقیق حاضر بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده، نقش های مشارکت شهروندان 
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در  مشارکت  و  فکری  مشارکت  اجرایی،  مشارکت  مالی،  مشارکت  به  می دهند،  تشکیل  را  مستقل  متغیرهای  که 
ارزیابی طرح ها تقسیم شد و متغیرهای تحقیق با بهره گیری از نظریات آبهوف و کوهن، غفاری و ازکیا و علوی 
تبار تعریف گردید. شاخص های مشارکت مالی را پرداخت بخشی از اعتبارات و هزینه ها)ایجاد و حفظ نگهداری(، 
خرید اوراق قرضه و پرداخت به موقع عوارض شامل گردید، شاخص های مشارکت اجرایی، شامل حضور NGO ها، 
حضور شهروندان در مراحل اجرایی، ایجاد مکانی برای فضای سبز، کاشت درخت و گل و پاک سازی پارک هاست. 
شاخص های مشارکت فکری، ارائه نظرات و پیشنهادها، تالش مسئوالن برای جلب مشارکت فکری شهروندان، 
ایجاد اتاق فکر و شرکت در نیازسنجی هاست و شاخص مشارکت در ارزیابی، ارزیابی شهروندان از نحوه استفاده 
بهتر، موفقیت مدیریت فضای سبز در جلب  ارائه خدمات  نحوه  امکانات موجود،  و  منابع  از  مدیریت فضای سبز 
رضایت شهروندان، برخورداری فضای سبز از وسعت و کیفیت الزم و برخورداری نیروهای فضای سبز از مهارت 
الزم را در برمی گیرد. در تعیین شاخص های مشارکت در حفظ و نگهداری از فضاهای سبز ازنظر بیژن زاد استفاده 
شد که شاخص های، رعایت قانون، شرکت در برنامه های آموزشی صداوسیما، عدم تخریب فضای سبز، مشارکت 
در فعالیت های گروهی و فراخوان ها، آموزش و فراگیری شیوه های کاشت نهال، گل و گیاه، آموزش درزمینه اوراق 
قرضه و سایر مشارکت های مالی، آموزش رفتارهای مناسب در برخورد با فضای سبز را مطرح نموده. بر همین اساس 
سؤاالت پرسشنامه تنظیم و بین تعداد 384 نفر از شهروندان منطقه 3 که از بوستان های اراضی عباس آباد استفاده 

می کنند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک توزیع گردید.

5-3- پیشنهادها

فروش اوراق قرضه شهری)اوراق مشارکت( توسط شهرداری به منظور توسعه، حفظ و نگهداری فضاهای سبز. •

اعتمادسازی توسط شهرداری از طریق اطالع رسانی اقدامات مربوط به ایجاد، حفظ و نگهداری فضاهای سبز  •
شهری، اعالم هزینه های انجام شده بابت طرح ها و پروژه ها و شفاف سازی در این زمینه

سهیم کردن شهروندان مشارکت جو در منافع ایجادشده ناشی از ایجاد فضای سبز •

اختصاص تراکم ساختمان به افرادی که نسبت به اهداء زمین جهت فضای سبز اقدام می نمایند •

کاهش عوارض شهرداري براي شهروندان مشارکت جو  •

تقویت مشارکت شهروندان در محالت، از طریق دخیل نمودن شورایاران همچنین همکاری شهریاران جوان در  •
ایجاد، حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری

نام گذاری بوستان ها به نام شهروندانی که در اهداء زمین و یا احداث آن نقش اساسی دارند •

استفاده و بهره برداری از رسانه های گروهی بخصوص صداوسیما برای تهیه و ارائه گزارش های مستند و تأکید بر  •
اهمیت فضای سبز در سالمتی جسم و روان شهروندان 
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ایجاد وب سایت فضای سبز به منظور أخذ نظرات شهروندان و ایجاد ارتباطی دوسویه بین مدیریت شهری و  •
شهروندان

ایجاد اتاق های فکر در پارک ها و عضویت افراد فعال، خالق، صاحب نظر و کارشناس در این اتاق ها •

برگزاری کارگاه های علمی– آموزشی برای عالقه مندان به فراگیری مسائل مربوط به اوراق قرضه •

فعال سازی هرچه بیشترکلنیک های گل و گیاه در پارک ها •
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نقشه اراضی عباس آباد
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ماکتی از اراضی عباس آباد

فضای سبز اراضی عباس آباد



http:rpc.tehran.ir
email:info@rpc.tehran.ir

معاونت علـــم  و فنــــــاوري 

ــينى، به تبع آن نيازهاى اقتصادى و اجتماعى  ــتاب جمعيت و رشد سريع شهرنش افزايش فزاينده و پرش
شهروندان در دهه هاى اخير، موجب عدم تعادل و توازن اكولوژيكى شهرها شده و هدررفت فضاهاى سبز 
شهرى در شهرها و حومه ها را به دنبال داشته است. يكى از مهم ترين مؤلفه هاى اثرگذار در اعاده اين توازن، 

و اجتناب از گسيختگى آن، بهره گيرى از توان و ظرفيت هاى بالقوه شهروندان است. 
واقعيت اين است كه مديريت كالن شهرى چون تهران بدون مشاركت واقعي شهروندان امرى دشوار است 
چراكه بدون چنين مشاركتى، هزينه هاى هنگفتى درزمينه حفظ و نگهدارى بوستان ها و فضاهاى  سبز 
شهرى بر مديريت شهرى تحميل مى گردد. تحقيق حاضر نشان مى دهد كه متغيرهايى چون مشاركت 
ــاركت اجرايى، مشاركت فكرى و مشاركت در ارزيابى، مجموعاً بر حفظ و نگهدارى از فضاهاى  مالى، مش

سبز شهرى تأثير بسزايى دارد. 


