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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه مشارکت يکی از مفاهیم کلیدي و اصلی توسعه پايدار به شمار میرود .مديران و برنامه
ريزان شهري همواره سعی نمودهاند با جلب مشارکتهاي مردمی به يکی ازاهداف خود که شناخت نقش مشارکت
شهروندان در حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز شهري است نائل گردند .اين مقاله نیز در راستاي همین هدف به "
شناخت نقش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز شهري (مطالعه موردي اراضی عباس آباد)"
پرداخته است.
روش پژوهش :اين پژوهش به روش پیمايش و از نوع توصیفی – تحلیلی است که از ابزار پرسشنامه استفاده شده
است .روش نمونه گیري تصادفی سیستماتیک میباشد .جامعه آماري تحقیق  383نفر است و از بین شهروندان ساکن
در منطقه  3شهر تهران که از بوستانهاي اراضی عباسآباد استفاده میکنند انتخاب شدند.
یافتهها :يافتهها نشانگر اين است که درمشارکتهاي مالی  15/1درصد پاسخگويان پرداخت به موقع عوارض ،در
مشارکت اجرايی  91/8درصد پاسخگويان مشارکت در پاکسازي پارکها ،درمشارکت فکري  61/5درصد پاسخگويان
مشارکت در نیازسنجیها ،و درمشارکت در ارزيابی  31/9درصد پاسخگويان مشارکت در ارزيابی عملکرد و فعالیتها را
برمشارکت در حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز را موثر دانسته اند.
نتیجه گیری :نتايج حاصل از اين مقاله نشانگر اين است که در سطح  11درصد اطمینان متغیرهاي مشارکت مالی،
مشارکت اجرايی ،مشارکت فکري و مشارکت در ارزيابی بر مشارکت در حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز شهري موثر
است .باالترين میانگین رتبه اي به مشارکت در حفظ و نگهداري فضاي سبز و پايین ترين میانگین به مشارکت مالی
اختصاص داشته است ،همچنین شهروندان مايل به مشارکت در طرحهايی هستند که بار مالی کمتر و سود بیشتري
دارند .از اينرو پیشنهاد می گردد مديريت شهري در جهت سهیم کردن شهروندان مشارکت جو در منافع حاصل از
طرحهاي فضاي سبز گامی جدي بردارد.
واژگان كلیدی :مشارکت ،مشارکت مالی ،مشارکت اجرايی ،مشارکت فکري ،مشارکت درارزيابی ،حفظ و نگهداري
فضاي سبز
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مقدمه
افزايش جمعیت و رشد شهرنشینی به عنوان
پیامدهاي صنعتی شدن ،در بسیاري ازکشورها مشهود
است .اين پديده تا قبل از سال  5100میالدي ،مختص
كشورهاي غربی بود ،اما از ابتداي قرن بیستم،
شهرنشینی ،كشورهاي در حال توسعه را نیز در برگرفت
به طوري که هم اکنون در اغلب كشورهاي در حال
توسعه جمعیت شهرنشین بیشتر از جمعیت روستانشین
آنها است .گسترش شهرها ،شهروندان را با مشکالتی
همچون کمبود امکانات شهري مانند مسكن ،آب ،برق
و… مواجه ساخت از طرفی نیز تامین اين نیازها منجر
به آلودگیهاي مختلف ،کمبود فضاي سبز ،شکلگیري
حاشیه نشینی ،بیکاري و به تبع آن انواع معضالت
اجتماعی گرديد .امروزه ،حل مسائل شهري ،جز با
شناختن نیازها ،خواستهها و نگرشهاي شهروندان امكان
پذير نیست و شناخت مسائل هم جز با پژوهش میسر
نیست ،پژوهشهاي اجتماعی میتوانند مورد استفاده
سیاست گذاران و برنامهريزان و مديران شهري قرار گیرد.
نتايج اين پژوهشها میتواند در نوع و میزان نقشی كه
هريک از شهروندان میتوانند در مشارکت و رفع
مشكالت شهري داشته باشند موثر باشد .مشاركت
شهروندان در مديريت شهري از جمله حفظ و نگهداري
از فضاهاي سبز شهري میتواند در كاهش هزينهها،
كاهش تخريبها و در نهايت افزايش تعامل و مشارکت
بین مديريت شهري و شهروندان مؤثر باشد .از اينرو
مديريت شهري بايد تمام تالش خود را معطوف به ارائه
راهکارهايی نمايد تا بتواند از مشارکت شهروندان در
حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز شهري به بهترين شکل
ممکن بهرهمند گردد .مقاله حاضر تحت عنوان «بررسی
نقش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداري از فضاهاي
سبز شهري و راهکارهاي آن» است كه به بیان نظري
تحقیق پرداخته و نقش مشاركت شهروندان را با استفاده
از تحقیق كاربردي میسنجد .در پايان نیز راهكارهايی
براي تحقق هر چه بیشتر مشاركت و افزايش آن مطرح
میكند.
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بیان مسئله
معضالت شهري پس از انقالب صنعتی از جمله
افزايش سريع جمعیت و رشد بی رويه شهرنشینی و به
تبع آن نیازهاي اقتصادي و اجتماعی باعث از دست رفتن
تعادل اکولوژيک شهرها و نابودي باغها و مزارع در شهرها
و حومه آنها شد .اين مسئله براي مديران شهري و حتی

شهروندان زنگ خطري بود که به عمق تخريب
محیطزيستشان پی ببرند و در پی بازسازي ،حفظ و
افزايش فضاهاي سبز باشند .بنا بر اعالم وزارت محیط
زيست سئول ،میزان فضاي سبز در اين شهر از
سال 5005رو به افزايش است .اين میزان پیشرفت به
دلیل انجام پروژههايی مانند سازمان سبز سئول است.
اين پروژه توسط يک سازمان غیردولتی با همکاري مردم
و البته پشتیبانی شهرداري اداره میشود ( B young-E
).Yang & Kang-Oh Lee 2011
در ايران با اقلیم و تنوع آب و هوايی و سرانه فضاي
سبز بین  9تا  55مترمربع براي هر نفر ،در مقايسه با
شاخص تعیین شده از سوي محیط زيست سازمان ملل
متحد ( 50تا  51مترمربع) (سعیدنیا )5385 ،38
متاسفانه شاهد از بین رفتن جنگلها و باغها و تغییر
کاربري آنها هستیم.
کالن شهر تهران نیز از اين اتفاقات به دور نمانده و
بخش زيادي از باغات به دلیل محدوديت زمین و ارزش
يافتن آن تخريب و تغییر کاربري داد .ظرفیت پااليش و
جذب آاليندهها به دلیل تخريب فضاي سبز در اين شهر
پايین است .واقعیت اين است که اداره و مديريت كالن
شهري چون تهران بدون مشاركت واقعی شهروندان امري
است دشوار و به همین جهت است که مديريت شهري
خواستار مشارکت شهروندان در عرصههاي مختلف از
جمله حوزه امور شهري و حفظ و نگهداري از پارکها و
فضاي سبز شهري است.
هدف اين مقاله شناخت نفش مشارکت شهروندان در
حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري است و از آنجا که
تحقیق میبايست محدوده خاص و مشخصی داشته
باشد ،اين پژوهش به اراضی عباسآباد که بخشی از آن
در محدوده منطقه  3شهرتهران واقع گرديده اختصاص
يافته است .اراضی عباسآباد به دلیل موقعیت منحصر به
فرد و ويژه آن انتخاب شده است .بديهی است که حفظ و
نگهداري اين حجم از فضاي سبز (حدود  95هکتار بهره
برداري شده) نیاز به منابع مالی زيادي دارد و بی شک
بدون مشارکت شهروندان ،شرکت نوسازي عباسآباد
ساالنه با هزينههاي زيادي در زمینه حفظ و نگهداري
پارکها و فضاهاي سبز شهري مواجه میگردد .بنابراين
سوال اصلی اين مقاله عبارت است از اينکه مشارکت
شهروندان چه نقشی در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز
شهري دارد؟ و چه راهکارهايی براي آن میتوان ارائه
داد؟
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اهمیت و ضرورت تحقیق

 -5نحوه مشارکتهاي مالی شهروندان در حفظ و
نگهداري فضاهاي سبز شهري چگونه است؟
 -5نحوه مشارکتهاي اجرايی شهروندان در حفظ و
نگهداري فضاهاي سبز شهري چگونه است؟
 -3نحوووه مشووارکتهوواي فکووري شووهروندان درحفووظ و
نگهداري فضاهاي سبز شهري چگونه است؟
 -3نحوه مشارکت شوهروندان در ارزيوابی فعالیوتهواي
مربوط به حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري
چگونه است؟
 -1نحوه اولويتبندي انواع مشارکت شهروندان در حفظ
و نگهداري فضاهاي سبز شهري چگونه است؟

ضرورت و اهمیت مشاركت واقعی و هدفمند در
فعالیتهاي اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی و فرهنگی بر
همگان آشکار است از اينرو انجام پژوهشهايی از اين
دست راهی است براي دستیابی به نگرش و میزان تمايل
شهروندان به انجام امور مشارکتی باالخص حفظ و
نگهداري فضاهاي سبز است .فضاهاي سبز بر حسب
مقیاس و شکل خود ،به عنوان يکی از عوامل مشخصه
شهر عمل کرده و تشخص و هويت شهر را تقويت
میکنند .يکی از شاخصهاي شناسايی هويت فرهنگی
شهر ،مؤلفه طبیعی اس(Behzadfar 2007, 54) .
از آنجايی که تا کنون به اين موضوع پرداخته نشده
است ،انجام پژوهش و پرداختن به اين کاربري در شهرها
خصوصا کالن شهرتهران امري ضروري و مهم و به عنوان
يکی از نیازهاي ضروري جوامع شهري ،در جهت هدايت
شهروندان به سوي فعالیت هاي مشارکتی و رسیدن به
استانداردهاي جهانی است.

اجرائی ،مشارکتهاي فکري ،مشارکتهاي شهروندان در
ارزيابی فعالیتها بر مشارکت در حفظ و نگهداري
فضاهاي سبز شهري موثر است.

اهداف پژوهش

ادبیات پژوهش

الف) هدف آرمانی :واگذاري امور مربوط به حفظ و
نگهداري فضاي سبز به شهروندان
ب)هدف اصلی :شناخت نقش مشارکت شهروندان در
حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري و راهکارهاي
آن
ج) اهداف فرعی:
شناخت نقش مشارکت مالی شهروندان در حفظ و
نگهداري فضاهاي سبز شهري ،شناخت نقش مشارکت
اجرايی شهروندان در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز
شهري ،شناخت نقش مشارکت فکري شهروندان در
حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري ،شناخت نقش
مشارکت شهروندان در ارزيابی فعالیتهاي مربوط به
حفظ و نگهداري فضاهايسبزشهري ،شناخت اولويتهاي
مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز
شهري ،ارائه پیشنهادها و راهکارها جهت افزايش
مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز
شهري
سوالهای تحقیق
 سوال اصلی تحقیق مشارکت شهروندان در حفظ ونگهداري فضاهاي سبز شهري چگونه است؟
 -سوال هاي فرعی:

فرضیههای تحقیق:
 -به نظر میرسد مشارکتهاي مالی ،مشارکتهاي

مشارکت :از حیث مفهومی ،واژه « مشارکت » به
معناي شراکت و همکاري در کاري ،امري يا فعالیتی و
حضور در جمعی ،گروهی و سازمانی جهت بحث و
تصمیم گیري چه به صورت فعال و چه به صورت
غیرفعال است (علوي تبار .)51 ،5391
مشارکت اجتماعی ،عبارت است از« :فرآيندي مبتنی
بر خرد جمعی و رفتاري آگاهانه و داوطلبانه كه شركت
همه افراد ذينفع را در ابعاد برنامهريزي و تصمیمگیري،
مديريت ،اجرا ،ارزيابی و كنترل ،تقسیم منافع و سود
براي رسیدن به هدف در بر میگیرد» .و داراي ابعاد زير
میباشد.
مشارکت فکري ،مشارکت در امور اجرايی (از ساخت
تا بهرهبرداري -برنامهريزي و تصمیمگیري) ،مشارکت
مالی (تأمین بخشی يا کل اعتبار طرح يا برنامهها) (ازکیا
و غفاري .)5383 ،513
 ديدگاههاي نظري در باره مشارکت:الف) ديدگاه ابزارگرايانه ،مشارکت را فی نفسه هدف
نمیداند ،بلکه آن را ابزاري جهت توفیق برنامههاي
توسعه در نظر میگیرد.
ب) ديدگاه هدف گرايانه ،مشارکت در سیاست و در
فعالیت سازمانهاي اجتماعی وظیفه شهروند فعال
میداند و نه صرفا وسیلهاي براي تامین نیازها و
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منافع شحصی يا کسب فايده (علوي تبار ،38
.)5391
 نظريه هاي مربوط به مشاركت پذيريالف) نظريههايی كه منشاء وبري دارند و در آن بر نظام
باورها ،گرايشها و انديشهها تأكید میشود .اين
نظريهها متغیر «بی قدرتی» را به عنوان مهمترين
متغیر مورد توجه قرار دادهاند.
ب) دسته دوم نظريهها بر جنبه رفتاري تأكید دارند و
رفتار را بیش از آن كه حاصل باورها و گرايشها
بدانند ،نتیجه تفاوت سود و زيان تصور میكنند.
 نظريه هومنز :دسته دوم نظريهها به مفاهیم پاداشو تنبیه توجه دارند و دو قضیه را مطرح میکند:
 قضیه موفقی :اگر عملی كه از فرد سر میزند،پاداش دريافت كند ،احتمال تكرار آن افزايش میيابد.
 قضیه ارزش :هر چه نتیجه يك كنش براي شخصبا ارزشتر باشد ،احتمال بیشتري دارد كه همان كنش را
دوباره انجام دهد( .ريتزر.)5393 ،51 1
 آرنشتاين( 2نردبان مشارکت)« :آرنشتاين»مشارکت را فرايند سهیم شدن مردم در قدرت جهت
تاثیرگذاري بر رفتار دولت میداند .از نظر وي مشارکت
توزيع مجدد قدرت است که در سطوح مختلف اتفاق می
افتد .وي هشت سطح مشارکت شهروندان را بر روي
نردبانی موسوم به « نردبان مشارکت آرنشتاين» از
يکديگر تفکیک میکند و به نمايش می گذارد که از
پايین به باال بدين شرح است:
 )5دستکاري و عوام فريبی )5درمان  )3اطالع
رسانی )3مشاوره  )1تسکین بخشیدن  ) )6شراکت )9
قدرت تفويض شده  )8اختیار شهروندان
براساس نظر ارنشتاين ،در پايینترين پله اين
نردبان ،عدم مشارکت وجود دارد و شهروندان از هیچ
قدرتی برخوردار نیستند .گاهی برخی سازمانها با ايجاد
شکلی ساختگی از مشارکت ،به عوام فريبی میپردازند.
سرپوش گذاشتن بر ديدگاهها و رفتارها از طريق
نظرسنجی ،هدف پله درمان است .مراتبی از اطالع رسانی
به شهروندان نسبت به حقايق موجود دربارة برنامهها ،پله
بعدي است .درصورت عملکرد مناسب در مرحلۀ آگاه
سازي ،حرکت به سوي جلب مشارکت شهروندان آغاز
میشود و مشاوره براي انعکاس نظرات شهروندان به
تصمیم گیرندگان سودمند خواهد بود .نتیجۀ اين مشاوره،
برخورداري کم از حق مشارکت است اما به طور موقت و
تسکین بخش که مشارکت واقعی محسوب نمیشود .در
پلکان بعدي اشکال واقعی مشارکت ديده میشود که در

قالب همکاري ،قدرت تفويض شده و نظارت شهروند
مطرح میشوند و بیانگر توزيع قدرت شهروند به واسطۀ
مذاکره است .مخالفان بر اين عقیدهاند که اين سطح به
دلیل هزينه بر بودن ،نارسايی و امکان سوء استفاده
فرصت طلبان ،مانع از ارائۀ مناسب خدمات عمومی می-
شود .در واقع با اين نردبان میتوان به تفاوت مشارکت
تصنعی و واقعی پی برد( .شیانی .)5383 ،568
جدول  :5فرصت ها (مزاياي) استفاده از مشارکت شهروندان
Government may

Citizen may

شناخت شهروندان

شناخت دولت

متقاعد کردن شهروندان و ايجاد
اعتماد

متقاعد کردن دولت

حمايت از تصمیمگیريها

به دست آوردن مهارتهاي
يک شهروند فعال

دستیابی و اجماع به نتايج

دستیابی و اجماع به نتايج

اجتناب از هزينههاي برنامه
بازسازي در زمان شروع مشارکت

کنترل برخی از امور سیاسی

دستیابی به سیاست و بهترين
تصمیمات

دستیابی به سیاست و
بهترين راه حل تصمیمگیري

جدول ش :5معايب مشارکت شهروندان
Government may

Citizen may

افزايش زمان براي تحقیق پروژها
و کارکنان در صورتی که مشارکت
در اواخر پروسه باشد

افزايش زمان مصرف شده
براي يادگیري در مورد
موضوعات و نظرات

ايجاد خصومت بیشتر نسبت به
دولت

عدم ايجاد حس مشارکت
جويی در صورت ناديده
گرفتن شهروندان

از دست دادن کنترل تصمیم-
گیري

در صورتی که يک سیاست و
تصمیمگیري بد از منافع
شخصی تاثیر پذيرد

با
مخالفت
شهروندان مخالف

تصمیمگیري

اختصاص بودجه کمتري براي
انجام پروژه ها
( ;Sutton 2013: 6, According to Callahan, 2002
Lukensmeyer and Boyd, 2004; Santos and Chess,
2003).

نقش مشارکت شهروندان
بر اساس نظريه آيزن و فیش باين ،اقدام مشاركت
توسط يك فرد هنگامی صورت میپذيرد كه اوالٌ انگیزه
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كافی براي مشاركت را يافته باشد ،ثانیاً امكان مشاركت
براي فرد خواهان آن فراهم گشته باشد (علوي تبار ،51
 .)5391در اين زمان است که شهروندان نقشهايی را
عهدهدار خواهند شد .اين نقشها میتواند به شکل زير
باشد:
 مشارکت مالی :در مورد مشاركت در تأمین مالیهزينه انجام طرحها ،شهرداريها و دولتهاي محلی،
اغلب میکوشند که منابع مالی مورد نیاز براي پروژههاي
مختلف سرمايهگذاري خود را ،از طريق فروش«اوراق
قرضه شهري» تامین نمايند (هاشمخانی به نقل
از .)Harris 2004
هر چه عرضه کننده اوراق قرضه ،سود باالتري را
پیشنهاد نمايد ،سوابق روشن و اعتبار زيادتري در
پرداخت به موقع مبالغ سررسید و نیز کوپنهاي بهره
داشته باشد و همچنین زيرساختهاي گستردهتر و
شفافتري براي خريد و فروش اوراق مذکور در بازار
ثانويه ،پیش از تاريخ سررسید وجود داشته باشد،
استقبال شهروندان از خريد اوراق مربوطه بیشتر خواهد
بود و در نتیجه عرضه کننده اين اوراق خواهد توانست
میزان بیشتري از اين اوراق را بفروشد و منابع مالی
بیشتري را از اين طريق فراهم سازد.
مشارکت مالی میتواند به صورت تأمین بخشی يا
کل اعتبار طرح يا برنامهها باشد ( ازکیا و غفاري ،513
.)5383
 مشارکت اجرايی :برخی مشارکت در تصمیمگیريو مديريت را بخشی از مشارکت اجرايی تعريف کردهاند و
شامل مشارکت درتعیین هدفها ،گزينش راههاي
مختلف اجراي کار ،دگرگونی و حل مشکالت است .برخی
حضور مردم در مراحل اجرايی طرحها و پرداخت بخشی
از هزينهها را مشارکت در اجرا تعريف میکنند.
 مشارکت فکري :مشارکت فکري پیش نیازمشارکت در تصمیمگیري است و يکی از انواع مشارکت
است که شهروندان (در بعد خارجی) و کارکنان سازمان
(در بعد داخلی) میتوانند با ارائه نظرات و پیشنهادات
خود بر تصمیمات مديران و برنامهريزان تاثیر بگذارند.
خرد جمعی به عنوان يكی از مهمترين محورهاي
مشاركت براي هدايت و برنامهريزي شهرها داراي اهمیت
شده است .از اين رو بسیاري از شهرهاي بزرگ جهان
خیلی زود به استفاده از اين روش روي آورده و با بهره-
مندي از تجارب شهروندان به اتخاذ روشهاي نوين در
اداره شهرها روي آوردند (غفاري .)5310 ،531

مكانیزمهاي متفاوتی براي عملی كردن مديريت
مشاركتی وجود دارد ازجمله:
 )5نظام يا سیستم پیشنهادات :تكنیكی است كه
میتوان از فكر و انديشههاي كاركنان براي مسئلهيابی،
چارهجويی و حل مسائل و مشكالت سازمانی بهره جست
(كرد رستمی .)5315
 )5اتاق فکر :3يکی از ابزارهاي توسعه خالقیت و
ايجاد افکار نو که از عادات به عمل پیش از تفکر يا تفکر
پس از عمل رهايی ايجاد میکند و فرصتی براي مفهوم
سازي و مفهوم ستانی پديد میآورد ،اتاق فکر است
(اديانی .)5- 5383 ،33
 )3نیاز سنجی :يکی از عواملی که در حفظ و
نگهداري فضاهاي سبز شهري تاثیر گذار است ،طراحی
فضاي سبز است .نیاز سنجی و استفاده از ترجیحات
مردمی در طراحی فضاي سبز موجب میگردد فضاهايی
پويا ،فعال و قابل استفاده براي شهروندان ايجاد شده که
با توجه به مشارکت فکري و حسی مردم در ايجاد
اينگونه فضاها ضمن اين که معضالت حفظ و نگهداري
فضاهاي ياد شده به حداقل ممکن رسیده کاهش
چشمگیري در هزينههاي مربوط به عملیات نگهداري و
حفاظتی فضاهاي سبز ايجاد میشود (خلد برين و
ديگران .)5388 ،30
شايان ذکر است طی بررسیهاي به عمل آمده
شهروندان منطقه  3تاکنون در زمینه مشارکتهاي فوق
همکاري با شرکت نوسازي عباسآباد نداشتهاند.
فضای سبز
 فضاي سبز شهري بخشی از فضاهاي زيستی شهربصورت عرصههاي طبیعی يا مصنوعی است كه گیاهان
عناصر اصلی و بارز آن محسوب میشوند و اين فضاها
تحت نظارت و مديريت انسان طبق ضوابط و قوانین
خاص و با بهرهگیري از تخصصهاي مرتبط با آن با هدف
بهبود شرايط زيستی و رفاهی شهروندان ايجاد و
نگهداري میشوند (ايران نژاد پاريزي ،محمدحسین،
 5386به نقل ازحبیبی ،معصومه و شکوري ،فائزه).
 فضاي سبز شهري ،هر گونه پوشش گیاهی موجوددر محیط زيست شهري از جمله پارکها ،فضاهاي باز،
باغ هاي مسکونی ،يا درختان خیابان را گويند ( Taylor
).2013,1
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عوامل موثر برحفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری
اين عوامل شامل :بودجه ،سازمان ،پرسنل ماهر براي
انجام کار ،مهارت و دانش اولیه و مورد نیاز و مشارکت
جامعه است.) Arvanitidis 2008, 8-17( .
مشارکت در حفظ و نگهداری فضای سبز
يکی از مسائل عمده فضاي سبز که در شرايط
اقلیمی موجود تقريباً بطور چهار فصل نیاز به صرف
هزينه و مراقبت مستمر دارد ،مسئله نگهداري و توسعه
فضاي سبز است و در اين راستا استفاده از مشارکت
مردمی بعنوان يک نیاز و ضرورت مطرح است و بايد
رابطه مردم با محیط زيست شهري ،اصلیترين عامل در
مديريت فضاي سبز قلمداد شود .مسئله نگهداري فضاي
سبز نیازمند امعان نظر بیشتر نسبت به سه محور اساسی
زير است :
الف) قانون؛ ب) برنامهريزي؛ ج) استفاده از
مشارکتهاي مردمی (بیژن زاد .)5380 ،509
بررسی موقعیت مکانی و ویژگیهای اراضی عباس-
آباد و فضای سبز آن
اراضی عباسآباد که مورد مطالعه اين پژوهش می
باشد در محدوده مناطق 6 ،3و 9و بوستانهاي مورد نظر
در محدوده منطقه  3شهرتهران واقع گرديده .منطقه3
داراي  35/508کیلومتر مربع مساحت و 513585نفر
جمعیت است .اراضی عباسآباد با  160هکتار وسعت به

عنوان تنها اراضی تا حدودي بکر تهران در نیمه شمالی
شهر واقع شده است .يکی از ويژگیهاي اراضی عباسآباد
فضاي سبز آن است که مواردي همچون ،سازگاري
زيبايی و ظاهر آراسته ،توجه به خصوصیات فیزيولوژيک
و مرفولوژيک گیاهان ،ايجاد آرامش خیال بیننده و جلب
متخصص ،پرهیز از يکنواختی و استفاده ترکیبی از گونه
هاي گیاهی در آن لحاظ شده است .فضاي سبز بهره
برداري شده اراضی عباسآباد حدود  95هکتار و شامل
بوستانهاي طالقانی ،آب وآتش ،بنادر ،نوروز و اکو است.
چارچوب نظری
رويکرد اين پژوهش تلفیقی است يعنی هم مشارکت
را هدف میداند و هم آن را وسیلهاي براي رسیدن به
هدف میداند .محقق ،متغیرهاي تحقیق را با بهرهگیري و
تکیه بر ديدگاههاي آبهوف و کوهن ،ازکیا و غفاري و
علوي تبار تعريف نموده و نقش مشارکت شهروندان را در
حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري درمشارکت مالی،
مشارکت اجرايی ،مشارکت فکري و مشارکت در ارزيابی
فعالیتها در کنار کارشناسان فن موثر میداند در تعیین
شاخصهاي حفظ و نگهداري از فضاي سبز از نظريات
بیژن زاد بهرهمند شده که رعايت قانون ،شرکت در
برنامهها و آموزش شهروندان را عامل مهمی بر مشارکت
در حفظ و نگهداري از فضايسبز میداند و چارچوب
نظري اين تحقیق را تشکیل میدهند.

جدول  :3نظريههاي مورد استفاده در تعیین شاخصهاي مشارکت
موضوع

نظريات

ابعاد

غفاري ،ازکیا
و علوي تبار
 -5مالی

آبهوف و کوهن،
غفاري و ازکیا

 -5اجرايی

غفاري و ازکیا

 -3فکري

آبهوف و کوهن

 -3ارزيابی

مشارکت
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شاخص
خريد اوراق قرضه توسط شهروندان ،پرداخت به موقع عوارض ،شرکت در طرح
هاي مشارکتی با سود مشخص ،پرداخت بخشی از هزينه هاي مربوط به ايجاد
فضاي سبز (کاشت و ،)...پرداخت بخشی از هزينههاي مربوط به حفظ و نگهداري
فضاي سبز (آبیاري ،هرس ،نظافت و)...
ها ،حضور مردم از مراحل اجرايی تا بهرهبرداري ،ايجاد مکانیNGO

(فضا) براي فضاي سبز ،کاشت درخت ،گل و ،...پاکسازي پارکها
ارائه نظرات و پیشنهادات ،تالش مسئوالن در جلب مشارکتهاي فکري ،شرکت
در نیاز سنجی ها ،استقرار اتاقهاي فکر
استفاده مطلوب مديريت فضاي سبز از منابع و امکانات ،نحوه ارائه خدمات بهتر،
موفقیت مديريت فضاي سبز در جلب رضايت شهروندان ،مهارت نیروهاي فضاي
سبز ،وسعت فضاي سبز ،کیفیت فضاي سبز
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پیشینه پژوهش
 در مطالعات داخلی نمیرانیان و همکاران (.)5381« نقش سرمايه اجتماعی در مشاركت شهروندان در امور
پاركهاي جنگلی (مطالعة موردي شهر تهران)» را مورد
سنجش قرار دادهاند .جامعه آماري تحقیق،
بازديدكنندگان پاركهاي جنگلی شهر تهران (چیتگر،
لويزان ،طالقانی و سرخه حصار) بودند که  501نفر به
عنوان نمونه تعیین شدند .نتايج تحلیل همبستگی نشان
داد كه بین مشاركت شهروندان در امور پاركهاي جنگلی
و سرمايه اجتماعی در سطح يك درصد رابطه مثبت و
معنیداري وجود دارد .بر اساس تحلیل واريانس نیز بین
مشاركت شهروندان در امور پاركهاي جنگلی و سطوح
مختلف سرمايه اجتماعی در سطح پنج درصد تفاوت
معنی دار وجود دارد .در تحلیل رگرسیونی گام به گام
نیز به ترتیب هفت متغیر وارد تحلیل شدند كه در
مجموع حدود  66/5درصد از واريانس تمايل به مشاركت
شهروندان در امور پاركهاي جنگلی را تبیین كردند .به
اين ترتیب مشاركت و سرمايه اجتماعی ،ارتباط دو سويه
و متقابلی دارند.
 تقوايی و همکاران ( .)5381پژوهشی تحتعنوان"تحلیلی بر سنجش عوامل موثر بر مشارکت
شهروندان در مديريت شهري (مطالعه موردي ،منطقه3
شهر تبريز)" انجام دادهاند.
نتايج بدست آمده نشان میدهد ،ارزيابی شهروندان
از پیامدهاي مشارکت مثبت بوده ،بیشتر شهروندان
معتقد بودند که میتوانند با مشارکت در مديريت شهري
تاثیرگذار باشند .بیشترين مشارکت مربوط به برگزاري
مراسم و جشنهاي محلی و کمترين مشارکت مربوط به
اطالع رسانی مشکالت به مديران شهري بوده است.
هرچه میزان رضايتمندي افراد از خدماترسانی مديران
شهري بیشتر باشد به همان میزان تمايل به مشارکت در
مديريت شهري افزايش میيابد که اين میزان مشارکت
در محدوده مورد مطالعه  32درصد است و هرچه
احساس مالکیت ،يعنی مدت زمان سکونت و نوع مالکیت
(ملکی)بیشتر باشد به همان اندازه مشارکت افزايش پیدا
میکند.
4
در مطالعات خارجی پژوهشی توسط کريسد يانتو ،
سوئمارنو ،5يوديانسیاه ،6باگیوجانوويادي .)5055( 7با
عنوان"استفاده کنندگان در مورد فضاي سبز شهري چه-
گفتند؟ (چالشی براي ساخت شهر بانجاربارو ،8اندونزي)"،
انجام گرديد .جامعه آماري 800نفر از شهروندان بودند و
مطالعه در خصوص  36مورد فضاي سبز بود .هدف از اين

مطالعه ،ايجاد يک شهر منعطف از طريق توسعه پايدار
مبتنی بر فضاي سبز و ايجاد لذت در هنگام استفاده از
فضاهايسبز شهري بود 35.درصد پاسخگويان معتقد
بودند فضاي سبز باعث افزايش کیفیت هوا 60/9 ،درصد
معتقد بودند بهبود کیفیت آبهاي سطحی را به دنبال
دارد 39/3 ،درصد آن را باعث حفاظت از تنوع زيستی
شهري 30/9 ،درصد آن را باعث کاهش ( )noiseپارازيت
میدانستند .پاسخگويان در مطالعه حاضر ،ارزش
اقتصادي درختان شهري را شامل  36/9درصد افزايش
ارزش امالک 36/9 ،درصد کاهش هزينههاي انرژي
دانسته ،همچنین بر اين باور بودند که فضاي سبز تا 10
درصد بر اقتصاد شخصی خود تاثیر دارد 30/9 .درصد
پاسخگويان بر اين باور بودند که درختان شهري ممکن
است باعث انعطاف در اقتصاد شهري در راستاي افزايش
توريسم شهري شود و 13/3درصد نیز معتقدند در رشد
سالمت و رفاه اجتماعی تاثیر گذار است .همچنین
پاسخگويان مايل به حمايتهاي مالی از برنامه سبز شهر
بودند.)Krisdianto and others 2012,61-63( .
 تی هین .)5001( .پژوهشی با عنوان «مشارکتشهروندان در برنامهريزي و مديريت فضاهاي سبز و
عمومی (مطالعه موردي پارک فیش نات در هانوي
ويتنام)»" انجام گرديد.
در اين تحقیق وضعیت فعلی مشارکت شهروندان و
موانع آن مورد بررسی قرار گرفته از جمله :
اجراي نامناسب قوانین مربوط به مشارکت
شهروندان ،عدم هدايت شهروندان براي رسیدن به
اطالعات ،فقدان چارچوب قانونی روشن در نتیجه
دلسردي شهروندان نسبت به مشارکت ،تفاوت بین
شهروندان با تحصیالت و درآمد پايین و مقامات دولتی و
ذينفعان در ادراک خود از آگاهی اجتماعی و تمايل به
مشارکت و غیره .نتايج اين پژوهش نشان میدهد جوانان
تمايل به داشتن ارتباطات الکترونیکی بودند و افراد مسن
مايلند نظرات خود را به صندوق نظرات و پیشنهادات
منتقل کنند و يا مصاحبه مستقیم داشته باشند.
همچنین مصاحبه شوندگان اعالم کردند که مشارکت
افراد بسیار ضعیف است و استفاده کنندگان پارک
معتقدند که مسئولین هرگز نظراتمان را نمیبینند) .
.(Thi Hien 2009,3-18
روش و نوع پژوهش
پژوهش حاضر به روش پیمايش ( )Surveyو از نوع
توصیفی -تحلیلی میباشد .جامعه آماري اين پژوهش به

سال پنجم
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شهروندان منطقه  3شهر تهران که باالي  58سال سن
دارند و حداقل يک سال در اين منطقه سکونت داشته و
از بوستانهاي طالقانی ،آب وآتش ،نوروز ،بنادر و اکو واقع
در اراضی عباس آباد استفاده میکنند ،اختصاص داده
شده است .از روش نمونه گیري تصادفی سیستماتیک
استفاده شده و تعداد حجم نمونه  383نفر میباشد .براي
گردآوري اطالعات در اين پژوهش از روشهاي کتابخانهاي
و از تکنیک پرسشنامه استفاده شد و در دو سطح
توصیفی و استنباطی به تجزيه و تحلیل دادهها پرداخته
شد.
 متغیرهای تحقیق:الف) متغیر مستقل :نقش مشارکت شهروندان
(مشارکتهاي مالی ،مشارکتهاي اجرايی،
مشارکتهاي فکري ،مشارکت در ارزيابی)
ب) متغیر وابسته :حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري
 تعريف عملیاتی مشارکت مالی :در اين تحقیق منظور،مشارکت شهروندان در پرداخت بخشی از هزينههاي
مربوط به ايجاد و حفظ و نگهداري فضاي سبز است.
 تعريف عملیاتی مشارکت اجرايی :منظور مشارکتشهروندان در برنامههاي اجرايی شامل احداث،
رسیدگی به درختان و فضاي سبز ،جمع آوري زباله و
نخالههاي موجود در پارکها و فضاهاي سبزاست.
 تعريف عملیاتی مشارکت فکري :در اين تحقیق منظورهمفکري شهروندان در ارائه نظرات ،پیشنهادات و
ايدههاي جديد به مسئولین فضاي سبز در راستاي
حفاظت از پارکها و فضاي سبز میباشد.
 تعريف عملیاتی مشارکت در ارزيابی :منظور نظارت وارزيابی شهروندان از عملکرد مديريت ،پیمانکاران و
نیروهاي فضاي سبز میباشد.
 تعريف عملیاتی حفظ و نگهداري فضاي سبز :منظورهر اقدامی است که باعث شادابی ،کیفیت و سالمت
فضاي سبز اعم از درخت ،گل و گیاه و چمن شود و از
تخريب آن جلوگیري به عمل آورد.
یافتههای پژوهش
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شماره هفدهم
بهار 3131

24

نتايج توزيع پاسخگويان بیانگر آن است که 31/5
درصد پاسخگويان اين پژوهش را مردان و  13/1درصد را
زنان به خود اختصاص داده است 39/9 ،درصد
پاسخگويان مجرد و  60/5درصد متاهل هستند15/1 ،
درصد پاسخگويان در گروههاي سنی  56تا  31ساله قرار

دارند و  33/8درصد پاسخگويان داراي تحصیالت
لیسانس میباشند.
يافتهها حاکی از آن است که پاسخگويان
شاخصهاي زير را بیشتر از ساير شاخصها بر مشارکت
در حفظ و نگهداري فضاي سبز موثر دانستهاند:
در مشارکت مالی  36/5درصد پاسخگويان،
طرحهاي مشارکتی با سود مشخص و  15/1درصد
پاسخگويان پرداخت به موقع عوارض را به میزان زياد و
خیلی زياد در حفظ و نگهداري فضاي سبز موثر
دانستهاند.
در مشارکت اجرايی  91/9درصد پاسخگويان
مشارکت در کاشت درخت و گل و  91/8درصد
پاسخگويان مشارکت در پاکسازي پارکها را به میزان
زياد و خیلی زياد در حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز
موثر دانستهاند.
در مشارکت فکري حدود  61درصد پاسخگويان
مشارکت شهروندان در نیاز سنجیها و  65/8درصد از
پاسخگويان راه اندازي اتاق فکر در پارکها را به میزان
زياد و خیلی زياد بر مشارکت در حفظ و نگهداري از
فضاهاي سبز موثر دانستهاند .ساير يافتهها حاکی از اشاره
 31/3درصدي پاسخگويان به موضوع مشارکتفکري از
طريق سايتهاي شهرداري است .همچنین در
اولويتبندي مشارکتفکري 31/9 ،درصد پاسخگويان
همکاري با نظام پیشنهادات را باالترين اولويت خود بیان
نمودهاند.
مشارکت در ارزيابی 6159 ،درصد پاسخگويان
مشارکت در ارزيابی نحوه استفاده مديريت از منابع
موجود را به میزان زياد و خیلی زياد بر مشارکت در
حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز موثر دانستهاند .ضمنا
ساير يافتهها بیانگر اين است که  3651درصد از
پاسخگويان ارزيابی تعامل و نحوه برخورد نیروهاي فضاي
سبز را بر مشارکت در حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز
موثر دانستهاند.
 مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداري فضاهايسبز شهري متغیر وابسته اين پژوهش است که در سطح
سنجش فاصلهاي مورد اندازهگیري قرارگرفت .توزيع
فراوانی پاسخگويان بر اين اساس بیانگر آن است که
 3051درصد پاسخگويان به میزان زياد و خیلی زياد
تمايل به رعايت قوانین مربوط به حفظ فضاي سبز،
 1958درصد به میزان زياد و خیلی زياد تمايل به
فراگیري شیوههاي کاشت نهال و گل و گیاه1651 ،
درصد به میزان زياد و خیلی زياد تمايل به آموزش و

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

مالی هستند.
فراگیري در خصوص اوراق قرضه و ساير مشارکتهاي
جدول  :3مقايسه میانگین سؤاالت شاخص مشاركت مالی
میانگین (از5تا )1

سؤاالت مشاركت مالی
تاثیر خريد اوراق قرضه بر حفظ و نگهداري فضاي سبز

5/35

تاثیر پرداخت به موقع عوارضمربوطه بر حفظ و نگهداري فضاي سبز

3/39

تاثیر استقبال از طرحهاي مشارکتی فضاي سبز با سود مشخص بر حفظ و نگهداري فضاي سبز

3/51

تاثیر پرداخت بخشی از هزينههاي مربوط به ايجاد فضاي سبز (کاشت و ).....بر حفظ و نگهداري فضاي سبز

5/38

تاثیر پرداخت بخشی از هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري فضاي سبز (آبیاري ،هرس ،نظافت ،سمپاشی و).....
برحفظو نگهداري فضاي سبز

5/31

همچنین در يافتههاي تحقیق از بین پاسخگويانی
که به ساير موارد اشاره کردهاند 3053 ،درصد نسبت به
اطالعرسانی و تبلیغات و 5158درصد نسبت به مشارکت
در گزارش و انعکاس تخلفات و تخريب فضاي سبز به
مسئولین اظهار تمايل نمودهاند.
مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشاركت مالی
در مورد سؤاالت مشاركت مالی باالترين میانگین
 3539مربوط به « پرداخت به موقع عوارض مربوطه» و
پايینترين میانگین مربوط به گويه «پرداخت بخشی از
هزينههاي مربوط به حفظ و نگهداري فضاي سبز» با
میانگین  5531بوده است.

مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشاركت اجرایی
در مورد سؤاالت مشاركت اجرايی باالترين میانگین
 3/01مربوط به «تأثیر مشارکت شهروندان در پاکسازي
پارکها بر مشارکت در حفظ و نگهداري فضاي سبز» و
پايینترين میانگین مربوط به گويه «تأثیر  NGOها بر
مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري» با
میانگین  3/51بوده است.
مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشاركت فکری
در مورد سؤاالت مشاركت فکري همانطور که در
جدول  6آمده باالترين میانگین مربوط به « مشارکت
شهروندان در نیاز سنجیها ،بر کاهش هزينههاي حفظ و
نگهداري فضاي سبز» و پايینترين میانگین مربوط به
«تالش مسئوالن براي جلب مشارکت فکري تمامی
شهروندان در امر نگهداري از فضاي سبز» بوده است.

جدول  :1مقايسه میانگین سؤاالت شاخص مشاركت اجرايی
سؤاالت مشاركت اجرايی

میانگین (از5تا )1

تأثیر  NGOها در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري

3/51

تأثیر مشارکت شهروندان در ايجاد مکانی براي حفظ فضاي سبز

3/93

تأثیر مشارکت شهروندان در مراحل اجرايی فضايسبز در حفظ آن

3/99

تأثیر مشارکت شهروندان در کاشت درخت و گل در حفظ و نگهداري فضاي سبز

3/05

تأثیر مشارکت شهروندان در پاکسازي پارکها در حفظ فضاي سبز

3/01

جدول  6مقايسه میانگین سؤاالت شاخص مشاركت فکري
سؤاالت مشاركت فکري

میانگین (از 5تا )1

تاثیر مشارکت فکري شهروندان در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري

3/93

تأثیر استفاده از نقطه نظرات شهروندان در ارتقا کیفیت فضاي سبز

3/69

تالش مسئوالن براي جلب مشارکت فکري تمامی شهروندان در امر نگهداري از فضاي سبز

5/83
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3/91
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جدول  :9مقايسه میانگین سؤاالت شاخص مشاركت در ارزيابی طرح ها وفعالیتها
میانگین (از تا )1

سؤاالت مشاركت در ارزيابی طرحها وفعالیتها
تاثیر مديريت فضاي سبز بر استفاده از منابع و امکانات موجود

3/93

تأثیر ارزيابی فرد از فعالیتهاي فضايسبز بر ارائه خدمات بهتر

3/30

میزان موفقیت مديريت فضاي سبز براي جلب رضايت شهروندان

3/51

میزان برخورداري نیروهاي فضاي سبز از مهارتهاي الزم

3/53

میزان برخورداري فضاي سبز اختصاص يافته در اراضی عباس آباد از وسعت الزم

3/33

میزان برخورداري فضاي سبز استفاده شده در پارکهاي اراضی عباس آباد از کیفیت الزم

3/13

مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشاركت در

نتایج آزمون فرضیات

ارزیابی طرحها و فعالیتها

به منظور سنجش مشارکتهاي مالی ،اجرايی ،فکري
و ارزيابی پاسخگويان بر مشارکت در حفظ و نگهداري
فضاي سبز از آزمون پیرسون استفاده شد که نتايج آن به
شرح زير است.

در مورد سؤاالت مشاركت در ارزيابی طرحها و
فعالیتها همانطور که در جدول  9آمده باالترين میانگین
مربوط به «تاثیر مديريت فضاي سبز بر استفاده از منابع
و امکانات موجود» و پايینترين میانگین مربوط به گويه
« میزان برخورداري نیروهاي فضاي سبز از مهارتهاي
الزم» بوده است.
مقایسه میانگین سؤاالت شاخص مشاركت در حفظ
و نگهداری فضاهای سبز شهری
در مورد سؤاالت مشاركت در حفظ و نگهداري
فضاهاي سبز شهري باالترين میانگین  3/31مربوط به
«آموزش و فراگیري جهت کاشت نهال ،گل و گیاه» و
پايینترين میانگین مربوط به گويه« آموزش و فراگیري
رفتارهاي مناسب در برخورد با فضاي سبز » با میانگین
 5/16بوده است.
3.42

 به نظر میرسد مشارکتهای مالی شهروندان برمشاركت در حفظ و نگهداری فضاهای سبز موثر
است.
با توجه به نتايج ضريب همبستگی پیرسون در فاصله
اطمینووان  11درصوود ،سووطح معنوواداري ()Sig=0/000
می شود يعنی بوا اطالعوات موجوود  H0رد و ( H1فورض
محقق) تأيید می گوردد بوه بیوان ديگور در ايون تحقیوق
مشارکت هاي موالی بور مشواركت در حفوظ و نگهوداري
فضاهاي سبز موثر است .با توجه به قودر مطلوق ضوريب
همبستگی ( ،)r=0/333شدت ايون رابطوه در حود قووي
بوده و جهت اين رابطه مستقیم است يعنی با افزايش

3.45
3.02

2.56

3.19
2.79

2.68

3.05

3.5
3
2.5
2

1.5
1
0.5
آموزش رفتارهای مناسب در برخورد با فضاهای سبز

آموزش در مورد اوراق قرضه و سایر مشارکت های
مالی

آموزش شیوه های کاشت نهال ،گل و گیاه

مشارکت در فعالیت های گروهی و فراخوان های
مربوطه

عضویت در تشکل های حامی
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میزان مشارکت مالی پاسخگويان میزان مشارکت در
حفظ و نگهداري فضاهاي سبز آنها در اين پژوهش
افزايش میيابد .لذا اين فرضیه در راستاي نظريه علوي
تبار ،غفاري و ازکیا است که مشارکت مالی افراد را بر
مشارکت در طرحها و حفظ آن تاثیر گذار میدانند.
جدول  :8رابطه آماري تاثیر مشارکتهاي مالی بر
مشاركت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز
متغیر مستقل
متغیر وابسته
مشارکت در حفظ و
نگهداري فضاهاي سبز

مشارکتهاي مالی
R

(همبستگی پیرسون)
0/333

سطح معناداري
0/000

 به نظر میرسد مشارکتهای اجرایی شهروندانبر مشاركت در حفظ و نگهداری فضاهای سبز
شهری موثر است.
با توجه به نتايج ضريب همبستگی پیرسون در فاصله
اطمینان  11درصد ،سطح معناداري ()Sig=0/000
میشود يعنی با اطالعات موجود  H0رد و ( H1فرض
محقق) تأيید میگردد به بیان ديگر در اين تحقیق
مشارکتهاي اجرايی بر مشاركت در حفظ و نگهداري
فضاهاي سبز موثر است .با توجه به قدر مطلق ضريب
همبستگی ( ،)r=0/313شدت اين رابطه در حد قوي
بوده و جهت اين رابطه مستقیم است يعنی با افزايش
میزان مشارکت اجرايی پاسخگويان میزان مشارکت در
حفظ و نگهداري فضاهاي سبز آنها در اين پژوهش
افزايش میيابد.
جدول  :1رابطه آماري تاثیر مشارکتهاي اجرايی بر
مشاركت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز
مشارکتهاي اجرايی

متغیر مستقل
متغیر وابسته
مشارکت در حفظ و
نگهداري فضاهاي سبز

R

(همبستگی پیرسون)
0/313

سطح معناداري
0/000

 -به نظر میرسد مشارکتهای فکری شهروندان بر

محقق) تأيید میگردد به بیان ديگر در اين تحقیق
مشارکتهاي فکري بر مشاركت در حفظ و نگهداري
فضاهاي سبز موثر است .با توجه به قدر مطلق ضريب
همبستگی ( ،)r=0/105شدت اين رابطه در حد قوي
بوده و جهت اين رابطه مستقیم است يعنی با افزايش
میزان مشارکت فکري پاسخگويان میزان مشارکت در
حفظ و نگهداري فضاهاي سبز آنها در اين پژوهش
افزايش میيابد.
جدول  :50رابطه آماري تاثیر مشارکتهاي فکري بر
مشاركت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز
مشارکتهاي فکري

متغیر مستقل
متغیر وابسته
مشارکت در حفظ و
نگهداري فضاهاي سبز

R

(همبستگی پیرسون)
0/105

سطح معناداري
0/000

 به نظر میرسد مشارکتهای شهروندان درارزیابی فعالیتها بر مشاركت در حفظ و نگهداری
فضاهای سبز شهری موثر است.
با توجه به نتايج ضريب همبستگی پیرسون در فاصله
اطمینان  11درصد ،سطح معناداري ()Sig=0/000
میشود يعنی با اطالعات موجود  H0رد و ( H1فرض
محقق) تأيید میگردد به بیان ديگر در اين تحقیق
مشارکت در ارزيابی فعالیتها بر مشاركت در حفظ و
نگهداري فضاهاي سبز موثر است .با توجه به قدر مطلق
ضريب همبستگی ( ،)r=0/333شدت اين رابطه در حد
متوسط روبه باال بوده و جهت اين رابطه مستقیم است
يعنی با افزايش میزان مشارکت در ارزيابی فعالیتها
پاسخگويان میزان مشارکت در حفظ و نگهداري فضاهاي
سبز آنها در اين پژوهش افزايش میيابد.
جدول  :55رابطه آماري تاثیر مشارکت در ارزيابی
فعالیتها بر مشاركت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز
متغیر مستقل
متغیر وابسته
مشارکت در حفظ و
نگهداري فضاهاي سبز

مشارکت در ارزيابی فعالیتها
R

(همبستگی پیرسون)
0/333

سطح معناداري
0/000

مشاركت در حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری
موثر است.

به نظر میرسد بین انواع مشارکت تفاوت

با توجه به نتايج ضريب همبستگی پیرسون در فاصله
اطمینان  11درصد ،سطح معناداري ()Sig=0/000
میشود يعنی با اطالعات موجود  H0رد و ( H1فرض

معنیداری وجود دارد.
با توجه به نتايج آزمون فريدمن در فاصله اطمینان
 11درصد ،سطح معناداري ( )Sig=0/000میشود
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جدول شماره - 55نتايج آزمون فريدمن
نوع مشارکت
مشارکت مالی

میانگین رتبهاي
5/31

مشارکت فکري

5/15

مشارکت اجرايی

3/55

مشارکت در ارزيابی فعالیت ها

3/65

مشارکت در حفظ و نگهداري فضاي سبز

3/3

يعنی با اطالعات موجود  H0رد و ( H1فرض محقق)
تأيید میگردد به بیان ديگر در اين تحقیق بین
متغیرهاي مشارکت تفاوت معنیداري وجود دارد .نتايج
نشان میدهد .باالترين میانگین رتبهاي به مشارکت در
حفظ و نگهداري فضاي سبز و پايینترين میانگین به
مشارکت مالی اختصاص داشته است.
نتیجه گیری

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 3131

44

مقداره آماره

درجه آزادي

سطح معنیداري

فضاي سبز كه بخشی از سیماي شهر را تشكیل
میدهد ،به عنوان يكی از پديدههايی است كه انسان
همواره با آن در تماس بوده و خواهد بود .اهمیت
فضاهاي سبز در محیط شهري تا آن حد است كه به
عنوان يكی از شاخصهاي توسعه يافتگی جوامع مطرح
شده و در عین حال معیاري براي ارتقاي كیفیت فضاي
زندگی محسوب میشوند به همین جهت ايجاد و
نگهداري آن در کالن شهر تهران از اهمیت بسیار
برخوردار است .نكته بسیار مهم در حفظ و نگهداري
فضاي سبز ،کاهش هزينههاي آن است ،که يقینا
مشارکت شهروندان در میزان کاهش آن تاثیر گذار
خواهد بود.
از نتايج پژوهش میتوان به تاثیر مشارکت مالی
شهروندان از طريق طرحهايی که داراي سود مشخص
میباشند بر مشاركت در حفظ و نگهداري فضاهاي سبز
شهري اشاره کرد .در اين تحقیق آنگونه که يافتهها نشان
میدهد پاسخگويان تمايلی به پرداخت بخشی از
هزينههاي ايجاد و حفظ و نگهداري فضاي سبز را
نداشتند و از طرحهاي داراي سود و اوراق قرضه استقبال
نمودند .در بخش مشارکت اجرايی پاسخگويان مايل به
مشارکت در کاشت گل و گیاه و پاکسازي پارکها و در
بخش مشارکت فکري پاسخگويان مايل به مشارکت در
ارائه نظرات و پیشنهادات از طريق سیستم نظام
پیشنهادات و اتاق فکر بودند .همچنین بنا به نظر آبهوف
و کوهن ،در اين تحقیق میتوان به تاثیر مشارکت
شهروندان در ارزيابی فعالیتهاي مربوط به حفظ و

9335351

3

05000

نگهداري فضاهاي سبز شهري در کنار کارشناسان فنی
اشاره کرد.
بنابراين همانگونه که چالمرز معتقد است"هرچه سود
حاصل از اوراق قرضه و مشارکتهاي مالی باالتر باشد با
استقبال بیشتري از سوي شهروندان مواجه خواهد شد"
الزم است مديريت شهري در زمینه فروش اوراق قرضه
فضاي سبز گام بردارد همچنین بر اساس نظريه باردويچ
که استفاده از فکر و انديشه افراد را عامل مشارکت
بیشتر ،افزايش سود ،کاهش هزينهها ،بهبود کیفیت و
رضايتمندي میداند شايسته است در خصوص ايجاد
اتاقهاي فکر ،سیستم نظام پیشنهادات و آموزش در
زمینههاي اجرايی مشارکت ،برنامهريزي نمايد.
پیشنهادها
 فروش اوراق قرضه شهري (اوراق مشارکت) توسطشهرداري به منظور توسعه ،حفظ و نگهداري فضاهاي
سبز.
 اعتماد سازي توسط شهرداري از طريق اطالع رسانیاقدامات مربوط به ايجاد ،حفظ و نگهداري فضاهاي
سبز شهري ،اعالم هزينههاي انجام شده بابت طرحها
و پروژهها و شفاف سازي در اين زمینه
 سهیم کردن شهروندان مشارکت جو در منافع ايجادشده ناشی از ايجاد فضاي سبز
 اختصاص تراکم ساختمان به افرادي که نسبت به اهدازمین جهت فضاي سبز اقدام مینمايند
 کاهش عوارض شهرداري براي شهروندان مشارکت جو تقويت مشارکت شهروندان در محالت ،از طريق دخیلنمودن شوراياران همچنین همکاري شهرياران جوان
در ايجاد ،حفظ و نگهداري فضاهاي سبز شهري
 نامگذاري بوستانها به نام شهروندانی که در اهدازمین و يا احداث آن نقش اساسی دارند
 استفاده و بهرهبرداي از رسانههاي گروهی بخصوصصدا و سیما براي تهیه و ارائه گزارشهاي مستند و
تاکید بر اهمیت فضاي سبز در سالمتی جسم و روان
شهروندان

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

 ايجاد وب سايت فضاي سبز به منظور اخذ نظراتشهروندان و ايجاد ارتباطی دو سويه بین مديريت
شهري و شهروندان
 ايجاد اتاقهاي فکر در پارکها و عضويت افراد فعال،خالق ،صاحب نظر و کارشناس در اين اتاقها
 برگزاري کارگاه هاي علمی و آموزشی براي عالقمندانبه فراگیري مسائل مربوط به اوراق قرضه
 فعال سازي هرچه بیشترکلنیکهاي گل و گیاه درپارکها
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