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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :سازمان پارکها و فضاي سبز شهري از سازمانهاي متبوع شهرداري وظيفهه ط يهر م العهه
طراحي اجرا و حفظ و نگهداري از فضاي سبز شهري را عهدهدار است .اما به نظر ميرسد براي دستيابي به اين اههدا
مديريت شهري امروز در شهرهاي بزرگ ديگر قادر نخواهد بود با روشهاي سنتي و معمول گذشته در ارائه طدمات يک
سويه موفقيتي حاصل کند در نتيجه به يک ابزار قوي جهامع و تنظيم کننده نياز است تا بهه ايهن تمهايالت بهه طهوبي
پاسهخ داده شود .محققان عقيده دارند که اين ابزار قهوي برنامهريزي مشارکتي است بعالوه اعتقاد بر اين اسهت کهه بها
مشارکت شهروندان در طرحها ميتوان موفقيت طرحها را تضمين نمود.
روش پژوهش :در اين مقاله روش توصيفي با رويکرد تحقيق ارزشيابي و با استفاده از نظريات معتبر مشارکت و جهت-
دار در زمينه مديريت شهري بحث شده و درپي آن تحليلي فراطور با بضاعت مقاله در زمينه سهبک و سهياق مشهارکت
مردم در عرصه فضايسبز شهري و چگونگي راههاي سپردن امور مربوطه به ايشان نتايج کهاربردي اسهتخرا گرديهده
است.
يافتهها:تشويق ساکنان محالت به تشکيل گروههاي دوستدار طبيعت (همياران سبز) و تعامل با نمايندگان سازمان
پارکها و فضايسبز شهري براي دردست گرفتن امورات مربوط به فضايسبز و استفاده از مشارکتجويان محالت براي
سرمايهگذاري کار اجرايي و نگهداري از اين عرصهها با برنامهريزي و پيشنهاد ايشان ميتواند راهکارهايي براي بهبود
کيفيت فضايسبز شود.
واژگان کليدي :شهرداري فضايسبز شهري مديريت مشارکت
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براي حفاظهت از اکوسيسهتمههاي منهاطق شههري
فراهمآوردن کارکردههاي اکولهو يکي و پايهداري توسهعه
انساني مديريت فضايسبز در مناطق شههري بهه ههد
1
بسه هيار مهمه هي تبهههديل شهههده اسهههت (له هييونه ه
.)0223همچنانکه محيط سالم و جمعيت سالم از پهيش-
زمينههاي توسعه پايدار هستند ارتباط غير قابل انکهاري
بهين انسههان و محهيط وجههود دارد (حسهيني و ديگههران
.)9331از ديدگاه توسهعه پايدار فضههايسهبز بها ااهرات
اکولو يکي طود وظايف بسيار مهمهي در طلهق پايهداري
يک شههر ايفها مهينمايهد (آلتونکاسها و اسهلو.)0222 2
سازمان پارکها و فضاي سبز شهري از سازمانهاي متبوع
شهرداري وظيفه ط ير م العه طراحي اجهرا و حفهظ و
نگهداري از فضاي سبز شهري را عهده دار است .امها بهه
نظر ميرسد براي دستيابي به اين اهدا مديريت شهري
امروز در شهرهاي بزرگ ديگر قادر نخواهد بود بها روش-
هاي سنتي و معمول گذشته در ارائه طدمات يک سهويه
موفقيتي حاصل کند .اگر مها بهه فر هيه رشهد جمعيهت
توجه کنيم افزايش نيهاز بهراي زيرسهاطتهها و زيربناهها
امري انکار ناپذير است که در پرتو اين افزايش جمعيهت
تمايل به استفاده از فضهاي سهبز نيهز افهزايش مهييابهد
(سپهوند و ديگران  )9311در نتيجهه مها بهه يهک ابهزار
قوي جهامع و تنظيم کننده نياز داريم تا به اين تمايالت
به طوبي پاسههخ دههيم .ايهن ابهزار قههوي برنامههريهزي
مشارکتي اسهت (ون ههارن.)0220 3بهر اسهاق قهوانين
برنامه توسهعه اقتصهادي اجتمهاعي و فرهنگهي کشهور و
همچنين رهيافتها و راهبهردههاي توسهعه روسهتايي در
برنامه سوم کهه در آن توسهعه پايهدار منهابع طبيعهي بها
استفاده از مشارکت مردمي مورد تأکيد قرار گرفته اسهت
که تأييدي بر اين ادعاست (بينهام  )9331همچنهين در
اين زمينه اجالق جهاني توسعه پايدارکه سال  0220در
وهانسبورگ برگزار شد نيز اساق توسعه پايهدار را اداره
صههحيح مح هيطزيسههت مناس ه سياسههتهههاي درسههت
اقتصادي و اجتماعي نهادههاي مردمساالر و پاسهخگو بهه
نياز مهردم حاکميهت قهانون مبهارزه بها فسهاد تسهاوي
جنسيتي و محي ي مستعد براي سرمايهگهذاري قلمهداد
کرد (ببران  .)9310بانک جهاني در دستورالعمل اجرايي
طود عنوان ميکند :مشارکت عنصري اساسهي در پايهدار
نمودن برنامههاي ارتقاي سالمت است (بهينهام .)9112
کارشناسان منابع توسعه معتقدند کهه امهروزه عهالوه بهر
منابع متهداول از قبيهل سهرمايه امکانهات و نههادهههاي
فيزيکي نهاده جديدي تحهت عنهوان انسهان در فرآينهد

توسعه نقشي بسيار مؤار ايفاء مينمايد .بديهي است اگهر
بتوان اين منابع را در طرحها و برنامهها دطالت مهؤار داد
مانت بزرگي براي موفقيت و کارايي مهورد انتظهار ايهن
طرحها و برنامهها بوجود ميآيد .زمينه ايهن حرکهت نيهز
مشارکت مردم در مراحل و بخشهاي مختلف زايش فکر
و انديشه طراحهي اجهرا اصهالح حفهظ و نگههداري آن
ميباشهد (ايهرانمهنش و ديگهران 9315ب) .امهروزه در
جهان فرآيند مشارکت مردمي در س هح برنامههريهزي و
مداطله اجرايي به مؤارترين شکل طود رسيده است.
بيان مسئله
تعيههين الگههوي بهينههه بههراي ص هيانت از ارزشهههاي
زيستمحي ي و فضهايسهبز شههري در کشهور نيازمنهد
نگرشهاي توسعهاي مشارکتي در س ح ملهي و اسهتاني
است که ميتواند گامي بنيادين در توسعه پايدار به شمار
آيهد (م يهعحهقشهناق  .)9315مشهارکت در حفههظ و
نگهداري از فضايسبز و مناظر شهري از جايگاه ويهژهاي
برطوردار است و ميتوان با توجهه بهه فلسهههفه وجهودي
انههسان شهر و زنهدگي همن تقويهت هميهاري ايجهاد
تحول و ارتقهاء سه ح دانهش بيهنش و مههارت کنتهرل
آسي هاي فضايسبز توسط شهروندان نقش اساسهي در
روند اين مهم ايفا نمايهد (فيهاضمههر  .)9315بارهها در
س ح گستردهاي اين واقعيت مورد تأکيد قرارگرفته است
که فضايسهبز شههري در صهورتيکهه مفههوم مشهارکت
مردمي در ساطتار شکلگيري حفاظت و نگهداري از آن
لحاظ نشود با اجتماع همزيستي نخواهد داشت .با استناد
بر پژوهشهاي پيشهين مهيتهوان دريافهت کهه تصهورات
غل ي درباره مشارکت وجود دارد که بيشهتر بهه صهورت
يک قاعده دولتي تصور ميشود و اگر اين ذهنيت اشهتباه
فرهن سازي صحيح شود بهاز ههم امکهان ورود سهازمان
يافته شهروندان در پذيرش مسئوليت شهري در سه وح
مشارکت در انديشه اظهار نظر پيهشنهاد تصميمگيهري
برنامهريزي و اجهرا نظهارت بر پرو ههاي شهري با موانع
بسياري مواجه است که فرصت صعود شهروندان از پلکان
مشههارکت را محههدود م هيسههازد (مص ه فيپههور .)9315
مشارکت و تشويق مهردم بهراي توسهعه و تقويهت آن بهه
حدي مورد توجه در جوامع جهاني اسهت کهه کنفهران
جهاني اصالحات ارا ي و عمران روسهتايي کهه در سهال
 9131توسط فائو تشکيل گرديد مزيت مشخص رهيافت
مشارکتي را به صورت کامالً بسي ي تبيين نمهود (ايهران
منش و ديگران 9315الف) .بيترديد هرگونهه سياسهت-
گذاري در توسعه فضاي سبز شهري بدون در نظر گرفتن
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نقش شهروندان و همچنين ديگر دست اندرکاران شهري
نتيجه بخش نخواهد بود زيرا شههروندان کهه کهارگزاران
طرح توسعه شهري هستند ميتوانند نقش تخريبي و يها
اصالحي را در فضايسبز شهري ايفا نمايند (فيهاضمههر
 .)9315متأسفانه به نظر مهيرسهد اسهتفادهکننهدگان از
فضاي سبز شهري نه تنها آمادگي مشارکت در امر حفظ
و نگهداري از فضايسبز شهري را ندارند بلکه بسهياري از
عوامل آسي زاي فضايسبز توسط آنان گزارش گرديهده
است .با اينک با توجه به هزينه گزافي که شهرداري براي
حفظ و نگهداري از فضايسبز شههري متحمهل گرديهده
اسههت لههزوم مشههارکت شهههروندان جهههت همکههاري در
سرسبزي اين شهر و جلوگيري از آسهي ههاي وارده بهه
فضايسبز شهري بيش از پهيش آشهکار شهده اسهت بهه
عبارت ديگر در صورت تشهويق جامعهه بهه مشهارکت در
فرآيند بهسازي محيط چه بهه صهورت فهردي و چهه بهه
صورت گروهي حل چالشهاي مرتبط با آن بسيار کارساز
طواهد بود (سپهوند و ديگران .)9311
فايده و هدف پژوهش
هد اين پژوهش تدوين ططمشي سازمان پارکها و
فضاي سبز شهري در جل مشارکتهاي مردمي است.

شد .دموکههراسي آتهن تبلهور طواسهت شههههروندان در
تعيين سرنوشت طود بود .از انباشت تجربه تاريخي بشهر
5
مشارکت در مفههوم امهروزي طهود متبلهور شهد (ههاال
 .)0225امروزه مشارکت در بستر جامعهاي دموکراتيک و
مدني صورتي نهادمند بهطود ميگيرد .در جامعهه مهدني
تشکلهاي مستقل از دولت در شرايط برابر و برطوردار از
اطالعات و امکانات مساوي زمينه مشارکت افراد در امهور
مربوط به طودشان را فراهم ميسازد.
تقسيمبندي مشارکت
هرچند که جوهره اصلي مشارکت همکاري است اما
انواع آن بهر حسه مهالکههاي متعهددي طبقههبنهدي
ميشود که از لحاظ مو وعي مشارکت شامل مشهارکت
سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي اسهت و از لحهاظ
چگونگي دطالت مردم در امهور مشهارکت بهه مشهارکت
مستقيم (دموکراسي مشارکتي) و مشهارکت غيرمسهتقيم
(دموکراسي نمايندگي) تقسيم و از لحاظ س وح اجرايي
مشارکت شامل مشهارکت محلهي مشهارکت من قههاي
مشارکت ملي و از لحاظ کيفيت دطالهت مهردم در امهور
شامل مشارکت ارادي و اجباري و مشارکت برانگيختهه و
طود انگيخته ميگردد (پناهي و يزدانپناه .)9313
اهميت مشارکت مردمي

ادبيات پژوهش
تعاريف مشارکت شهروندان
4

کميسههيون اسههکفينگتون در بريتانيهها مشههارکت
شهروندان را چنين تعريف ميکند :مشارکت به نظهر مها
سهيم شدن مردم در تدوين سياستها و پيشنهادهاست.
دادن اطالعات از طر مسئوالن و امکان اظههار نظهر در
مورد آن اطالعات بخش مهمهي از فرآينهد مشهارکت بهه
حساب ميآيد اما اين م ل تمام ماجرا نيست .مشارکت
کامل تنها در جايي تحقق مييابد که مردم بتوانند نقهش
فعال در فرآيند تهيه طرح عهده گيرند (برکپهو .)9333
از نظر بانک جهاني مشارکت فرآيندي است که از طريهق
آن بهرهوران کنترل طود را بر روند بهرنامههاي توسهعه و
تصميمات و منابعي که مرتهبط با برنههامه اسهت بها ههم
تقسيم ميکنند.
سيرتاريخي مشارکت
تاريهخ حيهات انسهان تهاريخ همکهاري و مشههارکت
اسهت .زماني که نخهستين بار انسان دريافت که ميتواند
با تجميع توان طود بر مشکالت فائق آيهد مشهارکت زاده

اهميت فعاليتهاي گروهي در زمينههاي مختلهف از
جمله کشاورزي مديريت منهابع طبيعهي و برنههامهههاي
توسعه روستايي در کشورهاي در حال توسهعه بهه اابهات
رسيده است .توسعه ملي در کشورهاي جهان سوم بهيش
از هر چيز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعي مؤار افهراد
وابسههته اسههت .فقههدان ايهن مشههارکت زمينههه برطههورد و
اطههتال و تضهههاد را در مي ههان عملکهههرد بهههخشهههاي
مختلف طصوصي و عمومي جامعه فراهم ميآورد و بخش
اعظم منابع کمياب اين کشورها صر مقابله بها عهوارض
نام لوب اين برطوردها مهيگردد از اين رو مههيبايسهتي
هرگونههه برنامهههريههزي و تههدوين طههط مشههي از طههر
سياستگهزاران و تهدوين کننهدگان در جههت تقويهت و
افزايش نقش مشارکتههاي مردمهي در فرآينهد توسهعه
تصميم گيري و واگذاري امور به ايشان باشهد .مقبوليهت
تصهميمگهيريها در بين آحهاد مههردم دطههيل نمهودن
ايهشان در فهرآيند تصهميمگهيري و اجههرا را مهيطلبهد
(مص فيپور  .)9315با دستيابي به ايهن امهر دولهتهها
ميتوانند با احاله بخشي از مسئوليت طود به افراد عهالوه
بر دستيابي بهه ههد فهوق فراغهت بيشهتري در جههت
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برنامهريزي داشته باشد و نيز نقش طود را از اجهراء تنهها
به نظارت محدود نمايد .براي نيل به اين ههد راه حهل
من قي همانا مداطله و مشارکت دادن مهردم در اجهراء و
در واقع سپردن کارها به مردم و استفاده از توان اجرايهي
و اقتصادي آنان است (يعقوبي و همکاران .)9311
نظريههاي شهرسازي مشارکتي
نه نظريه اصلي در اين بخش عنوان ميشود مهالک
براي انتخاب اين نظريههها نهوآوري ارتبهاط بها مو هوع
همچنين تأايرگذاري بر نظريههاي بعدي است.
6
نظريه شري ارنشتاين
نردبان مشارکت شهروندان توسهط شهري ارنشهتاين
( )9111تدوين گرديد .او يک توپولو ي از نحوه مشارکت
شهروندان ارائه نمود .با توجه به جهدول ( )9دو پلهه اول
نشان دهنده فقدان توان شهروندان در فرآينهد تصهميم-
گيري و برنامهريزي است .پلههاي سوم چههارم و پهنجم
نشانگر س ح مشارکت اندک 7و پلههاي هفهتم و هشهتم
نشانگر تسلط شهروندان است .در عين حال يهک برنامهه
مشارکت عامه که به طوبي طراحي شده باشد براي صعود
به پلههاي بااليي نردبان آرنشتاين ميبايست بر دانسته و
مهارتهاي مردم بومي تکيه کنند .ايهن مسئههله باعههث
ميشود که پايگاهي براي دريافت ديدگاهههاي گونهاگون
در زمينه مسائل نيازها اولويتها و مقتضيات طرح ايجاد
شود.
8
نظريه اسکات ديويدسون
اسکات ديويدسون در سال  9111گردونه مشهارکت
را در ارتباط با مشارکت شهروندان ارائه نمود .اين گردونه
س وح مختلفهي از مشهارکت را بهدون مشهخص نمهودن
رجحان نمايش داده است .ايشان عقيده دارد که تصميم-
گيري در تعاملي مستمر بين دولت و شههروندان صهورت

ميگيرد .بنابراين نظريه يک قال طاص بهراي مشهارکت
وجود ندارد (شهريفياناهاني  .)9312س ههوح گههردونه
اسکات ديويدسون عبارتهند از :اطالع رسهاني مشههاوره
مشهارکت و مقتدرسهازي.
9
نظريه مشارکت جان ترنر
در فرآيند تحول نظريات مربهوط بهه نقهش مهردم و
دولت در امر توسهعه کهه توسهط سهازمان ملهل متحهد و
کارشناسان آن سهازمان نظريهه پهردازي شهدهاسهت بهه
تشکيل سازمانهاي محلي توسط اجتماعات محلي تأکيد
شدهاست تا اين سازمانهاي غيردولتي محلي نقش فعهالي
در توسعه و اداره امور محلي بر عهده گيرند .جان ترنهر از
متخصصان و کارشناسهان سهازمان ملهل متحهد در امهور
مشارکتهاي مردمي نظهريات عمهدهاي در اين باب ارائه
نمهودهاست .وي با کارههاي تحهقيقاتي ميهداني وسهيع و
نظهريهپردازيهاي عميق طود انواع مشارکت را بهه طهور
اصولي و علمي طبقهبندي کهرده اسهت .تحقيقهات ترنهر
نشهان مهيدهههد کههه هنگههامي دولههت مرکههزي در امهههور
اجتماعات محلهي دطالت مهيکند که هم نيازهاي واقعي
اين جوامع براي دولت مرکزي نهفته است و هم با کنهار
گذاشتن مردم محلي توان و امکانهات آن نيهز از دسههت
ميرود (م و .)9310
10
نظريه مشارکت جيمز ميجلي
ميجلي بر اساق پاسخ دولتها به مشاركت آن را بهه
سه نوع تقسيم ميكند:
الف) شيوه دمشارکتي :اين عقيده معتقهد بهه سهركوب
مشاركت تودههاست .حكومت اجازه مداطلهه و مشهاركت
همگاني در تدوين سياستها را كه ممكن است با اهدا
كالن اجتماعي و اقتصادي آن تعارض پيدا كند نميدهند
(ازکيا و غفاري .)9313
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تسلط شهروندان

3

تسلط وکالتي (تفويض شده)

1

شراکت
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تسکين دادن

2

مشاوره نمودن

3

اطالع رساني

0

درمان

9

تمارض (ريا)

تسلط شهروندان

مشارکت اندک

محروميت از مشارکت

مأطذ (شري ارنشتاين )1969

خطمشی سازمان پارکها و فضای سبز شهری در جلب مشارکتهای مردمی
تدوین 

ب) شيوه مشارکت هدايت شده :در ايهن شهيوه دولهت از
مشاركت اجتماعات محلي همراه با انگيهزهههاي پنههاني
حمايت ميكند .مشاركت اجتماع محلي در اين شيوه به
منظور كنترل سياسي -اجتمهاعي بها علهم بهه ايهن كهه
مشاركت اجراي طرح را تسههيل ميكند به کار مهيرود.
در مجهموع دولتها با بههرهگيري از شيوههاي مشهارکت
هدايت شده اهدا ذيل را دنبال ميکند:
 -9استفاده ابزاري از مشاركت براي اجهراي طهرحههاي
عمراني
 -0کنترل جنبشها و اجتماعات محلي
 -3اسههتفاده از جاذبههههههاي مشههارکت بههراي کسهه
مشروعيت سياسي -اجتمهاعي (حبيبهي و ر هواني
.)9312
) شيوه مشارکت فزآينده :در اين شيوه دولت بهه طهور
کامل از مشارکت اجتماعي حمايت مهيکنهد و از طريهق
ايجاد سازوکارهايي براي ورود مؤار اجتماعات محلهي در
تمام زمينهها تالش مهيکنهد .در ايهن شهيوه مشهارکتي
دولت عالوه بر ايجاد نهادههاي اصيل محلي متعههد بهه
فعاليههتهههاي مشههارکتي از طريههق آمههوزش و تقويههت
اجتماعات محلي تدارک مواد و ديگر اشکال کمک و نيز
ايجههاد همههاهنگي در تصههميمات مرکههزي و من قهههاي و
محلي ميباشد ( ميجلي و همکاران.)9111 11
12
نظريه ميانجيگري
اين نظريه کهه در سهال  0222در فضهاي فرهنگهي
ايتاليا م رح شده و آنچهه بهه آن تأکيهد فراوانهي شهده
تفاوت قائهل شهدن ميهان مشهارکت عمهومي و مشهاوره
عمومي با برنامهريزي مشارکتي و حرکت بهسوي برنامه-
ريزي مشارکتي مبتني بر اصهول اساسهي ميهانجيگهري
است (سعيدي ر واني .)9312
13
نظريه ديويد دريسکل
دريسکل در اار طود در سال  0220شهرهايي بهتهر
با کودکان و نوجوانهان (راهنمهايي بهراي مشهارکت) کهه
توسهط يونسهکو به چاپ رسهيده مبهاح ي در راب هه بها
مشارکت و انواع آن طرح ميکند.
وي معتقد است مشارکت بر سه اعتقاد ذيهل مبتنهي
است:
 -9توسعه در وهلهه اول و پهيش از همهه بايهد بهه نفهع
ساکنان محلي باشد.
 -0مردمي که در محدوده برنامهريزي زندگي مهيکننهد
دقيههقتههرين اطالعههات را دربههاره آن محههدوده و
مو وعات مرتبط با آن دارند

 -3مردمههي کههه بيشههترين تههأايرات را از تصههميمات
ميپذيرند سهم بيشهتري بهراي مشهارکت در رونهد
تصميمگيري دارند (حبيبي و ر واني .)9312
طيف پنج مرحلهاي بني اد روونت ري 14انگلس تان
(رهنمودهايي به مشارکت فعال)
اين طيف پنج مرحله را از حالت مشارکت غيرفعال تا
مشارکت فهعال در تصهميمگيري و اداره امور نشان مهي-
دهد .با استفاده از اين طيف مهيتهوان ميهزان مشهارکت
فعال را سنجيد.
الف) اطالعات :صرفاً به مهردم گفتهه مهيشهود کهه چهه
طرحي تهيه شده است.
ب) مشهاوره و نظرطواهي :چند گزينه به مردم پيشهنهاد
مهيشود نظرات آنها شهنيده ولي هيچ ايده جديدي
پذيرفته نيست.
) تصههميمگيههري بهها يکههديگر :تشههويق و حمهههايت از
ايدههاي جديد و فهراهم آوردن فرصهتههايي بهراي
تصميمگيري جمعي
د) اقدام جمعي :افراد با منابع متفهاوت در مههورد اينکهه
چه چيزي طوب اسهت تصميم ميگيرند و همکاري
را به منظور انجام آن شکل ميدهند
هه) حمايت از منافع مستقل جامعه :بهوسيله گروهههاي
محلي يا سازمانهايي که سهرمايه ابهزار و يها ديگهر
حمايتهها را بهه منظهور اجهراي وظايفشهان تحهت
ط وط راهنما فراهم نمودهاند (سيد بکايي .)9331
16

پريتي 15و کورن وال
پريتهي( )9112و کههورنوال( )9111هفههت س ه ح از
مشارکت را ارائه نمودهاند که در شهکل( )2چگهونگي آن
مشاهده مهيشود .با توجه به جدول ( )0طود انگيختگي
در باالترين سه ح مشهارکت قهرار گرفتهه اسهت کهه در
تعريف آن اينگونه عنوان مهيشهود :مههردم طهود مبتکهر
پرو ه بوده جهت منابع و کمکههاي فنهي بها نهادههاي
ديگر تمهاق مهيگيرنهد لهيکن کنتهرل منهابع پهرو ه را
همچنان در دست طود حفظ مينمايند .در آطرين س ح
جدول نيز پايينترين سه ح مشارکههت فريه صههوري
نامگذاري شده است که در تعريف آن اينگونه اسهت :بهه
مردم گفته ميشود که چه چيزي انجام طواهد شد بدون
اينکه نظرات آنها طواسته شده و يا قدرتي در تغيير امور
داشته باشند (حناچي .)9331
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احسان سپهوند ،رسول محمدرضایی و باباله حیاتی

جدول  2جمع بندي ديدگاه پريتي و کورن وال؛
خود انگيختگي

مهردم طود مبتکر پرو ه بوده جهت منابع و کمکهاي فني با نهادهاي ديگر تماق ميگيرند ليکن کنترل منابع پرو ه
را همچنان در دست طود حفظ مينمايند.

مشارکت تعاملي

مبتکر پرو ه يک نهاد طارجي است که در ارتباط با مردم محلي فعاليت مينمايد .مشارکت به عنوان يک حق
شهروندي تلقي نشده تنها وسيلهاي جهت رسيدن به اهدا پرو ه نميباشد .مردم در تحليل مسائل تدوين برنامههاي
اجرايي و تشکيل نهادهاي اجرايي و مديريتي مشارکت مينمايند .لذا مردم تأاير زيادي بر نحوه استفاده از منابع دارند.
مشارکت از سوي نهاد طارجي بهعنوان وسيلهاي جهت تحقق پرو ه بخصوص کاههش هزينهها از طريق ارائه نيروي
کار و مديريت رايگان تلقي ميشود .براي م ال مردم بعد از اينکه تصميمات مهم از سوي نهاد طارجي گرفته شده و
اهدا پرو ه مشخهص ميشوند .جهت تحقق اهدا تعيين شده مشارکت ميکنند .نهايتاً در چنين شيوه مشارکتي
مردم در جذب اهدا مورد نياز نههاد طهارجي اهدا طود دست ميکشند.

مشارکت
عملکردي
مشارکت به خاطر

مردم تنها به واکنش نسبت به انگيزههاي مادي مشارکت مينمايد (م الً در مقابل عر ه کار پول و يا غذا دريافت
نمايند).

اطالعات دهي و

نظرات مردم به منظور تعيين نيازها و اولويتهايشان گرفته ميشود ليکن مهيزان جمعآوري اطالعات و کنترل تحليل-
ها بوسيله نهاد طارجي از طريق تشخيص مسئله و راهحلهاي مورد نظر معين ميشود.

انگيزههاي مادي

مشورت کردن
مشارکت انفعالي

به مردم گفته ميشود که چه چيزي انجام طواهد شد بدون اينکه نظرات آنها طواسته شده و يا قدرتي در تغيير امور
داشته باشند.

فريب صوري

تظاهر به مشارکت است که انجام ميپذيرد .بعنوان م ال نمايندگاني در هيئتهاي رسمي گماشته ميشوند بدون
اينکه اين افراد انتخاب شده و يا قدرتي داشته باشند.

مأطذ (حناچي )1378
س ح بندي مشارکت مردم
حبيبي و ر هواني( )9312مشهارکت مهردم در اداره
امور محلي طويش را سه س ح در نظر گرفتند .مشارکت
سياسي باالترين سه ح قهدرت و اطتيهار را دارد و اغله
تصميمات در اين سه ح کلهي و کهالن اسهت .مشهارکت
شهري و محلي س ح پايين قدرت است و تصهميمات در
اين س ح اجرايهي و عمليهاتي اسهت .مقيهاق مشهارکت
سياسي کالن مشارکت اجتماعي عمهدتاً ميهاني و گهاه
طرد و مشارکت محلي طرد است .قلمروهاي هر يهک از
انواع مشارکت نيز با هم متفاوت است .با ايهن حهال ايهن
قلمروها با هم اشتراکاتي نيز دارند .قلمرو اصلي مشارکت

سياسي قدرت مشارکت اجتماعي فرهن
محلي مکان است (شکل.)9

عوامل مؤار در مشارکت مردم
اگر مشارکت را انگيزه و تالشي داوطلبانه براي تهومم
کردن يا تلفيق توان افراد براي حهل مشهکالت مشهترک
بدانيم اين انگيزه به داليل زير توسهط فهرد يها گهروه در
قال مشارکهت به انهجام ميرسد.
 -9کس اطالع درباره مواردي کهه فهرد نسهبت بهه آن
احساق کمبود ميکند؛
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و مشهارکت

شکل .1تمايز انواع مشارکت بر حس قلمرو فعاليت؛ مأطذ :حبيبي و ر واني()1384
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 -0انتقال پيام يا اطالعات الزم از طريق افهراد بهه افهراد
ديگر؛
 -3رفع ابهام و تبيين واقعيتها؛
 -2جل همکاري فرد يا گروه؛
 -5فراهم آوردن ر ايت افراد براي همکاري با يکديگر
 -1تصميمگيري گروهي با ديگران؛
 -3تقسهيم سههود يها زيهان ناشهي از فعاليهت گروههي و
پذيرش؛
 -1حفظ حقوق طود و ديگران(علم بيگي و همکاران بهه
نقل از اوکلي.)9311 17
روش پژوهش
در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي بها رويکهرد
تحقيق ارزشيابي و با استفاده از نظريات معتبر مشارکتي
و جهتدار در زمينه مديريت شهري بحث شهده و درپهي
آن تحليلي فراطور با بضهاعت مقالهه در زمينهه سهبک و
سياق مشهارکت مهردم در عرصهه فضهايسهبز شههري و
چگونگي راههاي سپردن امور مربوطه بهه ايشهان نتهايج
کاربردي استخرا گرديده است.
نتيجهگيري
در باب اهميت وجود فضايسبز شهري محققان
کارشناسان کشاورزي و محيطزيست همچنين پزشکان
مقاالت متعددي را منتشر کردهاند .برطي از پژوهشگران
به تعبيري فضاي سبز شهري را مصداق ريه شهرها
دانستهاند .برهمگان نقشهايي که اين عرصهها ميتوانند
براي اجتماع شهرنشين فراهم کنند آشکار است مواردي
از قبيل :کاهش انواع آلودگيها جذب روان آبهاي
س حي محل بازي کودکان مأمن سالمندان
کارکردهاي اقتصادي مکاني براي جلوگيري از هم
گسيختگيهاي اجتماعي وجود ساطتمانهاي فرهنگي
هنري و کتابخانهها در اين مکانها توليد ميليونها تن
اکسيژن و تزريق آن به هواي بيمار شهرها و مکاني براي
تنوع نتيکي گياهان و حيوانات همگي بخشهاي
کوچکي از مزاياي اين عرصههاي انسان ساطت هستند.
متأسفانه با وجود حياتي بودن نقش فضايسبز شهري به
دليل افزايش روز افزون جمعيت شهرنشيني و گسترق
آلودگيهاي صنعتي شهرها شهرداريها توان همساز
کردن حجم جمعيت را با فضاي سبز شهري ندارند.
آمارها نشان ميدهد اغل شهرهاي ايران داراي سرانه
فضايسبز کمتر از ميزان استاندار جهاني اعالم شده
هستند .در اين راه به نظر ميرسد تنها راه طرو از اين

بحران درگير کردن ذهني -فيزيکي شهروندان در
طراحي احداث راه اندازي و نگهداري فضاي سبز شهري
باشد؛ زيرا ايشان استفادهکنندگان اصلي اين عرصهها
هستند و ميتوانند نقش تخريبي و يا اصالحي ايفاء
نمايند الجرم درگير کردن آنها در اين طرحها باعث
مشروعيت بخشيدن و مانت اجراي طرحها طواهد شد.
در اين طصوص ميتوان مشارکتهاي مردمي را به چند
دسته طبقهبندي نمود.
 -1مشارکت مالي
 -2مشارکت در امور فني و طراحي
 -3مشارکت در ساطت
 -4مشارکت در حفظ و نگهداري
پژوهشهاي پيشين در زمينه مشارکت شهروندان در
شهرسازي به ويژه فضايسبز شهري نشان داده که
شهروندان به زمينههاي مختلف مشارکت عالقهمند
هستند (سپهوند و همکاران  .)9311عدهاي عالقهمند به
صر هزينه و ممکن است عدهاي ديگر براي مشارکت
در کاشت فضايسبز راغ باشند .اينجاست که نقش
مديريتي شهرداري با توليت فضايسبز جهت سامان
بخشيدن و استفاده بهينه از توان بالقوه مشارکتجويان
نمود پيدا کرده و برابر با توان مديريتي و به تبع آن
برنامهريزي مشارکتي از اين توان بالقوه بهره طواهد برد.
براي تدوين ططمشي مشارکتي سازمان پارکها و فضاي-
سبز شهري منظور نمودن سياستهاي کاري ذيل
پيشنهاد ميشود:
پيشنهادات
 -9با توجه به رهيافتهايي که در اين تحقيق مورد
بررسي قرار گرفتند؛ مشارکتهاي مردمي در
فضايسبز شهري نوعي مشارکت اجتماعي مستقيم
طود انگيخته با س ح اجرايي محلي ارزيابي ميشود.
اين نوع مشارکت ميبايست با تسلط شهروندان
صورت گرفته و به اقتضاء نوع و دستهبندي مشارکت
مورد نياز از باالترين س وح مراحل اطالعرساني
مقتدرسازي مشاوره و مشارکت استفاده شود .به
عبارتي از ديدگاه دريسکل شکل سهيم شدن در
تصميمات و در قال تصميمگيري با يکديگر اقدام
جمعي و حمايت از منافع مستقل جامعه و به شکل
کامالً طود انگيخته صورت پذيرد.
 -0تشويق ساکنان محالت به تشکيل گروههاي
دوستدار طبيعت (همياران سبز) و تعامل با
نمايندگان سازمان پارکها و فضاي سبز شهري به
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نمايندگي از ساکنان محله براي در دست گرفتن
امورات مربوط به فضايسبز
بنابر نظريه دريسکل بايستي بيشترين بازده طرح
بايستي به نفع ساکنان محلي باشد و ايشان
بيشترين اطالعات را در زمينه طرحها و مسايل
مرتبط با آن دارند بنابراين تشکيل جلسات با گروه-
هاي همياران سبز براي طراحي پارکهاي محله
تعيين نوع گياهان و درطتان زينتي بهکار رفته
همچنين نامگذاري پارکها توسط ساکنان محلي و
امکان کس درآمد فضاي سبز شهري براي صر
در زمينه بهبود فضايسبز محالت در اين عرصهها
براي جل مشارکت مردمي عنصري روري به نظر
ميرسد.
استفاده از مشارکتجويان محالت براي سرمايه-
گذاري کار اجرايي و نگهداري از فضايسبز با
برنامهريزي و پيشنهاد گروههاي همياران سبز و
ادواري کردن مشارکت ساکنان محل براي امور
اجرايي پارکها ميتواند راهکاري براي بهبود
کيفيت فضايسبز شده و به ساکنان محالت
احساق مالکيت اين عرصهها را بدهد.
يکي از اقشار دوستدار طبيعت سالمندان و
بازنشستگان هستند که به اقتضاء موقعيت سني و
زمان مازاد طود بسيار عالقهمند به انجام امور
عملياتي نگهداري از فضاي سبز شهري از قبيل
آبياري هرق وجين و کاشت گلهاي فصلي هستند.
بنابراين از وظايف مديريت فضايسبز ايجاد شرايط
مناس براي بهره بردن از توان بالقوه قشر کهنسال
شهر است لذا پيشنهاد بر اين است همياران سبز
بيشتر از ميان ايشان انتخاب گردند.
يکي از دغدغههاي نيمي از بافت جمعيتي جامعه
يعني بانوان فقدان امنيت الزم تفريح و ورزش
کردن در پارکهاست .ايجاد فضايسبز مخصوص
براي استفاده بانوان محالت از راهکارهاي تضمين
مشارکت اين بافت جمعيتي تشکيل دهنده محالت
است.
از آموزش به عنوان زمينه افزايش توانمندي
شهروندان ياد ميشود بنابراين سازمان پارکها
بايستي بکوشد با برگزاري کالقهاي آموزشي
پرورش گل وگياه در پارکها براي آموزش ساکنان
محالت پيش زمينههاي مشارکت شهروندان را در
زمينه فضاي سبز شهري محياء سازد.
درب منازل محل طوبي جهت کاشت درطتان

هستند و ميتوانند عالوه بر فراهم آوردن طدمات
زيست محي ي موج زيباسازي محالت شوند .در
اين زمينه سازمان پارکها و فضايسبز شهري در
تاريخهاي طاص مانند روز درطتکاري ميبايست
توان طود را براي اهداء گل و گياهان به شهروندان
بهکار ببرد .با کاشت درطتان در محيط منازل
شهرداري به سرانه م لوب فضايسبز نزديک شده و
با ادامه روند نگهداري اين موا ع توسط شهروندان
از هزينههاي جاري شهرداري کاسته طواهد شد.
منابع و ماخذ
ازکيهها مصهه في .غفههاري غالمر هها .)9313( .توسههعه
روستايي با تأکيد بر جامعه روستايي .نشرني .تهران.
ايرانمنش يعقوب .جههانبازي حسن .طهالبي محمهود.
( )9315الف .نقش آموزههاي مذهبي در فرهن سازي
توسعه فضاي سبز شههري .مجموعهه مقهاالت دومهين
همايش ملي فضاي سبز شهري .تبريز.
ايران منش يعقوب .جهانبازي حسن .مردانهي بلهداجي
ابراهيم )9315( .ب .نقش مشارکت مردمي در توسعه
فضاي سبز شهري :بررسي علل موفقيت کشهور چهين
در جل مشارکتهاي مردمي در زمينه حفظ و توسهعه
فضاي سبز شهري.مجموعه مقهاالت دومهين همهايش
ملي فضاي سبز شهري .تبريز.
ببران صديقه .)9310(.سازمان ملل متحد(برنامه اجرايي
وهانسههبورگ .)0220سههند اجههالق جهههاني توسههعه
پايدار .انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست .تهران.
پنههاهي محمدحس هين .ي هزدانپنههاه ل هيال .)9313( .ااههر
ويژگيهاي فردي بر مشارکت اجتماعي مجله جامعهه
شناس هي و علههوم اجتماعي.دانشههکده علههوم اجتمههاعي
دانشگاه عالمه طباطبايي .شماره .01
حبيبي سيدمحسن.سهعيدير هواني ههادي.)9312( .
شهرسازي مشارکتي تمايز مفهومي و ارزيابي تجربيات
ايراني .پاياننامه کارشناسي ارشد .دانشهکده معمهاري.
دانشگاه تهران .تهران.
حسيني سيدهوحيده .انوشه منيره .احمهدي فضهلالهه.
( .)9331بررسي تأاير مشارکت نوجوانان بر جمعآوري
و دفع بهداشتي زباله توسط طانوادهها .نشريه دانشکده
پرستاري و مامايي دانشهگاه علهوم پزشهکي ايهران (دو
ماهنامه پرستاري ايران) .دوره .)55(09
حنهههاچي سههيمين .)9331( .شهرسهههازي مشهههارکتي:
مشارکت مردمهي در برنامههريهزي توسهعه و مهديريت
شهري .UMPسازمان پارکها و فضايسبز.تهران.
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سپهوند احسان .محمدر ايي رسول .حيهاتي بهابالهه.
( .)9311بررسي عوامل مؤار بر مشارکت شهروندان در
حفظ و نگهداري از فضهاي سهبز شههري .پايهان نامهه
کارشناسي ارشهد .گهروه اقتصهاد کشهاورزي .دانشهگاه
کشاورزي .دانشگاه تبريز.
سعيدير هواني هادي .)9312(.شهرسهازي مشهارکتي.
م العههه مههوردي قلعههه آبکهههوه مهههشهد .پاي هاننامههه
کارشناسي ارشد.گروه شهرسهازي .دانشهکده هنرههاي
زيبا دانشگاه تهران.
سيدبکايي سيدجواد .)9331( .شناطت و تحليهل نقهش
عنصر مشارکت در روند بهسهازي بافتههاي فرسهوده
شهري .پاياننامه کارشناسهي ارشهد .دانشهگاه شههيد
بهشتي .تهران.
شريفيانااني مريم .)9312(.مشارکت شهروندي حکهم-
روايي شههري و مهديريت شههري .فصهلنامه مهديريت
شهري.شماره .1
شمسايي ابراهيم .)9312(.تحليلي بر جايگاه  NGOهها
در بهينه سازي مصر آب کشاورزي مجموعه مقاالت
اولين همايش مقابله با بحران آب کشور .دانشگاه زابل.
طوفان سحر .)9311( .شهروند -هويت -منظهر شههري.
ماهنامه پيام سبز .سال ششم .شماره .51
علم بيگي امير .ظريفيان شاپور .آقاپور شهال.)9311( .
تعيين عوامل مؤار بر نگهرش دامهداران عضهو تعهاوني
گاوداران شهرستان همدان به مشهارکت در تشهکيل و
اداره سازمانهاي کشاورزان .مجله تحقيقات اقتصهاد و
توسعه کشاورزي ايران .دوره  .22شماره .9
فياضمهر علهي.)9315( .مقدمههاي بهر نقهش و جايگهاه
فضايسبز شهري در طرحهاي توسعه شهري .مجموعه
مقاالت دومين همايش ملي فضايسبز شهري.تبريز.
مص فيپور کامبيز .)9315( .موانع مشارکت شهروندان
در اداره شهر و محله .مجموعه مقاالت دومين همايش
ملي فضايسبز شهري .تبريز.
م و شريف .)9310( .برنامهريزي توسعه و مشهارکت
مردم .پگاه حوزه .شماره .923
م يعحقشهناق نهادر .)9315( .نقهش مشهارکتههاي
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