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 چکیده

شهرداری  0منطقة هدف این مقاله بررسی و تبیین میزان مشارکت شهروندان : هدف

 است.مشهد در نگهداری فضای سبز 

آماری جامعة باشد. می یتحلیلی و روش مطالعه پیمایش -نوع تحقیق توصیفیش: رو

کةه ببةق  هسةتندنفةر  071712بةا جمعیةت  0منطقةة شهروندان مشهدی ساکن در 

سةرانة تةرین برخوردار درآمدی بوده و پایینتقسیمات شهرداری مشهد از نواحی کم

ت. حجم نمونه با استفاده از شهرداری داراسگانة سیزدهفضای سبز را در بین منابق 

 ها ازداده لیتحل و هیتجز ینفر است. برا 073برداری تصادفی روش کوکران و نمونه

آزمون کروسکال والیس، آزمون اسپیرمن و آزمون  یآمار هایروش و SPSSافزاررمن

ت، کیةمال ، احسةا  تعلةق ویاقتصةاد تیکندال استفاده شده است. پنج متغیر وضع

عنةوان بةه 0منطقةة  تحصةیلات شةهروندان رضایت از فضای سبز و مهاجرت، سطح

عنةوان متغیةر بةهدر نگهداری فضةای سةبز ها متغیرهای مستقل و میزان مشارکت آن

 بررسی شده است.وابسته 

ها ندهد بین پایگاه اقتصادی افراد و میزان مشارکت آنتایج نشان مینتایج:  ها/یافته

اما بین متغیرهای احسا  تعلق مکانی ساکنان و سطح ؛ معناداری وجود نداردرابطة 
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معنةاداری وجةود دارد. حاشةیه رابطة ها رضایت از فضای سبز با میزان مشارکت آن

هةا کاهد و تحصیلات افراد بةر مشةارکت آننشینی و مهاجرت از میزان مشارکت می

 اثرگذار نیست.

ه بیشتر شهروندان معتقدنةد دست آمده حاکی از آن است که های بیافتهگیری: نتیجه

ثیرگذار باشند و هرچةه میةزان أتوانند در نگهداری فضای سبز تبا مشارکت خود می

رسانی در فضای سبز شهری بیشتر باشةد، شةهروندان تمایةل رضایتمندی از خدمات

دارند در  دهندگان تمایلاز آنجایی که اکثر پاسخبنابراین، بیشتری به مشارکت دارند. 

هةای ، شایسته است مدیریت شهری برنامةههمکاری کنند ا مدیریت شهریب این امر

 کند.ای را از بریق مردم برای نگهداری فضای سبز اجرا ویژه

 ، مشهد، ایران.0منطقة فضای سبز شهری، مشارکت اجتماعی، ها: کلیدواژه

 مقدمه .1

 در شةهرها طیشةرا و سةازندمةیرا  شةهر هاانسان .است هیسو دو یشهروند و شهر رابطة

(. 13. ، ص1070،بیگةدلی و حنةاچی، ی)جةاجرم دارد ریناپةذانکةو ام قابع ریثأت هاآن یزندگ

 ،یشةهر امةور هةایتیةفعالکلیةة  و هةایزیةربرنامةه هةا،رییگمیتصم در ت شهروندانکمشار

 یاجتمةاع توسةعة نظرانحبصا زان ویربرنامه ران،یمد توجه مورد موضوعی است که همواره

 یاصةل عناصةر از یکی ،یشهر اموردر  مردم تکمشار(. 77ص. ، 1071، زاده )عبا  شدبامی

 ،ن. همچنةیکنةدفةا یا یاارزنةده نقش ،یشهر تعادل جادیا در تواندیم و بوده یومت مردمکح

 نةدیفراحلقةة مفقةودۀ  عنوانبه آن از ،شده یتلق داریپا توسعة ندیدر فرا یاتیح عنصر تکمشار

 در رامةتک و یسةتگیشا شیافةزا موجب تکصاحبنظران، مشار اعتقاد به و نندکیم ادی توسعه

 هکة معتقدنةد یشةهر زانیةربرنامةه(. 72ص.  ،1071 ،1، مونت و پةاول لموند)آشود میافراد 

 شةهر در گرفتةه رتصةو یهةایریةگمیتصةم بةه نسةبت شةهروندان شودیم ت، باعثکمشار

 ،مسةئولان یسةو از یاتخةا  یهةایریةگمیتصم از یعموم تیحما یعنی شوند؛ ریپذتیلئومس

، ص. 1071، زاده )عبةا کننةد  یعملة را خةود یهاهبرنام یراحت به امر انیمتول شودیم باعث

12).  

                                                           
1. Almond, Mont and Pavel 
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دور از هر گونةه ه به بورکلی مشارکت مردمی پیامدهای مثبتی برای مردم و مدیران دارد. ب

)مهةم تلقةی  و خةوداحترامی ، مشارکت باعث تقویت احسا  عزت نفسو اغراقنمایی بزرگ

 های مدیران شهری،گیریکاهش مقاومت مردمی در برابر تغییرات منتج از تصمیم مردم، شدن(

بالةاخره باعةث  وفاداری و همکةاری بةین مةردم و مةدیران و ایجاد و افزایش احسا  اعتماد،

 جلةب بةا تواننةدیمة یشةهر رانیمةد ،به این ترتیب شود.پذیری و شکیبایی مردم میانعطاف

حاضةر، مقالةة در ارتبةا  بةا موضةوع نةد. یفزایب یشهر تیریمد یهاییبر توانا مردم تکمشار

های اجتماعی باعث افزایش همکاری و نگهداری فضای سبز شهر ۀادارمشارکت شهروندان در 

جلةب و در نهایةت  شةودمةی خةودمنطقة و فضای سبز  و نیز افزایش حس تعلق آنان به شهر

توان گفت کةه اما می شود؛نیز میمدنی  ةجامعهای نجر به ایجاد و تقویت پایهمشارکت مردم م

ریزهای شهری دارد، الگوی ها و برنامهیگیرنکات مثبتی که مشارکت مردمی در تصمیمهمة با 

وندان در ریةزان و مةدیران بةا شةهرعملی و دوسویه برای برقراری ارتبا  مسةتمر بةین برنامةه

 در یاکننةدهنتعیةی جایگةاه و نقةش موضوع مشارکت نتوانسته استو کشورمان وجود ندارد 

آنچةه اهمیةت و بنةابراین، آورد.  بةه دسةت خصوصةی و دولتی یهااجرایی سازمان یهابرح

بور بةالقوه بةر ه تواند بدهد، شناسایی عواملی است که میتشکیل می حاضر رامقالة ضرورت 

 .  باشدثیرگذار أتافزایش و کاهش مشارکت اجتماعی 

اقتصةادی، توسةعة  ةسالملی پنجبرنامة سوی دیگر با توجه به استراتژی اساسی در قانون  از

هةا و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در جهت مردمةی کةردن هرچةه بیشةتر شةهرداری

هةای مختلة  های مشارکت شةهروندان در گةروهکنترل حمایت لازم توسط دولت، باید زمینه

توان با واگذاری بخشةی . از این بریق میکردامور شهر فراهم ادارۀ را در  غیره شغلی، قومی و

ادارۀ از مدیریت شهری و به بور خاص بخش نگهداری فضای سبز بةه نهادهةای مردمةی، بةه 

امور شهر، شکل پویا و زنده داده و برای مشارکت کامل مردم در امور مختل  شهری زمینةه و 

 فراهم آورد.  را بستر مناسب

پایدار اسةت و بةدون در  توسعة های مهم ظ و احیای فضای سبز شهری یکی از جنبهحف

کنندگان به دست نخواهد آمد )زارع، نمیرانیان، فمی و های تحقق مشارکت استفادهواقعی زمینه

تةوان بةه بررسةی ایةن تحقیةق مةینوآورانةة های از جنبهبنابراین، (. 217ص. ، 1073قاسمی، 
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ثیرگةذار بةر کیفیةت أعنوان یکةی از عناصةر شةهری تفضای سبز بهولة مقمشارکت مردمی در 

منتشرشةدۀ و مطالعةات  زندگی شهروندی اشاره کرد. موضوعی که کمتر به آن پرداختةه شةده

برخةوردار همچةون و همچنین بررسی این نوع مشارکت در سطح منابق کم کافی وجود ندارد

 17/10مترمربع در مقابل  70/0از استاندارد )فضای سبز آن کمتر سرانة شهر مشهد که  0منطقة 

دیگةر نةوآوری ایةن مقالةه جنبةة باشد میالمللی( بینسرانة مترمربع  27مترمربع شهر مشهد و 

 است.

ن بةدون مشةارکت مردمةی ممکةن هایی که رسیدن به اهداف آز زمینهیکی اتوان گفت می

هةا که سةالانه پةذیرای میلیةونفضای سبز است و این مسئله برای مدیریت شهر مشهد  نیست،

ریةزی برنامةهاز آنجایی که  بنابراین،بیش از سایر شهرها ضرورت دارد.  است،زائر و گردشگر 

، ایةن هةا و اهةداف اسةتها، اولویةتفرایند دخالت مستقیم مردم در تدوین سیاست مشارکتی

وندان در بةین عوامةل اجتمةاعی و میةزان مشةارکت شةهررابطةة مقاله با هدف اصلی بررسةی 

ایج بررسةی هةا و نتةشهرداری( بر اسةا  یافتةه 0منطقة ) نگهداری فضای سبز در شهر مشهد

مشةارکت میةزان است که چه عواملی بةر  آن مقاله اصلیسؤال اما ؛ میدانی صورت گرفته است

یا به عبارت دیگةر، چةه عةواملی  ؟استثیرگذار أدر نگهداری فضای سبز تمشهدی شهروندان 

از عةواملی کةه در دهةد؟ شهروندان در نگهداری فضةای سةبز را افةزایش مةی میزان مشارکت

حس تعلةق مکةانی شةهروندان از پایگاه اقتصادی افراد،  ،بسیاری از تحقیقات به آن اشاره شده

و سطح رضایت شهروندان از فضای سبز، سن سطح  سکونت،سابقة یت و جهت احسا  مالک

ز خاص یک منطقه بوده ا ،البته برخی عوامل .شودرسی ها برثیرگذاری آنأتباید که  استسواد 

مةورد منطقةة نشینی اشاره کرد. از آنجایی کةه ضعیت مهاجرت و حاشیهتوان به وآن جمله می

شةهر حاشیة در  شهرداری مشهد و یکی از منابقی است که به علت قرارگیری 0منطقة  مطالعه

نشةین را روستایی و جمعیت حاشةیهو قیمت پایین زمین و مسکن، بخش وسیعی از مهاجران 

ثیر أعنةوان عوامةل تةدر این تحقیقق عامل دیگری به نام مهاجرت بةه ای داده است،در خود ج

نوآورانةة هةای که یکی دیگر از جنبه شده استفضای سبز بررسی مقولة ر گذار بر مشارکت د

 بندی شده است:  تحقیق چنین صورتسؤالات  با توجه به این توضیحات، باشد.این تحقیق می
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هةای آیا میزان مشارکت شهروندان در نگهداری فضای سبز شهر مشهد در بةین گةروه .1

 مختل  اقتصادی متفاوت است؟

میةزان  آیا بین احسا  تعلق مکانی)نوع مسکن و مدت زمان سةکونت( شةهروندان و .2

 ها در نگهداری فضای سبز شهر مشهد رابطه وجود دارد؟مشارکت آن

هةا در نگهةداری فضةای سةبز شةهر شهروندان و میزان مشةارکت آن آیا بین مهاجرت .0

 مشهد رابطه وجود دارد؟

هةا در نگهةداری آیا بین سطح رضایت شهروندان از فضای سبز و میزان مشةارکت آن .7

 رابطه وجود دارد؟ مشهدفضای سبز شهر 

ها در نگهةداری فضةای سةبز شةهر افراد و میزان مشارکت آن سطح تحصیلاتآیا بین  .7

 هد رابطه وجود دارد؟مش

 تحقیقپیشینة  .2

مطالعات زیادی درخصوص مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در شةهرهای مختلة  

مشةارکت مةردم در فضةای سةبز مطالعةات زمینة اما به بور خاص در ؛ ایران انجام شده است

سةت، برخی از مهمترین و جدیدترین این تحقیقات که مقالات آن  منتشر شةده ا محدود است.

 چنین است:

بررسی نقش مشارکت مالی شهروندان در حفظ و نگهةداری  »در (1037) هندیانی و همتی

 ینفةر 077 نمونةو با  یبه روش پیمایش« آباد عبا  اراضی: موردی مطالعهفضاهای سبز شهری 

بةه ن اراضی عبا  آباد ابوستدر  شهر تهران 0 ةمنطقسال ساکن در  17بین شهروندان بالای  از

برح  از آنان درصد 2/71خرید اوراق قرضه و  ،گویاندرصد پاسخ 1/72 ن نتیجه رسیدند کهای

های مشارکتی با سود مشخص را بر مشارکت در حفظ و نگهداری فضای سةبز، مةؤثر دانسةته 

 و های سبز شهری مةؤثر اسةتااند. متغیر مشارکت مالی بر مشارکت در حفظ و نگهداری فض

یابةد. شةهروندان های سبز، افزایش مةیاری فضرکت در حفظ و نگهدا، میزان مشاآن با افزایش

 هایی هستند که بار مالی کمتر و سود بیشتری دارند. برح مایل به مشارکت در
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نقةش مشةارکت مردمةی در »مقالة ( در 1037) ، معینی، رمضانی و لاهیجانیانمحمد حسینی

بةا « شهرداری کةرج( 7 ةمنطق: موردی ة)مطالع فضای سبز شهر کرج ةتوسعحفظ، نگهداری و 

میةزان  ، جنسةیت و سةطح تحصةیلات بةاسن ةرابطنفری به این نتیجه رسیدند که  173نمونة 

 تحقیةق بوده اسةت.بین میزان آگاهی و مشارکت قوی  ةرابطاما  ؛استمشارکت بسیار ضعی  

داری و حفظ، نگهة ةزمینجلب مشارکت در  بیانگر آن است که بالا بردن سطح آگاهی مردم، در

های موجود در منطقه با فعالیتNGO مشخص شد که  ،ثیر دارد. همچنینأفضای سبز ت ةتوسع

و باغ فةاتح، نقةش بسةزایی  7ة منطقحفظ و گسترش فضای سبز در  ةزمینوسیع و گسترده در 

 .در جلب مشارکت مردم دارد

 ةمنطقةراهکارهای جلب مشارکت شةهروندان »شناسایی ی به پژوهش( در 1031) لشگرآرا

شةیوۀ این تحقیةق کةه بةه وی در  .پرداخت «(بوستان ولایت) فضای سبز ةتوسعتهران در  13

هةا و از دیةدگاه شةهروندان برگةزاری انةواع کلةا  انجام شد، به این نتیجه رسید که یپیمایش

سازی شهروندان از تبعات صدمه زدن بةه فضةای های آموزشی در بوستان ولایت، آگاهکارگروه

ها، تشةریح بةا ارزش بةودن تئاتر و مسابقات در پار  ،های شاد، موسیقیاری برنامهسبز، برگز

های مربو  به فضای سةبز در مشارکت، تشویق شوراهای محلی برای شرکت در فعالیت ةمقول

های عمةومی و افةراد متخصةص و آمةوزش مشةارکت بةه مربو  به خود، تلفیق دیدگاه ةمحل

)در مدار  یا تبلیغات مخصوص کودکةان( تةأثیر مثبتةی بةر  کودکان از مقابع پایین تحصیلی

 .  فضای سبز بوستان ولایت داشته است ةتوسع

هةای حفاتةت و توسةعة فضةای سةبز بررسی تمایل شهروندان به مشارکت در فعالیت»در 

 دست آمةد کةهه ( انجام شد، این نتیجه ب1032) ، باسامی و کابلیکه توسط عباسی« شهر تهران

شةةهروندان نةةواحی اسةةت. درصةةد شةةهروندان در سةةطح بالةةایی  1/77رکت تمایةةل بةةه مشةةا

ایةن  ای تمایل بیشتری به مشارکت داشتند.ای از شهروندان نواحی مرکزی و حاشیهحاشیهنیمه

های شده، تعداد دفعةات دریافةت نهةال در سةالهای دریافتتعداد نهال پژوهش نشان داد بین

کنندۀ فضةای سةبز، فضای سبز، آگاهی از عوامل تخریباخیر، ادرا  شهروندان از کارکردهای 

 گذاری در توسعة فضای سبز و تحصیلات با تمایل شهروندان به مشارکت درنگرش به سرمایه

 . ی وجود داردحفاتت و توسعة فضای سبز رابطة مثبت و معنادار
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 در یعاجتما سرمایة نقش»( در تحقیقی با عنوان 1073) ، نمیرانیان، فمی و قاسمیزارع

به این نتیجه  یونیرگرس لیتحل در« تهران یجنگل یها پار امور در شهروندان تکمشار

 نیا موجب به. دارند یمتقابل و هیدوسو ارتبا  ،یاجتماع سرمایة و تکمشار رسیدند که

 یبرا افراد در لیتما جادیا آن دنبال به و شهروندان در یاجتماع سرمایة سطح شیافزا ،تحقیق

 و مهم یموضوع سبز، یفضاها و یجنگل یها پار در تیفعال مانند یشهر امور در تکمشار

 به توجه و دارد یادیز تیاهم بخش نیا در یاجتماع سرمایة ن،یبنابرا. است ریارناپذکان

 شبردیپ در یمهم نقش تواندیم ،یاجتماع سرمایة سطح یارتقا و آن یهالفهؤم و هاشاخص

 .کند فایا یاتیح بخش نیا یآرمان اهداف

تحقیقةات در جدیدترین اتی انجام شده است. به چند مورد از در خارج از کشور نیز مطالع

 ادامه پرداخته شده است:

الگوهای حاکمیت مشارکتی در برنامه »( در تحقیقی با عنوان 2311) 2و یی او تا1سوتیریا 

به این « روپا و یوناناتجربة های اولیه از بریق ارزیابی ریزی و مدیریت فضاهای سبز شهری.

ریزی های رسمی مدیریت و برنامهگذشته در اروپا سیاستدهة اند که در موضوع پرداخته

شبکة اند که یک تبدیل شده "انعطاف پذیر"هایی جدید و فضاهای سبز شهری به چارچوب

های ها و روشگیرد. از بریق بررسی سیاستمدنی را در بر میجامعة وسیع از کنشگران 

صورت  "حاکمیت مشارکتی"شارکت در اروپا، تحقیقی اولیه در خصوص الگوهای غالب م

تواند به به منظور بررسی اینکه در چه شرایطی و چگونه مشارکت شهروندان می .گرفته است

ریزی و مدیریت فضاهای سبز باز عمل کند. هدف از برنامهزمینة  عنوان یک سازوکار رشد در 

ای که شهرهای محیطی پیچیدهتوانند به مسائل زیستآیا این الگوها میاین تحقیق آن است که 

یابیم که بسیاری از روش یونان در میتجربة از بریق  .یونان با آن مواجه هستند، پاسخ دهند

اما نمی ؛ عنوان یک فرصت دیده شوندتوانند به، گرچه می«از پایین به بالا»های مبتنی بر الگوی 

 .کنندکننده عمل ک سازوکار تعیینعنوان یتواند به

                                                           
1. Sotiria 

2. Yiota 
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ای با عنوان ( در مقاله2311)1و لافورتزا  7، ارلوین7، الاند 0، بوجس2، وندرجات1متیجسن

مدیریت شهروندان نسبت به فضای سبز شهری: از ایجاد زمینة اندازهای بلندمدت در چشم»

شهری توسط در مورد مدیریت بلندمدت یا نگهداری از فضای سبز « فضا تا حفظ فضا

ای را که در این فرایند نقش مهمی ایفا می و مهارکنندهمؤثر د و عوامل نکنشهروندان بحث می

فضای سبز عمومی را ادارۀ مسئولیت  ، مقاماتدر حالی که از نظر تاریخی .کندمیکنند، بررسی 

قاله به در این م .به عهده دارند، دخالت شهروندان در مدیریت فضای سبز افزایش یافته است

اروپایی که با دخالت درازمدت شهروندان در نگهداری از یک مکان انجام شده، نمونة سه 

مدیریت فضای سبز انجام زمینة در این مطالعه مصاحبه با مطلعان کلیدی در . اشاره شده است

ها چالشۀ دهندتحلیل نتایج نشانگر عوامل سهیم در تداوم این مدیریت است و نیز نشان شد و

های میدانی، سه عامل دارای براسا  برداشت .اندمشکلاتی است که شهروندان تجربه کردهو 

های مختل  مردمی، های ایجادشده در گروهاهمیت ویژه در این زمینه است: قوانین و روش

ترفیت انطباق شهروندان با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خارجی در بول 

مقامات در قانونی کردن و حمایت از نگهداری از مکان توسط زمان و نقش حمایتی 

ها توسط شهروندان را با تأمین امنیت از توانند فرایند نگهداری از مکانشهروندان. مقامات می

 کنند.های پایداری پشتیبانی بریق سیاست

موانع مشارکت در حفظ فضاهای »ای با عنوان ( در مقاله2317) 7و ساید 1جی سو 

را مهم محلة خود نسبت به   ، مشارکت عمومی در ایجاد حس مسئولیت ساکنان« ی محلهعموم

ها نشان داد که مفهوم حفظ فضاهای عمومی محلی هنوز یک مفهوم های آناما بررسی ؛دانستند

وتیفة عنوان غیررایج در کشور مالزی است. مسئولیت حفظ فضای عمومی همیشه صرفا به

عمومی در تمایل به مشارکت با سهولت و راحتی علاقة میزان  .است مقامات محلی دانسته شده

                                                           
1. Mattijssen 

2. Van der Jagt 

3. Buijs 

4. Elands 

5. Erlwein 

6. Lafortezza 

7. Jausus 

8. Said 
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که تا چه حد فرآیند مشارکت برای عموم مردم مشارکت در امور عمومی در ارتبا  است. این

از این رو، هدف این مقاله  .گذاردثیر میأعمومی برای مشارکت تانگیزۀ آسان است، احتمالا بر 

این  .شودرکت مردم در حفظ فضاهای عمومی محله میبررسی موانعی است که مانع مشا

باز در میان نامة پرسش 223مطالعه در یکی از نواحی بزرگ مسکونی در کوالالامپور انجام شد. 

 ۀکنندساکنان توزیع شد و نتایج نشان داد که کمبود وقت و فقدان یک مجموعه هماهنگ

 کنند.عمل میعنوان موانع مشارکت عمومی های مشارکتی بهفعالیت

( به این نتیجه رسید که دو شاخص اصلی سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد 2331) 1آگوستینو 

،      0، حسةین 2و مشارکت در تعیین سةطح کلةی میةزان مشةارکت نقةش اساسةی دارنةد. اوکةی

هةای در آلاباما در زمینه نگرش افراد نسبت به فضای سةبز و پةار  (2005)نیز 7و لنتون 7دنگ

نامه انجام دادند. این تحقیق نشان داد و تمایل به مشارکت، تحقیقی با استفاده از پرسش شهری

دلةار و آگةاهی  17333سال، با درآمد سالیانه بیش از  71افراد دارای شغل تمام وقت، کمتر از 

نسبی از برنامه های نگهداری فضای سبز شهری، تمایةل بیشةتری بةه مشةارکت داوبلبانةه در 

رابطةة و  به نگهداری فضةای سةبز شةهری دارنةد و نةژاد و محةل سةکونت افةراد مرببرنامة 

نشان داد مقةدار  (2333) 1نتایج پژوهش کارور ،معناداری با تمایل به مشارکت ندارد. همچنین

مثبت رابطة فضای سبز شهری زمینة استفاده از اینترنت و سطح تحصیلات با مشارکت مردم در 

تةةوان گفةةت تحقیقةةات بسةةیاری بنةةدی از مةةرور پیشةةینه مةةیعدر یةةک جمةة و معنةةاداری دارد.

امور شهر انجام و منتشر شده است. این تحقیقةات عمةدتا  درخصوص مشارکت شهروندان در

امةور ادارۀ شهری، مةدیریت شةهری، توسعة ها و فرایند به موضوعاتی نظیر مشارکت در برح

 اسةت. ازغیةره  ونیکةی وشهری، مدیریت پسماند خانگی، حکومت محلةی و مشةارکت الکتر

های مختلفةی انجةام شةده اسةت. در ایةن فضاهای سبز شهر نیز پژوهشزمینة سوی دیگر در 

بةرداری و یةابی، نقشةهها، بررسی و تحلیل فضای سبز شهر، ارزیابی و مکةاندست از پژوهش

                                                           
1. Agostino 

2. Yaoqi 

3. hussein 

4. Deng 

5. Lenton 

6. Carver 
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فضاهای سبز شهر، محور اصلی مطالعه بوده اسةت و مطالعةات اجتمةاعی نیةز از منظةر توسعة 

احسا  امنیت اجتماعی در فضای سبز بةوده اسةت. تنهةا در تعةداد مطالعة شناسی و یا سیبآ

یعنی مشةارکت شةهروندان و فضةای سةبز بةه هةم پیونةد  ؛معدودی از تحقیقات این دو متغیر

 ها در این مقاله آمد. آنچکیدۀ اند که خورده

 تحقیق شناسیروش .3

 . روش تحقیق1. 3

دو شاخص مشارکت اجتماعی شهروندان و نگهةداری فضةای پژوهش حاضر در پی تلفیق 

جانبةه انجام چنین پژوهشی، برخورداری از دیدگاهی است کةه قابلیةت همةهلازمة سبز است. 

حلیلةی بةوده و روش مطالعةه ت -نوع تحقیق به صةورت توصةیفی ،بنابرایننگری داشته باشد. 

نامةه پرسشاولیة ت موجود از منابع تحلیلی و پیمایشی بوده است. برای تکمیل ابلاعااسنادی، 

انةد و روش شهر مشهد بوده 0منطقة شهروندان  ،آماری مورد مطالعهجامعة استفاده شده است. 

گیری تصادفی بوده است. برآورد حجم نمونه نیز با استفاده از روش کوکران و بةا توجةه نمونه

دسةت ه نفةر بة  073ق آن نفر( محاسبه شد که ببة 071712)  0منطقة در  37به جمعیت سال 

افةزار نامةه بةوده اسةت و از بریةق نةرمی و پرسةشاها، منابع کتابخانهابزارگردآوری داده آمد.

SPSS  این تحقیةق،  ررفته د کاره های آماری بها انجام شده است. روشتحلیل  دادهتجزیه و

نیةز جهةت نامةه در براحی پرسةش الیس، اسپیرمن و کندال بوده است.های کروسکال وآزمون

تعیین روایی و پایایی آن در راستای هدف تحقیق از مصاحبه با صاحبنظران و کارشناسان ایةن 

 گیری شده است.( بهره3717حوزه و روش آلفای کرونباخ )ضریب پایایی: 

رهةای یمتغ ،یدر نگهةداری از فضةای سةبز شةهر شهروندان مشةهدی تکمشار برای تبیین

 ن شده است:مستقل و وابسته چنین تدوی

(، وضعیت مالکیت)نوع  ، احسا  تعلق مکانی)شغل( یاقتصاد تیوضع: مستقل یرهایمتغ

 تحصیلات ،یفضای سبز شهر از شهروندان تمندییمهاجرت )مدت زمان سکونت(، سطح رضا

 .ینگهداری فضای سبز شهر در شهروندان تکمشار: وابسته ریمتغ
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 مورد مطالعهمنطقة  .2. 3

 377) هکتار 0011معادل  یشهر مشهد با وسعت نةگازدهیاز منابق س یکی عنواننطقه سه بهم

ت شةهر( در سةال یةجمعدرصةد  10771نفر ) 071712بالغ بر  یتیوسعت شهر( و جمعدرصد 

 دا کةرده اسةتیةافتةه، اسةتقرار پیکه از مرکز تا شمال شهر مشهد امتةداد  یادر محدوده 1037

 % 77/2در مقابةل نةرخ رشةد  % 71/0معیت منطقه (. نرخ رشد ج1037، شهر مشهدآمارنامة )

سةرانة مترمربع  17/10مترمربع در مقابل  70/0فضای سبز منطقه نیز سرانة باشد. شهر مشهد می

فضةای سةبز را در بةین منةابق شةهرداری مشةهد سةرانة تةرین پایین که کل شهر مشهد است

د در این منطقه زندگی مةی نشین شهر مشهدرصد جمعیت حاشیه 1/27داراست. علاوه بر این 

شهر مورد اسةتقبال حاشیة کنند و به دلیل قیمت پایین زمین و مسکن و همچنین قرارگیری در 

 یک کةاربریها جز مساجد )که یکاربر ینشینان زیادی واقع شده است. تماممهاجران و حاشیه

، رزاقیةان، نمةادرصةد دارد )ره 73شةتر از یبا استاندارد خود فاصله ب است( یو مذهب یفرهنگ

فرسةودۀ بافةت  یمشةهد دارا یسةه شةهردارمنطقةة (. 37ص. ، 1030، آقاجانی و امیرفخریان

ک اسةتثنا یةن منطقه در شةهر مشةهد یث این حیاست که از ا یاهیحاشفرسودۀ و بافت  یراثیم

ز یةاز شةمال آن ن ییهةابوده و بخش یراثیبافت م ین منطقه دارایاز جنوب ا ییهااست. بخش

ن اسةاکن ی(. علاوه بر این سطح درآمد72، ص. 1077)فرنهاد،  است یاهیحاش یهابافت یدارا

نامناسةب  یت اقتصةادیانگر وضةعیةباشةد کةه بین میی، متوسط و رو به پایسه شهردارمنطقة 

بندی نواحی درآمةدی شةهرداری نیةز جةزا منةابق کةم و در تقسیم ن محدوده استیاساکنان 

تةوان بةه اعتیةاد، فسةاد اجتمةاعی، فقةر مشکلات ایةن منطقةه مةی . از سایرباشدبرخوردار می

، ص. 1073)یوسةفی و ورشةوئی،  بهداشتی، فقر فرهنگی و وجود مشاغل مزاحم اشةاره کةرد

هةای شهرداری محةل اسةتقرار پهنةهمنطقة سة های فرادستی شهر مشهد، (. بر اسا  برح177

(، مرکةز 1013بةرح تفصةیلی خةازنی،  ) یاخةدمات دروازه ۀکنندهئصنعتی و حمل و نقل، ارا

مجاور با حةرم مطهةر )بةرح جةامع  یدر محورها یتجار یتهایفعالتوسعة ارت و فراغت، یز

، یصوت هاییآلودگ باشد ومی یو فراشهر یبا عملکرد شهر یها(، وجود راسته1033مهرازان،

 یزنةدگ یفضةاآهن، راه ل، یمربو  به خدمات اتومب یهاتیل استقرار فعالیو هوا به دل یبصر
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شةهر ن)برح جامع توسعه و عمران کلةا درآمد شهری را مختل نموده استاقشار متوسط و کم

 نشان داده شده است. 7تا  1ل اشکاسه در شهر مشهد در منطقة (. موقعیت 1071مشهد، 
 

 

 

 

 

 

 

 3نطقة ممحلات در محدودة  -2شکل                   در شهر مشهد 3منطقة موقعیت  -1شکل 

 1030مآخذ: جهاد دانشگاهی مشهد،                           1030دانشگاهی مشهد،  خذ: جهادأم        

 

 

 

 

 

 

 

 3ها در منطقه موقعیت پارک -4شکل                3منطقة ای و میراثی در های حاشیهبافت -3شکل 

 1030مأخذ: جهاد دانشگاهی مشهد،                                 1030، دانشگاهی مشهد ماخذ: جهاد        

 . مبانی نظری4

 اسةت و بوده یزیرمهبرنا حوزۀ در یدارنهموضوع دام ، 1373سال  از یشهروند تکمشار

 و شةوند مطلع نظرات شهروندان از یشهر یها ریگمیتصم در کردند تلاش یشهر زانیربرنامه
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 ،یشةهر تیریمةد انیةم ارتبةا  7 لکشة .سةازند یلةعم خةود را یهابرنامه آنان یارکهم با

 .دهدیم نشان را یشهر حقوق و یشهروند
 

 
 ارتباط بین مدیریت شهری، شهروندی و حقوق شهروندی -5شکل 

 1071خذ: صرافی و عبدالهی، أم
 

نةوع مشةارکت را از هةم تفکیةک کةرد:  چهةارتةوان های مشةارکت مةیبا توجه به عرصه

کید اصةلی بةر مشةارکت أدر این پژوهش ت ی، سیاسی، و اجتماعی.مشارکت خانوادگی، فرهنگ

و  تیریمةد توانةدیمة و رودیمة شةمار بةه یشهر یزندگ الزامات که امروزه ازاجتماعی است 

تبةدیل وسیلة  ،شناسی شهری، مشارکتدر جامعه دهد. قرار ریتأث تحت شدت به را یزیربرنامه

 ئولیت فةردی و اجتمةاعی اسةت )ق و مسةتفاوت به شهروندان صةاحب حقةوشهرنشینان بی 

شود کةه توسةط آن مةردم بةر عنوان فرآیندی یاد میاز مشارکت به .(123، ص. 1،2333فارکس

خدمات شهری مناسب در اختیارشان نهةاده  گذارند تاثیر میأها و مسئولان تساختارها، سازمان

محلی بةوده و بةه نةوعی بةا امور ادارۀ بنابراین، مشارکت باعث افزایش ترفیت مردم در  شود.

  یةتعر ببةق ( بةه لحةان نظةری،177، ص. 2،1331اسچابلر) توانمندسازی مردم همراه است

اسةت و دیگةر  یاجتمةاع ةسةرمای یعناصةر اصةل، مشارکت یکی از یاجتماع ةسرمایپاتنام از 

 ( 33ص.  ،1033)گنجی و ستوده، و اعتماد  مشتر یهاها، ارزشهکشب: عبارتند ازآن  عناصر

                                                           
1. Faurks 

2. Schubler 
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شود، تبیین آن هم در قالةب نظریةات مةرتبط از آنجا که مشارکت نوعی کنش محسوب می

ها برای شناخت و تبیین مشارکت اجتماعی بر تمایةل، پذیر است. برخی از نظریهبا کنش امکان

ها، شرایط و عناصر ساختاری کید داشته و برخی دیگر زمینهأانگیزه، گرایش و رفتار مشارکت ت

( از 1333)1زنیةن و آیش بةایکنش موجةه یةا معقةول  فةنظریة  اند.ور قرار دادهمشارکت را مح

 یاجتمةاع - یشناختو روان یفرد یرهایمتغ یاست که رو یرفتار اجتماعبرجستة های یتئور

 قابةل و بینةیپیش قابل حالتی در رفتار هاآن عقیدۀ به .د دارندکیتأ یاجتماع ین رفتارهاییدر تب

 نگرش فقط و کنیم توجه خاصی شرایط در و رفتار در شخص قصد به ما که بود خواهد در 

 بةه قصةدها کةه دهدمی نشان آنان الگوی. ندهیم قرار توجه مورد رفتار آن به نسبت را او های

 هةایشةیوه یا رفتار قواعد حکم در هنجارها .است متکی رفتار با مرتبط هنجارهای و هانگرش

 نیةا در(.7ص.  ،1073، نقل از میرعباسی و حسن پةوربه  ،1013)محسنی،  است عمل خاص

 یمة ریثأتة مةا اتیةن بر هاگرایش هکبل ندارند، ریثأرفتار ت بر میمستق بور به ها،گرایش ،یتئور

 بر یعبارت به (.131ص. ، 2،2333)اوری دهند یم لکش را ما رفتار هک است اتین نیا و گذارند

 بةه شیگرا خود تابع، رفتار، به تین و قصد و است تین و قصد تابع ، رفتار،یتئور اسا  این 

 ایة مهةم افراد انتظارات )تابع ی هن هنجار ده( ویفا یابیارز و دهیفا انتظار رفتار )تابع آن یسو

، بةه نقةل از 1012پور، عی)رف است گران(ید انتظارات از یرویپ یبرا زهیانگ و گرانیانتظارات د

 (.7ص.  ،1073، میرعباسی و حسن پور
 

 

 فیش باین و آیزننظریة گیری رفتار طبق شکل  -6شکل 

 1073میر عباسی و حسن پور،  خذ:أم

                                                           
1. Fishbein &  Ajzen 

2. Urry 
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ه بةه شةرایط و عناصةر کنش اجتماعی پارسونز هم ازجمله نظریات معتبری است کةنظریة 

 یرفتار ،یرک، فیاحساس حالات رندۀیبرگ در را نشک 1پارسونزپرداخته است. ساختاری کنش 

  .شوندیم یریگجهت و یابی ساخت، یعمل یلگوهاا اسا  بر هک دانسته

 گرید ییسو از و یرونیب یهنجارها ریتأث تحت نشک عنوانبه سو یک از یاجتماع تکمشار

 بةه صةورت هکة اسةت ها آن انیم ارتبا  و یدرون یاحساس و یاعتقاد ،یرکف حالات از متأثر

 یم قرار مورد توجه جامعه با راداف تعامل در تیشخص نظام نندۀک لنترک و نندهکمشرو  عوامل

 یاصل عوامل از تیسب رضاک و ییگراجمع ،یبلبمنفعت ،یاجتماع نشک یک وقوع در .ردیگ

،  2)روشةههستند جامعةه یاسةیس و یاقتصةاد ،یاجتمةاع طیشةرا از متةأثر هک روندمی شمار به

 .(273ص.  ،1073، نقل از موسایی و شیانی، به 1017

به ساختار توجه داشته و فرایند آن را چنین توضةیح  در تحلیل کنش،در این راستا پارسونز 

از چهار عنصةر سةازنده تشةکیل  ،خلاقانه و  هنی است کنش که یک فراگرد فعالانه،» می دهد:

دوم آنکةه واحةد کنشةی  نخست آنکه واحد کنش به وجود یک کنشگر نیةاز دارد.. شده است

سوم آنکه ایةن  کند.گیری میسبت به آن جهتمستلزم هدف یا وضعیتی آتی است که کنشگر ن

توانةد گیرد که مستلزم دو عنصر است: چیزهةایی کةه کنشةگر نمةیکنش در موقعیتی انجام می

ها نظةارت آن تواند برو دیگر آن چیزهایی که کنشگر می )شرایط( تحت نظارتشان داشته باشد

جهةت تعیةین گةزینش وسةایل هةا در چهارم آنکةه هنجارهةا و ارزشو  )وسایل( داشته باشد

بةه نقةل از نةوابخش و ، 723ص.  ،0،1017)ریتةزر«کننةدها نقةش بةازی مةیدستیابی به هدف

وسةیلة پارسونز ضمن تشریح فرایند فوق معتقد است که عمل به  .(112ص. ، 1031جوشقانی،

 ؛ثیر نیازهای شخصی و نظام اجتماعی و با هدایت فرهنگةیأانرژی جسمانی و روانی و تحت ت

 (. 73، ص. 7،1072)ترنر یابدها و هنجارها تحقق مییعنی باورها و ارزش

هایی که برای شناخت و تبیین مشارکت اجتمةاعی بةر فوق )نظریهنظریة علاوه بر دو دسته 

شةرایط و عناصةر  هةایی کةه بةهتاکید دارنةد و نظریةه تمایل، انگیزه، گرایش و رفتار مشارکت

                                                           
1. Parsons 

2. Roche 

3. Ritzer 

4. Turner 
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 مبادلةه، ةینظر در مبادله نیز در این حوزه کاربرد دارد.ظریة ن ساختاری مشارکت توجه دارند(،

 بدانةد، هةاشیگةرا و باورهةا حاصةل هک آن از شیب را رفتارها ،مختل  یایقضا برح با هومنز

 یزمةان تکمشةار جملةه از رفتارهةا هک معنا نیبد است. ردهک یتلق انیز و سود محاسبة جةینت

 داشةته یفزون هانهیهز بر آن از حاصل منافع هک ابندیمی ینهاد جنبة و شده مثبت گرفته، لکش

 نیةا در اسةت. هانهیهز از شیب ینیع منافع از فرد تصور تابع هم آن گسترش و شیافزا و باشد

، بةه 1010، تةزری)ر سازدمی ارکرا آش خود تیموفق و ارزش زه،یانگ ه،یتنب پاداش، مسئلة قلمرو

 سةبک بةا همراه انسان یبرا تکمشار اگر ن،یبنابرا .(77ص. ، 1073، نقل از موسایی و شیانی

 .شد خواهد رارکت و افتهی تداوم باشد، نشک جةینت از مثبت یابیو ارز ازیامت

 یچندبعةد یاهدیةپد یاجتمةاع تکمشار هک افتیدر توانمی ها،هینظر و هادگاهید مرور با 

 یرفتارهةا فوق، ینظر بببق چارچو خاصی دارد. الزامات و طیشرا از بهین آن تحقق است و

 در عناصةر نیةاسةت. ا و عوامل  بیرونی و درونةی ی هن و ینیع یها نیزم از متأثر یتکمشار

 یسةاختارها توسةط و ردیةگیل مکش یاجتماع یهاشک در جامعه یاعضا انیم متقابل ارتبا 

 انسةان ،که کنش دارد یریرپذیوجود چنین مداخلات و تأث با ن،یاربناب .شودمی مشرو  جامعه

 چةه هکة ردیةبگ میتصةم دی)نظیر مشارکت در نگهداری فضای سبز( با یواقع یهایتدر موقع

به این منظور تحقیق حاضر با الهام از نظریةات اشةاره  ند.ک رفتار چگونه و دهد انجام را یعمل

شهروندان مشةهدی  یاجتماع تکمشار بر میزان هک پردازدمی یطیو شرا شده، به بررسی عوامل

 است. اثرگذارگهداری فضای سبز شهر مشهد در ن

 های تحقیقیافته .5

 بررسی متغیرهای تحقیق .1. 5

 تکمشةار همانطور که در روش تحقیق توضیح داده شد، متغیرهای تحقیق در جهت تبیین

)شةغل(، یاقتصاد تیمتغیةر وضةع پةنج، یدر نگهداری از فضای سبز شهر شهروندان مشهدی

لکیةت(، وضةعیت مهةاجرت )مةدت زمةان سةکونت(، سةطح )نةوع ما احسا  تعلةق مکةانی

و تحصیلات می باشند که در ادامه به توضةیح هةر  یشهرفضای سبز  از شهروندان تمندییرضا
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یک پرداخته شده است. در نهایت نیز وضعیت مشارکت شهروندان در نگهةداری فضةای سةبز 

 .به عنوان متغیر وابسته تحقیق توضیح داده شده است

 گویانیت اقتصادی )شغل( پاسخوضع .1. 1. 5

درصد از آنان دارای شغل آزاد می  17دهد که بررسی وضعیت شغلی پاسخگویان نشان می

 د.نباشدرصد نیز بیکارمی 7/11درصد دارای شغل دولتی و 7/17 ،همچنین .دنباش

 احساس تعلق مکانی )نوع مالکیت(. 2. 1. 5

هةا درصد از آن 77711دهد که شان میگویان نبررسی وضعیت مالکیت )نوع مسکن( پاسخ

 کنند.های سازمانی زندگی میدرصد در خانه 1721درصد مستاجر و  7771مالک، 

 وضعیت مهاجرت )مدت زمان سکونت(  . 3. 1.  5

نشةین و ، وجةود جمعیةت وسةیع حاشةیه0ویژۀ منطقة های از آنجایی که یکی از مشخصه

عنوان یکی از متغیرها بررسی یق، مدت زمان سکونت بهدر این تحق ،بنابراین. باشدمیمهاجران 

سةال در منطقةه سةکونت  7درصد ساکنین زیةر  73717دهد که ها نشان میشده است. بررسی

درصةد  1700سال در منطقه سکونت دارند برابر  13تا  7دارند، این میزان برای ساکنینی که بین 

 771سةال و تنهةا  23تةا  17درصد بین  3773سال،  17تا  13درصد از ساکنین بین  1370است. 

 سال در منطقه ساکن هستند. 23ن بیش از ادرصد از ساکن

 سطح رضایتمندی از فضای سبز.  4. 1. 5

شةهرداری مشةهد  0منطقةة بررسی وضعیت رضایتمندی از فضای سبز در بین شةهروندان 

درصد خیلی زیةاد،  10711درصد میزان رضایتمندی خود را خیلی کم،  10723دهد که نشان می

 اند.درصد زیاد بیان کرده 7770درصد کم و  1731درصد متوسط،  11711

 تحصیلاتسطح  .5. 1. 5

یعنةی  ؛گویةاندهد که بیشترین تعةداد پاسةخگویان نشان میبررسی میزان تحصیلات پاسخ

 1/13درصةد دیةپلم و 2/17) ،باشةنددرصد آنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از آن می 0/17

 1/20همچنةین،  .باشنددرصد دارای تحصیلات کارشناسی می 2در حدود ( و درصد زیر دیپلم

 د.نباشسواد میدرصد نیز بی
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 مشارکت شهروندان در نگهداری فضای سبز بررسی سایر متغیرهای مرتبط با  .6. 1. 5

ر متغیة پةنج، علةاوه بةر برای بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در نگهداری فضای سبز

 باشد.مورد استفاده قرار گرفت که بر مبنای دو مقیا  ترتیبی و اسمی می دیگرگویة  12 فوق،

شةهرداری مشةهد از پةار  منطقة سة  درصد از شهروندان 7/11آن است که  ۀدهندنتایج نشان

درصد جمعیت ساکن منطقه، تعداد پةار   1/11حدود  .های موجود در منطقه استفاده می کنند

انةد. درصد تعداد پةار  را مناسةب و زیةاد دانسةته 7/7اند و تنها ر کم ارزیابی کردهها را بسیا

های منطقه درصد از پار  0/27ای، های محلهپار  درصد از شهروندان ساکن منطقه، از 1/01

درصد از جمعیت ساکن منطقةه نیةز از  1/7های با عملکرد شهری و درصد از پار  0/01ای، 

 7/3دهةد تنهةا نتةایج نشةان مةی کننةد.حومه و پیرامون شهر استفاده می فضای سبز موجود در

-ها و فضای سبز موجود در منطقه اسةتفاده مةیدرصد از شهروندان به صورت روزانه از پار 

درصد نیز هر دو ماه یکبار به پار  های منطقةه  2/21درصد  تنها یکبار در ماه و  1/71د و نکن

ندان نسبت به وضعیت فضای سبز منطقه رضایت نداشته و تنها درصد از شهرو 10/13روند.می

اند. این در حالی است کةه درصد وضعیت فضاهای سبز موجود را مطلوب ارزیابی کرده 1/23

درصةد نیةز  7/21در زنةدگی خةود بالةا و ساکنان منطقه اهمیت فضای سبز را درصد از  7/12

دسترسی مناسب بةه درصد نبود  7/77ر حدود اند. دمیزان اهمیت آن را پایین و متوسط دانسته

درصد نبود امکانةات   0/21درصد نبود امنیت و  1/11اند. ها دانستهاصلی آن پار  ها را مشکل

رسةانی میةزان ابلةاعبارۀ موضوع اند.دردرصد نیز نبود روشنایی را مشکل اساسی دانسته 2/0و 

درصةد وضةعیت را نامناسةب و  7/11های اجرایی در فضای سبز، برح موردبه شهروندان در 

های اما در خصوص نظر خواهی در رابطه با اجرای برح؛ انددرصد مناسب ارزیابی کرده 1/00

نظرخةواهی را مناسةب نحةوۀ درصةد  1/77درصد وضةعیت را نامناسةب و  3/71فضای سبز 

ز فضةای درصد میزان تبلیغات از سوی مدیریت شهری برای نگهةداری ا 7/77اند.ارزیابی کرده

 ،انةد. همچنةیندرصةد نیةز خةوب ارزیةابی کةرده 7/07درصد متوسط و  7/3سبز را ضعی ، 

انةد بةه بةوری کةه های اجرایی اتهار رضایت داشتهشهروندان ساکن در منطقه نسبت به برح

                                                           
-کردهرا انتخاب  "سایر"گزینة می باشد، تعدادی از پاسخ دهندگان  133در مواردی که جمع درصد ها در گویه ها زیر  . 1

 نشده است. یر در نتیجه گیری، لحانأاند که به دلیل عدم تا
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انةد و های موجود در فضای سبز اتهار رضایت کردهدرصد از شهروندان از اجرای برح 7/32

نةوع همکةاری  بةارۀ موضةوع در انةد.هةا رضةایت نداشةتهبت به این برحدرصد نس 1/1تنها 

حفةظ و نگهةداری فضةای بةه درصد  0/01فضای سبز،  موردشهروندان با مدیریت شهری در 

درصةد  1/7رسةانی و درصد در ابلاع 7/22درصد در کاشت،  7/3اند که نشان دادهتمایل  سبز

 اند.کردهدر آبیاری ابراز تمایل 

 تحقیق(وابستة وضعیت مشارکت شهروندان در نگهداری فضای سبز )متغیر  . 3. 1.  5

شةهرداری مشةهد منطقة سةة بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در نگهداری فضای سبز 

کةم،  3717درصد متوسط،  17707درصد مشارکت خود را خیلی زیاد،  73773دهد که نشان می

 اند.اشتهدر صد خیلی کم بیان د 7717درصد زیاد و  1773

 ها فرضیهآزمون . 2. 5

 اولفرضیة . 1. 2. 5

رسد میزان مشارکت شهروندان در نگهداری فضای سةبز شةهری در بةین گةروه به نظر می

ها از نوع ناپارامتریک و مقیةا  باشد. با توجه به این که دادههای مختل  اقتصادی متفاوت می

فوق از آزمون کروسکال والیس استفاده شةد.  فرضیةبرای آزمون  ،باشدها از نوع اسمی میداده

 تفةاوت ،بنةابراین .باشةدمی 3737 از بالاتر آزمون این در داری معنی سطح مقدار که آنجایی از

 ،بنةابراین .ندارد اثر شهروندان مشارکت میزان بر  خانوارها در اقتصادی هایپایگاه بین موجود

 کند.ابطه این دو متغیررا بیان میر  1شمارۀ جدول شود. اول تحقیق رد میفرضیة 
 

 بین نگهداری فضای سبز و گروه های مختلف اقتصادیرابطة آزمون کروسکال به منظور بررسی  -1جدول 

 1031، های تحقیقخذ: یافتهأم
 رتبه ها

 رتبه میانگین تعداد
آزمون کای 

 اسکوئر
 درجه آزای

 سطح معنا

 اشتغال داری

 میزان

 مشارکت

 170730 277733 آزاد

37101 2 37130 
 171713 73733 دولتی

 107720 10733 بیکار

  073733 کل
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 دومفرضیة . 2. 2. 5

هةا در نگهةداری رسد بین احسا  تعلق مکانی شهروندان و میزان مشةارکت آنبه نظر می

فةوق از ة فرضةیها بةرای آزمةون با توجه به مقیا  داده مستقیم وجود دارد.رابطة فضای سبز 

 میةزان بةین کةه اسةت آن ۀدهنةدنشةان آزمةون از حاصةل آزمون  اسپیرمن استفاده شد. نتایج

 کةه دارد وجود مستقیم رابطة شهروندان  مالکیت احسا  و سبز فضای نگهداری در مشارکت

 قابةل درصةد 37 معناداری سطح با حاصل  نتایج ،همچنین. باشدمی 37731 آمده دست به رقم

میزان احسةا   ۀدهندنشان  2شمارۀ جدول د. شویید میأفوق تفرضیة  ،بنابراین. شدبامی دأییت

 .باشدمیآن با میزان مشارکت رابطة تعلق مکانی و 
 

 و میزان مشارکت )مالکیت(آزمون اسپیرمن به منظور بررسی احساس تعلق مکانی -2جدول 

 1031، های تحقیقخذ: یافتهأم

 مشارکت میزان مالکیت 

 آزمون

 اسپیرمن

 مالکیت

 0.89 1.00 همبستگی ضریب

 0.03  معناداری سطح

 073.00 073.00 تعداد

 میزان

 مشارکت

 1.00 0.89 همبستگی ضریب

  0.03 معناداری سطح

 073.00 073.00 تعداد

 

 سومفرضیة .  3. 2. 5

ای سةبز ها در نگهةداری فضةرسد بین مهاجرت شهروندان و میزان مشارکت آنبه نظر می

 در مشةارکت بین میزان  که است آن ۀدهندنشان آزمون از حاصل منفی وجود دارد.نتایجرابطة 

. اسةت -10/3 آمةده دست به رقم که دارد وجود منفی رابطة مهاجرت و سبز فضای نگهداری

ایةن فرضةیه  ،بنابراین باشد.می یدتأی قابل درصد 37 معناداری سطح با حاصل  نتایج ،همچنین

 دهد.مهاجرت و میزان مشارکت را نشان می ةرابط 0شمارۀ جدول  .شودیید میأنیز ت
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 بررسی ارتباط بین مهاجرت و مشارکت -3جدول 

 1031، های تحقیقخذ: یافتهأم

 مشارکتمیزان  مهاجرت 

 اسپیرمن آزمون

 مهاجرت

 0.63- 1.00 همبستگی ضریب

 0.03  معناداری سطح

 073.00 073.00 تعداد

 مشارکت میزان

 1.00 0.63- همبستگی ضریب

  0.03 معناداری سطح

 073.00 073.00 تعداد

 

 چهارمفرضیة  . 4. 2. 5

هةا در رسد بین سطح رضایت شهروندان از فضةای سةبز و میةزان مشةارکت آنمی به نظر

ه شةد. فوق از آزمون کندال اسةتفادفرضیة برای آزمون  مستقیم وجود دارد.رابطة نگهداری آن 

 و سةبز فضةای نگهداری در مشارکت میزان که بین است آن ۀدهندنشان آزمون از حاصل نتایج

 دسةت بةه رقةمکه  دارد وجود مستقیم رابطةسطح رضایت شهروندان از فضاهای سبز موجود 

 .باشةدمةی یةدأیت قابةل درصةد 37 معناداری سطح با حاصل  نتایج ،همچنین است. 3771 آمده

سةطح رضةایت شةهروندان از رابطةة   7شمارۀ جدول . شودیید می أرضیه نیز تاین ف ،بنابراین

 فضاهای سبز و میزان مشارکت را نشان می دهد.
 

 بررسی ارتباط بین سطح رضایت شهروندان و میزان مشارکت -4جدول 

 1031، های تحقیقخذ: یافتهأم

 رضایت مشارکت میزان 

 کندال

 مشارکت میزان

 0.46 1.00 همبستگی ضریب

 0.02  معنایداری سطح

 073.00 073.00 تعداد

 رضایت سطح

 1.00 0.46 همبستگی ضریب

  0.02 داری معنا سطح

 073.00 073.00 تعداد
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 پنجمفرضیة . 5. 2  5

ها در نگهداری فضةای سةبز افراد و میزان مشارکت آن سطح تحصیلاتبین رسد به نظر می

 مشةارکت میةزانبین  که است آن ۀدهندنشان آزمون از حاصل جنتای مستقیم وجود دارد.رابطة 

 آمةده دست به رقم که دارد وجود منفی رابطة افرادسطح تحصیلات  و سبز فضای نگهداری در

 باشةد.مةی یةدأیت قابةل درصةد 37 معناداری سطح با حاصل  نتایج ،همچنین. باشدمی -37377

افةراد و میةزان سةطح تحصةیلات بین ارتبا   7شمارۀ جدول  شود.این فرضیه رد می ،بنابراین

 دهد.ها در نگهداری فضای سبز را نشان مینمشارکت آ
 

 و میزان مشارکت شهروندان سطح تحصیلاتبررسی ارتباط بین   -5جدول 

 1031، های تحقیقخذ: یافتهأم

 سطح تحصیلات مشارکت میزان 

 کندال
 میزان

 مشارکت

 -37377 1.00 همبستگی ضریب

 0.31  داری معنا سطح

 073.00 073.00 تعداد

 
سطح 

 تحصیلات

 1.00 -37377 همبستگی ضریب

  0.31 داری معنا سطح

 073.00 073.00 تعداد
 

  گیرینتیجه. 6

 :کندشهر مشهد را چنین گزارش می 0منطقة این مطالعه وضعیت مشارکت ساکنان 

 ه، بیشتر شهروندان معتقد بودند کةه ارزیابی شهروندان از پیامدهای مشارکت مثبت بود

توانند با مشارکت کردن خود در نگهداری فضای سبز و در نتیجه مدیریت شةهری می

 ثیرگذار باشند.أت

 در به این معنا که افراد  ها تفاوت وجود ندارد.بین پایگاه اقتصادی افراد و مشارکت آن

 بنةابراینسبز داشةته و مشارکت یکسانی در فضای  نهای مختل  اقتصادی، میزاگروه

 باشد.ها نمیمیزان مشارکت آن ثیرگذار برأها عاملی تپایگاه اقتصادی آن
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 ها در فضةای سةبز بین متغیرهای احسا  تعلق به محل سکونت و میزان مشارکت آن

معناداری وجود دارد؛ یعنی شهروندانی که به محل سکونت خود وفةادار بةوده، رابطة 

، بةه دارنةدشهروندانی که چنةین احساسةی را  ود کننمی بیشتری احسا  تعلق خابر

 مند هستند.مشارکت در امور نگهداری فضای سبز شهری علاقه

 منفةی رابطةة ها در نگهداری فضای سبز بین مهاجرت شهروندان و میزان مشارکت آن

هةایی کةه در محةدودهوجود دارد که با استفاده از آزمون اسپیرمن نشان داده شةد کةه 

یعنی جمعیت مهاجر در آن منةابق سةکونت دارنةد، مشةارکت  ؛بیشتر است مهاجرت

 .شدیید أها تنمنفی بین آرابطة باشد و کمتر می

 ها و فضةای سةبز شةهری بیشةتر رسانی در پار هر چه میزان رضایتمندی از خدمات

باشد، به همان میزان شهروندان تمایل بیشتری به مشارکت در نگهةداری فضةای سةبز 

 مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد.رابطة  بنابراینو دارند 

 اشد.بثیرگذار نمیأها تافراد بر میزان مشارکت آن سطح تحصیلات 

دانند و زیاد میرا این در حالی است که اکثر شهروندان اهمیت فضای سبز در زندگی خود 

منیةت و نبةود خةود را نبةود دسترسةی مناسةب، کمبةود امنطقةة های مهمترین مشکلات پار 

رسانی را از سوی مةدیریت شةهری ها میزان ابلاعاند. آنامکانات و روشنایی مناسب بیان کرده

هةا در نظرخةواهی از آننحوۀ اما از  ؛های اجرایی فضای سبز ضعی  دانستهدر خصوص برح

تقریبا نیمی راضی و نیمةی دیگةر خود منطقة های فضای سبز مربو  به اجرای برح خصوص

امةا میةزان  ؛های موجود فضای سبز رضةایت دارنةداجرای برحنحوۀ ها از نی هستند. آناراض

 دانند.تبلیغات از سوی مدیریت شهری برای نگهداری از فضای سبز را ضعی  می

گیةری مةی تحقیق حاضر با آنچه در پیشینه تحقیق آورده شده است چنین نتیجةهمقایسة از 

معینةی،  ،محمةد حسةینی) و میزان مشارکت وجود نداردارتبابی بین سطح تحصیلات شود که 

سةطح درآمةدی و  ،. همچنةینییةد شةدأدر این تحقیةق نیةز ت و (1037 رمضانی و لاهیجانیان،

ثیر است که در تحقیقات گذشته و این مقاله نیز همةین أتوضعیت اقتصادی نیز در مشارکت بی

در  در ایةن مقالةه سةهمنطقة فرد  عنوان ویژگی منحصر بهنتیجه بدست آمده است. مهاجرت به

( نیز به این نتیجةه رسةیدند کةه 1032) ، باسامی و کابلیو عباسیمشارکت اثر معکو  داشته 
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ای و مرکةزی تمایةل بیشةتری بةه ای از شهروندان نواحی حاشةیهحاشیهشهروندان نواحی نیمه

 .مشارکت دارند

تةوان نیز مةی ابطه با فضای سبزدر رابطه با نوع همکاری شهروندان با مدیریت شهری در ر

و  اندمیزان مشارکت خود را خیلی زیاد دانستهسه منطقة از ساکنان درصد  13گفت که نزدیک 

بیاری فضای رسانی به مردم محله و آان، ابلاعهای کاشت درختدر زمینه ها بیشتراین تمایل آن

طح آگةاهی مةردم در جلةب دهد که بالةا بةردن سة. تحقیقات گذشته نیز نشان میباشدمیسبز 

، معینةی، )محمدحسةینی  حفظ و نگهداری فضای سبز اثربخش اسةتزمینة ها در مشارکت آن

هةای مبتنةی بةر به لحةان مةدیریتی بسةیاری از روش ،(. همچنین1037، رمضانی و لاهیجانیان

ننةد بةه تواامةا نمةی؛ عنوان یک فرصت تلقی شوندتوانند بهاگرچه می "پایین به بالا"الگوی از 

فضةای ادارۀ (. مسئولیت 2311، 2و یی او تا 1عنوان سازوکار تعیین کننده عمل نمایند )سوتیریا

اخیةرا شةاهد افةزایش مشةارکت  .لان و مدیران شهری بوده اسةتمسئوعهده سبز از گذشته به 

ها و مشکلات این نةوع مشةارکت را بایةد در قةوانین اما چالش؛ شهروندان در این امور هستیم

، 7، بةوجس7، ونةدرجات0متیجسةنیتی مربةو  بةه مشةارکت شةهروندان جسةتجو کةرد )حما

 (.  2317، 13و ساید 3، جی سو 2311، 7و لافورتزا  1، ارلوین1الاند 

گیری کرد که برای انجام امور شهری همچون مشارکت شهروندان در توان اینگونه نتیجهمی

 "بالا به پةایین"اما وجود نگاه از  ؛استنگهداری فضای سبز اگرچه متغیرهای زیادی تاثیرگذار 

-فعالیةت ۀکننةدهماهنةگمجموعة ایجاد یک  وانین حمایتی از مشارکت شهروندان وو وضع ق

 تواند اثرگذار باشد. های مشارکتی از سوی مقامات مسئول شهری می

                                                           
1. Sotiria 

2. Yiota 

3. Mattijssen 

4. Van der Jagt 

5. Buijs 

6. Elands 

7. Erlwein 

8. Lafortezza 

9. Jausus 

10. Said 
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 تحقیقو راهکارهای  پیشنهادها. 3

 :شودمی دپیشنهازیر  راهکارهای ،نتایج بدست آمده با توجه به 

زمینةة وضع قوانین حمایتی از سوی مةدیران شةهری بةرای مشةارکت شةهروندان در  .1

 کنندگان(عنوان مثال تخفیفات عوارض سالانه برای مشارکتفضای سبز )به

 دارینگهةمقولةة دهندگان  به همکاری با مدیریت شةهری در از آنجایی که اکثر پاسخ .2

هةای ست کةه مةدیریت شةهری نیةز برنامةهاند،  شایسته انشان داده تمایلفضای سبز 

برگةزاری  ،بنةابراین کنةد.ای را از بریق مردم برای نگهداری فضةای سةبز اجةرا ویژه

هةا در مةورد ، نظرخواهی از آنجلسات مستمر مدیران با مردم در زمان های مشخص

-و راه و مناسةبمةؤثر ، تبلیغات های اجرایی فضای سبزو برح مشکلات فضای سبز

وراهای محلی در خصوص برنامه هةای فضةای سةبز بةرای اقشةار مختلة  اندازی ش

 .شودتواند راهگشای مشارکت شهروندان در نگهداری فضای سبز جامعه می

اجتماعی تلاش شود تا سطح اعتماد اجتمةاعی در سرمایة توسعة برای شود پیشنهاد می .0

ن بةه است که مسئولجامعه افزایش یابد. یکی از راهکارهای مناسب در این زمینه این ا

دهند، عمل نمایند که این امةر باعةث بهبةود سةطح اعتمةاد وعده های که به مردم می

ای بةرای د. اعتماد اجتماعی بالا، نتایج مفید و قابةل ملاحظةهشواجتماعی در جامعه می

مردم را برای مشارکت در امور داوبلبانةه انگیزۀ جامعه به ارمغان می آورد. از یک سو 

دهد و از سوی دیگر، به توسةعه و تحکةیم رویدادهای مختل  افزایش می و همچنین

های اجتماعی که نقش بسزایی در سرمایه اجتماعی افةراد ایفةا روابط، پیوندها و شبکه

 شود.کند منجر میمی

نشینان به دلیل عةدم چراکه حاشیه؛ نشینی در سطح منطقهجلوگیری از گسترش حاشیه .7

زندگیشان، تمایةل بةه مشةارکت در امةور شةهری و نطقة موجود حس تعلق خابر به 

 نگهداری فضای سبز ندارند.

های جدید، بزرگ و مناسب با توجةه ساخت پار فضای سبز منطقه و سرانة افزایش  .7

و همچنةین  عنوان مکانی مناسب جهت تبدیل به فضای سبزهای بایر بهبه وجود زمین
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هةای لازم و روشةنایی مناسةب در پةار برقراری امنیت و ایجاد امکانات و تسهیلات 

  موجود.

ارتبةا  جمعةی در جهةت وسةایل و های اسةتانی و محلةی ها، شبکهمساعدت رسانه .1

داوبلبانةة رسةانی در خصةوص ضةرورت شةرکت فرهنگ سةازی، مخصوصةا ابلةاع

 .هاشهروندان در امور مربو  به پار 

لا بردن تعلق اجتماعی و مراسم محلی در فضای سبز محلات برای باها زاری جشنبرگ .1

 .شهروندان

 جلب اعتماد شهروندان از بریق به فعلیت رساندن نظرات آنان. .7

افةزایش میةزان زمینةة در های نظرخواهی و برقراری روابط الکترونیکی تبراحی سای .3

 .مشارکت شهروندان در نگهداری فضای سبز

 نامهکتاب

. ی نظری بةرای بررسةی سیاسةت تطبیقةیچارچوب(. 1071آلموند، گ. ا؛ مونت، ر.ج و پاول، ب. ) .1

 ریزی.)ترجمه، ع. ر، بیب(. تهران: انتشارات مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

(. شةیراز: انتشةارات نویةد زادهلهسةائی .ع ،همترج. )شناختیجامعه ةساخت نظری(. 1072. )ج ترنر، .2

 شیراز.

. چةا  دوم. تهةران: یریت شةهری پایةدارمةد(. 1070جاجرمی، ال ؛ بیگةدلی، ح. و حنةاچی، م. ) .0

 انتشارات سازمان شهرداری های کشور.

 تهران: انتشارات ارغنون. .سازندگی جهاد به روستاییان گرایش سنجش. (1012) ف. پور، رفیع .7

(. جهاددانشگاهی خراسةان رضةوی، 1030رهنما، م. ر؛ رزاقیان، ف؛ آقاجانی، ح. و امیرفخریان، م. ) .7

ی پیرامون امکان سنجی ایجاد و مدیریت پایگاه داده های مکةانی شةهرداری پژوهشبرح پژوهشی: 

 . جهاد دانشگاهی مشهد.منطقه سة مشهد

 زاد(. تهران: انتشارات ماجد. غروی ا. ترجمه،.( شناسی جامعه هاینظریه(. 1010ج. ) ریتزر، .1

در مشةةارکت  (. نقةةش سةةرمایة اجتمةةاعی1073زارع،  ؛ نمیرانیةةان، م؛ فمةةی، ح. و قاسةةمی، ج. ) .1

-277(، 2) 7، مجلة جنگل ایرانشهروندان در امور پار  های جنگلی )مطالة موردی: شهر تهران(. 

210. 
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 مسکن و شهرسازی. سازمان. مشهد: برح تفصیلی خازنی(. 1013سازی. )مسکن و شهر سازمان .7

شةده. جةام(. نقش سرمایة اجتماعی در توسعة اقتصادی، مروری بر مطالعةات ان1071سلیمانی، م. ) .3

 .110-113،  (11) 7، مجلة توسعة راهبرد

(. تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقةررات 1071صرافی، م؛ عبدالهی، م. ) .13

 .117-107(، 73) 10، های جغرافیایینامة پژوهشفصلو مدیریت شهری کشور. 

حةوزۀ میةانی شةهر مشةهد، کلان برح جامع توسعه و عمران(. 1071. )مهندسین مشاور آرمانشهر .11
 .یو شهر یاداره کل برح ها و مطالعات فن. مشهد: شهر مشهدشرقی کلان

مسةةکن و  اداره کةةل. مشةةهد: بةةرح جةةامع مشةةهد (.1013-1033مهةةرازان. )مهندسةةین مشةةاور  .12

 شهرسازی خراسان.

عة موردی : بررسی عموامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در امور شهر )مطال(. 1071عبا  زاده، م. ) .10
 شناسی. دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.رسالة دکتری منتشرنشدۀ جامعه شهر اصفهان(.

های فعالیت بررسی تمایل شهروندان به مشارکت در(. 1032، ع؛ باسامی، ال . و کابلی، ن. )عباسی .17

 ن(.نشریة محیط زیست ببیعی )مجلة منةابع ببیعةی ایةرا. حفاتت و توسعة فضای سبز شهر تهران

11 (7 ،)713-033. 

های دینداری و سرمایة اجتماعی )رویکردی نظةری (. رابطة گونه1033گنجی، م؛ هلالی ستوده، م. ) .17

 (،2) 22، شناسةی کةاربردیپژوهشی جامعةه–مجلة علمی و تجربی در بین مردم شهرستان کاشان. 

123-37. 

 فضةای توسةعة در تهةران 13 منطقةة شهروندان مشارکت جلب راهکارهای. (1031)لشگرآرا، ف.  .11

 اسلامی آزاد ارشد رشتة علوم اجتماعی. دانشگاهمنتشرنشدۀ کارشناسی نامة. پایانولایت بوستان سبز

 .، ایرانگرمسار، گرمسار واحد

. تهةران: فرهنگی در ایةران  -ها و رفتارهای اجتماعیها، نگرشبررسی آگاهی(. 1073محسنی، م. ) .11

 کشور.دبیرخانة شورای فرهنگ عمومی 

 در مردمةی مشةارکت نقش(. 1037) .معینی، ال ؛ رمضانی، ر؛ لاهیجانیان، ال  ف؛ حسینی، محمد .17

-فصةل .(کةرج شهرداری 7 منطقة: موردی مطالعة) کرج شهر سبز فضای توسعة و نگهداری حفظ،

 .177-117(،  7) 11زیست،  محیط وتکنولوژی علوم نامة

 .277شهر مشهد، ص.  نامة آماری(. سال1037مرکز آمار ایران. ) .13
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نامةة فصةل(. مشارکت در امور شهری و الزامات آن در شهر تهران. 1073موسایی، م. و شیانی، م. ) .23

 .277-217(، 07) 13. پژوهشی رفاه اجتماعی -علمی

شةهر مشةهد. مطالعةات پایةه برح توسعه و عمران )جامع( کلةان(. 1077) .مهندسان مشاور فرنهاد .21

 .خراسان مسکن و شهرسازی اداره کلمشهد: . فرسودهمحیط انسان ساخت، بافت 

محیطی بةا کمةک (. شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت زیست1073میرعباسی، ال ؛ حسن پور، م. ) .22

 .077-071صص.  سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران.نظریة کنش موجه. کرمان، 

ی مؤثر بةر میةزان مشةارکت دانةش (. عوامل اجتماعی و فرهنگ1031نوابخش، م. و جوشقانی، ز. ) .20

 .137-121( ، 7) 7، مجلة مطالعات توسعة اجتماعی ایرانآموزی. های دانشآموزان در فعالیت

بررسی نقش مشارکت شهروندان در حفظ و نگهةداری  (.1030. )م ،قدمی . وع ،هندیانی، ن؛ همتی .27

مطالعات مةدیریت مجلة (. موردی اراضی عبا  آباد ةفضاهای سبز شهری و راهکارهای آن )مطالع

 .71-70 ،(11) 1، شهری

 نگهةداری و حفةظ در شةهروندان مةالی مشةارکت نقةش بررسةی (.1037.)ع؛ همتةی، ن هندیانی، .27

 شةهری اقتصةاد المللةیبین همایش اولین. (آباد عبا  اراضی: موردی مطالعة) شهری سبز فضاهای
 23. ایةران شةهری اقتصةاد علمةی انجمةن همکةاری بةا عمةل، و اقدام مقاومتی، اقتصاد رویکرد با

 شهر. بانک همایش سالن . تهران،1037 اردیبهشت

اجتمةاعی در فضةای شةهری مشةهد )بةرآوردی از  (. نةابرابری1073یوسفی، ع. و ورشوئی،  . ) .21

-110،  7(7) ، مجلة مطالعات اجتمةاعی ایةراننابرابری های درآمدی و تحصیلی در نواحی شهر(. 

177. 
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