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چکیده

هـدف اصلـی ایـن مقالـه ،امکان سـنجی مشـارکت شـهروندان در
مدیریـت و توسـعه پارک هـای محلـه ای ،از طریق سـنجش میزان
تمایل آنان و عوامل موثر بر آن در سـطح شـهر تهران اسـت.جهت
بررسـی موضـوع پژوهـش از نظریـات رابـرت دال و نظریـه کنـش
مسـتدل آیـزن و فیـش بایـن اسـتفاده شـده اسـت .بـرای پاسـخ
گویـی بـه سـوال اصلی پژوهـش ،یعنی میـزان تمایل به مشـارکت
و عوامـل موثـر بر آن ،پیمایشـی با اسـتفاده از ابزار پرسـش نامه بر
روی  400نفـر از مراجعه کننـدگان بـه پارک هـای محلـه ای ،کـه
بـا روش نمونه گیـری خوشـهای و تصادفی سـاده انتخاب شـدهاند،
انجـام گرفتـه اسـت .در این پژوهـش ،رابطه متغیرهـای گرایش به
رفتـار مشـاركتي ،هنجـار ذهنی ،تصـور فرد از اهمیت مشـارکتش،
تصـور فـرد از مهارت هـا و تخصص هایش ،میزان زمـان اختصاصی،
مشـوق مالـی ،میـزان اعتمـاد بـه کارائـی و عملکـرد شـهرداری با
متغیر وابسـته میزان تمایل به مشـارکت مورد سـنجش قرار گرفته
اسـت کـه مهم تریـن نتایـج مبیـن آن اسـت کـه میـزان تمایل به
مشـارکت بـر اسـاس طیف لیکرت (در بـازه  1تـا  3/35 )5و درحد
متوسـط به باال اسـت.از میـان عوامل موثـر بر تمایل به مشـارکت،
عواملـی چـون گرایـش به رفتـار مشـاركتي ،تصور فـرد از مهارت و
تخصصـش ،میـزان زمـان اختصاصـی و مشـارکت در قبال مشـوق
مالـی بیشـترین تأثیـر را بر متغیـر تمایل به مشـارکت داشـته اند.
ایـن متغیرهـا توانسـته اند  40/1درصـد از تغییرات متغیر وابسـته
تمایـل به مشـارکت را تبییـن کنند.
واژگان کلیـدی :مشـارکت شـهروندی ،پـارک محلـه ای ،فضـای
سـبز ،کنش مسـتدل.

Feasibility of citizen participation in the
management and development of neighborhood parks in Tehran
Abstract

This research attempts to investigate the level of willingness to participation in management and development
of a neighborhood park among visitors of neighborhood
parks of urban areas in Tehran .To study this issue, Robert Dahl’s theory and the theory of reasoned action has
been used. To response the main question of the study,
namely the willingness to participation and factors affecting it, this study used a questionnaire on 400 visitors of
neighborhood parks by the cluster sampling and simple
random sampling in 2013. In this research we examined
the relationship of variables attitude toward participatory
behavior, subjective norms, the imagination of a person
of the importance of participation, his imagination of his
skills and expertise, the amount of time dedicated, financial incentives, confidence to the performance of municipal with dependent variable of willingness to participation. The results demonstrated the level of willingness to
participation (in the range 15 to 75) is 50/29 and that is
moderate to high. Among the factors that influence the
willingness to participation, Factors such as attitude toward participatory behavior, imagination of a person of
his skills and expertise, the amount of time dedicated and
financial incentives have the greatest impact on willingness to participation.
Keywords: Citizen Participation, Neighborhood Park,
Landscape, Reasoned action
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مقدمه و بیان مساله
امروزه به مشـارکت بعنوان مؤلفه اساسی و تفکیک ناپذیر
توسـعه نگریسـته می شـود و روز بـه روز بـر اهمیت آن
افـزوده می شـود .در ایـن دیدگاه ،مردم بـه مثابه محور
توسـعه و مشـارکت آنـان بـه مثابـه پیش نیـازی برای
موفقیـت سیاسـت ها و برنامه هـای یـک کشـور در
نظـر گرفتـه می شـود .مشـارکت از طریق سـازماندهی
گروه ها ،سـرمایه اجتماعی جامعه را گسـترش می دهد
و سـاز وکاری اسـت که گروه های فرعی و حاشـیه ای را
توانمند می سـازد تـا در متن جریان هـای اصلی حیات
اجتماعـی خـود ایفـای نقـش و تأثیر گـذاری بیشـتری
داشـته باشـند (غفـاری و نیـازی ،1386 ،ص .)105
یونسـکو در نوزدهمیـن اجلاس خود در سـال1976در
نایروبـی رهیافت «توسـعه درون زای انسـان محـور» را
مطـرح سـاخت و لـزوم اجـرای آن را در برنامه هـای
مردم گـرا اعلام کـرد .در ایـن رهیافت لزوم مشـارکت
بیـش از پیـش مـورد تأکیـد قـرار گرفـت و بـه محـور
اساسـی توسـعه بـدل گردیـد (ارجمندنیـا ،1380 ،ص
 .)23شـراکت مـردم در عین حال که هدف اسـت یکی
از نیازهای اساسـی بشـری به شـمار می آیـد .کنفرانس
اصالحـات کشـاورزی و توسـعه روسـتایی در ژوئیـه
سـال  1379در شـهر رم مشـارکت را حق اساسـی بشر
دانسـته اسـت و دهـه هشـتاد را دهه توسـعه اقتصادی
بـا نگرش هـای جدیـد و طـرح رهیافـت توسـعه پایدار،
حفـظ محیط زیسـت و مشـارکت برشـمرده اسـت.
آخریـن دهـه قـرن بیسـتم نیـز دهـه توسـعه پایـدار،
دهه توسـعه انسـانی و ضـرورت به کارگیـری و نهادینه
کـردن مشـارکت مردمـی در روند توسـعه پایـدار اعالم
شـد (حسـینی ،1388 ،ص  .)43نهادهايـي چون بانك
جهانـي يكـي از شـروط اصلـي تحقـق برنامه هايـي
چـون بهبـود مديريـت شـهري و افزايـش بهـره وري
شـهري را بهره گيـري از مشـاركت هاي عمومـي و
خصوصـي مي داند.عمومـاً بـه شـهرداري-ها توصيـه
مي شـود تـا بـا انجـام كارهايـي چـون مقررات زدایـی
و اصلاح نظامهاي حقوقـي مربـوط بـه زمين ،مسـكن،
امور مالـي ،زير بناهـا ،خدمـات و بازارهـاي اشـتغال،

تمركززدايـي قدرت هـاي مديريت شـهري از سـطوح
مركـزي بـه سـطح دولت محلـي و مشـاركت عمومـي
و گروه هـاي محلـي در طراحـي و اجـراي پروژه هـا و
بهبـود امـور مالـي در جهت حل مشـكالت خويش گام
بردارنـد .در ایـن خصـوص سـازمان هاي غيردولتـي و
سـازمان هاي داوطلبانـه خصوصي به عنـوان كارگزاران
مناسـب بـراي پيشـبرد برنامه هـاي توسـعه معرفـي
شـده اند كـه بايـد مـورد حمايـت قـرار گيرنـد (غفاری
و جمشـیدزاده ،1390 ،ص  .)17مشـاركت شـهروندي
را مي تـوان بـه معنـاي شـركت و حضور جـدي ،فعال،
آگاهانـه ،ارادي و سـازمان  یافته و مؤثـر ارگان هـاي
سـازنده جامعـه شـهري يعنـي افـراد ،خانوارهـا ،گـروه
هـا ،نهادهـا ،سـازمان ها و بخشـهاي عمومـي شـهري
در فعاليت هـاي اقتصـادي ،اجتماعـي ،فرهنگي زندگي
شـهري بـراي نيـل بـه اهـداف جمعـي جامعه شـهري
دانسـت (کالنتـری ،1388 ،ص .)4
یکـی از عرصه هایـی کـه می توانـد زمینـه مشـارکت
شـهروندان قرار گیـرد عبارت اسـت از فضاهای عمومی
شـهری؛ بویژه فضای سـبز پارک-های محله ای .امروزه
اهمیـت فضـای سـبز و تأثیر آن بـر فضاهای شـهری و
رفتـار شـهروندان به عنوان یکی از اصـول مهم مدیریت
شـهری پذیرفته شـده اسـت .سـال  1388در پژوهشی
کـه توسـط سـارا زارع و همـکاران بـا عنـوان نقـش
سـرمایه اجتماعـی در مشـارکت شـهروندان در امـور
پارک هـای جنگلـی انجام گرفتـه ،محققـان پارک های
چیتگـر ،لویـزان ،طالقانـی و سـرخه حصـار را از منظـر
مشـارکت شـهروندی مورد پژوهـش قرار دادنـد.در این
پژوهش از ابزار پرسـش نامه سـود گرفته شـد و داده ها
از نمونـه آمـاری  205نفـری از مراجعه کننـده گان بـه
پارک هـا گـردآوری گردید.نتایـج تحلیـل همبسـتگی
پژوهـش نشـان می دهـد بیـن سـرمایه اجتماعی و
مشـارکت شـهروندان در امـور پارک هـا رابطـه مثبـت
و معنـی داری وجـود دارد.در تحلیـل واریانـس ایـن
پژوهـش بیـن مشـارکت شـهروندان در امـور پارک هـا
و سـطوح مختلف سـرمایه-اجتماعی تفـاوت معنا داری
بدسـت آمـد .در تحلیـل رگرسـیونی گام بـه گام نیـز

هفـت متغیـر وارد تحلیـل شـدند که در مجمـوع 66/2
درصـد از واریانـس تمایـل به مشـارکت شـهروندان در
امـور پارک هـای جنگلـی را تبییـن کردنـد؛ لـذا بنـا به
نتایـج ایـن پژوهش بین مشـارکت و سـرمایه اجتماعی
ارتبـاط دو سـویه و متقابلـی وجـود دارد.
سـال  1389در نشریه محیط زیسـت طبیعی پژوهشی
بـا عنـوان امکان سـنجی مدیریت همیارانـه پارک ها در
شهرسـتان کـرج کـه توسـط علـی اسـدی و همـکاران
انجـام شـد ،بـه چـاپ رسـیده اسـت.در ایـن تحقیـق
پیمایشـی کـه جامعـه آمـاری آن مراجعه کننـدگان
بـه پارک هـای منطقـه  9کـرج بودنـد امـکان مدیریت
همیارانـه پارک هـا مـورد تحقیق قـرار گرفـت .یافته ها
در ایـن تحقیـق نشـان داد  46درصـد پاسـخگویان
مهم تریـن مشـکل و دشـواری پارک هـا را مدیریـت و
نگهـداری پارک هـا می داننـد .تنهـا  6/9درصـد افـراد
حاضـر نبودنـد در مدیریـت پارک هـا همیـاری کننـد.
از بیـن افـرادی کـه موافق مدیریـت همیارانـه پارک ها
بودنـد تنهـا  52درصـد از افـراد حاضـر بـه همـکاری
بودنـد .همچنیـن از این افـراد تنهـا  31/4درصد حاضر
بودنـد بـدون دریافت هیچ گونـه هزینـه ای در مدیریت
پارک هـا همیـاری نماینـد و  68/6درصـد در صورتـی
حاضـر بـه همـکاری بودنـد که هزینـه ای در قبـال این
کار بـه آنـان پرداخت شـود.
سـازمان پارک هـا و فضاهای سـبز نیز به عنـوان متولی
اصلـی نگهـداری و گسـترش فضاهـای سـبز شـهری
مطـرح می باشـد .ایـن سـازمان در راسـتای دسـتیابی
بـه اهـداف خـود نمی تواند به صـورت مسـتقل و بدون
بهره گیـری از مشـارکت های مردمـی عمـل نمایـد .در
واقـع مـردم بـه عنـوان اسـتفاده کنندگان از پارک هـا
و فضـای سـبز و جامعـه هـدف سـازمان مذکـور مطرح
می باشـند .بـا توجـه بـه جمعیت باالی شـهر تهـران و
تعـداد قابـل توجه مراجعین به فضای سـبز از یک سـو
و از سـوی دیگـر محدودیت هـای پیـش روی سـازمان
در زمینـه ایجـاد فضاهـای جدیـد و کمبود نیـروی کار
بـرای نگهداری از فضاهای سـبز موجود باعث شـده که
توجـه به مشـارکت های مردمـی ضرورتی انـکار ناپذیر

باشـد.اگر سـازمان پارک هـا و فضاهـای سـبز بـا چنـد
برابـر تـوان و ظرفیـت خـود عمـل نمایـد ولـی جلـب
مشـارکت های مردمـی را نادیـده بگیـرد نـه تنهـا قادر
بـه ایجـاد فضـای سـبز جدید نخواهـد بود بلکـه فضای
موجـود نیـز در معـرض تخریـب و از بیـن رفتـن قـرار
خواهـد گرفت (غفـاری و همـکاران ،1390 ،ص .)116
از کارکردهـای اجتماعـی -روانـی پارک هـا می تـوان
بـه ایجـاد مکانهـای مناسـب بـرای ورزش و تفریح در
جهت سـالم نگهداشـتن سلامتی انسـان و در دسترس
بـودن ایـن فضاها برای همه سـاکنان شـهر و بـه وجود
آوردن محیطهـای آرام در شـهر بعنـوان عاملـی مهـم
در جهـت سلامت اجتماعـی و روانـی اشـاره کـرد
(اسـكاتیش ،1987 ،ص  .)4توانایـی فضاهـای سـبز
عمومـی بهعنـوان مسـکنهای طبیعـی در مناطـق
شـهری بسـیار مفیـد میباشـند؛ بهطـوری کـه وجـود
درختـان و علفزارهـا در فضاهای عمومـی بیرون از خانه
وابسـتگیهای اجتماعـی و میـزان مشـارکتپذیری
شـهروندان کـه در شـهرهای امـروزی روز بـه روز از هم
گسسـته میشـوند را قـوت میبخشـد و بـرای کاهـش
پرخاشـگری و رسـیدن به آرامش روحی بسـیار مؤثرند
و عاملـی بـرای صمیمیت میشـوند .همچنیـن میتوان
از ایـن مکانهـا بهعنـوان منابـع و منافـع اقتصـادی
بـرای شـهروندان بهـره جسـت (چیسـورا .) 2003 ،در
بیشـتر بحثهـا بـر پارکهـا و فضـای سـبز شـهری
بهعنـوان یـک راهکار بسـیار مهـم که میتوانـد کیفیت
زندگـی اجتماعـی شـهرها را بـاال ببـرد ،تأکیـد شـده
اسـت (گیـرارد ،1992 ،ص  .)25فضـای سـبز میتواند
خدمـات اجتماعـی و روانـی بسـیار زیـادی ارائـه دهـد
و بعنـوان عاملـی کـه میتوانـد نقـش بسـیار مهمی در
توانمنـد سـاختن شـهرهای جدید و همچنین سـاکنان
آنها داشـته باشـد ،عمل کنـد (اولریـچ ،1981 ،ص .)2
بـا در نظرگرفتـن واقعیت فوق پژوهـش حاضر به دنبال
پاسـخ گویی بـه دو سـوال اصلـی اسـت که عبارتنـد از:
 .1میـزان تمایـل بـه مشـارکت شـهروندان تهرانـی در
راسـتای مدیریت ،حفظ و توسـعه پارک هـای محله ای
چگونه اسـت؟
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 .2عوامل موثر بر میزان تمایل به مشـارکت شـهروندان
تهرانـی کدام اند؟
چارچوب نظری
در زمینـه تبییـن مشـارکت نظریه پـردازان بسـیاری
بـه طبع آزمایـی پرداخته انـد .گاه موضـوع مشـارکت
در جریـان تبییـن علـل توسـعه نیافتگی کشـور های
جهان سـوم مطـرح و مشـارکت بـه عنـوان یکـی از
مولفه هـای توسـعه مـورد تأکید بوده اسـت .مشـارکت
در ایـن نظریـات اغلـب بـه معنـای تمرکز زدایـی از
قـدرت و دخالـت مـردم در جریـان توسـعه بوده اسـت.
در ایـن نظریـات گاه مشـارکت معلول امر توسـعه تلقی
گردیـده است.مشـارکت گاه در عرصـه سیاسـی مـورد
بررسـی محققـان اجتماعـی قـرار گرفتـه و عوامل موثر
بـر آن مـورد کنـکاش قـرار گرفته اسـت؛ اما مشـارکت
را می تـوان در سـطح خـرد بـه عنـوان کنشـی کـه از
کنشـکران سـر می زند نیـز مورد بررسـی قـرار داد .در
ایـن زمینه می توان از نظریات عام کنش سـود جسـت.
با توجه به موضوع این پژوهش که مشـارکت در سـطح
خرد مطرح اسـت و به بررسـی میزان تمایل شـهروندان
(سـطح ذهنـی) و عوامـل موثـر برآن(سـطح ذهنـی و
عینـی) بـه مشـارکت در مدیریـت و توسـعه پارک های
محلـه ای شـهر تهـران می پـردازد لـذا ،ترکیبـی از
نظریـات بیگانگـی سیاسـی رابـرت دال و کنـش موجه
آیـزن و فیش بایـن بهـره جسـته ایم .بدیـن منظـور به
شـرح مبسـوطی از ایـن دو نظریـه مـی پردازیم:
رابرت دال
رابـرت دال پدیـده گرایـش و عـدم گرایـش افـراد بـه
مشـارکت در امـور اجتماعـی -سیاسـی را مـورد توجـه
قـرار داده و عواملـی را کـه نهایتـ ٌا منجـر بـه تصمیـم و
تمایـل فـرد برای مشـارکت می گـردد را مورد بررسـی
قـرار می دهـد .در ایـن راسـتا دال بیشـتر بـه دنبـال
توضیـح عمومیـت فقـدان گرایـش به مشـارکت اسـت.
دالیلـی کـه دال در ایـن زمینـه مطرح می کنـد ،بدین
شـرح است:
 .1اگـر انسـان تصـور کنـد کـه فعالیـت و مشـارکت او
در امـری بی اهمیـت بـوده و نمی توانـد منشـأ تغییرات

گـردد ،هرگـز وارد آن نمی شـوند .بررسـی ها نشـان
داده انـد که بین اهمیت داشـتن مسـأله ای بـرای فرد و
میـزان درگیری اجتماعی او در آن ،یک رابطه مسـتقیم
برقـرار اسـت .هـر چـه احسـاس فـرد در مـورد میـزان
کارایـی شـرکت خویـش ضعیف تـر باشـد بـه همـان
نسـبت کمتـر ممکن اسـت درگیر سیاسـت شـود.
 .2هـرگاه مـردم معتقد باشـند کـه بدون مداخلـه آنها،
نتایـج اقدامـات و کارهـا توسـط دیگـران رضایـت آنهـا
را تأمیـن می کنـد احتمـال مشارکت شـان در آن امـور
کـم خواهـد شـد.همچنان که اعتمـاد ناچیز بـه کارایی
سیسـتم سیاسی مانع مشـارکت در سیاسـت می شود،
بـر عکـس اعتماد بیـش از حد بـه عدالت ،مشـروعیت،
ثبـات و مناسـبت ،مشـارکت سیاسـی را غیر ضـروری
می سـازد .احتمـاال بـه همین دلیل اسـت کـه انتقادات
سیاسـی در دوره هـای رفـاه و کامیابـی ،کاهـش و در
دوره هـای رکـود و فالکـت افزایـش می یابد.
 .3هـرگاه شـخص فکـر کنـد دانـش او محدودتـر از آن
اسـت کـه بتواند با داخل شـدن در سیاسـت بـه کارایی
سیاسـی کافـی برسـد ،ترجیـح خواهـد داد کمتـر در
آن مشـارکت کنـد .بـه نظـر می رسـد در هر کشـوری
بسـیاری از مردم احسـاس می کنند ،سیاسـت را خوب
نمی-فهمنـد و بـه همیـن دلیـل بعضی هـا خـود را از
سیاسـت بـه دور نگـه می دارنـد.
 .4هـر چـه مشـکالت وارد شـدن در برخـی فعالیت ها
بیشـتر باشـد ،احتمـال مشـارکت در آن کمتـر خواهد
شـد .وقتی فـرد از فعالیتی انتظار دریافـت پاداش کالن
داشـته باشـد راغب خواهد بود که بر مشـکالت موجود
غلبـه کنـد و حتـی هزینه هـای آن را هـم محتمـل
گـردد ،ولـی وقتـی ببیند کـه پاداش هـا ناچیز بـوده یا
اصلا وجـود خارجی ندارنـد ،کافی اسـت معمولی ترین
موانـع و هزینه هـا او را مأیـوس و از دنبـال کردن آن باز
دارد (دال ،1364 ،ص .)133-139
رابـرت دال پـس از ذکـر دالیـل فـوق بـرای تمایـل به
برخـی فعالیت هـا ،آنهـا را بصـورت معکـوس در ارتباط
بـا افزایـش احتمـال مداخله و مشـارکت فـرد در آن ها
چنیـن خالصـه مـی کند:

ثؿتي ووطثٌس اٍ ضا اظ ذغط هحفَػ ذَاّس وطز (فیف ثبیي ٍ هبًفطزٍ1980 ،؛ فیف ثبیي ٍ هبًفطزٍ.)1992 ،

تصور فرد از مهارت

گرایش به رفتار
مشارکتی

و تخصصش

تصور فرد از اهمیت
مشارکتش

تمایل به
مشارکت

زمان اختصاصی

مشوق مالی

هنجار ذهنی

اعتماد به عملکرد
شهرداري

نمودار  .1مدل نظری تحقيق؛ ماخذ :نگارندگان.

ًوَزاض  .1هسل ًؾطی تحمیك؛ هبذصً :گبضًسگبى.

 .1فـرد بـرای پاداش هـا یا مزایـای حاصـل از آن ارزش هستند ؛
ًْبیتبً اظ هفبّین ٍ هفطٍضبت شوط قسُ ٍ هسل ًؾطی فَق ،هیتَاى چٌس فطضیِ فوسُ ظیط ضا اؾترطاج وطز:
 .2انسـانها موجوداتـی عقالنـی هسـتند کـه بطـور
بسـیار قائل باشد؛
اؾت.
هَثط
هكبضوت
ثِ
توبیل
هیعاى
ثط
هكبضوت)
هٌفی
ٍ
هثجت
ّبی
پیبهس
اظ
فطز
(تهَض
ضفتبض
گطایف ثِ
هیازضؾس
مطمئـن باشـد کـه حتمـ ٌا می توانـد در سیسـتماتیک اطالعات در دسـترس را بمنظور رسیدن
خـودش
 .1ثٌؾط .2
اؾت.
هكبضتمیهَثط
توبیل ثِ
رفتـاریهیعاى
هكبضوت) ثط
بگـذارد؛اظ اخجبض ٍ ٌّدبض اختوبفی زضبـههَضز
(تهَض فطز
شٌّی
ضؾس ٌّدبض
 .2ثٌؾط هی
کننـد؛
پـردازش
مسـتدل
تصمیـم
تأثیـر
تصمیمـات
نتایـج
رفتـار اٍ هَثط
توبیل ثِ.3هكبضوت
ّبیف
ترهم
اگـرهْبضتّب
فطز اظ
تهَض
هی ضؾس
اؾت .انسـان بوسـیله محرک هـای
اجتماعـی
نکنـدثط نتایج
عمل
خـودشٍخـوب
باشـد
معتقـد
 .3ثٌؾط .3
توبیل ثِ هكبضوت اٍ هَثط
هكبضوتف
اّویت
چنـدانفطز اظ
ضؾس تهَض
 .4ثٌؾط هی
اؾت .امیـال پرقـدرت کنتـرل نمی شـود؛ و
ناخـودآگاه و
نخواهـدثطبود؛
بخش
رضایـت
کارهـا
انسـاناٍراثِ
اجتماعیتوبیل
رفتـارزض هیعاى
قْطًٍساى
معتقـدهكبضوت
آنهـا گطفتي
ً .4ؾط
ثسٍى زض
قْطزاضی
وبضایی
فطز ثِ
افتوبز
 .5ثٌؾط .4هیدرضؾس
نیسـتند کـه
مهارت
فولىطزدانـش و
نظر ٍیـا واقع ٌا
مـورد
مسـأله
مـورد
هكبضوت
اؾت.باشـد یـا فکـر کنـد از چنیـن آگاهـی و بتـوان بـا ویژگی بی فکـری و دمدمی مزاجـی و تصمیم
هَثطداشـته
کافـی
هبلیوزض توبیل ثِ هكبضوت فطز هَثط اؾت.
هكَق
ضؾس ٍخَز
 .6ثٌؾط هی
گیری هـای لحظـه ای مشـخص کـرد .برعکـس آنهـا
اسـت؛
برخوردار
دانشـی
فطز هَثط اؾت.
عمل وثِ هكبضوت
بـهتوبیل
پرداختـن ثط
بـرای اذتهبنی
هیعاى ظهبى
هی ضؾس
معتقدنـد که افـراد پیـش از اینکه رفتار معینـی را بکار
مشـارکت در
ببینـد کـه
 .7ثٌؾط .5
امـری نبایـد از موانـع و سـدهای چنـدان بگـذرد (دال،
 ،1364ص .)140
1
آیزن و فیش باین :نظریه کنش مستدل
هـدف نظریـه کنـش مسـتدل پیش بینی کنـش و فهم
عوامـل تعیین کننده رفتار اسـت .این نظریـه مبتنی بر
ایـن مفروضات اسـت که:
 .1اکثریـت کنش هـای اجتماعـی تحت کنتـرل ارادی

ببندنـد یـا نبندنـد ،داللت ها و اسـتلزامات آنـرا در نظر
می گیرنـد (دمینگـو ،1989 ،ص .)7
طبـق این نظریـه عامل تعییـن کننـده بالفاصله کنش
عینـی شـخص نیـات و مقاصـد 2شـخص از انجـام آن
کنـش اسـت.آیزن و فیـش بایـن اسـتدالل می کننـد
کـه مقاصـد اشـخاص را می تـوان بـا دانسـتن گرایش
اشـخاص بـه کنـش و نیز هنجار هـای ذهنـی مرتبط با

2. Intention

1. Theory of Reasoned Action
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کنـش پیش بینـی کـرد .طبـق نظریـه کنش مسـتدل هنجـار اجتماعـی در مورد مشـارکت) بر میـزان تمایل
گرایش هـا نتیجه اطالعاتی هسـتند که شـخص درباره به مشـارت موثر اسـت.
کنش هـا در دسـت دارد.گرایش شـخص بـه انجام یک  .3بنظـر می رسـد تصـور فـرد از مهارت هـا و
کنـش تابعـی از باور شـخص بـه اینکه انجام ایـن رفتار تخصص هایـش بـر تمایل بـه مشـارکت او موثر اسـت.
بـه برآمـد و خروجی معینـی منتهی می شـود و باور به  .4بنظـر می رسـد تصـور فـرد از اهمیت مشـارکتش بر
ضٍش پػٍّص اینکـه برآمـد و خروجـی خوب یا بد اسـت اشـاره دارد .تمایـل به مشـارکت او موثر اسـت.
قَز .خوقیت
هحؿَة هی
وبضثطزی ٍ اظ
لحبػ ّسف
پیوبیكی ،اظ
گطزآٍضی زازُ
پػٍّف حبضط اظ خْت ًحَُ
عملکـرد
کارایـی و
همغقیفـرد بـه
ظهبًی،اعتمـاد
لحبػرسـد
بنظـر می
فشـارهای .5
شـخص از
حاصلّبادراک
هنجارهـای ذهنـی
مشـارکتثب ثىبضگیطی
گرفتن 92اؾت.
تبثؿتبى ؾبل
شـهرداریتْطاى
هٌبعكیـا 22گبًِ قْط
هحلِای
پبضنّبی
هطاخقیي ثِ
پػٍّف ولیِ
شـهروندان
بـدونزضدر نظـر
گروه هـا
اشـخاص،
طـرف
اسـت کـه از
هَضز هغبلقِ زض ایياجتماعـی
1
اؾتفبزُ اظ
قس .خْت
موثرگطفتِ
مشـارکتًؾط
ً 400فط زض
میـزان ایي
شـخصثسؾتدر آهس وِ
فسز 384
خبهقِیکًوًَِ
اسـت.
همساضاو بـه
تمایـل
رفتار بر
ٍاضیبًؽ انجام
انجـام یا عـدم
ًوًَِ ثببـرای
فطهَل تقییي حدننهادهـا
2
هحبؾجِ
پبیبیی» اظ
وجـودٍ «
نَضی»
همیبؼ ثِ.6ضٍـ
بـه
عطیكتمایـل
مالـی در
مشـوق
افتجبضرسـد
بنظـر« می
اؾت.افتجبضیبثیبنابرایـن
اؾتفبزُفـردقسُاهمیـت دارنـد.
ًبهِبـرای
پطؾف کـه
ؾٌدف هتغیطّب اظوارداثعاضمی شـود
3
قصدقسُ
هحبؾجِ
ثكطح ظیط
(آلفبی وطٍ
اؾت.بکار بسـتن مشـارکت فـرد موثر اسـت.
فـرد از
مسـتدل،
ًجبخ)کنش
نظریـه
«ضطیت پبیبیی» طبـق
یـک رفتـار تابع دو عامـل تعیین کننده می باشـد ،یکی  .7بنظـر می رسـد میـزان زمان اختصاصی بـر تمایل به
همیبؼّب
وطًٍجبخ ًْبیی
هایی آلفبی
گرایشضطایت
خسٍل .1
فرد موثر است.
مشـارکت
اسـت ،مثبت
خـود فـرد (اینکه واجد چـه
منفـی) و دیگـری تأثیر نفـوذ اجتماعی اسـت .نکته روش پژوهش آلفای کطٍهثاخ
همیاؼ
یـا
جهـت نحـوه گـردآوری داده هـا
فضایکنند
مطـرح می
مانفـردو
دیگـریتِکـه فیش
به پژوهـش حاضـر از0/77
سثع
هطتَط تِ
بایـن واهَض
هطاضکت زض
توایل
این مسـأله اشـاره دارد کـه در برخی رفتارهـا و مقاصد ،پیمایشـی ،از لحـاظ هدف کاربـردی و از لحـاظ زمانی،
0/73
گطایص تِ ضفتاض
مالحظـات گرایشـی نسـبت بـه مالحظـات هنجـاری مقطعـی محسـوب می شـود .جمعیت مـورد مطالعه در
0/69
اهمیـتشٌّی
ٌّجاض
فصلنامه مديريت شهري
مراجعین بـه پارک هـای محله ای
بیشـتری دارد و بـر عکـس در برخـی رفتارهـا ایـن پژوهـش کلیـه
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صادق اسـت.
ایـناظقضیه
بعنـوان مثـال در رفتار مناطق  22گانه 61
هطاضکتص
اّویت
عکـسفطز
تصَض
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ضْطزاضی زض
عولکطز
کاضایی
اعتواز فطز تِ
پاضنمقـدار /81 400
نفـر 0در نظـر گرفتـه شـد .جهـت
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جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ نهایی مقیاس ها

آلفای کرومباخ

مقیاس
تمایل به مشارکت در امور مربوط به فضای سبز

0/77

هنجار ذهنی

0/69

گرایش به رفتار

تصور فرد از اهمیت مشارکتش

تصور فرد از مهارت و تخصصش

0/61

اعتماد فرد به کارایی و عملکرد شهرداری در امور پارک
تحقیـق نشـان می دهـد کـه  56/6درصـد ( 224نفـر)
از پاسـخگویان متأهـل و  41/4درصـد ( 164نفـر)
مجـرد بوده انـد همسـر فـوت شـده و طلاق گرفتـه/
داده هـر یـک  1درصـد ( 4نفـر) را بـه خـود اختصاص
داده انـد و  1درصـد از پاسـخگویان نیـز وضعیـت خود
را اعلام ننمـوده انـد .متأهلین در این توزیع بیشـترین
فراوانـی (نمـا) را بـه خـود اختصـاص داده انـد .از نظـر
تحصیلات بیش تریـن فراوانی41/5 ،درصـد ( 166نفر)
پاسـخگویان مربوط به مقطـع راهنمایی و فو       ق دیپلم
اسـت ،که نشـان از سـطح متوسـط تحصیالت در میان
پاسـخگویان دارد .تنها 1/0درصد ( 4نفر) از پاسخگویان
سـطح تحصیالت ابتدایـی را گـزارش کرده اند در حالی
کـه 16/8درصد ( 67نفر) آنهـا باالترین مقطع تحصیلی
(فوق لیسـانس و دکتـرا) را گـزارش کرده انـد .میانه در
مقطـع فوق دیپلـم جـای می گیرد و حاکی از آن اسـت
کـه  50درصـد پاسـخگویان دارای مـدرک تحصیلـی
فوق دیپلـم و پائین تـر قـرار دارنـد و  50درصـد مابقی
دارای مـدرک تحصیلـی فوق دیپلم و باالتر هسـتند .در
زمینه درآمد بیشـترین فراوانی 132نفـر ( 35/5درصد)
مربـوط بـه گـروه درآمـدی  601تـا  1000000تومان
می باشـد 74 .نفـر (19/9درصـد) پاسـخگویان درآمـد
خانـواده خـود را کمتـر از  600000تومـان گـزارش
کرده انـد و  60نفـر (16/1درصـد) از پاسـخگویان آنـرا
باالتـر از  1800000تـوان گـزارش نموده انـد و نیز 28
نفـر ( 7درصـد) از پاسـخ گویان از بیـان درآمـد خویش

0/73

0/79
0/81

خـوداری نموده اند میانگین سـن پاسـخگویان 32/64
سـال می باشـد که نشـان از جوان بودن میانگین سـن
مراجعیـن بـه پـارک دارد .بیشـترین فراوانـی مربـوط
بـه سـن  18/0سـال می باشـد .بـا توجـه بـه ایـن کـه
جمعیـت آمـاری مـا مراجعیـن  18/0سـال و باالتـر
می باشـد کمتریـن سـن پاسـخگویان ما  18/0سـال و
باالتریـن آن  82سـال بوده اسـت.
بـا توجـه بـه نتایـج توصیفـی جـدول 2متغیـر وابسـته
تمایـل بـه مشـارکت در مدیریـت و توسـعه پارک های
محلـه ای در سـه بعـد مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
بـر این اسـاس میزان تمایل به مشـارکت بر اسـتفاده از
طیـف لیکـرت در بـازه  1تـا  ( 5از خیلـی کـم تا خیلی
زیـاد) مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت.با توجـه بـه
نتایـج ایـن جدول بیشـترین میزان تمایل به مشـارکت
بـا میانگیـن  3/79بـه گویـه «چه میـزان تمایـل دارید
در برگـزاری جشـنواره های آشـنایی بـا انـواع گل هـا و
گیاهـان مشـارکت کنیـد؟» و گویه «چه میـزان تمایل
داریـد در تصمیـم گیـری و برنامه ریزی بـرای برگزاری
فعالیـت هـای ورزشـی مشـارکت کنیـد؟» و کمتریـن
میـزان تمایـل به مشـارکت بـا میانگیـن  2/53به گویه
«تـا چـه حـد حاضر هسـتید بـرای حفـظ و نگهـداری
از پـارک محله تـان مبلغـی را پرداخـت کنیـد؟»
مربـوط می شـود .امـا میانگیـن کل شـاخص تمایل به
مشـارکت برابـر بـا  3/35و بیانگـر تمایـل متوسـط بـه
بـاالی شـهروندان بـه مشـارکت در مدیریـت و توسـعه
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جدول  .2نتایج توصیفی متغیر وابسته تمایل به مشارکت در مدیریت و توسعه پارک های محله ای

شاخص

ابعاد

گویه ها

به چه میزان حاضر هستید در اداره و حفاظت از فضای سبز محله تان
سهمی داشته باشید؟

تمایل به مشارکت در مدیریت و توسعه فضای سبز

به چه میزان تمایل دارید در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای کاشت
نوع گل ها ،گیاهان و درخت ها شرکت کنید؟
به چه میزان تمایل دارید در نهال کاری و کاشت گل-های فصلی
مشارکت کنید؟

چقدر تمایل دارید پس از کاشت درختان در پارک از آنها مراقبت
نمائید؟

چه میزان تمایل دارید در برگزاری جشنواره های آشنایی با انواع گل ها و
گیاهان مشارکت کنید؟
چقدر تمایل دارید درصورت برگزاری مراسم های مربوط به حفظ و
حراست از فضاهای سبز مشارکت کنید؟

تا چه حد حاضر هستید برای حفظ و نگهداری از پارک محله تان مبلغی
را پرداخت کنید؟

تمایل به مشارکت

432

تمایل به مشارکت در مدیریت و توسعه فعالیت-های
فرهنگی و هنری
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به چه میزان تمایل دارید در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای برگزاری
فعالیت های فرهنگی و هنری مشارکت کنید؟
به چه میزان تمایل دارید یکی از گرداننده گان و برگزار کننده گان
مراسم های مربوط به فضاهای سبز باشید؟
چقدر تمایل دارید در انتشار مطالبی در خصوص اهمیت ،حفظ و
نگهداری از پارکها و فضاهای سبز (مانند پوستر و بروشور) همکاری
کنید؟

به چه میزان تمایل دارید در صورت برگزاری فعالیت های فرهنگی و
هنری در پارک مشارکت کنید؟
به چه میزان تمایل دارید درصورت برگزاری جشن ها و اعیاد در
پارک ها مشارکت کنید؟

تمایل به مشارکت در مدیریت و توسعه
فعالیت-های ورزشی

چه میزان تمایل دارید در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای برگزاری
فعالیت های ورزشی مشارکت کنید؟

میانگین رتبه ای
3/58
3/64
3/39
3/41
3/79
3/23
2/53
3/36
2/70
2/99
3/29
3/39
3/79

به چه میزان تمایل دارید درصورت برگزاری ورزش صبگاهی در پارک
مشارکت کنید؟

3/47

چقدر تمایل دارید در صورت برگزاری برنامه های ورزشی در پارک
مشارکت کنید؟

3/71

کل

3/35

جدول  .3توزیع پاسخگویان بر حسب گویه های گرایش به رفتار (رفتار مشارکتی)
گویه
اگـر مدیریـت پارک ها به خـود مردم
واگـذار شـود آنهـا بهتـر ایـن کار را
انجـام خواهنـد داد؛

ورود مـردم در عرصـه مدیریـت
پارک هـا تنهـا بـر معضلات پـارک
خواهـد افـزود؛
مشـارکت مـردم در پارک هـا مـی
توانـد بـه نزدیـک تـر شـدن مـردم
محـل بـه یکدیگـر کمـک کنـد؛

کامال موافقم
()5

موافقم
()4

متوسط
()3

8

17/6

35/7

کامال
مخالفم
مخالفم ()1
()2
23/6

15/1

درصد
میانگین
رتبه ای ردیفی(تعداد)
2/79

100/0
()398

7/5

18/6

32/2

33/2

8/5

3/16

100/0
()398

32/7

46

25/8

2/5

2

3/86

100/0
()396

واگـذاری امـور پارک های محلـه ای
بـه مردم باعـث احسـاس تعلق خاطر
آنهـا به پـارک خواهد شـد؛

14/1

42/4

32/8

7/1

3/5

3/56

100/0
()396

جمع کل

13/32

31/15

31/62

16/6

7/27

3/34

100/0
()397

جدول .4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تصور از هنجارهای مشارکتی
گویه

کامال موافقم
()5

بنظـرم مـردم احسـاس 10
مسـئولیتی در برابـر پارک هـا
ندارنـد
بنظـرم مـردم تمایـل چندانی 10/4
بـرای مشـارکت در حفـظ
و نگهـداری از پارک هـا را
ندارنـد
بنظـرم مسـئوالن اعتقـادی 16/7
به مدیریـت پارک هـا بصـورت
مشـارکتی ندارنـد
12/53
جمع کل

موافقم
()4

23

متوسط
()3

29/8

کامال
مخالفم
مخالفم ()1
()2

درصد
میانگین
رتبه ای ردیفی(تعداد)

25/1

11/5

19/7

32/5

30/1

7/3

3/04

33/4

29

17/8

3/1

3/57

25/36

24/33 30/43

7/3

3/04

100/0
()382

100/0
()385

100/0
()383

2/88

100/0
()385

پارک هـا می توانـد بـه نزدیک تر شـدن مـردم محل به
پارک هـای محلـه ای اسـت.
یکدیگـر کمک کند» ،بیشـترین موافقـت را با میانگین
گرایش به رفتار
بـا توجـه به نتایـج جـدول  3از بین گویه هـای مربوط  3/86بـه خـود اختصـاص داده و گویـه «اگـر مدیریـت
بـه گرایش به رفتار مشـارکتی (تصور فـرد از پیامد های پارک هـا بـه خـود مـردم واگـذار شـود ،آنهـا بهتـر این
مثبـت یـا منفی مشـارکت) گویه «مشـارکت مـردم در کار را انجـام خواهنـد داد» بـا میانگیـن  2/79نسـبت
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جدول  .5میزان اهمیتی که فرد برای تبعیت از دیگران قائل است
گویه

اگـر دیگران در امـور پارک ها
مشـارکت کننـد مـن هـم
حاضرم سـهمی در آن داشـته
با شم

کامال موافقم
()5

موافقم
()4

متوسط
()3

1.16

39/6

36/5

کامال
مخالفم
مخالفم ()1
()2

3/6

4/2

درصد
میانگین
رتبه ای ردیفی(تعداد)

3/59

100/0
()384

جدول  .6توزیع فراوانی بر حسب تصور فرد از اهمیت مشارکتش
گویه
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خیلی زیاد

آیـا فکـر می کنیـد می توانیـد
ایده هـای خوبـی در زمینـه
14/7
بهتـر اداره کـردن پارک هـا
ارائـه دهیـد؟
آیا فکـر می کنید با مشـارکت
شـما در رونـد حفـظ و
14/1
نگهـداری از پارک هـا تغییری
حاصـل خواهـد شـد؟
فکر می کنید همکاری شما
در حفظ و مراقبت از فضاهای
30/5
سبز شهری چقدر اهمیت
دارد؟

خیلی کم

میانگین
رتبه ای

درصد ردیفی
(تعداد)

25/1

36/1

20/9

3/1

3/27

100/0
()382

27/7

35/1

17.3

5/8

3/27

100/0
()382

3/68

100/0
()380

زیاد

33/7

بـه سـایر گویه هـا سـهم کمتـری را به خـود اختصاص
داده است.
هنجار ذهنی (تصور فرد از هنجار اجتماعی)
بـا توجـه بـه جـدول 4از بیـن گویه هـای مرتبـط بـا
هنجار هـای ذهنـی در مـورد مشـارکت ،گویـه «بنظرم
مردم احسـاس مسـئولیتی در برابر پارک-هـا ندارند» با
میانگیـن  3/04بیش تریـن مخالفـت و از طـرف دیگـر،
گویـه «بنظرم مسـئوالن اعتقادی بـه مدیریت پارک ها
بصورت مشـارکتی ندارنـد» با میانگیـن  2/57کمترین
مخالفـت را به خـود اختصـاص داده اند.
هنجـار ذهنـی (میـزان اهمیتـی کـه فـرد برای
تبعیـت از دیگـران قائل اسـت)
بـا توجه به جـدول  5در رابطه با گـزاره «اگردیگران در

متوسط

17/9

کم

10

7/9

امـور پارک هـا مشـارکت کنند من هم حاضرم سـهمی
در آن داشـته باشم» بیشـترین فراوانی مربوط به گزینه
موافقـم می باشـد و کمتریـن فراوانـی مربوط بـه گزینه
مخالفـم می باشـد .نیـز میانگیـن رتبـه ای آن برابـر بـا
 3/59می-باشـد کـه حاکی از آن اسـت که شـهروندان
بـا ایـن گزاره در سـطح متوسـط به باالیـی موافقند.
تصور فرد از اهمیت مشارکتش
نتایـج تجزیـه و تحلیل توزیع فراوانی پاسـخگویان مورد
مطالعـه بـر حسـب گویه هـاي تصـور فـرد از اهمیـت
مشـارکتش در جـدول  6آمـده و نشـان می دهـد کـه
از بیـن گویه هـاي مـورد بررسـی گویه «فکـر می کنید
همـکاری شـما در حفـظ و مراقبـت از فضاهـای سـبز
شـهری چقـدر اهمیـت دارد؟» بـا میانگیـن  3/68در

جدول  . 7توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تصور از مهارت ها و تخصص هایش
گویه

من مهـارت الزم برای مدیریت
پـارک محله مان را دارم
بنظرم می توانم یک گروه
کوچکی را در پارک گردهم
بیاورم
من فکر می کنم می توانم
مشارکت افراد محله را در
انجام امورات پارک جلب
نمایم

من می توانم با مسئولین
شهرداری در انجام امور پارک
همکاری نمایم

خیلی زیاد

6/9

زیاد

18
19

7/4

9/5

28/6

18/9

42/3

باالتریـن رتبـه و در مقابـل گویـه «آیـا فکـر می کنیـد
با مشـارکت شـما در روند حفـظ و نگهـداری از پارک-
هـا تغییـری حاصـل خواهد شـد؟» بـا میانگیـن 3/27
در پایین تریـن رتبـه قرار گرفته اسـت .نتایـج میانگین
رتبـه ای تمـام گویه هـای مرتبـط بـا تصـور فـرد از
اهمیـت مشـارکتش حاکـی از آن اسـت کـه مراجعیـن
بطـور میانگیـن بـرای مشارکت شـان اهمیت متوسـط
بـه باالیـی قائلند.
تصور از مهارت و تخصص
نتایـج تجزیـه و تحلیل توزیع فراوانی پاسـخگویان مورد
مطالعـه بـر حسـب گویه هـاي تصـور فـرد از مهـارت و
تخصصـش و نشـان می دهـد کـه از بیـن گویه هـاي
مـورد بررسـی گویـه «بـه نظـرم می توانـم یـک گـروه
کوچکـی را در پـارک گردهـم بیـاورم» بـا میانگیـن
 3/40باالتریـن میـزان موافقـت و در مقابـل گویه «من
مهـارت الزم بـرای مدیریـت پـارک محله مـان را دارم»
بـا میانگیـن  2/82در پایین تریـن میـزان موافقـت قرار
گرفته اسـت.
اعتمـاد به کارایـی و عملکـرد شـهرداری در امور
پارک هـا
نتایـج تجزیـه و تحلیـل توزیـع فراوانـی پاسـخگویان
مـورد مطالعـه بـر حسـب گویه هـاي اعتماد بـه کارایی

متوسط

36
23/3

39/5

31/7

کم

29/1
14/3

22/1

18/5

خیلی کم

میانگین
رتبه ای

10/1

2/82

5/8

12/1

15/9

3/40

2/87

2/93

درصد ردیفی
(تعداد)

100/0
()387

100/0
()378
100/0
()380
100/0
()378

و عملکـرد شـهرداری بـدون نظرداشـت مشـارکت
شـهروندان در اداره امـور پارک هـا در جـدول  8آمـده
و نشـان می دهـد کـه از بیـن گویه هـاي مورد بررسـی
گویـه «بـه نظـرم شـهرداری بـدون مشـارکت مـردم
می توانـد پارک هـا را بهتـر اداره کنـد» بـا میانگیـن
 2/46باالتریـن رتبـه و در مقابـل گویـه «بـه نظـرم
شـهرداری در اداره پارک هـا نیـازی بـه مشـارکت
مـردم نـدارد» بـا میانگیـن  2/10در پایین تریـن رتبه
قـرار گرفتـه اسـت .بعبارتی بیشـترین میـزان مخالفت
پاسـخگویان بـا ایـن عبـارت بوده اسـت که شـهرداری
در اداره امـور پارک هـا نیازی به مشـارکت مـردم ندارد.
بـا توجـه بـه میانگیـن رتبـه ای گویه-هـای زیر شـاهد
اعتماد متوسـط به پائین پاسـخگویان نسـبت به کارائی
و عملکـرد شـهرداری بـدون در نظـر گرفتن مشـارکت
شـهروندان در اداره امـور پارک هـا هسـتیم.
مشارکت در قبال دریافت مشوق مالی
بـا توجـه بـه مندرجـات جـدول  9مقـدار میانگیـن
رتبـه ای ،مـد و میانـه با هم برابر هسـتند و این مسـأله
حاکـی از نرمـال بـودن توزیـع دارد .می-تـوان گفـت
پاسـخگویان بطـور متوسـط حاضـر هسـتند در قبـال
دریافـت مشـوق مالی در بخشـی از فعالیت هـای پارک
مشـارکت نماینـد.
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جدول .8توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتماد به عملکرد و کارائی شهرداری
کامال موافقم

گویه

بنظـرم بـا وجـود عملکـرد
خـوب شـهرداری در حفـظ و
نگهـداری از پارک هـا نیـازی
بـه مشـارکت شـهروندان
نیسـت
بنظـرم شـهرداری بـدون
مشـارکت مـردم می توانـد
پارک هـا را بهتـر اداره کنـد
بنظـرم شـهرداری در اداره
پـارک هـا نیازی به مشـارکت
مـردم نـدارد

متوسط

موافقم

مخالفم

کامال
مخالفم

درصد
میانگین
رتبه ای ردیفی(تعداد)

7

11/2

19/3

38

24/6

2/37

100/0
()374

5/3

4/4

20/9

40/1

19/3

2/46

100/0
()374

4/8

4/3

15/5

47/1

28/3

2/10

100/0
()374

جدول  .9مشارکت در قبال دریافت مشوق مالی
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مشارکت در قبال
مشوق مالی
خیلی کم
کم

فراوانی

درصد

86

48

21/5

درصد
معتبر

12/0

23/1

58

24/5

12/9

14/5

26/3

متوسط

98

خیلی زیاد

82

زیاد
کل

372

20/5
93/0

15/6

22/0

100/0

میزان زمان اختصاصی
بـر اسـاس داده هـای جـدول  11تعـداد  176نفـر از
پاسـخگویان ( 46/8درصـد) حاضـر هسـتند زمـان
متوسـطی را بـرای مدیریـت و نگهـداری از فضـای
سـبز پـارک محله ای شـان صـرف کننـد 14/4 .درصد
مراجعیـن زمـان خیلـی کمـی را مـی تواننـد صـرف
مدیریـت فضـای سـبز پارک شـان نماینـد و تنهـا 2/7
درصـد پاسـخگویان حاضرنـد زمـان زیـادی را صـرف

درصد تجمعی
23/1
36/0
62/4

78/0

100/0

آماره ها
میانگین رتبه ای3/00 :
مد3/00 :
میانه3/00 :
انحراف معیار 1/44:
ضریب تغیرات 48/18 :

فضـای سـبز کننـد .در ایـن میـان  16/0درصـد نیـز
حاضرنـد زمان زیـاد و  20/2درصد حاضرند زمان کمی
را در مدیریـت فضـای سـبز پارک شـان اختصـاص دهند
یافته های استنباطی
در ایـن بخـش ابتـدا با توجه بـه مبانی نظـری پژوهش
بـه آزمـون فرضیـات تحقیـق در سـطح تحلیـل دو
متغیـره بـا کاربسـت آزمون هـای رابطه ای همبسـتگی
و علـی می پردازیـم و سـپس به تحلیل چنـد متغیره با

جدول  .11توزیع فراوانی میزان اختصاصی

میزان زمان
اختصاصی

فراوانی

درصد
معتبر

درصد

درصد
تجمعی

خیلی کم

54

13/5

14/4

14/4

کم

76

19/0

20/2

34/6

متوسط

176

44/0

46/8

81/4

زیاد

60

15/0

16/0

97/3

خیلی زیاد

10

2/5

2/7

100/0

جمع

376

94/0

100/0

موارد بی جواب

24

6/0

آماره ها

میانگین رتبه ای 2/72:
میانه  :متوسط
مد  :متوسط
انحراف معیار0/98:
ضریب تغیرات 36/02:

جدول  .12ضرایب رگرسیون خطی ساده فرضیات نظریه آیزن و فیش باین (آزمون فرضیات علی)

متغیر وابسته

متغیرهای
مستقل

ضریب
همبستگی(بتا)

ضریب تعیین
تعدیل شده

سطح
معناداری

تمایل به
مشارکت

هنجار ذهنی

0/111

0/010

0/031

تمایل به
مشارکت

گرایش به
رفتار

0/350

اسـتفاده از رگرسـیون چندگانه و تحلیل مسیر خواهیم
پرداخت.
آزمـون فرضیـات مسـتخرج از نظریـه آیـزن و
فیـش باین
ف  -1بنظـر می رسـد گرایش به رفتـار (باورهای مثبت
و منفـی نسـبت بـه مشـارکت) بـر تمایل به مشـارکت
تأثیر دارد.
بـا توجه بـه جـدول 12ضریـب رگرسـیونی اسـتاندارد
شـده برای گرایـش به رفتار ( )0/350در سـطح خطای
 0/01معنـی دار اسـت .بنابرایـن می توانیـم بگوئیم که
متغیـر گرایش به رفتار بر تمایل به مشـارکت مراجعین
بـه پـارک هـای محلـه ای موثر اسـت .یعنی بـا افزایش

0/120

0/00

یـک انحـراف اسـتاندارد در متغیـر گرایـش بـه رفتـار،
میـزان تمایـل بـه مشـارکت مراجعیـن بـه پارک هـای
محله ای سـطح شـهر تهران بـه مقـدار  0/350انحراف
اسـتاندارد افزایـش می یابـد .همچنیـن ضریـب تعیین
تعدیـل شـده ي آن نیـز برابـر بـا  0/120اسـت ،بدیـن
معنـی کـه متغیـر گرایـش بـه رفتـار  12/0درصـد از
تغیـرات تمایـل بـه مشـارکت را تبییـن می کند.
ف  -2بنظـر مـی رسـد هنجـار ذهنـی (تصـور از اجبار
اجتماعـی نسـبت بـه انجـام مشـارکت) بـر تمایـل بـه
مشـارکت تأثیـر دارد.
بـا توجه بـه جـدول 12ضریـب رگرسـیونی اسـتاندارد
شـده بـرای هنجـار ذهنـی ( )0/111در سـطح خطای
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جدول  .13ضریب همبستگی پیرسون فرضیات نظریه آیزن و فیش باین
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متغیر اول

متغیر دوم

تمایل به مشارکت

هنجارهای ذهنی
تقویت کننده
مشارکت

 0/05معنـی دار اسـت .بنابرایـن می توانیـم بگوئیم که
متغیـر هنجـار ذهنـی بر تمایـل به مشـارکت مراجعین
بـه پارک هـای محلـه ای موثـر اسـت .یعنی بـا افزایش
یـک انحـراف اسـتاندارد در متغیر هنجـار ذهنی ،میزان
تمایـل به مشـارکت مراجعین بـه پارک هـای محله ای
سـطح شـهر تهران به مقـدار  0/111انحراف اسـتاندارد
افزایـش می یابـد .همچنیـن ضریـب تعییـن تعدیـل
شـده ي آن نیـز برابـر با  0/010اسـت ،بدیـن معنی که
متغیـر هنجـار ذهنـی  1/0درصـد از تغیـرات تمایل به
مشـارکت را تبییـن مـی کند.
ف  -3بنظر می رسـد بین تمایل به مشـارکت و وجود
هنجار هـای ذهنـی تقویـت کننـده مشـارکت رابطـه
مسـتقیم برقرار اسـت.
بـا توجـه بـه داده هاي جـدول  ،13ضریب همبسـتگی
بیـن ایـن دو متغیـر بـا اطمینـان  0/99و در سـطح
خطـای  0/01برابـر بـا  0/417اسـت ،بدیـن معنـی که
بـا افزایـش حضـور هنجارهـای ذهنـی تقویـت کننـده
مشـارکت ،تمایل به مشـارکت شـهروندان نیـز افزایش
می یابـد و بالعکـس.
آزمون فرضیات مستخرج از نظریه رابرت دال
ف 1-بنظـر می رسـد تصور فـرد از اهمیت مشـارکتش
بـر تمایل به مشـارکت او تأثیـر دارد.
بـا توجه بـه جـدول 14ضریـب رگرسـیونی اسـتاندارد
شـده برای تصـور فـرد از اهمیت مشـارکتش ()0/334
در سـطح خطـای  0/01معنـی دار اسـت .بنابرایـن
می توانیـم بگوئیـم کـه متغیـر تصـور فـرد از اهمیـت
مشـارکتش بـر تمایـل بـه مشـارکت مراجعیـن بـه
پارک هـای محلـه ای موثـر اسـت .یعنـی بـا افزایـش

ضریب همبستگی
پیرسون
0/417

سطح معناداری
0/000

یـک انحـراف اسـتاندارد در متغیر تصور فـرد از اهمیت
مشـارکتش ،میـزان تمایـل بـه مشـارکت مراجعیـن به
پارک-هـای محلـه ای سـطح شـهر تهـران بـه مقـدار
 0/334انحـراف اسـتاندارد افزایـش می یابـد .همچنین
ضریـب تعییـن تعدیل شـده ي آن نیـز برابر بـا 0/109
اسـت ،بدیـن معنـی کـه متغیـر تصـور فـرد از اهمیت
مشـارکتش  10/9درصـد از تغیرات تمایل به مشـارکت
را تبییـن می کنـد.
ف -2بنظـر می رســـد تصـور فـرد از مهارت هـا و
تخصص هایـش در زمینـه امـور پارک هـا بـر تمایل به
مشـارکت او تأثیـر دارد.
بـا توجه بـه جـدول 14ضریـب رگرسـیونی اسـتاندارد
شـده بـرای متغیـر تصـور فـرد از مهارت هـا و
تخصص هایـش ( )0/398در سـطح خطـای 0/01
معنـی دار اسـت .بنابرایـن می توانیم بگوئیـم که متغیر
تصـور فـرد از مهارت هـا و تخصص هایـش بـر تمایـل
بـه مشـارکت مراجعیـن بـه پارک هـای محلـه ای موثر
اسـت؛ یعنـی بـا افزایـش یـک انحـراف اسـتاندارد در
متغیـر تصور فـرد از مهارت هـا و تخصص هایش ،میزان
تمایـل به مشـارکت مراجعیـن به پارک هـای محله ای
سـطح شـهر تهران به مقـدار  0/398انحراف اسـتاندارد
افزایـش می یابـد .همچنین ضریب تعیین تعدیل شـده
آن نیـز برابـر بـا  0/156اسـت ،بدیـن معنی کـه متغیر
تصـور فـرد از مهارت هـا و تخصص هایـش 15/6درصد
از تغیـرات تمایـل بـه مشـارکت را تبییـن می کنـد.
ف -3بنظـر می رسـد اعتمـاد شـهروندان بـه کارائـی
و عملکـرد شـهرداری در مدیریـت پارک هـا بـدون
مشـارکت شـهروندان در تمایـل به مشـارکت آنها تأثیر

جدول .14ضریب رگرسیونی خطی ساده فرضیات نظریه رابرت دال(آزمون فرضیات علی)

متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

تمایل به مشارکت

تصور فرد از اهمیت
مشارکتش

تمایل به مشارکت
تمایل به مشارکت
تمایل به مشارکت
تمایل به مشارکت

ضریب
همبستگی(بتا)

ضریب تعیین
تعدیل شده

سطح معناداری

0/334

0/109

0/00

0/398

0/156

0/00

-0/142

0/018

0/006

0/379

0/141

0/00

0/414

0/169

0/00

تصور فرد از مهارت
ها و تخصص هایش
اعتماد به عملکرد
شهرداری

مشارکت در قبال
دریافت مشوق مالی
میزان زمان
اختصاصی

معکـوس اسـت.
بـا توجه بـه جـدول 14ضریـب رگرسـیونی اسـتاندارد
شـده بـرای اعتمـاد شـهروندان بـه کارائـی و عملکـرد
شـهرداری در مدیریـت پارک هـا بـدون مشـارکت
شـهروندان ( )-0/142در سـطح خطای  0/01معنی دار
اسـت .بنابرایـن مـی توانیـم بگوئیم کـه متغیـر اعتماد
شـهروندان به کارائـی و عملکرد شـهرداری در مدیریت
پارک هـا بـدون نظر داشـت مشـارکت شـهروندان بـر
تمایـل به مشـارکت مراجعین بـه پارک هـای محله ای
تأثیـر منفـی و معکوسـی دارد.یعنـی بـا کاهـش یـک
انحـراف اسـتاندارد در متغیـر اعتمـاد شـهروندان بـه
کارائـی و عملکـرد شـهرداری در مدیریـت پارک هـا
بـدون مشـارکت شـهروندان ،میزان تمایل به مشـارکت
مراجعیـن بـه پارک هـای محله ای سـطح شـهر تهران
بـه مقـدار  -0/142انحراف اسـتاندارد افزایش می یابد.
همچنیـن ضریـب تعییـن تعدیل شـده ي آن نیـز برابر
بـا  0/018اسـت ،بدیـن معنـی کـه متغیـر تصـور فـرد
از مهارت هـا و تخصص هایـش 1/8درصـد از تغیـرات
تمایـل بـه مشـارکت را تبییـن مـی کند.
ف -4بنظر می رسـد مشـارکت در قبال دریافت مشوق
مالی بر تمایل به مشـارکت شـهروندان موثر اسـت.

بـا توجه بـه جـدول 14ضریـب رگرسـیونی اسـتاندارد
شـده بـرای متغیـر مشـارکت در قبـال دریافت مشـوق
مالـی ( )0/378در سـطح خطـای  0/01معنـی دار
اسـت.بنابراین می توانیـم بگوئیـم کـه متغیر مشـارکت
در قبـال دریافـت مشـوق مالـی بـر تمایل به مشـارکت
مراجعیـن بـه پارک هـای محلـه ای موثر اسـت.یعنی با
افزایـش یـک انحراف اسـتاندارد در متغیر مشـارکت در
قبـال دریافت مشـوق مالـی ،میزان تمایل به مشـارکت
مراجعیـن بـه پارک هـای محله ای سـطح شـهر تهران
بـه مقـدار  0/378انحـراف اسـتاندارد افزایـش می یابد.
همچنیـن ضریـب تعییـن تعدیل شـده ي آن نیـز برابر
بـا  0/141اسـت ،بدیـن معنی کـه متغیر مشـارکت در
قبـال دریافـت مشـوق مالـی 14/1درصـد از تغیـرات
تمایـل بـه مشـارکت را تبییـن می کند.
ف -5بنظـر می رسـد میـزان زمانـی کـه شـهروندان
می تواننـد بـه پارکشـان اختصـاص دهنـد در تمایل به
مشـارکت آنهـا موثر اسـت
بـا توجه بـه جـدول 14ضریـب رگرسـیونی اسـتاندارد
شـده بـرای متغیـر میـزان زمانـی کـه شـهروندان
می تواننـد بـه پارکشـان اختصـاص دهنـد ( )0/414در
سـطح خطـای  0/01معنی دار اسـت.بنابراین می توانیم
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بگوئیـم کـه متغیـر میـزان زمانـی کـه شـهروندان
می تواننـد بـه پارکشـان اختصـاص دهنـد بـر تمایـل
بـه مشـارکت مراجعیـن بـه پارک هـای محلـه ای موثر
اسـت .یعنـی بـا افزایـش یـک انحـراف اسـتاندارد در
متغیـر میـزان زمانـی کـه شـهروندان می تواننـد بـه
پارکشـان اختصـاص دهند ،میـزان تمایل به مشـارکت
مراجعیـن بـه پارک هـای محله ای سـطح شـهر تهران
بـه مقـدار  0/414انحـراف اسـتاندارد افزایـش می یابد.
همچنیـن ضریـب تعییـن تعدیل شـده ي آن نیـز برابر
بـا  0/169اسـت ،بدیـن معنی کـه متغیر میـزان زمانی
که شـهروندان می تواننـد به پارکشـان اختصاص دهند
حـدود 17/0درصـد از تغیـرات تمایـل بـه مشـارکت را
تبییـن می کنـد.
رگرسیون گام به گام
بـه منظـور شـناخت بيشـتر عوامـل مؤثـر بـر متغیـر
وابسـته از رگرسـيون چند گانـه گام بـه گام اسـتفاده
شـد .بديـن منظـور کليـه ي متغيرهايـي کـه از لحـاظ
نظـري مي توانسـتند بر متغیر وابسـته تأثيـر بگذارند را
وارد معادلـه ي رگرسـيون کـرده ،سـپس تأثیـر هر يک
از متغيرهـاي مسـتقل بـر متغیر وابسـته مورد بررسـي
قـرار گرفتند.
تأثیر متغیرهای مستقل بر تمایل به مشارکت
همانگونـه کـه در جـدول  15مشـاهده میگـردد بـه
منظـور تحلیـل عوامـل موثـر بـر تمایـل بـه مشـارکت
شـهروندان ابتـدا متغیـر تصـور فـرد از مهارت هـا و
تخصص هایـش وارد معادلـهی رگرسـیونی شـد .مقدار
ضریـب تعییـن تعدیلشـده برابـر بـا  0/231اسـت که
نشـان میدهـد  23/1درصـد از کل تغییـرات میـزان
تمایـل بـه مشـارکت شـهروندان وابسـته بـه متغیـر
مسـتقل تصـور فـرد از مهارت هـا و تخصص هایـش
اسـت .همچنیـن ضریـب بتـای  ،0/483بدیـن معنـی
اسـت کـه بـه ازای افزایـش یک انحـراف اسـتاندارد در
متغیـر تصـور از مهارت هـا و تخصص های افـراد ،میزان
تمایـل بـه مشـارکت آنهـا بـه میـزان  0/483انحراف
اسـتاندارد افزایـش خواهـد یافـت.
در گام دوم متغیـر گرایـش بـه رفتـار نیـز وارد مـدل

رگرسـیونی شـد ،کـه در اثـر ایـن متغیر ،آمـاره ضریب
تعییـن تعدیلشـده بـه  0/333افزایـش یافـت ،کـه
نشـان میدهـد  33/3درصـد از کل تغییـرات تمایـل
بـه مشـارکت مراجعیـن بـه پارک های محله ای سـطح
شـهر تهران وابسـته به متغیرهای مسـتقل واردشده در
مدل اسـت .همچنین ضریب رگرسـیونی استانداردشده
بـا اطمینـان  0/99و سـطح خطـای کوچکتـر از 0/01
برابـر بـا  0/341اسـت ،بدین معنی که بـه ازای افزایش
یـک انحـراف اسـتاندارد در متغیـر گرایـش بـه رفتـار،
تمایـل بـه مشـارکت آنهـا نیـز بـه میـزان 0/341
انحـراف اسـتاندارد افزایـش خواهـد یافت.
در مرحلـهی سـوم متغیر میزان فرصتی که شـهروندان
می تواننـد صـرف فعالیـت در پـارک نماینـد وارد
معادلـهی رگرسـیون شـده اسـت .آماره ضریـب تعیین
تعدیلشـده بـا ورود ایـن متغیـر بـه  0/376افزایـش
یافتـه اسـت ،همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار
آزمـون  )68/791( Fدر سـطح خطـای کوچکتـر از
 ، 0/01معنـادار اسـت ،نشـان میدهـد متغیرهـای
مسـتقل وارد شـده در معادلـه قادرنـد تغییـرات متغیر
وابسـته را تبییـن کننـد .ضریـب بتـا در سـطح خطای
کوچکتـر از  0/01برابـر بـا  0/233اسـت ،بنابرایـن
میتـوان عنـوان کرد کـه بـه ازای افزایش یـک انحراف
اسـتاندارد در متغیـر میـزان زمان اختصاصـی به پارک،
میـزان تمایل به مشـارکت آنهـا نیز به میـزان 0/233
انحـراف اسـتاندارد افزایـش خواهـد یافـت.
در مرحلـه چهـارم متغیـر مشـارکت در قبـال مشـوق
مالـی را وارد مـدل رگرسـیونی کردیم.آمـاره ضریـب
تعییـن تعدیـل شـده بـا ورود ایـن متغیـر بـه 0/401
افزایـش یافتـه اسـت کـه نشـان می دهـد  40/1درصد
از کل واریانـس متغیـر وابسـته تمایـل بـه مشـارکت
مراجعیـن بـه پارک های محله-ای سـطح شـهر تهران،
توسـط متغیرهـای مسـتقل تبییـن مـی شـود.با توجه
بـه معنـی داری مقـدار آزمـون  )57/321( Fدر سـطح
خطـای کوچکتـر از  ،0/01می تـوان نتیجـه گرفـت که
مـدل رگرسـیونی تحقیق مـدل خوبی بـوده و مجموعه
متغیر هـای مسـتقل قادرنـد تغییـرات تمایـل بـه

Sig

F

Adjusted R
Square

تصور از اهمیت مشارکت

اعتماد به عملکرد شهرداری

هنجار ذهنی

مشارکت در قبال مشوق
مالی

زمانی اختصاصی به پارک

گرایش به رفتار

تصور از مهارت و تخصص
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0/888

B

0/000

102/275

0/231

0/483
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1
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0/682

B

0/000

85/275

0/333

0/341
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2

0/000
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0/709

0/972

0/564

B
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0/307
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0/000

0/000

Sig
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0/593

1/009
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B
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0/000

0/000

57/321

0/401

0/177
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0/000

0/000
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0/251
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4

Square
F
Sig

85/275
0/000

102/275
0/000

57/321
0/000

68/791
0/000

قىل  .2هسل تحلیل هؿیط فَاهل هَثط ثط توبیل ثِ هكبضوت
گرایش به رفتار

090/0

مشارکتی

771/2

772/0

تمایل به مشارکت

77347

-77234
مهارت و تخصص

77251
77147
771/5

شکل  .2مدل تحلیل مسیر عوامل موثر بر
تمایل به مشارکت
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مشـارکت را تبییـن کننـد .در گام آخـر ،بـه دلیل عدم
معنـادار بـودن اثر متغیرهای هنجارهـای ذهنی ،اعتماد
بـه عملکـرد شـهرداری بـدون مشـارکت شـهروندان و
تصـور از اهمیـت مشـارکت در مـدل رگرسـیونی ،ایـن
متغیرهـا از مـدل خـارج شـده اند.
نتیجه گیری و جمعبندي
نتایـج تجزیـه و تحلیل توزیع فراوانی پاسـخگویان مورد
مطالعـه بر حسـب گویه هاي متغیر تمایل به مشـارکت
در مدیریـت و توسـعه فضـای سـبز برابـر بـا میانگیـن
رتبـه ای کل ( 3.36در بـازه  1الـی  )5اسـت که این امر
بیانگـر تمایل متوسـط بـه باالی مراجعین به مشـارکت
در مدیریت و توسـعه فضای سـبز پارک محله ای شـان
اسـت .ایـن یافتـه توصیفـی می توانـد امیـد بخـش
برنامه ریـزان و مدیـران شـهری در برنامه ریـزی همـراه
با مشـارکت شـهروندان باشد .مسـلماً مقدمه تحقق هر
طـرح مشـارکتی آمادگـی و همراهی کسـانی اسـت که
بـه نوعی بخشـی از زندگی شـان از این امر متأثر اسـت
و یافته هـای توصیفـی مـا نشـان از آمادگـی ذهنـی و
روانی متوسـط به باالی شـهروندان جهت مشـارکت در

77172

اعتماد به عملکرد
شهرداري

میسان زمان اختصاصی

77100

فصلنامه مديريت شهري
Urban Management
شماره  38بهار 94
No.38 Spring 2015

هنجار ذهنی

77156

-77377

771/0
مشوق مالی

تصور فرد از اهمیت
مشارکتش

مدیریت و توسـعه پارک های محله ای دارد .در بررسـی
عوامـل موثـر بـر تمایـل شـهروندان بـه مشـارکت از
متغیرهـای مسـتخرج از نظریـات آیـزن و فیـش باین و
رابـرت دال بهـره بردیـم کـه در ادامه بـه توصیف نتایج
ایـن متغیرهـا مـی پردازیـم .با توجـه به نتایـج تحقیق
در بررسـی متغیرگرایـش بـه رفتار (تصور فـرد از پیامد
هـای مثبت یـا منفی مشـارکت) .در مجمـوع میانگین
رتبـه ای ایـن متغیـر برابر بـا  3.34می باشـد که حاکی
از موافقـت متوسـط به بـاالی مراجعین بـا نتایج مثبت
مشـارکت شـهروندان در امـور پارک هـا مـی باشـد .در
بررسـی نتایـج دومیـن متغیـری کـه از نظریـه آیـزن و
فیـش بایـن اقتبـاس کردیـم .در مجمـوع میانگیـن
رتبـه ای متغیـر هنجـار ذهنی برابـر با  2.88می باشـد
کـه بیانگر موافقت متوسـط بـه باالی مراجعیـن با عدم
احسـاس هنجارهـای اجتماعـی مرتبط با مشـارکت در
امـور پـارک هاسـت .هنجارهـای ذهنـی بیانگـر عوامل
بیرونـی اسـت کـه فـرد را بـه انجام کنـش وا مـی دارد.
بطـور مثـال کنـش بسـتن کمربنـد ایمنـی ،یکـی
برمی گـردد بـه اینکـه فـرد بـرای ایـن عمـل چـه

پیامدهـای مثبـت یـا منفی متصـور اسـت و دیگری بر
می گـردد بـه وضعیـت هنجارهـای اجتماعـی (کـه در
قالـب نظـر دیگـران مهـم ،وضعیـت قوانیـن و مقـررات
تبلـور می یابـد) کـه آیـا فرد را بـه انجام کنـش ترغیب
می دارنـد یـا از آن بـاز می دارنـد .در ایـن تحقیـق
وضعیـت هنجـار ذهنـی بیانگر آن اسـت که کنشـگران
بطـور متوسـط ( )2.88موافـق ایـن قضیـه هسـتند که
هنجـار اجتماعـی را بـرای مشـارکت در امور پـارک ها
احسـاس نمی کننـد .بـر اسـاس نظریـه آیـزن و فیـش
بایـن وجـود هنجار ذهنـی لزوماً به قصـد و نیت فرد به
انجـام آن کنـش منجر نمی شـود مگر اینکه فـرد برای
ایـن هنجارهـای اجتماعـی اهمیـت قائـل باشـد لـذا
بمنظـور سـنجش میزان اهمیتـی که فرد بـه تبعیت از
نظـر دیگران قائل اسـت ،میزان موافقت پاسـخگویان را
بـا گویـه «اگـر دیگـران در امـور پارک هـا مشـارکت
کننـد مـن هـم حاضـرم سـهمی در آن داشـته باشـم»
سـنجیدیم کـه نتایـج حاکی از آن اسـت که بیشـترین
فراوانـی ( 39.6درصـد) مربـوط بـه گزینـه موافقـم می
باشـد و کمتریـن فراوانـی مربـوط بـه گزینـه مخالفـم
( 3.6درصـد) می باشـد .نیـز میانگین رتبـه ای آن برابر
با  3.59می باشـد که حاکی از آن اسـت که شـهروندان
بـا ایـن گـزاره در سـطح متوسـط بـه باالیـی موافقـت
دارنـد .بعبارتـی در صورت وجـود و تقویـت هنجارهای
اجتماعی از سـوی نهادهـای فرهنگی می تـوان امیدوار
بـود کـه در تصمیـم و تمایـل شـهروندان به مشـارکت
موثـر واقـع شـوند ،چنانکه شـواهد نیز گـواه این مطلب
اسـت که اگر شـهروندان وجود چنیـن هنجار اجتماعی
را در قالـب تشـویق ،و ترغیب احسـاس کننـد حاضر به
همـکاری در سـطح متوسـط بـه باالیـی هسـتند .در
بکارگیـری متغیرهـای نظریـه رابـرت دال ،تجزیـه و
تحلیـل توزیـع فراوانـی بـر حسـب گویـه هـاي متغیـر
تصـور فـرد از اهمیـت مشـارکتش نتایـج حاکـی از آن
اسـت کـه بطـور متوسـط پاسـخگویان میـزان اهمیت
مشـارکت شـان را متوسـط و باالتـر( )3.40ارزیابـی
کرده انـد .میانگین رتبـه ای متغیر تصور فـرد از مهارت
و تخصصـش برابـر بـا  2.99مـی باشـد کـه بیانگـر این

اسـت که پاسـخگویان در سـطح متوسـط با این قضیه
موافقنـد کـه دارای مهـارت مدیریـت پارکشـان مـی
باشـند .نتایـج تجزیـه و تحلیـل توزیـع فراوانـی
پاسـخگویان مـورد مطالعه بر حسـب گویه هـاي متغیر
اعتماد به کارایی و عملکرد شـهرداری بدون نظرداشـت
مشـارکت شـهروندان در اداره امـور پارک ها نشـان می
دهـد که بیشـترین میـزان مخالفت پاسـخگویان با این
عبـارت بـوده اسـت کـه شـهرداری در اداره امـور پارک
ها نیازی به مشـارکت مـردم ندارد.با توجـه به میانگین
رتبـه ای کل( )2.31گویـه هـای ایـن متغیـر شـاهد
اعتماد متوسـط به پائین پاسـخگویان نسـبت به کارائی
و عملکـرد شـهرداری بـدون در نظـر گرفتن مشـارکت
شـهروندان در اداره امـور پارک ها هسـتیم .در بررسـی
روابـط همبسـتگی و علـی دو متغیـره میـان متغیرهـا
طبـق نتایـج به دسـت آمده می تـوان عنوان کـرد :بین
گرایـش بـه رفتـار (تصـور فـرد از پیامد هـای مثبـت و
منفـی مشـارکت) و تمایـل بـه مشـارکت رابطـه علـی
برقـرار اسـت بدیـن معنـا کـه تصـور فـرد از پیامدهای
مثبـت مشـارکت در امور پارک های محلـه ای در میزان
تمایل شـهروندان به مشـارکت موثر اسـت.طبق نظریه
کنـش مسـتدل آیـزن و فیش باین انجام کنش وابسـته
بـه قصـد و نیـت کنشـگر بـه انجـام کنـش دارد و ایـن
قصـد و نیـت به انجـام کنش زمانی شـکل می گیرد که
یکـی ،فـرد نسـبت بـه نتایـج انجـام آن کنـش نگـرش
مثبتـی داشـته باشـد و دیگـری ،هنجارهـای اجتماعی
موافـق انجـام کنـش نیـز حامـی و حمایتگر و الـزام آور
چنیـن کنشـی باشـد.در بررسـی تمایـل شـهروندان به
مشـارکت طبـق نتایج بدسـت آمده بین هنجـار ذهنی
(تصـور فـرد از هنجار اجتماعـی) و تمایل به مشـارکت
رابطه علی برقرار نیسـت.اما چنانکـه در مرور نظری نیز
بدان اشـاره شـد وزن ایـن دو متغیر(گرایش بـه رفتار و
هنجـار ذهنـی) لزوماً باهـم برابر نبـوده و گاه یکی وزن
بیشـتر را در تعیـن قصـد و نیـت فـرد در انجـام کنـش
دارد .در ایـن تحقیـق نیـز متغیـر گرایـش بـه رفتـار با
ضریب رگرسـیونی اسـتاندارد شـده ( )0.281در سطح
خطـای  0.01معنـی دار اسـت در حالـی کـه متغیـر
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هنجـار ذهنـی بـا ضریـب رگرسـیونی اسـتاندارد شـده
( )0.044در سـطح خطـای  0.396معنـی دار نیسـت.
نیـز ضریـب تعییـن تعدیـل شـده ي متغیـر گرایش به
رفتـار  7.7درصـد از تغیـرات تمایـل بـه مشـارکت را
تبییـن می کنـد ایـن در حالیسـت کـه متغیـر هنجـار
ذهنـی در تبییـن تمایـل بـه مشـارکت سـهمی نـدارد.
هـدف نظریـه آیـزن و فیـش بایـن پیـش بینـی رفتـار
اسـت .براین اسـاس وقوع یک رفتـار زمانی قوت خواهد
گرفـت کـه قصـد و نیـت چنیـن کاری در فـرد شـکل
بگیـرد و بـه نوبـه خـود قصـد و نیـت بـرای انجـام یک
رفتـار زمانی شـکل می گیـرد که گرایش فـرد به انجام
آن رفتـار مثبت باشـد و نیـز هنجاری ذهنـی مرتبط با
آن ،فـرد را بـه انجـام آن رفتـار ترغیـب ،تشـویش و یـا
حتـی وادار کنـد .حـال براسـاس نتایج بدسـت آمده از
یافته هـای تحقیـق قصـد و تمایل شـهروندان بـه انجام
رفتـار (در پژوهـش مـا مشـارکت در امـور پارک ها) در
سـطح متوسـط بـه باالیـی قـرار دارد.لـذا می توانیـم بر
اسـاس یافته هـای پژوهـش و بـا تکیـه بـر چهارچـوب
نظـری پیش بینـی کنیـم کـه اگـر نهادهـای متولـی
فضای سـبز ،در راسـتای سـهیم کـردن شـهروندان در
تصمیـم گیـری ،برنامه ریـزی و اجرا اقدام کنند شـاهد
اسـتقبال و مشـارکت متوسـط بـه بـاالی شـهروندان
خواهنـد بـود .دسـته دیگـر از فرضیـات تحقیـق را از
نظریـه رابـط دال اسـتخراج نمودیـم کـه نتایـج آزمون
فرضیـات آنهـا به شـرح ذیـل بـود :طبق نتایـج تحقیق
بیـن تصـور فـرد از اهمیـت مشـارکتش و تمایـل بـه
مشـارکت رابطـه علـی برقـرار اسـت .بدیـن معنـی که
متغیـر تصـور فـرد از اهمیـت مشـارکتش بـر تمایل به
مشـارکت مراجعیـن بـه پـارک هـای محلـه ای موثـر
اسـت .هرچه فرد اهمیت بیشـتری به مشـارکتش قائل
باشـد تمایل بیشـتری نیز برای مشـارکت از خود نشان
خواهـد داد .طبـق نتایـج تحقیـق بیـن تصـور فـرد از
مهـارت هـا و تخصـص هایـش در زمینه امور پـارک ها
و تمایـل بـه مشـارکت او رابطـه علـی مسـتقیم برقـرار
اسـت .بدیـن معنـا کـه هرچـه فـرد خـود را صاحـب
مهـارت و تخصـص بدانـد تمایـل بیشـتری نیـز بـه

مشـارکت از خود نشـان خواهد داد .نتایج تحقیق نشان
مـی دهـد اعتمـاد شـهروندان بـه کارائـی و عملکـرد
شـهرداری در مدیریـت پـارک هـا بـدون مشـارکت
شـهروندان در تمایـل بـه مشـارکت آنها تأثیـر معکوس
اسـت .بدین معنا که هر چه شـهروندان اعتماد کمتری
بـه ایـن مطلـب داشـته باشـند کـه شـهرداری بـدون
مشـارکت شـهروندان مـی تواند امـور پارک هـا را بهتر
اداره کنـد تمایـل بیشـتری به مشـارکت از خود نشـان
مـی دهنـد و برعکس هر چه شـهروندان معتقد باشـند
کـه شـهرداری مـی توانـد بـدون مشـارکت آنهـا امـور
پـارک هـا را بـه نحو مطلـوب اداره کند تمایـل کمتری
به مشـارکت از خود نشـان می دهند و این مسـأله این
فرضیـه رابرت دال را در زمینـه افزایش احتمال مداخله
و مشـارکت فـرد تأییـد می کنـد کـه اگـر فـرد معتقـد
باشـد کـه خـودش خـوب عمـل نکند،نتایـج کارهـا
رضایـت بخـش نخواهد بود .دال اشـاره مـی کند هرچه
مشـکالت وارد شـدن در برخی فعالیت ها بیشـتر باشد
احتمـال مشـارکت در آن کمتر خواهـد بود.وقتی فرد از
فعالیتـی انتظـار دریافـت پاداش کالن را داشـته باشـد
راغـب خواهـد بـود بـر مشـکالت موجـود غلبـه کند و
حتـی هزینـه های آن را هـم متحمل گـردد ولی وقتی
ببینـد کـه پـاداش ناچیز بـوده یـا اصال وجـود خارجی
ندارد،کافـی اسـت معمولی ترین موانـع و هزینه ها او را
مایـوس و از دنبـال کـردن آن باز دارد .یکی از مسـائلی
کـه بنظـر می رسـید مـی توانـد در بحث فراهـم بودن
امکان شـرایط مشـارکت مطرح باشـد بحث زمانی بود
کـه مراجعیـن امـکان تخصیـص آن را بـرای مشـارکت
داشـتند .لـذا این فـرض را مـورد آزمون قـرار دادیم که
میـزان زمانی کـه مراجعین مـی توانند برای مشـارکت
در اداره امـور پـارک صـرف کننـد بـر روی ابـراز تمایل
آنهـا بـه مشـارکت تأثیـر مـی گـذارد .نتایـج آزمـون
فرضیـات نشـان داد کـه ضریب رگرسـیونی اسـتاندارد
شـده بـرای متغیـر میـزان زمانـی کـه شـهروندان مـی
توانند به پارکشـان اختصاص دهند ( )0/414در سـطح
خطـای  0/01معنی دار اسـت .همچنین ضریب تعیین
تعدیـل شـده ي آن نیـز برابـر بـا  0/169بـود ،بدیـن

معنـی کـه متغیـر میـزان زمانـی کـه شـهروندان مـی
تواننـد به پارکشـان اختصاص دهند حـدود 17/0درصد
از تغیـرات تمایـل بـه مشـارکت را تبییـن مـی کنـد.
فرضیـه دیگری کـه آنـرا آزمودیم تأثیر مشـوق مالی بر
میـزان تمایـل بر مشـارکت بـود که ضریب رگرسـیونی
اسـتاندارد شـده برای متغیر مشـارکت در قبال دریافت
مشـوق مالـی ( )0/378در سـطح خطـای  0/01معنـی
دار بـود .ضریـب تعییـن تعدیـل شـده آن نیـز برابـر با
 0/141اسـت ،بدیـن معنـی کـه متغیـر مشـارکت در
قبـال دریافـت مشـوق مالـی 14/1درصـد از تغیـرات
تمایـل بـه مشـارکت را تبییـن می کنـد .نهایتـا پس از
انجـام رگرسـیون چنـد متغیره بـه روش گام بـه گام از
میـان متغیـر هـای مسـتقل ،چهـار متغیـر گرایـش به
رفتـار ،تصـور فـرد از مهـارت هـا و تخصـص هایـش،
مشـوق مالـی و میزان زمـان اختصاصی برای مشـارکت
در مـدل رگرسـیونی باقـی ماندنـد و مابقـی از مـدل
خـارج شـدند .نتایـج پژوهـش خـی -ژانـگ شـان در
پیمایشـی که به بررسـی گرایش به مشـارکت در برنامه
ریزی ،مدیریت و طراحی فضای سـبز شـهری در شـهر
گوانگـژو پرداخـت ،نشـان مـی دهـد کـه شـهروندان
نگـرش مثبـت و تمایـل قـوی نسـبت بـه مشـارکت
دارنـد .نتایـج پژوهـش ما نیـز از تمایل توسـط به باالی
شـهروندان بـه مشـارکت حکایـت دارد .خـی نتیجـه
گیـری مـی کنـد کـه بـا وجـود اینکـه دولـت چیـن با
توجـه بـه سـاختار تمرکزگـرا سـهم چندانـی بـرای
مشـارکت هـای مردمی قائل نیسـت اما بـر اثر تحوالت
جهانـی و افزایـش آگاهـی مدنـی منجر بـه تقویت پایه
های نظری مشـارکت عمومی شـده اسـت .در ایران نیز
در وضعیت مشـابه شـاهد مدیریت تمرکزگرای شـهری
هسـتیم کـه این مسـأله منتهی بـه پائین بـودن میزان
مشـارکت عینـی شـده اسـت (همچنانکـه در پیشـینه
تجربـی ذکـر آن رفـت) .اما همسـو با نتایج ژانگ شـان
مـا نیـز شـاهد تمایل متوسـط به بـاالی شـهروندان به
مشـارکت هسـتیم کـه مـی توانـد مـا را بـه دورنمـای
مشـارکت اجتماعـی در ایـران امیـدوار کنـد .بـر پایـه
مطالعـات علـوی تبـار دربـاره مشـارکت شـهروندان در

اداره امـور شـهری ،ارزیابـی هزینه -فایـده از متغیرهای
مهـم در تبییـن مشـارکت محسـوب مـی شـود .نتایـج
پژوهـش مـا نیز نشـان مـی دهد کـه متغیـر گرایش به
رفتـار (ارزیابی فـرد از فواید مثبـت و هزینه های منفی
مشـارکت) با ضریب اسـتاندارد ( )0.216رتبه دوم را در
تبییـن متغیر وابسـته به خـود اختصـاص داده .این امر
را مـی تـوان تأکیـدی بـر رویکـرد انتخـاب عقالنـی
دانسـت کـه انسـان ها را موجـودات عاقلـی می داند که
پیـش از اقـدام به کنش ،بـه محاسـبه پیامدهای مثبت
و منفـی آن مـی پردازنـد .طبـق نتایـج تحقیـق خلیل
کالنتـری کـه پژوهشـی را بـه عنـوان امـکان سـنجی
همیارانـه ای پـارک هـا انجـام داده اسـت  68/8درصـد
پاسـخگویان حاضـر بودنـد در قبـال دریافـت هزینه ای
در مدیریـت پـارک ها مشـارکت کنند .ما نیـز در نتایج
تحقیـق خـود بـه نتایج مشـابهی دسـت یافتیـم .بدین
صـورت کـه متغیر مسـتقل مشـارکت در قبال مشـوق
مالـی جزء متغیرهایی اسـت که در مدل رگرسـیونی ما
بـا ضریـب اسـتاندارد ( )0/177رابطه علی معنـاداری با
تمایـل بـه مشـارکت در مدیریت و توسـعه پـارک های
محلـه ای دارد .در پایـان ذکر این مطلب ضروری اسـت
کـه پژوهـش حاضر تنهـا تالش کم دامنـه ای برای فهم
بخشـی از مسـائل پیرامون بحث مشـارکت اسـت .لذا با
توجـه بـه اهمیـت یافتـن روز افـزون نقـش مشـارکت
شـهروندی در عرصه هـای مختلـف،از جملـه مدیریـت
شـهری ،ضـروری اسـت گام هـای عملی تـری بـرای
سـهیم کردن شـهروندان در مدیریت شـهری برداشـته
شـود.در همین راسـتا در ادامه به نکات چندی (برآمده
از نتایـج تحقیـق) در زمینـه مشـارکت در مدیریـت و
توسعه پارک های محله ای اشاره می گردد:
 .1بـا توجـه به یافته هـای تحقیق که حاکـی از آمادگی
متوسـط به باالی شـهروندان به مشـارکت در مدیریت
پارک هـای محلـه ای دارد ،توصیـه می شـود در دیگـر
زمینه هـا نیـز چنین تحقیقاتـی انجام گیرد تـا پیش از
هـر اقدامـی در راسـتای واگـذاری امـور به خـود مردم،
آمادگـی ذهنـی و روانـی آنها مدنظر قـرار گیرد.
 .2طبـق یافته هـای تحقیـق ،مراجعیـن بـه پارک های
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محلـه ای تمایـل خـود را بـه مشـارکت در مدیریـت،
حفـظ و توسـعه فضای سـبز نشـان داده اند.لـذا توصیه
مـی شـود سـازمان های مرتبط بـا فضای سـبز بمنظور
آشـنایی شـهروندان با انـواع گل ها،گیاهـان و درخت ها
و نیـز بـرای حفـظ و نگهـداری از فضـای سـبز پـارک
هـای محلـه ای همایـش هایـی را در همیـن راسـتا بـا
دعـوت از شـهروندان برگـزار کنند.
 .3بمنظـور بسترسـازی بـرای مشـارکت شـهروندان
توصیـه می شـود بـرای هـر پـارک محلـه ای سـایت یا
وب گاه اینترنتـی ایجـاد گـردد و از ایـن طریق از عالقه
منـدان بـه مشـارکت دعـوت به همـکاری بعمـل بیاید.
 .4می تـوان بـا توجـه بـه فصولی کـه زمان کاشـت گل
هـا ،گیاهـان و درختان اسـت با اطالع رسـانی ،از اهالی
محـل بـرای مشـارکت در تصمیـم گیری برای کاشـت
نـوع گل هـا و گیاهـان بهره مند شـد.
 .5بـا توجـه به آمادگـی شـهروندان برای مشـارکت در
مدیریـت و توسـعه پـارک هـای محلـه ای توصیـه می
شـود در صـورت امـکان دفتـر مشـارکت هـای مردمی،
در هـر پـارک ایجاد گـردد و هماهنگی هـای آتی برای
جلـب مشـارکت های مردمـی در زمینه هـای حفـظ و
ایجـاد فضـای سـبز ،فعالیـت هـای فرهنگی،هنـری و
ورزشـی از ایـن طریـق صـورت گیرد.
 .6بمنظـور آشـنایی هرچـه بیشـتر شـهروندان بـا انواع
گل هـا ،گیاهـان و نحـوه نگهـداری آنهـا ،می تـوان
کالس هایـی را با عنوان آشـنایی با پـرورش و نگهداری
گل هـا و گیاهـان خانگـی در دفتـر مشـارکت هـای
مردمـی و یـا حتـی در فضای عمومـی پارک هـا برگزار
نمود.
 .7می تـوان بخشـی از فضـای پـارک را بـرای ایجـاد
گل خانـه اختصـاص داد.فضـای گلخانه را نیـز می توان
به چند بخش تقسـیم کرد و مسـئولیت هر بخش را به
یـک خانـواده اختصـاص داد تا شـهروندان خود تصمیم
بگیرنـد ،گل و گیاهـی را کـه دوسـت دارنـد پـرورش
دهنـد .در ایـن ارتباط بهتر اسـت که مسـئولین اجرایی
متعاقبـاً زمینـه را برای آشـنایی با انـواع گل ها ،گیاهان
و شـرایط نگهداری-شـان فراهـم نمـوده باشـند و در

صـورت امکان نهـال گل ها و گیاهـان را بصورت رایگان
در اختیـار شـهروندان قـرار دهند .نهایتاً می تـوان برای
خانـواده ای کـه توانسـته گل هـای بهتـری را پـرورش
دهـد هدیـه ای در نظـر گرفت.
 .8در زمینـه فعالیت هـای هنـری می تـوان مسـابقات
عکاسـی ،نقاشـی ،خطاطـی بـا موضوعـات مرتبـط بـا
فضـای سـبز ترتیـب داد.
 .9باتوجـه بـه یافته هـای پژوهش برخی از شـهروندان
خیـر تمایـل دارنـد در امـور عـام المنفعـه مسـاعدت
نماینـد .لـذا بدیـن منظـور مـی تـوان از طریـق وبـگاه
اینترنتـی و یـا از طریق دفتـر مشـارکت های مردمی از
شـهروندان کـه بیشـترین درگیـری را با مسـائل پارک
دارنـد درخواسـت کـرد تـا نیازها و مشـکالت پـارک را
در میـان گذارنـد و از خیریـن تقاضـا بعمـل آورد تـا در
زمینـه رفـع ایـن نیازهـا و کمبـود امکانـات مسـاعدت
نماینـد و بـه آنهـا اطمینـان داد کـه مسـاعدت آنها در
همـان پارک محلـه ای خودشـان مصروف خواهد شـد.
 .10از امکانـات بالقـوه برخـی پارک ها مـی تواند کمال
اسـتفاده را بعمـل آورد بطـور مثـال برخـی پارک ها که
محصـور در میـان دیوارهای مناطق مسـکونی هسـتند
امـکان ویـژه ای را بـرای برگزاری مسـابقه های نقاشـی
دیـواری بـا موضوعات نقش فضـای سـبز در زندگی ما،
فراهم مـی آورند.
 .11طبـق یافتـه هـای تحقیـق بجـای تمرکـز معاونت
امـور فرهنگـی شـهرداری در نقاط محدود شـهر(دور از
دسـترس و دیـد عمـوم) ،آن هـم در سـاختمان هایـی
چنـد طبقـه و بـا نیـروی انسـانی بـه نسـبت زیـاد کـه
خـود را مسـئول برنامـه ریـزی فرهنـگ عمومـی تلقی
مـی کننـد (که ایـن نیـز از بقایـای تفکر تمرکزگـرا در
مدیریت شـهری می باشـد) ،توصیه می شـود ،پارک ها
کـه محـل اجتمـاع و بـه نوعـی عمومـی تریـن فضـای
زندگـی شـهری در تهران را تشـکیل می دهنـد .بعنوان
محلی برای اسـتقرار معاونت فرهنگی شـهرداری (البته
در انـدازه ای وچـک و کارا)در نظـر گرفتـه شـود تا هم
بتوانـد بیشـترین ارتبـاط را با بتن مردم داشـته باشـد،
نیازهـا را بشناسـد و هـم بـا بهره منـدی از مشـارکت

مـردم در سـطوح مختلف برنامه ریـزی ،طراحی و اجرا،
اقدامـات واقـع بینانـه و عملـی در زمینه امـور فرهنگی
صـورت پذیرد.
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