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  196هاي جنگلي تهران عوامل مؤثر بر تمايل به مشاركت در امور اجرايي و حفاظتي پارك
  
  

  3حسين شعبانعلي فمي و 2مجيد مخدوم، 2منوچهر نميرانيان، 1*سارا زارع

  تهرانآموختة كارشناسي ارشد جنگلداري دانشكدة منابع طبيعي، دانشگاه دانش1
  شكدة منابع طبيعي، دانشگاه تهراننگلداري و اقتصاد جنگل دانجاستاد گروه 2

   تهراندانشيار گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشكدة كشاورزي، دانشگاه3
  )88 / 4 / 28: ، تاريخ تصويب87 / 11/ 26: تاريخ دريافت(

  
  چكيده

ي تهران هاي جنگل هاي اجرايي پاركثر بر تمايل به مشاركت شهروندان در عرصهؤبررسي عوامل م، هدف از پژوهش حاضر
چيتگر، (هاي جنگلي شهر تهران  كنندگان از پارك  آماري آن، استفادهة جامع كهپژوهش از نوع همبستگي استاين . است

. عنوان نمونه انتخاب شدند نفر به202گيري تصادفي ساده،   با استفاده از روش نمونه.هستند) حصار لويزان، طالقاني و سرخه
هاي جنگلي و نگرش  ادراك كاركرد پاركتأثير كه  دهد نتايج پژوهش نشان مي. مه بودآوري اطالعات پرسشنا ابزار جمع

همچنين بين تمايل به . استدار   اجرايي معنيةبر تمايل آنان به مشاركت در حفاظت و توسع، شهروندان به مشاركت
  . درصد اطمينان وجود دارد99دار با   معنية مديريتي رابطة تمايل به مشاركت در زمين و اجراييةمشاركت در زمين

  
    .ي  اجراية مشاركت، پارك جنگلي، تمايل به مشاركت، مشاركت در حفاظت و توسع:هاي كليديواژه
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   و هدفمقدمه
ترين  شهري، از مهمة جامعساكنانعنوان شهروندان به

 فضاي سبز ةثر در ايجاد، حفاظت و توسعؤعوامل انساني م
يند ة خودكار فرااوم و توسعآيند و در تد شمار ميبه

نقش اساسي و عميق دارند و ، ريزي، اجرا و پايش برنامه
 عملياتي محسوب ة در عرص ويژهزيربناي اصلي موفقيت به

 مديريت شهري به دو صورت ةمشاركت در عرص. دشون مي
مختص همكاري بخش خصوصي با مورد نخست، : است

وم شهرداري بر مبناي كسب سود اقتصادي است و د
هاي اجتماعي  همكاري بخش مردمي است كه با انگيزه

در عصر كنوني، مشاركت ). 1386پور، الله( گيرد صورت مي
شهروندان در امور سياسي و اجتماعي، در تمام كشورهاي 

توسعه پذيرفته   حال يافته و بسياري از كشورهاي در توسعه
كارشناسان مسائل توسعه بر اين باورند كه در . شده است

عنوان جريان تغيير و تحوالت اجتماعي و اقتصادي، مردم به
 عامل ، منابع، امكانات و سرمايهةكنند  و تركيب ثقلمركز

). 1379شاعري، ( شوند برنده محسوب مي اصلي پيش
 در و مديريت شهري نيروي محركشاركت شهروندان، م
كارهايي  و  سازراهضروري است و بايد از رة امور شهر، ادا

ديدگاه .  به صورت معنادار وجود داشته باشدمناسب،
 ،مشاركت شهروندان در امور مربوط به شهر و شهرسازي

حبيبي و (  در آمريكا شكل گرفت1950 ةابتدا در اواخر ده
  هاي اخير  در ايران در سال). 1384 رضواني،  سعيدي

  نحوي فزاينده از مشاركت شهروندان در تمامي امور،به
 مفهومي از مشاركت كه در اينجا .است ميان آمدهسخن به

د نظر است، مشاركت مردم در ايجاد، اصالح، اداره و ورم
هاي شهري  از جمله جنگل، حفاظت محيط زيست شهري

اهميت بررسي جنگلداري شهري از ديدگاه مشاركت . است
از آن جهت است كه جنگلداري شهري، خود يكي از ابعاد 

كلي، هدف جنگلداري طور به. استجنگلداري اجتماعي 
شهري، كاشت و نگهداري درختان در نقاط مستعد شهر 

ها و مكانهاي جنگلي، كمربندهاي سبز و  مانند پارك
كه با ) 1374 ،مجنونيان( عمومي شهر استهاي گذرگاه

گيري كاره ب. يابد مشاركت مردم قابليت اجرايي بيشتري مي
امكانات ه از دسبب استفانيروهاي مردمي در اين زمينه، 

با . شود كه بدون مشاركت مردم، متصور نيست اي مي بالقوه

ادارة مردم در امور شهري از جمله ديدگاه هاي  كردن لحاظ
 نيازها و  هاي شهري، فضاي سبز و نظاير آن، جنگل

در عين حال، . يابد هاي محلي به دولت انتقال مي خواسته
 دليل مشاركت مستقيم شهروندان، تمايل به حفظهب

آنها اند يا در برپايي  هايي كه خودشان ايجاد كرده سرمايه
اند، بيشتر خواهد بود و تخريب به حداقل ممكن  سهيم بوده

هاي   مردم هر شهر كاربران اصلي جنگل.خواهد رسيد
استفاده عنوان شهري هستند، بنابراين شهروندان به

 در توسعه، حفاظت و ها، بايدمكاناصلي اين كنندگان 
ريزي تا پايش نقش  ، در مراحل مختلف طرحآنهات مديري

بهترين راه براي آغاز مشاركت . مهمي بر عهده داشته باشند
گيري فضاهاي عمومي در  شهروندان در مديريت و تصميم

. استهاي اجتماعي  نزديكي محل زندگي، اجراي پروژه
 حس مالكيت در ةهايي سبب توسع اجراي چنين پروژه

هاي  ترين موارد براي اجراي پروژههمم. شودشهروندان مي
 صحيح، ةبزرگ مشاركتي در شهر، داشتن ساختار و برنام

 اجرايهاي مالي و صرف زمان مناسب براي بهبود  حمايت
عوامل ). Fernando, 2005( مدار است هاي مشاركت يندفرا
از . استيند شامل عوامل بيروني و دروني بر اين فراثر ؤم

هاي مادي و فيزيكي،  توان به سازهي عوامل بيروني مةجمل
يندهاي مربوط به  ارزشيابي و فرانظام مديريتي و اداري،
يند اين عوامل از بيرون به فرا. كردحفاظت و توسعه اشاره 

 خود مردم هستند شوند، اما عوامل دروني  تزريق مييادشده
 عالوه بر روند وشمار ميبهيند برداران اصلي اين فراكه بهره

ة خودكار  محلي موجود، در تداوم و توسعةنات و سرمايامكا
، نقش اساسي و عميق دارند و زيربناي اصلي يادشدهيند فرا

  .دشون عملياتي محسوب ميةيند در عرصاموفقيت اين فر
 راهبرد جديدي در ةامروزه به مشاركت مردمي به منزل

ه شود و اميد بر آن است كه با ب توسعه نگريسته مي
 پايدار و متعادل ةثر مشاركت مردمي، توسعؤكارگيري م
حفظ و احياي فضاي سبز شهري كه يكي از . حاصل آيد

، بدون درك واقعي از پايدار است ةهاي مهم توسع جنبه
كنندگان از اين گونه  هاي تحقق مشاركت استفادهزمينه

 جايگاه واقعي بايداز اين رو . دست نخواهد آمدهمنابع ب
كنندگان اصلي از فضاهاي سبز شهري،   استفاده، يعنيمردم
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 بدون شناخت عوامل كار اين كهبه درستي شناخته شود 
   .نيستذير پ تمايل به مشاركت مردم، امكانشدتثر بر ؤم

 در آمريكا داوطلباني Tretheway el al. (2000)در تحقيق 
هاي جنگلداري شهري انتخاب  براي مشاركت در پروژه

خگويان خواسته شد اگر به اين منظور از پاس. شدند
اي در  هاي كامپيوتري يا تجربه  مهارتةتخصصي در زمين

 ةهاي گروهي در زمين  آماربرداري از درختان، فعاليتةزمين
هاي شهري، كاشت و نگهداري از گياهان دارند، ذكر جنگل
 نگرش افراد زمينة در آالباما در Yaoqi et al. (2005) .كنند

تحقيقي ،  تمايل به مشاركتهاي شهري و نسبت به جنگل
 داداين تحقيق نشان .  پرسشنامه انجام دادندبا استفاده از

 56 داراي شغل تمام وقت، سن كمتر از با زمينةافرادي 
 دالر و آگاهي نسبي از 75000سال، درآمد ساليانه بيش از 

هاي جنگلداري شهري، تمايل بيشتري به مشاركت  برنامه
نژاد و . هاي شهري دارند جنگلهاي  داوطلبانه در برنامه

داري با تمايل به مشاركت   معنيةمحل سكونت افراد رابط
كنندگان از  حبه با بازديداز راه مصا Albert (2007) .ندارد
هاي  ها به اين نتيجه رسيد كه مردم به برگزاري برنامه پارك

منظور جذب مردم  به موسيقيكننده مانند تئاتر و سرگرم
 پژوهشي Burns et al. (2006). كيد دارندأبراي مشاركت ت

  و به اين نتيجه رسيدند كهنددر زمينه مشاركت انجام داد
ها از نظر  براي كارايي بهتر پروژهها ترين عاملمهم

رساني، حمايت  اطالع هاي مالي و افزايش كمك، مخاطبان
كادميك آريزي و استفاده از دانش جوامع  ها و برنامه دولت
اي طراحي  اي دو صفحه پرسشنامه،  Kuhnus (1998).است

نتايج نشان داد . و توسط ايميل به شهروندان ارسال نمود
ة  برناممزايايهاي داوطلبانه را از  فعاليت، مخاطبان

ناكافي هاي آنها به ضعفجنگلداري شهري مشاركتي و از 
را از معايب آن گاهي مردم آن و كمبود آبودن بودجه براي 

هاي  ثر بر فعاليتؤوامل م ع،Ries (2004). دانندمي
 نفر از 245 با استفاده از  پرسشنامه ازجنگلداري شهري را 

نتايج پژوهش نشان داد از نظر مخاطبان . شهروندان پرسيد
هاي مشاركت مدار در  ترين عوامل ارتقاي برنامهمهم

هاي محلي به آموزش مردم،  جنگلداري شهري، توجه دولت
ريزي صحيح و  مديريت و برنامههمكاري شهروندان، 
 در آمريكا Wolf et al. (2003).استتخصيص بودجه كافي 

آگاهي افراد از مشاركت و راهكارهاي ، توسط پرسشنامه
هاي جنگلداري شهري را بررسي  آنان براي بهبود فعاليت

 رساني را  آموزش و اطالع،نتايج نشان داد كه مخاطبان. كرد
مدار در  هاي مشاركت برنامهبود راهكارهاي به ترينمهم از

پژوهش حاضر از نظر هدف . دانند جنگلداري شهري مي
كاربردي، درجة كنترل و نظارت از نوع ميداني است و 

هاي جنگلي شهر  جامعة آماري آن، بازديدكنندگان از پارك
تحقيق حاضر با هدف شناسايي و تحليل . تهران هستند

بازديدكنندگان  به مشاركت در عوامل مؤثر بر تمايل
هاي جنگلي شهر تهران و با اهداف اختصاصي زير به  پارك

  :اجرا درآمد
اقتصادي مخاطبان در تمايل  -هاي اجتماعي نقش ويژگي -

هاي   اجرايي پاركةبه مشاركت آنان در حفاظت و توسع
  ؛جنگلي

ثير نگرش مخاطبان نسبت به مشاركت مردمي أبررسي ت -
  ؛در تمايل به مشاركت اجرايي

هاي مختلف شغلي  تمايل شهروندان در گروهةقايس م-
  ؛ اجرايية حفاظت و توسعةنسبت به مشاركت در زمين

بررسي مهارت شهروندان براي مشاركت در مديريت  -
  ؛هاي جنگلي پارك

هاي پارك   تمايل به مشاركت افراد در فعاليتحدبررسي  -
  ؛از نظر زماني

  .گاه پاسخگويانراهكارهاي جلب مشاركت مردمي از ديد -
  

  هامواد و روش
گيري از فن   كه با بهرهاستاين تحقيق از نوع همبستگي 

 آماري اين ةجا كه جامعاز آن.  استگرفتهپيمايش انجام 
هاي جنگلي شهر تهران  كنندگان از پارك  استفاده،تحقيق
هاي جنگلي  ترين پارك ترين و پرمراجعه ، عموميهستند

 . انتخاب شدنداني و سرخه حصارشامل چيتگر، لويزان، طالق
 و فرمول "تصادفي ساده" گيري با استفاده از روش نمونه

و شدند  آماري انتخاب ةعنوان نمون نفر، به202كوكران، 
با  بررسيتعداد افراد مورد .  قرار گرفتند بررسيمورد

دست آمد كه براي ه نفر ب172فرمول كوكران استفاده از 
 محاسبه به اين ةنحو. اب شدند نفر انتخ202دقت بيشتر، 

  :استشرح 
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هاي   شامل بخشايها از پرسشنامه  دادهآوريجمع براي

 رضايت از حدهاي شخصي،  مختلف از جمله ويژگي
مديريت و امكانات پارك جنگلي، نگرش نسبت به نقش 

 پارك جنگلي، ديدگاه افراد در مورد ةمشاركت در ادار
 تمايل به مشاركت در حدهاي شهري،  ي جنگلكاركردها
روايي محتوايي . استفاده شدهاي مديريتي و اجرايي  فعاليت

براي سنجش . شد متخصصان تأييد گروهپرسشنامه توسط 
. شدپايايي و قابليت اعتماد از روش آلفاي كرونباخ استفاده 

 در بررسي متغيرهاي مورد همةضريب آلفاي كرونباخ براي 
 تحليل نهايي براي. دست آمدهب) α ≤ 7/0(  بولحد قابل ق

  . استفاده شدspss15افزار اطالعات از نرم
  اي كه در ابتداي كار   پرسشنامه30در اين پژوهش از 

د، مقدار آلفاي كرونباخ براي هر ش آزمون Pre-testصورت هب
دست آمد ه ب1 هاي پرسشنامه مطابق جدول  از بخشيك

  .است تحقيق قابل قبول اياجركه اين مقدار براي 
 

   ضريب آلفاي كرونباخ متغيرهاي اصلي تحقيق- 1جدول
تعداد   متغير

  گويه
ضريب 
α  

  706/0  13  سطح رضايت از مديريت پارك جنگلي
  800/0  10  سطح رضايت از امكانات پارك جنگلي

نگرش نسبت به نقش مشاركت در اداره و 
  775/0  8  حفاظت پارك جنگلي

مورد كاركردهاي جنگل ديدگاه افراد در 
  838/0  9  شهري

تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعة 
  923/0  11  اجرايي

  915/0  7  هاي مديريتيتمايل به مشاركت در زمينه
  

 استفاده در اين پژوهش در دو بخش هاي آماري مورد روش
. بندي است توصيفي و تحليلي يا استنباطي قابل طبقه

براي تحليل توصيفي شامل هاي آماري مورد استفاده روش
فراواني، درصد، درصد تجمعي، ميانگين، واريانس و انحراف 

 بررسي و بيان منظوربه و براي تحليل استنباطي استمعيار 

رابطه بين متغيرها از تحليل همبستگي و آزمون آماري 
  .واليس استفاده شده است ناپارامتري  كروسكال

  
  نتايج

  بررسيورد هاي انفرادي افراد م ويژگي -
  درصد5/51 ، مردان،هاي تحقيق يافتهبر اساس 

 5/48 و زنان،هاي جنگلي تهران  كنندگان از پارك استفاده
 ، درصد از افراد پاسخگو8/66. گيرندآنها را در برميدرصد 

 در گرفتهبررسي انجام.  مجرد بودند، درصد2/33  وهلأمت
جنگلي هاي  كنندگان از پارك مورد وضعيت شغلي استفاده

كنندگان   درصد از مراجعه7/21تهران، بيانگر آن است كه 
داراي مشاغل ، هاي جنگلي با بيشترين فراواني به پارك
 .بازنشسته بودند،  درصد نيز با كمترين فراواني2دولتي و 

 تجاري -آزاد كنندگان داراي مشاغل درصد از استفاده 2/18
  درصد از8/35.  درصد نيز دانشجو بودند36و 

كنندگان با بيشترين فراواني، داراي تحصيالت  استفاده
. بودند تحصيالت كارشناسي داراي درصد 3/33متوسطه و 

هاي  هاي جنگلي مربوط به خانواده بيشرين استفاده از پارك
 درصد از 3/72.  است درصد7/32 با فراواني چهار نفره

كنندگان با بيشترين فراواني، با وسيله شخصي به  استفاده
 درصد از افراد 8/34. كنند هاي جنگلي رفت و آمد مي اركپ

 بيشتركننده با بيشترين فراواني، هر ماه يك بار و  استفاده
بر . آيند با خانواده به پارك مي)  درصد9/60حدود (افراد 

شده، بيشترين سطح رضايت آوري اساس اطالعات جمع
رين  برخورد كاركنان پارك و كمتةنحو اعالم شده مربوط به

 مسابقات و ،كننده هاي سرگرم رضايت مربوط به وجود برنامه
هاي جنگلي شهر تهران،  كنندگان از پارك استفاده. است... 

روي،  هاي دسترسي داخل پارك و مسيرهاي پياده از جاده
سواري و  بيشترين رضايت و از مسيرهاي مخصوص دوچرخه

اسكيت و دسترسي به مواد غذايي، كمترين رضايت را 
ها در حد   امكانات پاركبيشترسطح رضايت از . دارند

ترين كاركرد شهروندان، مهم. متوسط ارزيابي شد
هاي شهري را تأثير بر زيبايي شهر و پس از آن  جنگل

از ، برخي 2جدول. مي دانندمكاني براي تفريح و تفرج 
 بررسيهاي انفرادي افراد مورد  هاي مربوط به ويژگي آماره

  .دده را نشان مي
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  هاي انفرادي افراد مورد بررسي هاي مربوط به ويژگي  آماره- 2جدول
  حداقل حداكثر انحراف معيار  ميانگين  واحد  متغير 

  10  60  72/10  39/32  سال  سن
  1500000  50000000  18/824  7770000  ريال در ماه  درآمد

  1  12  876/1  88/3  نفر  بعد خانوار
  
هاي  ديريت پارك مهارت شهروندان براي مشاركت در م-

  جنگلي
 درصد از 57/28شده، حدود آوري  اطالعات جمعبر اساس

هاي   زياد خود را به مشاركت در فعاليتةپاسخگويان عالق
، اما كردند پارك جنگلي اعالم ةمربوط به مديريت و ادار

 درصد 24حدود .  نكردندبيانتخصص خاصي در اين زمينه 
هاي اجرايي   فعاليتةافراد نيز اعالم داشتند كه در زمين

 و حاضرند ارندمهارت د... مانند نهالكاري، باغباني، آبياري و 

حدود . در اختيار مديريت پارك قرار دهندتخصص خود را 
هاي   فعاليتة در زمينان با تخصص درصد مخاطب13

دارند هاي تبليغاتي تمايل   تراكتةفرهنگي و آموزشي يا تهي
با  درصد 11حدود . شنددر اين زمينه مشاركت داشته با

با داشتن  درصد 7 امور اداري و ةدر زمينداشتن مهارت 
فعال براي گروه هاي در امور گردشگري و تشكيل مهارت 
  ).3جدول (كردند اعالم آمادگي ، مشاركت

  
   پارك جنگليةبراي مشاركت در ادارمخاطبان هاي   تخصص- 3جدول

 نوع تخصص فراواني درصد
28/24 ...آوري زباله و   آبياري و جمع نهالكاري،باغباني،  17   
56/12  امور اداري و مديريت 8 
85/12 هاي تبليغاتي  تراكتة آموزش و تهيةهاي فرهنگي در زمين فعاليت 9   
71/5 ها، نجاري سيسات، راهسازي و ايمني راهأت 4   
71/5  فضاسازي و معماري 4 
28/4 اي امور رايانه 3   
14/7 ي فعال براي مشاركتگروه هاتشكيل امور گردشگري و  5   
57/28 ويژه تخصص نداشتن زياد به مشاركت و ةعالق 20   

 كل 70 100
  
ــه در  مــدت زمــان اعــالم- ــراي مــشاركت داوطلبان شــده ب

   پارك جنگليةهاي مديريتي يا اجرايي ادار فعاليت
تا  درصد افراد حاضرند 60 شده، اطالعات كسببر اساس

 پارك ةدر ادار نيز تا حد متوسط  درصد9/14حد زياد و 

ال پاسخ ؤ درصد نيز به اين س8/19. مشاركت داشته باشند
  ).4جدول ( ندادند
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   پاركة ادار درشده براي مشاركتزمان اعالممدت  - 4جدول

  درصد  فراواني  زمان
  60  121  ) ساعت1-6روزانه  (خيلي زياد

  9/14  30  ) ساعت1- 16ماهانه  (متوسط
  44/5  11  ) ساعت1- 10ساالنه  (خيلي كم

  8/19  40  بدون جواب
  100  202  كل

  
   شرايط مشاركت-

كه شرايط ت از تحقيق، از افراد خواسته شد در اين قسم
بيان براي مشاركت در نگهداري از پارك جنگلي را خود 

 افراد، شرط خاصي را در نظر نداشتند و بيشتر كه كنند
 مهم با مشاركت  كه در صورت حل مشكالتكردنداظهار 
  ).5جدول( همكاري خواهند كردگمان بيآنان، 

  
   توزيع فراواني شرط پاسخگويان براي مشاركت در نگهداري- 5جدول

شرط مشاركت فراواني درصد 
1/16 براي من نفعي داشته باشد 31 
6/57 كنم در صورتي كه با همكاري من مشكالت مهمي حل شوند همكاري مي 117 
7/17 ليت نگهداري و پرورش قسمتي از جنگل شهري به من واگذار شود و در ازاي مسئو 34 

وري اقتصادي داشته باشم آن بتوانم بهره
6/14 مايل به همكاري نيستم      28 

  
شده براي جلب مشاركت مردم از ديدگاه بيان راهكارهاي -

  پاسخگويان
 از مخاطبان، درصد 34/44بر اساس نتايج بررسي، 

 ةسازي و آموزش مردمي در زمين اني، فرهنگرس اطالع
ترين راهكار هاي شهري را مهم مشاركت و مزاياي جنگل

هاي جنگلداري شهري  جلب مشاركت مردمي در فعاليت
نيز حمايت دولت، مديريت دانش   درصد 78/14. دانند مي

ريزي صحيح را  برنامه ومحور، تخصيص اعتبار كافي

ايجاد حس مالكيت در مردم و . دانند ترين راهكار مي اصلي
راهكاري است كه ، در نتيجه ايجاد انگيزه براي مشاركت

هاي   ايجاد برنامه. شدبيان درصد از مخاطبان 17/12توسط 
زا، ايجاد رفاه اجتماعي، آموزش مشاركت به  اقتصادي درآمد

ريزي منسجم براي هاي محلي، برنامه كودكان، ايجاد تعاوني
هاي جذاب در   برگزاري برنامه وها گاهاين كار با كمك دانش

  استان شده توسط مخاطببيانها از ديگر موارد  پارك
  ).6جدول (
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 ديدگاه پاسخگويان راهكارهاي ذكرشده براي جلب مشاركت مردم از توزيع فراواني - 6جدول

 درصد فراواني راهكار ذكرشده توسط پاسخگويان
  34/44  51  هاي شهري مردمي در زمينة مشاركت و مزاياي جنگلسازي و آموزش  رساني، فرهنگ اطالع

  78/14  17   مشاركت مردمةريزي صحيح و مطالب محور، تخصيص اعتبار كافي، برنامه حمايت دولت، مديريت دانش
  17/12  14  ايجاد حس مالكيت در مردم و در نتيجه ايجاد انگيزه براي مشاركت

  82/7  9  هاي اقتصادي درآمدزا براي جلب مشاركت مردميبرنامهواگذاري كامل امور به مردم و ايجاد 
  95/6  8   وقت بيشتر مردم براي مشاركتبه منظور ايجادايجاد رفاه اجتماعي و امكانات زيربنايي مناسب در جامعه 

  34/4  5  )در مدارس يا تبليغات مخصوص كودكان( آموزش مشاركت به كودكان از مقاطع پايين تحصيلي
  47/3  4  هاي محلي و مشاركت افراد فعال زي و ايجاد تعاونيسا خصوصي

  47/3  4  ها ريزي منسجم براي اين كار با كمك دانشگاه  آنها و برنامهكردنمطالبة مشاركت بازديدكنندگان پس از مجاب 
  60/2  3  ها  هاي شاد، موسيقي، تئاتر و مسابقات در پارك برگزاري برنامه

  100  115  كل
  
ين متغيرهـاي منتخـب و متغيـر تمايـل بـه            همبستگي ب  -

   اجراييةمشاركت در حفاظت و توسع
دهد كه تمايل به مشاركت در  نتايج تحقيق نشان مي

حفاظت و توسعه با نگرش مخاطب نسبت به نقش مشاركت 
 درصد اطمينان 99داري را در سطح   مثبت و معنيةرابط
همچنين بين ادراك نسبت به كاركردهاي جنگل . دارد
 99ري و تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه با شه

تمايل . دار وجود دارد  مثبت و معنيةدرصد اطمينان رابط
هاي مديريتي با متغير تمايل به  به مشاركت در زمينه

 ة درصد رابط99مشاركت در حفاظت و توسعه نيز در سطح 
  ).7جدول (دهدميداري را نشان  مثبت و معني

 1هاي مختلف شغلي مقايسة تمايل شهروندان در گروه-
  نسبت به مشاركت در زمينة حفاظت و توسعة اجرايي

دهد كه شغل  نشان مي8شده در جدول نتايج ارايه
هاي جنگلي تهران، بر تمايل آنان بازديدكنندگان از پارك

به مشاركت در زمينة حفاظت و توسعة اجرايي تأثيرگذار 
هاي تيب تمايل به مشاركت در زمينه به اين تر.نيست

  .هاي شغلي وجود دارد  گروههمةاجرايي در 
  بررسي ارتباط بين نمرات كل متغيرهاي مورد -

دهد كه نوع نگرش مخاطبان   نشان مي9جدول مطالب 
هاي  نسبت به نقش مشاركت در اداره و حفاظت از جنگل

                                                 
دار، دولتي، دانشجو، خانه، )تجاري و خدماتي( شامل مشاغل آزاد - 1

 بازنشسته و بيكار

اي ه شهري با ديدگاه كلي آنان در مورد كاركردهاي جنگل
 درصد اطمينان 99داري با   مثبت و معنيةشهري رابط

به عالوه بين نگرش مخاطبان نسبت به نقش . دارد
مشاركت با ديدگاه كلي آنان در مورد كاركردهاي 

 درصد 99داري با   مثبت و معنيةهاي شهري رابط جنگل
همچنين بين نگرش مخاطبان نسبت . اطمينان وجود دارد

هاي   افراد به مشاركت در زمينهبه نقش مشاركت با تمايل
عبارت به. دار وجود دارد  معنيةرابط، مديريتي و اجرايي

، تمايل  نگرش مساعد نسبت به مشاركتافرادي باديگر 
در . بيشتري نيز براي مشاركت در اجرا و مديريت دارند

 اجرايي با تمايل به ةنهايت بين تمايل به مشاركت در زمين
 درصد 99دار با   معنيةتي رابط مديريةمشاركت در زمين

به اين ترتيب مخاطباني كه به . اطمينان وجود دارد
 مديريتي نيز ة در زمين،مشاركت در اجرا تمايل دارند

  . و برعكسهستندداوطلب مشاركت 
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   اجرايية رابطه بين متغيرهاي منتخب و تمايل به مشاركت در حفاظت و توسع- 7جدول
  ضريب همبستگي  متغير تصادفي دوم   )تصادفي اول(متغيرهاي منتخب 

 -029/0 تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه   سن
 -099/0 تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه   درآمد

 -075/0 تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه   سطح تحصيالت
  -025/0 تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه   تعداد افراد خانواده

  103/0 تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه   دن به پارك زماني آمةفاصل
  -083/0 تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه   رايانه استفاده از مدت
 028/0 تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه    استفاده از اينترنتمدت

 -033/0 تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه   تعداد دريافت و ارسال ايميل در روز
 039/0 تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه    پاركة ادارةرضايت از مديريت و نحو
  130/0 تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه   رضايت از امكانات پارك

 **0/139 تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه   نگرش نسبت به نقش مشاركت
 **0/242 در حفاظت و توسعه تمايل به مشاركت   ديدگاه نسبت به كاركردهاي جنگل شهري

 **627/. تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعه   هاي مديريتيتمايل به مشاركت در زمينه
  1%دار در سطح   معني**               5%دار در سطح   معني            *

                    
  هاي اجرايي  در زمينههاي مختلف شغلي و تمايل به مشاركت  ادراك شهروندان در گروهة مقايس- 8جدول 

  داري سطح معني  آمارة كاي اسكور  زمينة حفاظت و توسعة اجرايي  
 0/667 4/074  نهالكاري  1
 0/798 3/082  توليد نهال  2
 0/855 2/621  مبارزه با آفات  3
 0/586 4/675  آبياري  4
 0/882 2/376  آوري زباله جمع  5
 0/901 2/194  اطفاي حريق  6
 0/404 6/173  ...)ها وشكستن شاخه(ن ابرخورد با متخلف  7
 0/789 3/158  حصاركشي  8
 0/331 6/889  هاي شهري سيسات موجود در پاركأتعمير و حفاظت ت  9

 0/209 8/412  نگهداري درختان پس از كاشت  10
 0/161 9/227  هاي جنگلي  مردمي حفاظت از پاركةعضويت در كميت  11

  
   بررسييرهاي مورد  همبستگي بين نمرات كل متغ- 9جدول 

  ضريب همبستگي اسپيرمن  متغير تصادفي دوم  متغير تصادفي اول
 139/0*  تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعة اجرايي جنگليهاي نگرش نسبت به نقش مشاركت در اداره و حفاظت از پارك 

 242/0**  اييتمايل به مشاركت در حفاظت و توسعة اجر  هاي شهري ديدگاه نسبت به كاركردهاي جنگل
 627/0**  تمايل به مشاركت در حفاظت و توسعة اجرايي  هاي مديريتي  تمايل به مشاركت در زمينه

  01/0دار در سطح  معني **                   05/0دار در سطح  معني *
  



 
  .                                                             208 تا 197، صفحة 1388 پاييز، 3مجلة جنگل ايران، انجمن جنگلباني ايران، سال اول، شمارة

  

   

205

  بحث
  داري را بين متغير      مثبت و معني   ةنتايج تحقيق حاضر، رابط   

 ةبـا متغيـر وابـست     نگرش نسبت به نقش مشاركت مردمـي        
 . اجرايـي نـشان داد     ةتمايل به مشاركت در حفاظت و توسع      

  و همكـاران در سـال      Yaoqiاين نتيجـه بـا نتـايج تحقيـق          
 نگــرش افــراد نــسبت بــه ة بررســي رابطــة در زمينــ2005
. اسـت  هماهنـگ هاي شهري و تمايل بـه مـشاركت،           جنگل

بنــابراين افــرادي كــه بــا مــشاركت مردمــي در حفاظــت و 
، تمايل بيشتري نيز    اندهاي شهري موافق  ي از جنگل  نگهدار

از (  اجرايـي  ةهاي حفاظتي و توسـع    براي مشاركت در زمينه   
آوري زبالـه، اطفـاي حريـق،         جمله مبـارزه بـا آفـات، جمـع        

، حصاركشي، نگهداري درختـان پـس از        انبرخورد با متخلف  
  .دارند) هاي حفاظتي كاشت و عضويت در كميته
 تمايــل بــه و اجرايــي ة در زمينــبــين تمايــل بــه مــشاركت

 درصد 99دار با     معني ةرابطنيز   مديريتي   ةمشاركت در زمين  
ه بــه بــه ايــن ترتيــب مخاطبــاني كــ. اطمينــان وجــود دارد

 مـديريتي نيـز     ةدر زمينـ  مشاركت در اجـرا تمايـل دارنـد،         
همچنين بـين نگـرش     .  و برعكس  هستندداوطلب مشاركت   

ايل به مشاركت در    نسبت به نقش مشاركت با متغيرهاي تم      
. داري وجـود دارد      مثبـت و معنـي     ةهاي اجرايي رابطـ     زمينه

 نسبت به نقش مردم و دولت در        يعني افرادي با نظر مساعد    
هاي جنگلي، تمايل بيشتري نيز بـراي مـشاركت            پارك ةادار

از جمله مبارزه بـا     (  اجرايي ةهاي حفاظتي و توسع     در زمينه 
، متخلفـان ق، برخورد بـا     آوري زباله، اطفاي حري     آفات، جمع 

حصاركشي، نگهداري درختان پس از كاشـت و عـضويت در          
  .دارند) هاي حفاظتي كميته

 تمايل به مشاركت در حفاظت      بينپژوهش حاضر نشان داد     
هـاي     ديدگاه نسبت به كاركردهاي جنگل     و اجرايي   ةو توسع 

داري وجود     معني ة درصد اطمينان رابط   99شهري در سطح    
ثر در  ؤ كه براي مشاركت مـ     ع نشان مي دهد   موضواين  . دارد

در افـراد، ادراك و شـناخت       جنگلداري شـهري    هاي    فعاليت
 بـا نگـرش     همـراه هـاي شـهري       مناسب كاركردهاي جنگل  

ة اين نتايج با نتيج   . صحيح نسبت به مشاركت ضروري است     
 همخـواني دارد كـه نـشان     در آمريكاWolf (2003)پژوهش

تــرين  رســاني از مهــم ع اطــال،داد ادراك صــحيح مخاطبــان

مـدار در     هـاي اجرايـي مـشاركت        فعاليـت  ةراهكارهاي توسع 
 . استهاي شهري  جنگل

 درخواست شـد  ان شده در تهران، از مخاطب    اجرادر پژوهش   
 مــورد ةهــاي داوطلبانــه منطقــ بــراي مــشاركت در فعاليــت

مفيـد   منطقـه    ة كـه در ادار    بيان كننـد  ، تخصصي را    بررسي
صـد افـراد تمايـل زيـادي بـه           در 57/28مشخص شد . باشد

 درصـد   28/24. تخصص خاصي ندارنـد   ولي   ،مشاركت دارند 
حاضر بـه   ...  باغباني، نهالكاري، آبياري و      ةمخاطبان در زمين  

هـاي فرهنگـي،       درصد در فعاليـت    85/12 .هستندهمكاري  
 در امور گردشگري، رايانـه،      بقيه درصد امور اداري و      42/11
ايـن  . كردنـد عالم آمـادگي    سيسات، راهسازي و معماري ا    أت

 افـرادي كـه بـراي       بيـشتر دهـد كـه       نتايج آماري نشان مي   
هـاي    هاي پارك آمادگي دارند، فعاليـت       مشاركت در فعاليت  

توان گفت چنين     طور كلي مي  هب. دهند  اجرايي را ترجيح مي   
 - تفريحــي- فيزيكــيفعــاليتيافــرادي آمــدن بــه پــارك را 

بت بـه مـشاركت،     دانند و نگرش ايـن افـراد نـس          ورزشي مي 
ــي  ــي اجراي ــتنگرش ــژوهش   . اس ــايج پ ــا نت ــايج ب ــن نت اي

Tretheway et al. (2000) همخواني دارد .  
شـده توسـط    بيـان ترين موضـوع    در پژوهش حاضر نيز مهم    

ــردم انمخاطبــ ــراي جلــب مــشاركت م رســاني،  اطــالع ، ب
 مـشاركت و مزايـاي      ةسازي و آموزش مردم در زمين       فرهنگ
 آن حمايـت دولـت، مـديريت    و پـس از  هاي شـهري  جنگل
ريـزي صـحيح      برنامـه و  محور، تخصيص اعتبار كـافي،      دانش
ايجاد حس مالكيت در مردم و در نتيجه ايجاد انگيزه          . است

فـراهم  زا،  هاي اقتـصادي درآمـد     براي مشاركت، ايجاد برنامه   
 رفاه اجتماعي، آموزش مشاركت بـه كودكـان، ايجـاد           سازي
 منـسجم بـراي ايـن كـار بـا           ريزي  هاي محلي، برنامه    تعاوني

هـا از   هاي جذاب در پارك ها و برگزاري برنامه    كمك دانشگاه 
ايـن نتـايج بـا      .  اسـت  انشده توسط مخاطب  بيانديگر موارد   

 و Albert (2007)، Burns et al. (2006)هاي  نتايج پژوهش
Kuhnus (1998)هـا    ايـن پـژوهش   همةدر.  همخواني دارد

رسـاني،     مـالي و اطـالع     هـاي   شهروندان بـر افـزايش كمـك      
ريــزي، اســتفاده از دانــش جوامــع   و برنامــه حمايــت دولــت

 .كيد دارندأكننده ت هاي سرگرم كادميك و برگزاري برنامهآ
شـده از سـوي مخاطبـان       بيانهاي    ترين موانع و چالش   مهم
 مـردم، مـشكالت دولتـي و        انگيزگي و ناآگاهي  بيترتيب،  به
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 منـسجم بـراي     يختاركمبود بودجه و در نهايـت نبـود سـا         
اين نتايج حـاكي از آن      . استهاي جنگلداري شهري      فعاليت

ــور و اجــراي مــشاركت، دخالــت در ةاســت كــه جــوهر  ام
صورت داوطلبانه و اختياري است و اجبار توسط ها به   فعاليت

ابزارهاي خارجي در جلب مشاركت مردم مـوفقيتي در پـي           
كيـد  أ ت طـور كـه شـهروندان       بنابراين همـان  . نخواهد داشت 

 بـسترهاي فكـري و      سازيسازي و فراهم      اند، فرهنگ   داشته
همچنـين  . اسـت هاي جلب مشاركت مردم       ذهني از اولويت  
  مورد نيـاز  هايي  در ايران  بسترسازي   سازي،    عالوه بر فرهنگ  

 از بـين    نيزهاي اقتصادي مردم و       جمله رفع دغدغه   است، از 
ارد اعتمادي كه در مردم نسبت بـه دولـت وجـود د              بي حس

 كـه مـشاركت   موضوعكه تنها در بلندمدت و با پذيرش اين  
 است، قابل ي امروزة نوينيكي از بديهيات و ضروريات جامع    

هاي   ايجاد حس مالكيت در مردم نسبت به پارك       . استحل  
شهري و حتي سهيم شدن افراد محل در منـافع حاصـل از             

كمــك شــاياني بــه از بــين رفــتن ديــوار  نيــز ايــن امــاكن 
در راسـتاي  . كـرد ادي بـين مـردم و دولـت خواهـد        اعتم  بي

 :شود شده  پيشنهادهايي ارائه ميبيانمطالب 
هاي مشاركت مردمي به شـهروندان سـاكن          انتقال مهارت  -

 ؛در هر محله توسط شوراهاي محلي

هــاي آموزشــي در  هــا و كــارگروه برگــزاري انــواع كــالس -
ر منظـو هاي شهر تهـران بـا مـسئوليت شـهروندان بـه         پارك
ها و در عين حال آموزش عملي          فضاي پارك  كردنتر    جذاب

 ؛مشاركت به بازديدكنندگان
ــرانس    - ــسات و كنف ــمينارها، جل ــزاري س ــراي   برگ ــا ب ه

 جنگلداري شـهري و تـرويج هـر چـه           ةدانشجويان در زمين  
  ؛بيشتر فرهنگ مشاركت مردمي و سازماني

 هـر چـه     ةآموزش و تربيت نيروهاي متخـصص بـراي ادار         -
هاي شهري و تـرويج فرهنـگ حفاظـت از ايـن              جنگلبهتر  
  ؛ها مكان

هـاي   تشويق شـوراهاي محلـي بـراي شـركت در فعاليـت          -
 مربـوط   ةمربوط به فضاي سبز و جنگلداري شهري در محلـ         

  ؛به خود
هاي پرجمعيـت و      هاي آموزشي براي خانواده     اجراي برنامه  -

  ؛ها كنندگان از پارك استفاده
ــدزشــي مختلــف هــاي آمو اســتفاده از روش - ــع مانن  توزي

هـاي آموزشـي، طراحـي و ايجـاد           نشريات، برگزاري كـالس   
هـاي شـهري و        جنگـل  ةرسـاني در زمينـ       اطالع پايگاه هاي 

هاي  هاي راديويي و استفاده از روزنامه  مشاركت، توليد برنامه  
 .پرمخاطب
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Abstract 
The present research studies factors affecting the amount of citizens' willingness to participate in operational 
activities in Tehran’s forest parks.  This study was a correlational research adopting such a design. The 
statistical population consisted of users of Tehran forest parks (Chitgar, Lavizan, Taleghani and Sorkhehesar) 
out of which 202 users were selected using simple random sampling method. A questionnaire was used to 
collect the data.  The findings revealed that understanding of forest park`s functions and citizen`s attitude 
toward participation are quite effective in people participation`s willingness to participate. The results show 
that there is significant relationship between the willingness to participate in operational and managerial 
activities. 
 
Key words: Participation, Forest parks, Willingness to participate, Participation in operational and 
Conservation  activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


