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 یسبز شهر یدر توسعه فضا
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 ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یو آموزش کشاورز جیترو یدکتر یدانشجو -1
 .رانیتهران، ا

 ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یو آموزش کشاورز جیگروه ترو اریدانش -2
 .رانیتهران، ا

 

 چکیده

مردم  یبا زندگ یو تنگاتنگ کینزد اریرابطه بس ربازیاز کالبد و بافت شهرها از د یسبز به عنوان بخش یفضا
مهم نظام  یهابوده و از مؤلفه هایشهردار یخدمات شهر ریناپذ زیگر یهااز ضرورت یکی زیداشته و امروزه ن

و  دیآیمهم به شمار م یشهر رساختیز کیبه عنوان  یجامعه شهر یاساس یازهایشهرها و ن یستیز
 یها و فضامهم سازمان بوستان اریبس یبه عنوان بازو زیسبز ن یوره فضاآموزش و مشا قات،یتحق یمرکزها

 یو اجتماع یفرهنگ یهانهیدر زم یگذارهیتوجه، ارتقاء و سرما یدر راستا ییتهران نقش بسزا یسبز شهردار
در کنار  یاو مشاوره یآموزش ،یقاتیو گسترش امور تحق یشهروند یهایآگاه شیسبز باهدف افزا یفضا

مؤثر در مشارکت کارکنان  یهامؤلفه یو واکاو نییرو باهدف تب شیدارد. لذا پژوهش پ ییاجرا یهااقدام
 یانجام شد. جامعه آمار یسبز شهر یسبز تهران در توسعه فضا یآموزش و مشاوره فضا قات،یتحق یمرکزها

گانه  22 یهاسبز منطقه یفضاآموزش و مشاوره  قات،یمرکز تحق 22کارکنان  زتن ا 222شامل  قیتحق
 یهاداده ینفر برآورد شد. ابزار گردآور 151فرمول کوکران، حجم نمونه  یتهران بودند که برمبنا یشهردار

 شیاز پ ادهبا استف رهایمتغ ییایآن با استفاده ازنظر استادان دانشگاه و پا یینامه بود که رواپرسش ق،یتحق
نشان داد  یدیتائ یعامل لیتحل جیشد. نتا دیتائ Rافزار ( با استفاده از نرم62/0) یبیترت یتتا بیآزمون و ضر

در عملکرد  هاییها، اقدام به حل نارساعملکرد هدف یابیارز ندیسازه فرا یهاگرنشان انیاز م بیکه به ترت
به  دنیصورت نرس کارکنان، عدم تالش دوباره مرکز در دها با توافق کارکنان، از سازه اختالل عملکرهدف
ها به هدف دنیرس یکارکنان برا قیمرکز از راه تشو تیحما یسازمان تیسازه حما یهاگرنشانها، از هدف
به  دنیپست در صورت رس عیترف شیسازه پاداش ملموس، شانس افزا یهاگرنشان انیاز م نیچنو هم یشغل

 یشهر داریسبز پا یتوسعه فضا یبرا یگذارمؤثر بر مشارکت کارکنان در هدف یهاشده، عامل نییها تعهدف
 .باشندیتهران م یسبز شهردار یآموزش و مشاوره )تام( فضا قات،یتحق یکارکنان مرکزها دگاهیاز د
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 قدمهم
اظهار  یبررس جی(، در نتا1922و عرب ) یامام

جهان،  تیجمع یبنا بر آمار رشد کل دارند؛یم
 5/2حدود  2050که تا سال  شودیم ینیبشیپ
جهان اضافه  نیشهرنش تینفر به جمع اردیلیم
 قایو افر ایدرصد آنان در دو قاره آس 20که  شودیم

 22به  نیشهرنش تیساکن خواهند بود و نسبت جمع
 یهارشد سکونتگاه نیچنهم د،یخواهد رس صددر

توسعه  یکشورها پنج برابر کشورها نیدر ا یشهر
 شی(. هم زمان، با افزاJim, 2004خواهد شد ) افتهی
از  یراصولیرشد صنعت و استفاده غ ت،یجمع هیرویب

 بیازجمله تخر یناگوار یهاجهینت یعیطب یهامنبع
 یخراب ا،هها و مرتعجنگل ینابود ست،یز طیمح
آب، خاک و هوا، کاهش  یآلودگ ،یکشاورز یهانیزم

 یرا در پ هایماریو بروز انواع ب یانرژ دیتول یهامنبع
مفهوم شهرها و  فیتوص نیخواهد داشت که با ا

 رقابلیسبز مؤثر غ یها بدون وجود فضاگسترش آن
 یهاو چالش یتوسعه شهر یامدهایتصور است، لذا پ

 ،یمسکون یهاموجود در منطقه یطیمح ستیز
 یساخته است )واحد یسبز را ضرور یگسترش فضا
 (. Jim, 2004؛ 1925و همکاران، 

 یحیسبز در شهرها نه تنها ارزش تفر یفضاها
کردن اوقات  یسپر یبرا یداشته و محل مناسب

فضاها در  نیبلکه ا د،یآیفراغت مردم به شمار م
شهرها  دهیاز توسعه ناهمگون و نسنج یاریموارد بس

. امروزه با توجه به سرطان زا بودن کندیم یریجلوگ
و  زسب یفضاها تیبر اعتبار و اهم یشهر طیمح

 یگریافزوده شده است، از موارد د یشهر یهابوستان
 د،یافزایسبز در شهرها م یفضا یکاربر تیکه بر اهم

 ،یباشناختیز ،یعی)طب یموضوع چند کارکرد
پرداختن  ،یکاربر نیکه ا باشدیو...( آن م یاجتماع

 یبه موضوع لیتبد یمسئله را در حوزه شهر نیبه ا
 .(1962زاده،  اننژاد و عمر یمهم کند  )حاتم

 یعیحفاظت منابع طب یهاتیبر فعال یمرور
آن است که  گرنشان ریانجام شده در چند دهه اخ

منابع  تیریمد نهیانجام شده در زم یهایزیربرنامه
در نظر  یهااند و هدفبا بحران روبه رو شده یعیطب

که  یااند به گونهقرارگرفته دیگرفته شده موردترد

حفاظت  یستاانجام شده در را یهاتیاغلب فعال
همراه است   یهمگان یتیبا نارضا یعیمنابع طب

 (. 1921و کشاورز،  ی)کرم
که بشر  ییازآنجا ادشده،ی یهاتوجه به مالحظه با

گذشته و حال  یهاها در سدهبحران نیهمواره با ا
به سالمت و  دنیرسروبه رو بوده است، تنها راه 

 ستیآموزش ز یهاتوجه به موضوع ،یستیبهداشت ز
 دنیرس یتجربه و مشارکت افراد در راستا ،یطیمح

 ،یردامادیمو  یلیسالم است )اسمع ستیز طیبه مح
( در 1921) انیو زرند یسیراستا و نی(. در ا1962

که توسعه  دارندیخود اذعان م یهایبررس جینتا
و اقدام در سه بعد  یزیربرنامه ازمندیسبز، ن یفضا

است که در  یو قلب افزار یافزارنرم ،یسخت افزار
 یقلب افزار طهیمرتبط به ح یهاتیفعال انیم نیا

و مشارکت افراد  یستیز طیحم یهایمانند آگاه
موتور محرکه راهبرد  رایدارند، ز یترشیب تیاولو

 تیریرو مد نی. ازاباشدیم هانهیزم گریها در داقدام
 قات،یتحق یازجمله مرکزها یهر سازمان ستهیشا

تهران که  یسبز شهردار یآموزش و مشاوره فضا
و جلب مشارکت  یآموزش مردم یاصل یمتول

سبز شهر تهران است،  یشهروندان در حفظ فضا
 است.  تیاهم با اریبس

و  یتیریابزارها و فن مد نیتراز مناسب یکی لذا
مانند کالن  یادهیچیپ یدر ساختارها ،یزیربرنامه

مرتبط به عنوان  یهاو سازمان یشهرها که شهردار
بر شهر  یقدرتمند نظارت و سامانده یهااز اهرم یکی

 تیریمد" کردیرو کنندیم تیها فعالدر آن
ها و یتوانمند لیاست که به دل "یمشارکت

 ندیفرآ کی جادیمنحصربه فرد آن در ا یهایژگیو
استفاده در نهاد و  یبرا ،یزیرساده و مدون برنامه

کالن  تیریو مد یبا سامانده ریدرگ یهاسازمان
 شوندیم یابیشهرها، به عنوان ابزار مناسب ارز

مبنا در دهه  نی(. برا1921و همکاران،  یری)شب
 یبه معن یتمشارک تیریمد ستم،یپنجم سده ب

کار مناسب، به عنوان  یمشارکت افراد مناسب برا
مطرح و به سرعت  زشیدر انگ ینگرش کاربرد کی

 (. 19617120 ،یشد )سکاک ریفراگ
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 یهااز سبک یمشارکت تیریمد کردیرو رو نیازا
 تیریمد یهاوهیش دیو به نسبت جد یتیریمهم مد

و  دیمحسوب به شمار آ زین یاثربخش منابع انسان
 ،یسلطه گر ینف یبرا یسازنهیمنجر به زم تواندیم

 ،یگروه یریادگیو  یمهارت آموز تیتقو
مشورت و  ،یریگمیدر تصم یریپذانعطاف
متقابل و باال بردن اعتمادبه نفس افراد،  ینرسااطالع

و  یرساناطالع یفعال و آگاه برا یانسان یروین تیترب
 یهایباال بردن سطح اطالعات و آگاه ،ییدانش افزا

 یفرد یهاییاحترام به توانا تیافراد جامعه و درنها
مؤثر در توسعه شود  یهاافراد گروه به عنوان عامل

(Cascio, 1998و ازآنجا1966 و،؛ صادق ل )که  یی
و  هایژگیاست که با و یروش یمشارکت تیریمد

سروکار دارد،  یها و باکرامت انسانانسان اتیروح
 ییهاانعطاف توانیم یرو در هر جامعه و ملت نیازا

آن جامعه و ملت کرد که متناسب با  جادیدر آن ا
و  قیدق فیتعر توانیلحاظ نم نیباشد. به هم

 ،یبه عمل آورد )اصالن یمشارکت تیریاز مد یریفراگ
 نیا یو کارآمد تی(. امروزه به سبب موفق1962

از  ندهیدرحال توسعه به طور فزا ینظام، در کشورها
مناسب  اریبس یتیموقع یو دارا شودیآن استفاده م

 یهاپژوهش نیچن(. هم7195 1920است )پور رضا، 
 طو مباحث مرتب یمشارکت تیریمد نهیدر زم یاریبس

که تنها بر  ییهاتیبا آن ارائه شده است، اما فعال
سبز  یکارکنان، توسعه فضاها یمشارکت تیریمد

تمرکز داشته باشد،  هایشهردار فیو وظا یشهر
 محدود است.  اریبس

(2019 )Williams et alجهیخود نت قی. در تحق 
به  یاز دسترس تیحما یها براگرفتند که سازمان

خود را  یاجتماع یهابرنامه دیبا یشهر یهاجنگل
موانع  یهادهند و توجه الزم را به بازدارنده شیافزا

و  یطیمح ستیز یهامشارکت کارکنان سازمان
ب و داوطل ادافر یمناسب برا یهااز آموزش نانیاطم

 کارکنان خود مدنظر داشته باشند. 
 یطیمح ستیز یبرنامه عمل کیانجام  جینتا

 .et alتوسط  ایدر دانشگاه کوردوبا اسپان یمشارکت

(2018) León-Fernández  کینشان داد؛ توسعه 
مستلزم  یمشارکت یطیمح ستیز یبرنامه عمل

 ،یاختصاص یهاهدف ،یکل یهااز هدف یامجموعه
 جهینت نیچن. همباشدیم هاکنندهتیها و تقوشاخص

 ؛یمشارکت کردیرو کیبه منظور استفاده از  رفتندگ
 یهاییبحث در مورد نارسا یبرا ییهانشست جادیا

 نهینقاط قوت و ضعف در زم یسازمان، بررس یاصل
انتظارها، ارائه  شیافزا ،یطیمح ستیز تیریمد

عات اطال شیاز راه افزا یعمل یهاو اقدام شنهادهایپ
 باشد.  مؤثر تواندیمشارکت م ندیدر سراسر فرآ

 نهی( در زم2011) Yurtkoru قاتیتحق جینتا
 یسازمان یهاطیدر مح یگذارمشارکت در هدف

« راهبرد خاص» یانجینقش م نینشان داد؛ ب هیترک
« پاداش ملموس»و ارتباط با « هدف یروشن» یبرا
وجود ندارد، لذا کارکنان به  یاثر متقابل معنادار چیه
 شنرو شانیکه هدف ها یراهبرد خاص تا زمان کی

 افتیخود را در یهاندارند و پاداش ازیباشد، ن
 تیحما» یهاکنندهلینقش تعد نیچن. همکنندیم

 میتسه»، «عملکرد یابیارز ندیفرآ» ،«رانیمد
 یهایاثرگذار»، «به هدف ها یابیدست یبرا یسازمان

 یروشن»بر  «یخودکارآمد»و « نامطلوب هدف ها
شد و از  تیحما یتا حد« پاداش ملموس»و « هدف

بود که  یریتنها متغ «یخودکارآمد» گرید ییسو
 ملموس دارد.  یهارا بر پاداش یاصل ریتأث

پژوهش خود نشان داد،  جی( در نتا1925) یسهراب
 یهدف اجتماع کیکه اغلب به عنوان  یداریپا

مشارکت مردم  ازمندین شود،یم ریطلبانه تعب یبرابر
 ییهاآن است. از نکته جینتا یابیدست یو سازمان برا

در جهت  یمشارکت یالگوها یسازادهیدر پ دیکه با
جلب مشارکت  اد،مدنظر قرار د داریتحقق توسعه پا

از  توانیاست و م ینفعان درون و برون سازمانیذ
جلب  یو نظام پاداش برا یبخش یآگاه یهاروش

 یاجرا یها در راستامشارکت افراد و سازمان
 بهره گرفت.  داریتوسعه پا یهابرنامه

 یهایبررس جی( در نتا1925) یو محمود یاکبر
کارکنان رابطه  یخود اظهار داشتند؛ مشارکت اجتماع

 نیکارکنان دارد و ب یشغل تیبا رضا یمعنادار
و  یشغل تیبا رضا یگذارمشارکت کارکنان در هدف

ارتقاء و حقوق( در  ،یابعاد آن )نوع کار، سرپرست
 وجود  یمعنشهر بندرعباس رابطه  یدولت یهااداره



 مشارکت ... مؤثر در یهامؤلفه 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 544 

 و نمونه یجامعه آمار یهایژگیو -5جدول 

 نمونه )نفر(  جامعه )نفر(  منطقه نمونه )نفر(  )نفر(  جامعه منطقه

1 1 2 19 11 2 

2 10 2 11 1 2 

9 12 9 15 12 6 

1 22 15 12 19 2 

5 15 2 11 10 11 

2 10 2 16 12 2 

1 11 2 12 12 6 

6 12 6 20 1 2 

2 16 11 21 2 5 

10 12 1 22 11 10 

 1 2 سازمان 5 2 11

 151 222 جمع 6 19 12

 
 یهاسازمان یعال رانیگرفتند که مد جهیدارد و نت

 یندهایکردن کارکنان خود در فرآلیبا دخ یدولت
 شنهادها،یمانند نظام پ یبا ابزار یمختلف سازمان

 ییشناسا نیچنو... هم یادوره یهاینظرسنج
 یندهایمشارکت کارکنان در فرا یاصل یهابازدارنده

مشارکت کارکنان در امور  زا یعمل تیو حما یسازمان
و مشورت با  یفکرو اعتقاد به هم یمختلف سازمان

خود که از  یکارکنان، ضمن بهاء دادن به منابع انسان
 جادیا یهانهیاست، زم یمنابع سازمان نیترمهم

 یو سازنده را در سازمان برا یادیبن یرهاییتغ
 فراهم سازند.  یطیمح یرهاییبا تغ یسازگار

 یو واکاو نییپژوهش، تب نیا یاصل هدف
 یمرکزها مؤثر مشارکت کارکنان یهامؤلفه

سبز شهر تهران  یآموزش و مشاوره فضا قات،یتحق
 یسبز شهر یدر توسعه فضا یگذارهدف ندیدر فرآ

هدف،  نیبه ا یابیدست یکه در راستا باشدیم
 7شودیدنبال م ریز یاختصاص یهاهدف

 یاعضا یاو حرفه یشخص یهایژگیو یبررس
 ؛یموردبررس

مؤثر بر مشارکت کارکنان  یهامؤلفه شناخت
سبز  یآموزش و مشاوره فضا قات،یتحق یمرکزها

 یدر توسعه فضا یگذارهدف ندیشهر تهران در فرآ
 . یسبز شهر

 یشناسروش
و ازنظر روش  یپژوهش ازلحاظ هدف، کاربرد نیا

 قیتحق یاست. جامعه آمار یشیمایها پداده یگردآور
 قات،یمرکز تحق 22تن از کارکنان  222متشکل از 

گانه  22 یهاسبز منطقه یآموزش و مشاوره فضا
حجم نمونه از  نییتع یتهران بودند. برا یشهردار

و  تفاده( اسنانیدرصد اطم 25فرمول کوکران )با 
 یابینفر برآورد شد و به منظور دست 151حجم نمونه 

با  یاطبقه یادفتص یریگها، از روش نمونهبه نمونه
 (.1انتساب متناسب استفاده شد )جدول 

نامه بود. پژوهش، پرسش یهاداده یابزار گردآور
 2 کرتیل فیاز ط ق،یتحق یرهایسنجش متغ یبرا

(، 2(، کم )1کم ) یلی(، خ0شامل اصالً ) یانقطه
( استفاده شد. 5) ادیز یلی(، خ1) ادی(، ز9متوسط )

نامه ازنظر استادان پرسش ییروا ایاعتبار  یابیارز یبرا
تهران  قاتیو تحق علومواحد  یدانشگاه آزاد اسالم

 ایاعتماد  تیسنجش قابل یو برا دیاستفاده گرد
 نامه در آغاز با استفاده از آزمون پرسش ییایپا
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 یسبز شهر یدر توسعه فضا یگذاردهندگان نسبت به هدفمشارکت پاسخ زانیم -2جدول 

 درصد انباشته درصد نسبی فراوانی )نفر(  میزان

 1/1 1/1 1 اصالً

 9/11 2/10 15 خیلی کم

 1/51 1/10 52 کم

 2/21 1/92 51 متوسط

 2/26 5/1 11 زیاد

 100 1/1 2 خیلی زیاد

 - - 10 بدون پاسخ

 - 100 151 جمع

 
نفر از کارکنان(  25ها توسط )نامهپرسش ،یمقدمات

شدند که  لیتکم یبدون احتساب در نمونه اصل
در  Rافزار محاسبه شده با نرم یبیترت یتتا بیضر

 موردکارکنان  در مشارکت مؤثر یهابخش مؤلفه
بود  62/0برابر با  یسبز شهر یمطالعه در توسعه فضا

 نامه داشت. بودن پرسش ایو نشان از پا
ها، اطالعات به دست نامهپرسش لیز تکما پس

 Ver. 19افزار شده و با استفاده از نرم یآمده کدگذار

SPSS یهاداده لیوتحل هیتجز یپردازش شدند. برا 
از  نیچنو درصد استفاده شد. هم یاز فراوان یفیتوص
 لهیها به وساستخراج عامل یبرا یدیتائ یعامل لیتحل
 بهره گرفته شد.  LISRELVer. 8.80افزار نرم

 هاافتهی
سال بود.  91پاسخ دهندگان  یسن نیانگیم

گزارش شده که اکثر  تیدر خصوص جنس نیچنهم
درصد را  2/2درصد( زنان و  1/20پاسخ دهندگان را )

مدرک  یها داراداده بودند؛ و اکثر آن لیمردان تشک
. باشندیدرصد( م 1/61) ارشدیکارشناس یلیتحص

سال  2/2پاسخ دهندگان  یسابقه شغل نیانگیم
سال و  92/5 یسابقه در شغل فعل نیانگیو م باشدیم
 نیسال و کمتر 21 یتجربه در شغل فعل نیترشیب

به  جیو طبق نتا باشدیدو ماه م یتجربه در شغل فعل
 5/66 ان،یپاسخگو یاستخدام تیدست آمده از وضع
م درصد استخدا 1/2و تنها  یمانیدرصد به صورت پ

 یرسم خداماست تیدرصد در وضع 1/5و  یقرارداد

 نیچنمرکزها بودند. هم نیدر ا تیمشغول به فعال
در  یلیبا مدرک تحص انیدرصد پاسخگو 2/61

درصد با مدرک  1/12و  یکشاورز یهارشته
مشغول به کار  یکشاورز ریغ یهادر رشته یلیتحص
 . باشندیمرکزها م نیدر ا

مشارکت  زانیسنجش م یبرا گرید ییسو از
از آنان خواسته شد  یگذارپاسخ دهندگان در هدف

ها پاسخ دهند. به پرسش کرتیل اسیتا بنا بر مق
پاسخ  ترشینشان داد که سطح مشارکت ب جینتا

 1/10در محدوده کم  ) یگذاردهندگان در هدف
 (.2)جدول  باشدیدرصد( م
 یاعتبارسنج یبررس یبرا قیتحق نیدر ا

مشارکت در  یهادهنده مؤلفه لیتشک یرهایمتغ
به  ایو  یسبز شهر یدر توسعه فضا یگذارهدف
تا چه حد با  قیتحق یهاکه سازه نیا گرید یعبارت
ها هم سوء سنجش آن یانتخاب شده برا یهاگرنشان
 یعامل لیهمان تحل ای یریگاند از مدل اندازهبوده

 استفاده شده است.  یدییأت
 ق،یتحق نهیشیو پ اتیمرور گسترده ادب یبرمبنا

شامل  ریبه پنج متغ یگذارعامل مشارکت در هدف
(، اختالل هیعملکرد کارکنان )چهار گو یابیارز ندیفرا

 یسازمان التی(، تسههیعملکرد کارکنان )چهار گو
( و پاداش هی)سه گو یسازمان تی(، حماهی)سه گو

 .(9 دولشود )ج یبندمی( تقسهیملموس )دو گو
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 یگذارشارکت در هدفم رهایمتغ -3جدول 
 گویه کد متغیر سازه

 ( QGPها )فرایند ارزیابی عملکرد هدف

QGP1  ها با توافق کارکنان. های عملکرد هدفیینارسااقدام به حل 

QGp2  .در میان گذاشتن افکار مدیر با کارکنان 

QGP3 ها. گزارش انجام فعالیت 

QGP4  ها در عملکرد کارکنان. یینارساعدم تذکر بیش از دو مورد از 

 اختالل عملکرد کارکنان

 (QGA ) 

QGA1  .مناسب نبودن کارمندان کارآزموده به عنوان الگو برای سایر کارمندان به دلیل داشتن ایرادهای زیاد 

QGA2  ها. درراه رسیدن به هدفها اشتباهعدم پذیرش و صحبت مرکز در مورد ارتکاب 

QGA3 ها. عدم تالش دوباره مرکز در صورت نرسیدن به هدف 

QGA4  ها. های پیش روی هدفیینارساخودداری مرکز از طرح اطالعات منفی یا 

 یسازمانحمایت 

 (QGS ) 

QGS1  .اجازه مرکز برای مشارکت کارکنان در تنظیم اهداف 

QGS2  .حمایت مرکز با تشویق جهت دستیابی به اهداف شغلی کارکنان 

QGS3 ها. اجازه مرکز جهت بیان نظرها در رابطه با چگونگی به کارگیری هدف 

 ( QGBتسهیالت سازمانی )
QGB1 ها. نداشتن منابع کافی مرکز )زمان، پول، تجهیزات و نیروی انسانی( برای رسیدن به هدف 

QGB2 های شغلی کارکنان. های آموزشی برگزارشده از سوی مرکز برای رسیدن به هدفمناسب بودن دوره 

QGB3 های مرکز. های کاری در برای رسیدن به هدفهمکاری گروه 

 ( QGMپاداش ملموس )
QGM1 ها تعیین شده مرکز. شانس افزایش حقوق در صورت رسیدن به هدف 

QGM2 ها تعیین شده مرکز. شانس ترفیع پست در صورت رسیدن به هدف 

 
 شود؛ی، مشاهده م1طور که در نگاره همان

سنجش  یبرا قیتحق یهاهیمناسب بودن گو رامونیپ
 توانی( مگذاریهدفمکنون )مشارکت در  ریمتغ

 یهاسازه گر،یکدیها در کنار گرنشان رایکرد، ز یداور
 دینظر محقق تائ ساختار مورد یخود را برمبنا

 .کنندیم

 
 گذاریهدف مشارکت در های مؤلفه گیریاندازهمدل  -5نگاره 
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 گذاریهدفعامل مشارکت در  یریگمدل اندازه جینتا -4جدول 
 T بار عاملی گویه کد متغیر سازه

ی عملکرد 
فرایند ارزیاب

ف
اهدا

 
QGP1  90/6 62/0 ها با توافق کارکنان. های عملکرد هدفیینارسااقدام به حل 

QGp2  .29/2 20/0 در میان گذاشتن افکار مدیر با کارکنان 

QGP3 حذف حذف ها. گزارش انجام فعالیت 

QGP4 حذف حذف ها در عملکرد کارکنان. عدم تذکر بیش از دو مورد از نارسایی 

اختالل عملکرد کارکنان
 

QGA1  .حذف حذف مناسب نبودن کارمندان کارآزموده به عنوان الگو برای دیگر کارمندان به دلیل داشتن ایرادهای زیاد 

QGA2 11/1 12/0 ها. ها درراه رسیدن به هدفعدم پذیرش و صحبت مرکز در مورد ارتکاب اشتباه 

QGA3 50/2 21/0 ها. عدم تالش دوباره مرکز در صورت نرسیدن به هدف 

QGA4 حذف حذف ها. خودداری مرکز از ذکر اطالعات منفی یا مشکالت پیش روی هدف 

ی
ت سازمان

حمای
 

QGS1 22/2 50/0 ها. اجازه مرکز جهت مشارکت کارکنان در تنظیم هدف 

QGS2 20/12 21/0 های شغلی کارکنان. حمایت مرکز با تشویق جهت دستیابی به هدف 

QGS3 01/1 52/0 ها. اجازه مرکز جهت بیان نظرها در رابطه با چگونگی به کارگیری هدف 

ت 
تسهیال

ی
سازمان

 QGB1 حذف حذف ها. نداشتن منابع کافی مرکز )زمان، پول، تجهیزات و نیروی انسانی( برای رسیدن به هدف 

QGB2 حذف حذف های شغلی کارکنان. های آموزشی برگزارشده از سوی مرکز برای رسیدن به هدفمناسب بودن دوره 

QGB3 حذف حذف های مرکز. های کاری در برای رسیدن به هدفهمکاری گروه 

ش 
پادا

س
ملمو

 

QGM1 12/12 66/0 های تعیین شده مرکز. شانس افزایش حقوق در صورت رسیدن به هدف 

QGM2 12/12 66/0 های تعیین شده مرکز. شانس ترفیع پست در صورت رسیدن به هدف 

 
سازه  یهاگرنشان انی، از م1جدول  جیبنا بر نتا

ها، اقدام به حل عملکرد هدف یابیارز ندیفرا
ها با توافق کارکنان با بار عملکرد هدف هایینارسا
نقش در آن ساختار  نیترشیب یدارا 62/0 یعامل
است. از سازه اختالل عملکرد کارکنان، عدم  یعامل
ها و صحبت مرکز در مورد ارتکاب اشتباه رشیپذ

 12/0 یبار عامل نیها با باالتربه هدف دنیدرراه رس
 انیدارد. از م ینقش را در آن ساختار عامل نیترشیب

مرکز از  تیحما یسازمان تیسازه حما یهاگرنشان
 یشغل یهابه هدف دنیرس یکارکنان برا قیراه تشو
نقش را در آن  نیترشیب 21/0 یبار عامل نیبا باالتر

 یهاگرنشان انیاز م نیچندارد. هم یلساختار عام
حقوق  شیشانس افزا یهاسازه پاداش ملموس، سازه

شده مرکز،  نییها تعبه هدف دنیدر صورت رس
به  دنیپست در صورت رس عیترف شیشانس افزا

 نیترشیب 66/0 یشده با بار عامل نییها تعهدف
 ن،یدارا است. افزون برا ینقش را در آن ساختار عامل

، QGP3 یهاهی( و گوQGB) یسازمان التیتسهسازه 

QGP4 ،QGA1  وQGA4 یکم بودن بارها لیبه دل 
 .( از مدل حذف شدند5/0)کمتر از  یعامل

 عامل مشارکت در  یبرا قیتحق نیدر ا
 یدیتائ یعامل لیتحل یابیبه منظور ارز ،گذاریهدف

 GFI. مقدار دیاستفاده گرد یبرازندگ یهااز شاخص
. شاخص باشدیم 00/1مدل  نیا یگزارش شده برا

RMR مدل در حد  نیها در امانده نیانگیم شهیبار
 شهیبار SRMR اریاست. مع 092/0 یعنیمناسب 

مدل در حد  نیاستاندار شده در ا یهامانده نیانگیم
 اریمدل مع نیاست. در ا 011/0مناسب و برابر با 

NFI 011/0 یبا شاخص نرم شده برازندگ ،NNFI  با
با  IFI اری، مع02/1 یشاخص نرم نشده برازندگ

با  CFI اریو مع 01/1 ندهیفزا یشاخص برازندگ
. دانگزارش شده 00/1 یقیتطب یشاخص برازندگ

شده است،  92/1برابر با  X2/dfشاخص  ن،یچنهم
مربعات  نیانگیم شهی، رRMSEA اریمع تیدرنها
. باشدیم 012/0مدل برابر  نیبرآورد در ا یخطا

 .(5)جدول 

 



 مشارکت ... مؤثر در یهامؤلفه 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 548 

 یریگمدل اندازه یبرازندگ یهاشاخص -1جدول 
 مقدار گزارش شده مقدار مطلوب شاخص

 00/1 و باالتر 2/0 ( GFI) شاخص برازندگی

 092/0 نزدیک به صفر ( RMR) پس ماندهامیانگین مجذور 

 011/0 نزدیک به صفر ( SRMR) استانداردشدهای میانگین مجذور پس مانده

 00/1 و باالتر 2/0 ( NFI) شاخص نرم شده برازندگی

 02/1 و باالتر 2/0 ( NNFI) شاخص نرم نشده برازندگی

 01/1 و باالتر 2/0 ( IFI) شاخص برازندگی فزاینده

 00/1 و باالتر 2/0 ( CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

 92/1 9کمتر از  dfبه  X2نسبت 

 012/0 و کمتر RMSEA 06/0ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 

  یریگجهیبحث و نت
 یگذارمشارکت پاسخ دهندگان در هدف یابیارز

 یبرا یگذارمشارکتشان در هدف زانینشان داد که م
و لذا  باشدیدر سطح کم م یسبز شهر یتوسعه فضا

مرکزها آن  رانیقرار ندارند و مد یمطلوب تیدر وضع
بحث مشارکت کارکنان،  تیکه الزم است، اهم یطور

امر  نیا واند بهبود و اصالح آن را درک نکرده
آموزش و  قات،یتحق یمرکزها یبرا یهشدار تواندیم

تهران باشد تا نسبت به  یسبز شهردار یمشاوره فضا
و  تیحساس شده و درصدد اصالح وضع تیوضع نیا

 .et al یهاافتهیبا  جینتا نیباشند؛ ا طیبهبود شرا

(2018) León-Fernández  وYurtkoru (2011 )
 دارد.  خوانیهم

 انینشان داد که از م قیتحق نیا جینتا
ها، عملکرد هدف یابیارز ندیسازه فرا یهاگرنشان

ها با توافق در عملکرد هدف هاییاقدام به حل نارسا
 جهینت نیاست. ا تیاهم نیترشیب یکارکنان دارا

 نییآن است که مشارکت کارکنان در تع یایگو
ها موجب عملکرد بهتر آنان خواهد شد و هدف

مشارکت دادن افراد موجب بهبود  ندیفرآ تینهادر
و کارکنان نسبت به  رانیتفاهم مد ایها و درک ارتباط

 .et al یهایبررس جیبا نتا جینتا نیا شود؛یم گریکدی

(2013) Wiliiams  وPrimer and Wolf (2002 )
 دارد.  ییهمسو
سازه اختالل  یهاگرنشان انیاز م نیچنهم

و صحبت مرکز در  رشیعملکرد کارکنان، عدم پذ

ها با به هدف دنیها درراه رسمورد ارتکاب اشتباه
است؛  تیاهم نیترشیب یدارا یبار عامل نیباالتر
و مسئوالن  رانیکه مد رودیانتظار م نیا نیبنابرا

 یآموزش و مشاوره فضا قات،یمختلف تحق یهابخش
به  دنیرس یخود برا یهااشتباه یسبز شهردار

ها را با کارکنان خود مطرح و با مشارکت آنان هدف
به  یابیدست یها در راستابازدارنده یینسبت به شناسا

ها بار ها مرکز اقدام کنند و پس از اصالح آنهدف
شده تالش  نییتع یهابه هدف یابیدست یبرا گرید

 .León-Fernández et al یهاافتهیند که همسو با کن

(2018) ،Yurtkoru (2011و اکبر )و  ی
 گرید رگذاری. سازه تأثباشدی(  م1925) یرمحمودیام
 یسازمان تیسازه حما یگذارمشارکت در هدف یبرا

ها گرنشان یدیتائ یعامل لیتحل جیاست که بنا بر نتا
بوده و  داریمعن یازلحاظ آمار زیآن ن یشده برا دیتائ

به  دنیرس یکارکنان برا قیت مرکز از راه تشویحما
 جیاست. نتا تیاهم نیترشیب یدارا یشغل یهاهدف

است  ییفراهم آوردن فضا تیبر اهم یدیتأک ادشدهی
 تیرعا ،یفرهنگ کار گروه بیو ترغ قیکه به تشو

معنادار و مناسب،  یهاارائه مشوق ات،یعدالت و اخالق
و استفاده از  هاشنهادیاصالح ساختار، بذل توجه به پ

 یهانشست لی)مانند تشک یپرورش یسازوکارها
( منجر شود تا کارکنان را به مشارکت در یگروه

 نیکند؛ ا تیحما یشغل یهابه هدف یابیجهت دست
، Primer and Wolf (2009) قاتیتحق جیبا نتا افتهی

Yurtkoru (2011) یرمحمودیو ام یو اکبر 
 قیاز راه تشو زمرک تی( که به لزوم حما1925)
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 دیتأک یشغل یهابه هدف دنیرس یکارکنان برا
 داشتند، همسو است. 

سازه پاداش  یهاگرنشان انیاز م نیچنهم
به  دنیحقوق در صورت رس شیملموس، شانس افزا

 عیترف شیشده مرکز و شانس افزا نییتع یهاهدف
شده  نییتع یهابه هدف دنیپست در صورت رس

 یکار یطیمح جادیرا دارند. لذا ا تیاهم نیترشیب
 شرفتیفرصت پ زیروشن و ن یشغل ندهیآ من،یا

تعهد  زش،یموجب آرامش خاطر، انگ یقو حقو یشغل
 زانیکارکنان شده و م یشغل تیو رضا یو دلسوز

. اگر بردیباال م یگذارمشارکت آنان را در هدف
 یبقاء و ارتقاء شغل یبرا یتصور کند که ضمانت یفرد

 چیه نیقیاو در سازمان وجود ندارد، به  یو حقوق
 یآن در و یهابه سازمان و بحران و چالش یاعالقه

را به  یخدمت چیتا ه کوشدیشکل نگرفته و فرد م
گفت  توانیم بیترت نیسازمان ارائه ندهد. به ا

از  یترشیب تیکه کارکنان احساس حما یدرصورت
و دل  یکار زهیخود داشته باشند انگ رانیمد یسو

 یبرا جهیو درنت رودیبه کار در آنان باال م یبستگ
 یهاافتهیبا  همسوکه  شوندیمرکزها سودمند واقع م

 ی( و سهراب2011) Yurtkoruچون  یمحققان
 . باشدی(  م1925)

 شنهادهایپ
 ریز یشنهادهایپژوهش پ نیا جیتوجه به نتا با

 شود؛یارائه م
عملکرد  یابیارز ندیعامل فرا ق،یتحق جیبر نتا بنا
در عملکرد  هاییاقدام به حل نارسا ریها و متغهدف
مشارکت در  یها با توافق کارکنان براهدف
 شنهادیمنظور پ نیاثرگذار است. به هم یگذارهدف

 یاعضا یهاییتوانا ختنیبا برانگ رانیمد گردد؛یم
سبز  یفضا هآموزش و مشاور قات،یتحق یمرکزها
 ییهاها و فنتهران از راه آموزش روش یشهردار

با توجه  یو دلف یگروه اسم ،یمانند طوفان فکر
ها به صورت کارآمدتر نگاه کرده و از آن یترشیب

استفاده کنند تا کارکنان بتوانند با مشارکت مناسب 
 یریپذدر ارائه راهکارها، ساختار مناسب با انعطاف

کنند که خود  جادیشغل را ا یجراا یهاالزم و روش

مرکزها را  یهابه هدف یابیدست نهیزم تواندیم
 بخشد.  عیتسر

عامل اختالل  ق،یتحق جینتا یبرمبنا ازآنجاکه
و صحبت  رشیعدم پذ ریعملکرد کارکنان و متغ

به  دنیها درراه رسمرکز در مورد ارتکاب اشتباه
 یگذارکنان در هدفمشارکت کار یها براهدف

با مشارکت  رانیکه مد شودیم دیاثرگذار است، تأک
 یرااج یندهایفرا تیریدادن کارکنان در نظارت و مد

 نیچنو هم هاییها و نارسامرکزها، بحران یهابرنامه
شده به وجود  ینیبشیپ یهاکه از برنامه ییهاانحراف

و  یراه کارکنان با همفکر نیو از ا ییآمده شناسا
ها را برطرف و انحراف هایینارسا نیا گریکدی یاریهم

. از دیدرست به اجرا درآ ریها در مسکنند تا برنامه
 یسطح توانمند شیبه منظور افزا گرید ییسو

 یهاکارگاه یمرکزها با برگزار رانیکارکنان، مد
 لیتبد یمانند چگونگ ییهابا موضوع یآموزش

بهبود  یهاروش نده،ریادگی یهاها به سازمانسازمان
تا حد  تواندیو... م یگروه یهاییحل نارسا ت،یفیک
 ممستمر مشارکت کارکنان اقدا یدر ارتقا یادیز

 کنند. 
و  یسازمان تیعامل حما ق،یتحق جیتوجه به نتا با

 یکارکنان برا قیمرکز از راه تشو تیحما ریمتغ
مشارکت کارکنان  یبرا یشغل یهابه هدف دنیرس

است  یضرور نیاثرگذار است؛ بنابرا یگذاردر هدف
سازنده کارکنان ارزش قائل  ینظرها یمرکزها برا
 تیحما و قیتشو یالزم را برا یهااستیباشند و س

راه کارکنان را  نیکنند تا از ا نیها تدوآن یازنظرها
 یشغل یهابه هدف یابیبه مشارکت در جهت دست

با  توانندیمرکزها م گرید ییسو کنند. از تیحما
متنوع و مداوم به منظور  یآموزش یهادوره یبرگزار

 ژهیکارکنان به و یسطح دانش و مهارت شغل شیافزا
 یترشیخدمت ب نهیشیپ هک یآن دسته از افراد

اطالعات خوددارند،  یرسانبه بروز ازیداشته و ن
 به عمل آوردند.  نهیزم نیالزم را در ا یهاتیحما

عامل پاداش ملموس و  ق،یتحق جیبر نتا بنا
به  دنیحقوق در صورت رس شیشانس افزا یرهایمتغ

 عیترف شیشده مرکز و شانس افزا نییتع یهاهدف
شده به  نییتع یهابه هدف دنیپست در صورت رس
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 یگذارمشارکت کارکنان در هدف یطور مشترک، برا
و شمار  یشغل تیاثرگذار است. با توجه به ماه

 یهاواگذارشده به کارکنان در بخش یهاتیولمسئ
سبز مرکزها  یآموزش و مشاوره فضا قات،یتحق

سطح  یشغل تیضرورت دارد؛ متناسب با نوع مسئول
نامه حقوق و  نییپرداخت متفاوت در آ نهیشیب

که  نیبا توجه به ا گرید ییدستمزد لحاظ شود از سو
سبز بدون  یتام فضا یکارکنان مرکزها ترشیب

عامل  نیکه ا باشندیم یو رسم یقرارداد خداماست
و  یشغل زهیکارکنان و کاهش انگ یباعث سرخوردگ

 تیاولو کیآنان شده است، لذا به عنوان  یمشارکت
 تیوضع فیو تکل نیینسبت به تع یسازمان

 کارکنان اقدام شود.  نیا یاستخدام
 یگزارسپاس

از مسئوالن و  دانندیخود م فهیوظ سندگانینو
 یآموزش و مشاوره فضا قات،یتحق یکارکنان مرکزها

ارائه اطالعات مورداستفاده  یتهران برا یسبز شهردار
  .کنند یقدردان یبررس نیدر ا

 

 هابعمن
 یهاکینیتجربه و عالقه مشارکت کنندگان در کل زانیم ریتأث ی(. بررس1962م. ) ،یردامادیس؛ و م ،یلیاسمع

و آموزش  جینامه پژوهش تروسالم. فصل ستیز طیآنان نسبت به مح نشیبر دانش، مهارت و ب اهیگل و گ
 . 15- 90(، 1) 9 ،یکشاورز

 تیریمد یو طرح الگو یمشارکت تیریمد یریبه کارگ یهاتیموانع و محدود ی(. بررس1912ع. ) ،یاصالن
. یدولت تیریرشته مد ارشدیکارشناس نامهانیادارات شهرستان نهاوند(. پا رانیمد دگاهی)از د یمشارکت

 قم. دانشگاه تهران.  یمجتمع آموزش عال
شهر  یدر ادارات دولت یشغل تیبا رضا ی(. رابطه مشارکت اجتماع1925ن. ا. ) ،یم؛ و محمود ،یاکبر

 . 110-112(، 1) 10 ،ینامه توسعه اجتماعبندرعباس. فصل
 ست،یز طینامه انسان و مح. فصلدیشهر جد یابیمکان  یهابر شاخص ی(. مرور1922م؛ و عرب، ن. ) ،یامام

15 (2 ،)191-119 . 
 یهادر سازمان شنهاداتیبر نظام پ دیبا تأک یمشارکت تیریمد یهابر چالش ی(. مرور1920رضا، ر. ) پور

 . 191-120(، 2) 21 ت،یتربو  مینامه تعل. فصلرانیا یآموزش
 . 120 -122، 21نور، شماره  کینامه پ. فصلیمشارکت تیری(. مد1961م. ) ،یسکاک
بهداشت،  ،یمنیبحران، ا تیریمد یمل شیهما نی. اولیو ارگونوم داریتوسعه پا می(. پارادا1925م. ) ،یسهراب

 .https://www.civilica.com/Paper-IVCONF01-IVCONF01_013. داریو توسعه پا ستیز طیمح

html . 
در  ستیز طیتوسعه آموزش مح یهایاستراتژ نی(. تدو1921ع. ) پور،یح؛ و سردار ،یبودیم؛ م ،یریشب

 . 51-22(، 2) 9 ،یشهر یشناسبوم یهانامه پژوهش. فصلSWOT سیبا ماتر یشهر تیریمد
7 مطالعه یمشارکت تیریبر مد دیبا تأک لیو س یعیطب یایکاهش آثار بال ی(. امکان سنج1966لو، ط. ) صادق

و  ایرشته جغراف ارشدیکارشناس نامهانیزده حوضه گرگان رود استان گلستان. پا لیس یروستاها یمورد
 مدرس تهران.  تیدانشگاه ترب ،یدانشکده علوم انسان ،ییروستا یزیربرنامه

 یهاشهینامه اند. فصلیآموزش یهادر سازمان یمشارکت تیریتوسعه نظام مد ی(. راهکارها1966ر. ) ان،یجهان
 . 59-11(، 1) 5 ،یتیتازه در علوم ترب

 ی7 نمونه موردیسبز شهر یسرانه فضا شنهادیو پ یابیارز ،ی(. بررس1962نژاد، ح؛ و عمران زاده، ب. ) یحاتم
 . 26-65(، 25) 6 ا،ینامه جغرافکالن شهر مشهد. فصل
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 دی7 نورازیش م؟یرا در سازمان خود اجرا کن یمشارکت تیری(. چگونه نظام مد1961س. ) ان،یس؛ و ازک ق،یحقا
 . رازیش
 یکردیرو ی(. مشارکت شهروند1962ش. ) ،یرانیه. س؛ و ش ،یآباد یمهد یز؛ اسالم ،یع؛ احمد ،یشهرک

المت و در س یورزش همگان گاهی. جایبر تجارب جهان دیبا تأک یشهر تیریمد گاهیجا رییدر تغ دیجد
-https://www.civilica.com/Paper-ANDISHESARA01شهر تهران.  2شهروندان منطقه  یشاد

ANDISHESARA01_021.html . 

و آموزش  جینامه علوم ترو. فصلیعیحفاظت از منابع طب ی(. ابعاد انسان1921ع. ا؛ و کشاورز، م. ) ،یکرم
 . 101-120(، 2) 11 ران،یا یکشاورز

 یبرا ی(. ارائه چارچوب1925ع. ) ،یمیم؛ و حاج کر ،ینیس؛ شاه حس ن،یدجوادیم؛ س ،یینژاد شورکا محمد
 . 221-110(، 1) 6(، تیری)دانش مد یدولت تیرینامه مدسبز. فصل یمنابع انسان تیریمد
 ییزنان روستا ستیز طیحفظ مح یآموزش ازی(. ن1925نژاد، س؛ و مراد نژاد، ه. ) مانیم؛ سل ،یواحد

 . 122 – 192(، 92) 6. یآموزش کشاورز تیرینامه مد. فصلالمیشهرستان ا
اصناف  ی)مطالعه مورد ستیز طیدانش شهروندان از مح یسطح آگاه یابی(. ارز1921ا. ) ان،یه؛ و زرند ،یسیو

-12(، 1) 1 دار،یو توسعه پا ستیز طینامه آموزش محتهران(. فصل یشهردار 12منطقه  یتجار رانیو مد
95. 
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Abstract 

As part of the body and texture of cities, the green space has long been closely associated 

with people's lives and at present of inevitable necessities of municipal services is the 

municipalities and it is one of the important components of the urban bio-system and the basic 

needs of the urban community as an urban infrastructure and Green Space Research, Education 

and Counseling Centers as a very important arm of Tehran Municipality's Garden and Green 

Space plays an important role in attracting, promoting and investing in cultural and social areas 

of green space with increasing citizen awareness and expanding research, educational and 

consulting activities. The purpose of this study was to investigate the factors effective on staff 

participation of Tehran green space research, Education and consulting centers in urban green 

space development. The statistical population of this study consisted of 266 employees of 92 

green space research, education and counseling centers in 22 districts of Tehran municipality. 

Based on the Cochran formula, the sample size of 157 persons concluded. The data collection 

tool was a questionnaire where the validity confirmed by the viewpoints of the university staffs 

and its reliability confirmed by a pre-test and ordinal theta coefficient (0.86). Confirmatory 

factor analysis results showed that, among the structural indicators of the process of evaluating 

the performance of goals, attempting to solve problems in the performance of goals with the 

agreement of employees, the structure of employees' performance impairment, failure to retake 

the center of the goals were not met, organizational support structural indicators. Supporting the 

center by encouraging staff to achieve their career goals, as well as through tangible reward 

structure markers, increased chances of promotion if they achieve their goals, influencing staff 

participation in goal setting for sustainable urban green space from the perspective of the staff 

of Tehran Municipality's green space Research, Education and Counseling Centers. 

 

Index Terms: green space education, urban development, participatory management, 

participation in goal setting. 
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