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چکیده
محيط زيست يكي از ابعاد حساس و آسيب پذير روستاها مي باشد كه تحقيق حاضر بررسي عوامل موورر بور ميواا ماواركت دهيوارا در
حفاظت از محيط زيست روستايي شهرستا ساری انجام گرفته است .تحقيق حاضر از نوع كاربردی و به روش توصيفي -همبسوتيي موي-
باشد .جامعه آماری اين تحقيق كليه دهيارا شهرستا ساری مي باشند ،كه تعداد آ ها  942نفر برآورد شده است و تعداد نمونه بر اساس
فرمول كوكرا  992نفر برآورد شد كه با اضافه كرد  03به آ در مجموع به  952رسانده شد و نيا به منظوور انتخوا نمونوههوا از روش
نمونهگيری تصادفي طبقهای با انتسا متناسب ،استفاده گرديد .اباار تحقيق پرسشنامهای محقق ساخته بود كه روايي محتوايي آ براساس
نظر متخصصا ترويج و آموزش كااورزی تأييد و پايايي آ با استفاده از فرمول آلفای كرونباخ برابر بوا 3/55محاسوبه گرديود كوه در نهايوت
جمعاً به  903پرسشنامه پاسخ داده شد .با توجه به نتايج پژوهش ،بين متغير سن ،درآمد ،سوابقه و ويژگوي شوغلي بوا متغيور ماواركت در
حفاظت از محيط زيست همبستيي معنيداری وجود ندارد .همچنين بين عوامول اجتمواعي ،عوامول آموزشوي ،عوامول اقتصوادی و عوامول
نيرشي با مياا مااركت در حفاظت از محيط زيست در سطح  9درصد خطا همبستيي مثبوت و معنويداری وجوود دارد .براسواس نتوايج
حاصل از رگرسيو ترتيبي 03 ،درصد از واريانس متغيور مو ( شماواركت در حفاظوت از محويط زيسوت توسوط متغيرهوای اقتصوادی،
اجتماعي ،نيرشي و آموزشي كه همبستيي معنيداری با متغير وابسته داشتند ،تبيين ميشود.
کلمات کلیدي :مااركت ،حفاظت ،محيط زيست ،دهيارا  ،ساری.

 -9كارشناسي ارشد گروه ترويج و آموزش كااورزی ،واحد ساری ،داناياه آزاد اس مي ،ساری ،ايرا .
 -9استاديار گروه ترويج و آموزش كااورزی ،واحد ساری ،داناياه آزاد اس مي ،ساری ،ايرا *.شمسوول مكاتبات
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آهنيری و همكار

مقدمه
هميام بوا توسوعه روز افواو تكنولوو ی و همچنوين شوهری و

بايستي در حيطه وظايف و مسوووليتهوای فوردی و اجتمواعي

شيميايي شد زندگي در شهرها ،نياز باور بوه محويط سوال و

خود به حفظ محيط زيست حساسيت داشته باشد ش. 0

آرام روستايي برای فرار از فاارهای روحي و رواني محيطشهری

در اين ميا نبايد نقش ماواركت روسوتاييا را ناديوده گرفوت

بيشتر ميشود .آ چه مسل است اينكه فضای روستايي بورای

چو ميتوا گفت از نقوش برجسوتهای در حفاظوت از محويط

زيست تطابق بيشتری با خلق و خوی انسا ها دارد .اگر بتووا

زيست برخوردارند ،لذا در رهيافت های جديد توسعه در جهوا

برای زيستن در روستاها امكانات كوافي فوراه آورد ،مسولما در

از اليوها و تكنيكهای جديود ماواركتي در توسوعه روسوتايي

عرضه قدرت بالقوه توليدی خوود موفوق خواهنود بوود .نقوش و

مورد توجه قرار گرفته است و به عنوا ركن اساسوي پياونهاد

جايياه روسوتاها در فراينودهای توسوعه اقتصوادی ،اجتمواعي و

شده است ش . 4مااركتهای روستايي در پيشبرد برناموههوا و

سياسي و پيامدهای توسعه نيوافتيي منواطق روسوتايي موجوب

فعاليتهای اقتصادی و اجتماعي يكي از سياست هوای محووری

توجه به توسعه روستايي و حتي تقدم آ بر توسعه شهری شده

توسعه و نظام برنامهريای مديريت روستايي است .بر اين اساس،

است .برخورداری بافت و معماری روستايي از زيبايي اكولو يكي،

توجه به مااركت و مديريت روستايي ،ميتواند نقش مهمي در

استفاده از مصالح بومي ،هماهنيي با شرايط محيطي در استقرار

پيارفت نظام مديريتي كاور و توسعه پايدار داشته باشد ش. 5

بافت و ساخت و سواز مسوكن ،قورار گورفتن روسوتاها در بسوتر

در مووورد ماوواركت تعوواريف مختلفووي ارايووه شووده اسووت .وا ه

طبيعي و برخورداری از مناظر و چا اندازهای طبيعي از مه -

مااركت ازحيث لغوی به معني باهمديير عمل كرد  ،به عهوده

ترين امتيازهای روستاها محسو مي شودش . 9اموروزه روسوتاها

گرفتن ،سهمي از چيای برد و عمل متقابل اجتماعي در يوك

نه تنها محل توليود و تبوديل فوراوردههوای كاواورزی و داموي

گروه اسوت .ماواركت درگيوری ذهنوي و عواطفي اشوخار در

هستند بلكه مكوا

مناسوبي بورای گسوترش و توسوعه صوناي

موقعيت های گروهي است كه آ ها را بور مويانييواد توا بورای

روستايي و دستي بوده و نمايا گور آدا و رسووم ،فرهنو هوا،

دستيابي به هود هوای گروهوي يكوديير را يواری دهنود و در

سنتهوا و دانوشهوای زيوادی در زمينوههوای گونواگو ماننود

مسووليت كار شريك شوند ش . 3مااركت فرايندی اسوت كوه از

معماری ،عمرا  ،كااورزی ،پاشكي و غيره هسوتند .گذشوته از

طريق آ افراد ،گروهها و سازما ها نقوش فعوالي را در اتخواذ و

اينها امروزه به دليل فاار روحي و رواني محيطهوای شوهری و

اجرای تصميماتي ايفا ميكنند كه به طور مستقي بر روی آ ها

ماشيني شد زندگي غالب مردم جها  ،ساكنين اين محيطهوا

تاريرگذار استش . 9مااركت نيازمند قرارگرفتن مردم در كانو

وادار به خروج از شهرها و پيوستن به دامن طبيعوت و محويط-

توسعه ميباشد اين امر به هموا انودازه كوه در سوطح خورد و
نيا دارای اهميت ميباشد ش. 5

های بكر و طبيعي و سفر به روسوتاها موي شووندش . 9مويتووا

محلي مه است ،در سطح ك

گفت محيطزيست يكي از ابعاد حساس و آسويبپوذير روسوتاها

عدم مااركت عموم مردم روستايي در برنامه های توسعه منجر

ميباشد كه نسبت به شهرها كو تور تحوت توأرير آالينودههوای

به شكست اين برنامه ها خواهدشود ش . 9ماواركت بوه رشود و

مختلف قرار گرفته است .ولي گسترش اليوی مصور شوهری و

توسعه و بهره وری شتا داده و ماكل كمبود سرمايه و نيروی

هجوم بعضي مناب آالينده شهری بوه حوري روسوتاها و تغييور

انساني دولتي را برطر مي كند و به اجرا و حفاظت از پورو ه

اليوی مصر روستاييا زمينههوای تخريوب محويطزيسوت در

ها ياری مي رساند ش. 2

روستاها را گسترش داده است .از سوی ديير حفظ محيطزيست

در اين راستا الزم است ذكر شود پس از پيروزی انق

يك وظيفوه هميواني و ملوي اسوت و هور شخصوي و سوازماني

و با تارير از نيرشهای موجود و استناد به قانو اساسي ،وظيفه

اس مي

مديريت روستايي به عهدهی شورای اس مي سوررده شود ش. 93
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كه در قانو شوراها ،تاكيل دهياریها را پيش بيني شد ش. 99

كاورهای مختلف جها در روسوتاها در جهوت توسوعه محويط

دهياری يكي از نهادهای جديد در توسعهی روستايي است كوه

زيست روستايي مي دانند.

در دههی اخير جهت اداره و مديريت توسعهی روستايي ايجواد

غنوويزاده و چرمچي وا لنيوورودی ش 93در پژوهاووي بووا عنوووا

شوده اسوت .از ايون رو دهيوار بوه عنووا نماينودهی دولوت در

بررسي نقش سازما های غيردولتي در حفاظت از محيط زيست

روسوتاها نقوش بسواايي در حول و فصول ماوك ت و مسوايل

منوواطق روسووتايي اسووتا مازنوودرا ناووا دادنوود عواموول

روسوتاييا بوه دولوت بور عهوده داردش . 99در حوال حاضور در

تكنولو يكي ،عوامل اجتماعي ،عوامل اقتصادی ،عوامل موديريتي

شهرستا سواری942دهيواری وجوود دارد .دهيواریهوا از بودو

و عوامل فرهنيي با حفاظت از محيطزيست پاسخگويوا رابطوه

تاكيل تاكنو با استفاده از همياری و مااركت مردم و كمك-

مثبت و معنيداری دارند و بر اساس نتايج حاصول از رگرسويو

های دولتي به منظور رف نيازمنودیهوای عموومي ،جمو آوری

گام به گام 55 ،درصد از تغييرات مربوم به حفاظوت از محويط

زباله ،ارائه خدمات عمومي و توسعه معابر اقداماتي انجام دادهاند

زيست پاسخيويا توسط پنج متغير عوامول اجتمواعي ،عوامول

ش . 99شايا ذكر است تحقيقات گوناگوني در زمينوه ماواركت

فرهنيي ،عوامل تكنولو يكي ،عوامول سوازماني و درآمود تبيوين

در زمينه حفاظت از محيط زيست انجام گرفته است كه در ذيل

ميشود كه بهترين پيشبينيكننده مياا حفاظوت از محويط-

به برخي اشاره ميگردد:

زيست اعضای سازما های غيردولتوي منواطق روسوتايي اسوتا

تقووی و همكوارا ش 90در تحقيقووي بوا عنوووا نقوش آموووزش

مازندرا ميباشند.

روسووتاييا درحفاظووت ازمنوواب طبيعووي اسووتا كهييلويووه و

آرايش ش 99در تحقيقي با عنوا تحليل رگرسيوني عوامل مورر

بويراحمد ناا داد متغيور آگواهي و آمووزش ارتبوام مثبوت و

بر مااركت مردم در حفظ ،احيا ،توسعه و بهره برداری از مناب -

معني داری با متغير وابسته يعني مااركت در حفاظت از منواب

طبيعي تجديد شونده در استا اي م به ايون نتيجوه رسويد كوه

طبيعي داشته است .ويسي ش 94در تحقيقي بوا عنووا واكواوی

بين متغيرهای عوامول سياسوي -قوانوني ،اجتمواعي -فرهنيوي،

عوامل تأريرگذار بر جلب مااركت تاكلهای محلي در حفاظت

قابليتهوای موروجين منواب طبيعوي ،سواختار و برناموهريوای

و احياء درياچه زريوار مريووا در اسوتا كردسوتا انجوام شود

تاكي ت ترويج ،متغيرهای اقتصادی و روا شناختي بوا متغيور

نتايج به دست آمده ناا داد كه بوين متغيرهوای سون ،سوابقه

مااركت مردمي رابطه وجود دارد .در حالي كه بوين متغيرهوای

عضويت در تاكلها ،آگواهي زيسوتمحيطوي ،نيورش زيسوت-

وضعيت محتوی برنامههوای تورويج منواب طبيعوي و ماواركت

محيطي ،عوامول فرهنيوي – اجتمواعي ،موديريتي ،سوازماني و

مردمي در حفظ ،احياء ،توسوعه و بهوره بورداری منواب طبيعوي

رسانه ای – ارتباطي از نظر افراد با مياا مااركت در حفاظوت

رابطه وجود ندارد .نتايج تحليل رگرسيوني ناا داد كه از بوين

و احيا محيطزيست موورد بررسوي همبسوتيي مثبوت و معنوي

 9متغيوور عواموول سياسووي – قووانوني ،اجتموواعي – فرهنيووي،

داردر سوووطح خطوووای 3/35وجوووود دارد .عاموووي و مطيعوووي

اقتصادی ،روا شناختي ،قابليتهوای موروجين منواب طبيعوي،

لنيرودیش 95در تحقيقي با عنوا مروری بر ماوك ت زيسوت

محتوی برنامههای ترويج مناب طبيعي و برنامهريوای ترويجوي،

محيطي روستاهای ايرا و راهكارهای حل اين ماوك ت ناوا

فقط عوامل اجتماعي – فرهنيي بر متغير وابسته مااركت مردم

دادند كه مديريت محيط زيست ،كنترل كواربری هوای اراضوي،

نقش داشتهاند.

آموزش ،مااركت ،اسوتفاده از كاوتهوای دوسوتدار طبيعوت،

مراگا ش 95در تحقيقي با عنوا عوامل تعيينكننوده ماواركت

اليوهای پايدار به همراه كات محصوالت ارگانيك را از اقدامات

مردمي در پرو ههای جنيلكاری در حوضه رودخانه نيانودوكنيا
بر مبنای يك نمونه  953تايي دريافتنود رابطوه بوين ماواركت
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مردمي در پرو ه های جنيل كواری در حوضوه رودخانوه نيانودو

محوويطزيسووت و همچنووين اسووتفاده از توانووايي سوورمايه هووای

كنيا شمتغير وابسته و عوامول اجتمواعي و فرهنيوي ،اقتصوادی

اجتماعي در عرصههای زيستمحيطوي مويتوانود جهوش قابول

زيست محيطي شمتغيرهای مستقل رابطه است .نتايج حاصل از

م حظهای در حفاظت از محيطزيست كاور را فراه كند .لوذا

اين مطالعه ناا داد كه ارتبوام مثبوت و قووی بوين ماواركت

نتايج اين پژوهش ميتواند راهبردی موّرر برای برناموهريوای در

مردم و مناف به دست آمده از پورو ههوای جنيولكواری وجوود

حفاظت از محويطزيسوت باشود و موورد اسوتفاده داناوجويا ،

دارد .همچنين رابطوهای بوين وضوعيت خوانواده پاسوخيويا و

مسووال و پژوهشگرا ع قمند در ايون زمينوه بورای بررسوي

مااركت در پرو ههای جنيلكاری وجود داشوته اسوت .نتوايج

بيشتر ،قرار گيرد .همچنين با توجه به اينكوه روسوتاييا موي-

اين مطالعه ناا داد كه برای موفقيوت پورو ههوای حفاظوت از

توانند نقش مهمي در حفاظت از محويطزيسوت داشوته باشوند،

محيط زيست ،مناف اجتماعي و اقتصادی بايود توسوط موردم و

شوراهای اسو مي ،دهيارهوا و پاييواه هوای بسويج در روسوتاها

شركتكنندگا در پرو ه احساس شود .همچنوين نتوايج ناوا

حضور دايمي داشته و با اكثر ماك ت و معض ت آشنايي كامل

داد كه پيشبيني سودهای اقتصادی – اجتماعي ،سن و آموزش

داشته و مه ترين تاكلهوايي هسوتند كوه مويتواننود در ايون

از عوامل مه مااركت در پرو ه جنيلكاری است.

زمينووه راهياووا و راهنمووا باش وند .بنووابراين ضوورورت ماوواركت

پيرمرادی ش 92در تحقيقي با عنوا عوامل موورر بور ماواركت

دهيارا و نقش تارير گذاری كه در حفاظوت از محويط زيسوت

كااورزا در طرح بيابا زدايي بور روی  992كاواورز دريافتنود

امری مسل به نظر ميآيد .هد اين تحقيق بررسي عوامل مورر

كه قار ك درآمد و ك سواد بهندرت در دورههای برگوااری در

بر مياا مااركت دهيارا در حفظ و نيهداری از محيط زيست

طي دوره شركت نموده اند و نتايج ناا داد كه ارتبام معنوي-

روستايي شهرستا ساری است.

داری بين سطح سواد و درآمد با شركت در دوره هوای مربوطوه

مواد و روشها

وجود داشته است .نتايج حاصل از تجايه و تحليل رگرسيو نيا

تحقيق حاضر از نوع كاربردی و به روش توصويفي -همبسوتيي

ناا داد كه پارامترهای فرهنيي ،اجتمواعي و اقتصوادی مهو -

مي باشد ش . 99جامعه آمواری ايون تحقيوق عبارتسوت از كليوه

ترين متغيرها در مااركت بودهاند كه تواما  03درصد از واريانس

دهيارا در سال  ،9020كه  942نفر مي باشند و تعداد نمونوه

متغير وابسته را تبيين نمودهاند .پلود ش 93در پژوهاي با عنوا

بر اساس فرمول كوكرا  992نفر برآورد شد كه بورای افواايش

حفاظت از محيطزيست بيا نمود اصل پياييری حك ميكند

دقت مطالعه با اضافه كرد  03به آ در مجموع به 952رسانده

تا اشخار اقدامات و تدابير پياييرانهای جهت پرهيا و كواهش

شد و نيا بوه منظوور انتخوا نمونوه هوا از روش نمونوهگيوری

خسارات وارد به محيط زيست را اتخاذ كننود .بوهطوور كلوي در

تصادفي طبقه ای با انتسوا متناسوب اسوتفاده گرديود كوه در

اصل پياييری ،يقين و قطعيت علمي وجود دارد در حوالي كوه

نهايت جمعاً به  903پرسوشناموه پاسوخ داده شود .در تحقيوق

برعكس در اصل احتيام زيسوتمحيطوي چنوين يقينوي وجوود

حاضر برای جم آوری اط عات از دو روش كتابخانوه شاسونادی

نوودارد .آالم ش 99در پژوهاووي بووا عنوووا ماوواركت مردمووي در

به منظور آشنايي بيشتر با سوابق موضوع و دستيابي به نتوايج

اجرای قوانين محيطزيست ،بيا نمود كوه موردم بايود آمووزش

تحقيقاتي انجام شده و روش ميداني جهت اخذ اط عوات موورد

داده شوند وآگاه گردند كه مااركت در موضوعات محيطزيسوت

نياز تحقيق از پرسشنامه محقوقسواخته بهوره گرفتوه شود .بوه

باعث ميشود دنيا مكاني بهتر برای زندگي مردم و نسول آينوده

منظور تعيين روايي پرسشناموه ،از نقطوهنظورات و پياونهادات

گردد.

اساتيد گروه ترويج كااورزی ،محققوا و كارشناسوا اسوتفاده

با توجه به گسترش ابعاد مسايل محيطزيسوتي ،اهميوت يوافتن

گرديد .برای سنجيد اعتبار پرسشناموههای تهيوه شوده ،بوه-

اسووتفاده از تكنولووو یهووا و روشهووای سووازگار بووا حفاظووت

وسوويله يووك تحقيووق مقوودماتي تعووداد  03نسووخه از آ توسووط
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دهيارا شهرستا ميا درود تكميل گرديد كه پرسشناموههای
تكميل شوده بوا اسوتفاده از نرمافواار

win16

نبود دادهها بورای آزموو تعودادی از فرضويههوای تحقيوق از

 SPSSو بوه روش

آزمو های منوايتني و كروسكالواليس اسوتفاده شود .آزموو

آلفای كرنباخ مورد سنجش قرار داده شود كوه نتوايج حاصوله از

منوايتني بورای مقايسوه ميوانيينهوای دو جامعوه مسوتقل و

ضريب آلفای كرونباخ برای پرسوشناموه موذكور برابور بوا 3/55

آزمو كروسكالواليس زماني مورد استفاده قورار مويگيورد كوه

بدست آمد ،كه بيانير آ بود كوه پرسوشهوای پرسوشناموه از

تعداد نمونهها بيش از دو گروه باشد ش. 90

اعتبار علمي قابل قبولي برخوردار مي باشند .متغير وابسته اين

نتایج

تحقيق ،مااركت دهيارا در حفاظت از محيط زيست روستايي

براساس نتايج حاصل از پرسشنامه و جودول شومارهی ش 9در

شهرستا ساری مي باشد كه جهت تعيوين آ از  93گويوه در

زمينهی ويژگيهای فردی پاسخگويا  ،اكثر افراد مورد مطالعه -

در ايون

مرد بوده و از لحاظ سن ك ترين سن پاسوخگويوا  99سوال و

پژوهش متغيرهای مستقل شامل ويژگيهای فردی ششامل سون،

بيشتورين سون  39سوال بووده اسوت .بويشتورين فراوانوي در

سابقه دهياری ،درآمد ماهانه ،جنسيت ،وضوعيت تاهول ،ميواا

محدوده سني  93تا  05سال بودند كه ناا دهنده جوا بوود

تحصي ت ،نوع شغل و محل تولد  ،ويژگيهای اقتصادی ،ويژگي

دهيارا مي باشد .اكثر پاسخگويا ش 50/5درصد متأهل بودند.

های شغلي ،ويژگيهای نيرشي ،ويژگيهای آموزشي و ويژگوي-

حدود  99درصد پاسخگويا غيور دهيوار بوود شوغل دييوری

های اجتماعي ميباشد.

ندارند .اكثر پاسخگويا تحصي ت داناياهي دارند كه ايون امور

در اين تحقيق نتايج و اط عات حاصله در دو بخش توصويفي و

گويای باسواد بود آنها ميباشد .بيشتور پاسوخگويوا ش59/9

استنباطي بررسي شد كه بورای تعيوين رابطوه بوين متغيرهوا از

درصد در روستا به دنيا آموده بودنود .ميوانيين درآمود ماهانوه

ضريب همبسوتيي اسوريرمن و بورای توأرير جمعوي متغيرهوای

پاسخگويا برابر  3933333ريوال بوود كوه ميوانيين درآمودی

مستقل بر متغير وابسته از رگرسويو ترتيبوي اسوتفاده گرديود.

ناا دهنده داشتن حقوق متوسط برای دهيوارا

مويباشود.

ضريب همبستيي رتبهای اسريرمن زمواني موورد اسوتفاده قورار

اكثوور پاسووخگويووا همكوواری قووراردادی تمووام وقووت داشووتند و

ميگيرد كه دادهها به صورت رتبهای متوالي ناپيوسته باشد و يوا

ميانيين سابقه آ ها  5/45سال بوده است .همچنين اكثر آ ها

اينكه مقادير اصلي به رتبه تبديل شوند ش . 90با توجه به نرمال

دارای شغل آزاد بودند.

يك طيف پنج گاينهای استفاده گرديود و همچنوين

جدول  -0ویژگي هاي فردي پاسخگویان
میانگین

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

متغیر
سن شسال

05/20

94

39

3/55

سابقه شسال

5/45

3/95

93

9/55

مياا حقوق شريال

2033333 9333333 3939333

9599523
و مياا ماواركت در

به منظور الويتبندی سواالت تاكيل دهنده متغيرها از ديدگاه

حفاظت از آ های رودخانه و نهرهای آ

پاسخ ويا از ضريب تغييرات استفاده شد .هما طوور كوه در

تميا نياه داشتن كوچه ها و معابر روستا به ترتيب در خصوور

جدول ش 9م حظه ميگوردد ،از ديودگاه افوراد موورد مطالعوه،

مياا مااركت در حفاظت از محيط زيست ،در باالترين الويت

مياا ماواركت در جمو آوری زبالوه و ضوايعات ،همكواری در

قرار گرفتهاند .جلب مااركت مالي مردم ،در حفاظت از محيط-

3

فصلنامه انسا و محيط زيست شماره  ،44بهار29

زيست روستا ،فرهن سازی بوه كودكوا در زمينوه حفاظوت از

آهنيری و همكار

به ترتيب در پايين ترين الويت قرار گرفتهاند.

محيط زيست و نظارت بر انتقال جايياه دام به خوارج از روسوتا
جدول  -8رتبه بندي گویههاي مشارکت در حفاظت از محیط زیست روستایي از دیدگاه پاسخگویان
میانگین

انحراف

درصد ضریب

رتبهاي

معیار

تغییرات

مااركت در جم آوری زباله و ضايعات

4/35

3/32

94/50

9

همكاری در حفاظت از آ های رودخانه و نهرهای آ

4/32

3/93

95/39

9

مااركت در تميا نياه داشتن كوچهها و معابر روستا

0/24

3/53

93/40

0

4/09

3/29

99/99

4

شركت در اليروبي جدول آ و كانال فاض

0/92

3/53

99/35

5

شركت در جلسات دستهجمعي پا(سازی روستا

0/55

3/59

99/92

3

0/33

3/55

94/03

9

0/53

3/24

94/39

5

0/93

3/59

95/99

2

0/05

3/24

99/23

93

9/22

3/55

92/95

99

برنامهريای وتصمي گيری در زمينه حفاظت از محيط زيست

0/03

3/29

92/05

99

آموزش و ارشاد روستاييا در خصور حفاظت از محيط زيست

0/45

9/99

09/00

90

جلب مااركت مالي مردم ،در حفاظت از محيط زيست روستا

0/90

9/35

09/09

94

0/93

9/35

04/25

95

0/94

9/03

43/92

93

متغیر

همكاری با مركا بهداشت و درما در حفاظت از آ شر شيرين
روستا

اط ع رساني به روسوتاييا در خصوور عواقوب اسوتفاده بوي رويوه از
محيط زيست
نظارت وكنترل محيط زيست روستا
مااركت در تدوين برنامه هوای آموزشوي بورای روسوتاييا در زمينوه
حفاظت از محيط زيست
مااركت با سازما های مردمنهاد در زمينوه حفاظوت از محويطزيسوت
شنهالكاری و ....
بكارگيری روشهای غير شيميايي برای مبارزه با آفوات و بيمواریهوای
گياهي

فرهن

سازی به كودكا در زمينه حفاظت از محيط زيست

نظارت بر انتقال جايياه دام به خارج از روستا

رتبه

مااركت در حفاظت از محيط زيست روستايي شامل  93سووال

مااركت در حفاظت از محيط زيست خود را در حد "خيل زياد

ميباشد .با توجه به جدول ش 0نتايج ناا داد اكثريوت پاسوخ-

" گاارش كردند ،بنابراين بيشتر افراد ش 53درصود از محويط-

گويوا ش 34/3درصود ميواا ماواركت در حفاظوت از محويط

زيست زياد و خيليزياد حفاظت كرده بودند.

زيست خود را در حد "زياد" و 93درصد از پاسخگويوا ميواا
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جدول  -3توزیع فراواني و سطوح میزان مشارکت در حفاظت از محیط زیست روستایي
فراواني

درصد فراواني معتبر

درصد فراواني تجمعي

میزان حفاظت از محیطزیست
خيلي ك

3

3

3

ك

3

3

3

متوسط

93

95/4

95/4

زياد

54

34/3

3/53

خيلي زياد

93

93

933

جم

903

933

ميانه=  4شزياد ميانيين رتبهای= 4/4
طيف ليكرت :هيچ ش ، 3خيليك ش ، 9ك ش ، 9متوسطش ، 0زيادش ، 4خيليزيادش5

براى استفاده از آمار پارامتريوك ،نرموال بوود توزيو دادههوا

با استفاده از آزمو كولموگرو -اسميرنف بررسى شد.

جدول  -4تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهاي مطالعه توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف
متغیر

آزمون ( )K-Sانحراف معیار میانگین سطح معني داري ()Sig.

مااركت درحفاظت از محيط زيست

0/99

3/52

4/34

3/333

عوامل اجتماعي

0/933

3/39

4/99

3/333

عوامل آموزشي

9/545

3/55

0/95

3/333

عوامل اقتصادی

0/599

0/90

9/04

3/333

عوامل شغلي

0/539

3/99

4/94

3/333

عوامل نيرشي

0/905

3/59

4/99

3/333

مطابق اط عات جدول ش ، 4سطح معنيداریهای به دست آمده

شوند ش . 90هما طور كه در جدول ش 5م حظه ميگردد بوين

كوچكتر از  3/35ميباشند .پس با اطمينا  25درصد ،ميتوا

عوامل اجتمواعي ،عوامول آموزشوي ،عوامول اقتصوادی و عوامول

گفت كه دادهها از ويژگي نرمال بود تبعيت نميكنند .بنابراين

نيرشي با مياا مااركت در حفاظت از محيطزيست در سوطح

از آزمو های ناپارامتريك برای تحليل دادهها استفاده شد.

 9درصد خطا همبستيي مثبوت و معنويداری وجوود دارد ،در

تحلیل همبستگي بین متغیرهاي تحقیق

نتيجه فرضيه سطح معنيداری پژوهش مبني بور عودم ارتبوام

به منظور تعيين رابطه بين متغيرهای منتخب و مياا مااركت

بين اين متغيرها رد ميگردد.

در حفاظوت از محويط زيسوت دهيوارا از ضوريب همبسوتيي
اسريرمن اسوتفاده شود .ضوريب همبسوتيي رتبوهای اسوريرمن
زماني مورد استفاده قرار ميگيرد كه دادهها به صوورت رتبوهای
متوالي ناپيوسته باشد و يا اينكه مقادير اصلي بوه رتبوه تبوديل
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جدول  -5بررسي همبستگي بین متغیر هاي تحقیق و میزان حفاظت از محیط زیست پاسخگویان
متغیر

ضریب همبستگي  rsسطح معنيداري pنوع آزمون همبستگي شدت همبستگي

عوامل اجتماعي

**3/055

3/333

اسريرمن

متوسط

عوامل آموزشي

**3/459

3/333

اسريرمن

متوسط

عوامل اقتصادی

**3/450

3/333

اسريرمن

متوسط

عوامل نيرشي

**3/459

3/333

اسريرمن

متوسط

عوامل شغلي

3/943

3/329

اسريرمن

بدو ارتبام

سن

3/353

3/593

اسريرمن

بدو ارتبام

سابقه

3/335

3/435

اسريرمن

بدو ارتبام

درآمد

-3/399

3/532

اسريرمن

بدو ارتبام

**= معني داری در سطح  %9خطا

*= معني داری در سطح  %5خطا

آزمون من وایت ني
با توجه به نرمال نبود دادهها برای آزموو تعودادی از فرضويه

ميگيرد ش . 90هما طور كه در جدول ش 3م حظه مي گردد،

های تحقيق از آزمو منوايتني استفاده شد كه نتوايج حاصول

بين ميانيين رتبه مياا مااركت در حفاظت از محيط زيسوت

از آ در جدول ش 3آورده شده است .آزمو منوايوتنوي بورای

افراد مورد مطالعه در رابطه با متغيرهای شتاهل ،جنسيت ،محول

مقايسه ميوانيينهوای دو جامعوه مسوتقل موورد اسوتفاده قورار

معنيداری وجود ندارد.

تولد و نوع همكاری اخت

جدول -6نتایج حاصل از آزمون منوایتني بین متغیرهاي تحقیق و میزان مشارکت در حفاظت از محیط زیست افراد
مورد مطالعه
متغیر مستقل

متغیر وابسته

Sig.

Z

U

مياا مااركت در حفاظت از محيط زيست

تاهل

3/520

-3/904

999

مياا مااركت در حفاظت از محيط زيست

جنسيت

3/520

-3/904

999

مياا مااركت در حفاظت از محيط زيست

محل تولد

3/394

-9/952

950/533

مياا مااركت در حفاظت از محيط زيست

نوع همكاری

3/449

-3/932

9350

*= معني داری در سطح  %5خطا

**= معني داری در سطح  %9خطا

آزمون کروسکال والیس
برای آزمو تعدادی از فرضيه های تحقيق از آزموو كروسوكال

كوه در جودول ش 9م حظوه مويگوردد ،بوين ميوانيين رتبوه

والوويس اسووتفاده شوود كووه نتووايج حاصوول از آ در جوودول ش9

مياا مااركت در حفاظت از محيط زيست افراد مورد مطالعوه

آورده شد .آزمو كروسكالوالويس زمواني موورد اسوتفاده قورار

در رابطه با متغير تحصي ت و نووع شوغل اخوت

معنويداری

ميگيرد كه تعداد نمونهها بيش از دو گروه باشدش . 90هما طور

وجود ندارد.

2
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جدول -9نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس بین متغیر هاي تحقیق و میزان مشارکت در حفاظت از محیط زیست
متغیر وابسته

متغیر مستقل

Sig.

DF=k-1 Chi-square

مياا مااركت در حفاظت از محيط زيست

مياا تحصي ت 3/949

3/923

4

مياا مااركت در حفاظت از محيط زيست

3/359

5/243

9

نوع شغل

**= معني داری در سطح  %9خطا

*= معني داری در سطح  %5خطا

تحلیل رگرسیون ترتیبي
رگرسيو ترتيبي يك روش آمواری جهوت مودلسوازی ارتبوام

مدل برازش دارد و مياا درصد واريانس تبيين شده با توجه به

ميا متغير وابسته ترتيبي چندسوطحي بوا متغيرهوای مسوتقل

 R2مووك فووادلن 0/03 ،درصوود موويباشوود .يعنووي  03درصوود از

ميباشدش . 94با توجه به اينكه مااركت در حفاظوت از محويط

واريانس متغير م ( شمااركت در حفاظوت از محويط زيسوت

زيست به عنوا متغير م ( ترتيبي است ،بنابراين از رگرسيو

توسط متغيرهای اقتصادی ،اجتمواعي ،نيرشوي و آموزشوي كوه

ترتيبي استفاده گرديد .نتايج رگرسويو ترتيبوي بوا اسوتفاده از

همبستيي معنيداری با متغير وابسته داشتند ،تبيين ميشود.

 SPSS 16در جدول  5آمده است .نتايج ناوا مويدهود كوه
جدول -2نتایج تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر مشارکت در حفاظت از محیط زیست
درستنمایي تابع احتمالي

χ2

df

Sig.

حداكثر پتانسيل موجود برای تبيين واريانس

939/054

-

-

-

نهايي

995/533

50/424

4

3/333

مدل

R2 Cox and Snell= 3/494

R2 Nagelkerke= 3/593

R2 McFadden= 3/033

بحث
نتايج تجايه تحليل دادههای تحقيق مبين آ بود كه ماواركت

عوامل اجتماعي و متغير مااركت در حفاظوت از محويطزيسوت

دهيارا در حفاظوت از محويط زيسوت روسوتا در حود زيواد و

در سطح  9درصد خطا همبستيي مثبوت و معنويداری وجوود

خيليزياد است .همچنين نتوايج ضوريب همبسوتيي اسوريرمن

دارد يعني هرچه عوامل اجتمواعي بويشتور باشود ماواركت در

ناا داد ،بين متغير سن ،درآمد و سابقه با متغير ماواركت در

حفاظت از محيط زيست نيا افواايش موي يابود و بوالعكس .كوه

حفاظت از محيط زيست همبستيي معنيداری وجود ندارد كوه

نتايج بدست آمده با يافتههای غني زاده و چرمچيوا لنيورودی

نتايج بدست آمده با يافتههای ويسي ش ، 94ه خواني ندارد .بين

ش 93و آرايش ش 99و مراگا ش 95ه خوواني دارد .بوين متغيور

متغير عوامل اقتصادی و متغير مااركت در حفاظت از محويط-

عوامل آموزشي و متغير مااركت در حفاظت از محويط زيسوت

زيست در سطح  9درصد خطا همبستيي مثبوت و معنويداری

در سطح  9درصد خطا همبستيي مثبوت و معنويداری وجوود

وجود دارد يعني هرچه عوامل اقتصادی بيشتر باشود ماواركت

دارد يعني هرچه عوامل آموزشوي بويشتور باشود ماواركت در

در حفاظت از محيط زيست نيا افاايش مي يابد و بالعكس .كوه

حفاظت از محيط زيست نيا افاايش مييابد و بوالعكس .نتوايج

نتايج بدست آمده با يافتههای غنويزاده و چرمچيوا لنيورودی

بدست آموده بوا يافتوههوای تقووی و همكوارا ش ، 90عاموي و

ش ، 93مراگا ش ، 95آرايوش ش 99هو خوواني دارد .بوين متغيور

مطيعي لنيرودی ش 95و مراگا ش 95ه خواني دارد .بين متغير
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عوامل نيرشي و متغير مااركت در حفاظوت از محويط زيسوت

اقدام ضروری و قاط صورت پذيرد و برای جلوگيری از آلوودگي

در سطح  9درصد خطا همبستيي مثبوت و معنويداری وجوود

آ و هوا و مواد غذايي طي دوره هايي بوه روسوتاييا آمووزش

دارد يعني هرچه عوامول نيرشوي بويشتور باشود ماواركت در

داده شود توا از مصور زيواد كوود و سو در روسوتا خوودداری

حفاظت از محيطزيست نيا افاايش مييابد و بالعكس .كه نتايج

نمايند ،همچنين طي برنامه هايي روحيوه مسوووليت پوذيری را

بدست آمده با يافتههای ويسي ش ، 94ه خواني دارد .بين متغير

بين دهيارا برای مااركت بيشتر در حفاظت از محيطزيسوت

ويژگي شغلي و متغير ماواركت در حفاظوت از محويط زيسوت

افاايش دهند.

همبستيي معنيداری وجود ندارد.

همچنين با توجه به نقش عامل آموزشي بر مياا ماواركت در

پیشنهادات

حفاظت از محيط زيست دهيارا پيانهاد مي گردد ،برنامههای

در اين بخوش بوا توجوه بوه نتوايج حاصول از آموار توصويفي و

آموزشي شتلوزيو  ،راديو و اينترنت ...پيرامو مسايل حفاظت از

استنباطي پيانهادات ذيل ارايه ميگردد:

محيطزيست ساخته شود و در سر لوحه كار صودا و سويما قورار

بر اساس نتايج رتبهبندی گويه های مااركت حفاظت از محويط

گيرد و بسترهای الزم جهوت برگوااری كو سهوای آموزشوي و

زيست پيانهاد مي شود ،طي برنامه هايي دهيارا را مجا بوه

ترويجي در زمينه حفاظت از محيطزيست مهيا شوود و كتوا -

مااركت بيشتر در جمو آوری زبالوه و ضوايعات و تميوا نيواه

هايي پيرامو مسايل حفاظت از محيط زيست نياشته شود.

داشتن كوچهها و معوابر روسوتا نماينود ،و بوا پيامودهای عودم-

منابع

حفاظت از آ های رودخانه و نهرهای آ آگاه سازند تا دهيارا
احساس تكليف كنند و در اين امر همكاری بيشتر نمايند.

 -9ازكيووا ،مصووطفي ،ايموواني ،علووي" ،توسووعه پايوودار
روستايي" .تهرا  :اط عات.9059 .

با توجه به نقش عامل اقتصادی بر مياا مااركت در حفاظت از

 -9هاووياری ،ر" ،توريس و روسووتايي و معرفووي اموواكن

محيط زيست دهيارا توصيه مي گردد كه برای جلب مااركت

توريستي منواطق روسوتايي شهرسوتا سردشوت بوا

روستاييا دولت اقدام به داد ماوقهای موادی شپوول ،كواال و

تاكيوود بوور توسووعه پايوودار" .دومووين همووايش ملووي

 ...نمايد .و نيا برای دهيارا  ،شمتناسب با مياا انجام كارهوايي

راهكارهای توسعه اقتصادی با محوريت برنامه ريوای

در راستای حفاظت از محيط زيست  ،ماايا و حقوق مناسوبي در

منطقه ای .داناكده علووم انسواني ،9029 ،داناوياه

نظر گرفته شود و طي دستورالعمل هايي درصدی از پورو ههوا و

آزاد اس مي سنندج.

طرحهای بخش كااورزی توسط دهياری انجام پذيرد.

 -0اميرانووي ،محم ود ه وادی ،ظريفيووا  ،ش واپور" ،نقووش

با توجه به نقش عامل اجتماعي بر مياا ماواركت در حفاظوت

سووازمانهای غيردولتووي در رونوود توورويج و توسووعه

از محيطزيست دهيارا توصيه ميگوردد ،بورای حفوظ و احيوا

روستايي" .ماهنامه جهاد .خرداد و تير  ،9059شماره

محيطزيست در تمام مراس های اجتمواعي ،موذهبي ،فرهنيوي

.959

روستا ،دهيارا در زمينه محيط زيست نكاتي را بيوا نماينود و

 -4مهدوی ،مسعود ،نجفي كاني ،علي اكبر" ،دهياریهوا،

برای آشنا كرد روستاييا با مسووليت آ ها در زمينه حفاظت

تجربهای ديير در مديريت روسوتاهای ايورا ش نمونوه

از محيطزيست ،ك سهای آموزشوي برگواار گوردد و همچنوين

موووردی دهياريهووای اسووتا آذربايجووا غربووي ".

برای شركت در كار دستهجمعي از دورا كودكي فرهن سوازی

فصلنامه پژوهش های جغرافيايي ،9054 ،شماره .50

شود.
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