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 :دهیچك
های این تحقیق با هدف کلی نقش مجراهای آموزشییی  ر بهدو  مرییارک 

زیسیی  انجام شییدم هامما آماری های حفاظ  از محیطروسییتاییاد  ر حر 
(م با N=7931کرییاورزاد شییهرسییتاد  یواندره بو  ) تحقیق شییامك کلیا

نواد نمونا با ع آنهانفر از  262گیری کوکراد تمدا  اسیییتفیا ه لرمول نمونا
پرسیییریییناما با رو   232ها انتخیا  شیییدنیدم برای الاایش اعتدار یالتا

ای تصییا لی با انتسییا  متناسییع توزیه شیید کا  ر نهای  گیری حدقانمونا
 كیوتحلایتجاکامك تکمیك گر ید و مور   صییور باپرسییرییناما  272تمدا  

هممی  توسط ای بو  کا روایی آدقرار گرل م اباار اصیلی تحقیق، پرسرناما
شد  دییأتاز متخصیصاد و پایایی متییرهای آد توسط رریع آففای کروندا  

(α>0.7 م)الاار وسییلا نرمها با ا ه كیوتحلایتجاwin18SPSS  انجام شدم
 اری بین ابمییا  نتیای  تحلییك همدسیییتکی حییاکی از راب یا مندی  و ممنی

روسییتاییاد بو م با مرییارک   افمللی(مجراهای آموزشییی )محلی، ملی و بین
 ریأثتعلاوه بر این نتای  ریریع رگرسییود نراد  ا  ابما  مجراهای آموزشی 

 21/32 کایحوربا اری بر بهدو  مریییارک  روسیییتاییاد  ارند مند  ممنی
 رصیید از تیییرا  متییر وابسییتا )مرییارک ( را تدیین نمو ندم همتنین نتای  

های حفاظ  می را  ر حر ها مر تحلیك عاملی راهکارهای بهدو  مرییارک 
های تقوی  لرهنگ مرارک  و حفاظتی، راهکار زیسی  را  ر عامكاز محیط

ار یی، راهککارامدیریتی و لرهنکی، راهکار مرییورتی و آگاهی، اثربخرییی و 
ین راستا بندی کر م  ر اساختاری و ترکیلاتی و بهدو  تمهد و مسئوفی  حدقا

یاد  ر های روستایهه  بهدو  مرارک یی هارنها یپنتای  تحقیق  بر اساس
 مزیس  ارائا شدهای حفاظ  از محیطحر 

 

مجراهای آموزشییی، مرییارک  روسییتاییاد، حفاظ ، : هاي کلیديواژه

 مزیس ، شهرستاد  یواندرهمحیط
 

 

 

Abstract: 

This research was conducted with the general purpose of the 
role of educational channels to improve the participation of 
villagers in environmental protection projects. The 
population of the study consisted of all farmers in 
Divandareh city (N = 7931). Using the Cochran sampling 
formula, 260 of them were selected as samples. To increase 
the credibility of the findings, 290 questionnaires were 
distributed by proportional random sampling method. 
Finally, 274 questionnaires were completed and analyzed. 
The main instrument of the study was a questionnaire whose 
validity was confirmed by a group of experts and the 
reliability of its variables was confirmed by Cronbach's alpha 
coefficient (α> 0.7). Data analysis was done by SPSSwin18 
software. The results of correlation analysis indicated a 
positive and significant relationship between the dimensions 
of educational channels (local, national and international) 
with the participation of villagers. In addition, the results of 
regression coefficient showed that the educational channels 
dimensions have a significant positive effect on improving 
the participation of villagers, which explained 90.08% of the 
variation of the dependent variable (participation). The 
results of factor analysis also identified ways to improve the 
participation of people in environmental protection schemes 
in strengthening the culture of participation and protection, 
management and cultural strategies, advisory and awareness 
strategies, effectiveness and effectiveness, structural and 
organizational strategy, and improving commitment, and 
responsibility. In this regard, based on the results of the 
research, suggestions were made to improve the participation 
of villagers in environmental protection projects. 
 

Keywords: Educational Channels, Villagers 
participation, Protection, Environment, Divandarreh 
City. 
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 مقدمه
زیسیییی  ن یر روی محیطهییای پیش ر  نیییای امروز بحراد

ها، تخریع منابه حدیمی، گرمیایش ههیانی، تخریع زیسیییتکاه

کا   سیی نیازاالاایش انواع آفو گی، رشیید هممی  و موار ی 

 هند، بیا نحوی زنیدگی بریییر را تح  تأثیر قرار می هرکیدام

 & Kaiser et al., 1999; Salahi Emranانکارناپذیرند )

Agha-Mohamadi, 2008; Saiedani & Dehghani, 

، بدود مرز و نوعریییاداز  ن رصیییرفهیا (م این بحراد2010

و عموماً وهو  یکی، بروز و تردید  یکری را با  اندشمولههاد

(م امروزه، ریرا بسیاری از Yildiz et al., 2011همراه  ار  )

 ، همتود گرم شییددبرههادمحی ی حاکم مرییکلا  زیسیی 

تییدریجی زمین، تیییرا  آ  و هوایی، آفو گی هوا، کمدو  آ ، 

و نابو ی تنوع اکوسییستم حدیمی ریرا  ر  کاهش منابه حدیمی

 & Nik Ramliمیحیی ی بریییر  ار  )رلیتییار زیسیییی 

Mohammad, 2012 ؛Abbaszadeh et al., 2016 م)

یاری بس بارادیززیسیتی گام نخس ، پیامدهای مریکلا  محیط

ی های بمد توسییمار ی انسییاد  ار  و  ر گامبرای سییلام  ل

 هدم با قرار می ریتأثاقتصیییا ی، اهتماعی و لرهنکی را تح  

هییای عمومی  ر خصیییوط مخییاحرا  همین  فیییك، نکرانی

را  های انساد و تییی ر حال الاایش اس  لمافی  زیستیمحیط

زیسیی ، از حرف  یکر این تیییرا  با عواقع نامناسییدی محیط

(م Yildiz et al., 2011انجامد )ر سلام  انساد میخصوصاً  

  زیسفذا یکی از راهکارهای اهتنا  از آسیع رساندد با محیط

ی ووسسم ها با و هلوگیری از تخریع آد، تیییر رلتار انسیاد

 رونیازا(م Vahida et al., 2017گرایانا اسیی  )ابما  حدیم 

 یرا تأثبا  آنهاو تددیك  تأثیرا کاهش این  کم س حذف و یا 

ا ها ببا قدر  تخریدی کمتر از وظایف تمامی کریییورها و مل 

(م انساد موظف اس  کا Yildiz et al., 2011رو  )شمار می

زیسیی ، عواقع این های خو   ر قدال محیطبرای هدراد غفل 

بکوشیییدم امروزه با  ر ن ر  آنهاتیأثیرا  را بذیذیر  و  ر کاهش 

زیسیی ، حیا  برییر و  یکر محیط گرلتن این حقیق  کا زوال

افمللی بسییییاری های بینانداز ، تلا موهو ا  را با خ ر می

زیسیییتی انجام گرلتا اسییی  کا از برای حك مریییکلا  محیط

زیس  های مر می  ر حفاظ  از محیطمریارک  آنها ترینمهم

های اخیر با مرییخ  (م  ر سییالAlp et al., 2006اسیی  )

با عنواد سا رکن اساسی  س یزطیمحشیدد اقتصا ، انساد و 

زیس  بر  ر امر حفاظ  از محیط ن رادصاحع ر توسیما، هما 

های حفاظتی بیش از مریییارکی  مر می روسیییتاییاد  ر حر 

ستی زیکنند این الرا  حك مرکلا  محیطگذشیتا پالریاری می

 انند را بدود مریییارک  روسیییتائیاد  شیییوار و غیرممکن می

(Flamm, 2009 م سیخن از) ها و مرارک  روستاییاد  ر حر

  زیستی سخنی اسمحیط مسائكهای توسما روستایی و ن ریا

 8372 تواد  هاکا قدم  زیا ی ندار  و نق ا آغازین آد را می

باید بذذیریم کا مفهوم مرییارک  مفهومی  وهو نیباا  انسیی 

اد با زندگی روسیتائی ربازی  یرینا و همراه روسیتاییاد بو ه و از 

های مر می  ر د  اشیییتیا اسییی م فذا اهمی  مریییارک پیونی

ا افمللی بزیسی   ر س و  بینسیازی و حفاظ  از محیطبهینا

 ,Nakamura, 2008; IFCاسیی  ) شییدهشییناختارسییمی  

2012; Hanna et al., 2014 های مهم مرارک  ( و از مای

زیسییتی حراحی مناسییع پروژه، مرییروعی  های محیط ر پروژه

ها و هلوگیری از اتلاف وق   ر مدارزه ش هاینابیرتر حر ، کاه

 ,Johnson & Daggزیستی را  ر بر ار  )با مرکلا  محیط

2003; Prno & Slocombe, 2012; Rozema et al., 

 زیستیموانه مهم مرارک   ر بخش محیط ترینمهم(م از 2012

 ;Kwiatkowski et al., 2009محدو ی  منابه اسییی  )

Spectra Energy, 2014 گسییتر ه  حوربا( و هوامه محلی

 ,.Lawe et alتمایك با مرارک  لمافانا  ر این بخش  ارند )

2005; Lajoie & Bouchard, 2006; Glucker et al., 

از زیس  نی(م فذا برای مرارک  بهینا  ر حفاظ  از محیط2013

اسی  کریاورزاد آموز  فازم را بدینند کا از سا شاخ  اصلی 

 اس : شدهكیترک

زیسیی :  یدگاه تحقیقی و اکترییالی افف( آموز   رباره محیط

 ,Doyleباشد ) ار  و  رصد  یالتن ماهی  ناحیا م افماتی می

شیییناختی بر حجم احلاعا  لر   صیییور با( اهداف آد 2000

ای و شیییناختی  ر راب ا با الاایید و تمرکا  ر  انش پیاییامی

 باشدمیی من رهمزیس   ار  و بازتابی از عنصر محیط

ای هه   ستیابی با زیسی : وسیلا ( آموز  از حریق محیط

 دمباشو ارتقاء س ح یا گیری می نکریکل انش شراکتی و 

 های آگاهانا بازیس : بر توسما گرایشج( آموز  برای محیط 

 ار م  ر حقیق  باارز ، رلتار و  دیتأکزیسییی  سیییمی  محیط

باشییید خلاقی میگرایش سیییروکیار  ار  و بازتابی از عنصیییر ا

(Tuncer et al., 2009) بنیابراین، آموز  مریییارک   ر ؛

ی لمال  ر زمینا آگاهی،  انش و لرایندزیس  حفاظ  از محیط

هایی اس  کا منجر با  رک، تمهد، تصمیما  آگاهانا و مهار 

عملکر های سیازنده برای احمیناد از احساس مسئوفی  نسد  

های وابستا با کره زمین زیستی  ر هما بخشمحیط مسائكبا 

(م برای حك 8913شو  )هوکار و میر اما ی، زیسی  میو محیط
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هی ترین امور، الاایش آگازیستی یکی از اساسیمرکلا  محیط

احیلییاعییا  اسیییی  کییا این مهم نیییاز بییا آموز   ار  و 

(Mirdamadi et al., 2010 م)ای با تحقیقیا  گسیییتر ه

راورزاد  ر حفاظ  از اهمی  نقش آموز   ر مرارک  بهینا ک

 م افما  مختلف با نقش کااند زیس  پایدار اشاره  اشتامحیط

 ,.Zsoka et alزیستی  ر مرارک  بهینا )های محیطآموز 

2013; Cincera & Krajhanzl, 2013سیییازی ( زمینا

 ,Fudge & Petersمریییارک   ر حفاظ  از منابه حدیمی )

2011; Velasco & Harder, 2014رییارک   ر ( نقش م

 (Bremmers et al., 2009ارتداط مناسع با محیط حدیمی )

 ,Redman & Redmanنقش  انش  ر مریییارک  بهینا )

اند و مجموعا این تحقیقا ، تلا  برای (  تیاکیید نمو ه2014

 ,Tanner & Kast) بر ار ی محیط پایدار را  ر سوباحرک  

2003; Wang et al., 2014نراد اورال  ر تحقیقا  خو (م  

ی بین مرارک  مر می و حفاظ   اریممن ا  کا راب ا مند  و 

(م یمقوبی و همکاراد Oral, 2008) زیس  وهو   ار از محیط

س  و زی ر تحقیقی  ر آفاباما  ر زمینا نکر  نسیید  با محیط

تمایك با مریارک ، تحقیقی با استفا ه از پرسرناما انجام  ا ند 

میااد تمایك الرا  با مرارک   ر کا با این نتیجا رسییدند کا 

ی با حفاظ  از  اریممنزیس  راب ا ی حفاظ  از محیطهاحر 

 من وربا(م  ر پژوهریییی Yaoqobi et al., 2005آد  ار  )

زیسیییتی  ر کریییور بررسیییی راب ا بین آموز  و رلتار محیط

ی بین  اریممنسریلانکا با این نتیجا رسیدند کا راب ا مند  و 

ی بر مریییارک  بهینا  ر حفاظ  از رگذاریتأثا بیا این  و مقوفی

 ,Turkestani & Arulrajahزیسیییی  وهو   ار  )محیط

(م کارور  ر تحقیق خو  با این نتیجا رسییید کا  اشییتن 2016

سییی ح بیافیای روحییا مریییارک   ر مر م با هماد اندازه  ر 

هیای مربوط حفاظ  از لایییای سیییدا و محیط حدیمی زمینیا

(م م افما  محققین  یکر  ر این Carver, 2000برخور ارند )

های آموز   رگروزیسییی  پایدار زمینا نریییاد  ا  کا محیط

ه  اری بر بهدو  منابممنی ریتأثمریارکتی پایدار اس  و آموز  

 & Piet, 2011; Zimmermannحییدیییییمییی  ار  )

Heckelei, 2012ای  ر زمینییا نقش (م آرکوری  ر م ییافمیا

زیسی  نراد  ا  کا بین  انش یط انش بر بهدو  و حفاظ  مح

و   اری وهزیسیییتی حفاظتی راب ا مند  و ممنیو رلتار محیط

 ر تحقیقی  (228۲ونای و همکاراد )ا (مArcury, 2008 ار  )

 ر زمینا رلتار مرارکتی پایدار  ر اقداما  زراعی و نریاد  ا ند 

 هایبر بهدو  مرارک  مؤثرهای حفاظتی نریاد  ا  کا آموز 

هتر آد رلتارهای حفاظتی را ب تدهبامندتی  اشتا و  ریتأث مر می

(م  ر Unay-Gailhard & Bojnec, 2015 هند )انجام می

 هایهای مریارک  روستاییاد  ر حر تحقیقی  ر زمینا چافش

عدم  آنهاترین زیسییی  نریییاد  ا  کا مهمحفیاظی  از محیط

  ر این زمینا اسییی  روزبیابرخور اری از آموز  منیاسیییع و 

(Udofia et al.,2017  م کوکارتین و کوتکراو  ر م افما خو)

زیس  پر اختند کا نتای  نراد  ا  با بررسیی نکر  با محیط

زیس  الرا  م افما شیده نکر  مسیاعدی با حفاظ  از محیط

ا ی ک رهرصییورتندارند همتنین نتای  تحقیق آناد نرییاد  ا  

رار گیرند زیسییتی قهای مناسییع محیطالرا   ر ممرض آموز 

نکر  با آموز  راب ا  چراکانکر  مسیاعدی خواهند  اش  

(م Kokkarinen & Cotgrave, 2010 اری  ار  )میمنی

تی بر زیسهای محیطآموز  ریتأثکلانتری و لتاحی با بررسیی 

تیییر رلتار پاسیییخکویاد  ر اسیییتاد کرمانریییاه پر اختند نتای  

امك سییا زیسییتی شییهای محیطپژوهش نرییاد  ا  کا آموز 

)آ ، خیاک و هوا( بر تیییر رلتار نسییید  با حفاظ  از  مؤففیا

(م Kalantari & Fatahi, 2013 ار  ) ریتأثزیسییی  محیط

اسییممیلی و میر اما ی نرییاد  ا ند کا میااد  انش، مهار  و 

از  ی حفاظ آموزشهای  ر  وره کنندهشرک بینش پاسخکویاد 

 ا  انش الرا  راباس  و س ح تحصیلا  و  التایشیالاامحیط 

زیسییی  سیییافم  ار   اری بیا حفیاظ  از محیطمندی  و ممنی

(Esmaeili & Mirdamadi, 2011)بندی اما  ر یک همه ؛

نواد با ع تنهانازیس  روستا تواد گف  کا حفاظ  از محیطمی

توسیما پایدار روسیتایی بلکا با عنواد ارز   ریناپذکیتفکهاء 

 و ر یمور پذهای آتی و نسیییكنسیییك امروز  ازیمور نبنیا ین 

اسییی م مصیییا یق ناپایداری همانند اسیییتفا ه  قرارگرلتا دیتأک

رویا منابه پایا، بر اری و تخریع بینامناسیییع از انرژی، بهره

هییا و غیره کییا عمییدتییاً لقر، الاایش هممییی ، الاایش آفو گی

شوند و ناگایر زیسی  روسیتا نیا محسیو  میمریکلا  محیط

روسییتا و توسییما پایدار اهمی  روزالاود زیسیی  حفاظ  محیط

تری یابدم با پیریرل  لناوری، مریکلا  انسیاد  امنا وسیهمی

ین ترهای زیسییتی از مهمنابسیامانی کایحوربااسی   داکر هیپ

های ههاد امروز اسییی م مسیییائك و مریییکلا  متمد   غدغا

محی ی، اذهاد را با خو  مریول  اشتا و زمینا را برای زیسی 

 هایی  ر خصوط توها بیرتریریتر هه  وره سیاس تلا  ب

زیسیی  روسییتا با وهو  آور ه اسیی م  ر این راسییتا با محیط

زیسییتی همتود شییهرسییتاد  یواندره نیا با مرییکلا  محیط

لا  لار سا یتأسلرسیایش، ندو  مراکا  لن زبافا، عدم احدا  

بیا همراه مریییکلا  ناشیییی از کمدو  آ  و آفو گی منابه آ  

تواد با آد تیییر کاربری اراریییی، آفو گی   کا میروسیییروبا

را  شیییدهحفاظ های روسیییتایی، تخریع مناحق هوای محیط

اریالا نمو  کا  ر ندو  آموز  صیحیح مرارک   ر حفاظ  و 
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اسییتفا ه صییحیح از منابه حیاتی بر مرییکلا  این من قا الاو ه 

بر مریییارک   رگذاریتأثاسییی ، فیذا ریییروری اسییی  عوامك 

ی آناد  ر هاتا بتواد اثری مند  بر بهدو  لمافی  شدهییشیناسا

  آموز شدهمرخ ا بیا  تحقیق  اساس براین زمینا  اشی  

واقه شو   ر این راستا پژوهش  مؤثرتواند  ر این زمینا بهینا می

حاریییر با هدف بررسیییی تأثیر مجراهای آموزشیییی  ر بهدو  

زیسییی  های حفاظ  از محیطهای مر می  ر حر مریییارک 

 نجام شد، هه  نیك با آد اهداف اختصاصی زیر  ندال شدما

 مور م افماای روستاییاد های لر ی و حرلابررسی ویژگی م8

بررسییی ورییمی  میااد اسییتفا ه از مجراهای آموزشییی و  م2

 زیس های روستاییاد  ر زمینا حفاظ  از محیطمرارک 

ی هاروابط و تأثیرا  مجراهای آموزشییی بر بهدو  مرییارک  م9

 زیس های حفاظ  از محیطمر می  ر حر 

های حفاظ  از تحلیك راهکارهای بهدو  مریییارک   ر حر  م2

 زیس   ر میاد هوامه روستایی م افما شدهمحیط

 

 هامواد و روش
 با توها با و میاهیی  از نوع تحقیقیا  کمی ازن راین تحقیق 

 ها هاء تحقیقا  توصیفیگر آوری  ا ه ازفحاظهدف کاربر ی، 

ی باشیدم هامما آماری تحقیق شامك کلیااز نوع همدسیتکی می

کریاورزاد )روسیتاییانی کا با شیك کراورزی مریول هستند( 

 یواندره )اسیتاد کر سیتاد(، شامك بخش مرکای  شیهرسیتاد

نفر( کرییاورز بو ند  983۲نفر( کرییاورز، بخش سییارال ) 2796)

(N=7931م با اسیییتفا ه لرمول نمونا)با وار  گیری کوکراد و 

های کر د انحراف ممیار متییر وابستا تحقیق )مرارک   ر حر 

با عنواد نمونا  آنهانفر از  262زیسیی ( تمدا  حفاظ  از محیط

پرسرناما با  232ها انتخا  شیدند کا برای الاایش اعتدار یالتا

های مختلف با ای تصیییا لی )بخشگیری حدقارو  نمونیا

و از هر بخش یک  هستاد و از عنواد حدقا  ر ن ر گرلتا شد 

هر  هسییتاد یک روسییتا( با انتسییا  متناسییع توزیه شیید کا 

کامك تکمیك گر ید و  صور باپرسیرناما  272تمدا    ی رنها

اباار اصییلی تحقیق،  (م8قرار گرل  )هدول  كیوتحلایتجامور  

ا شده بو م پرسرنام آزمودشیپای محقق ساختا و از پرسرناما

گویا مربوط با  82ر بخش بو م قسم  اول: مذکور شیامك چها

های لر ی، اهتماعی و اقتصیا ی، قسم   وم آد شامك ویژگی

هییای گویییا ههیی  سییینجش میااد مریییارکیی   ر حر  82

گویا هه   87زیسییتی بو ، قسییم  سییوم پرسییرییناما محیط

سیینجش میااد اسییتفا ه از مجراهای آموزشییی بو  و  ر نهای  

سنجش راهکارهای بهدو   گویا هه  22قسیم  چهارم شامك 

زیسییتی بو م های حفاظ  محیطهای مر می  ر حر مرییارک 

هه  تمیین روایی پرسیریناما از هممی از متخصصاد استفا ه 

ن رها و پیریینها های آناد اصییلاحا  فازم  ر  اسییاس برشیید و 

من ور برآور  پایایی پرسییرییناما از پرسییرییناما با عمك آمدم با

  استفا ه گر ید کا مقدار آففا برای آزمود ریریع آففای کروندا

برای  و 71/2، برای مجراهای آموزشی 12/2قسیم  مرارک  

با  11/2زیستی های محیطراهکارهای بهدو  مریارک   ر حر 

 شدهامحاسد سی  آمدم با توها با اینکا ررایع آففای کروندا  

اسیی   7/2های پرسییرییناما بافاتر از برای هر یک از قسییم 

رسرناما از پایایی خوبی برای انجام تحقیق برخور ار بنابراین، پ

یااد م بر اساس مور م افمابندی روستاییاد حدقا من وربابو م 

مریارک  و اسیتفا ه از مجراهای آموزشی توسط آناد از تفاو  

زیر  صیییور با (ISDMانحراف ممییار از مییانکین ییا ممییار )

 (:Gangadharappa et al., 2007) استفا ه شد

 A<Mean- Sd :کم

 Mean- Sd<B<Mean+ Sd :متوسط

 C>Mean+ Sd :زیا 

 Sdمیانکین و  Meanفیازم بیا ذکر اسییی  کا  ر لرمول بافا، 

ر  و   ها ا هتحلیك  من ورباباشدم انحراف ممیار از میانکین می

 81نسیییخا  SPSSار الای از نرماسیییتنداحبخش توصییییفی و 

اسییتفا ه شییدم بدین من ور  ر بخش آمار توصیییفی از لراوانی، 

 رصییید، میانکین و انحراف ممیار  ر بخش آمار اسیییتنداحی از 

 تحلیك همدستکی، رگرسیود و تحلیك عاملی استفا ه شدم

 

با تمدا  هممی  مور م افماروستاهای  .1جدول   

 بخش  هستاد روستا

 سارال سارال گاوآهن

اغا علیاز   کوفا 

 مرکای قراتوره قراگك
 چهك چرما شریف آبا  

 اوباتو خاکی بیگ
 کرلتو

 زرینا قلما روتلا
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مور م افمامن قا . 1شکل   

 

 نتایج تحقیق

های فردی، اجتماعي و اقتصادی کشاورزان ویژگي -

 موردمطالعه
 21/22 مور م افمانتای  نریاد  ا  کا میانکین سن کراورزاد 

سال و  28 آنهاترین بو  کا هواد 92/82ل با انحراف ممیار سیا
 آنهاسییال  اشیی م میانکین  رآمد سییافیانا  72 آنهاترین مسیین

میلیود توماد بو م کراورزاد  92/7 آمده س بابرحسیع نتای  
هکتار زمین با انحراف  91/1حور متوسییط  ارای با مور م افما

حور متوسط  ارای د بابو ند همتنین این کریاورزا 62/۲ممیار 
باشند، همتنین م افما  حاکی از ق ما زمین کریاورزی می 7

 رصد(  ارای شیلی غیر از کراورزی و  77/62نفر ) 872آد بو  
 رصد( لقط با شیك کراورزی لمافی   ارند و  29/97نفر ) 822
های ترویجی شرک   اشتند و  رصد(  ر  وره 12/۲8نفر ) 822
های ترویجی شیییرک  صییید( نیا  ر  وره ر 81/21نفر ) 892

 2 ر هدول  مور م افمانتای  سیایر مریخصا  الرا   نداشیتندم
 آمده اس م
های فردی کشاورزان . توزیع فراواني ویژگي2جدول 

 موردمطالعه
 نما  رصد ممتدر لراوانی س و  متییر متییر

سییییی ییح  -
 تحصیلا 

  66/7 28 سوا بی
  27/22 ۲۲ ابتدایی

  22/27 72 راهنمایی
 * 88/92 11  یذلم

  86/89 96  یذلم با بافا

نییکییرانییی  -
 مسییییییائیییك

 زیستیمحیط

  22/1 22 کم یلیخ
  67/88 92 کم

  27/22 ۲۲ متوسط

  32/23 12 زیا 

 * 92/92 19 ا یز یلیخ

میااد تمایك  -
 با مرارک   ر

هیییای حییر 
حییفییاظیی  از 

 زیس محیط

  82/۲ 82 کم یلیخ
  66/7 28 کم

  22/27 72 متوسط

 * 32/23 12 زیا 
  82/21 77 ا یز یلیخ

علاقا با  -
 ینیروستانر

  7۲/1 22 کم یلیخ
  ۲2/89 97 کم

 * 88/92 11 متوسط
  22/27 72 زیا 

  62/81 ۲8 ا یز یلیخ
 

بررسي وضعیت میزان استفاده از مجراهای آموزشي 

از  های روسااتاییان در زمینه افا تو مشااارکات

 زیستمحیط
های مربوط با میااد اسیییتفا ه از بندی گویااوفویی  من وربیا

زیس  مجراهای آموزشیی روستاییاد  ر زمینا حفاظ  از محیط
آمده اس م  2از میانکین استفا ه شدم نتای  این بخش  ر هدول 

شو  کا روستاییاد م افما مراهده می 9بر اسیاس نتای  هدول 
ترین اسیییتفا ه از احلاعا  بیش شیییده برای با  سییی  آور د

راد رهد»و کمترین استفا ه از « اعاای خانوا ه»و « تلویایود»
 کنندممی« نرریا  آموزشی»و « محلی

 ی میااد استفا ه از مجراهای آموزشیبند یاوفو. 3جدول 

 Mean مجراهای آموزشی -
انحراف 
 ممیار

 اوفوی 

 8 61۲/2 82/2 اعاای خانوا ه -
 2 7۲2/2 22/2 اقوام -
 9 1۲2/2 7۲/9 همسایکاد -
 2 722/2 66/2 هها  کراورزی -
 ۲ 631/2 ۲۲/2 منابه حدیمی -
های خدما  مراوره شرک  -

 کراورزی
27/2 722/2 6 

 7 611/2 92/2 م لمین روستایی -
 7 172/2 92/2 آبخیا اری و منابه حفاظ  -
 1 7۲۲/2 ۲1/8 رهدراد محلی -

 - 7۲2/2 16/2 های محلی* کانال

 8 6۲۲/2 21/2 تلویایود -
 2 711/2 12/2 کتا  -
 9 1۲۲/2 22/2 مجلا  -
 2 672/2 22/2 روزناما -
 ۲ 722/2 1۲/8 نرریا آموزشی -

 - 729/2 ۲3/2 های ملی* کانال
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 8 722/2 ۲۲/2 اینترن  -
 2 699/2 21/2 را یو -
 9 2۲7/2 22/2 های مجازیشدکا -

 - 688/2 28/2 افمللیهای بین* کانال

 ا یز یلیخ -۲زیا   -2متوسط  -9کم  -2 کم یلیخ -8* مقیاس: 
 

اد میا اسییاس بربندی پاسییخکویاد م افما شییده من ور گروهبا
  ررو حوری کا اسیییتفا ه آناد از مجراهای آموزشیییی، هماد

( اسییتفا ه شییدم نتای  این ISDMتحقیق بیاد شیید از ممیار )
 مده اس مآ 2بخش  ر هدول شماره 

ی میااد استفا ه از مجراهای آموزشی  ر میاد بندگروه. 4جدول 

 مور م افماالرا  
  رصد تجممی  رصد لروانی میااد استفا ه

 27/26 27/26 72 کم -

 29/72 86/22 828 متوسط -

 822 ۲7/23 18 زیا  -

 میانکین
۲۲/96 

 3۲ حداکنر: 92/7 حداقك:
 انحراف ممیار:

61/88 

مراهده  2 ر هدول شیماره  شیدهارائاهای التای اسیاس بر

 رصییید( از روسیییتیاییاد  ۲7/23نفر ) 18شیییو  کیا لقط می
اسیییتفا ه بافایی از مجراهای آموزشیییی  ر زمینا  مور م یافمیا

نفر  828زیسیی   ارند، این  ر حافی اسیی  کا حفاظ  از محیط
 رصد(  27/26نفر ) 72متوسط و  حوربا آنها رصید( از  86/22)

کنندم بر این اسییاس،  ه کمی از مجراهای آموزشییی میاسییتفا
ی از اسییتفا ه بافای مور م افماتواد گف  کا اکنر روسییتاییاد می

نفر  839میااد اسیییتفا ه  چراکامجراهیای آموزشیییی نیدارند، 
اسییتفا ه کم و متوسیی ی از مجراهای  آنها رصیید( از  29/72)

 آموزشی  ارندم
های مریییارک  بندی سییینجااوفویی  من وربیاهمتنین 

زیس  از آماره رریع های حفاظ  از محیطروسیتاییاد  ر حر 
 ۲تیییرا  اسیییتفا ه شیییدم نتای  این بخش  ر هدول شیییماره 

موار   ۲احلاعا  مندرج  ر هدول  اسییاس براسیی م  شییدهارائا
و « زیسیی های حامی محیطها و ترییکكهمکاری با سییازماد»
از « زیسیی های مر می  ر حفاظ  از محیطترییکك سیتأسیی»

 اوفوی  بافاتری از  یدگاه پاسخکویاد برخور ار اس م

 

 زیس ی حفاظ  از محیطهاحر بندی ورمی  مرارک  روستاییاد  ر اوفوی . 5جدول 
 اوفوی  رریع تیییرا  انحراف ممیار میانکین گویا

 8 812/2 728/2 82/2 زیس های حامی محیطها و ترکكهمکاری با سازماد -
 2 817/2 722/2 1۲/9 زیس های مر می  ر حفاظ  از محیطترکك سیتأس -

 9 832/2 782/2 72/9 زیس سازی و بسی  نمو د هوامه محلی برای حفاظ  از محیطظرلی  -
 2 839/2 77۲/2 22/2 زیس محیط از حفاظ   ر روستاییاد  یکر با هممی مرارک  -

 ۲ 832/2 722/2 12/9 یستیزهای محیط ر لمافی   اوحلداناهای مرارک  -
 6 837/2 711/2 31/9 زیس های اهرایی حفاظ  از محیط ار بو د بخری از هایناعهده -
 1 226/2 122/2 11/9 زیس  ر حفظ محیط مؤثرهای آموزشی هه  مرارک  شرک   ر  وره -

 3 227/2 712/2 71/9 زیستیی محیطهاپروژهبر عهده گرلتن بخری از مدیری   -
 82 222/2 726/2 ۲2/9 زیس ی راهکارهای لنی هه  حفاظ  از محیطریکارگبا -
 88 228/2 182/2 22/2 زیس همکاری  ر حراحی و اهرای پروژه حفاظ  از محیط -

 82 223/2 71۲/2 72/9 زیس حفاظ  از محیط هه  مصرف و توفید  ر پایدار هایشیوه اشاعا -
 89 282/2 722/2 27/9 زیس وهو   ر محیطبر اتفاقا  م رگذاریتأثتواد  -

 ا یز یلیخ -۲زیا ،  -2متوسط،  -9کم،  -2، کم یلیخ -8* مقیاس: 
 
 

میااد  اسیییاس بری روسیییتاییاد م افما بندگروه من وربا
حوری کا قدلاً نیا بکار بر ه شیید از ممیار ، همادآنهامرییارک  

(ISDMاستفا ه شدم نتای  این بخش  ر هدول شمار ) آمده  6ه
 اس م

شو  مراهده می 6 ر هدول شماره  شدهارائاهای یالتا بر اساس
 های حفاظ مرارک  مناسدی  ر حر  مور م افماکا اکنر الرا  

 2۲/66نفر ) 818میااد اسییتفا ه  چراکازیسیی  ندارند، از محیط
مریییارکی  کم و متوسییی ی  ر حفیاظ  از  آنهیا رصییید( از 

 زیس  حدیمی  ارندممحیط
 ر  مور م افمای میااد مرارک  روستاییاد بندگروه. 6 جدول

 های حفاظتیحر 
  رصد تجممی  رصد لروانی میااد مرارک 

 29/22 29/22 ۲6 کم -

 2۲/66 62/2۲ 82۲ متوسط -

 822 3۲/99 39 زیا  -

 2۲/7انحراف ممیار: ۲1حداکنر: 62/82حداقك: 72/26میانکین 
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بر بهبود  رواباط و تایریرام مجراهااای آموزشااي

هاای افاا ت از هاای مردمي در رر مشااارکات

 زیستمحیط
بررسیی راب ا بین ابما  مجراهای آموزشی با مرارک   من وربا

زیسیی  از رییریع های حفاظ  از محیطروسییتاییاد  ر حر 
 7همدسیتکی پیرسیود اسیتفا ه شدم نتای  این بخش  ر هدول 

 آمده اس م
 آموزشی ک  با مجراهایبررسی راب ا بین میااد مرار. 7جدول 

 ابما 
 مرارک 

r Sig 

 222/2 127/2** های محلیکانال -

 222/2 792/2** های ملیکانال -

 222/2 ۲8۲/2** افمللیهای بینکانال -

  رصد 8 اری  ر س ح ممنی **
شییو ، نتای  تحلیك مرییاهده می 7گونا کا  ر هدول هماد

اری  ر سییی ح یک  همدسیییتکی حاکی از راب ا مند  و ممنی
 رصیید بین ابما  مجراهای آموزشییی و با مرییارک  روسییتاییاد 

 اس م
تمیین اثر مجراهای آموزشی بر مرارک   من ورباهمتنین 

روسیتاییاد شیهرستاد  یواندره از تحلیك رگرسیود چندگانا با 
ا روشی اس  ک توأمرو  توأم استفا ه شدم رگرسیود چندگانا 

 شییوند ووار  تحلیك می زمادهمك متییرهای مسییتق  ر آد کلیا
متییرهای مسییتقك بر روی متییر وابسییتا بررسییی  اثرا  کلیا

بنییابراین،  ر این تحقیق ابمییا  ؛ (8913گر   )کلییانتری، می
متییر  عنوادبییاافمللی( مجراهیای آموزشیییی )محلی، ملی، بین

مسیتقك و مریارک  روسیتاییاد با عنواد متییر وابستا تحقیق 
رگرسیییود شییدندم نتای  حاصییك از این بخش  ر وار  تحلیك 

 آمده اس م 82و  3، 1های شماره هدول
، مقدار رریع همدستکی 1بر اساس نتای  حاصك از هدول 

ی مجراهای آموزشییی )محلی، ملی و هامؤففا( بین Rچندگانا )
 3۲9/2افمللی( با مریارک  روسیتاییاد م افما شیده برابر با بین

نسییدتاً بافایی بین ابما  مجراهای  اسیی  کا بیانکر همدسییتکی
آموزشییی با مرییارک  روسییتاییاد م افما شییده  ر شییهرسییتاد 

اسیی م بدین  321/2( برابر با 2R یواندره بو م رییریع تمیین )
 رصیید از تیییرا  متییر وابسییتا )مرییارک (  12/32ممنی کا 

توسیط متییرهای مستقك تحقیق، یمنی ابما  مجراهای آموزشی 
افا و بینی اسیی  کا مقدار بافمللی( قابك پیشین)محلی، ملی و ب

 (مانده رصییید باقی 22/3ی اسییی  و بقیا تیییرا  )توههقیابك
شیییو  کا وار  تحلیك مربوط با عوامك و متییرهای  یکری می

 اندمنرده
گر   کا مدل ، چنین اسییتنداط می3با توها با نتای  هدول 
شی )محلی، ابما  مجراهای آموز توأمخ ی رگرسییود با رو  

تواند تیییرا  واریانس مربوط با مرارک  افمللی( میملی و بین
 291/89برابر با  آمده س با Fمیااد  کایحوربارا تدیین کنند، 

حور کا  ر بافا اشاره شد  ار اس م هماد رصد ممنی 8 ر س ح 
 رصیید از تیییرا  واریانس مربوط با مرییارک  توسییط  12/32

شیییو م همتنین، نتای  این زشیییی تدیین میابما  مجراهای آمو
 ار بو د رگرسییییود و راب ییا خ ی بین هییدول بیییانکر ممنی

 ار ممنی Fبر اساس آماره  کایحوربامتییرهای تحقیق اسی  
 گر  ممی دییتأ رصد  8بو د آد  ر س ح 

 با مرارک  پاسخکویاد آموزشی ررایع همدستکی چندگانا اثر مجراهای. 8جدول 

 (2AdR) شدهكیتمدرریع  (2Rرریع تمیین ) (R) یهمدستکرریع  آماری هایشاخ 

 327/2 321/2 3۲9/2 میااد رریع -
 

 )تحلیك واریانس( Fبرآور  براز  مدل رگرسیود با استفا ه از آزمود  .9جدول 
  اریس ح ممنی F میانکین مجذورا   رها آزا ی مجموع مجذورا  منابه تیییرا 

 222/2 297/121 282/6236 9 297/81113 رگرسیود -

   622/7 2۲8 613/8327 ماندهباقی -

   - 2۲2 32۲/22736 کك -
 

 پاسخکویاد بر مرارک  آموزشی ابما  مجراهای ریمیااد تأث .11جدول 
 B Std. Error Beta t Sig ندهکن ینیبشیپهای متییر

 222/2 722/8** - 113/2 -۲98/8 رریع ثاب 
 222/2 229/26** ۲۲3/2 2۲۲/2 292/8 های محلیمجرا -
 222/2 697/22** 291/2 2۲3/2 222/8 ملی هایمجرا -
 222/2 973/89** 261/2 88۲/2 ۲22/8 افمللیبین هایمجرا -

  رصد 8 اری  ر س ح ممنی**
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، مما فا خ ی حاصك 82با توها با توریحا  بافا و نتای  هدول 
 باشد:از رگرسیود با شکك زیر می

Y= -1.531+ 1.432x1+ 1.224x2+ 1.544x3 
  ر این مما فا:

Y 1: مرارک ؛X: 2؛ مجراهای محلیX 3: مجراهای ملی وX :
 افمللیمجراهای بین

 تکتک tشییو  کا مقدار ، مرییاهده می82بر اسییاس هدول 
 ار اسیی م این  رصیید ممنی 8رییرایع رگرسیییود  ر سیی ح 

قوی  ر  ریتأث هنده آد اس  کا ابما  مجراهای آموزشی نریاد
 پیرکویی مرارک  روستاییاد شهرستاد  یواندره  ار م

 ار بو د حییاکی از ممنی tو  Fهیای  ار بو د آزمودممنی
ی رگرسیود چیای  ر مور  اما مما فا؛ باشدمما فا رگرسیود می

رای کندم باهمی  نسییدی متییرهای مسییتقك تحقیق بیاد نمی
( Betaید با مقدار بتا )تمیین اهمی  نسدی متییرهای مستقك با

توها کر م این آماره تأثیر هر متییر مسیتقك را هدا از تأثیر سایر 
؛ د همتییرهای مسیییتقك تحقیق بر متییر وابسیییتا نریییاد می

تواد گفی  کا ابما  مجراهای محلی با مقدار بتا، بنیابراین، می
تری  ر مقایسا با سایر متییرها  ر پیرکویی سیهم بیش ۲۲3/2

زیرا یک واحد تیییر  ر ؛ بسییتا تحقیق )مرییارک (  ار متییر وا
شییو  تا انحراف ممیار متییر وابسییتا انحراف ممیار آد باعث می

تیییر کندم بر این اسییاس،  ۲۲3/2 اندازهباتحقیق )مرییارک ( 
سیییایر متییرها با ترتیع اهمی  تأثیرگذاری بر متییر وابسیییتا 

و  291/2ر بتا )مرییارک ( شییامك: مجراهای ملی با مقدا تحقیق
 باشندممی 261/2افمللی با مقدار بتا مجراهای بین

های تحلیال راهکارهای بهبود مشااارکت در رر  -

زیساات در میان جوامع روسااتایي افا ت از محیط

 مطالعه شده
های بندی راهکارهای بهدو  مرییارک   ر حر اوفوی  من وربا

ریع زیسیی   ر میاد هوامه روسییتایی از رییحفاظ  از محیط
 88تیییرا  اسیتفا ه شید کا نتای  این بخش  ر هدول شماره 

شو  کا مراهده می 88آمده اس  بر اساس نتای  هدول شماره 
 ر ن ر گرلتن مناله »های گویا مور م افماپاسییخکویاد  ازن ر
انتخا  مجریاد آشییینا با لرهنگ »و « مد  و بلندمد کوتیاه
اسیی  و با عنواد  از اوفوی  بیرییتری برخور ار« محلی هوامه

 اس م شدهییشناسابهترین راهکارهای مرارک  

 زیس های حفاظ  از محیطبندی راهکارهای مرارک  مر م  ر حر اوفوی . 11جدول 
 اوفوی  Mean SD CV راهکارهای بهدو  مرارک 

 8 863/2 61۲/2 22/2 مد  و بلندمد  ر ن ر گرلتن مناله کوتاه - 
 2 876/2 61۲/2 11/9 محلی هوامهبا لرهنگ انتخا  مجریاد آشنا  -

 9 83۲/2 71۲/2 22/2 هاحر  اهداف از مر م احلاع و آگاهی - 
 2 836/2 71۲/2 22/2 مر می یهاترکك قافع  ر یابی ساماد هه   ر بسترسازی و ساختاری موانه رله -
 ۲ 222/2 11۲/2 31/9 مر م مرارک  شدهناینها  و خو هو  آگاهانا، ساختار آور د لراهم -
 6 229/2 711/2 ۲2/9 حر  اهرای  ر مسئوفی  احساس الاایش -
 7 22۲/2 131/2 31/9 زیستی از من ر الرا  محلیشناسایی مرکلا  محیط -
 1 227/2 1۲2/2 72/9 زیستیمحیطهای الاایش ررامندی مر م محلی از حر  -
 3 223/2 1۲1/2 72/9 مرارک  لرهنگ و بینش ارتقای و گستر  -
 82 22۲/2 111/2 62/9 ی حفاظتیهاراهی ریکارگباشیوه مناسدی برای پذیر  و  یریکارگبا -
 88 226/2 311/2 28/2 ی مناسع اهرای حر   ر مراحك مختلفبندزماد -
 82 223/2 16۲/2 27/9 مر م مرارک  شدهناینها  و خو هو  آگاهانا، ساختار آور د لراهم -
 89 2۲9/2 312/2 11/9 حیا همدفی و ولاق  ر بین الرا   س  اندکار حر الاایش رو -
 82 2۲3/2 28/8 13/9 تقوی  حس مافکی   ر الرا  محلی -
 8۲ 262/2 28/8 11/9 محلی زیستیمحیطتوها بیرتر با لرهنگ  -
 86 262/2 22/8 1۲/9 مسئوفین و مر م بین متقابك اعتما  -
 87 26۲/2 1۲6/2 22/9 مر م توسط عقیده و رأی ابراز برای مکانی ایجا  -
 81 278/2 316/2 69/9 س یزطیمحی حفاظتی  ر هاحر بهدو  مدیری   -
 83 279/2 26/8 11/9  ر ن ر گرلتن تسهیلا  و اعتدارا  -
 22 277/2 28/8 62/9 زیستیمحیطهای بافا بر د باز ه حر  -

خیلی زیا  -۲زیا     - 2متوسط   -9کم      -2خیلی کم       -8 * مقیاس:

مور  بمیدی تحلییك های آماری، تحلیك راهکارهای بهدو  
مریییارکی   ر حر  های حفاظ  از محیط زیسییی   ر هوامه 

ه  م هروستایی بو  کا  ر آد از رو  تحلیك آماری استفا ه شد
 هیا برای تحلیك عاملی از ریییریعتمیین منیاسیییع بو د  ا ه
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KMO ه شیییدم مقدار آزمود بیارتل  اسیییتفا و KMO  برابر
( p= 0.000) 96۲/812۲و مقیدار آزمود بارتل  برابر  112/2

 نرییاد جای رنت ار گر ید و بو  کا  ر سیی ح یک  رصیید ممنی
ها برای تحلیك عاملی مناسیییع هسیییتندم  ر این  ا ند کا  ا ه

اسیییتخراج شییید، کا  8عامك با مقا یر ویژه بافاتر از  6تحلییك 
کر ند و ها را تدیین میانس کك عامك رصییید از واری 173/73
مانده مربوط با عواملی بو  کا  ر تحلیك  رصییید باقی 828/22

عامك  82شناسایی نرده بو ندم با توها با مقدار ویژه  ر هدول 
ترین سهم ( و عامك آخر )شرم( کم117/9ترین سهم )اول بیش

 ها  اشتندم( را  ر تدیین واریانس کك عامك282/8)
تر از چرخش روشین صیور باها ر هداسیازی عامكمن وبا

عاملی واریماکس استفا ه شده اس  کا بار عاملی هر متییر پس 
ارائا شییده اس م پس از بررسی  89از چرخش عاملی  ر هدول 

ها، هیای )متییرهیا( مربوط بیا هر عامك و بار عاملی آدگوییا
 یرارکتتقوی  لرهنگ م م8گذاری شدند نام عیترتنیاباعوامك 

راهکار مرییورتی و  م9 راهکار مدیریتی و لرهنکی م2و حفاظتی 
 راهکار ساختاری و ترکیلاتی م۲ اثربخری و کارآرایی م2آگاهی 

 مبهدو  تمهد و مسئوفی  م6
 آنهای استخراهی با بار عاملی هاعامك. 12جدول 

 تجممی انسیوار  رصد واریانس مقدار ویژه شماره عامك

8 117/9 6۲2/81 6۲2/81 

2 9۲2/9 96۲/87 282/96 

9 22۲/9 6۲2/8۲ 662/۲8 

2 ۲۲6/2 228/82 329/69 

۲ 228/2 922/3 227/79 

6 282/8 6۲2/6 173/73 

 

 زیس های حفاظ  از محیطتحلیك راهکارهای بهدو  مرارک   ر حر . 13جدول 
 بار عاملی های هر عامكگویا هاعامك

8 

 117/2 محلی هوامه انتخا  مجریاد آشنا با لرهنگ -
 722/2 س یزطیمحی حفاظتی  ر هاحر بهدو  مدیری   -
 12۲/2 محلی زیستیمحیطتوها بیرتر با لرهنگ  -
 ۲62/2 مسئوفین و مر م بین متقابك اعتما  -
 662/2 ی مناسع اهرای حر   ر مراحك مختلفبندزماد -

2 

 171/2  ممر توسط عقیده و رأی ابراز برای مکانی ایجا  -
 772/2 زیستیمحیطهای الاایش ررامندی مر م محلی از حر  -

 722/2 هاآگاهی و احلاع مر م از اهداف حر  -

 68۲/2 زیستی از من ر الرا  محلیشناسایی مرکلا  محیط -

9 
 782/2 مرارک  لرهنگ و بینش ارتقای و گستر  -
 722/2 ی حفاظتیهاراهی ریکارگباشیوه مناسدی برای پذیر  و  یریکارگبا -
 722/2 حر  اندرکار س الاایش روحیا همدفی و ولاق  ر بین الرا   -

2 

 1۲2/2 زیستیمحیطهای بافا بر د باز ه حر  -
 662/2  ر ن ر گرلتن تسهیلا  و اعتدارا  -
 ۲62/2 بلندمد و  مد کوتاه ر ن ر گرلتن مناله  -
 129/2 مر م مرارک  شدهناینها  و خو هو  اهانا،آگ ساختار آور د لراهم -

۲ 
 6۲2/2 مر می هایترکك قافع  ر یابی ساماد هه   ر بسترسازی و ساختاری موانه رله -

 ۲28/2 مر م مرارک  شدهناینها  و خو هو  آگاهانا، ساختار آور د لراهم

6 
 72۲/2 الاایش احساس مسئوفی   ر اهرای حر  -
 662/2 افکی   ر الرا  محلیتقوی  حس م -

 

 گیريبحث و نتیجه
منابه حدیمی موهد  رایکاد و ارزشییمندی اسیی  کا خداوند با 

 شو  ارزانیمند میتوههی از آد بهرههایی کا امروزه با بیانساد
کا مصرف صحیح و  ور از اسراف  اشیتا اسی م با توها با این

نی م ر  اس  و این منابه خدا ا ی با عنواد یک وظیفا انسییا
مسییتقیم و غیرمسییتقیم با آد  ر ارتداط اسیی   حورباهر لر ی 

زمینا با خ ر انداختن سیییلام   سییی یزطیمحآفو گی  چراکا
 برشییوند کا پیامدهای بسیییار ماییری را  ر موهو ا  زنده می

ها بر کش اشییی م تیأثیرا  نیام لو  کو هیا و آلی  خواهید
هایی  ه از رو منجر با توها بیرییتر و اسییتفا سیی یزطیمح

گر یده کا  ر آد نیازی با مصییرف موا  شیییمیایی ندو ه یا کم 
باشد و این هدف موهع شده کا بحث پایداری  ر کراورزی و 
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ز یکی ا مقرار گیر  مور توهاشیییناختی توها با کریییاورزی بوم
راهکارهای عملی برای رسییدد با این هدف و رسیدد با یک 

های انش بومی و مرییارک پایدار اسییتفا ه از   سیی یزطیمح
تواند از اهمی  بافایی برای هلوگیری از مر می اسییی  کیا می

باشد  ر این راستا تحقیق حارر با بررسی  س یزطیمحتخریع 
هییای حفییاظیی  از هییای مر می  ر حر اهمییی  مریییارکیی 

انجام شییدم فذا نتای  بررسییی میااد اسییتفا ه از  سیی یزطیمح
زیس  ینا حفاظ  از محیطمجراهای آموزشیی روستاییاد  ر زم

از میانکین نراد  ا  کا روستاییاد م افما شده برای  با استفا ه
و  «تلویایود»ترین اسییتفا ه از با  سیی  آور د احلاعا  بیش

و « رهدراد محلی»و کمترین اسییتفا ه از « اعاییای خانوا ه»
بندی کننیدم همتنین  ر اوفویی می« نریییرییا  آموزشیییی»

های حفاظ  از اییاد  ر حر های مریییارک  روسیییتسییینجا
های حامی ها و ترکكهمکاری با سازماد»زیسی  موار  محیط
های مر می  ر حفاظ  از ترییکك سیتأسیی»و « زیسیی محیط
از اوفوی  بافاتری از  یدگاه پاسخکویاد برخور ار « زیس محیط
علاوه بر این نتای  بررسییی راهکارهای بهدو  مرییارک   اسیی م

کا زیسیی  نرییاد  ا  ی حفاظ  از محیطهاروسیتاییاد  ر حر 
 ر ن ر گرلتن مناله »ترین راهکارها از  یدگاه مر م محلی مهم

انتخا  مجریاد آشییینا با لرهنگ »و « مد  و بلندمد کوتیاه
 ر این راسیتا نتای  تحلیك همدستکی  مباشیدمی« محلی هوامه

 اری  ر س ح یک  رصد بین ابما  حاکی از راب ا مند  و ممنی
اهای آموزشی و با مرارک  روستاییاد اس  بدین ممنی هر مجر

چا میااد اسییتفا ه از مجراهای آموزشییی بیرییتر باشیید میااد 
  شو  نتایزیسیتی بیرتر میهای محیطمریارک  آناد  ر حر 
 ,Bremmers et al., 2009; Oralاین بخش با تحقیقا  )

2008; Thevanes & Arulrajah, 2016; Arcury, 

2008; Esmaeili & Mirdamadi, 2011 م ( م ابق   ار
 ابما  مجراهایعلاوه بر این نتای  ریریع رگرسییود نراد  ا  

و   اری بر بهدممنی ریتأثافمللی( آموزشیییی )محلی، ملی و بین
 رصد از تیییرا   21/32 کایحوربامریارک  روستاییاد  ارند 

نی ممتییر وابستا )مرارک ( توسط متییرهای مستقك تحقیق، ی
افمللی( قییابییك ابمییا  مجراهییای آموزشیییی )محلی، ملی و بین

 ;Carver, 2000بینی اسیییی  نتییای   یکر محققین )پیش

Zsoka et al., 2013; Cincera & Krajhanzl, 2013; 

Redman & Redman, 2014; Zimmermann & 

Heckelei, 2012; Piet, 2011; Unay-Gailhard & 

Bojnec, 2015; Kalantari & Fatahi, 2013 با این )
م همتنین نتای  تحلیك عاملی با استفا ه از باشدیالتا همسو می

های چرخش عیاملی واریمیاکس راهکارهای بهدو  مریییارک 

های تقوی  لرهنگ مریییارکتی و حفاظتی، مر می را  ر عامك
راهکار مدیریتی و لرهنکی، راهکار مرورتی و آگاهی، اثربخری 

ری و تریییکیلاتی و بهدو  تمهد و و کیارآرایی، راهکیار سیییاختا
حقیق نتای  ت بر اساسبندی کر م  ر این راستا مسیئوفی  حدقا

چهار برناما اسیییاسیییی و چند پیرییینها  کاربر ی  ر ا اما ارائا 
 شو  کا:گر   تحقیق پیرنها  میمی

های عمومي در مورد اهمیت * ارتقاا سااطگ آگاهي

 ستیزطیمح
 انش و بینش کلیا آحا   س حهدف از انجام این برناما الاایش 
های و مرییارک  سیی یزطیمحروسییتاییاد  ر خصییوط اهمی  

 یابی با این اهداف این برناما مستلاممر می اس م هه   س 
ارتقا سییی ح  من ورباهایی اسییی  کا انجیام مجموعا لمافی 
 و س یزطیمحعموم هامما  ر خصوط  آگاهی، بینش و نکر 

های مر می فییك عدم مریییارک توههی بیا آد بیا  آثیار بی
 آموزشی هایمرخ  شو م نیازسنجی آموزشی و تدوین برناما

های ی، شناسایی حر ونیایوتلویرا های و ترویجی، تهیا برناما
 ر آموز ، قرار  ا د مداحث  آنهامولق و افکویی و اسییتفا ه از 

ا و سمیناره آموزاد، برگااری ر کتع  رسی  انش زیستیمحیط
 ازهملاباز یدهای  اخلی و خارهی  ها مختلف، انجامههرییینوار

 باشدمهای  ستیابی با این راهکار میرو 

 مردمي هایها و تشکل رفیت سازمان بالا بردن* 
ا  هد کنراد می توسما رحالیالتا و تجار  کرورهای توسما

های رهیال  های مر می لمال برای مولقی وهو  سیییازمیاد
مختلف توسما امری رروری اس م فذا  هایامامرارکتی  ر برن

ایی های خو اتکسازماد های  وفتی باید بر بهدو  و تقوی تلا 
 وادعنها بتوانند بااین سییازماد کایحوربامحلی متمرکا شییو  

 افیوظانجام وفتی با مر م  ای هنده خدما  توسمامجاری ارائا
ی هالمافی  ارزشیابی نمایند و  ر عرصا حراحی، اهرا، ن ار  و

و  تاالیتوسماتجار  کرورهای  توسما، مرارک  و حاور لمال
مر می لمال  های هد کا وهو  سازمادمی نراد توسیما رحال

های مختلف های مریییارکتی  ر برنامارهیال  برای مولقیی 
 رروری اس م توسما امری

* ایجاد سااااتار مناسااا برای تشااکیل و ج   

های غیردولتي و تشااکلام ماانمشااارکات ساااز

 روستاییان
تمهیدا  فازم هه   هیدف از اهرای این برنیامیا لراهم کر د

 های غیر وفتی  ر هه مریییارک  لمافانا و آگاهانا سیییازماد
ای باشدم برای اهرمی زیستیمحیطهلوگیری از تخریع مسائك 
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 لمافی  زیر مدن ر قرار گیر : این برناما فازم اس  کا
 و تهیا بانک احلاعاتی ی غیر وفتی لمالهاسازمادیی شناسا م8

های مرترک با سازماد ها و سمینارهایبرگااری همایش م2 آنها
های سییازماد تهیا نرییریا  ترویجی با همکاریم9 غیر وفتی
غیر وفتی و  هایحمای  و پرییتیدانی از سییازماد م2غیر وفتی 

آموز   م۲ آنهاههی  تریییکیك  تمهییدا  فیازم لراهم آور د
های غیر وفتی  ر اعاییای سییازماد های مرییارک  برایرو 

 مزیستیمحیطاهمی  مسائك  خصوط

منابع ربیعي و  هایبرداری از عرصه* واگ اری بهره

 به مردم )تعهد و قبول مسئولیت( ستیزطیمح
یکی از راهکارهای بسیییار مؤثر  ر هذ  مرییارک  مر م ایجا  

و  مد  ر ن ر گرلتن مناله کوتاهمریییارکی  )بیا  انکیاه برای
های ملی و ارز  باشییدم رییمن تأکید بر اهمی بلندمد ( می

 تواند  ر راسییتایی کا میازخو گذشییتکمذهدی و روحیا اینار و 
بسیار مؤثر باشدم  س یزطیمحهای حفاظ  از مرارک   ر حر 

؛ وها بو تنیا بی های اقتصا ی، نداید با نقش انکیاهحالنی رع
 صییور بابر اری، ها برای احیا و بهرهعرصییا بنابراین، واگذاری

های مر م بسیار تواند  ر زمینا مریارک های بلندمد  میحر 
مؤثر بیاشییید برای اینکیا روسیییتیاییاد بتوانند عملیا  احیاء و 

 ی انجام  هندم رستبابر اری را بهره
ر د  مریارک  هرچا بیریتر روستاییا علاوه بر موار  لوق هه 

اقداما  زیر را  توادزیسییی  میهیای حفیاظی  از محیطحر 
 صور   ا :

 تقوی  روحیا تماود و همکاری  ر مقایسا با لر گرایی م8
 مولقی   ر هلع مرارک  مر م من ورباشفاف نمو د روابط  م2
های مریارک  با استفا ه از مجراهای آموزشی آموز  رو  م9

 های محلیماهای استانی و برنامخصوصاً شدکا
تسییهیك مرییارک  و  تربی  نیروهای کارآمد و بومی هه  م2

 ارتداط بهینا با مر م
 مگستر  ن ام شورایی و مرورتی م۲ 
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