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 دهیکچ

ـ  بود که شهرستان بندرعباس  ییروستامناطق  نیساکن یستیزطیمح يریپذتیمشارکت و مسئول زانیم یپژوهش بررس نیهدف از ا  وهیبـه ش

 یتصـادف  -ياطبقه وهیه شبپرسشنامه  366تعدا  کل ساکن در روستاها تیفرمول کوکران و جمعاستفاده از انجام شد. با  یدانیو م یشیمایپ

 یطراح کرتیل يانهیگز نجپپاسخ  فیدر ط یستیزطیمح يریپذتیو مسئول یستیزطیمشارکت مح در دو بخش قیتحق ه. پرسشنامتکمیل شد

 يریپـذ تیمشارکت و مسـئول  يهاپرسشنامه يکرونباخ برا يآلفا بیآزمون مجدد و محاسبه ضر-پرسشنامه با استفاده از آزمون ییایشد. پا

با  بیرتبه ت یفرهنگ رکتو مشا یمشارکت اجتماع ،ينشان داد که مشارکت اقتصاد جیمحاسبه شد. نتا 86/0و  79/0 بیبه ترت یستیزطیمح

حقوق  يریپذتیمسئول زین يریپذتیابعاد مسئول انیبرخوردار است. در م ییجوامع روستابین در  ازیامت نیشتریاز ب 96/12و  70/13، 37/14

با  یقانون يریپذتیمسئول بیبه ترت ،ازآناست و پس ییمناطق روستا نیساکن نیدر ب يریپذتیمسئول زانیم نیشتریب 43/19 نیانگیبا م يبشر

ـ م سهیقرار دارند. مقا 85/16 نیانگیبا م یاتیو عمل 37/17 نیانگیبا م یو درون ي، فکر6/18 نیانگیم در  يریپـذ تیمشـارکت و مسـئول   زانی

در حفظ  انییروستا. )P > 0.05وجود ندارد ( ییمناطق مختلف روستا نیب داریشهرستان بندرعباس نشان داد که تفاوت معن ییمناطق روستا

  منطقه است. طبیعی ستیزطیدهنده توجه مردم به محامر نشان نیاکه  و مشارکت دارند تیزیست فعالمحیط يو نگهدار
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  مقدمه

بـر   یسـت یزطیمح يهااندازه بحرانبه یبحران چیه ر،یاخ يهادر سال

سـی  ). برر29مـا، اثرگـذار نبـوده اسـت (     ارهیتمام مسائل عصر و س

، در گـام  زیسـتی محـیط که مشـکالت   دهدیادبیات موضوع نشان م

زیانباري براي سالمت فـردي انسـان دارنـد و در     امدهايینخست پ

اجتمـاعی و فرهنگـی جوامـع     دي،اقتصـا  ۀبر توسـع  يبعد يهاگام

 زیسـت محیطو  عتیطب گرید ی). از طرف16( گذارندیتأثیر م یانسان

). 28بـه آن وابسـته اسـت (    اتیاست که ادامه ح يخداوند یموهبت

ـ تغ يبشر بـرا  ییتوانا شیبه افزابا توجه  رونیازا  سـت یزطیمحـ  ریی

 21قـرن   ،یسـت یزطیاز مسائل مح یاجتماع یآگاه شیو افزا یجهان

  ).19اند (کرده يگذارنام ستیزطیرا به نام قرن مح

ــادعــا نما توانــدینمــ کــسچیهــ کــه مســائل و مشــکالت  دی

ـ  یعـ یو تحـوالت طب  رییـ غحاصـل ت  یسـت یزطیمح بـا   ارتبـاط یو ب

ـ از ا اريیاست، بلکـه، بسـ   یعملکردهاي انسان طـور  مسـائل بـه   نی

 رمسـئوالنه یغ يهـا از رفتارهـا و کـنش   یناشـ  میرمستقیغ ای میمستق

). در واقــع، در حــال حاضــر 26هــا اســت (انســان یســتیزطیمحــ

و  نیتــراز مهــم یکــیعنــوان انســان، بــه یســتیزطیرفتارهــاي محــ

) کـه ضـمن   3شـده ( شـناخته  ستیزطیعوامل بر مح نیرگذارتریتأث

را هم  ستیزطیمح بیو مناسب، موجبات تخر دیمف راتییتغ جادیا

عوامـل رشـد و توسـعه     نیتـر از مهم یکی). 11فراهم آورده است (

جامعه، نقـش   کی يـ اقتصاد  یاجتماع ،یطیمحستیز يهاشاخص

ر فعاالنـه مـردم در   افزایش مشارکت مردمی در حضو يو راهبردها

ـ فعال  يبـوده و بـدون رفتارهـا    زیسـت محـیط دوسـت دار   يهـا تی

نخواهـد   یمفهـوم  یطیمحستیو مشارکت مردم، توسعه ز ياریهم

ـ   نی). بر ا7داشت ( ) شـناخت و  33زاده و همکـاران (  یاسـاس، ول

هــا و الزمــه نیتــرشــدهاز شــناخته یکــیرا  فــراددر رفتــار ا رییــتغ

و  داننـد یمـ  سـت یزطیمح داریپا تیریمد يهابرنامه يهاشرطشیپ

درك  یکه دانستن طرز تفکر افراد و چگـونگ  ددارندینکته تأک نیبر ا

ها به انجـام انـواع اقـدامات الزم در    آن لیو تما یعیآنان از منابع طب

 یسـت یزطیمحـ  يهـا رانبـراي حـل بحـ    سـت، یزطیحفاظت از مح

  ).26ضروري است (

 يهــااز ســکونتگاه ياهبخــش عمــد ییجوامــع روســتا امــروزه

). 2( دهـد یکشور را به خود اختصاص م یعیطب يهاعرصه رامونیپ

اسـت و   یو فرهنـگ انسـان   عـت یطب ونـد یپ نمادروستا  نکهینظر به ا

 تیـ رؤمثل روسـتا قابـل   یطیمح چیدر ه دیشامقوله، دو  نیتعامل ا

ــه زیســتمحــیط)، حفاظــت از 1نباشــد ( ــهن ــا ب ــوانعتنه جــزء  ن

 نیادیـ عنـوان ارزش بن بلکه بـه  ،ییروستا داریتوسعه پا ریناپذکیتفک

 دیــو تأک رشیمــورد پــذ یآتــ يهــانســل امــروز و نســل ازیـ موردن

ــه اســت ( ــی). 18قرارگرفت ــا یک ــ ياز راهکاره ــاب از آس  بیاجتن

ـ از تخر يریو جلـوگ  زیسـت محیطرساندن به  رفتـار   رییـ آن، تغ بی

الزمـه تحقـق    ) و32است ( انهیگراعتیطب رویکردها به سمتانسان

ـ اقشار  یتمام نیدر ب یزیستمحیط يریپذتیمسئول یهدف نیچن  کی

ها در راه تحقـق اهـداف حفاظـت از    تک آنجامعه و مشارکت تک

  ).1است ( یزیستمحیطمنابع 

و رفتـار  عنوان یک مشخصه  کی یزیستمحیط يریپذتیمسئول

 زیسـت محـیط  جـاد یا يبرا یشالوده اساس ی) و به عبارت22( یاتیح

ـ ) و 23( رودیبـه شـمار مـ    تیفیسالم و باک در  يدیـ عنصـر کل  کی

 کـه یدر جوامـع مـدرن و درحـال    زیستمحیط داریتوسعه پا ندیفرآ

 رانیـ در اکـه   دهـد یها تجربه نشان مسال جی). نتا28توسعه است (

اعـم از   یملـ  يهـا هیسـرما  ،یمردمـ  يریپذتیبدون توجه به مسئول

ــاد ــو يم ــد ر  يو معن ــر مفهــوم  30ت (فــهــدر خواه ). از عم

امـا در   ،گـذرد یاز پنج دهه مـ  شیب »یزیستمحیط يریپذتیمسئول«

 یزیسـت محـیط  تی). مسـئول 22اسـت (  دیمفهوم نسبتاً جد نیا رانیا

 یطـ یکه جوامع، در قبال مح دیگویمفهوم سخن م نیاساساً درباره ا

 تیانـد مسـئول  کـرده  یخود را طـ  یکه در آن مراحل رشد و بالندگ

 تیاز مسـئول  یتنهـا بخشـ  نـه  يریپـذ تینوع مسئول نی). ا14دارند (

طبـق اصـل   . اسـت  یاجتماع تیابعاد مسئول نیتربلکه مهم یاجتماع

اسـت و   یهمگـان  فـه یوظ زیستمحیطحفظ  ،یپنجاهم قانون اساس

 یهمگـان  تیمسـئول  رفتنیو پـذ  یحفظ آن بدون مشارکت اجتمـاع 

  ).10( ستیممکن ن

 چی) بـدون مشـارکت، هـ   6عـارف و ردزوان (  يهـا گفتـه  طبق

. در دیـ آیبـه وجـود نمـ    ايو توسـعه  يزیربرنامه ،يریپذتیمسئول

 یفعـال  نـد یشامل فرا یمشارکت اجتماع ،یزیستمحیطمفهوم توسعه 

توسـعه   يهـا پـروژه  يو اجرا ریمس هانفعيموجب آن ذاست که به
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ـ    زیسـت محیط  انیـ چرمچ و زاده ی). غنـ 20( درا تحـت نفـوذ دارن

 ،یاجتمـاع  ،یکیهم نشان دادند که عوامـل تکنولـوژ   )12( يلنگرود

مشــارکت در  زانیــدر رابطــه بــا م یو فرهنگــ یتیریمــد ،ياقتصــاد

 مطالعـه دارنـد.   يدار¬یرابطه مثبت و معنـ  ستیز¬طیحفاظت مح

 ریتـأث  یفرهنگـ  –ی) هـم نشـان داد کـه عوامـل اجتمـاع     5( شیآرا

کت در مشـار  شیمشارکت مردم دارند. درهرحال افزا در يداریمعن

  ).  4به آموزش دارد ( ازین زیستمحیطحفاظت 

کـه   کنـد یمـ  دیخود تأک قی) در تحق9( گوئزیو گار ایگوارد دال

ـ  زیسـت محیطحفظ  اسـت و توجـه بـه     یاجتمـاع  تیمسـئول  کی

و هـم در سـطح    يگـذار اسـت یهـم در سـطح س   دیبا زیستمحیط

) در پژوهش 8و همکاران ( یشیدرو نیلحاظ شود. همچن یاجتماع

 یابیسـت و د زیسـت محیطکه حفظ  دارند دیموضوع تأک نید به اخو

و  ياسـت. تقـو   یاجتمـاع  تیمسـئول  کی زیستمحیط يداریبه پا

 یعـ ی) نشان دادند که مشارکت در حفاظت از منابع طب31همکاران (

و آمـوزش در   یسـطح آگـاه   شیبـا افـزا   يداریارتباط مثبت و معن

ـ  ییمناطق روسـتا  عوامـل   يل از واکـاو حاصـ  جینتـا  نیدارد. همچن

 اءیـ در حفاظـت و اح  یمحل يهابر جلب مشارکت تشکل رگذاریتأث

ــزر اچــهیدر ــمر واری ــ  وانی  نیدر اســتان کردســتان نشــان داد کــه ب

 ،یزیسـت محـیط  یها، آگـاه در تشکل تیسن، سابقه عضو يرهایمتغ

 ،یتیریمــد ،یاجتمــاع – یعوامــل فرهنگــ ،یزیســتمحــیطنگــرش 

ـ با م يمثبت و معنادار یهمبستگ یطارتبا–يو رسانه ا یسازمان  زانی

). پـور قاسـم و   34دارد ( زیسـت محیط ایو اح فاظتمشارکت در ح

ــاران ( ــم تأک25همک ــ) ه ــ دی ــدیم ــد  کنن ــارکت م ــه مش  تیریک

  دارد. ییروستا زیستمحیطدر توسعه  ینقش مهم زیستمحیط

ــوع  از ــد   309مجم ــت م ــه تح ــت   تیریمنطق ــازمان حفاظ س

ـ پناهگاه ح 2شده، ظتمنطقه حفا 12 ،زیستمحیط  کیـ  وحـش، اتی

ـ   کی ،یمل یعیاثر طب در  یالمللـ نیمنطقه شکارممنوع و چهار تـاالب ب

در  یعـ یطب زیستمحیطاز  داریاستان هرمزگان وجود دارد. حفاظت پا

عنـوان  موضـوع بـه   نیمشارکت مؤثر مردم است و ا ازمندیمناطق ن نیا

 هـا يریـ گمیصـم و ت هـا يگذاراستیس تیعامل اثرگذار در موفق کی

ـ از جمع يااستان بخش عمـده  یی). مناطق روستا13مطرح است (  تی

را بـه خـود    یعـ یطب يهـا ) و عرصـه تیـ درصد از کل جمع 18/45(

در  ینقـش اساسـ   ییجامعه روستا رونی). زا35اختصاص داده است (

ـ استان دارد. با توجه به اهم یو اجتماع ياقتصاد اتیح  گـاه یو جا تی

منـاطق   تیریمد يرو شیپ يهاشکالت و چالشو م ییجامعه روستا

و مشـارکت   يریپـذ تیمسـئول  لیـ شناخت و تحل ،شده استانحفاظت

ـ اسـت. در ا  يضرور اریاستان بس ییدر مناطق روستا یزیستمحیط  نی

 یکـ یعنـوان  شده گنو بـه با توجه به قرار گرفتن منطقه حفاظت قیتحق

ـ ا وسـفر یب يهـا گـاه رهیـ ذخ نیتـر از مهم وده شهرسـتان  در محـد  رانی

ـ ا ییمنـاطق روسـتا   يریپـذ تیمشارکت و مسئول زانیبندرعباس، م  نی

در  یدزك و قـالت بـاال کـه همگـ     ر،یگنو، درگ يشهرستان (روستاها

شـده گنـو هسـتند)،    منطقـه حفاظـت   یعـ یطب طیم با محیارتباط مستق

  شده است. یبررس

  

  هامواد و روش

  یمحدوده مطالعات

)، دزك و قـالت بـاال   نیسـ یتان ا(دهسـ  ریگنو و درگ يروستا چهار

کـه   ،شهرسـتان بنـدرعباس   ي) از توابع بخش مرکزانی(دهستان تاز

و  یصورت تصـادف به ،اندشده گنو قرارگرفتهمنطقه حفاظت رامونیپ

شـده گنـو،   منطقـه حفاظـت   رامونیپ ایشرط قرار گرفتن در داخل به

 یزیسـت محـیط و مشـارکت   يریپـذ تیمسـئول  زانیـ م یجهت بررس

شده استان هرمزگان انتخاب مناطق حفاظت رامونیپ ییق روستامناط

 31/0 ينفـر  5623 تیـ چهار روستا درمجمـوع بـا جمع   نیشدند. ا

 ییروسـتا  تیـ درصد کل جمع 11/4شهرستان و  تیدرصد از جمع

  .شوندیشهرستان را شامل م

در اسـتان هرمزگـان در    یشده گنـو ازنظـر مکـان   حفاظت منطقه

بنـدرعباس بـه    یاس قرارگرفته و جاده اصلشهر بندرعب یشمال غرب

بندرعباس به بندرلنگه از جنـوب آن   یاز شرق و جاده اصل رجانیس

اسـت کـه در    یکوهسـتان  ياکـره یمنطقه متشـکل از پ  نی. اگذردیم

بـاز قرارگرفتـه اسـت. نوسـان      يماهورهاها و تپهاز دشت ياگستره

عـالوه  است. به دایز اریبس یفرع يهاوجود کوه لیآن به دل یارتفاع

 50 نیب ایاز سطح در یارتفاع راتییاز دشت تا قله کوه گنو دامنه تغ

امکان به وجـود   يوبلندینوع پست نیمتر متفاوت است. ا 2347 یال

و در  فـراهم کـرده  را در سـطح منطقـه    یمحلـ  ياهخرداقلیمآمدن 
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مـؤثر   یاهیـ گ پوشـش و تنوع  ژهیو يهاشیاز رو یبرخ يریگشکل

 يآونـد  اهـان یگونه از گ 360فلور منطقه گنو متجاوز از  .بوده است

هـا و بازدانگـان و قسـمت    هـا را سـرخس  از آن ياست که معـدود 

ازنظـر  . فلور ایـن منطقـه   دهندیم لیدار تشکگل اهانیعمده آن را گ

و  يسـند  - صـحارا  یشـ یمتعلـق بـه دو پهنـه رو    ،یاهیگ یائیجغراف

  است.   یتوران رانویا

ــت ــت از ا جه ــحفاظ ــتگاهیز نی ــربه س ــال  منحص ــرد در قب ف

 یعنـوان پـارك ملـ    1973منطقه در سـال   نیموجود، ا يهاتعارض

را گرفـت و بـه    کـره سـت یز گاهرهیعنوان ذخ 1976گرفت و ژوئن 

شـده  به منطقـه حفاظـت   1983و تعارضات در سال هابیتخر لیدل

  هکتار است. 44271کرد و مساحت منطقه  دایتنزل پ

  

  روش کار  

به لحاظ اجـرا از نـوع   بوده و يکاربرد قاتیاز نوع تحق پژوهش نیا

سـاکنان منـاطق    قیـ تحق يآمـار  جامعـه . اسـت  یشـ یمایپ قاتیتحق

دزك و  ر،یـ گنـو، درگ  يشهرستان بندرعباس در روسـتاها  ییروستا

بـا   يجـوار شـرط هـم  و فقط به یطور تصادفقالت باال بودند که به

  تخاب شدند.ان زیستمحیطسازمان حفاظت  تیریمناطق تحت مد

 360پژوهش با استفاده از فرمـول کـوکران،    ينمونه آمار تعداد

 وعیو شـ  قیـ تحق يهـا  تیاما با توجه بـه محـدود   ،شدنفرمحاسبه 

را دشوار کـرده بـود، در    یبه جوامع محل یکرونا که دسترس يماریب

مورد سـؤال قـرار    ینفر از ساکنان روستاها بطور تصادف 307 تینها

    ).1گرفتند (جدول 

و سـؤاالت   یدو بخش سؤاالت عموم يپژوهش دارا پرسشنامه

بـود   یزیسـت محیط يریپذتیمربوط به مشارکت و مسئول یتخصص

و  ياقتصــاد ،یبعــد اجتمــاع ســهدر  یزیســتمحــیطکــه مشــارکت 

ــا  یفرهنگــ ــ هیــگو چهــارهرکــدام ب  يریپــذتیمســئول نیو همچن

و  يشـر حقوق ب ،یقانون ،يو فکر یبعد درون چهاردر  یزیستمحیط

ـ امت پـنج  فیـ ط کیاز  هیگو چهارهرکدام با  یاتیعمل  کـرت یل يازی

  به کار برده شد.   ادیز یلیو خ ادیکم، کم، متوسط، ز یلیشامل خ

بـود   ياپژوهش نمره نیمنظور از مشارکت در ا ،یاتیعمل نظر از

آورده و منظـور   یزیستمحیطاز پرسشنامه مشارکت  یکه هر آزمودن

از پرسشــنامه  یبــود کــه هــر آزمــودن ياهنمــر يریپــذتیاز مســئول

  به دست آورد. يریپذتیمسئول

و کارشناسـان مـورد    دیپرسشنامه، با استفاده ازنظـر اسـات   ییروا

ـ قـرار گرفـت. پا   دیتائ  يپرسشـنامه بـا اسـتفاده از آزمـون آلفـا      ییای

مشـارکت و   يهـا اسیمق ییایقرار گرفت که پا یکرونباخ موردبررس

ـ بـه ترت  یسـت زیمحـیط  يریپذتیمسئول محاسـبه   86/0و  79/0 بی

 یمنظـور بررسـ  بـه  نی. همچنـ ستا ییایاز پا یمناسب زانیشدندکه م

از  قیـ وابسـته تحق  يرهـا یمـوردپژوهش در متغ  يهانرمال بوده داده

بـا توجـه    .)2(جدول  استفاده شد رنوفیاسم –موگرافیآزمون کول

 مـوردپژوهش درکـل   يهاشاخص يبرا z ریمقاد يبه سطح معنادار

 دیـ گرد دیـ موردپژوهش تائ يهاشاخص يهانمونه نرمال بودن نمره

)05/0 < P .(  

ابعــاد مشــارکت  فیهــا، توصــنرمــال بــودن داده دیــاز تائ پــس

در مناطق  یزیستمحیطمناسب بودن مشارکت  زانیو م یزیستمحیط

ـ  tبـا اسـتفاده از آزمـون     ییروستا تفـاوت   سـه یو مقا یگروهـ  کی

مختلـف بـا    يدر روستاها یزیستمحیطو مشارکت  يریپذتیمسئول

ـ   جـام ان ANOVA انسیـ وار لیاستفاده از آزمون تحل  نیشـد. همچن

از  یزیسـت محیط يریپذتیابعاد مسئول نیانگیتفاوت م یجهت بررس

ـ اهم یبررس ي) و براt-Test( ودنتیاست یآزمون ت  يهـا یژگـ یو تی

و مشـارکت   يریپذتیو سابقه در مسئول التیمثل سن، تحص يفرد

  استفاده شد.   ونیجامعه نمونه از رگرس یزیستحیطم

 23نسخه   SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده لیوتحلهیتجز

 انجام شد. 

 

  پژوهش يهاافتهی

اکثر افـراد موردمطالعـه مـرد     ان،یگوپاسخ يفرد يهایژگیو نهیدرزم

سـن   نیتـر شیو ب 22 انیگوسن پاسخ نیبوده و از لحاظ سن کمتر

ـ  نیترشیبوده است. ب سال 67 درصـد) در محـدوده    3/65( یفراوان

) متأهـل  ددرصـ  8/83( انیـ گواکثر پاسخه و سال بود 35تا  26 یسن

نوجوان بودند و شـغل   ای کاریب انیگودرصد پاسخ 11بودند. حدود 

رهـا   ییرا در مقطع ابتدا لیدرصد که تحص 11جز ندارند. به يگرید

 نوشـــتن دارنـــد، اکثـــر انـــد و فقـــط ســـواد خوانـــدن و کـــرده
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   توزیع جمعیتی حجم نمونه در هر یک از روستاهاي محدوده مطالعاتی .1جدول 

  حجم نمونه  جمعیت  خانوار  دهستان  روستا
درصد از کل جمعیت منطقه 

  مطالعاتی

    ---   136،800  38،498  ---   جمعیت کل مناطق روستایی

  53/9  35  367  101  ایسین  گنو

  01/5  77  1,538  464  ایسین  درگیر

  51/5  93  1,688  481  تازیان  دزك

  02/5  102  2,030  533  تازیان  باال قالت

  46/5  307  5623  1146  ---   مجموع جامعه نمونه

 1395منبع: سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

 

  ي مورد پژوهشمتغیرهااسمیرنف براي  -. نتایج آزمون کولیموگراف2جدول 

  سطح معناداري  zمقدار   متغیر

  5/0  914/0  یزیستمحیط رکتمشا

  1/0  083/2  یزیستمحیط پذیريمسئولیت

  

امـر   نیـ هرحـال ا متوسطه دارنـد کـه بـه    التیتحص انیگوپاسخ

ـ هـا اسـت.   باسواد بودن آن يایگو  1/75( انیـ گوپاسـخ  تـر شیب

ــه دن ــه ایــدرصــد) در روســتا ب ــد و ب  نیانگیــطــور مآمــده بودن

گوناگون  يهاتیفعال سال سابقه 48/5 قیکنندگان در تحقشرکت

  ).3داشتند (جدول  زیستمحیطحفاظت از  نهیدرزم

نشـان داد کـه    يریپـذ تیابعاد مسئول فیتوص يآمار یبررس

شـهر   ییو مشارکت مناطق روستا يریپذتیسطح مسئول نیانگیم

 03/41 ± 987/9 و 25/72 ±801/8برابر با  بیبندرعباس به ترت

 يریپـذ تیکه مسـئول  دهدینشان م جینتا). 4 جدول( است بوده

بـوده و   شـتر یابعـاد ب  ریاز سـا  ياز بعد حقوق بشر یزیستمحیط

ــ یمشــارکت فرهنگــ و  یاجتمــاع يهــااز مشــارکت شیهــم ب

  است.   ياقتصاد

ــ ــ یبررس ــم هیفرض ــئول  زانی ــودن مس ــب ب ــذتیمناس  يریپ

ـ  tبـا اسـتفاده از آزمـون     ییدر منـاطق روسـتا   یزیستمحیط  کی

نشـان داد کـه    یل از بررسـ حاصـ  جیشـد. نتـا   یبررسـ  یگروه

با توجه بـه   یزیستمحیطو مشارکت  يریپذتیدرمجموع مسئول

  ).5برخوردار است (جدول  یمناسب زانیاز م p= 001/0مقدار 

 زانیـ و م یزیسـت محـیط ابعـاد مشـارکت    فیتوصـ  يآمـار  جینتا

بـا   ییدر منـاطق روسـتا   یزیسـت محـیط مناسب بودن مشـارکت  

هرکـدام از   زانیـ نشان داد کـه م  یگروه کی tاستفاده از آزمون 

 یمشارکت اجتمـاع  نکهیبا توجه به ا یزیستمحیطابعاد مشارکت 

و  =001/0pبـا مقـدار    ي، مشـارکت اقتصـاد  =001/0pبا مقدار 

از مشـارکت   یمناسب زانیم =001/0pبا مقدار  یمشارکت فرهنگ

با توجه  یمشارکت اجتماع زیدارند. درمجموع ن 8در نقطه برش 

  برخوردار است.    یمناسب زانیاز م p= 001/0به مقدار 

و  التیمثل سن، تحصـ  يفرد يهایژگیو تیاهم یبررس يبرا

جامعه نمونـه از   یزیستمحیطو مشارکت  يریپذتیسابقه در مسئول

و  التیموجود سـن، تحصـ   يهامؤلفه نیاستفاده شد. از ب ونیرگرس

ــه ــه متغســابقه ب ــمنزل ــذتیمســتقل و مســئول ری ت و مشــارک يریپ

 جیشدند. بر اسـاس نتـا   دلوابسته وارد م ریمنزله متغبه یزیستمحیط

 يرهـا یرا متغ یزیسـت محـیط مشارکت  زانیدرصد م 75مدل، حدود 

ـ ا نییتع بیضر نی. همچنکنندیم نییو سابقه تب التیسن، تحص  نی

کـه در بـاال    دهـد یاست و نشان م 74/0مشارکت  زانیها در ممؤلفه

  داشـته اسـت.   ياریبسـ  ریذکرشـده تـأث   يهـا بردن مشارکت مؤلفـه 
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  زیستیفعالیت محیطازنظر سن و سابقه  گویانپاسخ فردي هايویژگی .3جدول 

  کمینه  بیشینه  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  24  67  55/6  93/35  سن (سال)

  25/0  10  88/2  48/5  سابقه (سال)

  

  بندرعباس شهرستان روستایی مناطق یزیستمحیطپذیري و مشارکت مسئولیت ابعاد یتوصیف نتایج .4 جدول

  معیار انحراف  میانگین  تعداد  ابعاد  متغیر

  یزیستمحیطپذیري مسئولیت

  611/2  37/17  367  درونی و فکري

  945/1  6/18  367  قانونی

  116/2  43/19  367  بشري حقوق

  129/2  85/16  367  عملیاتی

  801/8  25/72  367  مجموع

  یزیستمحیطمشارکت 

  841/3  70/13  367  ماعیاجت

  96/3  37/14  367  اقتصادي

  186/2  96/12  367  فرهنگی

  987/9  03/41  367  مجموع

  

  ی در مناطق روستایی بندرعباسزیستمحیطپذیري و مشارکت نتایج آماري ابعاد مسئولیت .5جدول 

 میانگین اختالف p مقدار  t مقدار  برش نقطه  میانگین  ابعاد  متغیر

  یزیستمحیطي پذیرمسئولیت

  27/7  001/0  34/32  8  27/15  فکري و درونی

  3/8  001/0  159/36  8  3/16  قانونی

  951/7  001/0  257/33  8  95/15  حقوقی بشري

  489/7  001/0  45/34  8  48/15  عملیاتی

 02/31  001/0  088/43  32  02/63  مجموع

  یزیستمحیطمشارکت 

  68/4  001/0  02/17  8  68/12  اجتماعی

  71/3  001/0  947/14  8  71/11  ياقتصاد

  97/5  001/0  539/22  8  97/13  فرهنگی

  37/14  001/0  251/24  24  37/38  مجموع

 
سـن الزم   الت،یتحصـ  ياز ساکنان روسـتاها، کـه دارا   ياریبس رایز

مشـارکت   شـترند، یکـار و تجربـه ب   کیدر انجام  يریگمیتصم يبرا

  ).6د (جدول دارن يشتریب

 نیـ کـه مقـدار بتـا در ا    دهـد ینشان م 7 حاصل از جدول جینتا

واحـد سـن بـه     کی رییکه با تغ یمعن نیبه ا ،است 30/0رابطه برابر 

افـراد   يریپـذ تیبـه مسـئول   30/0 زانیـ مطلوب، به م طیسمت شرا

ــا  یهمبســتگ نیشــتریکــه ب ريیــ. در ادامــه متغشــودیافــزوده مــ ب

ـ متغداد،  انرا از خـود نشـ   یزیسـت محیط يریپذتیمسئول  سـطح  ری

درصد  38/0قادر است  ییتنهابه ریمتغ نیدرواقع ااست.  التیتحص

  افـراد را بـا سـطح معنـاداري      يریپذتیمربوط به مسئول راتییاز تغ
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  رگرسیونمدل نتایج حاصل از خالصه  .6جدول 

  خطاي استاندارد برآورد شدهضریب تعیین تعدیل  ضریب تعیین  rمقدار   مدل

1  811/0  544/0  63/0  25796/0  

2  858/0  749/0  59/0  24774/0  

  

ی زیستمحیطو مشارکت  پذیريسابقه با مسئولیت و متغیرهاي سن، تحصیالتآماري  معناداري و تعیین ضریب، همبستگی سطح .7 جدول

  در مناطق روستایی بندرعباس

متغیر 

  مستقل
  متغیر وابسته

همبستگی 

  پیرسون

ضریب تعیین 

  شدهتعدیل

  مقدار  استانداردشده ضرایب  استانداردشده ضرایب

t 

  معناداري سطح

p b Std. Error  Beta 

  سن
پذیري مسئولیت

  یزیستمحیط

57/0  27/0  23/3  44/0  31/0  24/4  06/0  

  013/0  12/6  35/0  32/0  38/5  38/0  77/0  تحصیالت

  007/0  18/7  33/0  41/0  15/6  29/0  72/0  سابقه

  سن
 مشارکت 

  یزیستمحیط

83/0  41/0  25/0  24/0  47/0  61/4  014/0  

  03/0  44/5  48/0  18/0  03/2  47/0  66/0  تحصیالت

  03/0  34/4  34/0  30/0  14/3  38/0  61/0  سابقه

  

ــر از  ــیتب 05/0کمت ــم  نی ــس مه ــد. پ ــرکن ــمتغ نیت ــذار در  ری اثرگ

 نی. همچنـ دیـ آیبه شمار م ییمناطق روستاساکنان  يریپذتیمسئول

ـ اسـت، بـه ا   35/0رابطه برابر بـا   نیدر ا تامقدار ب کـه بـا    یمعنـ  نی

بـــه ســـطح  ،35/0 التیواحـــد ســـطح تحصـــ کیـــ شیافـــزا

ـ . درنهاشـود یافراد افـزوده مـ   يریپذتیمسئول ـ متغ تی سـابقه بـا    ری

شـد.   یبررسـ  یزیسـت محـیط  يریپـذ تیبا مسـئول  72/0 یهمبستگ

 راتییـ درصـد از تغ  29/0قـادر اسـت    ییتنهـا بـه  ریمتغ نیدرواقع ا

 05/0راد را با سطح معنـاداري کمتـر از   اف يریپذتیمربوط به مسئول

اسـت.   33/0رابطه برابر با  نیآمده در ادستکند. مقدار بتاي به نییتب

بـه سـطح    33/0واحـد سـابقه،    کیـ  شیکـه بـا افـزا    یمعنـ  نیبه ا

  .شودیافراد افزوده م يریپذتیمسئول

از نـوع   یهمبسـتگ  یزیسـت محـیط سـن و مشـارکت    ریمتغ نیب

 41/0برابر با  شدهلیتعد نییتع بیارد و ضروجود د يو قو میمستق

ـ متغ نیـی مستقل مزبور بـا تب  ریمتغ يباال ییاز توانا یاست که حاک  ری

ـ  ن،یوابسته است. همچن مشـارکت   زانیـ و م التیسـطح تحصـ   نیب

ــتگ ــتق یهمبس ــادار میمس ــر  يو معن ــود دارد و ض ــیتع بیوج  نی

 يبـاال  ییبر توانا 05/0کمتر از  يدر سطح معنادار 47/0 شدهلیتعد

 زانیـ سـابقه و م  نیوابسته داللت دارد. ب ریمتغ نییمستقل در تب ریمتغ

ــتگ ــارکت همبس ــتق یمش ــ میمس ــر یو محکم ــود دارد. ض  بیوج

ـ متغ ییبر توانـا  38/0 شدهلیتعد ـ متغ نیـی مسـتقل مزبـور در تب   ری  ری

  ).6وابسته داللت دارد (جدول 

 ییسـت زمحیط يریپذتیابعاد مسئول نیانگیتفاوت م یبررس جهت

با توجـه بـه    ).8) استفاده شد (جدول t-Test(  ودنتیاست یاز آزمون ت

مقـدار   یزیسـت محـیط  يریپـذ تیبـراي همـه ابعـاد مسـئول     7جدول 

 تیگرفـت وضـع   جـه ینت توانیاست و لذا، م 05/0معناداري کمتر از 

ـ ارز 3ابعاد باالتر از سطح متوسـط   نیموجود همه ا شـده اسـت.    یابی

گرفـت کـه    جـه ینت تـوان یدرصـد مـ   95 نـان یاطم بیبا ضر ن،یبنابرا

ـ  یزیستمحیط يریپذتیابعاد مسئول تیوضع سـاکنان بـاالتر از    نیدر ب

 یاسـت کـه در مـردم بـوم     نیا ايیگو جهینت نیسطح متوسط است. ا

عامـل   ن،یبنیازاباال بوده که  یزیستمحیط يهاروستاها، توجه به مؤلفه

  اند.را داشته نیانگیم نیشتریب 91/28با آماره  یقانون

ــا ــون تحل جینت ــآزم ــوار لی ــه انسی ــور مقاب ــهیمنظ ــم س  زانی

 نمونه موردپژوهش در مناطق مختلف یزیستمحیط يریپذتیمسئول

ـ بـه لحـاظ م   ينشان داد که تفـاوت معنـادار     يریپـذ تیمسـئول  زانی
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  ی در مناطق روستایی بندرعباسیستزمحیطو مشارکت  پذیريمسئولیت سطح موجود بیان وضعیت براي tآزمون  نتایج .8جدول 

  میانگین Tآماره   رهاي پژوهشیمتغ
انحراف 

  معیار

سطح 

  معناداري

اختالف 

  میانگین

  %95سطح اطمینان 

  سطح باال  نییسطح پا

  34/1  12/1  24/1  00/0  34/0  24/4  31/18  فکري و درونی

  55/1  35/1  48/1  00/0  25/0  48/4  88/27  قانونی

  46/1  32/1  36/1  00/0  27/0  36/4  36/26  حقوقی بشري

  55/1  21/1  38/1  00/0  42/0  37/4  02/18  عملیاتی

  28/1  88/1  15/1  00/0  38/0  24/4  89/17  اجتماعی

  43/1  03/1  21/1  00/0  45/0  32/4  11/18  اقتصادي

  78/1  34/1  19/1  00/0  41/0  33/4  76/17  فرهنگی

 
  ی در مناطق روستایی بندرعباسزیستمحیطپذیري و مشارکت مقایسه مسئولیتت جه) ANOVAنتایج آزمون تحلیل واریانس ( .9جدول 

 p مقدار  F مقدار  معیار انحراف  میانگین  مناطق روستایی  

  یزیستمحیطپذیري مسئولیت

  975/9 67/63  گنو

824/0  455/0  
  235/8  45/64  دزك

  324/7  78/65  درگیر

  833/8  29/62  باال قالت

  126/0  866/1  231/6 56/41  گنو یزیستمحیط پذیريمشارکت

 
 یزیســت) و مشــارکت محــیطF=0.824, P=0.455( یزیســتمحــیط

)F=1.866, P=0.126 ـ  فــاوتت ییمنــاطق مختلـف روســتا  نی) در ب

  ).  9وجود ندارد (جدول  يمعنادار

 

  و بحث يریگجهینت

 یاجتمـاع  تیمسـئول  کیـ عنـوان  زیسـت بـه  توجه بـه محـیط   امروزه

واسـطه  کـه بـه   انییکه همگان ازجملـه روسـتا   گرددیم یقتل یهمگان

و منابع موجـود در   طیارتباط را با مح نیشتریب تیو فعال یزندگ وهیش

 زانیـ م یپـژوهش بررسـ   نیـ هستند. هـدف از ا  میآن دارند در آن سه

 ییدر منــاطق روســتا یزیســتو مشــارکت محــیط يریپــذتیمســئول

نشـان داد کـه    قیاز تحق حاصل جیشهرستان بندرعباس بوده است. نتا

بنـدرعباس   شهرستان ییدر مناطق روستا یزیستسطح مشارکت محیط

ـ از حد م کـه مـردم    دهـد یو مناسـب بـاالتر بـوده و نشـان مـ      نیانگی

انـد کـه   درك کرده یخوبشده گنو، بهمنطقه حفاظت رامونیپ ییروستا

  به حفظ و حراست دارد.   ازیفرد نمنطقه بکر و منحصربه نیا

 يریپـذ تیدر خصوص مسـئول  قیتحق يهاداده لیتحل هیتجز جینتا

آن بــود کــه مشــارکت افــراد در حفاظــت از  نیمبــ یزیســتمحــیط

ـ  ادیز یلیو خ ادیروستا در حد ز زیستمحیط  جینتـا  نیاست. همچن

 ریـ سن، درآمد و سابقه با متغ ریمتغ نینشان داد، ب یهمبستگ بیضر

وجـود   يدارینـ مع یتگهمبس زیستمحیطمشارکت در حفاظت از 

  دارد.   یخوان)، هم34( یسیو يهاافتهیآمده با دستبه جیدارد که نتا

مشـارکت در حفاظـت از    ریـ و متغ يعوامـل اقتصـاد   ریمتغ نیب

هرچـه   یعنیوجود دارد  يداریمثبت و معن یهمبستگ زیستمحیط

 زیسـت محیطباشد مشارکت در حفاظت از  ترشیب يعوامل اقتصاد

 یغنـ  يهـا افتـه یآمده با دستبه جیو بالعکس. نتا بداییم شیافزا زین

) 5( شیـــ) و آرا21( راگـــا)، ما12( يلنگـــرود انیـــزاده و چرمچ

ـ متغ نیدارد. ب یخوانهم مشـارکت در   ریـ و متغ یعوامـل اجتمـاع   ری

وجـود دارد   يداریمثبت و معنـ  یهمبستگ زیستمحیطحفاظت از 

ر حفاظـت از  باشد مشـارکت د  ترشیب یهرچه عوامل اجتماع یعنی

آمـده بـا   دسـت بـه  جیو بالعکس. نتا ابدییم شیافزا زین زیستمحیط
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) و 21)، ماراگــا (12( يلنگــرود انیــزاده و چرمچ یغنــ يهــاافتــهی

ـ  داریمثبت و معنـ  یدارد. همبستگ یخوان) هم5( شیآرا ـ متغ نیب  ری

نشـان   زیستمحیطمشارکت در حفاظت از  ریو متغ یعوامل آموزش

ـ  یعوامـل آموزشـ   کـه هرچـه   دهدیم باشـد مشـارکت در    تـر شیب

ـ ن زیستمحیطحفاظت از   جی.  نتـا عکسو بـال  ابـد ییمـ  شیافـزا  زی

دارد.  یخـوان ) هـم 31و همکـاران (  يتقـو  يهاافتهیآمده با دستبه

مشـارکت در حفاظـت از    ریو متغ یعوامل نگرش ریمتغ نیب نیهمچن

 ياردیمثبت و معنـ  یدرصد خطا همبستگ 1در سطح  زیستمحیط

باشـد مشـارکت در    تـر شیب یهرچه عوامل نگرش یعنیوجود دارد 

 جیو بـالعکس کـه نتـا    ابـد ییم شیز افزاین زیستمحیطحفاظت از 

ـ  یخـوان )، هـم 34( یسـ یو يهاافتهیآمده با دستبه ـ متغ نیدارد. ب  ری

 زیســتمحــیطمشــارکت در حفاظــت از  ریــو متغ یشــغل یژگــیو

  وجود ندارد. يداریمعن یهمبستگ

ـ ) تأک15و همکاران ( زادهیعل یحاج کـه هـر فـرد     کننـد یمـ  دی

را محتـرم شـمرده و نسـبت بـه      گـران ید اتیـ موظف است حق ح

احسـاس   شیخود را مسـئول احسـاس کنـد. بـا افـزا      زیستمحیط

ــئول ــراد، م تیمس ــدر اف ــظ  زانی ــیطحف ــتمح ــا زیس  يو رفتاره

در  یو برعکس، هرچه اخالق اجتمـاع  ابدییم شیافزا یزیستمحیط

  .شودیبهتر م زیستمحیطحفظ  ابدی شیافراد جامعه افزا نیب

از آن  ی) حـاک 28( يمـور یو عـرب ت  يداریـ ق یسجاس يهاافتهی

ابعـاد   يهـا از مؤلفـه  يدر برخـوردار  ییروسـتا  ياست که خانوارهـا 

 يهـا در مؤلفه ف،یضع تیدر وضع یو اجتماع یاخالق ،یزیستمحیط

در  یبعـد قـانون   يهـا متوسـط و در مؤلفـه   تیدر وضع يبعد اقتصاد

 طیکـه در شـرا   کننـد یم دیتأکمحققان  نیقرار دارند. ا یخوب تیوضع

 یو اخالقـ  یدغدغه اجتمـاع  کیعنوان به زیستمحیطموجود، حفظ 

ـ  انییروستا نیدر ب یو رفتار جمع  یتیوضـع  نیشکل نگرفته است. چن

ــ ــدیم ــ توان ــرا  یناش ــعف در اج ــدق ياز ض ــول قی ــوان یو اص  نیق

در  یزیســتمحــیط يهــایبخشــیعف در آگــاهضــ ،یزیســتمحــیط

اسـت. پـور قاسـم و     تیـ کـه مسـتلزم تقو   اشدب ییروستا يهاطیمح

 زیسـت محـیط هسـتند کـه حفاظـت از     دهیـ عق نی) بر ا25همکاران (

بشـر مسـتلزم توجـه و تـالش      یزنـدگ  یاز ارکان اصـل  یکیعنوان به

 نیاسـت. همچنـ   یزیسـت محـیط آن سـواد   ازیـ نشیبوده و پـ  یهمگان

 ی) نشان دادند که سطح دانش و آگـاه 28( يزیو عز يداریق یسسجا

رفتـار   يدر سـطح متوسـط و بـرا    ییکشـاورزان روسـتا   یزیستمحیط

 ی) هـم در پژوهشـ  4از حد متوسط است. آالم ( ترنییپا یزیستمحیط

ـ ب سـت، یزطیمح نیقوان يدر اجرا یبا عنوان مشارکت مردم نمـود   انی

آگـاه گردنـد کـه مشـارکت در      آمـوزش داده شـوند و   دیـ که مردم با

 یزنـدگ  يبهتر بـرا  یمکان ایدن شودیباعث م ستیزطیموضوعات مح

) هم نشـان داده اسـت کـه    27گردد. صفري شالی ( ندهیمردم و نسل آ

با باال رفتن پایگاه اقتصـادي و اجتمـاعی روسـتاییان میـزان مشـارکت      

  .  رودیباال م ياندهیطور فزاها بهآن

ـ  یسـطح همبسـتگ   یسحاصل از برر جینتا  يرهـا یمتغ نیب

و مشــارکت  يریپــذتیو ســابقه بــا مســئول التیســن، تحصــ

ـ   ییدر مناطق روستا یزیستمحیط  نیبندرعباس نشان داد کـه ب

 میو مشارکت رابطه مستق يریپذتیمسئول زانیبا م رهایمتغ نیا

حاضر نشان داد که حدود  قیحاصل از تحق جیبرقرار است. نتا

مشـارکت   زانیدرصد م 75و  يریپذتیلمسئو زانیدرصد م 54

 نیـی و سـابقه تب  التیسـن، تحصـ   يرهـا یرا متغ یزیسـت محیط

) نشـان دادنـد کـه ارتبـاط     24و همکـاران (  يرمرادی. پکنندیم

 یزیسـت محـیط سطح سواد و درآمد با مشارکت  نیب يداریمعن

 يپارامترهـا  یبررسـ  نیـ کشاورزان وجـود داشـته اسـت. در ا   

در مشـارکت   رهـا یمتغ نیترمهم يقتصادو ا یاجتماع ،یهنگفر

ـ متغ انسیوار از درصد 36 توأم که اندبوده  نیـی وابسـته را تب  ری

) 12( يلنگـرود  انیـ و چرمچ زادهیمطالعات غنـ  یاند. طنموده

 زیسـت محـیط مربـوط بـه حفاظـت از     راتییـ درصد از تغ 88

 ،یفرهنگعوامل  ،یعوامل اجتماع ریتوسط پنج متغ انیپاسخگو

 کـه  شـد  نیـی و درآمـد تب  یعوامل سازمان ،یکیولوژعوامل تکن

ــر ــ نیبهت ــیبشیپ ــده م ین ــکنن ــت از  زانی ــارکت در حفاظ مش

. ماراگـا و همکـاران   باشندیم ییدر مناطق روستا ستیزطیمح

حفاظـت از   يهـا پروژه تیموفق ي) هم نشان دادند که برا21(

ـ با يو اقتصاد یمنافع اجتماع ،زیستمحیط مـردم و   وسـط ت دی

ـ  نیبنـابرا . شـوند  احساس پروژه در ندگانکنشرکت ـ یبشیپ  ین

از عوامـل مهـم مشـارکت بـه      یاجتمـاع  – ياقتصاد يسودها

عوامل مـؤثر   یونیرگرس یبررس ی) ط5( شی. آرارودیشمار م
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از منابع  يبردارتوسعه و بهره ا،یبر مشارکت مردم در حفظ، اح

 نیدادنــد کــه بــ ننشــا المیــدر اســتان ا دشــوندهیتجد یعــیطب

ــایمتغ ــل س يره ــیعوام ــانون - یاس ــاع ،یق ــ - یاجتم  ،یفرهنگ

 يزیـ رسـاختار و برنامـه   ،یعـ یمروجـان منـابع طب   يهـا تیقابل

ـ با متغ یشناختو روان ياقتصاد يرهایمتغ ج،یترو التیتشک  ری

ـ  کهیرابطه وجود دارد. درحال یمشارکت مردم  يرهـا یمتغ نیب

و مشـارکت   یعـ یمنـابع طب  جیتـرو  يهابرنامه يمحتو تیوضع

 یعـ یمنـابع طب  يبـردار توسـعه و بهـره   اء،یدر حفظ، اح یدممر

 رابطه وجود ندارد. 

  

  هاشنهادیپ

مشارکت  شیمؤثر بر افزا يهاوهیش يبعد قاتیدر تحق شودیم شنهادیپ

 یزیسـت محـیط آمـوزش   یازسـنج ین ،یزیسـت محیط يریپذتیو مسئول

مـدیریت پـروژه محـوري بـر      ریتأث نیجهت ارتقاء مشارکت و همچن

  .ردیقرار گ یموردبررسگنو شده منطقه حفاظت زیستمحیط حفظ

  

  یو قدردان تشکر

 ییکه از داوران محترم که با راهنما داندیبر خود الزم م سندهینو

 ییمقاله سهم به سـزا  نیا ينوشتار يارزشمند خود در غنا يها

  آنان دارد.   يبرا یسالمت يکرده و آرزو یداشتند تشکر و قدردان
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the level of environmental responsibility and environmental participation 
among the residents of rural areas in Bandar Abbas county, which was conducted by survey and field methods. Sample 
size was determined based on the Cochran’s formula and the required data were collected through questionnaires. A 
total of 366 questionnaires were completed in a stratified-random manner. The research questionnaire was designed in 
two parts: environmental participation and environmental responsibility, using the 5-points Likert scale. The reliability 
of the questionnaires, calculated by test-retest and Cronbach's alpha coefficient for the participation and environmental 
responsibility questionnaires, were 0.79 and 0.86 respectively. Results showed that economic, social and cultural 
participations with the score of 14.37, 13.70 and 12.96 respectively, have the highest scores in rural communities. 
Among the dimensions of responsibility, human rights responsibility with an average of 19.43 was the highest score 
among the residents of rural areas, followed by legal responsibility (18.6), intellectual and internal (17.37) and 
operational (16.85) responsibility. Comparison of participation and responsibility in rural areas of Bandar Abbas 
showed that there is no significant difference between different rural areas (P ˃ 0.05). The rural residents are active and 

involved in environmental protection, showing people's attention to the natural environment of the region. 
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