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 چكیده

آیند،  ادارۀ امور مربوطه به شمار میها در   محیطی و نابودی منابع طبیعی و پایه، یکی از معضالت جدی دولت های زیست امروزه بحران

شهود. در ایهن    منزلۀ ضرورتی بنیادی بیش از پیش احساس مهی  برداری پایدار از این منابع به بنابراین تدوین راهبردهای حفاظت و بهره

اینکه قدمت زیهادی  ها با   زیست انکارناپذیر است. این سازمان های غیردولتی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط  خصود نقش سازمان

اند و همیشه این نگرانی وجود دارد که چه عواملی   و منابع طبیعی جایگاه مناسبی نیافته   زیست دارند متأسفانه هنوز هم در حیطۀ محیط

ر شدن ایهن نقهش منجه     تر  بردن به شرایطی که به پررنگ محیطی مؤثر است. اما برای پی های زیست در جلب مشارکت افراد در فعالیت

رو پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر در مشارکت در اقدامات حفهاظتی    مند، ضرورت دارد. از این  شود انجام تحقیقات نظام   می

زیسهت   محیطی صورت گرفت. جامعۀ آماری تحقیش را اعضای سه تعاونی فعار در حوزۀ حفاظت از محیط های غیردولتی زیست  سازمان

هها    منزلۀ اعضای نمونه تعیین شدند. ابزار گهردآوری داده  نفر به 92ها  داد که از بین آن  ( تشکیل می=120Nباد )تاالب کانی برازان مها

ههای    ای بود که به منظور تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شهد کهه مقهدار آن بهرای ههر کهدام از بخهش         نامه پرسش

نامه با استفاده از روش روایی صهوری از   که بیانگر پایایی مناسب آن بود. همچنین، روایی پرسش/. به دست آمد 8نامه باالتر از  پرسش

داری در سط، یک   بهره گرفته شد. نتایج حاکی از تفاوت معنی SPSSافزار   ها از نرم سوی خبرگان تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده

محیطی بود. نتایج تحلیل رگرسیونی نیهز حهاکی از توانهایی     دامات حفاظتی زیستدرصد در بین زنان و مردان در میزان مشارکت در اق

 درصد واریانس از طریش متغیرهای عامل اقتصادی، اطالعاتی، مدیریتی و فرهنگی بود. 1/71بینی   پیش

 واژه کلید

 های غیردولتی، مشارکت.  زیست، سازمان اقدامات حفاظتی، حفاظت محیط
 

 . سرآغاز1

ساتان از زیباسسرین مظاسهر حیاسسی در جهاسن       هس را می سس د

هسیی  ه به طتر حتم ابتا ا حیاسش را در خاتد     نسمی   م یو

پروران ن  و بس نهسیت سمسجت در مقسبال اناتاع اشاسرهسی    

سسختۀ دست انسسنا مقسومت  ردن  سس همچنسن حیسش را در 

هاسی خشاکی و    ساسزگسن  دامسن ختد حف   نن   سر یب بتم

دتن   اه باه    هسیی می سییا متجب پ ی ارد ن زیستگسکدری

هاسی حیاسسی    گتین   این م یو می« مرداد»یس « سس د» نسن 
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هاسی  ارۀ    سرین زیساتگسک  سرین و حسس  بسرورسرینا پیچی ک

  دتن   زمین م ستد می

ختردای ی   1362هسی  شتر در ساس     میسیتن سس د

ای از  د نسحیهسس »را این گتنه س،ریف  ردک است: « سس د»

مظسهر طبی،ی خ ادادی است  ه در رون  پی ای ا خسک  ن 

هسی سل ی و زیرزمینی به وترش ادابسع در   به وسیلۀ  د

 ی  و طی زمسن و بس دارایو عاسدی و م یلای سشاکیل      می

دااتد و دارای سااتالی زیسااتی اساات  ایاان مممتعااۀ    ماای

ا تسیستم دارای جتام،ی از گیسهسن و جسنتران ویژک اسات  

امکااسن سااسزگسری در چنااین داارایو ا تلااتژیکی دارد    ااه

نختردک و بکار دانسخته    منزلۀ منسبع طبی،یا دست هس به سس د

دتن   اغلب مردما  رام  ساس د را نسابت باه  اتک و      می

دهن   س، اد زیسد گیسهسن و  بیسبسن یس دلتسهسی اراخ سرجیص می

داتد    هسا متجب جلب ستجه ماردم مای   جسنتران در سس د

دانن   ه حتای یاک ساس د دارای     من ان به طبی،ت می القهع

به طتر   ( 1392ارزش دفسبخ  روانی است )سی ممی یا 

ساتان باه ماتاردی از قبیال        لی برای بیسن اتای  سس د مای 

هسی طبی،ی از قبیل چتدا پیتا میتکا گیسهسن   ستلی  ار وردک

سنتع وح ا بسنک ژن و  داروییا  بزیسنا نیا زیستگسک حیسش

هااسی   زیسااتیا س،اا یل  د و هااتاا سغذیااه و سخلیااۀ  د  

زیرزمینیا سنظیم جریسن  دا جلتگیری از نفاتذ  د داترا   

جلتگیری از ارسسی  خسکا حف  و نگه اری رساتبسش و  

مااتاد غااذاییا واا ور بیتمااس ا خسواایت ختدپااس یی و   

سااسزی مااتاد ساامیا سفاار  و ستریساام ادااسرک  اارد   پااسک

هس   ر این خصتص وظیفۀ مس انسسن(  د1390زادکا   )خ اوردی

 مک باه حفسظات از ایان مناسبع ارزدامن  و خا ادادی و       

مشسر ت ا،س  برای دستیسبی باه ایان مهام اسات  یکای از      

رسسن ن مشسر ت در ایان زمیناها سشاکیل     هسی به ا،لیت  راک

هاس نقا       هسیی است  ه در زمینۀ حفسظت از ساس د   س،سونی

 ا،س  دارن  

باس اینکاه قا مت زیاسدی دارنا          دولتیهسی غیر  سسزمسن

و مناسبع طبی،ای      زیسات  متأسفسنه هنتز هم در حیلۀ م ایو 

ان  و همیشه این نگرانای وجاتد دارد     جسیگسک منسسبی نیساته

هاسی     ه چه عتاملی در جلاب مشاسر ت اااراد در ا،سلیات    

 م یلی مؤثر است  زیست

 رویاه و  امروزک به د یل مختلف از جملاه اساتفسدۀ بای   

هااسی طبی،اایا ساارعت سخریااب و  باا ون برنسمااه از عروااه

برداری بسیسر بیشتر از رونا  سم یا  و بسزساسزی ایان      بهرک

ای  منسبع است و همین مسئله سبب نسبتدی سلت  گساتردک 

زیست دا ک   سر م یو هسی وسیع   از منسبع و دکنن گی عروه

بارداری   است  بنسبراینا س وین راهبردهسی حفسظت و بهارک 

منزلۀ ضرورسی بنیاسدی بای  از پای       از این منسبع بهپسی ار 

(  مشاکالش  1389دتد ) هنسس  و همکاسرانا   احسس  می

اماروزک باه ب اران جهاسنی و اراگیار سبا یل          زیست م یو

ان  و چنسنکه به وترش ج ی و عملی بارای رااع  ن    د ک

ان یشی نشتدا بشر بس اسج،اۀ عظیمای متاجاه ختاها       چسرک

مسهم قسنتن اسسسی ایران دربسرۀ حفسظت د   سأ ی  اول پن

و سأ ی اش برنسمۀ چهسرم ستس،ۀ اقتصاسدیا     زیست از م یو

را در    زیسات  اجتمسعی و ارهنگی  ه نخساتین باسر م ایو   

هاسی ارابخشای ماترد م اقاه قارار دادک        چسرچتد سیسست

استا مالک عزم ملی و مشسر ت مردمی برای حفسظات از  

 (  1382شتر است )ایمسنیا زیستی   هسی م یو  سرمسیه

هسی اخیر مشسر ت عمتمی  بس ستجه به این مهم در سس 

م یلی  هسی زیست  گیری ای در زمینۀ سصمیم  به طتر ازاین ک

 Liالمللی نهسدینه د ک است ) ایا ملی و بین  در سلص منلقه

et al., 2012  مشسر ت حسول رون ی پتیسست  اه در  ن  )

تد و جسم،اه را باه درساتی    هسی واق،ای خا    ارد درختاست

دنسس  و نه سنهس ه ف ختد را بس اه اف جسم،اه همسات     می

گتناه    بین ا بلکه ا،سلیات خاتد و جسم،اه را با ون هایچ       می

 میازد و نسابت باه ایان  میازش        احسس  اشسر بس هم مای 

(  بنااسبراینا 1383خااتا    ناا  ) راسااته  احسااس  س،هاا  ماای

پتیس دخسلت دارن  و هسی دخصی ااراد در این رون    ویژگی

ستانن  متاردی از قبیل مهسرش و دانا ا امنیات ماسلی و      می

(  Moon et al., 2012ساالمت ایزیکای و ذهنای بسدان  )    

منزلۀ ه ف نیزا نتعی ا،سلیت پتیسست  ه مردم  مشسر ت به

هسی ستس،ه ااازای      ن  نق  ختد را در ا،سلیت   را قسدر می
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ردی از جسم،ه حا  اباراز   دهن   در این نتع مشسر تا هر ا

گیری مربتط به زن گی   نظر و دخسلت در اراین هسی سصمیم

ای بارای گساترش اها افا      ختد را دارد  مشسر ت وسایله 

سس ری  ستس،ۀ ای ئتلتژیکی و هنمسری مسنن  برابری و مردم

( 1386(  لقسیی و همکسران )1387است )حمسزی و عربیا 

مااردم در ارایناا   دادن م،تق ناا ا مشااسر ت دااسمل دخسلاات

هس   ردن  ن هسی ستس،ه و سسهیم  گیری و اجرای طر   سصمیم

 هسست    هس در ارزیسبی این گتنه طر  از منساع و م اخلۀ  ن

مردم بسی  در سمسمی رون  ستس،ه؛ از طراحی سس اجارا و  

ارزدیسبی مشسر ت دادته بسدن  و مسیر س ت ش و سمت و 

 ,Cohen & Uphoff نن  ) هسی ستس،ه را س،یین  ستی برنسمه

هس   هسی غیردولتی از قبیل س،سونی  گیری سسزمسن  دکل  (  1977

هاسی    م یلی یکی از زمیناه  هسی غیردولتی زیست  و سسزمسن

زیساتی و   منسسب برای مشسر ت مردمای در حیلاۀ م ایو   

هاس   منسبع طبی،ی است  ه بسی  در جهت جلب مشاسر ت  ن 

سی غیردولتاای هاا اقاا ام جاا ی وااترش گیاارد  سااسزمسن  

هسی مردمی را در حفسظت  ستانن  مشسر ت م یلی می زیست

 ردن  و ه ایت  نن  و بس متمر ز  دهی جهت   زیست از م یو

هاس را ااازای  دهنا      هسی اردی و جم،ایا باسزدهی   سالش

 ( 1389)جمشی ی دلمت و همکسرانا 

هسی غیردولتی اسات   در س قی  حسضر سأ ی  بر سسزمسن

د  سنی برازان مهسبسد ا،سلیت دارن   ساس د   ه در حتزۀ سس 

منزلاۀ اولاین ساسیت     المللای اسات  اه باه       سنی برازان بین

دتد  متضتعی  ه بسی  باه  ن    نگری  شتر دنسخته می  پرن ک

هاسی دار ت     ادسرک دتد این است  ه سه س،اسونی باه ناسم   

س،سونی گرددگری  اسنی بارازان خترخاترکا  اسنتن سابز      

وح   سنی بارازان   زان و انممن حیسشگرددگری  سنی برا

هااسا   در حیلااۀ ایاان سااس د ا،سلیاات دارناا   ایاان س،ااسونی  

هسیی همچتن حفسظات از پرنا گسنا     نهسدن  و در زمینه  مردم

هااسی  باازی و  نااسر  باازیا جلااب   م اایو سااس د و گتنااه

مشسر ت جتامع م لی برای حف  سس دا  مک به  اسه   

گران داخلی و خسرجی میزان دکسر در سس د و جلب گردد

 ردن امکسنسش راسهی بارای  ناسن و غیارک ا،سلیات      و اراهم

دارن   بنسبراینا مسئلۀ اولی ایان پاژوه  ایان اسات  اه      

سرین عتاملی را  ه در جلب مشسر ت اعضسی این ساه   مهم

س،ااسونی باارای حفسظاات بیشااتر و بهتاار از ایاان سااس دا    

تامالا ابتا ا   سأثیرگذارن  دنسسسیی  ن   برای دنسسسیی این ع

هاس    پاردازیم  اه متضاتع  ن     هاسیی مای    به بررسی پاژوه  

زیست بتدک اسات    مشسر ت و به خصتص در حتزۀ م یو

دا ک باه سا وین     در انتهس بس استفسدک از نتسیج س قیقسش انمسم

 پردازیم   چسرچتد مفهتمی س قی  حسضر می

س قیقسش مت، دی در خصتص مشاسر ت انماسم دا ک    

 ت و عتامال ماؤثر در  ن را بررسای    است و اهمیت مشسر

هس این است  ان   ه ف از ذ ر این س قیقسش و نتسیج  ن  ردک

سرین عتاملی را  اه ساأثیر    هسا مهم   ه بس بررسی این پژوه 

هس در رون هسی مشسر تی به اثبسش رسی ک استا  دار  ن  م،نی

هاس   دنسسسیی  نیم و در چسرچتد مفهتمی این س قی  از  ن

عتامال ماؤثر در   »یم  نتاسیج س قیقای باس عناتان     بهرک بگیار 

هسی ستس،ۀ روستسیی: ملسل،اۀ    مشسر ت روستسییسن در گروک

المللی سرسیب  اربن در اساتسن خراساسن      متردی پروژۀ بین

( انماسم دا    1390 ه از ستی قربسنی و همکسران )« جنتبی

هاسی   نشسن داد  ه احتمس  مشسر ت بس اازای  سلص هزیناه 

ارا در میسن ااراد ب ون همسر و سس نسن دائمای  سسلیسنۀ خسنت

یسبا   ایان در     منلقه و ااراد ب ون دغل ارعی ااازای  مای  

حسلی است  ه بس اازای  سلص س صیالش همسار و سالص   

یسب   نتسیج   در م  سسلیسنۀ خسنتار احتمس  عضتیت  سه  می

سانمی    امکسن»( بس عنتان 1389س قی   هنسس  و همکسران )

المللای سرسایب     ی انگیزدی اجرایی پاروژۀ باین  هس  سیسست

نشاسن  «  ربن ایران در راستسی ستانمن سسزی جتامع م لای 

داد  ه میزان متااقت ا  ر اااراد بارای مشاسر ت در طار      

هسی اردم تر ارسباسط زیاسدی دارد      احیسی مراسع بس سیسست

هاسی همفکاری میاسن     هسی اردم تر دسمل سیسست  سیسست

ریازی و    هسی دولتی در راستسی برنسمه  سنمردم م لی و سسزم

عتامل ماؤثر  »اخذ سصمیمسش است  نتسیج س قیقی بس عنتان 

ساسزی    در مشسر ت  شاسورزان در اجارای طار  یکوسرچاه    

اراضی استسن ایاالم: ملسل،اۀ ماتردی دهرساتسن دایروان و      
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( انمسم دا   1388 ه از ستی روستس و همکسران )« چرداو 

باارداران   ش و  گااسهی بهاارکنشااسن داد  ااه ساالص س صاایال

هسی  مسری   سرین عسمل مشسر ت است  بر اسس  س لیل مهم

بررسای  »( باس عناتان   1386از پژوه  ادیبی و هسرطتنیسن )

عتامل ماؤثر در مشاسر ت اجتماسعیا سیسسای و ارهنگای      

رابلاۀ باین مشاسر ت اجتماسعی باس      « ارامنۀ جلفسی اوفهسن

هی ااردی و  متغیرهسی سانا سأهالا س،لا  اجتماسعیا  گاس     

اجتمسعی و رضسیت از امکسناسش و وضا،یت جسم،اه سأییا      

(ا در س قیقی بس عناتان  1387د ک است  حمسزی و عربی )

هاسی غیردولتای در     عتامل مؤثر در جلب مشسر ت سسزمسن»

دار   این عتامل را در چن  عسمل م،نی« زیست حفسظت م یو

هاسی    انا  از: ویژگای   بن ی  ردن ا این عتامال عباسرش   دسته

اردیا عتامال ارهنگایا اطالعاسسیا ما یریتیا اجتماسعیا      

عتاماال »اقتصااسدی و انگیزداای  نتااسیج س قیقاای بااس عنااتان 

هاسی     ننا ک  منزلاۀ س،یاین   هسی اجتمسعی به  دخصی و ویژگی

حس ی از « برداران در برنسمۀ حف  سنتع زیستی  مشسر ت بهرک

زیست سبب ارسقاسی   هسی حفسظتی م یو   ن بتد  ه سیسست

دتن  و هنمسرهسی اجتماسعی طراا ار    هسی ااراد می دی گسک

داتد    دهن   این اراین  سبب مای   زیست را سرویج می م یو

م یلی   ه مشسر ت اازای  و مت،سقب  ن پیسم هسی زیست

و  Lee(  نتاسیج س قیا    Moon, et al., 2012ارسقاس یسبا  )  

سه مترد از مشسر ت عمتمی »( بس عنتان 2012همکسران  )

نشاسن داد  اه   « زیسات در  شاتر چاین    حفسظت م یودر 

زیستا نگرانی دخصای    گسهی عمتمی بیشتر دربسرۀ م یو

هاسی اااراد ااازای        ااراد را نسابت باه ساالمتی و دارایای    

دهاا  و متجااب ایمااسی اضااسی سیسساای بیشااتر باارای   ماای

دااتد    زیساات ماای  مشااسر ت عمااتمی در زمینااۀ م اایو  

Akabayashi   ی از راهبردهااسی در گزارداا 2003در سااس

هسی اردی مسنن     ن   ه ویژگی  م تر در ژاپن بیسن می  پروژک

هس و  دنسیی اااراد باس اراینا       جنسیتا سن بس سرا رد  ای ک

مشااسر ت و ستجااه بااه مشااکالش و  سااب اطالعااسش از  

هاس از جملاه     هسی گذدتۀ اااراد و دولات    هس و ا،سلیت  سالش

و همکسران   Ryan  رون  عتامل مهم مشسر ت به دمسر می

دستیسبی به یک راهنمس جهت »( در س قیقی بس عنتان 2002)

هاسی پیشاگیری     ایمسد مشسر ت عمتمی مؤثر بارای برنسماه  

گیاریا اطاالع از     ا دستیسبی  سسن به مراحال سصامیم  «ایسلتی

هسی  هس و سلفی  دی گسک  ردن امتر بس  ن نیسزهسی مردم و ادارک

عتامال ماؤثر در مشاسر ت     عمتمی و ااراد متخصص را از

در ساس    Gouldingانا      زیستی ماردم م،راای  اردک    م یو

هاسی  نشاسن داد  اه عتامال اطالعاسسیا        در بررسی 1990

هس در جلاب    هسی ااراد و سسزمسن   متزدیا سسزمسنی و ستاا 

هااسی مردماای بااه ویااژک در خصااتص مسااسئل     مشااسر ت

در س قیقای   1958در سس   Lernerزیستی سأثیر دارد   م یو

ا به این نتیمه رسی   ه باین  «گذار از جسم،ۀ سنتی»بس عنتان 

م یلی و میزان س صیالشا  هسی زیست  مشسر ت در ا،سلیت

هس    اقتصسدیا سنا دسترسی بیشتر به رسسنه -عیپسیگسک اجتمس

 داری وجتد دارد   ارسبسط م،نی

بنسبراینا بس ستجه به ملسلب ذ رد کا پژوه  حسضر باس  

هاسی   ه ف بررسی عتامل مؤثر در جلب مشسر ت ساسزمسن 

زیست ساس د  اسنی    غیردولتی در راستسی حفسظت از م یو

هاس و چاسرچتد     برازان مهسبسد وترش گراته است  ارضایه 

 ( به وترش زیر است: 1مفهتمی پژوه  )دکل 

داری در جلاب    بات و م،نای    عسمل اجتمسعیا سأثیر م1

 هس دارد   مشسر ت اعضسی س،سونی

داری در جلاب     عسمل انگیزدیا سأثیر م بات و م،نای  2

 هس دارد   مشسر ت اعضسی س،سونی

داری در جلاب       عسمل اطالعسسیا سأثیر م بت و م،نای 3

 هس دارد   مشسر ت اعضسی س،سونی

 داری در جلاب    عسمل اقتصسدیا سأثیر م بات و م،نای  4

 هس دارد   مشسر ت اعضسی س،سونی

داری در جلاب       عسمل ارهنگیا سأثیر م بات و م،نای  5

 هس دارد   مشسر ت اعضسی س،سونی

داری در جلاب       عسمل م یریتیا سأثیر م بات و م،نای  6

 هس دارد   مشسر ت اعضسی س،سونی
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 . چارچوب مفهومی پژوهش1شکل 

 

 ها   . مواد و روش2

س قی  حسضر از نظر ها ف  اسربردی و از ناتع س قیقاسش     

هاسی ماترد     دتد  اه دادک   همبستگی م ستد می -  ستویفی

 وری د   جسم،ۀ  مسری س قی    نیسز به روش پیمسیشی جمع

نفر از اعضسی سه س،سونی ا،س  در حتزۀ حفسظت از  120را 

دهن   حمام نمتناه باس      سس د  سنی برازان مهسبسد سشکیل می

نفر س،یین دا  و   92ستفسدک از ج و   رجسی و مترگسنا ا

گیری به وترش سصسدای ساسدک واترش گراات  در     نمتنه

این س قی ا عتامل مؤثر در مشسر ت در پنج دسته بررسای  

د ن   اه داسمل عتامال اطالعاسسیا اقتصاسدیا ارهنگایا       

هسی س قیا     انگیزدی و م یریتی است  برای گرد وری دادک

سااسخته اسااتفسدک داا ک اساات   نسمااۀ م قاا  از اباازار پرساا 

نسمۀ مذ تر از د  قسمت سشکیل د ک بتد؛ قسمت  پرس 

هسی اردی اارادا قسامت دوم داسمل     او  مربتط به ویژگی

د  گتیه بس عنتان عسمل اطالعاسسیا قسامت ساتم داسمل     

چهسر گتیه بس عنتان عسمل اقتصسدیا قسمت چهسرم حاسوی  

سمت پنمم داسمل پانج   سه گتیه بس عنتان عسمل ارهنگیا ق

گتیه بس عنتان عسمل انگیزدی و قسمت هفتم حاسوی دا    

گتیه بس عنتان عسمل م یریتی بتد  به منظاتر س،یاین پسیاسیی    

نسمه از ضریب  لفسی  رونبسخ استفسدک د   ه مقا ار   پرس 

/  باه  8نسمه باس سر از   هسی پرس    ن برای هر   ام از بخ 

 ن بتد  همچنینا روایی  دست  م   ه بیسنگر پسیسیی منسسب

 سرراته بس استفسدک از روش روایی وتری ماترد   نسمۀ به پرس 

سأیی  خبرگسن )استسدان گروک سارویج و  ماتزش  شاسورزیا    

دانشک ۀ اقتصسد و ستس،ۀ  شاسورزی دانشاگسک سهاران( قارار     

نسماه در باین    ع د پرسا   92هس   گرات  برای گرد وری دادک

هس قسبل استفسدک بتدن   ع د از  ن 85ااراد نمتنه ستزیع د   ه 

هاس از     ه در نهسیت بررسی د ن   برای سمزیه و س لیال دادک 

روش س لیل رگرسیتنی گسم به گسم استفسدک و به ایان منظاتر   

 بهرک گراته د   SPSSاازار   از نرم
 

 . نتایج  3

هسی اردی پسسخگتیسن: نتسیج پژوه  در خصاتص    ویژگی

ارائه د ک است   1هسی اردی پسسخگتیسن در ج و    ویژگی

 16درو  ااراد باین   2/21بر اسس  نتسیج مشخص د   ه 

درو  بین  20سس ا  25سس  21درو  بین  6/50سس ا  20سس 

بتدنا   از    ساس   35سس  31درو  بین  2/8سس  و  30سس  26

دروا    2/28نفار( مارد و    61درو  ) 8/71یتا نظر جنس

درو  از اااراد نمتناه    6/70نفر( زن بتدن   همچنینا  24)

بتدن   ستزیع ااراد   هس متأهل درو  از  ن 4/29ممرد و سنهس 

نمتنه از ل سن سلص س صیالش ب ین سرسیب بتدک است  ه 

دروا (   1/34نفار )  29درو ( م رک دیاولما   20نفر ) 17

درو ( م رک لیسسنس و  7/44نفر ) 38ولما م رک ات  دی

ان   بر اسس   درو ( م رک ات  لیسسنس دادته 2/1نفر ) 1

 5/56درواا  ااااراد دارای دااغل دوم و   5/43اطالعااسشا 

هس اسق  دغل دوم بتدن   این در حاسلی اسات  اه     درو   ن

 عسمل اجتمسعی

 عسمل انگیزدی

 مشسر ت
 عسمل اطالعسسی

 عسمل اقتصسدی

 عسمل ارهنگی

 عسمل م یریتی
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 39درو  ااراد ) 5/45هس ب ین قرار است  ه  دغل اولی  ن

نفر( مشسغل خ مسسی دارن ا  8درو  ) 4/9نفر(  شسورزن ا 

نفار(   29دروا  )  4/29دار و   نفار( خسناه   13درو  ) 3/15

بنا ی    مشغت  س صیل )دانشمت( هستن   به منظتر اولتیات 

هاسی غیردولتای    عتامل مؤثر در مشسر ت اعضاسی ساسزمسن  

م یلی سس د  سنی برازان مهسبسد از ضریب سغییاراش   زیست

ب  ه هر   ام از عتامل  ه ضریب استفسدک د ا به این سرسی

هس دارای مق ار  متری بسد  از اولتیت باس سری   سغییراش  ن

نتاسیج بررسای ضاریب سغییاراش را      1برختردارن   ج و  

ده   بر اسس  نتسیجا عسمل انگیزدای در اولتیات     نشسن می

او ا عسماال ماا یریتی در اولتیاات دوم و عتاماال ارهنگاایا 

هاسی ساتم ساس     سیاب در اولتیات  اقتصسدی و اطالعسسی به سر

 ان    پنمم قرار گراته

هاسی س قیا  و     برای س،یین بسر عسملی هر   ام از گتیاه 

بن ی منلقی و منسسب گتیه در قسلاب    یساتن از دسته اطمینسن

هسی س قی  از س لیل عسملی ا تشسای بهرک گراته دا      سسزک

  وردک د ک است  2نتسیج س لیل عسملی در ج و  

 

 های غیردولتی  بندی عوامل مؤثر در مشارکت در اقدامات حفاظتی سازمان  . اولویت1جدول 

 اولويت ضريب تغییرات انحراف معیار میانگین عامل

 انگیزدی

 م یریتی
 ارهنگی
 اقتصسدی
 اطالعسسی

26/21 

19/21 
28/11 
35/13 
15/20 

079/3 
308/5 
852/2 
741/6 
969/3 

144/0 
250/0 
252/0 
297/0 
334/0 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 های تحقیق همراه بارهای عاملی  ها و گویه  . سازه2جدول 

 بسر عسملی هس گتیه هس  سسزک

 عسمل انگیزدی

 777/0 دادتن سس د به ااراد م لی و ثروش م لی احسس  س،ل 

 741/0 هسی مشسر ت  هسی مسلی و سأمین بتدجۀ طر   حمسیت

 642/0 دسترسی ااراد به منسبع اعتبسری دیگر به غیر از س،سونی

 627/0 رعسیت ع الت و مسسواش در سقسیم در م هس بین اعضس

 553/0 هسی مسلیسسی از ستی دولت   ردن م،سایت وضع

 عسمل م یریتی

 812/0 حضتر ااراد بتمی و م لی در م یریت س،سونی

 808/0 از اعضسنکردن مسلی  ستء استفسدک

 656/0 پذیری اعضس س،ه  و مسئتلیت

 648/0 م یرک جسیی هیئت چرخ  و جسبه

 527/0 حذف قتانین دست و پسگیر

 522/0 هسی  متزدی  برگزاری دورک

 عسمل ارهنگی

 952/0 گیری جم،ی در س،سونی  سصمیم

 927/0 دادتن روحیۀ مشسر ت در بین اعضسی جسم،ه

 920/0 جهت مشسر ت سشتی  عمتمی در

 عسمل اطالعسسی

 904/0   زیست هس در زمینۀ م یو  دسترسی به رسسنه

 902/0 نگربتدن ااراد  ین ک

 898/0 دسترسی به اینترنت

 89/0  گسهی نسبت به اتای  مشسر ت و  سر جم،ی

 838/0 ارسبسط بس  سردنسسسن ادارۀ س،سون

 801/0 هسی مشسر ت   دنسیی بس اراین  و روش

 عسمل اقتصسدی

 884/0 هسی در م زای نسدی از مشسر ت  دسترسی به امکسنسش و پروژک

 864/0 ای  ه سسزمسن )س،سونی( بسی  بوردازن   بتدن میزان هزینه  م

 8835/0 رعسیت ع الت و مسسواش در سقسیم در م هس بین اعضس
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 محیطی بین مردان و زنان زیست. مقایسۀ میزان مشارکت در اقدامات حفاظتی 3جدول 

 t p ان راف م،یسر میسنگین متغیر مستقل

 مرد

 زن

65/17 

82/15 

723/2 

208/2 

937/2 

 
004/0 

 

 زیست های حفاظتی محیط  . ضرایب تعیین متغیرهای تأثیرگذار در مشارکت در فعالیت4جدول 

 .b beta t Sig متغیر

 ع د ثسبت

F1عسمل اقتصسدی = 

F2 اطالعسسی= عسمل 

F3عسمل م یریتی = 

F4عسمل ارهنگی = 

466/5 

142/1 

187/1 

774/0 

415/0 

- 

504/0 

488/0 

251/0 

144/0 

217/5 

150/8 

966/7 

134/4 

349/2 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

021/0 

 

برای بررسی میزان مشسر ت در اق امسش حفاسظتی باین   

 tدو گروک مرد و زنا مقسیسۀ میسنگین بس اساتفسدک از  زماتن   

نشسن دادک د ک است   3انمسم گرات  ه نتسیج  ن در ج و  

نتسیج این  زمتن نشسن داد  ه بین میزان مشسر ت دو گاروک  

 01/0داری در سالص    در اق امسش حفاسظتیا سفاسوش م،نای   

 ( P:004/0تد دارد )وج

به منظتر س،یین اثر متغیرهاسی ماترد ملسل،اه در میازان     

رگرسیتنی چن گسنه باه روش گاسم باه      مشسر تا از س لیل

سرین متغیرهس باه   قتیگسم استفسدک د   در روش گسم به گسما 

دتن  و این  سر ساس زماسنی    سرسیب وارد م،سدلۀ رگرسیتن می

درو  برس    5داری به  یسب   ه خلسی  زمتن م،نی ادامه می

در این س قی  پس از وارد ردن متغیرهاسیی  اه همبساتگی    

داری بس متغیر وابستۀ س قیا  )مشاسر ت در اقا امسش     م،نی

ب ین سرسیاب  سم پی  رات  گ 4حفسظتی( دادتن ا م،سدله سس 

متغیرهسی عسمل اقتصسدیا اطالعسسیا م یریتی و ارهنگی به 

میازان   4سرسیب وارد س لیل رگرسیتن د ن   ملسب  ج و  

R2  به دست  م   این  711/0ملسب  نتسیج س لیل رگرسیتنی

بیسنگر  ن است  ه متغیرهسی واردد ک در س لیل رگرسیتنا 

ثرگاذار در متغیار میازان    دروا  عتامال ا   1/71در مممتع 

 ننا   باس    هس را سبیاین مای    مشسر ت در میسن اعضسی س،سونی

ا متغیرهاسی مساتقل   beta م ک برای  دست ستجه به مقسدیر به

عسمل اقتصسدیا اطالعاسسیا ما یریتی و ارهنگای بیشاترین     

 سأثیر را در میزان مشسر ت دارن  

م،سدلۀ ا 4د ک در ج و   همچنینا بس ستجه به نتسیج ارائه

خلی حسول از س لیل رگرسیتنی برای متغیر وابسته میزان 

ساتان با ین قارار        مشسر ت در بین اعضسی س،اسونی را مای  

 نتدت:

R2 = 711/0  

Y= 466/5  + 142/1  F1 + 187/1  F2 + 774/0  F3 + 

415/0 F4  

 گیری و پیشنهادها   . نتیجه4

این س قی  بس ه ف بررسی عتامال ماؤثر در مشاسر ت در    

م یلی ا،س   هسی غیردولتی زیست  اق امسش حفسظتی سسزمسن

در حتزۀ سس د  سنی برازان مهسبسد انماسم دا   بار اساس      

نتسیجا در بین ماردان و زناسن در راساتسی میازان مشاسر ت      

دار در سالص یاک دروا  وجاتد       سفسوش م،کت  و م،نی

دار در   ا بین سن و میزان مشسر ت رابلۀ م،نیدارد  همچنین

ساالص یااک درواا  مشااسه ک داا   ااه بااس نتااسیج س قیاا   

Akabayashi (2003 همخااتانی دارد  از  نمااس  ااه عسماال )

داری در   اطالعااسسی در ایاان س قیاا  سااأثیر م باات و م،ناای 

م یلی دارد و ایان نتیماه    هسی زیست  مشسر ت در ا،سلیت

 Mushi(ا 2012کاسران  ) و هم Moonبس نتاسیج س قیقاسش   
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( و نتسیج 2003) Akabayashi(ا 1990) Goulding(ا 1986)

(  اه نشاسن دادنا  سالص     1388س قی  روستس و همکسران )

سرین عسمال مشاسر ت    برداران مهم  س صیالش و  گسهی بهرک

است ملسبقت داردا بنسبراین بسی  اق امسسی از قبیل برگازاری  

هااسی   نااۀ  لااتدگی هااس در زمی  هااس و همااسی   نمسیشااگسک

هاسا ایماسد    م یلای و ن اتۀ  نتار  و مباسرزک باس  ن      زیست

هسی  متزدای و غیارک واترش گیارد ساس متجباسش          سرگسک

 دنسیی بیشتر ااراد بس متضتع مشسر ت و اوات  و اها اف   

  ن ار هم دتد  

دار  ن نشاسن    عسمل دیگری  ه در این س قی  سأثیر م،نی

ه باس نتیماۀ ملسل،اۀ    دادک د ک است عسمل ارهنگی اسات  ا  

Connor (1996 ه م،تق  است ارهنگ و سسریخ جسم،ه در  )

مشسر ت ااراد  ن جسم،ه مؤثر اسات همخاتانی دارد  ایان    

هسیی از قبیل دادتن روحیۀ مشاسر ت در    عسمل حسوی گتیه

گیاری جم،ای در س،اسونی و      بین اعضاسی جسم،اها سصامیم   

ینا سشتی  عمتمی در جهت نهضت مشسر ت است  بناسبرا 

هاسیی    انمسم اق امسسی از قبیل برگزاری سمینسرهس و  نفارانس 

در سلص م لی و ملی بس ها ف باه وجاتد  وردن نهضات     

عمااتمی در جهاات سشااتی  ااااراد باارای مشااسر ت در     

ستان  پیسما هسی م بتای را در     م یلی می هسی زیست  ا،سلیت

 این راستس به بسر  ورد  

ی اسات  اه اثار    عسمل م یریتی نیز یکی دیگر از عتامل

زیسات   قسبل ستجهی در مشسر ت ااراد در حفسظات م ایو  

( 2002و همکسران  ) Ryanسس د دارد  ه بس نتسیج س قی  

همختانی دارد  بنسبراینا بهبتد سسز و  سرهاسی ما یریتی از   

ستانا  نتاسیج     م یرۀ سس د مای  جسنب دولت و اعضسی هیئت

 مؤثری به دنبس  دادته بسد  

شسه ک د  عسمل دیگری  ه ساأثیر  ن در  طتر  ه م همسن

 Reddyدار بتدک است عسمل اقتصسدی اسات     مشسر ت م،نی

در س قی  خاتد باه ایان نتیماه رسای   اه        1973در سس  

عتاملی از قبیل سلص در م  و مسلکیت اماتا  در مشاسر ت   

داردا ن ایان     داوطلبسنۀ ااراد اثرگذار است  همچنینا م،نای 

 Vari( و 1390رباسنی و همکاسران )  عسمل بس نتسیج س قیا  ق 

( سلسب  دارد  همچنینا سمسمی عتاملی  اه سأثیرداسن   2004)

دار د  بس نتیماۀ س قیا  حماسزی و      در این پژوه ا م،نی

 ( همختانی دارد  1387عربی )

هس و سسختسر   دتد ویژگی  لذا بس ستجه به نتسیجا ستویه می

عااسشا اقتصااسدی و ارهنگاای ااااراد و میاازان داناا  و اطال

هس به دقت ارزیاسبی و دنسساسیی داتد و از     همچنین سن  ن

هاسی  سای در جهات      ریزی  د ک در برنسمه اطالعسش دنسسسیی

اازای  میزان مشاسر ت اااراد در اقا امسش حفاسظتی بهارک      

هسی   گراته دتد  از  نمس  ه میزان مشسر ت زنسن در ا،سلیت

بسی  باس  حفسظتی  متر از مردان گزارش د ک است بنسبراینا 

هس و   هس و همسی   انمسم اق امسسی همچتن برگزاری جشنتارک

هسی انگیزدی و ارهنگای  زم    ارائۀ خ مسش  متزدیا زمینه

دادن میزان مشاسر ت زناسن باه وجاتد      را در جهت اازای 

ستاننا  نیسزهاسی اطالعاسسی      هسی سرویمی مای    ورد   متزش

راد در زمیناۀ  ااراد را برای ارسقسی سلص دان  و  گاسهی ااا  

زیست اار هم  ورنا   ساالش     منساع حف  و حراست م یو

هاسیی اسات       هسی اقتصسدی نیز یکای از راک   برای ارائۀ مشت 

ستان  مشسر ت ااراد را در اقا امسش حفاسظتی بهباتد       ه می

 بخش  
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