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 متن اصلی .۸

محیط زیست شامل آب ، هوا، ( ۸۷9۷ژوئن  ۸۷طبق تعریف متن حقوقی شورای جامعه اقتصادی اروپا ) 
 یریتاعمال مد برایبنابراین . [۸]خاک، عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده است 

 یدگاهاز د یژهبه و یمنطقه ا یا یمحل یژگیهایارائه شده با و یبرنامه ها یستبا یکارآمد م یطیمح یستز
 یستاز اقدامات ز یبخش یضتفو یو حت یمشارکت عموم یبترت ینسازگار باشد. بد یو اقتصاد یاجتماع

آموزش بیش از  [۸۲] باشد. یم خورداربر ییبسزا یتبه هدف فوق از اهم یابیبه مردم جهت دست یطیمح
هر چیز سپردن دانشستنیها به دیگران است . اما دانستنی ها تنها آنگاه سودمند هستند که بکارآیند و 

که زمینه ای برای پدید آمدن تغییری گردد چنانچه او را به انجام کارهایی آموزش آنگاه به کار می آید 
. هدف آموزش محیط زیست افزایش کامال آگاهانه و فعاالنه  [۸9] توانا سازد و بر دایره انکانهای او بیافزاید

فردفرد اعضای جامعه در محافظت از محیط زیست و استفاده محتاطانه و عاقالنه از منابع طبیعی است 
. وسایل ارتباط جمعی مسئولیت بزرگی در مورد در اختیار گذاردن منابع عظیم خود برای این رسالت [۸]

ا ساختن افراد در سطوح مختلف اجتماعی با اصول حفاظت از محیط زیست و آشن [۷]آموزشی دارند 
ایجاد رغبت و انگیزه های داوطلبانه برای حفاظت از آن می تواند مسئله تخریب و آلودگی محیط زیست را 
یک بار و برای همیشه حل کند. اگر افراد محیط زیست را به مثابه یکی از دارایی های شخصی خود تلقی 

سازمان  .، پاسداری از آن را نه تنها الزم بلکه جزئی جدایی ناپذیر از زندگی خود خواهند دانست کنند 
های غیر دولتی با انجام طیف وسیعی از وظایف دولت با مشارکت مردم راه را برای پیشرفت های بعدی باز 
کردهاند. این سازمانها با کاهش تصدی گری دولت ها کفه ترازوی قدرت را به سوی تودهها سنگین تر 

های سطح کالن تاثیر گذار نمودند ، بطوری که در برخی کشورها این سازمان ها می توانند در سیاست 

باشند . و هواست و اراده اجتماعی را بر کرسی تصمیم گیری بنشانند. سازمان های غیر دولتی از جمله 
 [۸1] مهمترین زیر ساخت های اجتماعی برای ایجاد و ادامه فرآیند توسعه پایدار در هر جامعه هستند.

 ین. دولتها در جهت تضمینمایندم یفدولت تعر یرا برا متعددی ینظارت یفو مقررات وظا ینقوان المعمو
اعم از  یحقوق و یقیشدند که بر اشخاص حق یلتبد یدر جامعه به نظارت کنندگان یستز محیط حفاظت

نسبت  ینهدر زم یهنظر ترین یمحور سنت دولت رویکرد .ینمایندافراد، شرکتها و گروهها کنترل اعمال م
است  یدولت یرغ یگرانبر اشخاص و باز یدشد یبر اعمال نظارتها یمبتن است و یستز یطدولت و مح

به منظور پدیدار شدن اخالق محیط زیستی بازنگری در روش ها و نظام های آموزشی ضروری است  [۸4]
. دولت ها و ساستگذاران می توانند متولی ایجاد تغییرات و ورش های جدید درتوسعه باشند و این امر 

مگر  ممکن است سبب بهبود اوضاع جهان شود. اما این روش ها فقط راه حل هایی کوتاه مدت هستند
آموزش زنان کلید نهادینه کردن حفاظت از  [۸1]اینکه آموزش جدیدی به جوانان در جهان داده شود  

محیط زیست است . در تمامی ادوار می توان نقش زنان را گاه تاثیر گذارتر از نقش مردان یافت . زنان 
ه نقش فعالی که د گروه بزرگی از اجتماع هستند کهنیمی ا زجمعیت را تشکیل می دهند و به واسط

رخانواده دارند و به دلیل آنکه نخستین آموزگاران کودکان هستند ، می توانند عنصری کلیدی در اجرای 
امروزه اقشار فقیر اجتماع، به میزان فراوانی در روستاها زندگی می کنند و  [۷]برنامه های آموزشی باشند. 

بسیاری فقر را عاملی عمده .  منابع طبیعی وابسته هستندقیم به روستاییان به لحاظ معیشتی، به طور مست
و تاثیرگذار بر مشکالت زیست محیطی قلمداد می کنند. طرفداران دیدگاه های مذکور، عمدتا معتقدند که 
فقرا در تالش برای بقا، بیش از حد از منابع طبیعی استفاده می کنند و در نتیجه، فشار زیادی بر محیط 

آگاهی مردم نسبت به مسئله محیط زیست ، رفتارهای نادرست آنها را نسبت  [۸۸] ند.زیست وارد می آور
به محیط زیست اصالح کرده و باعث می شود در افراد در سطوح باالتر سیاست های درست زیست 

 مطلب چکیده

تحلیلی است و گردآوری -هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر در مشارکت جهت حفاظت از محیط زیست بوسیله بررسی پیشینه تحقیق است . این تحقیق توصیفی

ی شوند انواع مشارکت و انواع اثرات داده ها و اطالعات بر اساس مطالعات کتب و مقاالت مرتبط صورت گرفته است . بر این اساس پیشیه تحقیق بوسیله دو شاخص مقایسه م

چنین برای تحلیل داده ها از شاخص بررسی شده اند. توزیع پراکنش داده ها نرمال بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز آماری فرکانس داده ها استفاده شده است هم

عوامل فرهنگ از بین عوامل موثر در جلب مشارکت های  بررسی نقشت استفاده شده است . های مقایسه ای انواع مشارکت و انواع اثرات مشارکت بر حفاظت محیط زیس

مطالعات مربوط به که  یدر حال درصد بوده که نسبت به سایر عوامل تاثیر گذار مطالعات بیشتری را به خود اختصاص داده است . ۲/۸1مردمی برای حفاظت محیط زیست 

درصد در پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته  ۸/۸۸. نقش عوامل اجتماعی و قوانین بر مشارکت مردمی  درصد بوده است ۷/۷عمومی عوامل اقتصادی بر مشارکت  یرتأث

ی بررسی نوع مشارکت سنتی از بین انواع مشارکت در جلب مشارکت های مردمی برا% از مقاالت به بررسی نقش همه عوامل در مشارکت پرداخته اند. ۸است و تنها 

مقاالت که  یدر حال درصد از تحقیقات بررسی شده است  که نسبت به نوع مشارکت جدید مقاالت بیشتری را به خود اختصاص داده است . ۸/49حفاظت محیط زیست در 

رکت پرداخته اند. محققان بیشتر به % از مقاالت به بررسی نقش همه انواع مشا۸و تنها  درصد بوده است ۸/۸۲مربوط به بررسی نوع جدید مشارکت بر مشارکت عمومی 

مقاالت مربوط به بررسی اثرات غیر مستقیم بر که  یدر حال درصد از تحقیقات بوده است. ۲/۸۸بررسی اثرات مستقیم بر حفاظت از محیط زیست پرداخته اند که شامل 

ر حفاظت از محیط زیست پرداخته اند. محققان بیشتر به بررسی اثرات مستقیم % از مقاالت به بررسی نقش هردو اثر ب۸و تنها  درصد بوده است ۲/۸1حفاظت محیط زیست 

مقاالت مربوط به بررسی اثرات غیر مستقیم بر حفاظت محیط زیست که  یدر حال درصد از تحقیقات بوده است. ۲/۸۸بر حفاظت از محیط زیست پرداخته اند که شامل 

سی نقش هردو اثر بر حفاظت از محیط زیست پرداخته اند. پیشنهاد برای محققان آینده : بررسی نقش کلیه عوامل موثر % از مقاالت به برر۸و تنها  درصد بوده است ۲/۸1

دی در حفاظت از محیط شامل اقتصاد ، اجتماع و فرهنگ بر حفاظت از محیط زیست بیشتر پرداخته شود و بررسی نقش تاثیر قوانین و سازمانی های دولتی و رشد اقتصا

 یشتر پرداخته شود.زیست ب
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 [۸۸]محیطی را در پیش گیرند. 
 

وسیله بررسی هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر در مشارکت جهت حفاظت از محیط زیست ب
 پیشینه تحقیق است .

 

 ابزار و روش ها .۸

 روش گردآوری داده ها  .۸.۸

تحلیلی است و گردآوری داده ها و اطالعات بر اساس مطالعات کتب و مقاالت مرتبط -این تحقیق توصیفی

بر این اساس پیشیه تحقیق بوسیله دو شاخص مقایسه می شوند انواع مشارکت و  صورت گرفته است .

 بررسی شده اند. انواع اثرات

 تجزیه و تحلیل داده ها  .۸.۸

توزیع پراکنش داده ها نرمال بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز آماری فرکانس داده ها استفاده 

شده است همچنین برای تحلیل داده ها از شاخص های مقایسه ای انواع مشارکت و انواع اثرات مشارکت 

 شده است . بر حفاظت محیط زیست استفاده 

 زیست محیطیانواع مشارکت  .۸.۸.۸

 در زمینه مشارکت زیست محیطی دو نوع مشارکت نمایان است :

  مشارکت سنتی : مشارکت بر اساس عرف ، سنت و مذهب پدید می آید و به شکل خودجوش و

نهادی میان افراد جامعه وجود دارد . بدیهی است نباید انتظار داشت که دولت نقشی در هدایت و 

 سازماندهی این نوع از مشکالت داشته باشد 

  تحرک وا میدارد . این محرک از مشارکت جدید : در مشارکت جدید یک عامل محرک افراد رابه

جانب سازمان های دولتی برای جلب و افزایش مشارکت مردم در امور مختلف و در قالب برنامه 

های خاص تعیین می وشد. این مشارکت می تواند اجباری یا داوطلبانه باشد ، ولی بهترین حالت 

  با هم مشارکت کنند.آن است که مردم و مسئولین در تعیین اهداف برنامه ریزی و اجرا 

 بر حفاظت از محیط زیستانواع اثرات  .۸.۸.۸

عواملی مانند فرهنگ ، اقتصاد ، سیاست، روابط اجتماعی و عدالت اجتماعی که مستقیما بهمسایل فنی 

طراحی و اجرای برنامه های حفاظتی ارتباطی ندارند م یتوانند نتایج حاصل از اجرای این برنامه ها را تحت 

 [۸4] دهندتاثیر قرار 

 یطیمح یستز یبر فاکتورها یمهستند که به طور واضح و به شکل مستق یاثرات:  یماثرات مستق 

 .گذارند  یم یرتأث

 یانبوده و در بلند مدت نما یممستق یاتاز عمل یاثرات، ناش یممستق یر: اثرات غیممستق یراثرات غ 

 گردند. یم

 

 نتایج .۸

عوامل فرهنگ از بین عوامل موثر در جلب مشارکت  نقشبررسی  که دهد ینشان م ۸ی جدول افته های

درصد بوده که نسبت به سایر عوامل تاثیر گذار مطالعات  ۲/۸1های مردمی برای حفاظت محیط زیست 

عوامل اقتصادی بر مشارکت  یرتأثمطالعات مربوط به که  یدر حال بیشتری را به خود اختصاص داده است .

درصد در پیشینه  ۸/۸۸ش عوامل اجتماعی و قوانین بر مشارکت مردمی . نق درصد بوده است ۷/۷عمومی 

% از مقاالت به بررسی نقش همه عوامل در مشارکت ۸تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و تنها 

 پرداخته اند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . در پیشینه تحقیق عوامل موثر در جلب مشارکت های مردمی  3جدول

 درصد فرکانس عوامل موثر

۷/۷ ۸ اقتصاد  

۸/۸۸ ۸ اجتماع  

۲/۸1 4 فرهنگ  

۸/۸۸ ۸ قوانین  

4/۸۸ ۸ همه موارد  

 ۸11 ۸۸ کل

 

در جلب مشارکت  از بین انواع مشارکت بررسی نوع مشارکت سنتیکه  دهد ینشان م 4ی جدول افته های

نوع که نسبت به  از تحقیقات بررسی شده است درصد  ۸/49 در های مردمی برای حفاظت محیط زیست

بررسی نوع مربوط به  مقاالتکه  یدر حال بیشتری را به خود اختصاص داده است . مشارکت جدید مقاالت

 انواع% از مقاالت به بررسی نقش همه ۸تنها و  درصد بوده است ۸/۸۲بر مشارکت عمومی جدید مشارکت 

 مشارکت پرداخته اند. 

 

 . پیشینه تحقیقدر  زیست محیطی نوع مشارکت   4جدول

 درصد فرکانس نوع مشارکت

۸/49 9 سنتی  

۸/۸۲ ۸ جدید  

4/۸۸ ۸ هردو  

 ۸11 ۸۸ کل

 

بر حفاظت از محیط زیست  محققان بیشتر به بررسی اثرات مستقیمکه  دهد ینشان م ۸ی جدول افته های

اثرات غیر مقاالت مربوط به بررسی که  یدر حال است. بودهدرصد از تحقیقات  ۲/۸۸پرداخته اند که شامل 

اثر بر  هردو% از مقاالت به بررسی نقش ۸و تنها  درصد بوده است ۲/۸1 بر حفاظت محیط زیست مستقیم

 پرداخته اند.  حفاظت از محیط زیست

 

 . در  پیشینه تحقیق ات بر حفاظت از محیط زیستع اثرانوا  5جدول

 درصد فرکانس نوع اثر

۲/۸۸ ۷ مستقیم  

مستقیمغیر   4 ۲/۸1  

4/۸۸ ۸ هردو  

 ۸11 ۸۸ کل
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 .پیشینه تحقیق مشارکتهای مردمی .1جدول

 نوع اثر نوع مشارکت عامل موثر نام تحقیق نام محققان
شماره 
 رفرنس

 عاطفه ، بهروش یمهد
فرهاد  ، یمهد

 (۸۸۷۸)یریدب
 4 غیر مستقیم جدید نقش قوانین یستز یطدر حفاظت مح ینقش قواعد حقوق اسالم

دی سیداحمد. فیروزآبا
 (۸۸۷۸) عظیم زاده دالرام

فقر روستایی و تخریب محیط زیست )مورد مطالعه روستاهای سرخون و بیدله از توابع استان 
 چهارمحال و بختیاری(

 ۸۸ غیر مستقیم جدید نقش اقتصاد

 ینا،  ت یترک جز یالدم
 (۸۸۷۸) یزواره ا

 یشهر یداربه توسعه پا یلجهت ن یگام یستز یطدر حفاظت از مح یاز مشارکت مردم یریبهره گ
نقش اقتصاد، اجتماع 

 و فرهنگ
 9 مستقیم و غیر مستقیم جدید و قدیم

 یوا،  ش یپروانه شاطر
 یریسف یجه،  خد یدیمز

(۸۸۷۸) 
 ۸۸ مستقیم سنتی نقش جنسیت)زنان( یستز یطنقش مشارکت زنان در حفاظت از مح یبررس

،  فرهاد  ینیبحر یدحسینس
 (۸۸۷۷) ینیام

به منظور حفاظت از  یبه مشارکت مردم یابیدر دست یطیمح یستز یردولتیغ ینقش سازمانها
 یراندر ا یستز یطمح

نقش سازمانهای غیر 
 دولتی

 ۸ مستقیم جدید

 یه،  مهد یان یزهرا قربان
 ( ۸۸۷۸)سعادت 

 یستز یطدر حفاظت از مح ینقش مشارکت عموم
نقش تعلق خاطر و 

 شور و اشتیاق
 ۸۷ مستقیم سنتی

 یستز یطدر حفاظت از مح یموانع مشارکت مردم (۸۸۲9) یسیو یهاد
 نقش قوانین و سازمان

 های دولتی
 ۸۸ غیر مستقیم جدید

پور عمران  یمانمحبوبه سل
(۸۸۷۸) 

 یستز یطدر رفتار و نگرش حفاظت از مح یطیمح یستآموزش اخالق ز یرتاث
نقش اخالق، رفتار و 

 نگرش
 ۸۸ مستقیم سنتی

 ،خود یرامونپ یطیمح یستز یندهایدر فرا یمردم یمشارکت ها (۸۸۷۸) یفرهاد اشتر
نقش تعلق خاطر و 

 شور و اشتیاق
 ۸ مستقیم سنتی

،   یزادهعل یحاج یستهشا
،   یعبدالوهاب سماو یدس

 (۸۸۷۸) یمحسن دهقان
 ۲ مستقیم سنتی نقش جنسیت یستز یطدانش آموزان شهر بندرعباس در حفاظت از مح یطیمح یستمشارکت ز یزانم یبررس

 ملیحه سیدحسین بیگی
(۸۸۷۸ ) 

 یو جذب مشارکت ها یطیمح یستز یآموزش ها یرتاث
نقش اخالق، رفتار و 

 نگرش
 ۸۸ مستقیم سنتی

 ۸۸ غیر مستقیم جدید نقش قوانین یمشارکت رویکردهای بدون دولت تا یکردهای: از رویستز یطدولت و مح (۸۸۷۸) یمشهد یعل

،  فاطمه  یمحمد یرضاعل
 (۸۸۷۸)پور  یچتر

 یستز یطحفاظت از مح ینددر فرا یو مشارکت مردم یدارتوسعه پا
نقش اقتصاد، اجتماع 

 و فرهنگ
 ۸۷ مستقیممستقیم و غیر  جدید و قدیم

 
 

 

 

 .نقش عوامل موثر در جلب مشارکت های مردمی  2جدول

 نوع اثر نوع اثر نوع مشارکت نوع مشارکت عامل موثر عامل موثر

 ۸ غیر مستقیم ۸ جدید 4 نقش قوانین

 ۸ غیر مستقیم ۸ جدید ۸ نقش اقتصاد

 ۸ مستقیم و غیر مستقیم ۸ جدید و قدیم ۸ نقش اقتصاد، اجتماع و فرهنگ

 ۸ مستقیم ۸ سنتی ۸ نقش جنسیت)زنان(

 ۸ مستقیم ۸ جدید ۸ نقش سازمانهای غیر دولتی

 ۸ مستقیم ۸ سنتی ۸ نقش تعلق خاطر و شور و اشتیاق

 ۸ غیر مستقیم ۸ جدید 4 نقش قوانین و سازمان های دولتی

 ۸ مستقیم ۸ سنتی ۸ نقش اخالق، رفتار و نگرش

 ۸ مستقیم ۸ سنتی ۸ نقش تعلق خاطر و شور و اشتیاق

 ۸ مستقیم ۸ سنتی ۸ نقش جنسیت

 ۸ مستقیم ۸ سنتی ۸ نقش اخالق، رفتار و نگرش

 ۸ غیر مستقیم ۸ جدید 4 نقش قوانین

 ۸ مستقیم و غیر مستقیم ۸ جدید و قدیم ۸ نقش اقتصاد، اجتماع و فرهنگ
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 رپایدا توسعه و زیست محیط مدیریت

 
 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری .4

عوامل مشارکتی می توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر محیط زیست اثر بگذارند و یا انسان می 

تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم بر حفاظت از آن تاثیرگذار باشد که این امر وابسته به یک سری از 

از بررسی پیشینه تحقیق این نتیجه حاصل می و قوانین می باشد .عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی 

شود که اکثر تحقیقات به بررسی اثرات فرهنگی موثر بر اهداف مشارکتی پرداخته اند و تحقیقات بسیار 

کمی به بررسی اثرات اقتصادی موثر بر اهداف مشارکت مردمی پرداخته اند همچنین اغلب تحقیقات به 

سنتی موثر بر حفاظت محیط زیست پرداخته اند تا عوامل جدید و تحقیقات بسیار بررسی نوع مشارکت 

اندکی به بررسی هر دو عامل سنتی و جدید موثر بر حفاظت محیط زیست پرداخته اند. اکثر تحقیقات 

اثرات غیر مستقیم موثر بر  ابر حفاظت محیط زیست پرداخته اند تهمچنین به بررسی اثرات مستقیم موثر 

 برای محققان آینده :پیشنهاد زیست .  ت از محیطحفاظ

بررسی نقش کلیه عوامل موثر شامل اقتصاد ، اجتماع و فرهنگ بر حفاظت از محیط زیست  -

 بیشتر پرداخته شود. 

بررسی نقش تاثیر قوانین و سازمانی های دولتی و رشد اقتصادی در حفاظت از محیط  -

 زیست بیشتر پرداخته شود.

 

 تشکر و قدردانی

می نمایند. نویسندگان تشکر و قدردانی دکتر هلن مربی هروی از همکاری و همراهی  نویسندگان

ند تشکر رده اک ن تحقیق پشتیبانی نویس خود که از ای ( پیش outside reviewerاز منتقدین) همچنین

 .کنند  و قدردانی می
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