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چکیده

هدف اصلی این پژوهش تأثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و گردشگران به منظور حفاظ یحم زا ت طط طططزیس رهش رد ت ه یا   

ساحلی (مطالعه موردی شهر محمودآباد) میباشد .پژوهش از نظر هدف توسعهای –کاربردی و به روش آمیخته انجاممم ش ددد  .جامعههه
ی ،دانش اگ ههههاییی
ی ،جغرافی ییا ،گردش رگ ی ی
آماری پژوهش شامل اعضای هیئتعلمی رشتههای محیطططزیستتت ،آبخی ییزداری ،کشا زرو ی ی
محمودآباد ،مدیران سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی ،کارفرمایان و پیمانکاران بودند .روش نمونهگیری در بخش کیفی،
غیر تصادفی از نوع هدفمند و در دسترس بود .ابزار جمعآوری دادهها در بخش اول مصاحبه نیمه ساختاریافته حضوری تا رسیدن به
مرحله اشباع نظری ادامه یافت .مصاحبه با  29نفر(  23آقا و  6خانم) چهار بعد و  21گویه شناسایی گردی .د بخ ود ش ممم گویهههها ا در
اختیار اعضای گروه دلفی( 8نفر) در دو مرحله برای طراحی پرسشنامه قرار گرفت .در بخ ک ش مم مممی پرسش قحم همان ققققق سا تخ هههای در
ش ض بیار
مقیاس پنج ارزشی لیکرت بهصورت آنالین در میان نمونه آماری(  85نفر) توزیع گردید .پایایی مدل اندازهگیری پ هوژ ش ش
آلفای کرونباخ رفتار (  ،)0/ 769آگاهی و نگرش ( ،)0/557اعتقادات دینی ( )419و معاشرت ( )1/00به دست آمد .نتایج نشان داد و
ضریب استاندار بین (عوامل معاشرت بر مشارکت اجتماعی) β=0/ 99 1؛ و ضریب معناداری  t= 13 / 691رابطه معنادار و در رتب لوا ه

همچنین ضریب استاندارد بین (عوامل آگاهی و نگرش بر مشارکت اجتماعی) β=0/3 02؛ ضریب معناداری  t= 13 / 048ای هطبار ن   

معنادار و در رتبه دوم ،ضریب استاندارد بین (عوامل رفتا عامتجا تکراشم و ر ییی یییی)  β=0/325؛ ض بیر

معنا اد ررری  t= 12 / 364این

رابطه معنادار؛ در رتبه سوم و همچنین ضریب استاندارد ب ببین (عوام داقتعا ل ا  ت دد دددین ننی ب امتجا تکراشم ر ععع ععععی)  β=./ 31 6؛ ضررریب
معناداری  t=11/ 964رابطه معنادار؛ و در رتبه سوم قرار میگیرد.
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مقدمه
افزایش سریع جمعیت توأم با گسترش شهرنشینی و رشد و توسعۀ روزافزون شهرها ،به ویـژه از دهۀ  1950م ممیالدي
مشکالت فراوانی در کشورهاي مختلف به ویژه کشورهاي جهان سوم ایجاد کرده اسـت که این خود موجب گش تـ ههه
سیسـتم مدیریتی شهر با چال 
ی
ی انساننن ن عو ی ی
خ زن گد ی ی
شها و تنگناهاایی مواجههه گ در دد( .)Ziari, 2012از آغاززز ت یرا خ خ
ن تمای للل بیشتررر شدهه تاا
دلبستگی به محیطزیست و حفاظت از آن وجود داشته است و با بلوغ فکری انسان نیز این ن
جایی که در جوامع مختلف با مکاتب فکری متفاوت همیشه به منظور راهنمایی انسان در مسیررر حی تا ششش و همچنیننن
طزیست اطرافش توصیههایی وجود داشته است ت
چگونگی برخورد با محی 
ت( .)Fani and Moloudi, 2009ﻖﺒﻃ ﺮﺑ ر ﻲﺳ
ا ﺎﺠﻧ م ﺪﺷ ه ﺮﻫ ا ﺮﻳ ا ﻲﻧ در ز ﺎﻣ ن ا ﺎﻤﺤﺘﺳ م  6ﺮﺑ ا ﺮﺑ ﻚﻳ
ﻲﻧﺎﻬﺟ ا ﺖﺳ

ﺰﻴﻣ ان ﺎﺑ ر ﻲﮔﺪﻧ

ارو ﻲﻳﺎﭘ

ﺮﺼﻣ ف میکند .در ﻲﻟﺎﺣ

ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ر ﻪﺒﺗ محیطزیست ا ﺮﻳ ان در ﺎﻬﺟ ن ﻲﭘ

ﻪﺑ ا ﺖﻴﻤﻫ

ﻪﻛ ﺰﻴﻣ ان باررر ﻲﮔﺪﻧ در ا ﺮﻳ ان 1/3
ت و ﺪﻘﻣ ار ﺐﻳﺮﺨﺗ
محیطزیست ت

تها ﺮﺸﺘﻨﻣ ﺮﻛ ده ا ﺖﺳ -
ت د و لت ت
آن ﻮﺧ ا ﻢﻴﻫ ﺮﺑ د :ﺰﮔ ارش ﻲﻧﺎﻬﺟ در ﻮﻣ رد ﺮﻜﻠﻤﻋ د محیطزیست ﺮﺑ ا ﺎﺳ س محی طططزیست ت
( .)Roozgar Magazine, 2011ا ﻦﻳ

ی ، 2006
ﺰﮔ ارش ﻲﻛﺎﺣ از ﻮﻘﺳ ط  61پلههه ،ر ﻪﺒﺗ محی طططزیستتت ا ﺮﻳ ان در سالللهای ی

 2012است به ﻞﻘﻧ از روز ﺎﮔ ر ر ﻪﺒﺗ ا ﺮﻳ ان در شاخصهای زیستمحیطی س لا
ﺖﺷﺬﮔ

ﻚﻳ

 ، 89از  53به  87ﻮﻘﺳ ط ﺮﻛ د و ﻻﺎﺣ ﺎﺑ

ﺎﺳ ل ا ﺮﻳ ان( ﺎﺳ ل  )0931در میان  231کشور جهان با  36پله سقوط نسبت به سال  010 2م هبتر رد یدالی   

 14 1جهان قرار گرفته است ..ﺎﻳﻮﺗﻻ و ﺮﻧ وژ در رتبهههه لوا یا
از ﺎﺘﺴﻜﺑ ن ﻪﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ

ن ر ﻪﺒﺗ
در پایینت یر ن ن

ﻮﺻ رت میگیرد .ﻖﺒﻃ ا ﻦﻳ

ﺰﮔ ارش 22

ﺎﻬﺟ ن ﺮﻗ ار دار ﺪﻧ  .ا ﻦﻳ
ﺺﺧﺎﺷ

ﺎﺗ ﻮﺳ م و ﺮﻋ اق ،در ا ﻦﻳ

کباررر ﻂﺳﻮﺗ
ﺰﮔ ارش ﺮﻫ دو ﺎﺳ ل یک ک

ﺮﻣ ا ﻊﺟ ب ببینالمللی ی
ی

ی ﻮﻣ رد ان زاد ه هی ﺮﻴﮔ ي ق تفرگ رار   
تمحیطی ی
زیست ت

ا ﺎﻔﺘﺳ ده از آب ،ا ﺎﺸﺘﻧ ر ﺎﮔ ز  co2و ﺎﮔ ز ﺎﻫ ي گلخانههای و ا ﺎﺸﺘﻧ ر ذرات ﻖﻠﻌﻣ
ﺎﻴﻣ ن ﺮﻳﺎﺳ شاخصها ﻪﺑ

ﺖﺳﺮﻬﻓ

ﺲﻴﻳﻮﺳ  ،ﺎﺘﺴﻨﻤﻛﺮﺗ ن و
ﻪﻛ ا ﺮﻳ ان در ﺶﺨﺑ

ﺮﺘﻤﻛ از  2/5ﺮﻜﻴﻣ ون ﺮﻜﻠﻤﻋ د ﻲﻔﻴﻌﺿ را در

ﻮﺧ د ا ﺎﺼﺘﺧ ص داده است .محیطزیست از دو کلمه محیط و زیست ترکیب یافته است که در

ی هواا ،راههاای
ی هممم چوننن آ گدول ی ی
ت م دراو ی ی
فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است .این عن او ننن از نظررر لغت ت
جلوگیری از تخریب طبیعت و ...را شامل نمیشود ،اما امروزه مفاهیم گوناگون را از آن ارائه مم مممینماینددد مث للل آب و
هوا ،جنگل ،کوه ،حقوق حیوانات و پرندگان ،راههای جلوگیری از آلودگی هواا ،راههاای مب زرا ه ه باا عوام للل م رخ ببب
طبیعت و ...محیطزیست در اصطالح به کلیه عوامل تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زندگی اطالق م ممیشود د .حاللل
در مجموع باید گفت :محیطزیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده ،آن را در خود فرو گرفته
و با آن در کنش متقابل قرار دارد(.)Rahimi et al., 2017
ت.
ش آمیختههه اجراش سا هد تت تت
روش تحقیق حاضر ازلحاظ هدف نظری و کاربردی میباشد و گردآوري دادهها به ور  ش ش
نحوه جمعآوری دادهها به شکل میدانی بود که با اس ناخباتک تاعلاطم زا هدافت هه هههههای ،تحلی یاوتحم ل   

شو
 24پ هوژ ش ش

طزیست شهری شناساایی
مصاحبه با  29نفر خبره و صاحبنظر ،عوامل م ثؤ ر برمشارکت اجتماعی شهروندان در محی 
گردید .سپس بهمنظور بررسی گویهها از روش کیفی با تشکیل گروه دلفی استفاده شددد که ورگ یاضعا  ه اب یفلد 

   

عآوریشده ،در دو راند اظهار نظر کردند .در بخش کمی با توجه هب    
انتخاب گزینه بله یا خیر در مورد  12گویه جم 

تأثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و752 ...
نتایج بهدستآمده از مرحله دلفی پرسشنامهای طراحی شد .یافتههای حاصل از توزیع پرسشنامه در نرمافزار SPSS22

1

و  PLS23مورد بررسی قرار گرفت و تأثیر عوامل هر حیطه مشخص گردید.

رویکرد نظری
گردشگري در برهه كنوني يكي از ابزارهاي رشد و توسعه پايدار بوده و روز به روز بر گس رد نآ يگدنلاب و يگدرت   
سرتاسر دنيا افزوده مي شود .گردشگري در واقع برگرفته از فطرت كنجكاو و جستجو گر انساني است .ام رثكا هزور   
كشورها يي كه به توسعه اقتصادي و اجتماعي خود ميانديشند به صنعت گردشگري به عنوان ضرورت مهم و اساسي
مي نگرند .قرار گرفتن اين مقوله در سبد خانوار ،افزايش آگاهي جوامع در مورد پايداري و محدوديتهاي حاص زا ل
استفاده بيش از حد منابع و انرژي ،نگرش جوامع در باره مح طي زيست و ارتب  يرگشدرگ اب نآ طا را م ييييييييي طلبددد .با
گسترش فزاينده صنعت حمل و نقل كمتر نقطه اي در اين كره خا يك وجود دارد كه همواره بص و ركب ترو

تسد    

ته طانم رد يرگشدرگ يا ققق ققق
ق
نخورده باقي مانده باشد و رد پاي انسان را درآن مش ن هدها ن وم دد ددد .ب يلاعف كش نود تتت تتت
اكوتوريستي پيامدهاي زيست محيطي ملموسي را بطور مستقيم يا غير مستقيم به جا ميگذارد كه رب  ر و يس

يلحت ل    

جامع و كامل اين پيامدها مي تواند به برنامه ريزي جهت پايداري صنعت گردشگري و حفظ مح يميلقا تسيز طي    
كمك نمايد .از طرف ديگر اقتصاد جهاني به گونهاي جدا يي ناپذير با مح طي زيست پيراموني در ارتب و تسا طا

نيا    

ارتباط بايستي به نحوي اعمال شود كه به ش لك برابر نيازهاي نسل كنوني و نس لللهااي آين و هعسوت هنيمز رد ار هد
حفظ مح طي زيست برآورده سازد.
صنعت گردشگري گرچه به اشتغال و توسعه اقتصادي پايدار كمك مينمايد .اما تا يث رات زيست محيط يعامتجا و ي   
مخربي را بخصوص در كشورهاي در حال توسعه برجا ميگذارد كه برخي از آنها عبارتان بآ عبانم يگدولآ زا د   

زير زميني -تو يل د ضايعات -تا يث ر پذيري فرهنگ بومي و محلي – مسا لئ اخالقي – تخري ببب جنگ للل هاا و مرات  ع ووو...
حفاظت از مح طي زيست نه تنها به عنوان جزء تف كيك

ناپذير توسعه پايدار بلكه به عنوان يكي از ارزشه نيداينب يا   

نياز نسل امروز و نسلهاي آينده مورد پذيرش و تا يك د قرار گرفته است .مصاديق ملموسي همانند استفاده نامناسب از
انرژي و يا انرژيهاي نامناسب ،افزايش جمعيت ،الگوهاي نامتعارف تو يل د و مصرف ،اف لآ شياز وو ووودگيه تسيز يا   
محيطي ،بهره برداري و تخر بي

بيرويه منابع پايه(منابع آبي و جنگلي) فقر و ....عم تسيز طيحم تالكشم زا اتد     

انساني محسوب ميشوند و در اين ميان حفاظت از مح طي زيست به موازات توسعه پايدار اهميت پيدا ميكند.
بنابر اين كساني كه به آينده كره خا يك و حفظ موجوديت آن عالقه مندند در صدد رف و يرادياپان ع

هب ب تيفيك دو     

مح طي زيست پيراموني برآمدهاند .با توجه به موارد فوق همه سازمانهاي صنعتي و خدماتي از كي

كارخانه بزرگ كه

حجم زيادي از آلودگي را وارد مح طي زيست مي كند تا كي

كارگاه كوچك كه زبالهها و ضايعات خود را در مح ييي ط

زيست رها مي نمايد يا من و شما كه در خانه و يا در سفر زباله تو يل د ميكنيم همه و همه تسيز طيحم ربارب رد      
شهااي الزم داده
مسئول هستيم و الزم است كه در ارتباط با فرهنگ استفاده و بهرهبرداري از آن در سطح عموم آموز 
Statistical package for social science
Partial Least Squares

1
2
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شود چرا كه همه ما هر وقت كه مجال و فرصتي پيدا كنيم به دامن طبيعت پناه مي بريم .هيچ فكر نيا اب ميا هدرك     
برخوردي كه با طبيعت داريم آيا چند سال ديگر مي توانيم گوشه دنجي خا يل از آلودگي زيست محيط ينك اديپ ي ممم مممم.
امروزه لزوم مشارکت شهروندان و برنامه ريزان شهری بیش از همه در مقوله م هش تيريد رر ررری نم  دو پپی ییدا م دنک ي   
مديريت شهری فرايندی اجتماعي برای گروههای مختلف مردم است .اين مديريت گروهها در شبکههای مختلفي که
منابع آنها ميکند قرار ميدهد و توجه به منافع آنها جهت دهي ساختار شهر موثر ميافتد(.)Rabbani, 2002
بنابراين همان گونه که مشخص شد رويکرد ارزيابي تاثیر بر اجتماع محلي مديريت شهری هر دو بر لزوم مش تکرا
شهروندان در برنامه ريزی شهری تاکید مي کنند در اين راستا آگاهي از نظر وا نادنورهش تاي للللللل ین ق تلاخد رد مد   
دادن آنها در امور برنامه ريزی و مديريت شهری است.
نظریه همراه ساختن
در اين نظريه نقش سازنده ای برای ساکنان محلي به منظور اجرای پروژها در نظر گرفته نمي شود زيرا مردم را ق ردا
به انجام کاری نمي دانند و جلب مشارکت آنها را در برنامههای محلي فقط در جه اک ت ه نآ تمواقم ش

مه به    

شکل صوری الزم مي دانند نه بیشتر
نظریه مشورتی
بنیان گذاران اين نظريه معتقد اند که ارزشهای که از طرف سیاست گذاران و تصمیم سازا من حرطم يصوصخ عفا    
مي شود متعلق به طبقه متوسط جامعه بوده و نمي تواند پاسخگوی طبقه پايین جامعه باشد.از اين رو ارتباط ب مدرم ا   
به منظور آشنای با خواستهها و تمايالت و نیازهای انها در امر برنامه ريزی ضروری مي نمايد و ا هس زا موهفم ني    
طريق امکان پذير است.
اطالع رساني به مردم اخذ نظريات شهروندانن مد نظر قرار دادن افکار عمومينظریه درمان آموزش  /اجتماعی
اساس و پايه نظريه به مردم ساالری استوار است و مشارکت مردم در زمینه مناسبي برای تربیت شهروندان مي داند و
معتقد است که فقط مشارکت شهروندان در برنامههای محلي شان م ناوت ي دد ددد وضعععیت خ دنشخب دوبهب ار دو

((( (((( Ali

.)Rabbani et al., 2011
عوامل موثر بر مشارکت شهروندان و گردشگران
مشارکت شهری متاثر از عوامل گوناگوني است که بايد در اتخاذ رويکرد مشارکتي شهری و برنامه ير  زز زززی شهررری و
ت و قص اگدننک تکرش د ننن نننن ،انگی ییزه آن تکراشم زا نا   
مورد توجه قرار گیرد .از جمله اين عوامل مي ت  هب ناو نن نننینت ت
شهروندی ،انتظارات مشارکت کنندگان از از نتايج و پاداش مشارکت و سرانجام امکان رهش تکراشم طيارش و تا     

تأثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و952 ...

اشاره کرد .مجموعه اين عوامل و عوامل ديگری که در اين زمینه مي توان  دوجو د د شاب هتشا دددد ددددد ،ب نتفرگ لکش ر    
مشارکت شهری و ماهیت مشارکت شهروندی موثرند.
طهای الزم برای تحقق مشاركت شهری
پیش شر 
فراهم شدن ساختارهای اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي و حق يقو

گ مش تکرا ييي وجودد نظاممم
– وجودد فرهنگ گ

طها
یها وشورای شهری) .درکنار اين پیش شر 
مديريت شهری مشارکت خواه(شهردار 
شرطها نبايد از نقش شهروندان آگاه و مشارکت خواه ،رهب لحم نار ييييي  ،اعضاای شه رد ناهوژپ شناد و ر

و طسب   

گسترش فرهنگ مشارکت شهری غافل شد .در اين میان عوامل تاثیرگذار که به عنوان عوامل بازدارن فيا هد اا ااای نقش
مي نمايند ،تاثیر بسزا يي در عدم تحقق مشارکت دارند .اين عوامل را مي توان به اشکال زير دسته بندی نمود؛
الف-موانع سیاسي؛ شامل وجود نظام برنامه ريزی متمرکز ،فقدان مديريت مشارکتي ،وجود نگرش –الف تک بعدییی
مسوالن و دست اند کاران نسبت به موضوع مشارکت.
–ب اجتم عا ييي (وجود

ب -موانع اجتماعي -فرهنگي؛ شامل پايین بودن سطح سواد و آگاهيهای جامعههه ،ن ينوگمها

قومیتها باتعداد زباني ،مذهبي و ،)...داشتن تجارب ن ژورپ ماجنا زا قفوما ههه هههههاای مش تکرا ييي  ،محافظه اک  رر ررری و بي
اعتمادی مردم نسبت به مسئوالن دولتي.

ج-موانع اقتصادی؛ شامل ضعف بنیه ما يل  ،ترجیح منافع شخصي بر من عمج عفا ييييي  ،س دافتسا ءو هه ههههاای –ج م لا ييي از

اجرای برخي پروژهها ،نبود سازوکارهای مشخص متناسب با توان اقتصادی مردم(.)Mahboudi, 2005
یباشددد ،از منظررر
ی می ی
مشارکت از نظر لغوی بر وزن مفاعله به معنای شراکت دو جانبه و متقابل افراد برای انجام امری ی
ت را ،ک شن
ی آکس روف دد مش کرا ت ت
گ انگلیسی ی
جامعه شناختی مشارکت نوعی فرایند تعاملی چند سویه است .فرهنگ گ

یاا

ش یاا
واقعیت شرکت داشتن و سهم داشتن معنی کرده است که در این معنا مشارکت میتواند مقطعی و یاا خودجوش ش
داوطلبانه و آزاد و همچنین کنترل شده ،تحمیلی یا غیر اخالقی باشد ﯽﮑﯾ از مهمترین ﻮﻋ ا ﻞﻣ ر ﺪﺷ و ﻪﻌﺳﻮﺗ ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ
ا ﺎﺼﺘﻗ دي ﮏﯾ

ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻪﺑ و ﮋﯾ ه در ﻮﺟ ا ﻊﻣ شهری ﺶﻘﻧ

ﻮﺧ د ا ﺖﺳ  .ﺪﺑ ون ﺎﯿﻤﻫ ري و مش تکرا        

و حض رو

ی ﻮﺑﺮﻣ ط ﻪﺑ شهررر
تهای ی
ﻪﻧﻻﺎﻌﻓ ﺮﻣ دم در ﺎﮐ ر ﺎﻫ و فعالیت ت

ﺮﻣ دم ،ﻪﻌﺳﻮﺗ ﯽﻣﻮﻬﻔﻣ

ﻮﺨﻧ ا ﺪﻫ دا ﺖﺷ  ،ﺮﭼ ا ﻪﮐ

ﺮﻫ

ﯽﻣﺎﮔ

ﻪﮐ در راه ر ﺪﺷ و

یشو دددد د ،ﺪﯾﺎﺑ ب  ا ه ارم ه یییییییی ی ﺮﻣ دم ا ﺎﺠﻧ م ﺮﯿﮔ د .ﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ت ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﻞﻠﻣ از ﻪﻌﺳﻮﺗ ا ﺪﻧ ك و ﻖﻓﻮﻣﺎﻧ
ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺮﺑ دا ﻪﺘﺷ م یییی 
تهای ﺮﻣ د ﯽﻣ در ﻮﺸﮐ ر ﺎﻫ ي در ﺎﺣ ل ﻪﻌﺳﻮﺗ
مشارک 

ﺖﯾﺎﮑﺣ

م
ی در
ت مردمی ی
یکنددد( .)Ellis, 2019در مجموععع مش کرا ت ت

حفاظت محیطزیست شهری موجب اقداماتی مانند کاهش مصرف بهینهسازی ،تفکیک مواد زائد ،کنترل آالیندههه یا
ت گرفتههه نشاننن
یه روص یا تت تت
واحدهای صنعتی ،خانگی و ...میشود تجربیات حاصل از توسعه مبتنی بررر برن  ا ررریزی ی
ت عم مو ی ی
ی
میدهد که عدم مشارکت مردم در این فرایندها زیانبار بوده ،از ایـن رو جوامع را بههه سو ييي امررر مش کرا ت ت
سوق داده است(.)Zahed Zahedani, 2012
منطقه مورد مطالعه
شهرستان محمودآباد در ناحیه مرکزی استان مازندران بین  36درجه و 

 31دقیقه ات      36درجه و   14دقیقه ضرع    
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شمالی و  52درجه و  11دقیقه تا  52درجه و  29دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده که از شمال به
دریای نیلگون خزر از جنوب به شهرستان آمل از شرق به شهرستان فریدونکنار و از غرب به شهرستان ن ودحم رو د   
می شود.
شهرستان محمودآباد با مجموع مساحت  262.8کیلومترمربع  1.1درصد از مساحت استان را ب اد صاصتخا دوخ د و ه
دارای  2بخش  5 ,دهستان  2,نقطه شهری و  85آبادی دارای سکنه می باشد.

نقشه  :1استان مازندران

Source: http://gileboom.info/

این شهرستان در قسمت جلگه ای مازندران و دشتهای هموار آبرفتی دارای شیبهای مالیم و یکنواخت واقع شده که
از مهمترین رودخانههای این شهرستان رودخانه هراز بوده که پس از عبور از شهر آمل به دو شعبه اصلی تقسیم شده
که یکی از شهر محمودآباد و دیگری از شهر سرخرود میگذرد و به دریای خزر میریزد.
محمود آباد مازندران بر اساس سرشماری سال  369 99 :٩5نفر جمعی ییت رتبههه در اس مج ظاحل زا نات عع عععی ییت  ۱۲و از
لحاظ تاسیس شهرستان  ۱۳این استان دارای  ۲۲شهرستان است ارتفاع از سطح دریا  - ٢٢متر است .محمودآبادد یک ککی
یرسددد.که از
کترین پهنای خود م 
از زیباترین نواحی شمال ایران و استان مازندران است که در آن ساحل دریا به باری 
نظر توسعه توریسم ساحلی از اهمیت بس سسیار باالالالیی برخ  .تسا رادرو

اا ااای یین منطقه  و تامدخ عاونا هب  تج هههه هههههی ییزات

گردشگری مجهز است.محمودآباد در گذشته پیشبندر بوده وبه عن ناو یک ککی از ک ونا نننهاای حم هالاک لقن و ل ااا اااای
یکرد که با توسعه بنا در نوشهر و انزلی از اهمیت آن کاسته شد.
تجاری ایران و روسیه ایفای نقش م 
شهرستان محمودآباد تماما در بخش جلگهای و موقعیت ساحلی قرار گرفته است که به لحاظ ناهمواری ،عوارض بر
جسته توپوگرافیک در آن مشاهده نمیشود.سیمای جلگه ای و تح برم نآ تالو وو وووط به پس سسروی و پیشروووی آب در
تهاای انساننی و ک برا ررریهاای
ن رود ،دخالت ت
منطقه ساحلی و نیز رسوب گذاری رودخانه هراز و شعبات متعدد ااین ن
مختلف اراضی تا حدودی در ناهمواری منطقه تاثیر گذاشته است که مهمترین آنها خشک کردن و زهکش ششی اراض ضضی
باتالقی جهت برنج کاری آب بندانها در خارج ازفضای کالبدی شهر می باشد که بطور مستقیم و غی ییر مستققیم و به
نوعی بر توسعه کالبدی شهر دست اندازی می کند.از نظر توپوگرافیکی کل شهر در زیر تراست ارتفاعی ص صصفر مت زا ر

تأثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و162 ...

سطح دریای آزاد واقع شده است و حتی در سرتاسر این شهر در طول ساحل ارتفاع شهررر بههه  - 26مت  ر ننیزم ممی رسد
بطور کلی عامل دریا در شمال شهر که با توجه به ضوابط و مقرارت مصوب رعایت حریم و عدم ساخت و س اب زا   
ی کاربریهاای وی ییژه در زیرک افتراد عععی - 22
سازههای سنگین در پایین تر از کد ارتفاعی  - 24و ع امتخاس مد نن نننس زا ی ی
ضروری بنظر می رسد لذا بعنوان مانع اصلی توسعه مطرح می باشند.از دیگر عوامل طبیعی شه جو دابآدومحم ر ود    
رودخانه و مسیلهای مختلف در سطح شهر می باشد مسیلها و رود خانههای این شهر در واقع دفع کنن و اهباتشن هد
آبهای سطحی باران وآبهای اراضی کشاورزی حاصل از برنجکاری در قسمت جنوب شهر م ممی باشددد.ایننن مس سسیلها و
رود خانهها با جهت داشت شیب به سمت شمال به دریا جریان می یابند.وجود اراضی کشاورزی و آبندانها از عوامل
محدود کننده توسعه شهر مطرح میباشند .بهره برداری از ای اراضی به عنوان منبع معیشتی ع  هد اای از س کا ننی شهر
وروستاهای پیرامونی محسوب می شوند و از سوی دیگر تخریب آن به نفع توسعه شهری موجب تتخری ییب شراایط
اکولوژیکی شهر و منطقه به حساب می آید.
از مهمترین و عمده ترین محصوالت زراعی شهرستان می توان برنج  ,جو ,محصوالت صنعتی ،سبزیجات و حبوبات
ی پ و ماد یرادهگن و شرور
را نام برد .عالوه بر کشاورزی واحدهای ص تعن ی ی

ویط ررر رررر ،پ ام شرور ه رد زین ی

حطس     

شهرستان فعال میباشد و همچنین با وجود شهرک صنعتی صنایع بزرگ در این شهرستان در حال شکلگیری است.
شهرستان محمودآباد با دارا بودن جاذبههای متنوع گردشگري از جمله نوار ساحلي و ماسهههای-جنگ للله وبنا یا ه و 
جاذبههای منحصر به فرد طبيعي –تار يخي و مذهبي و تفريحي از نقاط مهم و قطبهای اص رامش هب يتسيروت يل     
میرود كه در ايران داراي رتبه ممتاز میباشد .محمودآباد از جمله شهرستاني ساحلي است كه با توجه به نزد يكي به
شهرستان آمل پذيراي اكثر مسافراني م 
یباشند كه از تهران به اس و هدروآ فيرشت نات هب     شهرس ات نننهاای همممج او ررر
عزيمت مینمایند كه در ايام تعطيالت عيد نوروز و تابستان جمعيت شهرستان حتي به دو برابر نيز افزايش م ممییابند
كه برابر آمار ششماهه سال جاری ثبت شده در واحدهاي اق زا شيب يتما   

 40ه از ررر مس و يلخاد رفا

 40گردش رگ

خارجي اقامت داشته و اين آمار فقط براي واحدهاي اقامتي تحت پوشش سازمان م ثاري

و يتسد عيانص يگنهرف   

یشوند لح ظا
گردشگري بوده و هتلها و حتي منازل مسكوني كه در این ايام اجاره داده م 

دشن ه تسا   .... ...محمودآبادد

ع اق تما ييي -
دارای  41واحد اقامتی که داري پروانه از سازمان ميراث فرهنگي صنایعدستی و گردشگري شامل  3مجتمع ع
لآپارتمان و  8واحد پذیرایی شامل  2واحددد رس اروت ننن-
 2واحد تأسیسات 5 -واحد متل 1 -واحد هتل و  3واحد هت 
یباشددد .شهرس ات ننن محمودآب ياراد دا
 2واحد چلوكبابي و  3واحد قهوهخانه و همچنین  5دفتر خ یتحایس یتامد    می ی
مناطق نمونه گردشگري بسياري بوده كه ازجمله مناطق نمونه گردشگري در دو حوزه س دروم هك يلگنج و يلحا     
تصو بي

یتوان به ساحل چاكسر – س تشخ لحا   
هيئت محترم دولت در سفر رياست محترم جمهوري قرار گرفته م 

سر -پارك جنگلي طاهباز –جنگل تشبندان –آببندان جنگلي سوراخ مازو –جنگله دنوب یا ههههه -ش تفر ييي  -برنج و هد
یش دو
كمپ نفت را نام برد .تعداد مناطق ساحلي در شهرستان كه براي اجراي طرح دريا در نظر گرفته م مم 
یباشد كه از امكانات او يل ه شامل سرو سي
م

بهداشتي – نمازخانه – دوش آب و ...برخوردارند.

 21منطقه
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نقشه  :2موقعیت شهرستان محمودآباد
Source: https://jtcp.ut.ac.ir

مکانهای دیدنی شهرستان محمود آباد:
سواحل زیبا با امکانات ویژه برای مسافران ،پارک ملت ساحلی ،پارک مرکزی ساحلی ،پارک الله ی س حا للی ،پ کرا
طاهباز ،سرزمین رویاها ساحلی ،جنگل تشبندان ،جنگل بونده ،آب بندانهای سوراخ مازو ،پالژ و کافی شاپ صدف،
شهر بازی الماس در پارک مرکزی
امامزادههای محمود آباد
امام زاده فضل خشت سر ،امامزاده قاسم ،امام زاده هفت تن شومیا ،امام زاده قاسم،
پوشش جنگلی محمود آباد
در حومه شهرستان محموداباد ،جنگلهایی از قدیم موجود بود؛ که بسیاری از آنها در روستاها و کنار باغها و زمینهاای
کشاورزی موجود است.
دو جنگل معروف در حومه ی شهر:
- 1در سمت شرق جاده ی آمل – محمودآباد ،بوده و به جنگل تشبندان معروف میباشد ،که به چن  تمسق د تق سس س سسسسیم
یگردد :ترسخی (کراتی) ،قلعه ی جنگل بائوده ،کیجاوزان (نهر و جنگل) ،آقا شه آ ناتسربق و ر نن ننن ،وزون ِرِر و رهن( ه
م
جنگل)؛ که این جنگلها بعد از انقالب از بین رفته و بعنوان زمین کشاورزی از آن استفاده م 
ینمایند- 2 .جنگل بون هد

ی شهرس نات
تا شیرکال ،که از روستای بونده تا برنجده در قسمت غربی مسیر جادهی ْآْآمل – محموآب دا ؛؛ تاا روس اهات ی ی
ت ...درختاننن ای یین
نور متصل است؛ که بعد از انقالب در اختیار طرح جنگلهای آستان قدس رضوی واق دش ع ه سا  تتت تتت
جنگلها از :ممرز ،بلوط ،زبان کنجشک ،انجیل ،توسکا ،افرا ،شیردار ،گ در ووو ،ن ورا ننن(ملج ی ییا اوج  ا ) ) ،راش ،ولی ییک،
کرات ،لرگ ،آلِ ،مِمرس ،ازار ...تشکیل شده است .از بوتههای آن :تل للی ،تمشک ک
ک ،ت اول م رر رررَ ،لَل ةةةِلِل  ،پلممم ،چماززز ،گزناا،
سرخاب ،واش ،شال ُدُدم ،اوجی ،پتنیک و ...می توان ذکر کرد.
یافتهها
ف،
ی مختلف ف
عآوری دادههاا از ح زو ه ههای ی
با توجه به ماهیت مشارکت اجتماعی در محیطزیست شهری و نیاز بههه جمع ع
یدادنددد کههه ش ما للل
جامعه آماری پژوهش را کلیه خبرگان مرتبط با محیطزیستتت در شهرس یکشتدابآدومحم نات للللل می ی
ی محمودآبادد،
ی ،دانش اگ هههای ی
طزیست ،ابخیز داری ،کشاورزی ،جغرافیا ،گردش رگ ی ی
اعضای هیئتعلمی رشتههای محی 

تأثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و362 ...

مدیران سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی ،کارفرمایان و پیمانکاران بودند .روش نمونهگیری در بخش کیفی،
غیر تصادفی از نوع هدفمند و در دسترس بود .اب مج راز عع عععآوری دادهه وا شخب رد ا لل للل مص  هبحا ننیمههه س اتخا ررریافته
حضوری یا تلفنی از نوع مصاحبه مفهومی 1بود که تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یاف .ت

ی نیمههه
مص بحا ههههای ی

طزیست کداماند؟؟؟»
ساختاریافته با طرح پرسش «از دیدگاه شما ابعاد مشارکت اجتماعی شهروندان در حفاظت از محی 
آغاز و باقی پرسشها بر اساس پاسخهای مصاحبهشونده طرح میشد .بعد از مصاحبه با  29نفر (  23آق و ا  6خ نا ممم)؛
 12گویه جمعآوری گردید .در بخش دوم فهرست گویههای تهیهشده در اختیار اعض فلد هورگ یا ی .تفرگ رارق       
گروه دلفی را  8نفر از صاحبنظران امر محیطزیست شهری تشکیل میدادند .قانون صريحي در مورد نحوه انت باخ
و تعداد صاحبنظران وجود ندارد .درواقع تعداد صاحبنظران بر اساس هدف پژوهش ،پيچيدگي آن و من ريغتم عبا   
یباشد .روش دلفی در دو مرحله اجرا شد.
م
ی لیک تر
در بخش کمی ﺮﺑ ﺎﻨﺒﻣ ي نتایج بهدستآمده در گروه دلفی پرسشنامه محقق ساختهای در مقیاس پنججج ارزشی ی
(از بسیار کم =  1تا بسیار زیاد =  ،)5بهصورت آنالین طراحی و در میان دانشگاهیان (رشتههای محیطزیست ،ابخیززز
طزیست توزیع گردید .نمونهگیری در این
داری ،کشاورزی ،جغرافیا ،گردشگری و سایر) و خبرگان امر حفاظت محی 
بخش به روش هدفمند و در دسترس انجام گرفت تعداد  85نفر به پرسشنامه آنالین پاسخ دادند.
شهای مختلف پژوهش
جدول  :1تعداد نمونه آماری بخ 
تعداد نمونه

روش

مرحله

کیفی

تحلیل محتوای پژوهشها

24

مصاحبه

29

دلفی
کم ی

8

طزیست شهری
پرسشنامه الویت بندی عوامل اجتماعی مشارکت شهروندان در حفاظت محی 

85

Source: Research Findings, 2019

یباشد:
عآوری اطالعات در پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و کمی به شرح ذیل م 
ابزار جم 
در بخش کیفی که در چهار مرحله انجام گرفت:
مرحله اول :مطالعات کتابخانهاي و گردآوری دادهها :در این مرحله از طریق بررسی اسناد و منابع کتابخانهاي درزمینههه
ش ،اعتق تادا
مشارکت درحفاظت از محیطزیست؛ عوامل اجتماعی مشارکت در چهار حیطههه رفتاررر ،آگ رگن و یها شش شش
عآوری گردید.
دینی ،معاشرت جم 
مرحله دوم :مصاحبه و تکمیل دادهها :این مرحله با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافتهای که بهصورت حضوری یاا
تلفنی صورت پذیرفت؛ نظرات  29نفر از اساتید و نخبگان دانشگاهی و مدیران اجرایی مرتبط ب زا تظافح هصرع ا

  

محیطزیست ثبت گردید .قبل از انجام مصاحبه ،هماهنگیهای الزم از طریق تماس تلفنی با مصاحبهشوندهها ،جهت ت
ت
انتخاب زمان مناسب انجام میشد .همچنین در حین مصاحبه برای حفظ اعتبار مطا بل

تب یرادر
ددای رب هوالع اش تتتت تتتت

یشدند.
نکات مهم هر مصاحبه ،با کسب اجازه از مصاحبهشوندگان ،مصاحبهها ضبط م 
مرحله سوم :کدگذاری دادهها :همزمان با جمعآوری دادهها ،به بخشهای مختلف دادهها برچسبهایی داده میشد تا
Conceptual Interview

1
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یشود .بدین ترتیب دادهها کدگذاری ب ندش زا د    .ط ططی فراینددد مقایسهههای
نشان دهد هر دادهای به چه چیزی مربوط م 
مداوم تحلیل دادهها ،مجموعه این دادههای کیفی اولیه به علت تشابه معنایی و تکراری بودن این مفاهیم در هم ادغام
و به مفاهیم کمتری تقلیل پیدا کردند .با کدگذاری محوری ،مفاهیم و همخانواده و مفاهیمی که شبیه یک گید ررر بودن ؛د
در یک حیطه قرار گرفتند؛ که در انتها دادهها درچهارحیطه طبقهبندی شدند .همچنین بهتمامی من شخب رد هک یعبا    
جمعآوری دادهها از آنها استفاده شد ،اعم از منابع کتابخانهای یا مصاحبه ،کد مخصوص تعلق گرفت .به ه زا کی ر   
مقاالت به ترتیب سال انتشار و خارجی یا داخلی بودن آنها ،کد  R1الی  R24و به هر یک از مص بحا ههههاا ب ساسا ر   
جدول حیطهبندی شده افراد ،کد  P1الی  P29اختصاص داده شد.
مرحله چهارم :روش دلفی :روش دلفی با حضور  8نفر از ص حا بببنظ ار ننن ،اساتتید و نخبگ اگشناد نا هه هههی و مدددیران
طزیست
طزیست ،ابخیز داری ،کشاورزی ،جغرافیا ،گردشگری که با مفاهیم حفاظت از محی 
اجرایی از حوزههای محی 
شهری آشنا بودهاند انجام گرفت .پرسشنامه بهصورت حضوری یا مجازی در اختیار آنها ق ار ررر گرفتتت .پرسش مان هههی
ی
دلفی متشکل از  22گویه بهصورت دوگزینهای بلی یا خیر باهدف تائید یا رد گویهها و همچنین کسب پیش اهن ددهای ی
ت .اعضاای گ لد هور فف فففی در
جدید در صورت نادیده گرفته شدن برخی از مفاهیم ،در اختیار گروه دلف ارق ی ر فرگ  تتت تتت
مرحله اول گویهها را بررسی و گویه ای پیشنهاد نکردند .گویهها برای راند دوم در اختیار گروه دلفی ق و تفرگ رار
اعضا نظرات قبلی خویش را تائید نمودند .بر اساس اجماع گروه دلفی که معیار آن توافق  70درصدی اعضا در م درو
هر یک از گویهها بود؛ گویههایی که درصد فراوانی آنها ب تالا ررر از  70درصد ب دو

ب و جارختسا دعب هلحرم یار   

رتبهبندی شدند با توجه به اینکه اعضای گروه دلفی در هر دو مرحله دلفی گویه جدیدی را پیش ندرکن داهن دد ددد ،روش
دلفی در دو راند به پایان رسید .پرسشنامهای ﺮﺑ ﺎﻨﺒﻣ ي نتایج بهدستآمده در بخش کیفی به تعداد  17س رد لاؤ چه را
حیطه رفتار ،آگاهی و نگرش ،اعتقادات دینی ،معاشرت در مقیاس پنج ارزشی لیکرت (از بسیار کم =  1تا بسیار زیادد
=  )5تنظیم شد .برای تعیین روایی پرسشنامهی پژوهش از «روایی محتوایی» استفاده شد .بدین ترتیب كه

 10نف زا ر

استادان دانشگاه ،متخصصان و مديران در عرصه حفاظت ازمحیطزیست با ارائه نظرهاي خود روا ار نآ يياوتحم يي   
بررسي و تأ يي د كردند .بهمنظور محاسبه پايا يي پرسشنامه ،از روش محاسبه آلفای کرونباخ 1توسط نرممماف از ررر
استفاده شد .بدینصورت که پرسشنامه بهطور آزمایشی در بین یک گ ور ه ه  30نف یر

توز و عي نظ تار

22

SPSS

عآوری و
جمع ع

آلفای کرونباخ محاسبه گردید.
جدول  :2مقدار پایایی (آلفاي کرونباخ) در هفت حیطهی پرسشنامه
ردیف

حیطه

تعداد سؤالها

1

رفتار

5

0/ 773

3

آگاهی و نگرش

6

0/ 744

6

اعتقادات دینی

3

0/ 781

7

معاشرت

مقدار آلفای کرونباخ همه حیطهها

3

مقدار آلفای کرونباخ

0/ 822
17

0/ 935

Source: Research Findings, 2019

. Cronbach's alpha

1
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ش آم را ییی
گویهههه ور زا ا ش ش

پس از استخراج و دستهبندی اطالعات جمعآوریشده ،در بخش کیفی جه بتر ت هههههبن ید

ی نیززز
ش ک می ی
اجماع نظری گروه دلفی با معیار توافق باالی  70درصد خبرگان نسبت به هر گویه استفاده شد .در بخش ش
ی می یگنا ننن ،فراوان ننی و
ش آم را ییی توص فی ی ی
تمامی دادههای حاصل از پرسشنامهها وارد نرماف از ررر  SPSS22ش ور زا و د ش ش
انحراف استاندارد برای توصیف متغیرها در جامعه تحقیق استفاده شد .همچنین در بخش آمار اس  تهج یطابنت ت یه ه    

مدل ساختاري و سنجش اثر عوامل از مدلسازی معادالت ساختاري 1با رویکرد حداقل مربع زج تا ئئئئئ ی بهههوس سسیلهی

صه و ا
نرمافزار  PLS3استفاده گردید .دالیل استفاده از نرمافزار مزبور ،غیر نرمال بودن توزیع دادهه خاش ددعت و ا صصص صصص
سازههای پژوهش بود.
جدول  :3ابعاد مشارکت اجتماعی شهروندان در حفاظت از محیطزیست

بعد

زیرحوزه

گویه

تحقیق

ﺬﻏ ا ﺎﻫ ﺮﺑ اي ﻮﺧ راك

 )3ا ﺎﻔﺘﺳ ده از ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ
ﻮﻴﺣ ا ﺎﻧ ت

R1- R12- R13, R15, R19-R21,
R23,
-

 )4استفاده از مواد پاک کننده نانو
رفتار

ﺮﺸﺣ ات ﻮﻣ ذي با ﺮﺸﺣ ه ﺶﻛ

 )5ﻦﺘﺸﻛ

 )6ﺪﻳﺮﺧ از ﻮﺧ درو ﻲﺼﺨﺷ
 )7ﻦﻳﺰﻨﺑ

-

ﺪﺑ ون ﺮﺳ ب ﺖﻬﺟ

R1-R4, R7, R9-R14, R16,
R19

ﺖﺧﻮﺳ

ﻮﺧ درو
 )8خروج زود هنگام ز ﻪﻟﺎﺑ

ﺎﻫ ي منزل

 )9خروج شب هنگام ز ﻪﻟﺎﺑ

ﺎﻫ ي منزل

اجتماعی

 ) 10ﺮﺼﻣ ف

آب

در ﺖﺳ

در

R2-R4, R6, R7, R10-

ﻆﻔﺣ

طزیست
محی 
در ﺖﺳ

 ) 11ﺮﺼﻣ ف

ﺮﺑ ق

ﻆﻔﺣ

در

آگاهی و نگرش

طزیست
محی 
 )21ﻚﻴﻜﻔﺗ

ز ﻪﻟﺎﺑ

ﺎﻫ
ﺎﻫ درتخریب    

 ) 13نق شششش ش ﺮﺸﺣ ه ﺶﻛ
طزیست
محی 
 )41ﺐﻳﺮﺨﺗ

محی طططط زیس تتت ت ﺮﺼﻣ ف ﻮﻛ د

R1-R4, R6, R7, R9-R14,
R16, R17, R19,

ﺖﻌﻴﺒﻃ

و ﺪﻫﺎﺸﻣ ه ز ﻪﻟﺎﺑ

 ) 16ا ﺖﻴﻤﻫ

ﺎﻫ

ﺎﭘ ك ﺎﺳ زي ﻂﻴﺤﻣ ا ﺮﻃ اف

 ) 17آ ﻮﻣ زش ﺎﻣ دران به     ﺮﻓ ز ﺪﻧ ان ﺪﻬﮕﻧ اري
ﺖﻌﻴﺒﻃ
اعتقادات دینی

 )81ﻼﻛ م آ ﺎﻳ ت ﺮﻗ آن در ﺖﺤﻴﺼﻧ
ﻪﺑ د ﺮﮕﻳ ان ﺖﻬﺟ

ﺎﻳ آ ﻮﻣ زش

ﻪﻓﺮﺻ جوی در مصرف

 ) 19حفاظت از حیوانات و گیاهان

با    گویهههها   

درصدتوافق

رتبه

موافق هستم
بلی

خیر

-

-

16

1

94 /1%

2

P1, P3, P4, P8, P9,
P13 P11,
P3, P4, P8, P10,
P13, P14,



16

1

94 /1%

2



16

1

94 /1%

2

-

51

2

88 /2%

5/5

-

51

2

88 /2%

5/5



51

2

88 /2%

5/5

-

51

2

88 /2%

5/5

P10, P13, P22,
P3, P4, P8, P10,
P13, P14,
P10, P13, P22,
-

-

41

3

82 /3%

8/5

-



41

3

82 /3%

8/5

P1, P3, P4, P8, P9,
P13- P15, P23, P11,

-

13

4

76 /4%

21/5

R7, R13, R19, R20

P7, P13, P23

-

13

4

76 /4%

21/5

R1, R3, R4, R6, R7, R12,
R19, R20, R25, R29,
R13, R14, R19, R29, R6,

P7, P13, P23



13

4

76 /4%

21/5

P4, P11

-

13

4

76 /4%

21/5

R13, R17, R19, R26

P1,P1P16, P22, P24

-

13

4

76 /4%

21/5

-

P2, P24

-

13

4

76 /4%

21/5

R6, R8

ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ
 )51ﻊﻤﺟ آوري ز ﻪﻟﺎﺑ

ﺎﻫ ﺎﮕﻨﻫ م ﺮﮔ دش در

مصاحبه

 )2ﺰﻴﻤﺗ کردن ﺎﻴﺣ ط ﺰﻨﻣ ل و ﺎﭘ ر ﮓﻨﻴﻛ

مطالعه کتابخانه ای

 )1ﺮﻇ وف ﻚﻳ

دادههای به دست آمده از

ﺎﺑ ر ﺮﺼﻣ ف

R9, R12 R16, R18, R2, R3,
R21, R25, R29,
R6, R7, R10- R12- R2-R4,
R13, R15, R19R1-R4, R6, R7, R9-R14,
R16, R17, R19

گروه دلفی

P3, P4, P11



R9, R11, R13, R17, R4, R6,
R19, R26

P2, P4, P6, P8,
P13, P14, P16,
P22, P24,
P23, P25,

21

5

70 /5%

16 /5

-

21

5

70 /5%

16 /5

11

6

64 /7%

-

R13, R17, R19, R26,

-

11

6

64 /7%

-

R13, R21

1

component-based SEM techniques
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 )02ا ﻮﮕﻟ گ اتسود زا نتفر نننن نن و ﺎﻳ آ ﺎﻳﺎﻨﺷ ن
طزیست
حفاظت از محی 

R13, R21, R24,

P1, P13, P16, P22,
P24

10

7

58 /8%

-

معاشرت

 )12را ﻲﻳﺎﻤﻨﻫ از دوس ات ننننننن ن و ﺎﻳ آ ﺎﻳﺎﻨﺷ ن

R1, R3, R4, R6, R7, R12,
R19, R20, R25, R29,

P14, P16, P23

9

8

53 /3%

-

 ) 22توصیه به اتسود  نن ننن و ﺎﻳ آ ﺎﻳﺎﻨﺷ ن ﻪﻓﺮﺻ

R1-R4, R6, R7, R9-R14,
R16, R17, R19

P1, P3, P4, P8, P9,

9

8

53 /3%

-

طزیست
حفاظت از محی 
جویی

Source: Research Findings, 2019

ﺎﺑ ر ﺮﺼﻣ ف با  94 /1درص رد قفاوت د   

مطابق جدول  ،3در حیطه مشارکت اجتماعی ،زیرحوزه استفاده از ﺮﻇ وف ﻚﻳ

رتبه اول قرار گرفت؛ و زیرحوزههای توصیه به دوستان و ﺎﻳ آ ﺎﻳﺎﻨﺷ ن ﻪﻓﺮﺻ جویی و را ﻲﻳﺎﻤﻨﻫ از دوستان و ﺎﻳ آ ﺎﻳﺎﻨﺷ ن
طزیست با درصد  53 /3در رتبه اخر قرار گرفتند.
حفاظت از محی 
طزیست
رتبهبندی ابعاد مشارکت اجتماعی در حفاظت از محی 
مطابق اجماع گروه دلفی در دو راند ،هر گویهای که درصد توافق آن زیر  70درصد بود ح فذ

یوگ یقاب و هه هههههه رب ا   

اساس درصد توافق در هر حوزهها رتبهبندی شدند .در این بخش با استفاده از گویههای رتبهههبندددی ش هلحرم رد هد   
دلفی و ارتباط آنها با حوزه مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیطزیست پرسشنامهی محقق س تخا هههای در مقی سا
پنج ارزشی لیکرت (از بسیار کم =  1تا بسیار زیاد =  ،)5آماده شد .در این مرحله

 17س اؤ للل در ح زو هههاای رفتاررر،

ن پ لقادح لدم شهوژ    
آگاهی و نگرش ،اعتقادات دینی ،معاشرت طراحی شد ..روش آماررری مورداس  رد هدافت ااین ن
یباشد.
مربعات جزئی  PLSم 
تحلیل عاملی اکتشافی
تو
جهت حصول اطمینان از همبستگی در ماتریس دادهها ،از آزمون بارتلت استفادهشده است .نتاایج  ،KMOبارتلت ت
بار عاملی سؤاالت در جدول  4نشان دادهشده است.
جدول شماره  :4آزمون  ،KMOبارتلت و بار عاملی
شماره سؤاالت

حی ط ه

Qm1
Qm2

رفتار

Qm3
Qm4
Qm5
Qe1
Qe2
Qe3
Qe4

آگاهی و نگرش

Qe5
Qe6
Q1

اعتقادات دینی

Q2
Q3

معاشرت

Qs1
Qs2
Qs3

بار عاملی

KMO

بارتلت

0/ 412
0/ 469
0/ 476
0/ 499
0/ 672

0/ 704

0/ 000

0/ 593
0/ 526
0/ 580
0/ 559

0/ 803

0/ 000

0/ 628
0/ 614
0/ 869
0/ 870
0/ 57 8

0/ 899

0/ 000

0/1 81

0/ 000

0/ 519
0/ 564
0/ 598

Source: Research Findings, 2019

تأثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و762 ...

با توجه به عدد  KMOو عدد معناداری آزمون بارتلت میتوان گفت که دادهها برای اجراای تحلی ییل ع ما للی مناسب
یباشند
هستند و از شرایط موردنیاز برای اجرای تحلیل عاملی برخوردار م 
توصیف متغیرهای پژوهش
یباشد.
با توجه به جدول  5آمار توصیفی کلیه متغیرهای پژوهش ازنظر شاخصهای آماری به شرح زیر م 
جدول شماره  :5آمار توصیفی عوامل پژوهش
عوامل

آزمون عوامل پژوهش

N

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

رفتار

85

2

5

4/ 34

0/ 360

آگاهی و نگرش

85

1

5

1/ 94

0/ 893

اعتقادات دینی

85

1

5

4/14

0/ 377

معاشرت

85

1

5

4/ 43

0/ 416

Source: Research Findings, 2019

در این قسمت به بررسی آزمون عوامل پژوهش با استفاده از نرمافزار  PLSپرداخته شد.

تصویر شماره  :2مدل اصالحشده ساختاری پژوهش همراه با ضرایب استاندارد Source: Research Findings, 2019

حشده ساختاری پژوهش همراه با ضرایب معناداری Source: Research Findings, 2019
تصویر  :3مدل اصال 
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برازش مدل
جهت بررسی برازش مدل ،از برازش مدل اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل استفاده شد.
برازش مدلهای اندازهگیری:

خ
پایایی :1بهمنظور بررسی پایایی مدل اندازهگیری پژوهش ،به بررسی ضرایب بارهای عاملی ،ضرایب آلف ابنورک یا خخ خخ
و پایایی ترکیبی 2پرداخته شد.

سنجش ضرایب استاندارد:
جدول  :6ضرایب استاندارد هر سؤال به ترتیب اولویت در هر حیطه
شماره سؤاالت

حیطه

Qm1
Qm2

رفتار

Qm3
Qm4
Qm5
Qe1
Qe2
Qe3
Qe4

آگاهی و نگرش

Qe5
Qe6
Q1
Q2
Q3

اعتقادات دینی

Qs1
Qs2
معاشرت

Qs3

ضریب استاندارد

رتبه

0/ 634

1

0/9 66

2

0/ 560

3

0/ 664

4

0/ 537

5

0/ 665

6

0/ 615

1

0/ 528

2

0/ 614

3

0/9 65

4

0/1 56

5

0/ 641

1

0/ 635

2

0/ 532

3

0/ 681

1

0/ 592

2

0/ 489

3

Source: Research Findings, 2019

مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب استاندارد 0/4 ،میباشددد .در ج امت قوف لود م دعا ی ا درادناتسا بیارض د       
گویههای تشکیلدهنده مدل ساختاری اصالحشده از  0/4بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد .مط با ق ق
ق
با الگوریتم تحلیل دادهها در  ،PLSبعد از سنجش بارهای عاملی سؤاالت ،نوبت به محاسبه و گزارش ضرایب آلف یا
کرونباخ و پایایی ترکیبی میرسد که نتایج آن در جدول زیر آمده است.
جدول  :7نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان پژوهش
متغیرهای مکنون

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

رفتار

0/ 769

0/ 830

آگاهی و نگرش

0/ 755

0/ 826

اعتقادات دینی

0/ 914

0/ 935

معاشرت

1/ 000

1/ 000

Source: Research Findings, 2019

- Reliability
- Composite Reliability

1
2

تأثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و962 ...

مطابق با یافتههای جدول فوق این معیارها در مورد متغیرهای مکنون(پنهان) مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهاند ،میت ناو
مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تأیید نمود.
برازش مدل ساختاری
معیار  R Squaresیا :R2برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب  R2مرب اهنپ یاهریغتم هب طو ن     
درونزای (وابسته) مدل استفاده م 
یشود R2 .معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر ب ور نننزا ب د ریغتم کی ر رو ننن ننننزا

دارد و سه مقدار  0.33 ، 0.19و  0.67بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته می-

ک،
شود .مطابق با شکل  ،1مقدار  R2برای سازه درونزای پژوهش محاسبهشده است که با توجه به الم رادقم هس  کککک کککک
میتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید ساخت.
جدول  :8نتایج معیار  R2برای سازه درونزا
متغیر مکنون

R2

طزیست
مشارکت اجتماعی در حفاظت از محی 

0/389

Source: Research Findings, 2019

یش رادقم هس هک دو     
برازش مدل کلی معیار : GOF1برای بررسی برازش مدل کلی از معیار  GOFاستفاده می ی

، 0.01

یشده است.
 0.25و  0.36بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرف 
این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد:

GOF = communalities × R 2
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان پژوهش به دست میآید.
Communalıtıes
جدول شماره  :9میزان  Communalityو  R2متغیرهای پژوهش
متغیرهای مکنون
رفتار

Communality

R2

0/ 098

0/ 000

آگاهی و نگرش

0/ 65 1

0/ 000

اعتقادات دینی

0/ 267

0/ 000

معاشرت

0/ 216

0/ 000

مشارکت اجتماعی

1/ 000

0/389

Source: Research Findings, 2019

جدول  :01نتایج برازش مدل کلی

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐲𝐭𝐢𝐥𝐚𝐧𝐮𝐦𝐦𝐨𝐂
0/ 350

̅̅̅̅
𝟐𝐑
0/389

GOF
0/ 586

Source: Research Findings, 2019

تآمده برای  GOFبه میزان 0/ 586 .برازش قوی مدل کلی تأیید میشود.
با توجه به مقدار بهدس 

1

.Goodness of Fit

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 9931
 072فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
جدول شماره  :11نتایج رابطۀ مستقیم و ضرایب معناداری عوامل مدل پژوهش
عوامل

روابط علی بین متغیرهای پژوهش

2

رفتار و مشارکت اجتماعی

ضریب مسیر ()β

معناداری

()T-Value

نتیجه آزمون

0/ 325

41/ 048

قبول

3

آگاهی و نگرش مشارکت اجتماعی

0/ 302

13 /8 76

قبول

4

اعتقادات دینی و مشارکت اجتماعی

0/ 316

13 / 691

قبول

7

معاشرت ومشارکت اجتماعی

0/ 199

6/ 944

قبول

Source: Research Findings, 2019

رتبه بندی عوامل پژوهش :با توجه به شکل  1و  ،2میتوان گفت ضریب استانداردشده (ضریب مسیر) بین دو متغیررر
(عوامل معاشرت بر مشارکت اجتماعی)  β=0/ 199میباشد؛ و ضریب معناداری (آم ن ریغتم ود نیا نیب )یت هرا یز     
یت تفرگ هجیتن ناو    
 t= 13 / 691بوده (بیشتر از قدر مطلق  )1/69که نشان میدهد این رابطه معنادار است بنابراین می ی
یگیرد .با توجه به ش لک
عوامل معاشرت بر مشارکت اجتماعی اثر دارد و در رتبه اول قرار م 

یت تفگ ناو   
 1و  ،2می ی

یباشد؛
ضریب استانداردشده (ضریب مسیر) بین دو متغیر (عوامل آگاهی و نگرش و مشارکت اجتماعی)  β=0/320م 
یده نیا د   
و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متغیر  t= 13 / 048بوده (بیشتر از قدر مطلق  )1/69که نش م نا یی یی
رابطه معنادار است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت عوامل آگاهی و نگرش بر مش امتجا تکرا عع عععی ا راد رث د د و در رتبه
یگیرد .با توجه به شکل  1و  ،2میتوان گفت ضریب استانداردشده (ضریب مسیر) بین دو متغیررر (عوامل
دوم قرار م 
رفتار و مشارکت اجتماعی)  β=0/325میباشد؛ و ضریب معناداری (آماره تی) بین این دو متغیر نیز  t=21/ 364ب هدو
(بیشتر از قدر مطلق  )1/69که نشان میدهد این رابطه معنادار است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت

عوام رب راتفر ل    

مشارکت اجتماعیاثر دارد و در رتبه اول قرار میگیرد .با توجه به شکل  1و  ،2میتوان گف بیرض ت
یباشددد؛ و ض بیر
(ضریب مسیر) بین دو متغیر (عوامل اعتقادات دینی بر مشارکت اجتماعی)  β=./ 31 6می ی

استانداردش هد
معن ادا ررری

ت؛
(آماره تی) بین این دو متغیر  t= 11 / 964بوده (بیشتر از قدر مطلق  )1/69که نشان میدهد این رابطه دانعم  ا سا ر تتت تتت
یگیرد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت عوامل اعتقادات دینی بر مشارکت اجتماعی اثر دارد و در رتبه سوم قرار م 
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
ی شهری ی
تهای ی
در ایران نیز به دنبال افزایش شهرنشینی و سرعت باالی تغییرات در بافت ت
ی بههه دالی للل مختلففف ،کیفیت
محیطزیست در نواحی شهری به شدت تنزل یافته است .و این امر بخصوص در سالیان اخیر توجههه خ درم صا مم ممم و
ی 14
مسئولین را به خود معطوف نموده است .از اینرو شهر محمودآباد نیز به دلیل رشددد ش ابات ننن شهرنش نی ییی در طی ی
سال اخیر ،امروزه با مشکالت گوناگون زیست محیطی (مدیریت پسماند ،افزایش سرانه فضای سبز ساماندهی صنایع
و مشاغل آالینده ،جمعآوری حیوانات موزی ،توسعه سیستمهای حمل و نقل عمومی ،ترمیم محیطهای آلوده ،حفظ ظ
ظ
ص و کارآمددد ،جلب
ت از نیروه صختم یا صص صص
منابع ملی ،رضایتمندی ارباب رجوع ،تأمین سالمت پرسن للل و محافظت ت
ی جمه رو ی ی
ی
رضایت شهروندان و .)...مواجه و همچنین با توجه به برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ی
اسالمی ایران نیز در تداوم برنامه سوم ،از یک سو "توسعه مشارکت مردم در امور کشور" را در راستای ایجادد زمینههه
مناسب برای رشد و توسعه کیفیت محیطزیست شهری ،کشور مورد توجه قرار داده است .شه یرهش دابآدومحم ر    

تأثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و172 ...

ساحلی و توریستی میباشد مسا لئ زیستی در این شهر خیل د رگا دراد تیمها ی ر ش نیا هر عفد نوچ یلئاسم    

    

زبالههای شهری ،پسماندههای آب ،آبهای سطحی مانند چوبهای سطح شهر و ...اگر م رب درو ر دنریگن رارق یس     
یدانیم جذب توریسم به فض یگتسب زین رهش یا     
این شهر را با مشکالت زیادی روبرو خواهند کرد همانطور که م 
دارد اگر در شهرهای توریستی فضای ظاهری شهر از زبالهها و پسماندهها انباشته شده باشد چه  رهش هر ر رظن رد ا    
بینندگان بد جلوه خواهد داد و از نظر جذب توریسم با مشکل روبرو خواهیم شد از مسا لئ دیگر این است که بافت
شهر قدیمی بوده و این بافت قدیمی یکی از علتهای جذب توریسم میباشد برای حف یولج دیاب رهاظ نیا ظ      
ی با
نها محقق نخواهد ش مدرم تکراشم اب ءزج د ییییی ییییی
یرویه در این شهر نیز گرفته شود و همه ای 
ساختوسازهای ب 
طزیست سؤال اصلی پژوهش این است که عوامل م ثؤ ر بر
توجه به مسا لئ گفته شده در مورد مشارکت مردمی و محی 
ی ک تسا ماد ؟؟ ؟؟؟ بههه
مشارکت اجتماعی شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیطزیست در شهرهای س لحا ی ی
عبارت دیگر ،مشاركت وسیلهای برای دستیابی به اهداف توسعه انسانی و یک ارزش مستقل در توسعه جوامع شهری
ت حاص للل
به حساب میآید .در اجرای هر طرح كه مردم در مراحلی از آن مشاركت فعاالنه داشته باشند؛ غالبًاًا موفقیت ت

میشود و به همین دلیل مشاركت مردم به عنوان مهمترین عامل در موفقیت طرحها بشمار میرود( .ریچارد اللماننن،1
 ) 2018به گونهای كه امروزه و در زمان ما مشارکت انسانی به عنوان كلید جوامع توسعه یافتههه محسوببب م ممیشودد و
برنامهریزیهای شهری جدید به جای موضوعات تئوریکی و نظری ،بیشتر به سمت برنامههههاای مش تكرا ییی در حاللل

حها بههه
ت طرح ح
تحول میباشد (سامی کاشا ) 2013 ،2به همین دلیل مشارکت مردم به عنوان مهمترین عامل در موفقیت ت
شمار میآید .مشكالت انساني و زیست  -محیطي شهري در ابعاد وسیع هس یت ممم ،م دراو ييي  ،چوننن رعايتتت ترافی ككك ،
یها در زمینه رعايت ساختوسازها ،جمعآوری زباله و مسا لئ عديده ديگررر،
توجه به فضاي سبز ،همكاري با شهردار 
ت کههه عوام للل مش کرا تتت
نمايانگر مشكالتي است که امروزه با آنها روبهرو هستیم .در اين پژوهش سعي بر این است ت
اجتماعی شهروندان و گردشگران در مشارکت محیطزیست شهري در سطح شهر محمودآباد را شناس یا ی یامن  مم ممم و از
اين طريق با معرفي اين عوامل به سیاستگذاران و برنامه ريزان ،به تحقق مشارکت شهروندان در بهبود محیطزیستتت
شهري در شهر محمودآباد کمك کرده باشیم و همچنین با توجه به مشكالت ناشي از آثار اجتم عا ييي زیستتتمحیطی
منفي در سطح شهر آن هم در شهري همانند محمودآباد شده است که تمامي اين مسئلهها نیاز به توجه هرچههه بیشتررر
ت دادن بیش رت
و مشارکت اجتماعی شهروندان و گردشگران در محیطزیست شهري را میطلبد و میتوان باا مش کرا ت ت
شهروندان و گردشگران در امور مربوط به محله و شهر خود از اين مشكالت کاست .لذا با توجه به موارد ذکررر شدهه
باال در این پژوهش به" ارزیابی تطبیقی کیفیت محیطزیست شهر محمودآباد و نقش آن در ارتقاء مشارکت اجتم یعا
یباشددد شهرس ات ننن محمودآبادد داراي من طا ق ق
ق
شهروندی میپردازیم .از دالیل انتخاب شهر محمودآباد به این دالی للل می ی
نمونه گردشگري بسياري بوده كه از جمله مناطق نمونه گردشگري در دو حوزه ساحلي و جنگلي كه مورد تص يو ببب

هيئت محترم دولت در سفر رياست محترم جمهوري قرار گرفته میتوان به س حا للل چاكسررر – س حا للل خشتتت سررر-
RichardElelman
samiee kasha,
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پ
پارك جنگلي طاهباز –جنگل تشبندان –آببندان جنگلي سوراخ مازو –جنگلهای بونده -ش تفر ييي  -برنجدهه و كمپ پ
نفت را نام برد .تعداد مناطق ساحلي در شهرستان كه براي اجراي طرح دريا در نظر گرفته میشود  21منطقه میباشد
بهداشتي – نمازخانه – دوش آب و ...برخوردارند.

كه از امكانات او يل ه شامل سرو سي

این تحقیق با هدف ارائه مدل مفهومی مشارکت اجتماعی شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیطزیست
در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی شهر محمودآباد) انجام شده است .نتاایج تحقی اد ناشن ق د رد هک 

   

لوا تمسق

تحقیق با استفاده از پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی و همچنینمصاحبه با  29نفر از اساتید و نخبگ اگشناد نا هه هههی و
مدیران اجرایی از حوزههای محیطزیست ،ابخیز داری ،کشاورزی ،جغرافیا ،گردشگری 4 ،بعد و  12گویه جمعآوری
گردید که با نتایج تحقیق مرصوص  ی ( ( ،)5931یغف  یرو ( ( ،)5931زاه و ینادهاز د
یباشد ..ﻲﻜﻳ از ﺮﺷ ط ﺎﻫ ي ﻻزم در ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ
(  ،) 2018سانل ( )1 01 2همراس م ات یی یی
ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ

ﻲﻣ

ﺪﺷﺎﺑ  .ﻦﻳﺪﺑ

ﻲﻨﻌﻣ

ﻪﻛ

ﺎﻈﻧ رت و ارز ﻲﺑﺎﻳ و در ﺖﻳﺎﻬﻧ

ﻮﺟ ا ﻊﻣ

ﺪﻨﻧﺎﻣ

ﺮﺷ ط ﻻزم ا ﺎﺠﻧ م ﺮﭘ وژه ﺎﻫ ﺪﻨﺘﺴﻫ

ا ﺎﻘﺘﻧ ل ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ

ﺎﺳ زي ،ا ﺮﺟ ا ،ﻲﻠﺤﻣ  ،در ﺮﻴﮔ ﺪﺷﺎﺑ  .ﺎﺑ ا ﻦﻳ

آن ﻪﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  ،ﺮﭘ وژه ،ﻲﻨﻌﻳ
ﻲﺻﺎﺧ

و ﻮﺟ د ﻮﻋ ا ﻞﻣ

و ﻮﺟ د دار ﺪﻧ

ب يرهز ی یلگد      ( ،)1931س نی ووو
ﺮﭘ وژه ﺎﻫ ي ز ﺖﺴﻳ

ﻲﻄﻴﺤﻣ

و ا ﺎﻤﺘﺟ ع ﺪﻳﺎﺑ

در ﻲﻣﺎﻤﺗ

ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ
ﻪﻛ ﻲﻣ

ﻞﺤﻣ

1

ﺎﺸﻣ ر ﺖﻛ
ﺮﻣ ا ﻞﺣ

ﺮﭘ وژه ،ﺮﻃ ا ﻲﺣ و آ ﺎﻣ ده

ﻮﺗ ا ﺪﻨﻧ ﺪﺗ اوم و ﺎﻘﺑ ي ﺎﺸﻣ ر ﺖﻛ

ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ را ﺪﻌﺑ از ا ﺎﻤﺗ م ﺮﭘ وژه ﺎﻫ ار ﺎﻘﺗ ﺪﻨﺸﺨﺑ  .در مرحله دوم بعد از شناس یا ی ب رثؤم لماوع  ر  تکراشم ا یعامتج       
شهروندان در حفاظت از محیطزیست به رتبه بندی این عوامل با استفاده از پرسشنامه محق تفرگ ماجنا هتخاس ق     
ق ت با ی ی
ی
نتایج نشان دادعوامل معاشرت بر مشارکت اجتماعیاثر دارد و در رتبه اول قرار میگی یقحت جیاتن اب هک در قق ق قق ققققق

2

(  ،) 2018مکنزی (  ،) 2014دوچرتی ،)1 00 2( 3دهزاد رستمی ( ،))6931حسن پور ،ابطحی و خمووویی ( ،)6931همت تتی
و شبیری ( ،)5931همراستا میباشد نتایج نشان دادعوامل آگاهی و نگرش بر مشارکت اجتماعععی ا راد رث دد و در رتبه

دوم قرار میگیرد تحقیقی همراستا و یا مخالف آن یافت نگردید؛ و همچنین نتایج نشان دادعوامل رفتار بر مش تکرا
اجتماعی اثر دارد و در رتبه سوم قرار میگیرد .شبیری ( ،)2931عبداللهی و صادقی ( ،)1931صالحی و ق ئا مممی اصل
یباشدنتایج نشان دادعوامل اعتق تادا
( ،)1931صالحی و همتی گویمی ( ،)1931گوئرا و همکاران (  ) 2016همراستا م 
دینی بر مشارکت اجتماعی اثر دارد و در رتبه چهارم قرار میگیرد .نتایجی همراستا و ی .دیدرگن تفای نآ فلاخم ا     
مقامات ﻲﻠﺤﻣ و ﺎﺳ ز ﺎﻬﻧﺎﻣ ي ﻲﻨﺘﺒﻣ

ﺮﺑ ا ﺎﻋﺎﻤﺘﺟ ت ﻲﻠﺤﻣ

ﻪﻛ ﻪﺑ ﺎﻴﻧ ز ﺎﻫ ي ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻪﺟﻮﺗ و ا ﺖﻴﻤﻫ
ﻲﻣ

ﻮﺗ ا ﺪﻨﻧ

ا ﺎﻤﺘﺟ ع را ﻪﺑ ﺎﺸﻣ ر ﺖﻛ

ا ﺎﻤﺘﺟ ع ﻲﻠﺤﻣ و د ﺮﮕﻳ

ﺎﻴﺴﺑ ري ﻞﺋﺎﻗ
ﺐﻴﻏﺮﺗ

ﺪﻨﺘﺴﻫ  .ﺶﻴﭘ

ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ  .ﻪﺑ

ﺎﻬﺳ م داران ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ﻞﺣ

ﻲﻣ

ﻮﺗ ا ﺪﻨﻧ

ﺎﺸﻣ ر ﺖﻛ

مردد ﻲﻣ را ﺮﺑ ا ﺪﻧﺰﻴﮕﻧ و ﻪﺑ آ ﺎﻬﻧ ا ﺎﻨﻴﻤﻃ ن د ﺪﻨﻫ

ﺎﺗﻮﺴﻛ ن و ﺎﻣﺎﻘﻣ ت ا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ

ﻼﻋ وه آ ﺎﻬﻧ ﻲﻣ

ﺎﺸﻗﺎﻨﻣ ت و ﺪﺤﻣ ود ﺖﻳ

گردد آموزش شهروندان در حفاظت از محیطزیست که زا یرتهب راتفر 

ﻮﺗ ا ﺪﻨﻧ ﻪﺑ

ﺎﺑ

ﺖﻳﺎﻤﺣ

از ﺮﭘ وژه ﺎﻫ

ﻮﻨﻋ ان وا ﻪﻄﺳ ﺎﻴﻣ ن ﺎﺳ ز ﺎﻬﻧﺎﻣ ي ﻲﻨﺘﺒﻣ

ﺮﺑ

ﺎﻫ ﻞﻤﻋ کنند با توجه به این نتایج پیشنهاد می
د ناشن دوخ هن دد د ددد ددددددد ،اف نیب دامتعا شیاز    

شهروندان و مسوالن ،با توجه به نفوذ ویژه هیاتهای مذهبی و مساجد باید توجه ویژه ای به مس نیا رد شزومآ لئا    
طزیست شناسایی گردد.
اماکن داشته باشیم در تحقیقات آتی عوامل دیگر م ثؤ ر برمشارکت درحفاظت از محی 
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Abstract
The main purpose of this study was to investigate the effect of social participation
factors of citizens and tourists on environmental protection in coastal cities (case study
of Mahmood Abad). The research was conducted in terms of development-practical
and mixed method. The statistical population of the study consisted of faculty
members in the fields of environment, watershed management, agriculture, geography,
tourism, Mahmoud Abad universities, managers of public organizations and private
companies, employers and contractors. Data collection tools continued in the first part
of the semi-structured in-person interview until reaching the theoretical saturation
stage. Interviews with 29 individuals (23 males and 6 females) were identified in 4D
and 21 items. The second part of the questionnaire was administered to Delphi group
members (n = 8) in two stages for designing the questionnaire. In the quantitative part,
a researcher-made questionnaire was distributed online among the statistical sample (n
= 85) on a five-point Likert scale. Cronbach's alpha coefficients of behavior (0.769),
knowledge and attitude (0.755), religious beliefs (914), and socialization (0.001) were
obtained. Β = 0 and significant coefficient t = 13691, meaningful relationship and first
of all standard coefficient between (factors of knowledge and attitude on social
participation) β = 0.0302; significant coefficient t = 13.148 In the second rank, the
standard coefficient between (factors of behavior and social participation) β = 0.325;
the coefficient of significance t = 12.364 This significant relationship; in the third rank
and also the coefficient of standard deviation (factors of religious beliefs on social
participation) 316 /. Significant Relationship Coefficient t = 11.964 and ranked third.
Keyword: Social participation, citizens, tourists, environment, coastal cities,
Mahmoud Abad
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