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 چکیده
منربع طبیعی نیز دک بخش اس . این مشرکت   یجوامع انسرن یو فرهنگ یاقتصرد ی،توسعه اجتمرع عرملی مهم دک یاجتمرع مشارکت  

ع هری منرباهتاف و کساایتب به موفقی  دک طر تنت و کویکردی مهم دک تحقق ساازایی دک دسااتیربی به متیری  اریتاک اییر مینقش به

بر  ،اجرا شاات  یعیمنربع طب یهرطر  دک مردم مشاارکت  بر موثر برکساای عوام  هتفبر اژوهش  یناطبیعی اساا . دکهمین کاسااتر، 

جرم (، ترب  کوسترهری بزنگرب،  الوغرل و تالته عوضهری سرخس )شاهرساترب   اساتیرد  ا  کو  ایمریشای و تکمی  ارساشانرمه دک    

ترب اس)کوساترهری موسای ابرد، تمینع علیر، تمینع سیلی و تالته قر(ی( و ترشمر )کوسترهری جردوی، بهرکیه و قوپ الن ( واقع دک   

ای و خوشااهخرنواک به کو   773خرنواک موجود دک د  کوسااتر، تعتاد  7733ا  برداکی، جه  انجرم نمونه. ی انجرم شااتخراساارب ک(ااو

ی  تحل Amosو  SPSS یهرافزاکتوسط نرم اوکی شت ی جمعهر. داد نتقراک گرفت یب و موکد ارساشگر انتخر یتصاردف  یساتمرتیع سا 

برا    بیو (را یاصل یهرانجرم شت. شرخص یمیو ترسا  یتاکیبرنرمه د هیته یبرا یمعردالت سارخترک  سار ی و متل یربیمتل. گردیت

هر مشترق بودنت و عواملی مرننت سوداوکی اقتصردی د به مشرکت  دک طر افرا نشرب داد تههری امرکی ا موب یجنترمتل مشخص شتنت. 

   اساا ترثیر مهمی دک مشاارکت  مردم دک منطقه ایجرد ترد یطیمح هریی جذابتضااردهری اجتمرعی و  هر، تحصاایالت، شاا  ،طر 

(70/7sig<) .هری منربع طبیعی، بیشتر مت فق طر بریس  این عوام  موثر بر مشرکت  کا تقوی  ترد  و جه  اجرای مودک نتیجه، می

 هری اب منطقه خواهت بود. منطقه عرملی مهم دک موفقی  طر  شنرسریی این عوام  دک هر نظر قراک داد. دک نهری ،
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 مقدمه. 1
 ی نااتگ نااراااذیرییا  اکتاارب جااتا کیی یعیمناربع طب 

هری مختلیی طر . ]03[ کونتمی هار باه شااامرک  انسااارب

 یری مت یبرایزداکی و مرتعتاکی، ابخ یهار طر همچوب 

 یهرطر  .شاااونات یو اجرا م یاه ته یعیمناربع طب  یناه به

و  ک)اب، خر یهباه منظوک حیارظ  ا  منربع ار  یزداکی ابخ

هری ته طر  دک حرلی ]06[ شااات ( اجرا یرهیاوشاااش گ

  ا یبرداکو بهر  یری مت یاصل یا  ابزاکهر یکی مرتعتاکی

نظراب توسعه اتثر صرحببر این حرل،  .]32[هساتنت  مراتع

 و یمعتقتنت ته مشاارکت  عرم  اصل یاقتصارد  -یاجتمرع

جوامع  تمرمیکشااات و توساااعه  ینتتننات  دک فرا  یینتع

وک و دک حرل توسااعه بود  و بر نقش و حضاا  یرفتهتوسااعه

  یژمربوط به خود به و هریی فعرالنه مردم دک ترکهر و فعرل

این مو(وع، اهمی   .]72[داکنت  یتترت ییدک جوامع کوستر

و (اااروکت توجه به مشااارکت  مردمی و الزامرت و عوام  

 سر د.موثر بر اب کا برجسته می

و   یریمت یعی،طب هریکویشگر  یبر توجه به گستردگ

 گروداکابمشااارکت  همه   منتیرانهار ن  یاتاک توساااعاه اار  

برداکاب و بهر  یخصوص ی،دولت یهرا  جمله نهرد ]20و23[

هر چه مشااارکت   یگر،اسااا . باه عبارکت د   یکوساااتار  

شت بر یشترب هرگیرییماجرا و تصم ی،برداکاب دک طراحبهر 

 ینا  ا تریحصاااح یبرداکو بهر  تربه یرمنجر به حیظ و اح

ترد ته  یربب توابیم ی. حت]20[هر خواهت شااات عرصاااه

 یاابا  تخر یریدک جلوگ یهاار نقش مهمطر  یناگرچااه ا

 یتننت ول ییرهر ممکن اساا  ااب ی مراتع و بهبود و(ااع

اسااا   یتیتل نیعربذیانهر منوط به مشااارکت   ی موفق

ا  اثرات  یاگااره یگر،. ا  طارف د ]62و  07، 27، 00[

 یژ بو ییربهر توساااط کوساااترطر  یاقتصااارد - یاجتمرع

 یگروه هریی هر بر فعرلمشرکت  اب یزابوک اب بر متشار 

هاار و نگر  یگر،. بااه عباارکت د]33[ گااذاکدیم یرتاارث

 یر یانهر کا به حرم توانتیافراد، م یتیشااخصاا  هرییژگیو

ته  یرفتنتدک ]06[ . مثالیتنمار  یا  هار تبات  مخارل  طر  

 یهرطر  ی مردم ا  ماره  یاگاره  ینب داکییاکتبارط معن 

مشاارکت   یزابدکامت و م یالت،سان، تحصاا  یعی،منربع طب

. داکدوجود  یزداکیابخ یهردک طر  یربکوساااتر  یاجتمرع

 یبرداکاب اجرانشااارب دادنت ته ا  نظر بهر  ]20[ینهمچن

و  هار کوابط، مشااارکتا   یشدک افزا یمرتعاتاک  یهار اروژ 

قرب   یرترث یاقاتامارت گروه   یبرا یاجتمارع  یهار هنجارک 

 عیمشرکت  مردم به عنواب  ینداشته اس . بنربرا یتوجه

بر مشاارکت  مردم دک  یتو (ااروکت مطر  بود  و ترت یر ن

و  ینتریعبه عنواب نزد یعیمنربع طب یراموبا هرییمتصم

 یگر،د یرنی. به ب]03[منربع اساا   ینکاهکرک ا ینتراساارب

 یاا اجرا و موفق یزی،کمهم دک برناارمااه یامر رکتاا مشااا

. دک ] 37[ شودیم یتلق یزابخ یهرتوسعه حو(ه یهرطر 

 موفق شونت، یعیمنربع طب یهراگر قراک اسا  طر   یجه،نت

 ساار ی،یمو اساارس تصاام  یهار یتبرگروداکاب  مشاارکت 

 هر برشت.اب طر  یو اجرا گیرییمتصم

و  یاجتمرع یرییدک او ینقش مهم یتعرک(اارت اجتمرع

 یجردا ی. ح  تضااردهر]07[ تننتیم ییرجوامع ا یاقتصاارد

 یعیدک مواجه بر منربع طب ییجوامع کوسااتر یربشاات  دک م

منااربع و  یریاا ماات هاارییساااتمموثر سااا یال مااه اجرا

تضردهر ممکن اس   ین. ا]60[اس   یاتوسعه هرییرس س

ترد  و منجر به ترهش  اکدو یباسااا یباه کوابط اجتمارع  

 .]34[گردد  یاجتمرع یهسرمر ی و تضع یانساجرم اجتمرع 

طریق فراینتهری مشرکتتی تواننت ا  می و تعرک(رت تضردهر

 یقردک اس  کابطه خوب یری مت ین. ا]07[ متیری  شاونت 

 یاا هاار برقراک ترد  و منجر بااه موفقطرف یاارافراد  ینب

 یرمنظوک ا  تعارک(ااارت   اینجار . دک ]03[هار شاااود  اروژ 

 بر یربکوساااتر  ینب یریهمرب دکگ ی،اجتمرع یتضاااردهر

. اس  دولتی هرو سریر اکگرب طر  یاکگرب مجر یکتیگر، بر

هر، ترهش تعرک(ااارت طر  یا  باه هر حارل، ال ماه موفق   

 اس . یاجتمرع هریی ظرف یشو افزا یاجتمرع

 ته دک دهتینشرب م شنرسییبرییدک ابعرد   هریبرکسا 

 ری یطیمح ی و منظر، جذاب یطمردم نسب  به مح یتگر د

 یطا  مح یرتیس یا  وجو  اصل یکیهمواک   شنرسییبریی 

، منظر ]07[ ی . بر طبق تعر]22[ و ماناظار اساااا    

فرهن ، بروکهر و  یط،ادکاک مح یهار ا  جلو  یامجموعاه 

 یرتح یهرهر، الگوهر و جلو شک  انواعاسا  ته   ایینه م
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به ادکاک و  شاانرساای یبرییداد  اساا .   یکا دک خود جر

 یبر چگونگ یذهن یر. تصو]30[احسارس انسرب توجه داکد  

ک ا  فضر د یذهن یشاسر رف یفضر و دک یترلبت یسرمرنته

 یربص یبرییو   ینتیخوشر یگر،اکتبرط اسا . به عبرکت د 

 یشاسااار یرف و دک راکگر ق یعفضااار، دک جذب مردم به 

ته  گرددیساابب م یژگیو ینا  فضاار مرثر اساا . ا یذهن

 یجمع یرتمردم اب کا جها  توق ، قتم  دب و تجربه ح 

ا   کیی بریسااا ی. به هر حرل، م]37[ ینات انتخارب نمار  

کا  یعیمنااربع طب یهاارموکد انتظاارک ا  طر  هاری یخروج

 .دقلمتاد تر یطیمح شنرسییبریی  یر ی جذاب یشافزا

  ترتنوب قراب یتایشا  بتو ا ییکوساتر و اقتصارد کوستر  

 کاع  و  یژ وهاب ب هاری یربخشو   یبار تشاااروک   یاردی  

  یکا دک تعرک یکینزد ینته ا ییداشاته اس  تر جر  یبرغتاک

 ی،. ا  طرف]04[شاارهت بود  توابیم یزا ه شاات  ا  کوسااتر ناک

 یرتا  (روک یکی یتشاروک   یتاکدک عصار حر(ار توساعه ار   

، ]00[. براساارس اژوهش] 0[ ایتیبه شاامرک م  مینیساار

 یگبر  نت یاثرات مهم یزداکیابخ یومکرنیکیب هریی فعارل 

تیلومتری شاامرل  67کوسااتری گو ، واقع دک  یربکوسااتر 

محصوالت  یرتش سطح   تهیطوکهداشته، ب شاهر مشاهت  

 یزن ی داد و موجب تنترل ساا یشمنطقه کا افزا یتشااروک 

 برابر شتب سطح یمسه و ن هتردنت ت یتترت ]02[شت  اس .

 یسااتگر دساا  ابخواب ا یینار یکوسااترهر یاب یرتشاا  

نسب  به سرل  40دهلراب دک سرل  یالباخش س یقرتیتحق

دک منطقه بود   یالبخش ساااطر  ا یاجرا یریا  مزا یهاار 

دکامت  یشهر کا موجب افزاطر  یاجرا ]77[یناس . همچن

 یشبخرطر افزا سااترکو یساارتنرب کوسااتر و توسااعه اقتصاارد

 یسهم مهم یزن یدانسته اس . دامتاک ی کاع یساطح اکا( 

 بخش، ین. انمریتیم ییرا یو تشااروک  ییدک توسااعه کوسااتر

و  ی کاع یتاتغاذا، اکتقارهدهنات  ساااطح تول    یاتتننات   تول

مر اد و دکامت  یاقتصااارد یتننات  خاتمرت و ترالهر  فراهم

 یجانجرم شت نتر ]6[ته توسط ی. دک اژوهش]00[اس   ینقت

 یشموجب افزا یعیمنربع طب یهراروژ  ینشرب داد ته اجرا

شااات  اسااا .  یدام یهرواحت یشو افزا یاعلوفه یتاتتول

هر موجب  اروژ ینا یته اجرا یارفتنات  دک یزن ]03[ینهمچن

تعتاد دام شاات  اساا . دک  یشو افزا یرهیاوشااش گ یشافزا

جرا و ا ی تعر یاگر بتکساات یعی،منربع طب یهرطر  یجه،نت

دک  یاقتصااارد -یدک بعت اجتمرع یژ بو یشاااونت، اثرات مهم

کوسااترهر کا به  یمنطقه خواهنت گذاشاا  و توسااعه اقتصاارد

 همرا  خواهنت داش .

 یتضااردهر یردی مرننت  ی، عواملانچه بیرب گردیتطبق 

به دنبرل  مسااری  اقتصااردی  و یطیمح ی جذاب ی،اجتمرع

خواهنت  یجرددک منطقاه ا  یعیمناربع طب  یهار طر  یاجرا

 ینا هر موثر هساااتنت.مردم دک طر مشااارکت  و بر  شااات

 مشرکت  بر موثر عوام  برکسای  اژوهش دک نظر داکد تر به

. دک بپردا داجراشااات   یعیمنربع طب یهار طر دک  مردم

 یتضردهر یزابمهمین کاستر فرض مقرله اب اس  ته بین 

 یتاتو تول ی کاع یاتات تول یطی،مح یا  جاذاب  ی،اجتمارع 

 . همچنینکابطه وجود داکد یبار مشااارکت  اجتمرع  یدام

دکامت، انتا   خرنواد ،  ی ،سااان، جنسااامرننت  یرهرییمت 

 اس .موثر  یمشرکت  مردم یکو یالتش   و تحص

 

 شناسیروش. 2
بزنگرب،  الوغرل و  یکوساااترهرود  موکد مطرلعه، محات 

 یموس یسرخس، کوسترهر یهرتالته عوض دک شاهرسترب 

دک  یو تالته قر(ااا یسااایل نعیتم ر،یا عل ناع یابارد، تم 

و قوپ  هیبهرک ،یجردو یترب  جرم و کوسترهرشاهرساترب   

 انتخرب یترشمر استرب خراسرب ک(ودک شاهرسترب  الن  

تنش کوساااترهری موکد برتوجه به ارا(. 0)شاااک  شاااتنت 

، ابتتا تعتاد خرنواک کوسترهری هر سه شهرستربمطرلعه دک 

ی شاااهرساااترب جتاگرنه بر هم جمع شااات. جمع خرنواکهر

دک فرمول توتراب قراک داد  شت.  کوساترهری هر شهرسترب 

تعتاد نمونه به دساا  امت  به صااوکت و نی بین  سااپس 

ت. شکوسترهر تقسیم شت  و تعتاد نمونه هر کوستر مشخص 

موجود دک د   نواکخر 7733بار توجاه باه تعاتاد     بناربراین  

قراک گرفتنت  یخرنواک موکد ارسااشااگر 773کوسااتر، تعتاد 

همرنطوک ته مشااهود اساا  برای اینکه تعتاد  (. 0)جتول 

هاری  یاردی جها  مقاریساااه باتسااا  بیرینت، هر      داد 
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به عنواب یع جرمعه دک نظر گرفته جتاگرنه  ،شااهرسااترب 

هر بساایرک افزایش یرف . ی ، تعتاد نمونهشاات و به همین دل

هر بر یکتیگر مییت اس . این امر، برای مقریساه شاهرسترب  

به تمع  ی،هر جه  امرکبرداکاراتنش منرسب نمونه یبرا

موکد مطرلعه،  یکوساااترهر ی، بر کوArcGIS10.3افزاک نرم

. دک یتگرد یمتر( طراح 77دک  77ا  خطوط ) یاشااابکه

 یهرتعتاد نمونه یتصردف یستمرتیعمرحله بعت به کو  س

بر مراجعه به  و GPSبه تمع  انتخرب و ساااپس یر موکد ن

هر ا  نمونه یهنقشااه، تل یهمرب منر ل مشااخص شاات  کو

  استیرد  ا قراک گرفتنت. یارسشنرمه موکد امرکبرداک یقطر

تاارهش هاار و ، باه اراتنش منظم نموناه  GPSو  GISابزاک 

 .هر تمع نمودنشی نمونهدخرل  انسرنی دک انتخرب گزی

 مورد مطالعه یبرداشت شده در روستاها یهاتعداد نمونه .1 جدول

  شهرسترب ترشمر شهرسترب ترب  جرم شهرسترب سرخس 

  الوغرل مشخصرت
تالته 

 عوض
 بزنگرب

 یموس

 ابرد

 یمنعت

 یرعل

 یمنعت

 یسیل

تالته 

 یقر(
 یهبهرک یجردو

قوپ 

 الن 
 ت 

 07340 467 023 477 337 0777 720 467 7307 0777 330 ی جمع

 7733 247 37 264 077 377 073 277 0073 246 000 خرنواک

 773 36 00 30 26 070 34 67 247 37 30 مونهن تعتاد

 

 

 یمورد مطالعه در استان خراسان رضو یروستاها یتموقع. 1 شکل
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 ارسااشاانرمه ،اژوهشاین اطالعرت دک  یاوکجمع ابزاک

شرم  اژوهش  یوام  مهم و اصاالاسا . ع  محقق سارخته 

 هری مرتبط بر منربع طبیعیدک طر  یمشااارکتا  اجتمرع 

 ،(گویه 7شاارم  ) یاجتمرع ی، تضااردهر(گویه 4شاارم  )

شرم  ) ی کاع یتاتتول ،(گویه 6شارم   ) یطیمح ی جذاب

انتخرب شتنت و ( گویه 3شارم   ) یدام یتاتو تول (گویه 4

. نااتطراحی گردیااتی انااهیانج گز کرتیا لا   یا دک طا 

دق   یو برکس ینیشت  اس ا  بر ب ی تکم یهرارساشنرمه 

 AMOS22و  SPSS22 یافزاکهرو صااح  اطالعرت، بر نرم

قراک گرفتناات. دک  یاماارک یاا و تحل یااهموکد اردا  ، تجز

همچوب  ییهاارا  اماارک  یرهاار،مت  یییبخش اماارک توصااا

 و ینه،و تم یشاااینهب یرک،مُت، انحراف مع یارنه، م یارنگین، م

 یهاارااارکامترهاار ا  ا موب هاارییاارنگینم ساااهیمقاار یبرا

، F یوب،کگرسااا تسااا ،یت ین،لو یرساااوب،ا یهمبسااتگ 

 یتلرانس اسااتیرد  شاات. برا یبواتسااوب، و (اار -نیدوکب

 هریرمت  یترونبرخ برا یالیر یبا  (ااار یرییسااانجش ار

 یارکامترهر یته مقتاک اب برا ]04و  3[اساااتیارد  شااات  

(، 42/7)دک طر   یمشاااارکتاا  اجتماارع  یعنیموجود 

(، 30/7) یطیمح ی (، جذاب70/7) یاجتمرع یتضاااردهار 

 ییت( موکد تر37/7) امید یتات(، تول77/7) ی کاع یتاتتول

ت  ارسااشاانرمه   یبرا یب(اار ینا یاساا  و به طوک تل

 بود. 42/7شت ،  یطراح

 

 و بحث یجنتا. 3
 ینموجود دک ا یرهریاارکامترهر و مت   یییامارک توصااا 

جتول،  ینت  اسااا . طبق ااکا ه شااا 2اژوهش دک جتول 

سااارل بود  و  30تر  70 ینب یربسااان ارساااخگو یرنگینم

افراد ارساخگو مرد بودنت. به طوک متوسط ش     یشاترین ب

 ریشااتب یالتا اد بود  و سااطح تحصاا یربارسااخگو یاصاال

 بود. ییکاهنمر یربارسخگو

 موجود یرهایپارامترها و متغ یفیآمار توص .2جدول 

 یحرتتو( یرمت 
یرنگین م  

یرکانحراف مع  
 ینهتم هیشینب مُت یرنهم

 مشرکت 

 لییخ یعنی ایینهانج گزطی  لیکرت به صوکت ی، اکتبه یرسدک مقسواالت 

 (0)  یرد خیلی( و 3) یرد(،  7(، متوسط )2(، تم )0تم )

33/7 77/0 66/0 77/0 77/0 77/0 

 ی جذاب

 یطیمح
62/7 37/0 67/0 67/0 77/0 77/0 

 07/7 43/0 77/0 74/0 77/0 77/0 ی کاع یتاتتول

 33/7 72/2 77/2 77/2 77/0 77/0 یدام یتاتتول

 یتضردهر

 یاجتمرع
00/0 34/2 77/7 77/0 77/0 77/0 

 077/37 7/77 7/37 7/47 7/00 مقیرس نسبی: به صوکت ارسخ بر  سن

 77/0 77/2 77/0 - - (2 ب )و  (0مرد ) دوتریی: یاسم یرسمق ی جنس

 77/0 7/02 77/3 - - مقیرس نسبی: به صوکت ارسخ بر  خرنواد انتا   

 یالتتحص
 لیسرنس(، 3) دیپلم(، 7) دبیرسترب(، 2) کاهنمریی(، 0) یابتتا  ترتیبی: یرسمق

 (6اکشت و برالتر) ترکشنرسی(، 0)
74/0 70/2 77/2 77/0 77/6 77/0 

 ش  
(، 7ا اد )(، 2) ی(، ترکمنت بخش خصوص0دول  ) ترکمنتاسمی:  یرسمق

 (3داک )(، خرنه6(، محص  )0) بیکرک(، 3بر نشسته )
- - 77/7 77/3 77/0 

 )مرهرنه( دکامت
-3 ین(، ب7م)2-7 ین(، ب2) م0-2 ین(، ب0تومرب) یلیوبم0 یر  ترتیبی: یرسمق

 (6م)0 ی(، برال0م) 3-0 ین(، ب3م)7
77/7 04/0 77/0 77/0 77/3 77/0 
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 ربیارسخگوا  نیمی ا  بیش ته  دهتینشرب م 7جتول 

داشااتنت. مسااتقیمی مشاارکت   یعیمنربع طب یهردک طر 

نکته قرب  توجه این اسا  ته هر چنت دکصت قرب  توجهی  

هر دک طر این  یارب ابرا  تردنات تاه اجرای   اارساااخگو ا  

و دامی و  تولیتات  کاعی اثرات مثب  دککوساااترهر موجب 

 ی، ولی انرب اجراشاات  اساا   محیطی همچنین جذابی 

بین  یاجتماارع یتضااااردهاار یشفزاکا نیز دک ا هاارطر 

 .کوسترییرب و نهردهری اجرایی موثر دانستنت

 متغیرهای مورد بررسیدهنده تشکیل یرمقاددرصد  .3جدول 

 عرم 
 )دکصت( یرمقرد

 یرد  یلیخ یرد  متوسط تم تم یلیخ

 72 27 07 07 03 مشرکت  دک طر 

 26 27 00 06 20 ی کاع یتاتتول

 27 22 27 04 27 یدام یتاتلتو

 26 22 03 06 22 یطیمح ی جذاب

 20 23 20 03 00 یاجتمرع یتضردهر

 

 ی جذاب یرهریمت  ینته ب دهتینشااارب م 3جاتول  

 یو تضاااردهاار یدام یااتاتتول ،تولیااتات  کاعی یطی،مح

وجود داکد.  یبر مشااارکت  دک طر  همبساااتگ یاجتمارع 

 تاتیتول ،کاعیبر تولیتات   یطیمح ی جذاب ینب ینهمچن

تولیتات  وجود داکد. یهمبستگ یاجتمرع یو تضردهر یدام

ا  طرف و  یاجتمرع یو تضردهر یدام یتاتبر تول یز کاعی ن

 یداکا یاجتماارع یباار تضااااردهاار یدام یااتاتتولدیگر، 

 .انتیهمبستگ

 (یرسونپ ی)همبستگ یرهامتغ ینب یهمبستگ .4جدول 

 یرمت  یطیمح ی جذاب ی کاع یتاتتول یدام یتاتتول یاجتمرع یتضردهر سن خرنواک تعتاد اعضری

73/7 77/7 32/7 20/7 70/7 73/7  مشرکت  دک طر 

72/7- 73/7 07/7 07/7 60/7 - یطیمح ی جذاب 

73/7- 70/7 23/7 36/7 -  ی کاع یتاتتول 

70/- 73/ 04/7 -   یدام یتاتتول 

 یاجتمرعیتضردهر    - -70/7 -/73

 دکصت 44 برالی معنرداکیدک سطح  همبستگی 
 

دکامت و مشرکت   ینته ب دهتینشرب م 0جتول  یجنتر

 یهفر(ااا یگر،افراد کابطه وجود داکد. به عبرکت د یاجتمرع

بر  یدکامت یهرگرو  ینبر عتم وجود کابطه ب یصااایر مبن

 ین،دک ا موب لو ینکد شاات  و همچن یمشاارکت  اجتمرع

هر بر هم یرنسکد شت  و واک هریرنسواک یبرعتم نربرا یهفر(

 برابرنت.

بر  یالتتحصااا یهرگرو  ینب دهتینشااارب م 6جتول 

افراد کابطه وجود داکد و دک واقع تر  یمشااارکتا  اجتمارع  

 ییلقطع تحصاس  و دک م یکابطه صاعود  یع یرساترب دب

ترد  و مجتدا  یتاکابطه ترهش ا ینا یو ترکشاانرساا یپلمد

 یشاکشاات و دتترا بر افزا یترکشاانرساا یلیدک مقطع تحصاا

نت  تن ییتتر یزن ینهمرا  بود  اس . ا موب لو یقرب  توجه
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 .برشتیکابطه م ینا
 یبا رفتار مشارکت اجتماع یدرآمد یهاگروه ینرابطه ب .5جدول 

 sig ینا موب لو F sig یرکانحراف مع یرنگینم  تعتاد گرو  

 دکامت

 (کیرل یلیوب)م

 37/7 77/0  364 07 یر 

7/00 **77/7 20/0 ns24/7 
27-07 227  47/0 30/7 

77-27 40  33/0 60/7 

37-77 23  34/0 77/7 

     33/7 77/0  773 مجموع

 داکی: عتم معنیns-دکصت 44سطح معنی داکی **

 

 یبا مشارکت اجتماع یالتتحص ینرابطه ب .6جدول 

 sig ینا موب لو F sig یرکعانحراف م یرنگینم تعتاد هرگرو  

 یالتتحص

 37/7 66/0 777 یابتتا 

37/3 77/7 33/7 77/7 

 32/7 74/0 060 ییکاهنمر

 64/7 77/2 44 یرستربدب

 60/7 47/0 034 یپلمد

 63/7 42/0 00 یترکشنرس

 33/7 73/2 4 اکشت و برالتر یترکشنرس

 33/7 77/0 773 مجموع

 

شااا   افراد بر  یناسااا  تاه ب  ینا یارنگر ب 3جاتول  

دکصاات کابطه وجود داکد.  0دک سااطح  یمشاارکت  اجتمرع

 یندهت ته اینشاارب م یته مشاارکت  اجتمرع یمعن ینبت

مشااارغا  تارکمنات دولا ، ترکمنت بخش      ینعارما  دک ب  

داک معنرداک محص  و خرنه یکرک،ا اد، بر نشسته، ب ی،خصوص

 اس .

 یغل افراد با مشارکت اجتماعش ینرابطه ب .7جدول 

 sig ینا موب لو F sig یرکانحراف مع یرنگینم تعتاد هرگرو  

 ش  

 30/7 33/0 002 ترکمنتدول 

70/3 77/7 77/7 77/7 

 62/7 47/0 32 یترکمنت بخش خصوص

 36/7 74/0 747 ا اد

 60/7 40/0 22 بر نشسته

 06/7 43/0 63 یکرکب

 37/7 77/2 37 محص 

 32/7 42/0 70 داکخرنه

     33/7 77/0 773 مجموع
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 یعتم برابر یهفر(ااا دهتینشااارب م 7جتول  یجنتار 

مشااارکت   یجهدک دو جنس کد شااات  و دک نت هریرنگینم

تیااروت نااتاکد.  یکااتیگردک  ناارب و مرداب باار  یاجتماارع

 رهیرنسواک یعتم نربرابر یهفر(اا ین،دک ا موب لو ینهمچن

 اس . یر موکد اذ

 یبا مشارکت اجتماع یتدو گروه مستقل جنس تی استیودنتآزمون  .8جدول 

 sig میرنگین اختالف F Sig t ینا موب لو یرکانحراف مع یرنگینم تعتاد جنسی 

 هریرنسواک یبرابر 32/7 73/0 036  ب
36/2 00/7 

02/7- 77/7- 74/7 

 47/7 -77/7 -02/7 هریرنسواک یبرابر 30/7 77/0 660 مرد

 

ته کابطه  دهتینشرب م 4 جتولدک  یوبکگرسا  ی تحل

 ی،اجتمرع یتضاااردهر یطی،مح ی جاذاب  یرهاری مت  ینب

 یبر مشرکت  اجتمرع یالتو تحص ی انتا   خرنواد ، جنسا 

کوابط  یردکصاات موکد قبول واقع شاات  و ساار  0دک سااطح 

دهت ینشرب مداکی سطح معنی همچنین. یستنتن یرفتهاذ

 یبود  و همبسااتگ داکمعنی یمعردله ا  لحرظ امرک یناته 

 ی جذاب یرهریمت  یج،طبق نتر بر .اسااا  یخط یرهرمت 

و  ی انتا   خرنواد ، جنساا ی،اجتمرع یتضااردهر یطی،مح

گذاک بود  و ا  لحرظ یرترث یبر مشرکت  اجتمرع یالتتحصا 

انهر  یو احتمرل خطر t یرمقرد یراداک اسااا   یمعن یامرک

 نشرب یزاسکو ر متل ن . اکالیر اسا   یخطر یزابتمتر ا  م

 37حتود  یینتب ییموجود توانار  یرهاری تاه مت   دهات یم

-ینامرک  دوکب یندکصااات ا  متل کا داکا هساااتنت. همچن

 0/0ا   یشمقتاک ب ینا دهتینشرب م یز( ن034/0) واتسوب

 یرهریا  مت  یمتل منرسب ینبنربرا برشات، یم 2و تمتر ا  

رب دک نوس یع،صیر و  بینتلرانس  (ریب .برشتیموجود م

رشت ب یعبه  نزدیعتلرانس  (اریب هر چه  بنربرایناسا   

 اینمو(ااوع دک  اینبودب تمتر اساا  ته  خطیهم  میزاب

 اس . گویرجتول 

 مختلف یرهایمتغ یونآزمون رگرس .9جدول 

 Durbin-Watson F Sig (ریب تعیین اصال  شت  (ریب تعیین تلرانس Beta T Sig یرمت 

 03/7 77/7 04/3 70/7 یطیمحی  جذاب

37/7 32/7 03/0 2/37 77/7 

 24/7 00/7 37/0 /77 ی کاع یتاتتول

 77/7 73/7 -00/7 -77/7 یدام یتاتتول

 64/7 77/7 23/7 72/7 یاجتمرعیتضردهر

 73/7 02/7 02/0 70/7 سن

 43/7 72/7 23/2 73/7 انتا   خرنواد 

 60/7 77/7 -03/2 -74/7 ی نسج

 07/7 72/7 -47/7 -73/7 دکامت

 32/7 77/7 00/0 04/7 یالتتحص

 

صاااوکت گرفته دک نرم افزاک  ی و تحل یهبرتوجه به تجز

Amos22 ، به  اژوهش ینا یمتل منرساب حرص  شت  برا

 ییبرا   متل نهر ی و(ع یبرکساس .  2شاک   صاوکت  

  اثر عوام  مختل  بر مشاارکت  دهنت( نشاارب2)شااک  

 یعیمنااربع طب یهاارطر  یا  اب موفق یو دک ا یاجتمارع 

بر مشرکت   یردی. طبق متل کسم شت ، عوام   برشات یم
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خرنواک، انتا   ته شااارم  سااان،  یرگذاک بود ترث یاجتمرع

 ،تولیتات  کاعی یطی،مح یا  جاذاب  یالت،دکامات، تحصااا 

 براسرس شک . هستنت یاجتمرع یو تضردهر یدام یتاتتول

 ریهیروابسته و مت  یربه عنواب مت  ی، مشرکت  اجتمرع2

 یطی،مح ی جذاب ی،اجتمرع یتضااردهر یالت،ساان، تحصاا

خرنواد  به  انتا  ، دکامت و یدام یاتات تول ،تولیاتات  کاعی 

مشارهت  شت  دکنظرگرفته شت. تولیتات   هرییرعنواب مت 

 66/7 ییرگذاکترث یزاببر م یطیمح ی جذاب یکو  کاعی بر

محصاااوالت  یشداک بود  و بر افزایمعن 70/7ا   تمتر Pو 

همچنین . یااربااتیم یشافزا یطیمح یاا جااذاب  کاعی،

 یرگذاکیترث یزاببر م یاجتمرع یتضااردهر یکو یالتتحصاا

 یشبود  و باار افزا داکیمعن 70/7ا   تاماتر   Pو  73/7

 یتات. تولیربتیترهش م یاجتمرع یتضااردهر یالت،تحصاا

 70/7ا   تمتر Pدکامت و  یکو 07/7 یرگذاکیبار ترث  یدام

 یش، دکامت افزایدام یاتات تول یشبود  و بار افزا  داکیمعن

دکامات و   یالت،تحصااا ،یاجتماارع ی. تضاااردهااریارباات یم

مشرکت   یکو ، بر70/7ا   تمتر Pبر  یطیمح هریی جذاب

. هساااتنتهار موثر  طر  یا  و باه تبع اب موفق  یاجتمارع 

 یمحصوالت دام  کاعی،صوالت مرننت سان، مح  هریییرمت 

 یریترث یمشرکت  اجتمرع یکو خرنواد  بر یو تعتاد اعضار 

 اساا . طبق جتول 70/7 یشااترا ب Pنتاشااته چوب مقتاک 

ته  دهتیبرا   متل نشاارب م یاصاال یهر، شاارخص07

اژوهش  یانت متل میهومتوانسااته یبراژوهش تقر یهرداد 

 بتساا  یکامترهرا  ار یردی  تعتاد یرات  نتن ینتگیکا نمر

 .برشنتیحت برا   مطلوب م امت  دک

 

 یمدل معادله ساختار. 2شکل 

 

 مربوط به مدل رسم شده یبضرا .11 جدول

RMSEA PRATO CFI GFI AGFI CMIN/DF مو(وع 

 یزابم 77/3 40/7 43/7 43/7 07/7 76/7

 الکم 7تمترا  47/7یشترا ب 47/7یشترا ب 47/7یشترا ب 67/7یشترا ب 76/7تمترا 

 یرتیس برا   نرمطلوب برا   مطلوب برا   مطلوب برا   مطلوب برا   نرمطلوب برا   مطلوب
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ارسشنرمه  یمطر  شات  دک انتهر  یحیدک ساوال تشار  

دادب وام باار ساااود تم باه  اکعارب و    یی، ااشااات ارل  یز،ن

 یی،کوساااتر یهردک بخش گذاکیهداماتاکاب، جذب سااارمر 

 یجردو ا یعیطبمنربع یهرطر  یجوانرب دک اجرا یریبکرکگ

به کوسااترهر عنواب  یبخشااعوام  توسااعه ی،امکرنرت کفره

 شتنت.

 

 و پیشنهادات گیرییجهنت. 4
دک سااراساار تشااوک به  یمختلی یعیمنربع طب یهرطر 

مشرکت  مردم دک  عوام  موثر برانت. دانساتن  اجرا دکامت 

. طبق برشاااتیممیتانی  یبرکسااا یار منت ، نهار این طر 

عواما   یردی بر مشااارکت  مردم دک  ت مختل ، مطارلعار  

ا  جمله  موثر هساااتنت ته یعیمنربع طب یهرطر  یاجرا

 یطیمح هریی جذاب ی،تعرک(رت اجتمرعتواب به هر میاب

 ین. بر هماشااارک  ترد یو دام ی کاع یااتاتتول یشو افزا

 مشرکت  بر موثر عوام  برکسی بهاسارس اژوهش حر(ار   

اساااترب  دک شااات  اجرا یعیبمنربع ط یهرطر دک  مردم

نت مرن یرهرییمتقرب  مت  یرارداخته و ترثی خراساارب ک(ااو

 یطی،مح ی جذاب ی،تعرک(رت اجتمرع ی،مشارکت  اجتمرع 

هاار طر  یکا دک اجرا یدام یااتاتو تول ی کاع یااتاتتول

 اس . یت سنج

توساااعه  یامرو   مولیه اصااال یاجتمارع  مشااارکتا  

 و 33[ بود  ینجوامع انساار یو فرهنگ یاقتصاارد ی،اجتمرع

 هریگیرییمو تصااام هری و حضاااوک افراد دک فعارل  ]70

 یاعضااار ینکوابط ب یقدک بلنتمتت موجب تعم یاجتمرع

سااعه صااتک و تساارمح و  یگرنگی،احساارس  یشجرمعه، افزا

و  یمتن یبه توساااعه نهردهر یجهو دک نت یت تساااره  گرد

مشااارکت  موجب  ین. همچنیتخواهت انجرم یاع دموترات

 داکیشهک یهرشت  و سن  اییلهو قب یترهش تعصبرت قوم

. ]07و  3[ شاااونتیم ی هتا ینگرعرم یبه ساااو یمحل

به هری اژوهش حر(ااار دالل  بر اب داکد ته افراد یارفته 

 یجبر نتر هریرفته ینا .هر مشااترق بودنتمشاارکت  دک طر 

 قطب ا  طرف دیگر، مطاربقا  داکنت.   ]00و  02[اژوهش 

بر کوی مشااارکت  مردم موثر  یطیمح ی جذاب هر،یارفته 

کا به همرا  هر اجرای طر  هر دکابافزایش مشرکت  بود  و 

 ]36و  20[ یجبر نتر هار یارفتاه   تاه این  سااا داشاااتاه ا 

 ی جذاب تواب تعبیر ترد تهچنین میکاساااتارسااا .  هم

متیروت  یر یشاایتبدوبرک  انت ی براییهرفرصاا  یطی،مح

 طییمح ی تقو یر یجردداد  و ا کوسترییرب کا به یشایتب انت

 یدک مرنتگرک ییو اکامش، نقش بساازا یساارشاارک ا  انرژ 

 .]73[ و ترهش مهرجرت داکد ییربکوستر

و معیرک مهمی دک اریریی همیشاااه عارم  اقتصاااردی،  

هاری مناربع طبیعی و همچنین یکپرکچگی   موفقیا  طر  

 .]23و  27[ اتولوژیکی بود  اس  –هری اجتمرعی سیستم

به عنواب محرک  یو دام ی کاع یتاتتولدک این بین، معیرک 

ه ت داشته یبر مشرکت  همبستگاقتصاردی، نشارب داد ته   

کاساااتر هم ]67و  77[ یهراژوهش یجبار نتر  یارفتاه   ینا

 ینقش مهم یو دام ی کاع یتاتتول یق ،. دک حقبرشااتیم

 یق،طر ینو ا  ا تننتیم ییرا یربکوساااتر  یشااا کا دک مع

 یاا تقو یعیمنااربع طب یهاارمشااارکتاا  دک طر  ینااه م

 ینشاارب دادنت ته اجرا] 02و  70[ هریاژوهش .گرددیم

 ی کاع یساااطح اکا(ااا یشبر افزا یعیمنربع طب یهرطر 

 یزکا ن یدام یااتاتتول یشداشاااتااه و افزا یمثبت یرتاارث

مشخص شت  اس  ته  ینه، م یندکبرداشاته اس . دک هم 

 یشموجااب افزا یزداکیابخ هااریطر  یاجراماعاموال   

دک این کاسااتر، مشااخص . ]37[شااود می یمحصااوالت دام

 ی تعتاد دام و سااطح دکامت تمر یشبر افزاشاات  اساا  ته 

 یشافزا یمرتعااتاک یهاارطر  اجرایمشااارکتاا  دک یبرا

تعتاد  یشاس  ته افزا اب امر ینا ی دل .] 7[ یرف خواهت 

باار  ینرو. ا  ای داکدکا دک ا یشاااتریدام، ساااود و دکامات ب 

 یریدن بر برداکاباکتبرط بهر  یزابساااطح دکامت، م یشزااف

 مو(وعرت شات  و تساب اطالعرت کاجع به   یشاتر اطراف ب

 نیا دک بر مشرکت  یبرداکاب به خوبو بهر  شودیتر ماسرب

 دک بهبود دکامات بلناتمتت خود خواهنت   یهار، ساااع طر 

 یزابم ی،جاارک وهشاژ یجطبق نتااردک نتیجااه،  .ناماود  

هر اب ی نتگ ییی ساااطح دکامت و ت مشااارکتا  مردم بر 

افزایش دکامت صاااوکت ته  ینبت .داکد یاکتبارط تنگارتنگ  
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 .]77و  7[کوستر شت  اس  یاهرل موجب افزایش مشرکت 

تلی وقتی مردم مشاکالت مرلی نتاشته برشنت بهتر  به طوک

تری خواهنت گرف  و تمری  فکرترد  و تصااامیم دکسااا 

 .]77[داش هر خواهنت بیشتری به مشرکت  دک طر 

نیز یکی ا  عوام  موثر بر مشرکت   تعرک(رت اجتمرعی

 مشااارکت  اجتمرعی برطبق اژوهش حر(ااار،  بر بود  ته

. داکی اس داکای کابطه مثب  و معنی یاجتمرع یتضاردهر 

 مشاااترک یمواکد به عنواب ترال یشاااتردک ب یعیمنربع طب

ه ت شااودیمختل  دک نظر گرفته م یگرابو بر  برداکاببهر 

بر  یممکن اسااا  منارفع مختل  و اغلاب کقاربت    یاع  هر

 ینا یری داشاااته برشااانت. امرو   شااانرخ  و مت یکتیگر

به شااامرک  یعیمنربع طب یری ا  مت یتضاااردهار جز مهم 

ال م اس  نسب  به  ینبنربرا. ] 30و  27، 07، 07[ دکویم

 .]74[ تضردهر اقتام نمود ینا یحصح ییو حکمروا یری مت

تگی همبسااا بعات خرنواک و مت یرهاریی مارننات سااان    

 0و  2[کی بار مشااارکتا  نتاشاااتنت ته بر نتریج   دامعنی

 37 ، 2[ یهراژوهش نتریجا  طرف دیگر،  همخوانی داکد.]

بر مشاارکت  دک  یالتنشاارب داد ته سااطح تحصاا ] 67و 

مشرکت   یالت،ساطح تحصا   یشهر موثر بود  و بر افزاطر 

 ش حر(ااراژوه یجته دسااتروکد انرب بر نتر یربتیم یشافزا

 یشمشرکت  مردم بر افزا یشافزا ی . دلبرشتیکاساتر م هم

افراد ا   ینا یشااترب یاگره توابیکا م یالتسااطح تحصاا 

 اطالعرت و دانش بهبود . اسهار عنواب ترد طر  یاری مزا

 ساااطح افزایش دک تنناات  تااعاایاایاان عاارمالای   ماردم 

 یجدک نتر یول. ]67و  4[ تبرشااامی هرنا اذیریت مشااارک

موجب  یالتخص شت ته سطح تحصمشاا ]73[ی اژوهشا 

 یمرتعتاک یهرطر  یبرداکاب دک اجراترهش مشرکت  بهر 

ته چقتک جوامع  دهتمینشرب  یسهمقر یناسا . ا  یت گرد

، شااا   نتریجطبق  بر .]24[ نرمتجرنس برشااانت تواننتیم

 یجته بر نتر داشااته اساا  یرترث یافراد دک مشاارکت  مردم

راد داکای ش   ا اد بودنت بیشتر اف .برشتیکاستر مهم ]67[

 یشاا   ا اد برا یافراد داکا ی اب کا تمر ی دل توابیم ته

افراد وق  ا اد  ینا یرا  .عنواب ترد یشااترتسااب دکامت ب

 ]76 [بر کاساااترمه یتداکنت. البته بر یرککا دک اخت ترییشب

اد بر افر یدام و ساربقه ترک تشروک   یزابم ینترد ته ب یربب

. وجود داکد یهر کابطه منیردم دک اروژ مشاارکت  م ینتفرا

مردم شاات   یشاتی مع ی اشات رل موجب بهبود و(ااع  ولی

به طوک  ی ،نهر دک .داکدیم یو مشااارکت  انهر کا دک ا ]7[

هر ترثیر عواما   یاردی بر مشااارکتا  مردم دک طر     یتل

تاه دک این اژوهش بر مهمترین انهار تارتیت     گاذاکنات  می

 گردد:ی ابرا  میدک ادامه، ایشنهردات .گردیت

هر منطقه ا   یر ساانجین ی،ا  مساار   (ااروک یکی -0

. دک نظر باارشاااتیم یعیمنااربع طب یهاارطر  ینظر اجرا

هر طر  ینا یاجرا یمنطقاه برا  هاری یا  گرفتن اتارنسااا 

خرص خود کا  هریی هر منطقه اترنس یرااسا     ی(اروک 

و منطقه  هریی هر بر اساارس اترنساا داکا اساا . اگر طر 

و اجرا شااونت  یجردامشاارکت  حتاتثری مردمی براساارس 

 کا به همرا  خواهنت داش . یردی  ی موفق

 یاجرا یاا ا  عواماا  موفق یکیمشااارکتاا  مردم  -2

بع منر یهربرنرمه شودیم یهتوص ین. بنربرابرشات یهر مطر 

 نیاجرا شونت. دک ا یمشاارکتت یکرددک تشاوک بر کو  طبیعی

 یعیمنربع طب خوب دک ییتر حکمروا یساا (ااروک ینه، م

اس  تر  یر اب، ن ی موفق یبرا .]33و  26[ شاود  کیزییهار

 ی تحلابزاک شااات  و طبق  ییشااانرسااارگروداکاب  یاه تل

شااات  تر بتواننت  ییشااانرسااار گروداکاب تلیتی، گروداکاب

کا برعهت   یامنطقه ییحکمروا هری ئولیهر و مسااانقش

 .یرنتبگ

به مردم  یکساارندک اطالع ییساازاهر نقش بهکساارنه -7

 یراتته ترث شاااودیم یشااانهردا ین. بناربرا تننات یم ییار ا

دک  یعیمنربع طب یهرطر  یاجرا یو اقتصااارد یاجتمارع 

شاات  تر مشاارکت   یکساارنهر اطالعکساارنه یقتشااوک ا  طر

 .]20[ مردم کا دک بر داشته برشت یشترب

محلی حضاوک افراد متخصص   یهر طرح یدک اجرا -3

اس  ته دک صوکت وجود افراد ال م  ینبنربرا .اس  ی(روک

 .یتبه عم  ا یهر دعوت به همکرکا  اب ،متخصاااص یبوم

و تارما  بار منطقه موکد مطرلعه     ییافراد اشااانار  ینا یرا 

 .برشنتیداکا مشرایط فرهنگی محلی 
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