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 In recent decades, the issue of participation of people and tourists 
in environmental protection has attracted the attention of city 
managers to increase efficiency, cohesion and citizen satisfaction. 
The purpose of this study was to investigate and analyze the 
reasons for the participation of citizens and tourists in 
environmental protection. In terms of developmental-applied 
purpose and qualitative method, the statistical population of the 
research included experts and specialists in the field of tourism 
and environment. Data collection tools in the qualitative part of 
semi-structured face-to-face interviews with 29 people continued 
until the stage of theoretical saturation. Six factors (education, 
management, planning, information, sense of ownership, social) 
of citizen and tourist participation in environmental protection 
were identified based on the results. Given the status and 
importance of providing and facilitating processes for greater 
citizen and tourist participation in environmental protection, the 
following recommendations could be useful: increase 
environmental awareness through education for all stakeholders, 
interested parties, planners and policy makers, citizens and 
tourists; explain the environmental conditions and the process of 
change and the root causes, results and consequences on society 
and the economy, and ecosystems of Mahmoud Abad region; 
support and improve the quality of decisions, policies and plans / 
planning of environmental activities and citizens and tourists who 
want to participate in environmental protection; and provide 
extensive information at all levels of society on imminent 
environmental and ecosystem issues of Mahmoud Abad city.   
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 توجه زیست،محيط از حفاظت در گردشگران مردم و مشاركت موضوع اخير، هايدهه در
. است برانگيخته شهروندان و رضایت انسجام كارایي، افزایش براي را شهري یرانمد

 حفاظت در و گردشگران شهروندان مشاركت علل تحليل و هدف از این پژوهش، بررسي
به روش كيفي انجام  و كاربردي -ايتوسعه هدف، نظر از زیست است. پژوهش،محيط از

ان و متخصصان حوزه گردشگري و كارشناسپژوهش،  آماري گرفته است. جامعه
 از نوع هدفمند و در دسترس يتصادفير، غكيفي يريگروش نمونهبودند.  زیستمحيط

 29ي با فته حضوریاساختاريمهمصاحبه نكيفي،  ها در بخشداده يآوربود. ابزار جمع
عامل )آموزش،  6یافت. نتایج نشان داد ادامه  يبه مرحله اشباع نظر يدنتا رس نفر
رساني، احساس مالکيت، اجتماعي( مشاركت شهروندان و ریزي، اطالعریت، برنامهمدی

 تيو اهم گاهیبا توجه به جازیست شناسایي گردید. گردشگران در حفاظت از محيط
شهروندان و گردشگران در حفاظت  ترشيمشاركت ب براي ندهایفرا ليو تسه يسازفراهم
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مندان، برنامهعالقه نفعان،يذ هيكل يآموزش برا قیاز طر يستیزطيمح يهايآگاه

طيمح طیشرا -2. داده شود حيشهروندان و گردشگران توض ،گذاراناستيس ،زانیر
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ميتصم تيفيك يو ارتقا يبانيپشت -3 .بررسي شود منطقه محمودآباد يهاستميو اكوس
و شهروندان و  ستیزطيمح نفعاال يزیرها و طرح/برنامهيگذاراستيس ها،يريگ

در تمام سطوح  -4 هستند. ستیزطيكه خواهان مشاركت در حفاظت از مح يگردشگران
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 مقدمه

 ستزیمحیط
اظت از و حف محيط ذهني بازنمایي ساخت توانایي با اجتماعي، پيوندهاي و محيط به دلبستگي محيط، با آشنایي

 هايفعاليت براي پناهگاهي تنهازیست، نهو محيط مکاني . موقعيت1(2020 الون،یشور و آ تمنیو) است مرتبط آن، بسيار
 قاتاو گاهي حتي دهد،مي معنا آن به شود،مي متصل آن به خود، تعامل با انسان كه است ايپدیده بلکه است انساني

 به تعلق یگر،د تعبير به برقرار كند یا كندمي زندگي نآ در كه مکاني با عاطفي تعامل باید انسان. شناسدمي آن با را خود
این  هتالش كند ك است مکان با انسان تعامل جنبه ترینمهم زیست خود كهباشد و در راستاي حفظ محيط مکان داشته

 از حاكي زیست،محيط آموزش . مطالعات(2019، و همکاران انيبهرام) باشد شهري ریزانبرنامه موردتوجه مهم باید
 معلو انساني، علوم مختلف هايدر رشته كه است اصطالحاتي از مکان، حس. است مکان موضوع حس به عالقه افزایش

 نيز برخوردار غيرمادي بعُد از مادي، بعُد عالوه بر مکان، دارد. كاربرد معماري و و شهرسازي جغرافيا آموزش، اجتماعي،
دارند كه ؛ از این رو پژوهشگران اظهار مي(2019 و همکاران، يمانيسل)كند مي ایجاد خود ساكنان در احساساتي است و

 واهندخ رفتار با مسئوليت خود زیستمحيط به نسبت آنها باشد داشته وجود در مردم محيط، در داشتن ریشه حس اگر
 اب عاطفي كه روابط دهندمي احتمال زیستي، عدالت فلسفه به توجه با . محققان2(2012 ،و همکاران اوتسفیكودر) كرد

 گيرندتصميماتي ب و گردند ترآگاه محلي زیستيمحيط موضوعات در مورد تا شودمي افراد در انگيزه ایجاد به منجر مکان،
 بيشتر محيطي،زیست مشکالت اجتماعي، شناسيروان دیدگاه . از3(2010 ،و همکاران آدامز) است آنها جوامع نفع به كه

 زیستيطمح تخریب در موارد این شک،بي البته. جوامع شدن صنعتي و است تا حاصل رشد تکنولوژي فرهنگي و رفتاري
 كنندها را هدایت ميفعاليت این كه اجتماعي نهادهاي و فرهنگي هنجارهاي افراد، هايارزش و ولي باورها اندداشته نقش

 و هوشمند شهر تبييندارد كه با طور كلي محقق دیگر بيان مي. به(2016 ،و همکاران اين يصفار) دارد بيشتري ميتاه
. كه (2019پورجوان، ) زیست كمک شایاني انجام دادمحيطتوان نسبت به مي يشهر هوشمند نقلوحمل يهارهکارا

 كاركردهایي داراي مکان، افراد با شناختي پایدارصورت مشاركت شهروندان در شهرها ظاهر شود. پيوند روانتواند بهمي
 به معطوف هايپژوهش .4(2010 فورد،يسکنل و گا)است  یا شخصي زماني انسجام و هدفمندي امنيت، و بقا نظير

 گيدلبست اجتماعي، دلبستگي نظير مفاهيمي با مکان، در افراد روابط گروهي و اجتماعي محيطي وهاي زیستزمينه
 محيط فيزیکي هايویژگي بر متمركز و تحقيقات 5(2016 ،و همکاران رام)اجتماعي  تعلق حس اجتماعي، -مکاني
؛ بدین 6(2011، و همکاران انیآدر) طبيعت است با دلبستگي و طبيعت با پيوند محيطي،زیست هویت مانند اي؛سازه

 چنانهم آن، بر مؤثر عوامل و جوامع شهروندان محيطيزیست رفتار منظور، عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان و بررسي
 . با( 2016 ،و همکاران عباس زاده) است زیستمحيط حوزه در شناسانجامعه موردتوجه موضوعات تریناساسي از یکي
 ايهاحتياجات پاسخگوي شهرها، توسعه در بخواهيم چنانچه گذشته، دهه چند در شهرنشين جمعيت افزایش به توجه

 آگاهانه شهروندان مشاركت پایه بر را شهرها اداره باید زیست شهري باشيممحيط و شهر از آینده نسل سهم و امروزي
. (2016و سروستان،  يملک) باشدمي شهري مدیریت نظام در شهروندي مشاركت ها،زمينه این از یکي. كنيم ریزيبرنامه

رار ق تأثير تحت شدتبه را ریزيبرنامه و مدیریت تواندو مي رودمي شماربه شهري زندگي الزامات از مشاركت، امروزه،
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 از بگيري مناسبهره با غيره، و مسکن ترافيک، آلودگي، شهري همانند مشکالت و مسائل با رویارویي منظر، ینا از. دهد
 .(2019 ،و همکاران انيرضائ) بود خواهد پذیرامکان مشاركتي، هايچارچوب برنامه در شهرنشينان هايقابليت و توان

 و تاس مردمي حکومت اصلي عناصر از یکي گيري شهري،تصميم روند در مردم مشاركت كه گفت توانبنابراین، مي
 ،و همکاران یيتقوا) كند ایفا را ايارزنده نقش تعادل شهري، ایجاد در تواندمي شهري، امور در مردم افزایش مشاركت

2009). 
 با قابلهم ابزارهاي و هاروش بودن پرهزینه محيطي،زیست مسائل پيچيدگي و گستردگي به توجه با روشن است كه

توان با استفاده از . همچنين مي(2015 ،و همکاران انیزیعز) است مردمي مشاركت از گيريبهره گزینه، آن، بهترین
 كمک یستمحيطيز يهاانبحر حلو  فقر دنكر یشهكنر هـب هـك كرد دیجاا موفقي يفرصتها ،سبز دقتصاا يیندهاافر

 .(201۷كردمحله،  يو رض يجانیالر) كند
 منظوربه ریزي مشاركتيبرنامه در اساسي خألیي گردشگري، صنعت هايدر فعاليت محلي جوامع از غفلت
 این از بخشي كوشدمي محورجامعه توسعه گردشگري الگوي. شودمي محسوب گردشگري توسعه پایدار به دستيابي

 و گردشگري مکان جامعه ميزبان، بين روابط پایدار، . گردشگري(201۷، و همکاران یيوالت)كند  پر را اساسي خأل
به  ایدار،پ گردشگري همچنين .باشد مخرب یا زندهسا و پویا است ممکن رابطه این زیرا كند؛مي تنظيم را گردشگران

 رضایت حداقل برسد، به فرهنگي، و محيطي هايآسيب تا است عناصر این بين بحران و فشار تعدیل دنبال
 ردشگريپایدار، گ گردشگري رهيافت دیگر، سخن به. شود كمک ناحيه اقتصادي رشد به و شود فراهم بازدیدكنندگان

 جامعه ميهمان و سویک از آن سرزمين و ميزبان جامعه ميان را وارمثلث رابطه و كندمي رسيبر مرزها اغلب در را
 ثلث رام ضلع سه بين موجود بحران و فشار و سازدمي برقرار گردشگري صنعت با دیگر سویي از گردشگران یعني

 .(2014 ،يو قاسم يحيمس يمراد) سازدمي برقرار ايموازنه مدت،طوالني در و كندمي تعدیل
شهر محمودآباد، شهري ساحلي و توریستي است و مسائل زیستي در این شهر، بسيار اهميت دارد. اگر در این شهر، 

هاي سطح شهر و ... مورد بررسي قرار هاي سطحي مانند جويهاي شهري، پسماندهاي آب، آبمسائلي چون دفع زباله
دانيم جذب توریسم، به فضاي شهر نيز بستگي طور كه ميرو خواهد شد. همانزیادي روبهنگيرند این شهر با مشکالت 

ماندها انباشته شده باشد چهره شهر را در نظر ها و پسدارد؛ اگر در شهرهاي توریستي، فضاي ظاهري شهر، از زباله
. از مسائل دیگر این است كه بافت شهر، رو خواهد كردبينندگان بد جلوه خواهد داد و از نظر جذب توریسم با مشکل روبه

وسازهاي باشد. براي حفظ این ظاهر باید جلوي ساختهاي جذب توریسم ميقدیمي است و این بافت قدیمي، یکي از علت
شده رویه در این شهر نيز گرفته شود و همه اینها محقق نخواهد شد جز با مشاركت مردمي. با توجه به مسائل گفتهبي

 كتمشار بر مؤثر زیستي هدف پژوهش حاضر، بررسي عواملشاركت مردمي و گردشگران در بحث مسائل محيطدر مورد م
 باشد.زیست در شهرستان محمودآباد ميمحيط از حفاظت منظور به گردشگران و شهروندان

 مبانی نظری
است، شيوه معقولي  ذیري به آن وابستهناپاجتنابطور آن كه بقایش به از زیستمحيطو طبيعت با مواجهه در  بشر

ف هاي مختلجویي ناپایدار از آن پرداخته است. پيامد چنين اقداماتي، ایجاد آلودگيرا به كار نبرده است و به منفعت
. از آن جا كه طرز (201۷ ،و همکاران يجعفر) محيطي و تخریب شدید منابع طبيعي را به همراه داشته استزیست

روني محيطي مناسب تضميني دخورداري افراد از اخالق زیستسزایي دارد برزیست تأثير بهنگرش بر نوع رفتار با محيط
شده زیست محيطي در گرو تغيير نگرش و ارزش درکبراي رفتار درست با دیگر مخلوقات و جلوگيري از صدمه به محيط

فتار رترین مفاهيم روانشناختي و عامل اصلي تفيير شده از مهمزیست است؛ زیرا این نگرش و ارزش درکانسان به محيط
زیست و توجه ویژه به مسائل والنه نسبت به محيطئنگاه مس. (2014، و همکاران اين يمعتمد) باشدزیست ميبا محيط

ویکم است؛ تأكيد و توجهي كه در بيشتر نهادها، هاي شاخص بسياري از جوامع قرن بيستشانهمحيطي از نزیست
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محيطي و شود، نشان از فزوني مخاطرات زیستزیست مشاهده ميها و شهروندان جامعه نسبت به محيطسازمان
 زیست ود كيفيت محيطزیست معتقدننظران در حوزه محيطهاي موجود نسبت به پيامدهاي آن دارد. صاحبنگراني

وعي كه محيطي متنها وابسته است؛ مشکالت زیستمحيطي كامالً به الگوهاي رفتاري انسانكنترل مؤثر مسائل زیست
ها مواجهيم همانند گرم شدن تدریجي زمين و تغييرات آب و هوایي، آلودگي هوا، كمبود آب، كاهش منابع امروزه با آن

پژوهشگران بر این  .1(2012و محمد،  ديرش) بشري دارندي در جهان، ریشه در رفتار طبيعي و نابودي تنوع اكوسيستم
ر زیست باشد، یکي از عناصوالنه در قبال محيطئهاي مسمحيطي كه ناشي از نگرشوالنه زیستئكه رفتار مس باورند

رسد كه البته به نظر مي .(2012و محمد،  ديرش) كليدي در فرایند توسعه پایدار جوامع مدرن و در حال توسعه است
توان نوع رفتار و عملکرد آنان را محيطي موردپذیرش افراد، همواره نميهاي زیستها و نگرشبا آگاهي از نوع ارزش صرفاً 

بيني كرد و باید عوامل اجتماعي و محيطي دیگري نيز در تشخيص نوع رفتار زیست پيشنه حفاظت از محيطدر زمي
ار محيطي بر رفتوالنه زیستئتواند در كنار نگرش مسمحيطي شهروندان بررسي كرد. از جمله عواملي كه ميزیست

 بر مؤثر املبررسي عو د یا خنثي كنند،نشدت بخشمحيطي تأثير گذارد یا در مواقعي این تأثيرگذاري را مسؤوالنه زیست
 باشد. ميزیست محيط از حفاظت منظور به شهروندان مشاركت

حفاظت  دهاي متولي صنعت گردشگري در سراسر دنيا به امور گردشگري در طبيعت و در وراي آن لزومهان
لذا ضرورت توجه به حوزه گردشگري،  ؛(2019 ، و همکاران زاده يخادم)زیست بيش از هر زمان دیگري اذعان دارند محيط

 .(2020 ،و همکاران يدهکرد انیزیعز) تعنوان راهکاري مناسب در راستاي توسعه مورد وفاق همه كارشناسان اسبه
 منظور. بهاست شده تبدیل توسعهدرحال و یافتهتوسعه كشورهاي در اقتصادي قدرتمند ابزار به امروزه گردشگري، صنعت
 نعتص بدانيم باید پایدار، گردشگري هاي صنعتمؤلفه ترینمهم از یکي عنوانبه محلي جوامع مشاركت مفهوم به توجه

 رب درنهایت و رساندمي فروش به یک محصول مانند را آن و كندمي استفاده منبع یک به عنوان جامعه زا گردشگري
 به رسيدگي براي . در مدیریت شهري نهادهاي فعلي2(2008 نگ،يزانسیو) گذاردمي تأثير جامعه افراد از هریک زندگي

 قداماتا ترویج براي ظرفيت افزایش و آگاهي ایجاد به فوري نياز حال، عين در. ناكافي هستند پایدار، توسعه معضالت
 ویرو)یابد مي تحقق شهروندان جلب مشاركت با امر این كه دارد وجود محلي سطح درزیست محيط از حفاظت به مربوط

 گروهي، و فردي صورتبه شهروندان و اي داردعمده نقش قلمروها همه در مشاركت حاضر، عصر در 3(2014، و همکاران
 یا اشدب كنندهمصرف به نگاه صرف گردشگري نباید صنعت در مردم به نگاه. هستند خود سرنوشت بر خواهان حاكميت

 به بوطمر هايفعاليت و صنعت این در توسعه را مردم باید بلکه باشند، عرضه و توليد دارعهده جامعه از خاصي گروه تنها
 شناآ خوبيبه صنعت این از حاصل و مزایاي موانع مشکالت، با و باشند داشته مشاركت هابرنامه اجراي در تا كرد وارد آن

 توانایي استفاده از براي الزم هايشرطپيش دنآور فراهم هاي مشاركت،جنبه ترین. مهم(201۷و همکاران،  یيتوال) شوند
 كه تاس جمعي كار طلبي ومشاركت روحيه مستلزم شهروندان، به امور سپردن .است آنان و ... فکري علمي، مالي، بالقوه

 . محققان، اكوتوریسم(2019و همکاران،  انيرضائ) است نداشته وجود آن براي مساعد چنداني زمينه ما جامعه در تاكنون
 كنديد ميزیست تأككنند كه بر استفاده از منابع طبيعي تمركز دارد و بر حفظ محيطرا شکلي از گردشگري معرفي مي

 .4(2000بجورک، )
ه نقط محلي، جوامع و است مقياسكوچک توسعه دارد، اصلي جایگاه مشاركت، محور،جامعه گردشگري در آنجاكه از
 بيانيه رد امر این تأیيد در. شودمي توجه جغرافيایي دیدگاه از جامعه به شوند ومي محسوب گردشگري توسعه در كانوني

به  پاسخ رد بيشتري همساني تقریباً كنندمي زندگي مشترک جغرافيایي حوزه یک در كه مردمي شد بيان نيز محلي 21

                                                           
1 Rashid & Mohammad 
2 Wisansing 
3 Royo 
4 Björk 
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موفقيت  براي محلي جامعه حمایت . به عالوه،1(2000 چاردز،یرهال و ) دارند گردشگري توسعه فرایند در مشاركت
در  گردشگري هايفعاليت تمام در جامعه حضور به نياز و است ضروري گردشگري، توسعه مدتطوالني هايبرنامه
اصول  در . همچنين2(2000كالرک، و  يگادفر) شودمي حس گردشگري با مرتبط UNDP و مدیریتي هايریزيبرنامه

 صنعت گردشگري بين همکاري شد، طراحي انگلستان در 1991 سال در پایدار توسعه به دستيابي منظوربه كه راهنمایي
 .3(199۷ ،يشارپلو  يشارپل) شودمي محسوب وظيفه مقصد، جامعه در بومي و ساكنان

زیست و توسعه صنعت گردشگري، بدون حمایت و مشاركت گردشگران مشکل است؛ در این ميان، حفاظت از محيط
هاي درک شده خود باید اهميت تأثيرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زیرا گردشگران براي شناسایي منافع یا هزینه

شده كه به مفهوم ارزیابي كلي گردشگر از ارزش خالص گذاري كنند. ارزش درکخودشان ارزشمحيطي را از دیدگاه 
عامل توان به عنوان پيشباشد را ميسفر بر مبناي ارزیابي او از آنچه دریافت كرده است و آنچه پرداخت كرده است مي

شده گردشگر، ارزیابي . ارزش درک(2013 ،همکاران و يزارع) هاي رفتاري در طول زمان بازدید در نظر گرفتواكنش
هاي محصوالت سفر مانند كيفيت خدمات، قيمت، هيجانات و فاكتورهاي اجتماعي است. این شخصي او از مشخصه
كنند كه محصوالت سفر ارزش صرف هزینه را دارند یا ندارند و رضایت و مشاركت گردشگر را نيز فاكتورها مشخص مي

 دراینکه بر . عالوه 4( 2014، و همکاران ويچ ) دهندحت تأثير قرار ميبعد از سفر ت
 یکعملي نظر از هم و نظري لحاظ  بههم زیست، محيطقبال در افراد رفتار تبيين محيطي زیستشناسي جامعه

 جهانيبازار  نظامدر شگري گرد كهاست این حائزاهميت نکته شود، مي تلقيمهم مسئله 
 وگردشگران محيطي آگاهي زیستو محيطي مسئوالنه زیسترفتار ولي دارد رشدي به رو روند گردشگري، 

بنابراین چگونگي مشاركت شهروندان . (201۷و همکاران،  يجعفر)رود مي پيشكندي بههنوز  مشاركتشانطور همين
زیست، موضوعي است كه توجه صنعت گردشگري را به خود جلب كرده است كه در این و گردشگران براي حفظ محيط

 ان محمودآباد بررسي خواهد شد.پژوهش این مهم در شهرست

 معرفی منطقه موردمطالعه
 عرض دقيقه 41 و درجه 36 تا دقيقه 31 و درجه 36 بين مازندران استان مركزي ناحيه در محمودآباد شهرستان

 به شمال از كه شده واقع گرینویچ النهارنصف از شرقي طول دقيقه 29 و درجه 52 تا دقيقه 11 و درجه 52 و شمالي
 .شودمي محدود نور شهرستان به غرب از و كنارفریدون شهرستان به شرق از آمل شهرستان به جنوب از خزر يدریا

 و داده اختصاص به خود را استان مساحت از درصد 1.1 كيلومترمربع 262.8 مساحت مجموع با محمودآباد شهرستان
 مازندران ايجلگه قسمت در شهرستان این .باشدمي سکنه داراي آبادي 85 و شهري نقطه 2دهستان،  5 بخش، 2 داراي

 شهرستان این هايرودخانه ترینمهم از كه شده واقع یکنواخت و مالیم هايشيب داراي آبرفتي هموار هايدشت و
 از يدیگر و محمودآباد شهر از یکي كه شودمي تقسيم اصلي شعبه دو به آمل شهر از عبور از پس كه است هراز رودخانه

 داراي 1395سال  سرشماري براساس مازندران شهرستان محمودآباد .ریزدمي خزر دریاي به و گذردمي رودخسر شهر
 زیباترین از یکي شهرستان محمودآباد،. است متر -22 دریا این شهرستان سطح از ارتفاع باشد.مي جمعيت نفر 99369

 توسعه نظر از رسد كهمي خود پهناي ترینباریک به دریا ساحل آن در كه است مازندران استان و ایران شمال نواحي
 .تاس مجهز گردشگري تجهيزات و خدمات انواع به منطقه این. است برخوردار باالیي بسيار اهميت از ساحلي توریسم

                                                           
1 Hall & Richards 
2 Godfrey & Clarke 
3 Sharpley & Sharpley 
4 Chiu 
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 قشن ایفاي روسيه و ایران تجاري كاالهاي ونقلحمل هايكانون از یکي عنوانو به بود بندرپيش گذشته در محمودآباد
 .شد كاسته آن اهميت از انزلي و نوشهر بنادر توسعه با كه كردمي

 شناسیروش

ها با داده يآورجمع ند.اشده گردآوري كيفي به روش هاداده باشد ويم كاربردي ،لحاظ هدف ازيق حاضر روش تحق
از  يتلفن یا يفته حضوریاساختاريمهمصاحبه ن) و مصاحبه مورد پژوهش 61اسناد، تحليل محتواي استفاده از مطالعات 
صورت گرفت.  نظرخبره و صاحب نفر 29با  یافت(ادامه  ي،به مرحله اشباع نظر يدنكه تا رسبود  1ينوع مصاحبه مفهوم

 كنندگان، مشاركتمختلف يهاها از حوزهداده يآوربه جمع يازو نزیست مشاركت در حفاظت از محيط يتبا توجه به ماه
 هايزیست، آبخيزداري، كشاورزي، جغرافيا، گردشگري، دانشگاهمحيط هايرشته علمييئته اعضايرا در مطالعه 
تشکيل داده بودند كه به صورت  پيمانکاران و كارفرمایان خصوصي، هايشركت و دولتي هايسازمان مدیران محمودآباد،

ت شهروندان و گردشگران در حفاظت در مورد فرایند مشارك»مصاحبه با طرح سؤاالتي همچون  .هدفمند انتخاب گردیدند
آغاز و « دانيد؟ها و معضالتي كه ممکن است به همراه داشته باشد چه ميزیست در شهر محمودآباد و فرصتاز محيط

آمده از مطالعه اسناد و مقاالت، دستهاي بهشد. فهرست گویهشونده طرح ميهاي مصاحبهها بر اساس پاسخباقي پرسش
رساني، احساس ریزي، اطالعهاي آموزش، مدیریت، برنامهعامل )در حيطه 6مچنين مرحله مصاحبه؛ تحليل محتوا و ه

 كدگذاري باز، مرحله سه بنياد درداده پردازينظریه روشها نيز از براي تحليل داده .یدگرد یيشناسامالکيت، اجتماعي( 

 بهره گرفته شد.  گزینشي و محوري

 هایافته
مورد پژوهش و  61هاي حاصل از مطالعه اسناد و تحليل محتواي ته شد در این پژوهش، یافتهكه پيشتر گفهمچنان

گزینشي تحليل شد و نتایج حاصل از  و محوري كدگذاري باز، مرحله سه بنياد درداده پردازينظریه روش به مصاحبه 29
هاي پژوهش به شناسایي و محوري داده مطالعه اسناد و مدارک و پيشينه پژوهش به همراه خالصه نتایج كدگذاري باز

در فرایند كدگذاري باز، متن زیست منجر شد. ها و موانع مشاركت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محيطفرصت
داد . در این مرحله تعگردید شناسایي و استخراج شوندگانمصاحبه موردتأكيد و مهم نکاتخوانده شد و  بادقتمصاحبه 

كردن  خانوادههممحوري به  زیست استخراج گردید. در مرحله كدگذاريركت در حفاظت از محيطكد براي مشا 189
 ،تیریمد آموزش،هاي يطهحیت مفاهيم در درنهامفهومي شبيه یکدیگر بودند، پرداخته شد كه  لحاظ ازكدهایي كه 

ي نيز چون جزء اصل گزینشي كدگذاري ي شدند. در مرحلهبندمقولهي اجتماع ت،يمالک احساس ،يرساناطالع ،يزیربرنامه
 گزینشي و محوري هاي باز،كدگذارينتایج حاصل از  تر انجام شود.یدهگزگردید سعي شد كدگذاري تئوري نمایان مي

 شده است. ، مشخص1زیست در هر حيطه در جدول مشاركت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محيط

 آموزش طهیزیست در حشهروندان و گردشگران در حفاظت از محیطمشارکت شده عوامل شناسایی .1جدول 
کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 گزینشی
 مصاحبه کدگذاری باز

آمده دستهب یهاداده

 یااز مطالعه کتابخانه

ش
وز

آم
ت  
ررا

مق
ش 

دان يمح
یزط

ت
س

 

   5 ستیز طيو مح داریتوسعه پا-1

 - 5 ستیزطيو ضرورت توجه به مح تياهم -2

 - 5 ستیزطيمح ندهیمسائل حال و آ -3

                                                           
1 Conceptual Interview 
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کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 گزینشی
 مصاحبه کدگذاری باز

آمده دستهب یهاداده

 یااز مطالعه کتابخانه

 - 9 زیست و جامعهحقوق محيط -4

 - 8 عیصنا يستیزطيمح ياستانداردها -5

و استقرار  يابیدر مکان يستیزطيمالحظات مح-6

 عیصنا
3  

   يصنعت يها و گازهافاضالب-۷

دگ
آلو

 ي

 - 2 پسماند تیریمد-8

   5 افتیباز-9

 - 6 عیصنا يهايآلودگ يطيمحستیرات زيثتأ يابیارز-10

 - 6 عیصنا يهاياز آلودگ يريشگيكنترل و پ يهاوهيش-11

   2 يعيمنابع طب تيانواع و اهم-12

طب
ع 

ناب
م

عي
 ي

 - 2 يعياز منابع طب يبردارنحوه بهره-13

 - 4 يعيبر منابع طب عیصنا ريثأت-14

 - 3 يعيبر منابع طب عیرات صنايثتأ يابیارز-15

   3 عیها در صناينحوه مصرف انرژ-16

رژ
ان

 ي

 - 3 ریدپذیتجد يهايانرژ-1۷

 - ۷ ریدناپذیتجد يهايانرژ-18

   6 پاک يهايانرژ-19

 -  5 عیها در صناينحوه مصرف انرژ-20

   5 هايبر انرژ عیرات صنايثتأ يابیارز-21
یز

ت
س

وم
ب

 ها
 - 5 هاستميو اكوس يستیتنوع ز تيارزش و اهم-22

 - 3 رانیا يهاستميشناخت اكوس-23

 - 6 هاستميبر اكوس عیرات صنايثتأ-24

 

مالحظات 

 يطيمحستیز

 رهيدر زنج

 نيتأم

   سبز هيمواد اول-25

   سبز ديتول-26

   محصول سبز-2۷

   سبز يبندبسته-28

   ونقل سبزحمل-29

   سبز يابیبازار-30

 

 6كد باز،  29( 1مطابق جدول )زیست مشاركت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محيطشده ل شناسایيعوام
 رهيمحيطي در زنجمالحظات زیستبومي و زیست، آلودگي، منابع طبيعي، زیستكد گزینشي )دانش مقررات محيط

هروندان و گردشگران در حفاطت از ( و یک كد انتخابي )آموزش( شناسایي گردید كه این عوامل بر مشاركت شنيتأم
 زیست مؤثر هستند.محيط
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 مدیریت طهیدر ح ستیزطیمشارکت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محشده بر . عوامل شناسایی2جدول 
کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 گزینشی
 مصاحبه کدگذاری باز

آمده دستهب یهاداده

 یااز مطالعه کتابخانه

ت
ری

دی
م

 

اخ
 س

راه
هم

ن
ت

 

ها در يرضایت عمومي جامعه در اثر كاهش ناسازگار-1

 ماتيتصم
3 - 

عمومي جامعه درباره حفاظت  يهاافزایش آگاهي-2

 زیستطيمح
2   

   3 نهایي ماتيو تصم يريگميروشن شدن فرایند تصم-3

 جهيدر نت طييمحمنفي زیست يامدهاياز پ يريجلوگ-4

 نادرست ماتيتصم
9 - 

حل مشکالت زیست يبرا شتريب يهاحلهارائه را-5

 توسعه طييمح
2  - 

 ماتيدولت ناشي از اتخاذ تصم يهاكاهش هزینه-6

 اشتباه
6  - 

زیست  تيو امن يرشد اقتصاد نيكاهش تضادها ب -۷

 طييمح
5   

 - 3 مردم و دولت نيارتباط مستمر و متقابل ب -8

   3 توسعه پایدار يگام برداشتن در راستا-9

زیست با استناد به سنن طيانتشار فرهنگ حفظ مح -10

 و عقاید مذهبي
1 - 

ت
ور

مش
 

   ۷ رساني به مردماطالع-12

   3 اخذ نظریات شهروندان-12

 - 5 مدنظر قرار دادن افکار عمومي-13

 - 9 ارائه خدمات بهتر-14

   8 ارائه پيشنهادها و نظرات به مدیران شهري-15

   5 ت در نظرسنجي و نظرخواهيمشارك-16

   3 ستیزطيداشتن محنگه بایمشاركت شهروندان در ز -1۷

   6 از مشاركت ياستقبال شهردار-18

   3 يشهروندان و شهردار نيم رابطه باستحکا -19

ي
رژ

ان
 

 - 3 منابع آب -20

   9 یيروشنا-21

 - 2 ي()گاز شهري شیمنابع گرما-22

 

 - 6 يعيبر منابع طب عیرات صنايثأت يابیارز -23

 - 5 عیها در صناينحوه مصرف انرژ-24

   3 ریدپذیتجد يهايانرژ -25

   3 ریدناپذیتجد يهايانرژ-25

   1 پاک يهايانرژ-26

   5 عیها در صنايمصرف انرژ زهحو-2۷

   5 هايبر انرژ عیرات صنايثتأ يابیارز-28
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کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 گزینشی
 مصاحبه کدگذاری باز

آمده دستهب یهاداده

 یااز مطالعه کتابخانه

   3 هاستميو اكوس يستیع زتنو تيارزش و اهم-29

 - 6 هاستميبر اكوس عیرات صنايثتأ -30

 
كد باز،  30داراي  2مطابق جدول  ستیزطيمشاركت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محشده عوامل شناسایي

شاركت بر مكد گزینشي )همراه ساختن، مشورت، انرژي( و یک كد انتخابي )مدیریت( شناسایي گردید كه این عوامل  3
 زیست مؤثر هستند.شهروندان و گردشگران در حفاطت از محيط

 ریزیبرنامه طهیدر ح ستیزطیمشارکت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محشده . عوامل شناسایی3جدول 

کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 گزینشی
 مصاحبه کدگذاری باز

آمده دستهب یاهداده

یااز مطالعه کتابخانه  

رن
ب

ی
یز

ه ر
ام

 

ده
مان

ساز
ي

 

 - 3 ستیزطيو مح داریتوسعه پا -1

 - 5 ستیزطيو ضرورت توجه به مح تياهم -2

   2 ستیزطيمح ندهیمسائل حال و آ -3

 - 6 و جامعه ستیزطيحقوق مح -4

   9 عیصنا يستیزطيمح ياستانداردها -5

و استقرار  يابیدر مکان يستیزطيالحظات محم-6

 عیصنا
2 - 

ي
یاب

رز
 ا

 - 6 صنعت يها و گازهافاضالب-۷

 - 6 افتیباز-8

   8 عیصنا يهايآلودگ يطيمحستیرات زيثتأ يابیارز-9

 يهاياز آلودگ يريشگيكنترل و پ يهاوهيش-10

 عیصنا
8 - 

 - 2 يعيمنابع طب تيانواع و اهم-11

 

 - 5 رساني و تفسيرایجاد مراكز اطالع-12

استانداردها در برگزاري تورهاي  رعایت-13

 اكوتوریستي
1 - 

   6 هاي توسعهشناسي برنامهآسيب-14

 - 4 محيطيهاي ارزیابي زیستتوسعه طرح-15

وژ
نول

تک
ي

 

   2 سوزآالت زبالهاستفاده از ماشين-16

 - 2 تسویه فاضالب شهري-1۷

 - 6 هاي نو پایداراستفاده از انرژي-18

 - 5 زیستهاي سازگار با محيطه از فناورياستفاد-19

 
 3كد باز، 19با  3مطابق جدول  ستیزطيمشاركت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محشده عوامل شناسایي

ت ریزي( شناسایي گردید كه این عوامل بر مشارككد گزینشي )سازماندهي، ارزیابي، تکنولوژي( و یک كد انتخابي )برنامه
 زیست مؤثر هستند.گردشگران در حفاطت از محيطشهروندان و 
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 رسانیاطالع طهیدر ح ستیزطیمشارکت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محشده . عوامل شناسایی4جدول 
کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 گزینشی
 مصاحبه کدگذاری باز

آمده از دستهب یهاداده

 یامطالعه کتابخانه

 رسانیاطالع

ي
يط

مح
ت 

یس
ز

 

 - 5 زیستمحيطآگاهي از وظایف خود در قبال -1

 - 1 زیستسازمان محيطآگاهي از وظایف -2

  3 زیستحقوق سازمان محيط آگاهي از-3

ها، قوانين و مقررات سازمان نامهآیين آگاهي از-4

 زیستمحيط
۷  

ي مناطق ستیوحش و تنوع زاتيبا ح یيآشنا-5

 شدهحفاظت
5 - 

 - 9 يطيمحستیرش زنگ رييتغ-6

 - 5 يطيمحستیز يهايآگاهي ارتقا-۷

 - 9 ستیزطيمح يآموزش يهاجنبه تیتقو-8

 - 8 جادیا

  5 ستیزطياخالق مح يشدن كدها نهینهاد-9

 - 6 يحفاظت سنتي هاوهيو ش يبا دانش بوم یيآشنا-10

 - 8 هاستیاكوتور تیرضا نيتأم-11

 در مناطق التيو تسه ساتيتأس تيفيك يارتقا-12

 يستیاكوتور
5 - 

 يتورهاي استانداردها در برگزار تیرعا-13

 يستیاكوتور
6 - 

 - 3 شده و نظارت بر آنهاعملکرد مناطق حفاظت-14

 - 5 يطيمحستیز يابیارز يهاتوسعه طرح-15

بع
منا

ت 
اظ

حف
 

مخرب در مناطق تحت  يكاهش مداخالت انسان-16

 حفاظت
6 - 

  9 از مناطق دیكارآمد بازد يزیربرنامه-1۷

  6 ندهیآ يهاحفظ منافع نسل-18

 - 2 كم يستیاز مناطق اكوتور داریپا يوربهره شیافزا-19

 - 5 توسعه يهابرنامه يشناسبيآس-20

گو
سخ

پا
ي

ی
 

 

  8 يعيطب راثيم يارزش اقتصاد شیافزا-21

 - 5 داریزیست و اقتصاد پاتعامل محيط-22

ي
اه

آگ
 

 - 3 هاها و جشنمشاركت در همایش -23

 - 3 زیستمحيطآگاهي از وظایف خود در قبال -24

  2 زیستمحيطآگاهي از حقوق خود در قبال -25

 - 3 زیستمحيطآگاهي از وظایف -26

  

 - 5 زیستمحيطآگاهي از حقوق -2۷

ت ها، قوانين و مقررانامهآگاهي از آیين-28

 زیستمحيط
6 - 
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کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 گزینشی
 مصاحبه کدگذاری باز

آمده از دستهب یهاداده

 یامطالعه کتابخانه

 - 5 گرفتن اطالعات از طریق صدا و سيما-29

 -   4 يسطح يهاآب تیو هدا يآورشبکه جمع-30

 - ۷ فاضالب منطقه به اصالح يآورشبکه جمع-31

كه سطح آن  ينيزمریز يهاتداخل فاضالب با آب-32

 در منطقه باالست
3 - 

 يازهاين نيتأم منظورسبز و باز به يفضاها جادیا-33

 ساكنان و شاغالن
6  

 - 4 زباله ياصولريانباشت غ-34

 - 3 يو ادار يخدمات عموم -35

 - 3 يحیباز و سبز و تفر يفضا -36

 - 5 نگيونقل و پاركحمل -3۷

 - 3 هاشبکه راه -38

 تيفيك يراهنما و دستورالعمل حفاظت و ارتقا-39

 يطيمح
6  

 - 9 محيطيگاهي زیستارتقاي آ -40

مناطق  يستیوحش و تنوع ز اتيبا ح یيآشنا-41

 شدهحفاظت
5 - 

 - 6 محيطي افرادنگرش زیست رييتغ-42

 - 5 يآموزش يهاجنبه تیتقو

 - 3 رساني و تفسيراطالع-43

  10 محيطيكدهاي اخالق زیست شدن نهینهاد-44

 
 4 كد باز، 44با  4مطابق جدول  ستیزطيو گردشگران در حفاظت از محمشاركت شهروندان شده عوامل شناسایي
ید كه رساني( شناسایي گردمحيطي، حفاظت منابع، پاسخ گویي، آگاهي( و یک كد انتخابي )اطالعكد گزینشي )زیست

 زیست، مؤثر هستند.این عوامل بر مشاركت شهروندان و گردشگران در حفاطت از محيط

احساس  طهیزیست در حمشارکت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محیطشده ایی. عوامل شناس5جدول 
 مالكیت

کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 گزینشی
 مصاحبه کدگذاری باز

آمده از دستهب یهاداده

 یامطالعه کتابخانه

احساس 

 مالكیت

ل
 نق

ل و
حم

 

 - 3 ندهیآال يونقل عمومحمل لیتردد وسا-1

 - 2 يخیتار مركز يهاتیمحدود-2

   3 يتوسعه شبکه تردد همگان-3

 - 9 کيتراكم تراف-4

 يدر برخ يحرارت لیگازسوز بودن وساريغ-5

 اهمحله
2 - 
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کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 گزینشی
 مصاحبه کدگذاری باز

آمده از دستهب یهاداده

 یامطالعه کتابخانه

باالتر  يواحد آموزش 36در  يصوت يآلودگ-6

 از حد استاندارد
3 - 

 ،يصوت يبه لحاظ آلودگ زين يمركز درمان-۷

 در حد باالتر از استاندارد
1   

مال
ي

 

 - ۷ يرونق بازار محصوالت محل-8

 - 3 يجوامع محل يبرا یيزااشتغال-9

 يهادر برنامه يمشاركت جوامع محل-10

 ياتوسعه
5   

 - 9 زیست و اقتصاد پایدارتعامل محيط-11

 

وحش و تنوع زیستي آشنایي با حيات-12

 شدهمناطق حفاظت
8 - 

كاهش مداخالت انساني مخرب در -13

 طق تحت حفاظتمنا
5 - 

هاي آشنایي با دانش بومي و شيوه-14

 حفاظت سنتي
3   

ي
حل

ه م
مع

جا
 

 - 6 افزایش ارزش اقتصادي ميراث طبيعي-15

 3 - 

نقش جامعه محلي در حفظ جاذبه هاي -16

 طبيعي
9 - 

احترام به جوامع محلي و حفظ منافع -1۷

 آنها
5 - 

 - 4 ادمحيطي افرتغيير نگرش زیست -18

   8 هاي آموزشي اكوتوریسمتقویت جنبه-19

ها و آبشخور كاهش تخریب چشمه -20

 حيوانات
3 - 

   3 زیستتعامل انسان با محيط-21

 - 6 هاتأمين رضایت اكوتوریست-22

 - 4 هاي آیندهحفظ منافع نسل-23

   4 زیستترویج توليدات دوستدار محيط -24

 - 3 ندهیآال يونقل عمومحمل لیتردد وسا-25

 - 2 يخیمركز تار يهاتیمحدود-26 

 
 3كد باز،  26با  5مطابق جدول زیست مشاركت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محيطشده عوامل شناسایي
ر ب ونقل، جامعه محلي، مالي( و یک كد انتخابي )احساس مالکيت( شناسایي گردید كه این عواملكد گزینشي )حمل

 مشاركت شهروندان و گردشگران در حفاطت از محيط زیست، مؤثر هستند.
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 اجتماعی طهیزیست در حمشارکت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محیط. عوامل شناسایی شده 6جدول 
کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 گزینشی
 مصاحبه کدگذاری باز

بدست آمده از  یداده ها

 یمطالعه کتابخانه ا

 اجتماعی

 رفتار

 

 - - فمصر ریکبا وفظر-1

   5 كينگرپاو  لمنز طحيا دنكر تميز-2

   2 تنااحيو راکخو ايبررا  هااغذ پسمانداز  دهستفاا-3

 - 8 كننده نانواستفاده از مواد پاک-4

 - 1 ذيمو اتحشر كشتن -5

   3 شخصي دروخواز  خرید-6

 - 5 دروخو سوخت جهت بسر ونبد بنزین-۷

 - 1 منزل يهابالهزخروج زودهنگام -8

   3 منزل يهابالهزهنگام خروج شب-9

آگاهي و 

 نگرش

 - 2 یستزمحيط حفظآب در  ستدر فمصر-10

 - 1 یستزمحيط حفظدر  قبر ستدر فمصر-11

   1 هابالهز تفکيک-12

 - 2 تخریب محيط زیستدر هاكشهحشرنقش -13

 - 3 شيميایي دكو فرمص یستزمحيط تخریب-14

 

و  طبيعتدر  دشگر مهنگا هابالهز آوريجمع-15

 هابالهز همشاهد
5 - 

   1 افطرا محيط زيساکپا هميتا-16

 - 5 طبيعت ارينگهد انندزفربه  درانما زشموآ-1۷

 

اعتقادات 

 دیني

 

 انیگرد به زشموآ یا نصيحتدر  آنقر تیاآ مكال-18

 در مصرفصرفه  جهت
6 - 

 - 4 حفاظت از حيوانات و گياهان-19

 

 

 معاشرت

حفاظت از  نشنایاآ یا گرفتن از دوستان لگوا-20

 زیستمحيط
1   

محيط از حفاظت نشنایاآ یااز دوستان هنمایي را-21

 زیست
5   

 - 5 نشنایاآ یاجویي به دوستان صرفهتوصيه -22

 
كد 4كد باز، 22با  6مطابق جدول زیست اظت از محيطمشاركت شهروندان و گردشگران در حفشده عوامل شناسایي

گزینشي )رفتار،آگاهي و نگرش، اعتقادات، معاشرت( و یک كد انتخابي )اجتماعي( شناسایي گردید كه این عوامل بر 
 زیست مؤثر هستند.مشاركت شهروندان و گردشگران در حفاطت از محيط

 زیستان در حفاظت از محیطمشارکت شهروندان و گردشگر بر مؤثر . عوامل7جدول 
 هاتعداد گویه نام حیطه ردیف

 38 آموزش 1
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 45 مدیریت 2

 16 ریزيبرنامه 3

 39 رسانياطالع 4

 20 احساس مالکيت 5

 32 اجتماعي 6

 189 هاتعداد كل گویه 

 مقاله 68 ها موردبررسي قرارگرفتهتعداد پژوهش 

 هها موردبررسي قرارگرفتبازه زماني پژوهش 
 2019-2008خارجي: سال 

 1396-1388داخلي: سال 
 29 شوندهتعداد افراد مصاحبه 

 گیری بحث و نتیجه

 
 

                                 
 
 
 
 

 

 محمودآباد در شهرستانزیست محیط از حفاظت منظور به گردشگران و شهروندان مشارکت بر مؤثر . عوامل1شكل 
 

آموزش، اجتماعي، مدیریت، اطالعات،  عوامل كه داد نشان ساختاري معادالت سازيمدل اساس بر پژوهش هايیافته
 يهاافتهی .باشدمي تأثيرگذارزیست محيط از حفاظت در گردشگران و شهروندان مشاركت بر ریزي، احساس مالکيتبرنامه

 این نتيجهتأثير دارد.  ،زیستعوامل آموزش بر مشاركت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محيط نشان داد پژوهش
 جانسون، )، (201۷و همکاران،  یيتوال)، 1(2018 د،یوید و چاردیر)، (2019 س،يآل)، (2016 ،يمرصوص)نتایج تحقيق با 

دهزاده، )، (2001 ،و همکاران يدوچرت) ،4(2011آكوموالف، )، 3(2012، و همکاران اسمال )، 2(2014 ،و همکاران
با  .باشديراستا م، هم(2014 ،و همکاران قبادپور)، (2016 ،يريشب و يهمت)، (2018 ،و همکاران حسن پور)، 5(201۷

 ۷(201۷ لسن،ين)، جتماعيا دي،قتصاا 6(2015 بو،یسزا) ،التيجنس و تحصبه  (2016و سروستان،  يملک)نتایج تحقيق 

                                                           
1 Richard & David 
2 Johnson 
3 Small 
4 Akomolafe 
5 Dehzadeh 
6 Szibbo 
7 Nielsen 

 مشارکت شهروندان

 مشارکت گردشگران

حفاظت از 

 زیستمحیط

                                   آموزش

                                       مدیریت

                                       ریزیبرنامه

                                   رسانیاطالع

                                  مالكیت احساس

اجتماعی عوامل  
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 (201۷ ان،یشاطرو  يسلم يانيك)ي و و منافع اجتماع ستميخدمات اكوس 1(2011 ،و همکاران نزياتک)ي و شناختروان
، جتماعيا دي،قتصاا (2015 بو،یاسز)و  اجتماعي (2010 فورد،ياسکنل و گ)، 2(200۷اهمر، )ي و فرهنگ -يعوامل اجتماع

ختند و این مسائل از عوامل مشاركت در پردا سن ،يروابط اجتماع هشبک ،ياجتماع (2013 ،و همکاران انيهاشم )
 ياععوامل اجتم نشان داد پژوهش يهاافتهی باشد.نميراستا با این تحقيق زیست در نظر گرفتند و همحفاظت از محيط

و  يمحمد)، (201۷ ،و همکاران يغفوری)این نتيجه با نتایج تحقيق  .تأثير داردشهروندان و گردشگران  بر مشاركت
و  يصالح)، (200۷اهمر، )، (2013و همکاران،  انيهاشم)، (2012 ،يدگليب يزهرو  يزاهدزاهدان)، (2015 ،همکاران

، (2018 د،یویو د چاردیر)، (2019 س،يآل)، (2016 ،يمرصوص)باشد و با نتایج تحقيق راستا ميهم، (2013اصل،  يقائم
و سروستان،  يملک) و باشد چون عوامل آموزشي از عوامل مؤثر بر مشاركت نمي راستاهم، 3(2018، و همکاران ينیرتو)

و  ديقتصاا (2015 بو،یاسز)و  يشناختروان (201۷ لسن،ين) دي،قتصاا (2015 بو،یاسز) الت،يبه جنس و تحص (2016
 يهاافتهی باشد.ينم قيتحق نیراستا با اهم و دتنزیست در نظر گرفمشاركت در حفاظت از محيطمسائل از عوامل  نیا

 جیبا نتا. تأثير داردزیست بر مشاركت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محيطي زیرعوامل برنامه نشان داد پژوهش
و  انيهاشم)، (2012و همکاران،  يزاهدزاهدان)، (2015و همکاران،  يمحمد)، (201۷و همکاران،  يغفوری) قيتحق

 و همکاران، مانيسل) باشد و با نتایج تحقيقراستا ميهم (2013اصل،  يو قائم يصالح)، (200۷اهمر، )، (2013همکاران، 
باشد چون يراستا نمهم (201۷ ان،یو شاطر يسلم يانيك)، (2011آكوموالف، )، (2012اسمال و همکاران، )، 4(2013

 دي،قتصاا (2015 بو،یاسز) الت،يو تحص جنسبه  (2016، و سروستان يملک)ثر بر مشاركت و ؤاز عوامل م يعوامل آموزش
زیست مسائل از عوامل مشاركت در حفاظت از محيط نیو ا ديقتصاا (2015 بو،یاسز)و  يشناختروان (201۷ لسن،ين)

بر مشاركت  تيعوامل احساس مالک شان دادن پژوهش يهاافتهی باشد. ينم قيتحق نیراستا با اهم در نظر گرفتن و
و همکاران،  يمحمد) ،(2016 ،يمرصوص)با نتایج تحقيق  تأثير دارد.زیست شهروندان و گردشگران در حفاظت از محيط

و  يغفوری)، 5(201۷الورادور،  پاكو و)، (201۷ لسن،ين)، (2005 ،يادیفر)باشد و با نتایج تحقيق راستا ميهم ،(2015
زیست در نظر بر مشاركت در حفاظت از محيط رثؤاز عوامل م يچون عوامل آموزش ؛باشديراستا نم، هم(201۷همکاران، 

بر مشاركت شهروندان و گردشگران  تیریعوامل مد نشان داد پژوهش يهاافتهی باشد.ينم قيتحق نیگرفتن وهمراستا با ا
، 6(201۷،  ،و همکاران ينليمک ك)، (201۷و همکاران،  يجعفر)تأثير دارد با نتایج تحقيق زیست در حفاظت از محيط

 لسن،ين)، (2005 ،يادیفر)، (2015کاران، و هم يمحمد)باشد و با نتایج تحقيق راستا ميهم (2011و همکاران،  نزيآتک)
ثر بر ؤاز عوامل م يباشد چون عوامل آموزشيراستا نم، هم(201۷و همکاران،  يغفوری) (201۷ورادور، پاكو و ال)، (201۷

 يشناخت، روان(201۷ لسن،ين) دي،قتصاا (2015 بو،یاسز) الت،يبه جنس و تحص (2016و سروستان،  يملک)مشاركت و 
 يهاافتهی باشد.ينم قيتحق نیراستا با اهم زیست در نظر گرفتن ومسائل از عوامل مشاركت در حفاظت از محيط نیا

ار قر ششم زیست در رتبهبر مشاركت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محيطي رسانعوامل اطالع نشان داد پژوهش
و همکاران،  ينیتور)، (2018 د،یویو د چاردیر)، (2019 س،يآل)، (2013و همکاران،  انيهاشم). با نتایج تحقيق رديگيم

و  ينليمک ك)، (201۷و همکاران،  يجعفر)باشد و با نتایج تحقيق راستا ميهم (2014جانسون و همکاران، )، (2018
راستا هم، (2015و همکاران،  يمحمد)،  (2016و سروستان،  يملک) ،(2011و همکاران،  نزيآتک)،  (201۷ همکاران،

 بو،یاسز) الت،يبه جنس و تحص (2016و سروستان،  يملک)مشاركت و ثر بر ؤاز عوامل م ي،چون عوامل آموزش ؛باشدينم

                                                           
1 Atkins 
2 Ohmer 
3 Turrini 
4 Sulaiman 
5 Paço & Lavrador 
6 McKinley 
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زیست در نظر گرفتن مسائل از عوامل مشاركت در حفاظت از محيط نیا يشناختروان (201۷ لسن،ين) دي،قتصاا (2015
 باشد.ينم قيتحق نیراستا با اهم و

 فيتكي تلف،مخ دالیل به شهري هايبافت در تغييرات باالي سرعت و شهرنشيني افزایش دنبال به ایران در
 و مردم خاص توجه اخير ساليان در خصوصبه امر این و است یافته تنزل شدتبه شهري نواحي در زیستمحيط

 سال 41 طي شهرنشيني شتابان رشد دليل به نيز محمودآباد شهر رواین از. است كرده معطوف خود به را مسئولين
 و یعصنا ساماندهي سبز فضاي سرانه افزایش پسماند، مدیریتمحيطي )زیست گوناگون مشکالت با امروزه اخير،

 حفظ آلوده، هايمحيط ترميم عمومي، ونقلحمل هايسيستم توسعه موزي، حيوانات آوريجمع آالینده، مشاغل
 ترضای جلب كارآمد، و متخصص نيروهاي از محافظت و پرسنل سالمت تأمين رجوع، ارباب منديرضایت ملي، منابع

 اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه به توجه با همچنين و مواجه. ...(و  شهروندان
 مناسب زمينه ایجاد راستاي در را «كشور امور در مردم مشاركت توسعه» سو یک از سوم، برنامه تداوم در نيز ایران
 و ساحلي شهري محمودآباد، شهر. تاس داده قرار توجه مورد كشور شهري زیستمحيط كيفيت توسعه و رشد براي

 شهري، ايهزباله دفع چون مسائلي شهر، این در اگر دارد. اهميت بسيار شهر این در زیستي مسائل باشد.مي توریستي
 مشکالت با را شهر این نگيرند قرار بررسي مورد...  و شهر سطح هايجوي مانند سطحي هايآب آب، هايپسمانده

 شهرهاي در اگر دارد. بستگي نيز شهر فضاي به گردشگر جذب دانيممي كه طورهمان كرد. خواهند روروبه زیادي
 خواهد وهجل بد بينندگان نظر در را شهر چهره باشد شده انباشته هاماندهپس و هازباله از شهر ظاهري فضاي توریستي،

 این و است قدیمي شهر، بافت كه است نای دیگر مسائل از شد. خواهيم روروبه مشکل گردشگر با جذب نظر از و داد
 رد رویهبي وسازهايساخت جلوي باید ظاهر این حفظ براي باشد.گردشگر مي جذب هايعلت از یکي قدیمي، بافت
 ايوسيله مشاركت، دیگر، عبارت به مردمي؛ مشاركت با جزء شد نخواهد محقق هااین همه و شود گرفته نيز شهر این

 هر اجراي در. آیدمي حساب به شهري جوامع توسعه در مستقل ارزش یک و انساني توسعه افاهد به دستيابي براي
 مشاركت دليل، همين به و شودمي حاصل موفقيت غالباً باشند؛ داشته فعاالنه مشاركت آن از مراحلي در مردم كه طرح
 .رودمي شماربه هاطرح موفقيت در عامل ترینمهم عنوانبه مردم
حفاظت  در شهروندان و گردشگران بيشتر مشاركت براي فرایندها تسهيل و سازيفراهم اهميت و جایگاه هب توجه با 

 توانند در این خصوص مفيد باشند:رسد كه پيشنهادهاي ذیل مي، به نظر ميزیستاز محيط
 استيو س زانیرمندان، برنامهعالقه نفعان،يذ هيكلزیستي از طریق آموزش براي ي محيطهايآگاه شیافزا

 ،ياشهیآن و علل ر راتييزیست و روند تغمحيط طیشرا و شهروندان و گردشگران و توضيح دربارهگذاران 
 ي منطقه محمودآبادهاستميحاصل بر جامعه و اقتصاد و اكوس يامدهايو پ جینتا

 زیست و ن محيطي از فعاالزیرها و طرح/برنامهيگذاراستيس ها،يريگميتصم تيفيك يو ارتقا يبانيپشت
 زیست شهروندان و گردشگران خواهان مشاركت در حفاظت از محيط

 و اكوسيستمي محيطي الوقوع زیستبیدر خصوص مسائل قررساني گسترده در تمام سطوح جامعه اطالع
 آبادشهرستان محمود

 ي اجتماعي در هاافزایش و تقویت سرمایه در راستايهاي شهري هایي در سطح شهر و محلهتدوین برنامه
 ميان شهروندان

 هایي نظير معافيت مالياتي و كاهش عوارض شهرداري یا تخفيف آنها براي شهرونداني كه در ه مشوقئارا
 مشاركت بيشتري دارند. زیستحفاظت از محيط

 حفاظت در شهروندان و گردشگران یند و ميزان مشاركت اارزیابي ساالنه از فر راستايهایي در تدوین برنامه
 در ابعاد مختلف و شناسایي موانع و مشکالت آنزیست از محيط
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 در تمام سطوح،  ريدرگ يهاو طرفشهروندان و گردشگران  انيارتباط م يبرقرار يزبان مشترک برا جادیا
 هاي دیگر استان مازندرانبا منطقه يستیزطيمح طیشرا سهیامکان مقا

 تیریگرفته در مدصورت يهاتناسب اقدامات و واكنش به ي از مشاركت شهروندان و گردشگرانمقدمات يابیارز 
 شهرستان محمودآبادزیست محيط حفاظت از

 زیستمعرفي محصوالت سبز به شهروندان و گردشگران براي تشویق به مشاركت بيشتر در حفاظت از محيط 
 هاي اجتماعيزیست از طریق مشاركت شهروندان و گردشگران و شبکههاي سازگار با محيطمعرفي فناوري 
 هاي تخصصي در مورد جذب بيشتر مشاركت بيشتر گردشگران و شهروندان.ها و همایشبرگزاري نمایشگاه 
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