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  هچکید

دارای اهمیتت اایتی با محیط دارند از نظر مسائل زیستت محیيتی  که تعامل باالیی به سببهای زیست، عنوان یکی از مکانروستاها به
به منظور انجام است.  پردااته برنده مدیریت محیط زیست روستاییبررسی عوامل بازدارنده و پیش بهبه همین دلیل پژوهش حاضر  باشدمی

روستاهای دهستان جوکندان تتالش پژوهش نیز جامعه آماری  که توسط ابرگان و کارشناسان استفاده شد. پرسشنامه 40از حاضر پژوهش 
. از تکنیک عاملی تأکیدی به عنوان تکنیک تحلیل چند متغیره برای شداستفاده  Lisrellافزار ها از نرمباشد. جهت تجزیه و تحلیل دادهمی
منظور نشتان دادن معنتاداری هرکتدام از زیستت روستتایی و بتهبرنتده متدیریت محیطمتل بازدارنتده و پیشبندی عوابندی و اولویتدسته

بندی بر اساس بتار عتاملی استتاندارد شتده، از نظتر در بخش رتبه نتایج حایل از پژوهش نشان داد استفاده شد. Tپارامترهای مدا از آماره 
به  و عامل اقتصادی زیرسااتی-تماعی ت فرهنگی، عامل طبیعی ت اکولوژیکی، عامل کالبدیکارشناسان، عامل مدیریتی ت سازمانی، عامل اج
-برنتده نیتز، عامتل اقتصتادی، عامتل طبیعتیباشد. از نظر عوامتل پیشزیست روستایی میترتیب سه عامل مهم بازدارنده مدیریت محیط

برنده مدیریت محیط بدی ت زیرسااتی به ترتیب عوامل مهم پیشفرهنگی و عامل کال-سازمانی، عامل اجتماعی-، عامل مدیریتیاکولوژیک
هتای موجتود در مستیر متدیریت در میتان تمتام چالش همچنین براستاس معیارهتای پتژوهش نتتایج نشتان داد باشد.زیست روستایی می

گذارنتد بته بی به توستعه پایتدار میباشد. این عامل عالوه بر این که تأثیر منفی بر دستیامحیيی مانع ایلی که ميرح است، فقر میزیست
کنند. فقرای روستایی با بهره برداری بیش از حد از امکانتا  طبیعتی ستبب ناپایتداری بیشتتر آن عنوان بحران جدی روستاها را تهدید می

 گردد. ند و این مسئله در گذر زمان منجر به نابودی منابع میشومی
 

  یکلیدکلمات 
 "تالش  "، "حیط زیست م "، "مدیریت  "، "روستا  "

  مقدمه -1
انسان به عنوان جزئی از اجزای سازنده محیط زیست اطرافش به 

باشتد. هتوا، . زندگی انسان متاثر از شرایط محیط میآیدمیشمار 
آب و ااک از جمله تسهیال  و امکاناتی هستتند کته محتیط در 
ااتیار انسان قرار داده است. اهمیت این موضوع در مناطق روستا 

. روستاها بتا توجته بته نزدیکتی آیدمینشین بسیار مهم به شمار 
اایی که با طبیعت پیرامون اتود دارنتد، بیشتترین تتاثیر را بتر 
محیط زیست میگذارند و نیز بیشترین تتاثیر را از محتیط زیستت 

 .(Castilho, 2018:380) پیرامتتون اتتود میگیرنتتد

منتاطق دارد  های انسانی تاثیر زیادی بر محیط زیست اینفعالیت
ناپذیری را به محیط زیست وارد کنتد و اسارا  جبران تواندمیو 

برعکس باعث رشد و توسعه آن شود. این امر ضرور  تحقیق در 
پیش برنده زیستت محیيتی در منتاطق  بازدارنده و زمینه عوامل

کند، چرا که هر گونه فعالیت در این نوع روستایی را دو چندان می
کشت، تولیتد، کستب و کتار و دیگتر ام تال،  محیط از جمله نوع

وابستگی زیادی به شرایط زیست محیيی دارد. محیط روستاییان 
هتا را نیتز بترای عالوه بر تعیین اک ریت فعالیت برای محدودیت

آورد از جمله دمای پایین، عدم امکان کشت ها به وجود میانسان

ستفندیاری و نام برد. )ا توانمیبرای محصوال  و دیگر ام ال را 
هتا روستتاها در فراینتدهای (. نقتش و جایگاه398:1398دانیالی، 

ای، توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منيقه
ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیتافتگی منتاطق روستتایی 
چون فقر گسترده، نابرابری فزآینده، رشد سریع جمعیت، بیکتاری، 

نی شهری موجب توجه به توسعه روستتایی نشیمهاجر  و حاشیه
و حتی تقدم آن بر توسعه شتهری شتده استت )ازکیتا و يفتاری، 

(. بنابراین توجه به مفهوم توستعه پایتدار بتا توجته بته 15: 1388
فشارها زیادی که بر منابع کشور به اصوص در بخش روستا وارد 

( و 119: 1393د امری ضروری است )شرفی و علی بیگی، شومی
ت استفاده بهینته از منتابع، الگوهتای توستعه پایتدار بایتد در جه

ریزان کشور قرار گیرد، به اصوص اولویت کاری مدیران و برنامه
تتر از ستایر در محیط روستا کته انستان و محتیط پیرامتون بیش

(. در همین راستتا 45: 1398اند )نوری، سکونتگاها به هم نزدیک
ر این زمینته یتور  گرفتته ميالعا  مختلفی در ایران و جهان د

اشاره نمود که  Asfaw (2017) به توانمیاست که از جمله 
محیيی در ها در عملکرد مسئوالنه زیستبا ميالعه نقش سازمان

ها به دلیل حجتم زیتاد اتیوپی به این امر دست یافتند که سازمان
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محیيی ناشتتی از تجتتار  و رشتتد اقتصتتادی مشتتکال  زیستتت
تاثیر منفی واکتنش نشتان دادن و از اجرایتی  نابسامان، بیشتر بر

 Kaida (2017) های آموزشی يافل ماندهاند. همچنینبرنامه

آگاهی محیط زیستی را به عنوان ارتباط بین رفتار حفاظت محیط 
تفاوتی نسبت به محیط زیست را بررسی کردند و بته زیستی و بی

ایتتن نتیجتته دستتت یافتنتتد کتته افتترادی کتته از نظتتر آگتتاهی 
تتتر بتتینمحیيی در ستتيب بتتاالتری قتترار داشتتتند اتتوشتزیستت
در بررسی عمل به رفتارهای روستاییان   Chen (2017).بودند

در اصوص محیط زیست در شهر چین به این نتیجه دست یافته 
است کته رفتارهتای محتیط زیستتی در ایتن منتاطق بتا منتافع 

( 2018و همکتاران ) Castilho .اقتصادی برانگیخته شده است
زادیتی در رش و رفتار روستاییان در اصتوص شتکار و جنگتلنگ

مناطق حفاظت شده شمال شرق اطلس برزیتل را متورد ميالعته 
قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند کته هنجارهتای تویتیفی 

رفتارهای متورد ميالعته )رفتتار  تواندمی)اقداما  مدیریتی( بهتر 
ینی کنند. در ایتران بزیست( را پیشاجتماعی در حفاظت از محیط

( با روش پیمایشی به طراحی مدلی 1396سحاق و همکاران )بنیز 
زیستت در برای فقر روستایی و اثر آن بتر روی ناپایتداری محیط

استان چهارمحال و بختیاری پردااته و به این نتیجه دست یافتند 
اند. فقرای که فقر و ناپایداری دارای رابيه و اثر م بت و معناداری

برداری بتیش از حتد از امکانتا  طبیعتی ستبب هستایی با بهررو
د و در گذر زمان باعتث نتابودی منتابع شومیناپایداری بیشتر آن 

( با استفاده از پرسشتنامه و روش 1396د. یفا و همکاران )شومی
تحلیلی عوامل تاثیرگذار بر رفتار حفاظت محیط زیستی -توییفی

مبنتتای تئتتوری رفتتتار روستتتاییان در شهرستتتان ادابنتتده بتتر 
ریزی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دستت یافتنتد برنامه

که از طریق سازوکارهای ترویجتی مختلتب بته ویتژه برگتزاری 
ترویجی، سيب آگتاهی روستتائیان در زمینته -های آموزشیدوره
های و فنون فعالیت حفاظتی از محیط زیست افتزایش داده روش

های حمایتی یا حفاظتت از محتیط یاستشده و از سوی دیگر، س
زیست با تأکید بر مشارکت روستاییان تدوین و اجرا شود. حیدری 

( در پژوهشتتی بتتا عنتتوان 1397ستتاربان و مجنتتونی توتااانتته )
محیيی جوامتتع محلتتی در ستتازی ارتقتتای دانتتش زیستتتمدل

روستاهای گردشگرپذیر ميالعته متوردی: محتور توریستتی قلعته 
هتای شیر نتیجه گرفتند در ارتباط بتا آگاهیچایی شهرستان عجب

دهد، همه متغیرهای حفاظتت از تقتادل زیست محیيی نشان می
اکولوژیکی روستا، حفاظت از پوشش گیاهی و جانوری، مقابله بتا 
اشکسالی، نبود آلودگی یوتی، حفاظت از منتابع آبتی و اتاکی، 
های استفاده از کشتاورزی ارگانیتک، کتاهش استتفاده از ستوات

های ها، عتتدم استتتفاده از زبالتتهفستتیلی، دفتتن ایتتولی زبالتته
تجدیدناپذیر، مدیریت بحران زیستتی و احیتا و بازستازی محتیط 

اصتوص استتان گتیالن و به .داری دارنتدآسیب دیده اثتر معنتی
های طبیعی مناسب ماننتد شهرستان تالش به علت داشتن ویژگی

حایتلخیز  هتای هیرکتانی و اتاکوهوا، سواحل دریتا، جنگلآب

اصتتوص روستتتاها و هتتای انستتانی بهمستتتعد پتتذیرش گتتروه
روستاشهرهای متعدد بوده است، به همین علت از میتزان بتاال و 
عنوان تراکم باالی جمعیتی براوردار است. روستای جوکندان بته

های دریایی ت یکی از روستاهای این بخش جزو مناطقی با تاالب
آیتد. شمار متیدر در شمال بههای ناساحلی است و یکی از تاالب

هتای وستیع در این تاالب هرچند تا حدودی از تخریب و آلودگی
داری براتوردار نیستت. امان مانده ولی همچنان از حفاظت معنی
زیست باعث شده استت همچنین آشنایی محدود بومیان با محیط

محیيی واکتنش منفتی نشتان های زیستمردم نسبت به آموزش
ها يیرقانونی در نزدیکی تاالب باعث کتاهش چاه دهند و یا ایجاد

دنبال آن تغییر پوشش گیاهی در منيقه شده سيب آب تاالب و به
است. بنابر مسائل تشریب شده، هدف پژوهش حاضر آن است تتا 

ها و موانتتتع متتتدیریت ضتتتمن شناستتتایی و بررستتتی شتتتاا 
هایی مدیریتی محیيی در روستای جوکندان، با ایجاد شیوهزیست
زیستت در واند ضمن تأکید بر توجته ایتولی بته مقولته محیطبت
بتترداری بهینتته از منتتابع محیيتتی، جهتتت رشتتد و توستتعه بهره
 محیيی جوامع روستایی راهکارهای مناسب ارائه نماید.زیست

   روش انجام تحقیق -2

 محدوده مورد مطالعه   
دهستان ساحلی جوکندان بزرگترین  دهستان شهرستان تالش، با 

 37دقیقته تتا  48درجته و  37ا جوکندان در مختصتا  روست 25
 48دقیقته تتا  51درجته و  48دقیقه عرض شمالی و  55درجه و 
 5دقیقه طول شرقی واقع شده استت کته بتا فایتله  58درجه تا 

باشتد. و دارای کیلومتر در شمال يترب استتان گتیالن واقتع می
 باشد.اانوار می 5585نفر و  19442جمعیتی حدود 

 
   مطالعه مورد محدوده -1 شکل

 روش پژوهش 

 به توجه با که باشدمی کاربردی هدف لحاظ از حاضر تحقیق
 تحلیلی-توییفی آن بر حاکم رویکرد بررسی مورد هایمولفه
 نیاز مورد هایداده به دستیابی برای شده برده بکار تکنیک. است
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 ایروستاه آماری جامعه و بوده( پرسشنامه)میدانی و ایکتابخانه
 کارشناسان و ابرگان از نفر 40 و تالش جوکندان دهستان
 گیرینمونه از پرسشنامه تکمیل جهت پژوهش این در. باشدمی

 در هانمونه تعداد پراکندگی و شد گرفته بهره اده تصادفی
 از. شد توزیع آنها جمعیت تعداد به توجه با مختلب روستاهای
 اقتصادی، اکولوژیکی، ت طبیعی زیرسااتی، ت کالبدی هایشاا 
 و برندهپیش ابعاد در( سازمانی) مدیریتی و اجتماعی ت فرهنگی
 تعیین برای پرسشنامه(. 3 و 2 شکل) شد گرفته بهره بازدارنده
 کارشناسان و یاحبنظران متخصصان از ایعده ااتیار در روایی

 الزم ایالحا  و بررسی از پس و گرفت قرار زمینه این در مجرب
 زیاد،ریاد، ایلی) لیکر  طیب قالب در بسته هایپرسش با

 تحلیل و تجزیه جهت و گردیده طراحی( کم ایلی متوسط،کم،
 عاملی تکنیک از. گردید استفاده Lisrell افزارنرم از هاداده
 و بندیدسته برای متغیره چند تحلیل تکنیک عنوان به تأییدی
 زیستمحیط تمدیری برندهپیش و بازدارنده عوامل بندیاولویت
 پارامترهای از هرکدام معناداری دادن نشان منظوربه و روستایی
 .شد استفاده T آماره از مدا

 

  
 ییروستا ستیز طیمح تیریچارچوب عوامل بازدارنده مد -2شکل 

 

  
ییروستا ستیز طیمح تیریمد برندهشیچارچوب عوامل پ -3شکل 

 

 

 

 

 

 



  5623-5615، صفحه 1401ماره چهارم، فصل زمستان، سال مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، ش

 

5618 

 

  نتایج -3
 طریق از شده گردآوری ایهداده کیفی محتوای تحلیل اساس بر

 متتتن از کلیتتدی مفتتاهیم ها،مصتتاحبه و موجتتود منتتابع بررستتی
 33 بتاز کدگتذاری انجام طی و استخراج هامصاحبه و هایادداشت
 زیستتمحیط متدیریت برنتده پتیش عامتل 38 و بازدارنده عامل
 ت کالبتدی عوامتل عوامل شامل ایلی گروه 5 قالب در روستایی
 و فرهنگی ت اجتماعی اقتصادی، کولوژیکی،ا ت طبیعی زیرسااتی،
 عوامتل ایتن بندیرتبه جهت. شدند شناسایی سازمانی ت مدیریتی
 تتالش شهرستتان جوکنتدان بختش روستاهای ساکنان نظرا  از

 طبتق .گردیتد استتفاده موضتوع حیيته در ابرگان و کارشناسان
 عامتتل 38 بتتاز کدگتتذاری انجتتام و گرفتتته یتتور  هایبررستتی
 و ابرگتان دیتدگاه از روستتایی زیست محیط مدیریت برندهپیش

 عوامتتل بنتتدیرتبه اول مرحلتته در. شتتدند شناستتایی کارشناستتان
 عوامتل از کتدام هتر به و گرفته یور  تغییرا  ضریب برحسب
 بختش از حایل مدل تأیید منظوربه. شد داده ااتصاص ضرایبی
 املعو به مربوط گیریاندازه الگوی برازش بررسی و پژوهش اول
 تحلیتل آزمتون از روستتایی، زیستت محتیط مدیریت برندهپیش
 متدل ارزیتابی جهتت. شتد گرفتته بهتره دوم نوع تأییدی عاملی
 1 جتدول در شتده ذکتر برازنتدگی هایشاا  از عاملی، تحلیل
 کلتی بترازش معیارهای از مدل دهدمی نشان که گردید  استفاده
 .است براوردار قبولی قابل

 عوامل برازندگی هایشاخص با شده محاسبه مونهن انطباق -1جدول 

 و خبرگان دیدگاه از روستایی زیست محیط مدیریت برندهپیش

 کارشناسان

 حد ميلوب مدل برازش هایشاا 
گزارش 

 شده

 54/1239 - (X2اسکویر) کای مقدار

 88/509 - (dfآزادی) درجه

 3 43/2≥ (x2/dfآزادی) درجه به اسکویر کای نسبت

 تقریب ايای دوم توان انگینمی ریشه

(RMSEA)) 
≤ 0/08 065/0 

 RBMR ((RMRباقیمانده) مقادیر مجذور

≤0/05 
05/0 

 استاندارد باقیمانده مقادیر مجذور

 ((SRMRشده)
SRBMR 

≤0/05 
05/0 

 0/80  ≤ GFI 85/0 ((GFIبرازندگی) شاا 

 0/90  ≤ CFI 92/0 ((CFIتيبیقی) برازش شاا 

 0/90  ≤ NFI 92/0 ((NFIشده) نرم برازش شاا 

 ≥  0/90 ((NNFIنشده) نرم برازش شاا 

NNFI 
91/0 

 0/90  ≤ IFI 90/0 ((IFIفزاینده) برازندگی شاا 

 
 برنتدهپیش عوامتل گیریانتدازه مدل از آمده دستبه نتایج طبق
 کارشناستان و ابرگتان دیتدگاه از روستایی زیستمحیط مدیریت
-کالبتتدی عومتتل انگرهاینشتت میتتان در عتتاملی بتتار بیشتتترین
 بتار) روستتایی هایزیرستاات بهبود و توسعه گویه به زیرسااتی
 بته اکولتوژیکی ت طبیعی عامل نشانگرهای بین در ،(0.68 عاملی

 فرسایش از جلوگیری جهت روستاها مناسب گیاهی پوشش گویه
 بتتین در ،(0.83 عتتاملی بتتار) ستتیالب شتتدن جتتاری و اتتاک

 گردشگری و اکوتوریسم رشد گویه به اقتصادی عامل نشانگرهای
 بار) (زیست محیط حفظ با توام اقتصادی رونق) روستاها سيب در

 بته فرهنگتی -اجتماعی عامل نشانگرهای بین در ،(0.80 عاملی
 رواج و محیيتتی زیستتت آمتتوزش نتتوین الگوهتتای وجتتود گویتته
 و( 0.77 عاملی بار) جامعه در زیست محیط به نسبت گراییوظیفه
 برگتزاری هایگویته بته ستازمانی ت مدیریتی گرهاینشان بین در

 علتتم وجتتود و کارکنتتان بتترای آموزشتتی هتتایدوره و هتتاکارگاه
 ااتصاص( 0.78 عاملی بار) مناسب عملی تجربه و گذاریسیاست
 ایتن کارشناستان و ابرگتان دیدگاه از دیگر بیانی به. است یافته

 هتتانپن متغیرهتتای تغییتترا  در را نقتتش بتتاالترین نشتتانگرها
 .اندداشتته( روستایی زیست محیط مدیریت برندهپیش هایعامل)

 دوم مرتبته تأییتدی عتاملی تحلیل نهایی مدل 5و  4های شکل
 دیتدگاه از روستتایی زیستت محتیط متدیریت هپیش برند عوامل
 و شتده استتاندارد ضترایب استاس بتر را کارشناستان و ابرگان
 .دهدمی نشان داریمعنی ضرایب
 
 

 
 برندهپیش عوامل دوم مرتبه تأییدی عاملی تحلیل مدل -4شکل 

 کارشناسان و خبرگان دیدگاه از روستایی زیست محیط مدیریت

 شده استاندارد عاملی بارهای براساس
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 برندهشیپعوامل  دوم مرتبه تأییدی عاملی تحلیل مدل -5شکل 

 خبرگان و کارشناسان هدگایاز د ییروستا ستیز طیمح تیریمد

 یداریمعن بیضر براساس

 
 ضتریب بتا) اقتصادی عامل کارشناسان، نظر از برندهپیش عوامل
 ،(0.928 اثتر ضتریب بتا) اکولتوژیکی -طبیعی عامل ،(0.932 اثر
 ت اجتماعی عامل ،(0.901 اثر ضریب با) سازمانی -مدیریتی عامل
 بتا) زیرستااتی ت کالبدی عامل و( 0.886 اثر ضریب با) فرهنگی
 متدیریت برنتدهپیش مهتم عوامتل ترتیتب به( 0.844 اثر ضریب
 هایگویته کارشناسان نظر طبق. باشدمی روستایی زیست محیط
 توپوگرافیتک وضتعیت روستتایی، هایزیرستاات بهبود و توسعه
 جلتوگیری جهت روستاها مناسب گیاهی پوشش روستاها، مناسب
 جریمته سیاستت اجرای سیالب، شدن جاری و ااک فرسایس از
 رونتق) روستتاها ستيب در گردشگری و اکوتوریسم رشد و تولید

 ستاکنان عمتومی مشارکت ،(زیست محیط حفظ با توام اقتصادی
 و همکاری روستایی، توسعه هایطرح اجرای در روستایی مناطق
 ،(طبیعتی منابع و شهرداری چونهم) هاارگان سایر مناسب ارتباط
 علم وجود و کارکنان برای آموزشی هایدوره و هاکارگاه برگزاری
 هایگویتته تتترینمهم مناستتب عملتتی تجربتته و گذاریسیاستتت
 .آمدندمی شماربه روستایی زیست محیط مدیریت برندهپیش
 

در  ستیزطیمح تیریمد برندهشیعوامل پ یبندرتبه -2 جدول

 بخش جوکندان یروستاها

 گروه
عوامل 

 برندهشیپ

بار 

 عاملی

ی خطا

استاندا

 رد

 T R2آماره 
C

R 
AV

E 

ن
ساکنا

 

کالبدی ـ 

 زیرساختی
856/0 75/0 75/11 68/0 

930
/0

 

728
/0

 

طبیعی ـ 

 اکولوژیکی
935/0 64/0 78/13 72/0 

 79/0 09/14 35/0 948/0 اقتصادی

ـ  یاجتماع

 یفرهنگ
905/0 42/0 08/13 68/0 

مدیریتی 

 سازمانی _
872/0 34/0 19/12 77/0 

ن
سا

شنا
کار

 

کالبدی ـ 

 زیرساختی
844/0 55/0 07/12 76/0 

908
/0

 

718
/0

 

طبیعی ـ 

 اکولوژیکی
928/0 39/0 56/14 71/0 

 70/0 05/15 71/0 932/0 اقتصادی

ـ  یاجتماع

 یفرهنگ
886/0 62/0 67/12 68/0 

مدیریتی 

 سازمانی _
901/0 4/0 36/13 74/0 

 1400، های حاصل از پژوهشمنبع: یافته

 عامتل 33 بتاز کدگذاری انجام و گرفته یور  هایبررسی طبق
 و ابرگتان دیتدگاه از روستتایی زیستت محیط مدیریت بازدارنده

 عوامتتل بنتتدیرتبه اول مرحلتته در. شتتدند شناستتایی کارشناستتان
 عوامتل از کتدام هتر به و گرفته یور  تغییرا  ضریب برحسب
 بختش از حایل مدل تأیید منظوربه. شد داده ااتصاص ضرایبی
 عوامل به مربوط گیریاندازه الگوی برازش بررسی و پژوهش اول

 عاملی تحلیل آزمون از روستایی، زیست محیط مدیریت بازدارنده
 تحلیتل متدل ارزیتابی جهتت. شتد گرفتته بهره دوم نوع تأییدی
  استتفاده 3 جتدول در شتده ذکر برازندگی هایشاا  از عاملی،
 قابتل کلتی بترازش معیارهتای از متدل هددمی نشان که گردید
 .است براوردار قبولی

 عوامل برازندگی هایشاخص با شده محاسبه نمونه انطباق -3جدول 

 و خبرگان دیدگاه از روستایی زیست محیط مدیریت بازدارنده

 کارشناسان

 گزارش شده حد مطلوب مدل برازش هایشاخص

 32/1285 - (X2اسکویر) کای مقدار

 94/546 - (dfدی)آزا درجه

 درجه به اسکویر کای نسبت

 (x2/dfآزادی)
≤3 35/2 

 خطای دوم توان میانگین ریشه

 ((RMSEAتقریب)
≤ 0/08 068/0 

 ((RMRباقیمانده) مقادیر مجذور
RBMR 

≤0/05 
05/0 

 استاندارد باقیمانده مقادیر مجذور

 ((SRMRشده)

SRBMR 

≤0/05 
04/0 

 0/80  ≤ GFI 86/0 ((GFIبرازندگی) شاخص

 0/90  ≤ CFI 92/0 ((CFIتطبیقی) برازش شاخص

 0/90  ≤ NFI 95/0 ((NFIشده) نرم برازش شاخص

 ((NNFIنشده) نرم برازش شاخص
0/90  ≤ 

NNFI 
94/0 

 0/90  ≤ IFI 90/0 ((IFIفزاینده) برازندگی شاخص

 
 روستتایی زیستمحیط مدیریت بازدارنده عوامل گیریاندازه مدل
 در عتاملی بتار یشترین داد نشان کارشناسان و گانابر دیدگاه از
 نبتود هایگویته بته زیرسااتی ت کالبدی عومل نشانگرهای میان
 سیستتم نبتود و ستيحی هایآب و فاضالب دفع مناسب سیستم
 منتاطق در هازبالته از بازاستتفاده و بازیافتت آوری،جمتع مناسب
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 ت طبیعتی عامتل نشانگرهای بین در ،(0.62 عاملی بار) روستایی
 دمتا، افتزایش ماننتد اقلیمتی تغییترا  هایگویته بته اکولوژیکی
 اراضتی بته جنگلتی اراضی تبدیل و ریزگردها بحث و اشکسالی
 اقتصتادی عامل نشانگرهای بین در ،(0.82 عاملی بار) کشاورزی

 بتار) يیرکشتاورزی اشتغال به بخشیتنوع و تقویت عدم گویه به
 بته فرهنگی  ت اجتماعی عامل نشانگرهای بین در ،(0.59 عاملی
 بتار) محیيتی زیست آموزش نوین الگوهای از استفاده عدم گویه
 بتته ستتازمانی _ متتدیریتی نشتتانگرهای بتتین در و( 0.79 عتتاملی
 عتدم و  مربوطه هایسازمان ناکافی بودجه و اعتبارا  هایگویه
 انجتتام بتترای نگریبخشتتی از پرهیتتز و سیستتتمی نگتتاه وجتتود
 یافتته ااتصتاص( 0.84 عتاملی بتار) محیيی زیست هایفعالیت
 نشتانگرها ایتن روستتایی ستاکنان دیدگاه از دیگر بیانی به. است
 بازدارنده هایعامل)پنهان متغیرهای تغییرا  در را نقش باالترین
 مدل 7و  6های شکل.  اندداشته( روستایی زیست محیط مدیریت
 متدیریت ندهبازدار عوامل دوم مرتبه تأییدی عاملی تحلیل نهایی
 بتر را کارشناستان و ابرگتان دیتدگاه از روستتایی زیست محیط
 .دهدمی نشان داریمعنی ضرایب و شده استاندارد ضرایب اساس

 
 مدیریت بازدارنده عوامل دوم مرتبه تأییدی عاملی تحلیل مدل -6شکل 

 براساس کارشناسان و خبرگان دیدگاه از روستایی زیست محیط

 شده ندارداستا عاملی بارهای

 
 مدیریت بازدارنده عوامل دوم مرتبه تأییدی عاملی تحلیل مدل -7شکل 

 براساس کارشناسان و خبرگان دیدگاه از روستایی زیست محیط

 داریمعنی ضریب

 

 نظتر از شتده، استتاندارد عتاملی بار اساس بر بندیرتبه بخش در
 ،(0.945 اثتر ضتریب بتا) ازمانیست ت مدیریتی عامل کارشناسان،
 ت طبیعی عامل ،(0.927 اثر ضریب با) فرهنگی ت اجتماعی عامل

 بتا) زیرسااتی ت کالبدی عامل ،(0.917 اثر ضریب با) اکولوژیکی
 بته( 0.846 اثتر ضتریب با) اقتصادی عامل و( 0.857 اثر ضریب
 روستتایی زیستتمحیط متدیریت بازدارنتده مهتم عوامتل ترتیب
 . باشدمی

در  ستیزطیمح تیریعوامل بازدارنده مدبندی عوامل رتبه -4 جدول

 بخش جوکندان یروستاها

 گروه
ــــل  عوام

 بازدارنده

بــــار 

 عاملی

ـــای  خط

 استاندارد

آمـــاره 

T 
R2 CR AVE 

ن
ساکنا

 

کالبدی ـ 

 زیرساختی
892/0 51/0 67/11 71/0 

925
/0

 

734
/0

 

طبیعی ـ 

 اکولوژیکی
925/0 31/0 86/12 69/0 

 76/0 22/11 71/0 853/0 ادیاقتص

ـ  یاجتماع

 یفرهنگ
934/0 24/0 51/13 68/0 

ــدیریتی  م

_ 
 سازمانی

951/0 19/0 21/14 83/0 

ن
سا

شنا
کار

 

کالبدی ـ 

 زیرساختی
857/0 64/0 23/11 73/0 

917
/0

 

732
/0

 

طبیعی ـ 

 اکولوژیکی
917/0 42/0 41/12 68/0 

 77/0 77/10 69/0 846/0 اقتصادی

ـ  یاجتماع

 یفرهنگ
927/0 50/0 56/13 79/0 

ــدیریتی  م

_ 
 سازمانی

945/0 37/0 06/14 69/0 

 1400های حاصل از پژوهش، منبع: یافته
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 آوری،جمتع مناستب سیستم نبود هایگویه کارشناسان نظر طبق
 دما، افزایش مانند اقلیمی تغییرا  ها،زباله از استفاده باز و بازیافت
 اراضتی بته جنگلتی اراضی تبدیل و ریزگردها بحث و اشکسالی
 يیرکشتاورزی، اشتتغال بته بخشیتنوع و تقویت عدم کشاورزی،
 جمعیتت، افتزایش از ناشتی ینعتی و محلی هایشیرابه افزایش
 و اعتبارا  محیيی، زیست آموزش نوین الگوهای از استفاده عدم
 و میسیستت نگاه وجود عدم و مربوطه هایسازمان ناکافی بودجه
 محیيتی زیستت هتایفعالیت انجتام برای نگریبخشی از پرهیز
 روستتایی زیستت محتیط متدیریت بازدارنده هایگویه ترینمهم
 .آمدندمی شماربه
 

  یریگجهینت -4
 در ویتژه بته پذیرآستیب و حستاس ابعتاد از یکتی زیست محیط
 روستتاها، در موجتود محیيی زیست مشکال . باشدمی روستاها
 افتزایش واستيه به که است پسماندها هاآن اولین. تاس مختلب
 ميترح روستتایی نتواحی در جدی معضلی عنوانبه گراییمصرف
 کشتاورزی نتوع از ناشی عمدتاً که ااک آلودگی و تخریب. است
 زیستتی مشکال  دیگر از بوده، متعدد سموم کارگیریبه و سنتی
. دارد مهمتی نقش آبی منابع و آب آلودگی در که رودمی شمار به
 مصرف از ناشی هایآلودگی روستایی نواحی هایآلودگی دیگر از

 روستتا زیستتمحیط تتا شده منجر که است زیستی هایسوات
 ضترور  طبیعتت بتا روستا پیوند به توجه با بنابراین. گردد آلوده

در همین راستا با توجته . باشدمی مشهود زیستمحیط از حفاظت
 و بازدارنتده عوامل شناسایی و یيیمحزیست مدیریت ضرور  به
 بته و گذاشتته یتحه حاضتر پتژوهش ضرور  بر آن برندهپیش
 در زیستتمحیط متدیریت برنتدهپیش و بازدارنتده عوامل تحلیل

 حایل نتایج .برآمدیم تالش شهرستان جوکندان بخش روستاهای
 عتاملی بتار استاس بتر بنتدیرتبه بخش در داد نشان پژوهش از

 ستازمانی، ت متدیریتی عامتل کارشناسان، نظر از شده، استاندارد
 عامتل اکولتوژیکی، ت طبیعتی عامل فرهنگی، ت اجتماعی عامل
 مهتم عامتل سته ترتیب به اقتصادی عامل و زیرسااتی-کالبدی
 عوامتل نظتر از. باشدمی روستایی زیستمحیط مدیریت بازدارنده
 متلعا اکولوژیتک،-طبیعی عامل اقتصادی، عامل نیز، برندهپیش
 ت کالبتدی عامتل و فرهنگی-اجتماعی عامل سازمانی،-مدیریتی
 محتیط متدیریت برنتدهپیش مهتم عوامتل ترتیتب به زیرسااتی
 پتژوهش معیارهتای براستاس همچنین. باشدمی روستایی زیست
 مدیریت مسیر در موجود هایچالش تمام میان در داد نشان نتایج
 ایتن. باشتدمتی فقتر استت، ميرح که ایلی مانع محیيیزیست
 پایتدار توستعه بته دستیابی بر منفی تأثیر که این بر عالوه عامل
. کننتدمی تهدیتد را روستتاها جتدی بحتران عنوان به گذارندمی
 طبیعتی امکانتا  از حتد از بتیش برداری بهره با روستایی فقرای
 زمتان گتذر در مستئله ایتن و شوندمی آن بیشتر ناپایداری سبب
 .گرددمی منابع نابودی به منجر
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Abstract  

Introduction  
Villages as one of the habitats, due to their proximity to nature, have the greatest impact on 

the environment and are affected by it and have a high interaction with the environment. 

Therefore, village management is considered necessary in terms of environmental issues. For 

this reason, the present study seeks to investigate the deterrents and promoters of rural 

environmental management (a case study of villages in the Jokandan section of Talesh city). 

 

Methodology  
The present research is applied in terms of purpose, which according to the studied 

components is a descriptive-analytical approach. The technique used to obtain the required 

data is library and field (questionnaire) and the statistical population of the villages of 

Jokandan Talesh village and 40 people are charities and experts. Lisrell software was used to 

analyze the data. Emphasis factor technique was used as a multivariate analysis technique to 

classify and prioritize the inhibitory and promoting factors of rural environmental 

management and in order to show the significance of each of the meda parameters, T-statistic 

was used. 

Conclusion  
In the ranking section based on standardized factor load, from the experts point of view, 

managerial-organizational factor, socio-cultural factor, natural-ecological factor, physical-

infrastructural factor and economic factor are three important factors hindering the 

management of rural environment, respectively. In terms of driving factors, physical-

infrastructural factor and according to experts, economic factor, natural-ecological factor, 

managerial-organizational factor, socio-cultural factor and physical-infrastructural factor are 

the important factors driving rural environmental management, respectively.Among all the 

challenges in the field of environmental management, the main obstacle is poverty. This 

factor, in addition to having a negative impact on achieving sustainable development, 

threatens the villages as a serious crisis. Rural poor by over-exploitation of natural resources 

cause more instability and this leads to the destruction of resources over time. Lack of 

knowledge of managers and experts also weakens the issue of environmental management 

and causes two serious harms to the rural environment. 
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