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مدلسازی ساختاری تبیین رفتار مشارکتی روستاییان در حفظ جنگل
(مطالعه موردی :ذخیرهگاه جنگلی چهارطاق اردل)
یاسر محمدی ،1وحید اعتماد ،2سیدابوالقاسم برآبادی  3و علیرضا انصاری اردلی

4

9استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سينا همدان
2استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی دانشگاه تهران
 3عضو هيأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،مجتمع آموزش عالی سراوان
4دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت9314/9/91 :؛ تاریخ پذیرش)9314/5/99 :

چکیده
در راستای آزمون این فرضيه که رفتار مشارکتی روستایيان ،تابعی از سطح آگاهی آنها از جنگلل و نگلرش نتلبت بله
اهميت جنگل است ،رفتار خانوارهای روستایی ساکن در محدودۀ زیتتگاه جنگلی چهارطلا اردل ( )N=666بررسلی
شد .نوع تحقيق ،از لحاظ هدف ،کاربردی ،از نظر اندازه و درجه کنترل متغيرها ،ميدانی ،و از لحلاظ نحلوه جملعآوری
اطالعات ،توصيفی است .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران معادل  916خانوار تعيين شد و نمونلهگيلری بلهصلورت
تصادفی ساده انجام گرفت .داده ها از طریق یک پرسشنامه محققساخته که روایی محتوایی آن بلا نظلر متصصصلان و
پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به تایيد رسليد ،جملعآوری و در محلي نلرمافزارهلای  IBM SPSS 21و
 LISREL8.5تحليل شد .نتایج نشان داد که معيشت اکثریت جامعه پلووه  ،وابتلته بله منلابع جنگللی ،ذینفعلان
دارای سطح سواد پایين ،درآمد کم و بعد خانوار زیاد بودند .نتایج مدلتازی ساختاری بيانگر آن بود که مدل مفهلومی
ارائهشده با توجه به کليه معيارهای برازش مدل ،مورد تایيد بوده و از اعتبار الزم برخوردار است .همچنين فرضيۀ کلی
پووه تایيد شد و مشصص شد که مشارکت جنگلنشينان در حفظ جنگلل تلابعی از آگلاهی و نگلرش آنهلا دربلارۀ
اهميت جنگل است؛ بهطوریکه این دو مؤلفه در مجموع توانتتند  66درصلد از واریلان متغيلر مشلارکت در حفلظ
جنگل را تبيين کنند .هر یک واحد تغيير در متغير آگاهی نتبت به جنگل و نگرش نتبت به اهميلت جنگلل ،سلطح
مشارکت در حفظ جنگل را بهترتيب به  6/32و  6/49واحد افزای داد.
واژههای کلیدی :آگاهی از جنگل ،مدلسازی معادالت ساختاری ،مشارکت در حفظ جنگل ،نگرش نتبت به جنگل.

 نویتندۀ متئول

شماره تماس61911396524 :

ایميلymohammadi84@yahoo.com:
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مقدمه و هدف
حللدود  1/3درصللد از وسللعت سللرزمين ایللران،
رویشگاههای جنگلی است .ميانگين سرانۀ جنگل برای
هر ایرانی کمتر از  6/2هکتار است ،در صورتی که ایلن
ميانگين در جهان برای هر نفلر در حلدود  6/1هکتلار
است .بهعبارتی ،در ایران کمتر از یکچهلارم ميلانگين
جهللانی ،سللرانه جنگللل وجللود دارد (FAO, 2012؛
سازمان جنگلهلا و مراتلع کشلور9319 ،؛ شلامصی و
ميرمحمدی .)9319 ،همچنلين شلواهد حلاکی از آن
است که در گذشتۀ نهچندان دور متاحت جنگلهلای
ایران به  91ميليون هکتار ملیرسليد؛ املا بله دالیلل
مصتلف ،این مقدار کاه زیادی یافته و هماکنلون در
کنار جنگلهای دستکاشت (حدود  9ميليون هکتلار)
و با در نظر گرفتن  5درصد تلا پوشل درختلی بله
 94/2ميليون هکتار رسيده اسلت (رحيميلان)9313 ،
که در پنج ناحيۀ رویشی جلدا از هلم ،واقلع شلدهانلد.
جنگل ها و مراتع در هلر کشلور ،تکيلهگلاهی مطملئن
بللرای توسللعه اقتصللادی -اجتمللاعی ،مصزنللی بللرای
ذخيرهسازی آب ،پشتوانهای برای توليد پایدار ،بتتری
برای رونق کشلاورزی ،عرصلهای بلرای توليلد چلوب،
زیتتگاهی برای گونه های گيلاهی ،جلانوری و حيلات
وح  ،منبعی برای توليد اکتيون ،گردشلگاهی بلرای
تفریح ،محلی مناسب بلرای گذرانلدن اوقلات فراغلت،
امکانی برای ایجلاد اشلتغال ،وسليلهای بلرای تثبيلت
خاک و شن های روان و عنصری برای پاالی آللودگی
هوا است (آرای و همکاران.)9311 ،
ناحيۀ رویشی زاگرس ،با حلدود  5ميليلون هکتلار
جنگل ،با وسعتی معادل  46درصد از کلل جنگللهلا،
بيشترین سهم را در کلل کشلور دارد؛ املا بله دالیللی
مانند افزای جمعيت ،نلاموزونی و نلابرابری نيازهلای
حياتی و مقدار توليدات و خدمات ،چرای بیرویله دام،
توسعۀ اراضی کشاورزی ،تأمين چلوب بلرای سلوخت،
سرشاخه زنی درختان و بتلياری عواملل دیگلر ،دچلار
تصریللب شللده اسللت و برخللورد بللا چنللين مشللکالتی
متتلزم اتصاذ تصميمات قاطع ،همه جانبه و هماهنل
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در ابعاد مصتلف سياستگذاری ،طراحی و اجرای مبتنی
بر اصول مشلارکت در چلارچوب توسلعۀ پایلدار اسلت
(شریعتی و همکاران .)9314 ،متئله اصلی ایلن اسلت
کلله مللردم در طللر هللای حفللظ ،احيللا ،توسللعه و
بهرهبرداری از منلابع طبيعلی مشلارکت نملی کننلد و
رویکللرد آنهللا بلله منللابع طبيعللی ،بيشللتر مبتنللی بللر
بهللرهکشللی و بهللرهبللرداری نادرسللت از ایللن منللابع
خدادادی است (آرای و همکاران .)9311 ،شامصی و
ميرمحمدی ( )9319در زمينه چلال هلای جنگلل و
مراتع ایران ،معتقدند که توجه به اصل توسعه پایلدار و
مشارکت مردم محلی در حفظ جنگلل هلا و مراتلع ،از
چال های دوره توسعهیافتگی است و بتترسازی الزم
برای مدیریت مشارکتی و واگذاری کار بله ملردم را از
اقدامات ضروری در گذر بله سلاختار توسلعه یللافتگی
جنگلللهللا دانتللتند .توانمندسللازی مللردم محلللی در
منللاطقی کلله امللرار معللاش آنللان بللهطللور عمللده بلله
بهرهبرداری از جنگلل و دیگلر منلابع طبيعلی وابتلته
است ،به حل متائل فنی از راه برنامله هلای ضلربتی و
کوتللاهمللدت محللدود نيتللت ،بلکلله در ایللن منللاطق،
سللاماندهی مللردم و کليلله متللئوالن ،بللرای مشللارکت
جمعی و بتليج منلابع در دسلترس ،بلا هلدف بهبلود
زندگی خلوی در اولویلت قلرار دارد (بانلک جهلانی،
 Warner (2000) .)9313نيز با رویکرد مبتنی بر نظام
معيشت پایدار و با تکيه بر شواهد تجربلی بله بررسلی
نق بهرهبرداری پایدار از جنگل هلا و جایگلاه آنهلا در
پایدارسلازی نظللام معيشللت ملردم محلللی پرداختلله و
ساماندهی مردم محلی را برای بهرهبلرداری هملراه بلا
حفاظت از جنگل ها به عنوان یلک سلازوکلار مناسلب
پيشنهاد کرده است.
از منظللر توسللعه پایللدار کلله مشللارکت ،ویوگللی
جللداییناپللذیر آن بللهشللمار مللیرود و بللا تکيلله بللر
رویکردهای توانمندسازی ،کمکرسانی ،ظرفيتسلازی
و شبکهسازی با محوریت جامعه های محللی در بتلتر
نهادهای اجتماعی ،نيز مشارکت در هملۀ عرصله هلای
توسعه از جملله توسلعه و نگهلداری از منلابعطبيعلی
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ضروری است و الزم اسلت بلا جللب مشلارکت ملردم
محلللی و نهادینللهسللازی مشللارکت آنللان در قالللب
تشکل های فعال ،زمينۀ بهرهبرداری همراه با نگهلداری
و احيای منابع طبيعی فراهم آید (اسلدی و همکلاران،
9311؛ .)Salam et al., 2005
با توجله بله اینکله مشلارکت روسلتایيان حاشليۀ
جنگل در حفظ و احيای جنگل ها تحت تلأثير عواملل
مصتلفی است ،توجه به حد و اندازه تاثير ایلن عواملل،
در پيشبرد فعاليتهلای مشلارکتی ،از اهميلت زیلادی
برخوردار است؛ زیرا با شناخت این عوامل و حد تلاثير
آنها می توان برنامهریزی ها و اقدامات الزم را بلا هلدف
مشارکت هر چه بيشتر مردم و تعدیل موانع مشلارکت
در حفظ و احيای جنگلل هلا صلورت داد (شلریعتی و
همکاران .)9314 ،در همين راستا ،ابتدا بنيلان نظلری
مشللارکت و در اداملله ،عوامللل م لؤثر بللر آن در قالللب
چارچوب نظری تحقيق بررسی شده است.
چارچوب نظری تحقیق
بنیان نظری رفتار مشارکتی

هربرت اسپنتر مشلارکت را جلوهرۀ زنلدگی اجتملاعی
ناميللده اسللت (فرهللادی )9319 ،و برخللی نویتللندگان
معاصر ،دوران حاضر را بهشکل آرمانخواهانله ای ،عصلر
مشارکت خواندهاند (پاپلی یلزدی و ابراهيملی.)9315 ،
مشللارکت فراینللدی اسللت کلله ذینفعلللان در تنظللليم
خللل ملللشیهلللا ،انتصللاب نللوع سللرمایهگللذاری و
تلصميمهای ملدیریتی نقل دارنلد و در نتيجله دارای
احتللاس مالکيللتانللد ( .)Yercan, 2003بلله نقللل از
( ،Purnomo et al., (2003مشللارکتدادن ذینفعللان
گوناگون در سياستگذاری بهعنوان متئلهای حياتی در
مدیریت منابع طبيعی ،بهخصوص هنگلامی کله اهلداف
متفاوتی برای مدیریت مطلر اسلت ،در هلدفگلذاری
معقولتر ،مؤثرتر است و در نهایت وسایل نيل به هلدف
را نيز با هزینۀ کمتر فراهم ملیکنلد (علواطفیهملت و
همکاران .)9312 ،رفتار مشارکتی بله ماننلد هلر گونله
کن رفتاری تحت تاثير عوامل مصتلفلی اسلت کله در
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نظریههای مصتلف به آنها اشاره شده است.
مللروری بللر پللووه هللای مللرتب بللا رفتللار یللا
تصميم گيری افراد ،حاکی از آن اسلت کله دو تئلوری
اقدام منطقی 9و رفتلار برناملهریلزیشلده 2بله عنلوان
چارچوبی برای درک ،تبيين و پي بينی رفتلار بتليار
مناسلللبانلللد Ajzen and Fishbein, (1975) .و
) Fishbein and Ajzen, (1980سعی کردند تا رابطلۀ
بين نگرش و رفتار را با این دو تئوری نشان دهند .این
دو تئوری ،بر پایه این مفروضه بنا شده اند که تمایالت
رفتاری افراد به طور متتقيم با نگرش آنهلا در ارتبلا
است .بلهعبلارتی در ایلن دو تئلوری ،نگلرش افلراد از
طریق اثرگذاری بر تملایالت افلراد بلههملراه ادراک از
کنترل رفتاری ،موجب تغيير رفتار یا انجلامدادن یلک
رفتار جدید می شود .ادراک از کنترل رفتار نيز به این
معناست که افراد ،داوطلبانه و بدون هيچگونه فشلاری
بتواننلللللد رفتلللللار خلللللود را بلللللروز دهنلللللد
( .)Ajzen and Fishbein, 1980به عبارتی ،بر اسلاس
این دو نظریه ،افراد در یک برنامله مشلارکت خواهنلد
کرد ،اگر الف :نگرش مثبتی نتبت به آن داشته باشند
و ب :توانایی و فرصت انجامدادن رفتار دلصواه خلود را
داشته باشند ( .)Kok and Siero, 1985ازاینرو ،چون
در بيشتر متائل زیتتمحيطی ،مشارکت افلراد آزاد و
داوطلبان له اسللت ،ایللن نگللرش مثبللت آنهاسللت کلله
تعيينکننده است.
) Ogunjinmi (2012نگرش ،را احتاسات مطللوب
و نامطلوب نتبت به خصوصيات یک محي فيزیکی یا
متائل مربو به آن تعریف میکند که بهطور متتقيم
با تغييرات رفتاری در ارتبا است .با توجله بله رابطلۀ
نگرش-رفتار ،در پووه های مصتلفی بيان شده اسلت
که افراد دارای نگرش های متلاعد نتلبت بله محلي
زیتللت ،تمایللل بيشللتری بلله مشللارکت و مداخللله در
رفتارهللللای موافللللق زیتللللتمحللللي دارنللللد
( .)Erol and Gezer, 2006املا قبلل از شلکلگيلری
)1 Theory of reasoned action (TRA
)2 Theory of planned behavior (TPB
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نگرش ،آگاهی به عنلوان پلي نيلاز مطلر ملیشلود.
آگاهی ،سازهای بتيار مهم در شکلگيری نگرش است
( .)Shimp, 1991در پلووه هلای مصتلفلی ،آگلاهی
پللي نيللاز شللکلگيللری نگللرش مللؤثر از طریللق
فراینلللدهای ایجلللاد انگيلللزه دانتلللته شلللده اسلللت
(.)Allen and Janiszewski, 1989; Shimp et al., 1991
در پووهشللی کلله ) Kok and Siero (1985در
زمينۀ مشارکت در حفظ محي زیتت در ملورد جلدا
کردن قوطیها از دیگر زبالهها انجام دادند ،یلک ملدل
علی ارائه دادند که بر اساس آن ،آگاهی از برنامۀ مورد
نظر از طریق درک اهداف برنامه بر نگلرش نتلبت بله
مشارکت در برنامه تلاثير ملیگلذارد و نگلرش نيلز از
طریللق اثرگللذاری بللر تمایللل بلله مشللارکت ،موجللب
مشارکت افراد در برنامه میشود .در این پووه  ،ایلن
مدل علی به تأیيد رسيده است.
ب لهطللور کلللی ،شللکلگيللری مللدیریت مشللارکتی
جنگل9بهدليل عوامل بينالمللی و محلی صورت گرفت
( .)Kilemo et al., 2014در سللطح بللينالمللللی،
معاهدات و پيمان هایی مانند طر اقلدام جنگللهلای
گرمتيری 2بهدنبال معکوس کردن روند از بلينرفلتن
درختان از طریق مشارکت ذینفعان و ساکنان مجلاور
جنگلها عمليلاتی شلد .توجيله اصللی بلرای افلزای
مشارکت مردم در پروژه های حفاظت روستایی ،نياز به
رسيدگی به احتياجات مردم ،استفاده از دانل محللی
در این زمينله و کلاه هزینله هلای ملدیریت اسلت
( .)Kilemo et al., 2014امللا مشللارکت روسللتایيان
وابتللته بلله جنگللل کلله بللر اسللاس تعریللف سللازمان
جنگلها ،مراتع و آبصيزداری شامل کتانی اسلت کله
در روستاهای حاشيه جنگل یلا در داخلل آن ،زنلدگی
میکنند و بصشی از معيشلت آنهلا وابتلته بله منلابع
جنگلی اسلت (ختلروی ،)9319 ،هملانطلور کله در
مبانی نظری نيز اشاره شد ،به نگرش مثبت ذینفعلان
و سللطح آگللاهی آنهللا از منللافع جنگللل بتللتگی دارد.
)Participatory Forest Management (PFM
)Tropical Forest Action Plan (TFAP

1
2

پووه های مصتلفی ،تأثير افزای آگلاهی ذینفعلان
بر مشارکت آنها در حفظ منابع طبيعی و جنگللهلا را
تأیيللد کللردهانللد .شللریعتی و همکللاران ( )9314در
تحقيقی با عنوان «عوامل مؤثر بر مشارکت روسلتایيان
جنگلنشين در حفاظت از جنگل های شلمال و غلرب
کشللور» دریافتنللد کلله بللين متغيللر ميللزان آگللاهی از
اهميللت و فوایللد جنگللل بللا متغيللر ميللزان مشللارکت
روسللتایيان در حفاظللت از جنگلللهللا رابطلۀ مثبللت و
معنیداری وجود دارد ،اما بين متغير ميزان آگلاهی از
قوانين مربو بله حفاظلت و حمایلت از جنگلل هلا و
متغيلر مشللارکت رابطلۀ معنلیداری وجللود نللدارد .در
تحقيقی که شيرینسرند ( )9316انجام داد ،مشلصص
شد که عواملی مانند وجلود نماینلدۀ فعلال داملداران،
آگاهی بهرهبرداران در زمينلۀ عواملل تصریلب مراتلع،
روشهای اصال مراتع ،ميزان اعتماد بهرهبلرداران بله
دولت ،اختالفهلای محللی و بوروکراسلی دولتلی بلر
مشارکت بهرهبرداران در نگهداری و احيلای مراتلع در
تبریز تأثيرگذار است.
نگرش مثبت ذینفعان و رضایت آنها نيز بر فرایند
مشارکت در حفظ جنگلها ملیتوانلد ملوثر باشلد .در
پووهشی که ( Salam et al. (2005در کشور بنگالدش
انجام دادند ،مهمترین عوامل مؤثر بر رفتلار مشلارکتی
ذینفعان جنگل چنين برشمرده شد :رضایت (نگلرش
مثبت) از گونه هلای جنگللی کاشلتشلده ،درک ایلن
موضوع که منافع آنها از جنگل تأمين میشلود ،وجلود
دوره های آموزشلی در ملورد جنگللداری مشلارکتی و
سهيم بودن پول ذینفعان در بودجله ایجلاد جنگلل و
حفظ آن Dolisca et al. (2006) .نيز عوامل ملؤثر بلر
مشارکت کشاورزان در برنامههای ملدیریت جنگلل در
جزیرۀ هلائيتی را افلزای اطالعلات و آگلاهی دربلاره
فواید و منافع جنگل ،افلزای درآملد سلاليانه ،بهبلود
آموزش ،تقویت عضویت سازمانی و افلزای مشلارکت
زنللان در فراینللد مللدیریت جنگللل بيللان کردنللد.
) Yaoqi (2005گللزارش کللرد کلله شللهروندان دارای
نگرش مثبت به برنامه های جنگلداری شلهری ،تمایلل
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بيشللتری بلله مشللارکت داوطلبانلله در برنامللههللای
جنگلهای شهری داشتند Kobbail (2012) .نيلز بله
این نتيجه رسيد که هر چله نگلرش بله فعاليلتهلای
جنگلداری اجتماعی مثبت تر باشد ،تمایل به مشلارکت
در فعاليت ها نيز بيشتر می شود .پووه هلای دیگلری
نيللللز رابطللللۀ بللللين نگللللرش و مشللللارکت را
تأیيلد کلردهانلد ( ;Winston and Benjamin, 2000
 .)Joshi and Pandey, 2006پووه هلای زیلادی در
کشورهای در حال توسعه نشان میدهند که ذینفعان
هر چه منافع بيشلتری از منلاطق جنگللی بله دسلت
آورند و این موضع را درک کنند ،بيشتر تمایلل دارنلد
تا نگرش مثبتتلری بله حفاظلت از منلاطق جنگللی
داشللته باشللند ( ;Studsrod and Wegge, 1995
 .)Udaya Sekhar, 1998بلهعبلارتی در صلورتی کله
مردم از منافع و هزینههلای مشلارکت خلود در حفلظ
جنگل آگاهی نداشلته باشلند ،قلادر نيتلتند نگرشلی
مثبللت نتللبت بلله جنگللل و حفللظ آن داشللته باشللند
( .)Dolisca et al., 2007در واقع ،دان افلراد نتلبت
به موضوع حفظ جنگل ،نگرش افلراد نتلبت بله ایلن
موضوع را مثبتتر میکند ( .)Heinen, 1996بهعبارت
دیگر ،آگاهی پي نيازی بر نگلرش؛ و نگلرش مثبلت،
عاملی برای مشلارکت افلراد اسلت .در هملين راسلتا،
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هدف از این پووه  ،آزمون این فرضيه است کله آیلا
آگاهی خانوارهلای روسلتایی حاشليۀ جنگلل بلر نلوع
نگللرش و در پللی آن سللطح مشللارکت آنللان در حفللظ
جنگل موثر است یا خير؟
با توجه به بنيان نظلری رفتلار مشلارکتی و ملرور
ادبيات مرتب با موضوع ،مدل مفهومی تحقيق ترسليم
شد .این مدل علی متشکل از سه مؤلفۀ اصلی آگلاهی،
نگرش و مشارکت است که هر مؤلفه دارای ابعاد خاص
خودش است و تلأثير مؤلفلههلا بلر یکلدیگر مشلاهده
شدنی است .متغير مشارکت در حفلظ جنگلل ،از سله
بعد :مشارکت عمللی ،مشلارکت ارشلادی و مشلارکت
نهادی (رحيميان ،)9313 ،شکل گرفته اسلت .متغيلر
آگاهی نتبت به جنگل نيلز شلامل آگلاهی از فوایلد و
مزایای جنگلل ،آگلاهی از پياملدهای نلاگوار تصریلب
جنگل و آگلاهی از قلوانين مربلو بله حفلظ جنگلل
(شریعتی و همکلاران )9314 ،اسلت و متغيلر نگلرش
نتبت به جنگل که بلهعنلوان متغيلر واسلطه در ایلن
پووه شناخته شلده (هلم بلهطلور متلتقيم و هلم
غيرمتتقيم و با تأثيرپذیری از متغير آگاهی از جنگلل
بللر مشللارکت مللؤثر اسللت) ،نيللز از سلله بعللد نگللرش
اقتصادی ،نگرش اجتماعی و نگرش زیتت محيطی بله
جنگل شکل یافته است (شکل .)9
نگرش اقتصادی
نگرش نسبت
به جنگل

مشارکت عملی

نگرش زیستمحیطی

+
مشارکت ارشادی

نگرش اجتماعی

مشارکت در
حفظ جنگل

+

+

آگاهی از فواید و مزایای جنگل

مشارکت نهادی
آگاهی نسبت
به جنگل

آگاهی از پیامدهای ناگوار ناشی
از تخریب جنگل
آگاهی از قوانین مربوط به حفظ
جنگل

شکل  -9مدل مفهومی تحقيق؛ عوامل تبيينکنندۀ رفتار مشارکتی روستایيان بهمنظور حفظ جنگل

مدلتازی ساختاری تبيين رفتار مشارکتی روستایيان وابتته به جنگل در...
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فرضیههای تحقیق

با توجه بله ملدل مفهلومی اسلتصرا شلده در بلاال و
جهت رواب علی ترسليمشلده در ملدل کله برخاسلته از
بنيان نظری رفتار مشارکتی و مرور ادبيات پيشين اسلت،
فرضيههای زیر در این پووه  ،آزمون خواهند شد:
 .9سطح آگاهی روسلتایيان از جنگلل بلر مشلارکت
آنان در حفظ جنگل تأثير متتقيم دارد؛
 .2نگرش روستایيان نتبت به جنگلل بلر مشلارکت
آنان در حفظ جنگل تأثير متتقيم دارد؛
جدول  -9فرضيههای مورد بررسی در این پووه
فرضيه مورد بررسی

پووه های انجامشده
Kobbail, 2012

سطح آگاهی افراد بر
نگرش آنها تأثير دارد

با توجه به مرور منابع پيشين و پووه های نظری
نتایج پووه ها

آگاهی از دالیل تصریب جنگل بر نگرش روستایيان نتبت به جنگلداری اجتماعی تأثير مثبت دارد.

شيانی و داودوندی9316 ،
Marshal, 2004

آمادگی کشاورزان برای همکاری در اجرای برنامههای ملورد توافلق ،تحت تأثير ادراک آنها از فواید این
برنامههاست.

شيانی و همکاران9319 ،
Sutta and Silayo, 2014

زارع و همکاران9311 ،
Yaoqi, 2005
Kobbail, 2012

سطح آگاهی پایين موجب ایجاد نگرش منفی نتبت به پارکهای جنگلی شده است.
نگرش به مشارکت رابطهای مثبت و معنادار بلا مشلارکت در مدیریت امور شهری دارد.
هرگاه نگرش نتبت به منافع جنگل مثبت باشد ،مشارکت تضمين شده است.
تمایل به مشارکت در حفاظت و توسعه جنگل با نگرش مصاطب.
رابطۀ مثبت و معنیداری در سطح  11درصد اطمينان دارد.
شهروندان دارای نگرش مثبت به برنامههای جنگلداری شهری ،تمایل بيشتری به مشارکت داوطلبانه در
برنامههای جنگلهای شهری دارند.
هر چه نگرش به فعاليتهای جنگلداری اجتماعی مثبتتر بود ،تمایل به مشارکت در فعاليتها نيز
بيشتر بود.

عزیزی خالصيلی و زمانی9311 ،

نگرش نتبت به مشارکت در ملدیریت آبيلاری داری تأثير متتقيم مثبت و معنیدار بر ملشارکت در
ملدیریت آبيلاری است.

Luzar and Diagne, 1999

بين سطح مشارکت شهروندان و نگلرش آنهلا نلتبت بله محلي زیلتت رابطلۀ مثبلت و معنیداری
وجود دارد.

شریعتی و همکاران9314 ،

سطح آگاهی از فواید جنگل با مشارکت روستایيان در حفظ جنگل ،رابطه مثبت و معنیدار اما سطح
آگاهی از قوانين مربو به حفظ جنگل با مشارکت در حفظ جنگل ،رابطه معنیداری نداشت.

Coulibaly-Lingani et al.,
2011
Sutta and Silayo, 2014

سطح آگاهی افراد بر
مشارکت آنها تاثير
دارد

شایان ذکر است که همۀ فرضليههلای اسلتصرا شلده
افزون بر بنيان تئوریکی ،بر پایۀ مرور منابع پيشين بودهاند
که در جدول  9مشاهده میشود (جدول.)9

دانشجویانی که آگاهی بيشتری از حقو شهروندی خود داشتند ،نگرش مثبتتری به مشارکت داشتند.

Fiallo and Jacobson 1995

نگرش افراد بر سطح
مشارکت آنها تأثير
دارد

 .3سطح آگاهی روستایيان از جنگل بر نگلرش آنلان
نتبت به جنگل تأثير متتقيم دارد؛
 .4سطح آگاهی روستایيان از جنگل بهواسلطۀ تلأثير
بر نگلرش ،بلر مشلارکت در حفلظ جنگلل تلأثير
غيرمتتقيم دارد.

با توجه به آگاهی خانوارها از اهميت درختکاری و حفظ جنگل ،مشارکت در جنگلزایی و احيای جنگل
باال بود.
رابطه مثبت و معنیداری بين سطح آگاهی و مشارکت اعضاء مشاهده شد.

زارع و همکاران9311 ،

بين ادراک کارکردهای جنگل شهری و تمایل به مشارکت در حفاظت و توسعه رابطۀ مثبت و معنیدار
وجود دارد.

Yaoqi, 2005

شهروندان دارای آگاهی نتبی از برنامههای جنگلداری شهری ،تمایل بيشتری به مشارکت داوطلبانه در
برنامههای جنگلهای شهری دارند.

Kobbail, 2012

خدری9315 ،

آگاهی از دالیل تصریب جنگل بر مشارکت روستایيان در جنگلداری اجتماعی تاثير مثبت دارد.
با افزای
مییابد.

آگاهی کشاورزان درباره طلر هلای آبيلاری و زهکشی ،تمایل آنها برای مشارکت افزای

حبيبی و همکاران9313 ،

سطح آگاهی و شناخت از فواید و اهميت جنگل رابطه مثبت و معنیداری با مشارکت جنگلنشينان در
مدیریت جنگل داشت.

شيانی و همکاران9319 ،

متغير آگاهی از وظایف شهرداری رابطهای مثبت و معنلیدار بلا مشارکت در مدیریت امور شهری دارد.
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مواد و روشها
معرفی منطقه

محدودۀ مطالعاتی این تحقيق ،ذخيلرهگلاه جنگللی
چهارطا  9اردل با متاحتی حلدود  466هکتلار در 46
کيلومتری شهر اردل و مجاورت روسلتای چهارطلا در
حد فاصل  39درجله و  56دقيقله تلا  39درجله و 52
دقيقۀ علر شلمالی و  56درجله و  41دقيقله تلا 56
درجه و  56دقيقه طول شرقی در اسلتان چهارمحلال و
بصتيللاری اسللت (شللکل  .)2ارتفللاع از سللطح دریللای
رویشگاه ،از حداقل  2966متر از کنار رودخانۀ سلبزکوه
تللا  3966متللر در ارتفاعللات کللوه کللالر متغيللر اسللت.
ميانگين بارندگی ساالنه  536ميلیمتر ،حلداقل دملای
مطلق  -5/91درجه سانتیگراد و حداکثر دملای مطللق
 35درجللۀ سللانتيگراد اسللت (عتللکری و همکللاران،
 .)9313چهللار روسللتای چهللراز ،جمعللان ،جغللدان و
چهارطا که در محدودۀ بهره برداری از این ذخيرهگلاه
بودند ،برای پووه انتصاب شدند.
شیوة اجرای پژوهش

تحقيللق مللذکور از نظللر هللدف ،کللاربردی؛ از نظللر
جمعآوری اطالعات ،از نوع پووه های پيمایشی و بلا
توجه به تحليل داده ها ،از نوع پووه های توصليفی-
همبتتگی است .جامعۀ آملاری ایلن پلووه شلامل
سرپرستان خانوارهای روستاهای محلدودۀ ذخيلرهگلاه
جنگللللی چهارطلللا (چهلللراز ،جمعلللان ،جغلللدان و
چهارطا ) بود ،کله در مجملوع  666خلانوار و 9161
نفر جمعيلت داشلتند و از لحلاظ معيشلت بله منلابع
جنگلی وابتته بودند .حجلم نمونله نيلز بلا توجله بله
انحراف معيار بهدسلتآملده از طریلق پلي آزملون و
درنظر گرفتن حجم جامعلۀ آملاری ( ،)N=666مقلدار
خطای مجلاز ( ،)d=6/65مقلدار متغيلر نرملال واحلد
استاندارد که در سلطح اطمينلان  15درصلد برابلر بلا
 )Z=9/16( 9/16است ،از طریق فرمول کوکران معادل
 916خللانوار تعيللين شللد .بللرای رسلليدن بلله نتيج لۀ
Chahartagh forest reserve
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مطلوب 256 ،پرسشنامه در ميان سرپرستان خانوارهلا
توزیع شد و در نهایت  266پرسشلنامه بلرای تحليلل
مناسلللب تشلللصيص داده و تجزیلللهوتحليلللل شلللد.
نمونه گيری بهصورت تصادفی ساده انجام گرفت .بلرای
تحليللل دادههللا و دسللتيابی بلله اهللداف پللووه  ،از
آمارهای توصيفی و استنباطی (تحليل همبتلتگی) در
محي نرمافزار  IBMSPSS21و از مدلتازی معلادالت
ساختاری در محلي نلرمافلزار  LISREL8.5اسلتفاده
شد.
ابزار پژوهش

ابزار استفادهشده در این پلووه بلرای جملعآوری
دادههای الزم ،پرسشنامۀ محقق ساخته بود کله شلامل
بص های زیر بود :بص اطالعات دموگرافيلک جامعله
که دربرگيرنلدۀ سلؤالهلایی از قبيلل سلن ،جنتليت،
وضعيت درآملدی ،سلطح تحصليالت و تعلداد اعضلای
خانوار بود؛ مقياس سلطح آگلاهی از جنگلل کله خلود
دارای سه بعد سطح آگاهی از منلافع و مزایلای جنگلل
(دارای  1گویه) ،سطح آگاهی از پيامدهای ناگوار ناشلی
از تصریب جنگل (دارای  96گویله) و سلطح آگلاهی از
قوانين حفظ جنگل (دارای  4گویه) بود که در مجملوع
از  22گویه در قالب طيف ليکلرت بلر روی یلک دامنلۀ
ش قتمتی از صفر تا ( 5آگاهی ندارم ،خيلی کم ،کم،
متوس  ،زیاد و خيلی زیاد) تشکيل شلده بلود؛ مقيلاس
نگرش نتبت به جنگل که خود دارای سه بعلد نگلرش
اقتصللادی (دارای  6گویلله) ،نگللرش اجتمللاعی (دارای 6
گویه) و نگرش زیتتمحيطی به جنگل (دارای  6گویه)
بود که در مجموع از  91گویه در قالب طيف ليکرت بلر
روی یک دامنه پنج قتمتی از یک تا ( 5کامالً مصلالفم،
مصالفم ،نظری ندارم ،موافقم و بتليار ملوافقم) تشلکيل
شده بود؛ و در نهایت مقياس سطح مشلارکت در حفلظ
جنگل که خود دارای سه بعد مشارکت عمللی (دارای 4
گویلله) ،مشللارکت ارشللادی از طریللق ارشللاد و ترغيللب
دیگللران (دارای  4گویلله) و مشللارکت نهللادی از طریللق
همکاری با نهادهای مربلو در حفلظ جنگلل (دارای 6
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گویه) بود که در مجملوع از  94گویله در قاللب طيلف
ليکرت بر روی یک دامنلۀ شل قتلمتی از صلفر تلا 5
(مشارکت نداشلتم ،خيللی کلم ،کلم ،متوسل  ،زیلاد و
خيلی زیاد) تشکيل شده بود.
اعتبار یا روایی ابزار پژوهش

در این پووه  ،برای حصول اطمينان از اعتبار یلا
روایی محتوایی پرسشنامه ،سؤاالت ،گویلههلا و طيلف
مورد استفاده به افراد صلاحبنظلر در زمينله موضلوع
مورد پووه (استادان رشتههای اقتصاد جنگل ،عللوم
اجتماعی و روانشناسی) ارائه شد که در مجملوع از 56
گویه مورد پووه  54 ،گویه مورد توافق قرار گرفت و
 2گویه حذف شد .بهعبارتی ،نتلبت اعتبلار محتلوای
پرسشنامه ( 9)CVRبرابر با 6/16بهدسلت آملد کله از
روایی پذیرفتنی برخوردار بود (کالنتری.)9312 ،
پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری

پایایی پرسشلنامه نيلز از طریلق محاسلبۀ ضلریب
آلفلای کرونبللاخ بللرای  36پرسشللنامۀ توزیللع شللده از
طریق پي آزمون در یک نمونۀ مقدماتی ،بهدست آمد
که برای کليۀ مقياسها و زیرمقياسها از مقدار بتليار
پذیرفتنی برخوردار و حاکی از انتجام درونی قوی بين
گویهها بود (جدول .)2
روش پژوهش :رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری

2

بللا توجلله بلله اینکلله در ایللن پللووه از رویکللرد
مدلتللازی معللادالت سللاختاری بللرای تبيللين رفتللار
مشارکتی روستایيان در حفلظ جنگلل اسلتفاده شلده
اسللت ،توضلليحی مصتصللر دربللاره آن ضللرورت دارد.
مدلتازی معادالت ساختاری ،یک رویکرد آماری جامع
برای آزمون فرضيه هایی دربارۀ رواب بلين متغيرهلای
آشللکار 3و پنهللان 4اسللت کلله گللاه تحليللل سللاختاری
کوریان یا مدل یابی علی نيز ناميده می شلود .متغيلر
پنهان ،متغيری است که بهطور متتقيم انلدازه گيلری
نمی شود ،بلکه با استفاده از دو یا چند متغير آشکار در

54329 5

نق معرف سنجيده میشود.
مهم تلرین مزیلت مدلتلازی معلادالت سلاختاری
نتبت به دیگلر تحليلل هلای عللی ماننلد رگرسليون،
تحليل همزمان چندین متير علی در یک ملدل و نله
بهشکل جداگانه است .اما هماننلد تحليلل رگرسليون،
ابتدا باید ماتری همبتتگی بلين متغيرهلای آشلکار
محاسبه شود تا مشصص شلود کله سلاختار ملاتری
کواریان آنها دارای انتجام و یکنواختی زیادی اسلت.
مدلهای معادلۀ ساختاری بهطلور معملول ترکيبلی از
مدل های اندازهگيلری و ملدلهلای سلاختاریانلد .در
مدل های اندازه گيلری ،مشلصص ملی شلود کله کلدام
متغيرهللای آشللکار (معللرف) ،انللدازهگيرنللدۀ کللدام
متغيرهللای پنهللان هتللتند .بللهعبللارتی در مللدل
اندازه گيری ،از طریق تحليل عاملی تایيلدی (،)CFA6
آزمون میشود که آیلا معلرفهلایی کله بلرای متغيلر
پنهان انتصاب شده ،به طور واقعی معرف آن هتتند یا
خير و مشصص میکند که معرف های انتصابی بلا چله
دقتی ،معرف یا برازنلدۀ متغيلر پنهلان هتلتند .ملدل
اندازهگيری به دو بص  Xو  Yطبقه بندی ملیشلود
کلله مللدل انللدازهگيللری  ،Xرواب ل بللين معللرفهللای
تبيينکننده متغير نهفته بيرونی؛ و مدل انلدازهگيلری
 ،Yرواب بين معرفهای تبيلينکننلدۀ متغيلر نهفتله
درونی را می سنجد .در صورتی که مقلادیر بلار علاملی
بلللاالتر از  6/3و مقلللادیر  tبلللاالتر از  -9/16و +9/16
باشللند ،روایللی مللدل انللدازهگيللری تأیيللد مللیشللود و
متغيرهای آشکار بهخوبی معرف متغير پنهان هتلتند.
پایایی مدل نيز از مقادیر ( R2مجذور همبتلتگی هلای
چندگانه) مشصص میشود ،بهطوریکه هلر چله ایلن
مقدار بيشتر باشلد ،پایلایی متغيرهلای آشلکار بيشلتر
است و درصلد بيشلتری از واریلان متغيلر پنهلان را
تبيين میکنند (کالنتری.)9311 ،
1

Content Validity Ratio
)Structural Equitation Modelling (SEM
3
Observed Variables
4
Latent Variables
2

 5در رویکرد مدلتازی معادالت ساختاری ،از متغير آشکار و پنهان
بهجای متغير متتقل و وابتته استفاده میشود.
Confirmatory Factor Analysis

6
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جدول  -2مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای مقياس و زیرمقياسهای مورد پووه
زیر مقياس

تعداد گویه

مقدار آلفای کرونباخ

مقياس

تعداد گویه

آگاهی از منافع و مزایای جنگل

1

6/143

آگاهی از پيامدهای ناشی از تصریب جنگل

96

6/194

22

آگاهی از قوانين حفظ جنگل
نگرش اقتصادی نتبت به جنگل

4
6

6/162
6/161

سطح آگاهی
نتبت به
جنگل

نگرش اجتماعی نتبت به جنگل

6

6/161

نگرش زیتتمحيطی نتبت به جنگل
مشارکت عملی در حفظ جنگل

6
4

6/139
6/111

مشارکت ارشادی در حفظ جنگل

4

6/161

مشارکت نهادی در حفظ جنگل

6

6/163

نگرش نتبت
به جنگل
مشارکت در
حفظ جنگل

91

94

مقدار آلفای کرونباخ
6/169

6/163

6/154

ماخذ :یافتههای تحقيق

در مدل های ساختاری رواب بين متغيرهای نهفته
درونللی و بيرونللی در نظللر گرفتلله مللیشللود و هللدف
تشصيص این موضوع است که آیا رواب تئلوریکی کله
بللين متغيرهللا در مرحللۀ تللدوین چللارچوب مفهللومی
ترسيم شد ،بهوسيلۀ داده ها تأیيد ملیشلود یلا نله .در
مللدلهللای سللاختاری نيللز روایللی و پایللایی هماننللد
مدلهای اندازهگيری سنجيده میشود ،با ایلن تفلاوت
که در اینجلا روابل بلين متغيرهلای نهفتله درونلی و
بيرونی مورد توجه است (کالنتری.)9311 ،

آگاهی کم قرار گرفت .در زیرمقياسهلای آگلاهی نيلز
ميانگين در هر سه مورد ،کمتر از حلد متوسل یعنلی
امتياز  3بود .البتله ،در بلين زیرمقيلاسهلا ،آگلاهی از
منافع و مزایای جنگل دارای بيشترین ميلانگين بلود و
نشان داد که روسلتایيان نتلبت بله منلافع و مزایلای
جنگل اطالعات بيشتری در مقایته با دیگلر جنبلههلا
داشتند اما در زمينۀ آگلاهی از قلوانين حفلظ جنگلل
دارای کمترین ميانگين بودنلد و کمتلرین اطالعلات را
داشتند.
وضعیت توصیفی نگارش خانوارهاای روساتایی

نتایج
توصیف وضعیت جامعة مورد پژوهش

جامعۀ ملورد پلووه بلهترتيلب شلامل916و 36
سرپرست خانوار مرد و زن بود .ميانگين سلنی آنهلا 45
سال بود و جمعيت چشمگيری از آنها ( 45درصد) تنهلا
سواد خواندن و نوشتن داشتند .ميانگين درآمد سلاليانه
آنها حدود  16ميليون ریال ،یعنلی کمتلر از  1ميليلون
ریال در ماه ،و متوس بعد هر خانوار نيز پنج نفر بود.
وضعیت توصیفی آگااهی خانوارهاای روساتایی

نسبت به جنگل :نتایج نشان داد که آگلاهی در سلطح
پایينی قرار دارد ،بهطوریکه ميلانگين سلطح آگلاهی
آنان نتبت بله جنگلل کمتلر از  2بلود کله در دامنلۀ

نسبت به جنگل :بلهطلور کللی نگلرش جامعله ملورد
پووه در مورد اهميلت جنگلل در سلطح متوسلطی
قرار داشت؛ بهطوریکه ميانگين نگرش آنان نتبت بله
جنگل حدود  3بلود .در زیرمقيلاسهلای نگلرش نيلز
ميانگين در هر سه مورد در محدودۀ نگرش متوسل و
ممتنع بود .در بين زیرمقيلاسهلا ،نگلرش نتلبت بله
اهميت اجتماعی و اقتصلادی جنگلل بلهترتيلب دارای
بللاالترین ميللانگين بللود و نشللان داد کلله روسللتایيان
اهميت جنگل از بعد اجتماعی و اقتصادی در مقایتله
با جنبه زیتتمحيطی را بيشتر درک کردهاند.
وضعیت توصیفی مشارکت خانوارهای روساتایی

در حفظ جنگل :ميانگين مشارکت کلی جامعلۀ ملورد
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نهللادی بيشللترین ميللانگين؛ و مشللارکت ارشللادی،
کمترین ميانگين مشارکت را داشت (جدول .)3

پووه در حفظ جنگلل کمتلر از  2بلود و در دامنلۀ
مشارکت کم قرار داشت .در زیرمقياسها نيز مشارکت

جدول  -3وضعيت توصيفی سطح آگاهی ،نگرش و مشارکت جامعۀ مورد پووه
زیر مقياس

ميانگين

انحراف معيار

آگاهی از منافع و مزایای جنگل

2/61

9/26

آگاهی از پيامدهای تصریب جنگل

2/66

9/93

آگاهی از قوانين حفظ جنگل

9/61

9/21

نگرش اقتصادی نتبت به جنگل

2/11

6/14

نگرش اجتماعی نتبت به جنگل

2/16

9/94

نگرش زیتتمحيطی نتبت به جنگل

2/51

9/91

مشارکت عملی در حفظ جنگل

9/12

9/26

مشارکت ارشادی در حفظ جنگل

9/11

9/32

9/11

9/23

مشارکت نهادی در حفظ جنگل
* دامنۀ مقياس بين  6تا 5

**

دامنۀ مقياس بين  9تا 5

همبستگی باین متییرهاای آشاکار تبیاین کننادة
متییرهای پنهان بیرونی و درونی

همبتللتگیهللای درونللی ناشللی از سللاختارهای
کواریان بلين متغيرهلای آشلکار سله متغيلر پنهلان
سطح آگلاهی از جنگلل ،نگلرش نتلبت بله جنگلل و
مشارکت در حفظ جنگل در جدول  4محاسبه و نشان
داده شده است .بهطور کلی رویکرد مدلتازی معادالت
ساختاری مبتنی بر ماتری کواریان های متغيرهلای
آشکار است .همانطور که مشلاهده ملیشلود ،تملامی
متغيرهللللای آشللللکار آگللللاهی از جنگللللل ،دارای
همبتتگیهای مثبت و معنیدار در سلطح  11درصلد
با یکدیگرند .به همين ترتيب تمامی متغيرهای آشلکار
نگرش نتبت به جنگل و مشارکت در حفظ جنگل نيز
دارای همبتتگیهای مثبت و معنلیدار در سلطح 11
درصد با یکدیگرند .تمامی متغيرهای آشکار آگلاهی از
جنگل نيز با متغيرهای آشکار نگرش نتبت به جنگلل
و مشارکت در حفظ جنگل نيز رابطۀ مثبت و معنیدار
در سطح  11درصد دارنلد .متغيرهلای آشلکار نگلرش

در حفظ جنگل

مقياس
*سطح آگاهی از جنگل

**نگرش نتبت به جنگل

***مشارکت در حفظ جنگل
***

ميانگين

انحراف معيار

9/19

2/12

9/12

9/61

6/11

9/91

دامنۀ مقياس بين  6تا 5

نتللبت بلله جنگللل نيللز ،رابطلۀ مثبللت و معنللیدار بللا
متغيرهای آشلکار مشلارکت در حفلظ جنگلل دارنلد.
بنللابراین بللهطللور کلللی بللا توجلله بلله نتللایج ضللریب
همبتتگی حاصلشده ،ساختار ماتری کواریان های
معرفهای آگاهی از جنگل ،نگرش نتبت به جنگلل و
مشارکت در حفظ جنگل دارای انتلجام و یکنلواختی
زیادی بودند (جدول .)4
الف -مدل اندازهگیری آگاهی از جنگل

همانطور که در شکلهای  2و  3دیده ملیشلود،
کليه بارهای علاملی متغيرهلای آشلکار معلرف متغيلر
پنهان آگلاهی از فوایلد جنگلل ،آگلاهی از پياملدهای
ناگوار ناشی از تصریب جنگل و آگاهی از قوانين حفلظ
جنگللل معنللیدارنللد و مقللادیر  tنيللز بللاالتر از 9/16
هتتند .بنلابراین ،کليله متغيرهلای آشلکار بلهخلوبی
توانتته اند متغيرهای پنهان خود را تبيلين کننلد و از
روایی و اعتبار باالیی برخوردارند .مقدار پایایی ترکيبی
نيز بلهترتيلب 6/12 ،6/15 ،و  6/13بلرای متغيرهلای
آشکار تبيينکنندۀ متغير پنهان آگاهی نتبت به فواید

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،3پایيز  ،9314صفحۀ  349تا 362

جنگل ،آگلاهی از پياملدهای نلاگوار ناشلی از تصریلب
جنگل و آگاهی از قوانين حفظ جنگل بهدست آمد که
نشان داد  15درصد از واریان متغيلر پنهلان آگلاهی
نتبت به فواید جنگل 12 ،درصلد از واریلان متغيلر
پنهللان آگللاهی از پيامللدهای نللاگوار ناشللی از تصریللب
جدول  -4ماتری
متغيرهای آشکار

جنگل و  13درصد از واریان متغير پنهلان آگلاهی از
قوانين حفلظ جنگلل توسل متغيرهلای آشلکار آنهلا
تبيين می شود کله مقلدار پایلایی بتليار بلاالیی بلود
(شکلهای  2و .)3

ضرایب همبتتگی (کوواریان های استانداردشده) بين متغيرهای آشکار
AW1

AW2

آگاهی از منافع و مزایای جنگل ()AW1

9

آگاهی از پيامدهای تصریب جنگل()AW2

**6/611

9

()AW3

**6/133

**6/165

**

**

آگاهی از قوانين حفظ جنگل

359

AW3

ATT1

ATT2

ATT3

PAR1

9

نگرش اقتصادی نتبت به جنگل ()ATT1

6/666

6/111

6/611

**

9

نگرش اجتماعی نتبت به جنگل ()ATT2

**6/411

**6/516

**6/515

**6/611

9

نگرش زیتتمحيطی به جنگل ()ATT3

**6/513

**6/112

**6/614

**6/151

**6/121

9

مشارکت عملی در حفظ جنگل ()PAR1

**6/413

**6/561

**6/636

**6/516

**6/312

**6/664

**

**

**

**

**

**

9

مشارکت ارشادی در حفظ جنگل ()PAR2

6/463

6/561

6/511

6/521

6/354

6/516

6/191

مشارکت نهادی در حفظ جنگل ()PAR3

**6/419

**6/545

**6/696

**6/591

**6/336

**6/515

**6/141

*معنیداری در سطح  15درصد

PAR2

PAR3

**

9
**6/116

9

** معنیداری در سطح  11درصد

ب -مدل اندازهگیری نگرش نسبت به جنگل

ج -مدل اندازهگیری مشارکت در حفظ جنگل

بر اساس شکلهای  3و  ،4در این مدل نيلز کليلۀ
بارهای عاملی متغيرهای آشکار معلرف متغيلر پنهلان
نگللرش زیتللتمحيطللی ،نگللرش اجتمللاعی و نگللرش
اقتصادی به جنگل معنیدار بوده و همچنين مقلادیر t
نيز باالتر از  9/16هتتند .در نتيجه ،کليلۀ متغيرهلای
آشللکار بللهخللوبی متغيرهللای پنهللان خللود را تبيللين
میکنند و از روایی و اعتبار باالیی برخوردارنلد .مقلدار
پایایی ترکيبی نيز بهترتيب 6/14 ،6/11 ،و  6/11برای
متغيرهای آشکار تبيلينکننلدۀ متغيلر پنهلان نگلرش
زیتت محيطی ،نگرش اجتماعی و نگرش اقتصادی بله
جنگل بهدست آمد که نشان داد بهترتيب  11درصلد،
 14درصد و  11درصد از واریلان متغيرهلای پنهلان
توس متغيرهای آشکارشان تبيلين شلده کله مقلدار
پایایی بتيار زیادی بود و نشان داد متغيرهلای پنهلان
بهخوبی توس متغيرهای آشکار خود حمایت میشوند
(شکلهای  4و .)5

بللر اسللاس شللکلهللای  6و  ،1تمللامی متغيرهللای
آشللکار معللرف سلله متغيللر پنهللان مشللارکت نهللادی،
مشارکت عملی و مشارکت ارشادی در حفلظ جنگلل،
دارای بار عاملی معنیدارند و همچنلين مقلادیر  tنيلز
باالتر از  9/16و معنلیدار بودنلد .بنلابراین ملی تلوان
استنبا کرد کله کليلۀ متغيرهلای آشلکار بلهخلوبی
متغيرهای پنهان خود را تبيين کردهانلد و از روایلی و
اعتبار زیادی برخوردارند .مقدار پایایی ترکيبی نيز به-
ترتيب 6/16 ،6/12 ،و  6/11بلرای متغيرهلای آشلکار
تبيينکنندۀ متغير پنهان مشلارکت نهلادی ،مشلارکت
عملی و مشارکت ارشادی در حفظ جنگل بهدست آمد
که نشان داد بلهترتيلب  12درصلد 16 ،درصلد و 11
درصد از واریان متغيرهای پنهان توسل متغيرهلای
آشکار آنها تبيين میشود و در این مدل نيز متغيرهای
پنهان به خوبی توس متغيرهای آشکار خلود حمایلت
میشوند (شکلهای  6و .)1
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 =Fbenefitآگاهی از فواید و مزایای جنگل
 =Fbadeffeآگاهی از پیامدهای تخریب جنگل
 =Flegislaآگاهی از قوانین حفظ جنگل

-کليۀ مقادیر بارهای عاملی باالتر از  6/3بوده و معنیدارند.

-کليۀ مقادیر  tباالتر از  9/16بوده و معنیدارند.

شکلهای  2و  -3مقادیر بارهای عاملی استانداردشده و مقدار  tمتغيرهای آشکار معرف سطح آگاهی از جنگل

 =EnvironmAttنگرش زیستمحیطی به جنگل
 =SocialAttنگرش اجتماعی به جنگل
 =EconmAttنگرش اقتصادی به جنگل

-کليۀ مقادیر بارهای عاملی باالتر از  6/3بوده و معنیدارند.

-کليۀ مقادیر  tباالتر از  9/16بوده و معنیدارند.

شکلهای  4و  -5مقادیر بارهای عاملی استانداردشده و مقدار  tمتغيرهای آشکار معرف نگرش نتبت به جنگل
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 =InstituPtمشارکت نهادی در حفظ جنگل
 =PracticPtمشارکت عملی در حفظ جنگل
 =ExtensPtمشارکت ارشادی در حفظ جنگل

-کليۀ مقادیر بارهای عاملی باالتر از  6/3بوده و معنیدارند.

-کليۀ مقادیر  tباالتر از  9/16بوده و معنیدارند.

شکلهای  6و  -1مقادیر بارهای عاملی استانداردشده و مقدار  tمتغيرهای آشکار معرف مشارکت در حفظ جنگل

برازش هر سه مدل اندازه گیاری آگااهی از جنگال،

ارزیابی برازش بخش ساختاری عوامل تبیین کننادة

نگرش نسبت به جنگل و مشارکت در حفظ جنگل

مشارکت در حفظ جنگل و آزمون فرضیهها

آخللرین بص ل از خروجللیهللای تحليللل مللدلهللای
عللاملی بللرای ارزیللابی اعتبللار مللدل انللدازهگيللری،
شللاخصهللای بللرازش مللدل اسللت .جللدول  5مقللادیر
برخللی از مهللمتللرین شللاخصهللای بللرازش هللر سلله
مللدل انللدازهگيللری آگللاهی از جنگللل ،نگللرش بلله
جنگل و مشلارکت در حفلظ آن را هملراه بلا مقلادیر
معيار آنها بلرای تصلميم گيری(حلد مطللوب آملاره)،
نشللان مللیدهللد .ایللن شللاخصهللا ،معيارهللایی بللرای
تأیيد مدل هلای مفهلومی تلدوینشلده بلا اسلتفاده از
داده های گردآوریشدهانلد .هملانگونله کله مالحظله
می شود هر نله معيلار ملذکور در جلدول  ،4اعتبلار و
برازش بتيار خوب هلر سله ملدل انلدازهگيلری را بلا
داده های گلردآوریشلده تأیيلد ملی کننلد .از ایلن رو،
زمينلله بللرای تللدوین و ارزیللابی مللدل اصلللی تحقيللق
فراهم است.

در این قتمت ،مدل نهایی سنج متغيلر پنهلان
درونی مشارکت در حفظ جنگل بلر اسلاس دو مؤلفلۀ
آگاهی از جنگل و نگرش نتبت به جنگل به عنوان دو
متغير پنهان بيرونی سنجيده شلد .شلکلهلای  1و 1
این مدل را هملراه بلا برآوردهلای اسلتاندارد ،ضلرایب
متير و مقادیر  tو مقادیر برازش نشان میدهند.
برازش مدل نهاایی :طبلق اطالعلات برآوردشلدۀ
منلدر در حاشلليۀ شللکلهللای  1و  ،1هللر نلله معيللار
ذکرشده در جدول ،اعتبار و برازش بتيار خلوب ملدل
نهایی را با داده های گردآوری شده تأیيلد ملیکننلد و
نشان می دهند که مدل تدوینشده بهخوبی ،رفتارهای
مشارکتی در حفظ جنگل را براساس مؤلفههای آگاهی
و نگرش نتبت به جنگل ،تبيين ملیکنلد و از اعتبلار
الزم برای آزمون فرضيهها برخوردار است.
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جدول  -5شاخصهای برازندگی مدل اندازه گيری آگاهی از جنگل ،نگرش و مشارکت در حفظ جنگل
شاخص
مقدار کای اسکوئر تقتيم بر درجۀ آزادی
ریشۀ ميانگين مربعات خطای برآورد )(RMSEA
جذر ميانگين مربعات باقیمانده)(RMR
شاخص نيکویی برازش )(GFI
شاخص نيکویی برازش تعدیلیافته )(AGFI
برازش تطبيقی )(CFI
شاخص نرمالشدۀ بنتلر-بونت )(NFI
شاخص غيرنرمال بنتلر-بونت )(NNFI
شاخص برازش افزایشی )(IFI

مقدار گزارش شده برای مدلهای اندازهگيری

حد مطلوب
*
آماره

آگاهی از جنگل

نگرش به جنگل

مشارکت در حفظ جنگل

≥3
≥ 6/61
بين صفر و یک
≤ 6/15
≤ 6/16
≤ 6/16
≤ 6/16
≤ 6/16
≤ 6/16

2/96
6/616
6/99
6/15
6/16
6/11
6/11
6/11
6/11

9/64
6/651
6/61
6/16
6/16
6/11
6/11
6/11
6/11

2/52
6/611
6/96
6/16
6/13
6/11
6/11
6/11
6/11

*مأخذ :کالنتری9311 ،؛ Afrin et al., 2008

روایی و پایایی مدل نهایی و آزماون فرضایههاا:

براسللاس تصمللينهللای مربللو بلله برآوردهللای مللدل
ساختاری ،همۀ رواب بين متغيرهای نهفتله درونلی و
متغيرهای نهفته بيرونی هم معتبر و هم پایا بودنلد .در
نتيجه ،متغيرهای پنهان بيرونی بر متغير پنهان درونی
تأثيرگذارند و این تأثير معنیدار است .بهعبارتی دیگر،
با اطمينان می توان گفت متغير نهفتۀ درونی مشارکت
در حفظ جنگل تحت تأثير معنیدار متغيرهای بيرونی
آگاهی از جنگل و نگرش نتبت به جنگل است و ایلن
متغيرهای بيرونی بهطلور متلتقيم و غيرمتلتقيم بلر
متغير مشارکت مؤثرند (شکل .)1
مقادیر استانداردشده در ملدل سلاختاری هماننلد
ضرایب بتلا در رگرسليون عملل ملیکننلد و در واقلع
نشاندهندۀ وجود اثرهای عللی و اهميلت نتلبی هلر
متغير نهفتۀ بيرونی برای هر یک از متغيرهلای نهفتله
درونیاند.
همانطور که ایلن مقلادیر نشلان ملیدهلد ،متغيلر
نگرش نتبت به جنگل (با  6/49برآورد استانداردشلده)
مهم ترین متغير تبيينکنندۀ متغير مشلارکت در حفلظ
جنگل است .البته متغير آگاهی ،افزون بر اثلر متلتقيم

بر متغير مشارکت در حفظ جنگلل ،اثلر غيرمتلتقيم از
طریق نگرش نيز دارد (شکل .)1
نتایج جدول  6نيز بيانگر آن اسلت کله دو متغيلر
آگاهی از جنگل و نگرش نتبت به جنگل ،در مجملوع
 66درصللد ( )R2=6/66از واریللان متغيللر وابتللتۀ
مشارکت در جنگل را تبيين میکنند .متغير آگلاهی از
جنگل نيلز  11درصلد ( )R2=6/11از واریلان متغيلر
نگللرش نتللبت بلله جنگللل را تبيللين مللیکنللد کلله
نشاندهندۀ اهميت متغير آگاهی در نگرش روستایيان
نتبت به جنگل است.
بنابراین براساس نتایج جدول  6و مقلادیر ضلریب
اثر و  ،tهلر چهلار فرضليۀ مطلر شلده در بلاال تأیيلد
میشود و نتایج بيانگر وجلود اثرهلای عللی آگلاهی از
جنگل و نگرش نتلبت بله جنگلل در افلزای سلطح
مشارکت در حفظ جنگلل اسلت .همچنلين آگلاهی از
جنگل با اثرگذاری بر نگرش نتبت بله جنگلل (نقل
واسطهای نگرش) ،دارای تأثير غيرمتتقيم بلر افلزای
سطح مشارکت است (جدول .)6
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وضعيت برازش مدل

شکل  -1مقادیر برآوردهای استاندارد شده (ضرایب اثر) متغيرهای نهفته بيرونی و درونی مدل

ᵡ2/df

2/96

RMSEA

6/616

RMR

6/64

GFI

6/15

AGFI

6/16

CFI

6/11

NFI

6/11

NNFI

6/11

IFI

6/11

*کليۀ مقادیر
شاخصهای برازش از
حد مطلوب گزارش
شده ،باالترند.

*کليۀ مقادیر برآوردهای
استانداردشده و مقادیر
 ،tمعنیدارند.

شکل  -1مقادیر  tمتغيرهای نهفتۀ بيرونی و درونی مدل

جدول  -6اثرهای تصمينزدهشدۀ متغيرهای نهفتۀ بيرونی بر متغيرهای نهفتۀ درونی همراه با خطای استاندارد و مقادیر t
اثر متغيرهای
نهفته بيرونی
آگاهی از جنگل
نگرش به جنگل
آگاهی از جنگل

بر متغيرهای
نهفته درونی

نماد در مدل
PARTICIPATION

مشارکت در حفظ جنگل
نگرش نتبت به جنگل

AWARNESS

PARTICIPATION
ATTITUDE

ATTITUDE
AWARNESS

برآورد اثرهای مستقیم ،غیر مستقیم و اثرهای کلای
عوامل تبیین کنندة رفتار مشاارکتی روساتاییان در
حفظ جنگل

پ

از آنکه اثرهای ترسيمشده بين متغيرهلای نهفتلۀ

ضریب اثر
برآورد شده

خطای
استاندارد

t

6/32
6/49
6/11

6/95
6/95
6/665

2/61
2/66
93/69

مقادیر

واریان
تبيينشده R
2

6/66
6/11

آزمون
فرضيه
تأیيد
تأیيد
تأیيد

بيرونی و درونی مدل مفهومی تأیيد شلد ،انلدازۀ ایلن
اثرها باید تعيين شود .بلا وجلود متغيلر واسلطهای در
مدل ،عالوه بر اثرهای متلتقيم ،اثرهلای غيرمتلتقيم
نيز باید محاسبه شود .برای برآورد ایلن اثرهلا ،بایلد از
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عالوه بر اثر متتقيم ( ،)6/32بلر متغيلر مشلارکت در
حفللظ جنگللل ،بلله انللدازۀ  6/36واحللد نيللز ب لهطللور
غيرمتتقيم و با واسطۀ افلزای سلطح نگلرش ملردم
نتبت به جنگل ،بر مشارکت آنهلا نتلبت بله جنگلل
تاثير دارد .بنابراین ،در مجموع متغير آگاهی از جنگل،
به اندازۀ  6/61واحد بر متغير وابتته اثر مثبت دارد.
با محاسبۀ کليۀ اثرها ،نتایج نشان داد کله آگلاهی از
جنگل و نگرش نتبت به جنگل بلهترتيلب بله انلدازۀ
 6/61و  6/49واحد بر مشارکت در حفظ جنگل تلأثير
دارند (جدول .)1

مقادیر برآوردهای استانداردنشده بين متغيرهای نهفتۀ
بيرونی و درونی استفاده کرد (در این پووه با توجله
به یکی بودن مقياسهای کليۀ متغيرهای نهفتۀ درونی
و بيرونی ،مقادیر برآورد استاندارد و غيراستاندارد برابلر
بودند) بدین صورت که با ضرب کردن مقلادیر بلرآورد
استانداردنشدۀ رابطه ای که به متغيلر واسلطهای خلتم
می شود در مقادیر برآورد استانداردنشدۀ رابطلهای کله
از متغير واسطه ای نشأت می گيلرد ،اثلر غيرمتلتقيم
محاسبه می شود که نتایج محاسبه در جدول  1نشان
داده شده است .براساس نتایج ،متغير آگاهی از جنگل،

جدول  -1اثرهای متتقيم و غيرمتتقيم و اثرهای کلی وارد بر متغير وابتته مشارکت در حفظ جنگل
متغيرهای
نهفتۀ بيرونی
آگاهی از
جنگل
نگرش به
جنگل

متغيرهای نهفتۀ درونی
مشارکت در حفظ جنگل

متير
PARTICIPATION
PARTICIPATION

مشارکت در حفظ جنگل

AWARNESS

ATTITUDE

PARTICIPATION

AWARNESS

ATTITUDE

مقادیر
t
2/61
2/66

اثر
متتقيم

اثر
غيرمتتقيم

اثر کلی

6/32
-

6/36

6/61

93/69

6/49

-

6/49

مأخذ :یافتههای تحقيق

معااادالت ساااختاری حاصاال از تخمااین عواماال
تبیینکنندة رفتار مشارکتی روستاییان در حفظ جنگل

اکنون با توجه بله مقلادیر بلرآورد استانداردنشلدۀ
متغيرهای نهفتله درونلی و بيرونلی ملدل کله معلادل

ضللرایب رگرسلليون در تحليللل رگرسلليون هتللتند،
معادالت ساختاری حاصلل از بلرآورد ملدل نهلایی بله
شر زیر خواهد بود (رابطههای  9و :)2

رابطۀ 9

(آگاهی نتبت به جنگل)  = + 6/11نگرش نتبت به اهميت جنگل

رابطۀ 2

(نگرش نتبت به جنگل) ( + 6/49آگاهی نتبت به جنگل)  = + 6/32مشارکت در حفظ جنگل

برآوردهای استانداردنشده نشان می دهند کله هلر
واحد تغيير در متغير نهفتله بيرونلی ،در صلورتی کله
دیگر متغيرهای نهفته بيرونی ثابت فلر شلوند ،چله
اندازه تغيير در متغير نهفتله درونلی ایجلاد ملیکنلد.

جهت تغييلر نيلز از طریلق عالملت مثبلت یلا منفلی
شاخص مربو مشصص میشود.
بنابراین طبق رابطۀ  ،9یک واحد تغييلر در متغيلر
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آگاهی نتبت به جنگل ،9نگرش نتبت بله جنگلل 2را
به اندازۀ  6/11واحد افزای میدهد.
براساس رابطۀ  2نيز هر یک واحد تغيير در متغيلر
آگاهی از جنگل و یک واحد تغيير در نگرش نتبت به
اهميت جنگل ،بهترتيب مشارکت در حفظ جنگلل 3را
به اندازۀ  6/32و  6/49واحد افزای

میدهد.

بحث
در راسللتای آزمللون ایللن فرضلليه کلله مشللارکت
روستایيان در حفظ جنگل با توجه بله افلزای آگلاهی
آنها از جنگل و مثبلتترشلدن نگلرش آنهلا نتلبت بله
جنگل ،بيشتر خواهد شد ،پووهشی در مورد روسلتایيان
حاشيۀ ذخيره گاه جنگلی چهارطا در شهرسلتان اردل
از توابللع اسللتان چهارمحللال و بصتيللاری انجللام گرفللت.
بهطور کلی جامعۀ مورد پلووه  ،ذینفعلانی بلا سلطح
سواد پایين ،درآمد کم و بعد خلانوار زیلاد بودنلد کله از
طریق منابع جنگلی اطراف خود امرار معاش میکردنلد.
پووه های مصتلف به این نتيجه رسيدهانلد کله افلراد
وابتته به اقتصاد جنگل ،اغلب فقيرترین و محرومتلرین
افللراد جامعللهانللد کلله از حللداقل امکانللات معيشللتی
برخوردارند ،زیرا اغلب دور از شهرها و امکانات ارتبلاطی
قرار دارند (.)Mehta and Shah, 2003
سللطح آگللاهی جامع لۀ مللورد پللووه از فوایللد و
مزایای جنگلل ،پياملدهای نلاگوار ناشلی از تصریلب و
قوانين حفاظت از جنگل کمتر از حد متوس بلود .در
همين راستا ،پووه شلامصی و افشلار ( ،)9316نيلز
گزارش کرده بود که آگاهی دانشجویان دانشلگاه هلای
دولتی تهران از جنگل و اهميت آن در سلطح پلایينی
قرار دارد و ارتقای سطح آگاهی آنها ضروری است .این
در حالی است که دانشلجویان از سلطح سلواد بلاالیی
برخوردارند و به منابع اطالعاتی زیادی نيلز دسترسلی
دارند .بيشترین اطالعات روستایيان در ملورد منلافعی
Awarness
Attitude
Participataion

1
2
3
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که جنگل برای آنها دارد ،بود و در مورد پيامدهایی که
ممکن است در اثر تصریب و از بين رفتن جنگل ناشی
شود ،یا قوانينی که در جهت حفظ جنگل وجلود دارد،
اطالعات خاصی نداشتند .نگرش روستایيان نتبت بله
اهميت زیتتمحيطی ،اقتصادی و اجتماعی جنگل نيز
در حد متوس بود .البته تا حدودی نگرش مثبتتلری
بلله ابعللاد اجتمللاعی و اقتصللادی جنگلللهللا تللا بعللد
زیتتمحيطی داشتند که حاکی از درک آنها از فوایلد
جنگل در این دو بعد بود .شاید بتوان گفت اگر زمينلۀ
رشد آگاهی و درک بيشتر کليۀ فواید جنگلل بلهویلوه
فواید زیتتمحيطلی افلزای یابلد ،نگلرش آنهلا نيلز
نتبت به حفظ جنگلل بيشلتر خواهلد شلد و تمایلل
بيشتری به مشارکت در حفلظ جنگلل از خلود نشلان
خواهند داد .زیرا پووه ها نشان داده است که سلطح
آگللاهی پللایين ،بلله نگللرش منفللی نتللبت ب له حفللظ
پللللارکهللللای جنگلللللی منجللللر شللللده اسللللت
( )Fiallo and Jacobson, 1995و افللزای سللطح
آگللاهی بلله بهبللود نگللرش انجاميللده شللده اسللت
( .)Kobbail, 2012; Marshal, 2004در پووهشلی در
ملللورد ذخيلللرهگلللاه جنگللللی در تانزانيلللا نيلللز
) Richard et al. (2011به این نتيجه رسيدند که بلاال
بلللردن سلللطح آگلللاهی و ظرفيلللتسلللازی در بلللين
روستانشينان برای حفاظت از منابع جنگی بتليار ملؤثر
است و از تصریب بي از حد جنگل جلوگيری میکند.
سللطح مشللارکت جامع لۀ مللورد پللووه در حفللظ
جنگل نيز در حد متوس بلودMacura et al. (2011) .
سطح مشارکت افراد محللی در برناملههلای ملدیریت و
حفظ جنگل را پلایين گلزارش دادنلد .برخلی محققلان
معتقدند این تفکر که جنگلها منابع ثروت خدادادیاند
و هميشه وجود خواهند داشلت ،سلبب شلده تلا للزوم
حفظ آن برای نتلهای آتی کمرن شلود (خليليلان و
همکاران .)9316 ،این احتمال نيز وجود دارد که حفلظ
منابع طبيعی بهعنوان یکلی از وظلایف دوللت در ذهلن
جامعلله مللورد پللووه نق ل ببنللدد و از ایللنرو آنهللا
مشارکت خود را تنها در همکلاری بلا نهادهلای دولتلی
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میدانند؛ چون بر پایۀ نتلایج ،سلطح مشلارکت نهلادی
جامع لۀ مللورد پللووه نتللبت بلله مشللارکت عملللی و
ارشادی ،باالتر بود .سعدی ( ،)9311مشارکت کم ملردم
در حفللظ منللابع طبيعللی را ناشللی از بللیسللوادی و
کللمسللوادی در کنللار مشللکالت فرهنگللی و پراکنللدگی
بهرهبرداران ملیدانلد و عفتلی ( ،)9319موانلع داخللی
روستاها در زمينۀ عدم مشارکت را شامل ناآگاهی ملردم
نتبت به اهداف طر ها و مفيد بودن آنهلا ،بلیسلوادی
روستایيان ،آنیطلبی و نگرش منفعتطلبانۀ کوتاهملدت
و وابتتگی بله دوللت و انتظلار از دوللت بلرای اجلرای
طر های روستایی میدانند .جامعۀ مورد پووه نيز از
سطح سواد باالیی برخوردار نبود.
نتللایج حاصللل از مدلتللازی سللاختاری رفتللار
مشارکتی روستایيان در حفظ جنگل نيز نشان داد کله
این مدل بهخوبی رفتار مشارکتی ایلن افلراد را تبيلين
میکند و از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار اسلت
و مطابق کليه معيارهای سنج بلرازش ،از برازنلدگی
قابل قبلولی برخلوردار اسلت .در نتيجله بلا اطمينلان
میتوان گفت مشارکت جنگلنشينان در حفظ جنگلل
تابعی از آگاهی آنها از جنگل و همچنين نگلرش آنهلا
نتبت به جنگل اسلت؛ بلهطلوریکله ایلن دو مؤلفله
توانتلتند  66درصلد از واریلان متغيلر مشلارکت در
حفظ جنگل را تبيين کنند .پووه های زیادی ،رابطۀ
مثبت بين سطح آگاهی و نگرش مثبلت را در افلزای
سطح مشارکت ذینفعان در پروژههای مصتلف گزارش
دادند (حبيبلی و همکلاران9313 ،؛ زارع و همکلاران،
9311؛ شریعتی و همکاران9314 ،؛ عزیزی خلالصيلی
و زملانیCoulibaly-Lingani et al., 2011; 9311 ،
;Luzar and Diagne, 1999; Sutta and Silayo, 2014
;.)Yaoqi, 2005

از سوی دیگر متغير نگرش نتبت به جنگل نيز تحت
تأثير آگاهی از جنگل است و  11درصد از تغييرات آن
با سطح آگاهی نتبت به جنگل تبيين شد کله حلاکی
از اهميت سطح آگلاهی در تغييلر نگلرش روسلتایيان
نتبت به جنگل است .پووه های دیگری نيز وجلود

مدلتازی ساختاری تبيين رفتار مشارکتی روستایيان وابتته به جنگل در...

این رابطه را تأیيد کردند (شيانی و داودونلدی،9316 ،
Kobbail, 2012; Marshal, 2004; Fiallo and
.)Jacobson 1995

بللهطللور کلللی بللا توجلله بلله معللادالت سللاختاری
استصرا شده از مدل نهایی ،با هر یلک واحلد افلزای
در متغير آگاهی نتبت به جنگل و نگلرش نتلبت بله
جنگل ،سطح مشارکت در حفظ جنگل بهترتيب 6/32
و  6/49واحد افزای می یابد .هر یک واحد تغييلر در
متغير آگاهی نتبت به جنگل نيز موجب  6/11واحلد
افزای در اندازۀ نگرش نتبت به جنگل خواهلد بلود؛
بنابراین لزوم توجه به افلزای سلطح آگلاهی جامعلۀ
مورد پووه نتبت به اهميت جنگل کلامالً آشلکار و
غير قابل انکارشدنی است زیرا هملانگونله کله نتلایج
پووه نشان داد ،افزای درک و آگاهی ذینفعان در
تغيير نگرش آن نتبت به جنگل و بهدنبال آن ميل به
مشارکت در حفظ جنگل مؤثر است؛ بنابراین پيشنهاد
میشود که با شيوههای مصتللف آموزشلی و از طریلق
کانالهای مصتلف ارتبلاطی ترویجلی ماننلد دورههلای
آموزشی ،مروجان ،رادیلو ،تلویزیلون ،تهيلۀ بروشلور و
تراکت ،برگزاری روز جنگلل و  ،...زمينلههلای ارتقلای
آگاهی روستایيان حاشيۀ جنگل در خصوص اهميلت و
حفظ جنگل برای نتلهای آتی را فراهم کرد.
منابع
اسللدی ،علللی ،ابوالقاسللم شللریفزاده و مهنللوش شللریفی،
 .9311بررسی انگاره های مرتب با مشارکت ملردم محللی
در فرایند توسعه جنگلهای حرا در جنلوب ایلران ،نشلریۀ
دانشکدۀ منابع طبيعی.165 -141:)4( 69 ،
آرای  ،باقر ،سيد فر اهلل حتينی ،سيد مهدی ميرداملادی
و ایر ملکمحمدی .9311 ،مقایتۀ دیدگاه کارشناسلان و
بهرهبرداران دربارۀ مشارکت مردم در فراینلد حفلظ ،احيلا،
توسعه و بهره برداری از جنگللهلا و مراتلع اسلتان ایلالم،
تحقيقات مرتع و بيابان ایران.312 -311 :)3( 91 ،
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بانک جهانی .9313 ،توسعه پایدار در جهان در حال تحول:
نهادهلای انتقللالی ،رشللد و کيفيللت زنللدگی ،ترجملۀ علللی
حبيبی و همکاران ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشلور،
تهران 566 ،ص.
پللاپلی یللزدی ،محمدحتللين و محمللدامير ابراهيمللی.9315 ،
نظریههای توسعۀ روستایی ،انتشارات سمت ،تهران 326 ،ص.
حبيبللی ،بهللرام ،حتللن عليپللور ،و هللادی کيللادليری.9313 ،
بررسی ميزان مشارکت جنگللنشلينان در ملدیریت جنگلل و
چگونگی تقویت مشارکت (منطقۀ موردی :بابلکنار شهرسلتان
بابل) ،تحقيقات جنگل و صنوبر ایران.926-961 :)9( 22 ،
خدری ،فرهاد .9315 ،بررسلی عواملل ملؤثر بلر مشلارکت
بهرهبرداران در شلبکههلای آبيلاری و زهکشلی خوزسلتان
بهمنظور ارائۀ راهکارهلای مناسللب ،در :مجموعله مقلاالت
اولين همای ملی مدیریت شبکههای آبيلاری و زهکشلی،
 92-94اردیبهشت ،اهواز.9336-9323 ،
ختللروی ،احمللد .9319 ،تاریصچلله و شناسللنامه اجرائللی
طلر هللای جنگلللداری در کشللور ،دفتللر فنللی جنگلللداری
سازمان جنگلها و مراتع کشور 995 ،ص.
خليليان ،صاد  ،علی یوسفی ،حميد باللی ،و علی کرامت-
زاده .9316 ،تصحيح رشد اقتصادی برنامۀ سوم توسلعه بلا
توجه به استهالک جنگل ها و مراتلع ،پلووه کشلاورزی:
آب ،خاک و گياه در کشاورزی.24-93:)4( 1،
رحيميان ،مهدی .9313 ،طراحی الگوی بهرهمندی پایلدار
از جنگل در استان لرستان ،رسالۀ دکتری ،دانشکدۀ اقتصاد
و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران 256 ،ص.
زارع ،سارا ،منلوچهر نميرانيلان ،مجيلد مصلدوم و حتلين
شعبانعلی فمی .9311 ،عوامل مؤثر بر تمایل بله مشلارکت
در امور اجرایی و حفاظتی پارکهای جنگلی تهلران ،مجللۀ
جنگل ایران.261-911 :)3( 9 ،
سازمان جنگل ها و مراتع کشور .9319 ،آخرین آمار کملی
کيفی از سطح و وضعيت جنگل های کشور ،دفتر مهندسی
و مطالعات منابع طبيعی ،دفتر جنگلداری 11 ،ص.
سعدی ،حشمتاله .9311 ،مروری بر موانع مشلارکت مردملی
در منابع طبيعی و ارائه یک الگلوی آموزشلی-ترویجلی بلرای
بهبود امور مشارکت ،جنگل و مرتع.16-16 :42 ،
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شلللامصی ،تقلللی ،و سللليد محملللد ميرمحملللدی.9319 ،
چال های جنگلها و مراتلع ایلران و پيشلنهادهایی بلرای
رفع مشکالت ،گزارش راهبردی ،شماره  ،956کلد گلزارش
 ،64-1-19-92مرکللز تحقيقللات اسللتراتویک ،معاونللت
پووه های اقتصادی.
شامصی ،تقی ،و فرشيد افشار .9316 ،بررسی سطح آگاهی
دانشجویان دانشگاههای دولتی تهران از جنگلل و اهميلت
آن ،نشریه دانشکدۀ منابع طبيعی.14-11 :)9( 66 ،
شریعتی ،محمدرضا ،سعيد زیلادبص و نلازنين ورامينلی،
 .9314عوامل مؤثر بر مشارکت روستائيان جنگلنشلين در
حفاظت از جنگلهای شمال و غرب کشور ،جنگل و مرتع،
.51 -41 : 61
شيانی ،مليحله ،بهلراد رضلوی الهاشلم ،و کاملل دلپتلند،
 .9319بررسللی عوامللل اجتمللاعی مللؤثر بللر مشللارکت
شهروندان در مدیریت امور شهری تهران ،مطالعات شهری،
.246-295 :)4( 2
شليانی ،مليحله ،و طلاهره داودونلدی .9316 ،تحليللی بللر
ميزان آگلاهی از حقلو شلهروندی در ميلان دانشلجویان،
فصلنامه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی.51-35 :5 ،
شلليرین سللرند ،رسللول .9316 ،بررسللی عوامللل مللؤثر بللر
مشارکت بهره برداران در نگهداری و احيا مراتع شهرسلتان
تبریز ،پایاننامه کارشناسی ارشلد مؤستله آملوزش علالی
علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی مرکز آموزش علالی
شهيد سرداری 262 ،ص.
عزیللزی خللالصيلی ،طللاهر ،و غالمحتللين زمللانی.9311 ،
سازههای مؤثر بر مشارکت کشاورزان در ملدیریت آبيلاری:
کاربرد تحليل متلير ،نشلریۀ اقتصلاد و توسلعه کشلاورزی
(علوم و صنایع کشاورزی).16-13 :)9( 24 ،
عتکری ،یوسف ،عللی سللطانی ،و هرملز سلهرابی.9313 ،
ارزیللابی الگللوی پللراکن مکللانی گونللههللای درختللی و
درختچللهای در جنگلللهللای زاگللرس مرکللزی (پللووه
موردی :ذخيرهگاه جنگلی چهارطا ) ،تحقيقلات جنگلل و
صنوبر ایران.911-915 :)2( 22 ،

...مدلتازی ساختاری تبيين رفتار مشارکتی روستایيان وابتته به جنگل در
Dolisca, F., J.M. McDaniel, and L.D. Teeter,
2007. Farmers’ perceptions towards forests: a
case study from Haiti, Forest Policy and
Economics, 9: 704–712.
Erol, G., and K. Gezer, 2006. Teachers’
Attitudes
toward
Environment
and
Environmental
Problems.
International,
Journal of Environmental and Science
Education, 1(1): 65–77.

366

 بررسلی عواملل ملؤثر در مشلارکت.9319 ، محملد،عفتی
 پایللاننامللۀ،روسللتائيان در طللر هللای توسللعۀ روسللتایی
 دانشلگاه عالمله، دانشکدۀ علوم اجتماعی،کارشناسی ارشد
. ص216 ،طباطبایی

Fiallo, E.A., and S.K. Jacobson. 1995. Local
communities and protected areas: attitudes of
rural residents towards conservation and
Machalilla
National
Park,
Ecuador,
Environmental Conservation, 22: 241-249.

 داوود، محملود زبيلری، تقی شامصی، محمد،عواطفیهمت
 دالیل تصریب.9312 ، و محمود قاضی طباطبایی،رضاعرب
 بررسی مدل های ذهنی کارشناسان منابع طبيعی و:جنگل
 نشلریه،مردم محلی با استفاده از روش پویاییهای سيتتم
، مجلله منلابع طبيعلی ایلران،جنگل و فراورده های چوب
.54-31 :)9(66

Fishbein, M., and I. AJzen, 1975. Belief.
Attitude. Intention and behavior: an
introduction to theory and research, Addison
Wesley, Reading. MA, 578 pp.

، فضللای مفهللومی مشللارکت.9319 ، مرتضللی،فرهللادی
:91 ،)فصلنامۀ علوم اجتماعی (ویوۀ مشارکت سياسی زنلان
.34-1

Food and Agriculture Organization, 2012.
State of the World's Forests, FAO: Rome,
available by: www.fao.org.

 پللردازش و تحليللل دادههللا در.9312 ، خليللل،کالنتللری
، تهلران، انتشلارات شلریف،تحقيقات اجتماعی– اقتصادی
. ص312

Heinen, J.T., 1996. Human behavior,
incentives and protected areas management,
Conservation Biology, 10(2): 681–684.
Joshi G.R., and S. Pandey, 2006. Farmers’
perceptions and adoption of modern rice
varieties in Nepal, Quarterly Journal of
International Agriculture, 45(2): 171-186.
Kilemo, D.B., I.A. Kikoti, M.K. Saidia, and D.
Rusule, 2014. The Performance of Community
based Forest Management in Tanzania: The
Case of Selected Villages in Morogoro
District, Current Research Journal of
Biological Sciences, 6(2): 60-65.

 مدلتازی معلادالت سلاختاری در.9311 ، خليل،کالنتری
، انتشلارات فرهنل صلبا،تحقيقات اجتملاعی– اقتصلادی
. ص244 ،تهران
Afrin, S., N. Islam, and S.U. Ahmed, 2008. A
multivariate model of micro credit and rural
women entrepreneurship development in
Bangladesh, International Journal of Business
and Management, 3(8), 169-185.
Ajzen, I., and M. Fishbein, 1980.
Understanding attitudes and predicting social
behavior. Prentice-Hall., New Jersey, 278 pp.

Kobbail, A.A.R., 2012. Local People Attitudes
towards Community Forestry Practices: A
Case Study of Kosti Province-Central Sudan,
International Journal of Forestry Research,
2012: 1-7.

Allen, C.T., and C.A. Janiszewski, 1989.
Assessing the Role of Contingency Awareness
in Attitudinal Conditioning with Implications
for Advertising Research, Journal of
Marketing Research, 26: 30-43.

Kok, G., S. Siero, 1985. Tin recycling:
Awareness, comprehension, attitude, intention
and behavior, Journal of Economic
Psychology, 6: 157-173.

Coulibaly-Lingani, P., P. Savadogo, M.
Tigabu, and P. Oden, 2011. Factors influencing
people's participation in the forest management
program in Burkina Faso, West Africa, Forest
Policy and Economics, 13: 292–302.

Luzar, E.J., and A. Diagne, 1999. Participation
in the next generation of agriculture
conservation
programs:
the
role
of
environmental attitudes, Journal of SocioEconomics, 28 (12): 335-349.

Dolisca, F., D.R. Carter, J.M. McDaniel, D.A.
Shannon, and C.M. Jolly, 2006. Factors
influencing farmers’ participation in forestry
management programs: A case study from Haiti,
Forest Ecology and Management, 236: 324–331.

369

362  تا349  صفحۀ،9314  پایيز،3  شمارۀ، سال هفتم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Macura, B., F. Zorondo-Rodríguez, M. GrauSatorras, K. Demps, M. Laval, C.A. Garcia,
and V. ReyesGarcía, 2011. Local community
attitudes toward forests outside protected areas
in India. Impact of legal awareness, trust, and
participation, Ecology and Society, 16(3): 1026.
Marshall G.R., 2004. Farmers cooperating in
the commons? A study of collective action in
salinity management, Ecological Economics,
51(3-4): 271-286.
Mehta, A.K., A. Shah, 2003. Chronic poverty
in India: Incidence, causes and policies. In D.
Hulme, and A. Shepherd (Eds.) Special issue
on chronic poverty and development policy,
World Development, 31(3): 491–511.
Ogunjinmi, A., 2012. An Empirical Study of
the Effects of Personal Factors on
Environmental
Attitudes
of
Local
Communities around Nigeria‘s Protected
Areas, The Journal of Trans disciplinary
Environmental Studies, 11(1): 1-11.
Purnomo, H., Y. Yasmi, R. Prabhu, S. Hakim,
A. Jafar, and M. Suprihatin, 2003.
Collaborative modelling to support forest
management: qualitative systems analysis at
Lumut Mountain .Indonesia. Small-scale
Forest Economics, Management and Policy,
2(2): 259-275.
Richard, A.G., C.S. Mafuru, M. Paul, C. J.
Kayombo, A. M. Kashindye, L. I. Chirenje,
and E.B. Musamba, 2011. Human activities
influencing deforestation on meru catchment
forest Reserve, Tanzania, Journal of Human
Ecology, 33(1): 17-20.
Salam, M.A., T. Noguchi, and M. Koike, 2005.
Factors influencing the sustained participation
of farmers in participatory forestry: a case
study in central Sal forests in Bangladesh,
Journal of Environmental Management, 74:
43–51.

Shimp, T.A., 1991. The Role of Subject
Awareness in Classical Conditioning: A Case
of Opposing Ontologies and Conflicting
Evidence, Advances in Consumer Research,
18: 158-63.
Shimp, T.A., E.W. Stuart, and R.W. Engle,
1991. A Program of Classical Conditioning
Experiments Testing Variations in the
Conditioned Stimulus and Context, Journal of
Consumer Research, 18: 1-12.
Studsrod, J.E., and P. Wegge, 1995. Parkpeople relationships: the case of damage
caused by park animals around the Royal
Bardia National Park Nepal, Environmental
Conservation, 22(2): 133–142.
Sutta, H.E., and D.A. Silayo, 2014. REDD+
Piloting Process in the Zanzibar Islands,
Tanzania: The assessment of the community’s
perception and attitudes, Ethiopian Journal of
Environmental Studies and Management, 7(5):
548–560.
Udaya Sekhar, N., 1998. Crop and livestock
depredation caused by wild animals in
protected areas: the case of Sariska Tiger
Reserve, Rajasthan, India, Environmental
Conservation, 25(2): 160–171.
Warner, k., 2000. Forestry and sustainable
livelihoods, unasylva, 51: 3-12.
Winston T.L., and B.M.S. Benjamin, 2000.
The relationship between user participation
and system success: a simultaneous
contingency approach, Information and
Management, 37(6): 283-295.
Yaoqi, Z., A.R. Hussein, J.G. Deng and N.
Letson, 2005. Public Attitudes toward Urban
Trees and Supporting Urban Tree Programs,
Environment and Behavior, 14(1):12-17.
Yercan, M., 2003. Management turning-over
and participatory management of irrigation
schemes: a case study of the Gediz RiverBasin
in Turkey, Agricultural Water Management,
62(3): 205-214.

Iranian Journal of Forest, Vol. 7, No. 3, Autumn 2015

362

Structural modelling for explaining the participatory behavior of
villagers towards forest conservation (Case study: Ardal Chahartagh Forest Reserve)
Y. Mohammadi1, V. Etemad2, S.A. Barabadi3, and A. Ansari-Ardali4
1

Assistant Prof. of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, I. R. Iran
2
Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran
3
Faculty Member of Agricultural Extension and Education, Higher Educational Complex of Saravan, I. R. Iran
4
Ph.D. Student of Agricultural Development, Tabriz University, I. R. Iran
(Received: 7 April 2015, Accepted: 2 August 2015)

Abstract
In order to test a hypothesis that participatory behavior of villagers towards forest
conservation explained by their awareness and attitudes about forest importance, this study
was conducted on rural households surrounding Chahartagh Forest Reserve (N=600).
According to such criteria as objective, variable control degree and data gathering method,
this study was empirical, survey and descriptive research, respectively. The statistical sample
size was calculated 196 households through Cochran’s formula. Simple random sampling was
done to select the study cases and a researcher-designed questionnaire used to collect data
which its content validity confirmed by experts opinions and its reliability confirmed by
Cronbach alpha coefficient. The data were analyzed by IBM SPSS ver.21 and LISREL ver.
8.5 softwares. The results showed that households’ livelihood almost depended on forest
resources and the majority of them were low-literacy, low income and high sponsorship.
Structural modelling results of households’ participatory behavior in forest conservation also
revealed that the model explained their behavior properly and was valid. Also, the main
hypothesis of the study was confirmed that the households’ participation to forest
conservation was a function of their awareness and attitude toward forest importance as these
two components could totally explained 60 percent of participation variances. Finally, one
unit increase in awareness and attitudes variables increased the amount of households’
participation to conserve forest to 0.32 and 0.41 units, respectively.
Keywords: Attitude toward forest, Awareness about forest, Participation to forest
Conservation, Structural Equitation Modelling (SEM).
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