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 چکیده

از جنگلل و نگلرش نتلبت بله      هاآنآگاهی  سطحيان، تابعی از یدر راستای آزمون این فرضيه که رفتار مشارکتی روستا

بررسلی  ( =666N) اردلزیتتگاه جنگلی چهارطلا    ۀمحدود در ساکن ییخانوارهای روستارفتار اهميت جنگل است، 

 آوری جملع  نحلوه  لحلاظ  از و ،ميدانی کنترل متغيرها، درجه و اندازهاز نظر  کاربردی، ،لحاظ هدف از تحقيق، نوع. شد

 صلورت  هبل  گيلری  نمونله  وشد  تعيين خانوار 916 معادل کوکران فرمول طریق حجم نمونه از .توصيفی است اطالعات،

ن و اروایی محتوایی آن بلا نظلر متصصصل   ساخته که  یک پرسشنامه محقق از طریق ها داده. گرفت انجام ساده تصادفی

و  IBM SPSS 21 هلای افزاردر محلي  نلرم   وآوری ، جملع رسليد تایيد به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  بایایی آن پا

LISREL8.5  نفعلان  ذی، وابتلته بله منلابع جنگللی     ،پلووه  جامعه معيشت اکثریت . نتایج نشان داد که شدتحليل

مفهلومی   مدلبيانگر آن بود که  ساختاری مدلتازی بودند. نتایجزیاد سطح سواد پایين، درآمد کم و بعد خانوار دارای 

کلی  ۀبا توجه به کليه معيارهای برازش مدل، مورد تایيد بوده و از اعتبار الزم برخوردار است. همچنين فرضي شدهارائه

 دربلارۀ  آنهلا  نگلرش  و آگلاهی  از تلابعی  جنگلل  حفظ در اننشين جنگل مشارکت که مشصص شد و شدپووه  تایيد 

 حفلظ  در مشلارکت  متغيلر  واریلان   از درصلد  66توانتتند  در مجموع مؤلفه دو این کهطوری هب ؛است لجنگ اهميت

 سلطح  جنگلل،  اهميلت  به نتبت نگرش و جنگل به نتبت آگاهی متغير در تغيير واحد یک . هرکنند تبيين را جنگل

 .داد افزای  واحد 49/6 و 32/6 به ترتيببه را جنگل حفظ در مشارکت

 .معادالت ساختاری، مشارکت در حفظ جنگل، نگرش نتبت به جنگل سازی مدلآگاهی از جنگل،  :کلیدی هایواژه
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 و هدف مقدمه

درصللد از وسللعت سللرزمين ایللران،    3/1حللدود 

برای  جنگل ۀميانگين سران .است های جنگلی رویشگاه

ایلن  هکتار است، در صورتی که  2/6هر ایرانی کمتر از 

هکتلار   1/6 حلدود در  نفلر  ميانگين در جهان برای هر

چهلارم ميلانگين   در ایران کمتر از یکعبارتی، بهاست. 

؛ FAO, 2012)وجللود دارد  جنگلللسللرانه  ،جهللانی

و  شلامصی ؛ 9319 کشلور،  مراتلع  و هلا  جنگل سازمان

 آن از حلاکی  همچنلين شلواهد   .(9319ميرمحمدی، 

 هلای  جنگل متاحت دور چندان نه  گذشتۀ در که است

 دالیلل  بله  املا  ؛رسليد  ملی  هکتار ليونمي 91 به ایران

در  اکنلون هم و یافتهزیادی  کاه این مقدار  ،مصتلف

 (هکتلار  ميليون 9 حدود) کاشتدست های جنگل کنار

 بله  درصد تلا  پوشل  درختلی    5و با در نظر گرفتن 

( 9313رحيميلان،  ) اسلت رسيده  هکتار ميليون 2/94

 انلد.  دهدر پنج ناحيۀ رویشی جلدا از هلم، واقلع شل     که

 مطملئن  گلاهی  تکيله  کشلور،  هلر  در مراتع و ها جنگل

 بللرای مصزنللی اجتمللاعی، -اقتصللادی توسللعه بللرای

 بتتری پایدار، توليد برای ای پشتوانه آب، سازی ذخيره

 چلوب،  توليلد  بلرای  ای عرصله  کشلاورزی،  رونق برای

 حيلات  و جلانوری ، گيلاهی  های گونه برای زیتتگاهی

 بلرای  گردشلگاهی  اکتيون، توليد برای منبعی وح ،

 فراغلت،  اوقلات  گذرانلدن  بلرای  مناسب محلی تفریح،

 تثبيلت  بلرای  ای وسليله  اشلتغال،  ایجلاد  برای امکانی

 آللودگی  پاالی  برای عنصری و روان های شن و خاک

 (.9311 همکاران، و آرای ) است هوا

 ميليلون هکتلار   5رویشی زاگرس، با حلدود   ناحيۀ

هلا،   کلل جنگلل   درصد از 46، با وسعتی معادل جنگل

ی املا بله دالیلل    ؛داردرا در کلل کشلور    بيشترین سهم

افزای  جمعيت، نلاموزونی و نلابرابری نيازهلای    مانند 

رویله دام،   توليدات و خدمات، چرای بی مقدار حياتی و

سلوخت،  بلرای  مين چلوب  توسعۀ اراضی کشاورزی، تأ

زنی درختان و بتلياری عواملل دیگلر، دچلار      سرشاخه

و برخللورد بللا چنللين مشللکالتی اسللت تصریللب شللده 

جانبه و هماهنل    قاطع، همه تصميماتمتتلزم اتصاذ 

مبتنی  یدر ابعاد مصتلف سياستگذاری، طراحی و اجرا

پایلدار اسلت    ۀبر اصول مشلارکت در چلارچوب توسلع   

 اسلت  ایلن  اصلی متئله(. 9314 )شریعتی و همکاران،

 و توسللعه احيللا، حفللظ، هللای طللر  در مللردم کلله

 و کننلد  نملی  مشلارکت  طبيعلی  منلابع  زا برداری بهره

 بللر مبتنللی بيشللتر ،طبيعللی منللابع بلله آنهللا رویکللرد

 منللابع ایللن از نادرسللت بللرداری هبهللر و کشللی بهللره

شامصی و  (.9311 همکاران، و آرای ) است خدادادی

هلای جنگلل و    چلال   زمينه( در 9319ميرمحمدی )

توجه به اصل توسعه پایلدار و   کهند معتقد ،مراتع ایران

از هلا و مراتلع،    ردم محلی در حفظ جنگلل شارکت مم

بتترسازی الزم  واست یافتگی  های دوره توسعه چال 

را از  برای مدیریت مشارکتی و واگذاری کار بله ملردم  

یللافتگی   توسلعه  سلاختار  بله  گذر در ضروری اقدامات

 در محلللی مللردم توانمندسللازی .دانتللتندهللا  جنگللل

 بلله عمللده رطللوبلله آنللان معللاش امللرار کلله منللاطقی

 وابتلته  طبيعلی  منلابع  دیگلر  و جنگلل  از برداری بهره

 و ضلربتی  هلای  برنامله  راه از فنی متائل حل به است،

 منللاطق، ایللن در بلکلله ،نيتللت محللدود مللدتکوتللاه

 مشللارکت بللرای ،نمتللئوال کليلله و مللردم سللاماندهی

 بهبلود  هلدف  بلا  دسلترس،  در منلابع  بتليج  و جمعی

 جهلانی،  بانلک ) ددار قلرار  اولویلت  در خلوی   زندگی

9313.) Warner (2000) نظام بر مبتنی رویکرد نيز با 

 بررسلی  بله  تجربلی  شواهد بر تکيه با و پایدار معيشت

 در آنهلا  جایگلاه  و هلا  جنگل از پایدار برداری بهره نق 

 و پرداختلله محلللی ملردم  معيشللت نظللام پایدارسلازی 

 بلا  هملراه  بلرداری  بهره برای را محلی مردم ساماندهی

 مناسلب  رکلا  و سلاز یلک   عنوان به ها جنگل از تحفاظ

 .است هکرد پيشنهاد

 ویوگللی ،مشللارکت کلله پایللدار از منظللر توسللعه

 بللر تکيلله و بللا رود مللی شللمار بلله آن ناپللذیر ییجللدا

 سلازی  ظرفيت رسانی، کمک توانمندسازی، رویکردهای

 بتلتر  در محللی  های جامعه محوریت با سازی شبکه و

 هلای  عرصله  ۀهمل  در کتنيز مشار اجتماعی، نهادهای

 طبيعلی  منلابع  از نگهلداری  و توسلعه  جملله  از توسعه
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 ملردم  مشلارکت  جللب  بلا  اسلت  الزم واست  ضروری

 قالللب در آنللان مشللارکت سللازی نهادینلله و محلللی

 نگهلداری  با همراه برداری بهره ۀزمين ،فعال های تشکل

 همکلاران،  و اسلدی ) آید فراهم طبيعی منابع یاحيا و

  (.Salam et al., 2005؛ 9311

 ۀيان حاشلي یروسلتا با توجله بله اینکله مشلارکت     

ثير عواملل  أها تحت تل  جنگل یدر حفظ و احيا  جنگل

تاثير ایلن عواملل،    اندازهو حد مصتلفی است، توجه به 

زیلادی  هلای مشلارکتی، از اهميلت     در پيشبرد فعاليت

تلاثير  حد برخوردار است؛ زیرا با شناخت این عوامل و 

بلا هلدف   ها و اقدامات الزم را  ریزی نامهتوان بر آنها می

مشارکت هر چه بيشتر مردم و تعدیل موانع مشلارکت  

شلریعتی و  هلا صلورت داد )   جنگلل  یدر حفظ و احيا

(. در همين راستا، ابتدا بنيلان نظلری   9314همکاران، 

ثر بللر آن در قالللب ؤعوامللل ملل ،مشللارکت و در اداملله

 است. شدهچارچوب نظری تحقيق بررسی 

 

 تحقیق ب نظریچارچو

 بنیان نظری رفتار مشارکتی

 اجتملاعی  زنلدگی  جلوهرۀ  را مشلارکت  اسپنتر هربرت

 نویتللندگان برخللی و( 9319 فرهللادی،) اسللت ناميللده

 عصلر  ای، خواهانله آرمان شکلبه را حاضر دوران معاصر،

 (.9315 ابراهيملی،  و یلزدی  پاپلی)اند خوانده مشارکت

ر تنظللليم نفعلللان دینللدی اسللت کلله ذیامشللارکت فر

گللذاری و  هلللا، انتصللاب نللوع سللرمایه   ملللشی خللل 

و در نتيجله دارای   دارنلد ملدیریتی نقل   های تلصميم

(. بلله نقللل از Yercan, 2003) انللداحتللاس مالکيللت

(Purnomo et al., (2003 ،نفعللان دادن ذی مشللارکت

 ای حياتی در عنوان متئله گذاری به در سياست گوناگون

خصوص هنگلامی کله اهلداف     همدیریت منابع طبيعی، ب

گلذاری   متفاوتی برای مدیریت مطلر  اسلت، در هلدف   

وسایل نيل به هلدف   در نهایت مؤثرتر است و ،تر معقول

هملت و   )علواطفی  کنلد  با هزینۀ کمتر فراهم ملی  را نيز

(. رفتار مشارکتی بله ماننلد هلر گونله     9312همکاران، 

کن  رفتاری تحت تاثير عوامل مصتلفلی اسلت کله در    

 مصتلف به آنها اشاره شده است.های ریهنظ

هللای مللرتب  بللا رفتللار یللا   مللروری بللر پللووه  

گيری افراد، حاکی از آن اسلت کله دو تئلوری     تصميم

بله عنلوان    2شلده ریلزی  و رفتلار برنامله   9اقدام منطقی

بينی رفتلار بتليار    برای درک، تبيين و پي  یچارچوب

و  Ajzen and Fishbein, (1975). انلللدمناسلللب

Fishbein and Ajzen, (1980)  ۀسعی کردند تا رابطل 

این دو تئوری نشان دهند. این با بين نگرش و رفتار را 

اند که تمایالت  دو تئوری، بر پایه این مفروضه بنا شده

طور متتقيم با نگرش آنهلا در ارتبلا     رفتاری افراد به

عبلارتی در ایلن دو تئلوری، نگلرش افلراد از      است. بله 

هملراه ادراک از  بر تملایالت افلراد بله   طریق اثرگذاری 

یلک   دادنکنترل رفتاری، موجب تغيير رفتار یا انجلام 

رفتار جدید می شود. ادراک از کنترل رفتار نيز به این 

گونه فشلاری   هيچبدون داوطلبانه و ، معناست که افراد

 بتواننلللللد رفتلللللار خلللللود را بلللللروز دهنلللللد    

(Ajzen and Fishbein, 1980به عبارتی، بر .)   اسلاس

این دو نظریه، افراد در یک برنامله مشلارکت خواهنلد    

نگرش مثبتی نتبت به آن داشته باشند  :کرد، اگر الف

رفتار دلصواه خلود را   دادنتوانایی و فرصت انجام :و ب

رو، چون  (. ازاینKok and Siero, 1985داشته باشند )

محيطی، مشارکت افلراد آزاد و   در بيشتر متائل زیتت

، ایللن نگللرش مثبللت آنهاسللت کلله  اسللته داوطلبانلل

 . استکننده  تعيين

Ogunjinmi (2012)   نگرش، را احتاسات مطللوب

و نامطلوب نتبت به خصوصيات یک محي  فيزیکی یا 

طور متتقيم هکند که ب متائل مربو  به آن تعریف می

 ۀبا تغييرات رفتاری در ارتبا  است. با توجله بله رابطل   

شده اسلت  مصتلفی بيان های  پووه در رفتار، -نگرش

 های متلاعد نتلبت بله محلي      که افراد دارای نگرش

زیتللت، تمایللل بيشللتری بلله مشللارکت و مداخللله در  

 محللللي  دارنللللد   رفتارهللللای موافللللق زیتللللت  

(Erol and Gezer, 2006   املا قبلل از شلکل .)   گيلری

 
1 Theory of reasoned action (TRA) 

2 Theory of planned behavior (TPB) 
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شلود.   نيلاز مطلر  ملی    نگرش، آگاهی به عنلوان پلي   

گيری نگرش است  بتيار مهم در شکل ایآگاهی، سازه

(Shimp, 1991).  هلای مصتلفلی، آگلاهی     پلووه  در

 ثر از طریللق ؤگيللری نگللرش ملل   نيللاز شللکل  پللي 

  اسلللت شلللده  فراینلللدهای ایجلللاد انگيلللزه دانتلللته

(Allen and Janiszewski, 1989; Shimp et al., 1991)  . 

در  Kok and Siero (1985)در پووهشللی کلله  

ملورد جلدا   زیتت در   مشارکت در حفظ محي  زمينۀ

ها انجام دادند، یلک ملدل    ها از دیگر زباله کردن قوطی

مورد  ۀعلی ارائه دادند که بر اساس آن، آگاهی از برنام

نظر از طریق درک اهداف برنامه بر نگلرش نتلبت بله    

و نگلرش نيلز از   گلذارد  ملی مشارکت در برنامه تلاثير  

طریللق اثرگللذاری بللر تمایللل بلله مشللارکت، موجللب  

شود. در این پووه ، ایلن  برنامه می مشارکت افراد در

 مدل علی به تأیيد رسيده است.

گيللری مللدیریت مشللارکتی  شللکلطللور کلللی،  هبلل

 المللی و محلی صورت گرفت دليل عوامل بينبه9جنگل

(Kilemo et al., 2014) . المللللی،  در سللطح بللين

هلای   هایی مانند طر  اقلدام جنگلل   معاهدات و پيمان

رفلتن   کردن روند از بلين   معکوسدنبال  به 2گرمتيری

ساکنان مجلاور  نفعان و درختان از طریق مشارکت ذی

. توجيله اصللی بلرای افلزای      شلد ها عمليلاتی   جنگل

های حفاظت روستایی، نياز به  مشارکت مردم در پروژه

رسيدگی به احتياجات مردم، استفاده از دانل  محللی   

هلای ملدیریت اسلت     در این زمينله و کلاه  هزینله   

(Kilemo et al., 2014امللا مشللارکت روسللتا .)يان ی

 سللازمان تعریللف بللر اسللاسوابتللته بلله جنگللل کلله 

 کله  اسلت  و آبصيزداری شامل کتانی مراتع ها، جنگل

 زنلدگی  آن، داخلل  در یلا  جنگل حاشيه روستاهای در

 منلابع  بله  وابتلته  آنهلا  معيشلت  از بصشی وکنند می

طلور کله در   هملان  ،(9319 ختلروی، ) اسلت  جنگلی

نفعلان  اشاره شد، به نگرش مثبت ذی نيز ظریمبانی ن

آگللاهی آنهللا از منللافع جنگللل بتللتگی دارد.  سللطحو 

 
1 Participatory Forest Management (PFM) 
2 Tropical Forest Action Plan (TFAP) 

ان نفعل مصتلفی، تأثير افزای  آگلاهی ذی  های پووه 

هلا را   طبيعی و جنگلل   در حفظ منابع آنهابر مشارکت 

 در( 9314) همکللاران و انللد. شللریعتی  تأیيللد کللرده 

 يانیروسلتا  تمشارک بر مؤثر عوامل» عنوان با تحقيقی

 غلرب  و شلمال  های جنگل از حفاظت در نشين جنگل

 از آگللاهی ميللزان متغيللر بللين کلله دریافتنللد «کشللور

 مشللارکت ميللزان متغيللر بللا جنگللل فوایللد و اهميللت

 و مثبللت ۀرابطلل هللا جنگللل از حفاظللت در يانیروسللتا

 از آگلاهی  ميزان متغير بين اما ،دارد وجود داری معنی

 و هلا  جنگلل  از مایلت ح و حفاظلت  بله  مربو  قوانين

 در. وجللود نللدارد داری معنلی  ۀرابطلل مشللارکت متغيلر 

 مشلصص  ،داد انجام( 9316) سرند شيرین که تحقيقی

 داملداران،  فعلال  ۀنماینلد  وجلود  مانند عواملی که شد

 مراتلع،  تصریلب  عواملل  ۀزمينل  در برداران بهره آگاهی

 بله  بلرداران  بهره اعتماد ميزان مراتع، اصال  های روش

 بلر  دولتلی  بوروکراسلی  و محللی  هلای  اختالف دولت،

 در مراتلع  یاحيلا  و نگهداری در برداران بهره مشارکت

 .است تأثيرگذار تبریز

نيز بر فرایند  آنهانفعان و رضایت نگرش مثبت ذی

باشلد. در   ملوثر توانلد   ها ملی  مشارکت در حفظ جنگل
در کشور بنگالدش  Salam et al. (2005که ) یپووهش

مؤثر بر رفتلار مشلارکتی    عواملترین  مهمانجام دادند، 
رضایت )نگلرش   چنين برشمرده شد:نفعان جنگل ذی

شلده، درک ایلن    ای جنگللی کاشلت  هل  مثبت( از گونه

شلود، وجلود    از جنگل تأمين می آنهاموضوع که منافع 
داری مشلارکتی و  آموزشلی در ملورد جنگلل    های دوره

 نفعان در بودجله ایجلاد جنگلل و   سهيم بودن پول ذی
ملؤثر بلر    عواملنيز  Dolisca et al. (2006)حفظ آن. 

 های ملدیریت جنگلل در   مشارکت کشاورزان در برنامه

يتی را افلزای  اطالعلات و آگلاهی دربلاره     ئهلا  ۀجزیر
فواید و منافع جنگل، افلزای  درآملد سلاليانه، بهبلود     
آموزش، تقویت عضویت سازمانی و افلزای  مشلارکت   

  .دنللدبيللان کرل زنللان در فراینللد مللدیریت جنگلل   
Yaoqi (2005)  دارای کلله شللهروندانکللرد گللزارش 

 تمایلل  شلهری،  جنگلداری های برنامه به مثبت نگرش
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 هللای برناملله در داوطلبانلله مشللارکت بلله بيشللتری
نيلز بله    Kobbail (2012)داشتند.  شهری های جنگل

 هلای  فعاليلت  بله  نگلرش  چله  این نتيجه رسيد که هر
 مشلارکت  به تمایل ،شدبا تر مثبت اجتماعی جنگلداری

دیگلری   هلای  پووه  .شود می بيشتر نيز ها فعاليت در
 نگللللرش و مشللللارکت را   بللللين ۀنيللللز رابطلللل 

 ;Winston and Benjamin, 2000انلد )  دهیيلد کلر  أت

Joshi and Pandey, 2006.)  زیلادی در  هلای   پووه
نفعان دهند که ذی کشورهای در حال توسعه نشان می

دسلت  ه نلاطق جنگللی بل   هر چه منافع بيشلتری از م 
آورند و این موضع را درک کنند، بيشتر تمایلل دارنلد   

تلری بله حفاظلت از منلاطق جنگللی      تا نگرش مثبت
  ;Studsrod and Wegge, 1995) داشللته باشللند 

Udaya Sekhar, 1998 در صلورتی کله  عبلارتی  (. بله 

هلای مشلارکت خلود در حفلظ      مردم از منافع و هزینه
ی نگرشل قلادر نيتلتند   د، جنگل آگاهی نداشلته باشلن  

 داشللته باشللندنتللبت بلله جنگللل و حفللظ آن  مثبللت
(Dolisca et al., 2007 .) ،دان  افلراد نتلبت   در واقع

ایلن  گرش افلراد نتلبت بله    به موضوع حفظ جنگل، ن

عبارت به (.Heinen, 1996کند ) تر می موضوع را مثبت
و نگلرش مثبلت،    ؛نيازی بر نگلرش آگاهی پي  ،دیگر

در هملين راسلتا،   شلارکت افلراد اسلت.    عاملی برای م

کله آیلا   ، آزمون این فرضيه است پووه این از هدف 
نلوع   ربل  جنگلل   ۀخانوارهلای روسلتایی حاشلي   آگاهی 
حفللظ در  آنللان مشللارکت سللطحآن در پللی نگللرش و 
 ؟یا خير است موثرجنگل 

بنيان نظلری رفتلار مشلارکتی و ملرور     با توجه به 
ترسليم  ی تحقيق ، مدل مفهومادبيات مرتب  با موضوع

آگلاهی،   اصلی ۀمؤلفمدل علی متشکل از سه  این .شد
دارای ابعاد خاص  مؤلفهکه هر  استنگرش و مشارکت 

 بلر یکلدیگر مشلاهده    هلا  مؤلفله  تلأثير است و خودش 

از سله  متغير مشارکت در حفلظ جنگلل،   است.  شدنی
مشارکت عمللی، مشلارکت ارشلادی و مشلارکت     : بعد
متغيلر  کل گرفته اسلت.  ، ش(9313)رحيميان،  نهادی

آگلاهی از فوایلد و    شلامل  نيلز  آگاهی نتبت به جنگل
تصریلب   نلاگوار  پياملدهای مزایای جنگلل، آگلاهی از   

 جنگلل  مربلو  بله حفلظ    جنگل و آگلاهی از قلوانين  
و متغيلر نگلرش   اسلت  ( 9314 )شریعتی و همکلاران، 
عنلوان متغيلر واسلطه در ایلن     بله  نتبت به جنگل که

هلم   وطلور متلتقيم   هبل  هلم )شناخته شلده   پووه 
آگاهی از جنگلل   ثيرپذیری از متغيرغيرمتتقيم و با تأ

نيللز از سلله بعللد نگللرش  اسللت(،مللؤثر بللر مشللارکت 
حيطی بله  م زیتتاقتصادی، نگرش اجتماعی و نگرش 

 (.9 شکل)است  شکل یافتهجنگل 

 

 حفظ جنگلمنظور بهيان یار مشارکتی روستارفت ۀکنند تبيين عواملمدل مفهومی تحقيق؛  -9 شکل

 عملی مشارکت

 ارشادی مشارکت

  نهادی مشارکت

آگاهی نسبت 

 به جنگل

نگرش نسبت 

 جنگلبه 

مشارکت در 

 جنگل حفظ

 اقتصادی نگرش

 اجتماعی نگرش

 
 محیطی زیست نگرش

 

 جنگل و مزایای فواید از آگاهی

ر ناشی پیامدهای ناگوا از آگاهی

 جنگل تخریب از

 حفظ به مربوط قوانین از آگاهی

 جنگل

 

+ 

+ 

+ 
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 تحقیق هایهفرضی

شلده در بلاال و   با توجه بله ملدل مفهلومی اسلتصرا     

شلده در ملدل کله برخاسلته از     جهت رواب  علی ترسليم 

، پيشين اسلت مرور ادبيات بنيان نظری رفتار مشارکتی و 

 ، آزمون خواهند شد:پووه زیر در این  هایهفرضي

يان از جنگلل بلر مشلارکت    یآگاهی روسلتا  سطح .9

 ؛آنان در حفظ جنگل تأثير متتقيم دارد

يان نتبت به جنگلل بلر مشلارکت    ینگرش روستا .2

 ؛آنان در حفظ جنگل تأثير متتقيم دارد

يان از جنگل بر نگلرش آنلان   یآگاهی روستا سطح .3

 ؛نتبت به جنگل تأثير متتقيم دارد

تلأثير   ۀواسلط  بهيان از جنگل یآگاهی روستا سطح .4

حفلظ جنگلل تلأثير    بلر مشلارکت در    بر نگلرش، 

 دارد. غيرمتتقيم

شلده  اسلتصرا   هلای هفرضلي که همۀ ذکر است  شایان

اند  مرور منابع پيشين بوده ۀ، بر پایتئوریکی بنيانبر افزون 

 (.9)جدولشود میمشاهده  9که در جدول 

 نظری های  ووه پبا توجه به مرور منابع پيشين و  پووه مورد بررسی در این  هایهفرضي -9جدول 

 ها  پووه نتایج  شده های انجام پووه  بررسیفرضيه مورد 

آگاهی افراد بر  سطح

 ثير داردأنگرش آنها ت

Kobbail, 2012 ثير مثبت داردأيان نتبت به جنگلداری اجتماعی تیآگاهی از دالیل تصریب جنگل بر نگرش روستا. 

 .داشتند مشارکت به تری مثبت شهروندی خود داشتند، نگرش حقو  از شتریدانشجویانی که آگاهی بي 9316شيانی و داودوندی، 

Marshal, 2004  
این  فواید از آنها ادراک تأثير توافلق، تحت ملورد هایبرنامه اجرای در همکاری برای کشاورزان آمادگی

 .هاست برنامه

Fiallo and Jacobson 1995 های جنگلی شده است تبت به پارکين موجب ایجاد نگرش منفی نیسطح آگاهی پا. 

 سطحنگرش افراد بر 

ثير أمشارکت آنها ت

 دارد

 .دارد در مدیریت امور شهریای مثبت و معنادار بلا مشلارکت  نگرش به مشارکت رابطه 9319شيانی و همکاران، 

Sutta and Silayo, 2014 ستهرگاه نگرش نتبت به منافع جنگل مثبت باشد، مشارکت تضمين شده ا. 

 9311زارع و همکاران، 
  .مصاطب نگرش با  توسعه جنگل و در حفاظت مشارکت به تمایل

 .اطمينان دارد درصد 11 سطح در داری معنی و مثبت رابطۀ

Yaoqi, 2005 
 در داوطلبانه مشارکت به بيشتری تمایل شهری، جنگلداری های برنامه شهروندان دارای نگرش مثبت به

 .دارند شهری یها جنگل های برنامه

Kobbail, 2012 
ها نيز  تر بود، تمایل به مشارکت در فعاليت های جنگلداری اجتماعی مثبت هر چه نگرش به فعاليت

 بيشتر بود.

 9311خالصيلی و زمانی،  عزیزی
 در ملشارکت بر ار د معنی و مثبت متتقيم تأثير آبيلاری داری ملدیریت در مشارکت به نتبت نگرش

 بيلاری است.آ ملدیریت

Luzar and Diagne, 1999 
داری  و معنی مثبلت ۀرابطل زیلتت محلي  بله نلتبت آنهلا شهروندان و نگلرش مشارکت سطح بين

 وجود دارد.

آگاهی افراد بر  سطح

مشارکت آنها تاثير 

 دارد

 9314شریعتی و همکاران، 
 سطحدار اما  رابطه مثبت و معنیيان در حفظ جنگل، یآگاهی از فواید جنگل با مشارکت روستا سطح

 .داری نداشت آگاهی از قوانين مربو  به حفظ جنگل با مشارکت در حفظ جنگل، رابطه معنی

Coulibaly-Lingani et al., 

2011 
جنگل  یزایی و احيا با توجه به آگاهی خانوارها از اهميت درختکاری و حفظ جنگل، مشارکت در جنگل

 .باال بود

Sutta and Silayo, 2014 آگاهی و مشارکت اعضاء مشاهده شد سطحداری بين  رابطه مثبت و معنی. 

 9311زارع و همکاران، 
 دار معنی و مثبت رابطۀ توسعه و حفاظت در مشارکت به تمایل و جنگل شهری کارکردهای بين ادراک

 .دارد وجود

Yaoqi, 2005 
 در داوطلبانه مشارکت به بيشتری تمایل شهری، یجنگلدار های برنامه از نتبی شهروندان دارای آگاهی

 .دارند شهری هایجنگل های برنامه

Kobbail, 2012 داری اجتماعی تاثير مثبت دارد يان در جنگلیآگاهی از دالیل تصریب جنگل بر مشارکت روستا. 

 9315خدری، 
 افزای  مشارکت برای هاآن تمایل و زهکشی، آبيلاری هلایطلر  درباره کشاورزان آگاهی افزای  با

 .یابد می

 9313حبيبی و همکاران، 
 در نشينان جنگل داری با مشارکت جنگل رابطه مثبت و معنی اهميت و دیفوا از شناخت و آگاهی سطح

 .جنگل داشت مدیریت

 .ددار یریت امور شهریدر مددار بلا مشارکت  یای مثبت و معنل متغير آگاهی از وظایف شهرداری رابطه 9319شيانی و همکاران، 
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 هامواد و روش
 منطقه معرفی 

 جنگللی  گلاه  مطالعاتی این تحقيق، ذخيلره  ۀمحدود

 46 هکتلار در  466 حلدود  متاحتی با اردل 9چهارطا 

 چهارطلا  در  روسلتای  و مجاورت اردل شهر کيلومتری

 52 و درجله  39 تلا  دقيقله  56 و درجله  39 فاصل حد

 56 تلا  دقيقله  41 و درجله  56 و شلمالی  علر   ۀدقيق

و شرقی در اسلتان چهارمحلال    طول دقيقه 56 و درجه

 سللطح دریللای از ارتفللاع(. 2 شللکل) اسللت بصتيللاری

 سلبزکوه  ۀرودخان کنار از متر 2966 حداقل از ،رویشگاه

 .اسللت متغيللر کللالر کللوه ارتفاعللات در متللر 3966 تللا

 ملای د حلداقل  متر،ميلی 536 ساالنه بارندگی ميانگين

 مطللق  دملای  حداکثر و گرادسانتی هدرج -91/5 مطلق

اسللت )عتللکری و همکللاران،    سللانتيگراد ۀدرجلل 35

 و جغللدان جمعللان، (. چهللار روسللتای چهللراز، 9313

گلاه   بهره برداری از این ذخيره ۀر محدودچهارطا  که د

 انتصاب شدند. پووه بودند، برای 

 

 پژوهش اجرای ةشیو

از نظللر  ؛هللدف، کللاربردی نظللر از مللذکور تحقيللق

 بلا  و پيمایشیهای  پووه  نوع از اطالعات، آوریجمع

-توصليفی  های پووه  نوع از ،ها داده تحليل به توجه

 شلامل  پلووه   ایلن  آملاری  ۀجامع .است همبتتگی

 گلاه  ذخيلره  ۀمحلدود  روستاهای خانوارهای انسرپرست

 و جغلللدان جمعلللان، چهلللراز،) چهارطلللا  گللللیجن

 9161 و خلانوار  666 در مجملوع  کله  ،بود( چهارطا 

بله منلابع    معيشلت  از لحلاظ داشلتند و   جمعيلت  نفر

 بله  توجله  بلا  نيلز  نمونله  حجلم  .وابتته بودندجنگلی 

 و آزملون آملده از طریلق پلي    دسلت هب معيار انحراف

(، مقلدار  =666Nآملاری )  ۀدرنظر گرفتن حجم جامعل 

(، مقلدار متغيلر نرملال واحلد     =65/6dخطای مجلاز ) 

رابلر بلا   درصلد ب  15استاندارد که در سلطح اطمينلان   

16/9 (16/9Z=است، از طریق ) معادلکوکران  فرمول 

 ۀبللرای رسلليدن بلله نتيجلل. شللد تعيللين خللانوار 916

 
1 Chahartagh forest reserve 

خانوارهلا   انپرسشنامه در ميان سرپرست 256مطلوب، 

پرسشلنامه بلرای تحليلل     266و در نهایت شد توزیع 

. شلللدتحليلللل ومناسلللب تشلللصيص داده و تجزیللله

 بلرای . گرفت امساده انج تصادفی صورت هب گيری نمونه

 از ،پللووه  اهللداف بلله دسللتيابی و هللا داده تحليللل

 ( درهمبتلتگی  توصيفی و استنباطی )تحليل آمارهای

 معلادالت  تازیلمد از و IBMSPSS21 افزارمحي  نرم

 اسلتفاده  LISREL8.5 افلزار  در محلي  نلرم   ساختاری

 .شد

 

 پژوهشابزار  

آوری  در این پلووه  بلرای جملع    شدهاستفادهابزار 

 شلامل کله   ودساخته بمحقق  ۀپرسشنامالزم،  های ادهد

 بص  اطالعات دموگرافيلک جامعله   زیر بود: های بص 

از قبيلل سلن، جنتليت،     هلایی الؤسل  دربرگيرنلدۀ که 

تعلداد اعضلای    و وضعيت درآملدی، سلطح تحصليالت   

خلود  آگلاهی از جنگلل کله     سلطح مقياس  ؛خانوار بود

ی جنگلل  آگاهی از منلافع و مزایلا   سطحسه بعد  دارای

پيامدهای ناگوار ناشلی  آگاهی از  سطحگویه(،  1)دارای 

ی از آگلاه  سلطح گویله( و   96جنگل )دارای از تصریب 

که در مجملوع  گویه( بود  4جنگل )دارای حفظ قوانين 

 ۀبلر روی یلک دامنل   گویه در قالب طيف ليکلرت   22از 

)آگاهی ندارم، خيلی کم، کم،  5ش  قتمتی از صفر تا 

مقيلاس  ؛ خيلی زیاد( تشکيل شلده بلود  متوس ، زیاد و 

نگرش نتبت به جنگل که خود دارای سه بعلد نگلرش   

 6گویلله(، نگللرش اجتمللاعی )دارای  6اقتصللادی )دارای 

گویه(  6حيطی به جنگل )دارای م زیتتگویه( و نگرش 

گویه در قالب طيف ليکرت بلر   91بود که در مجموع از 

مصلالفم،   )کامالً 5روی یک دامنه پنج قتمتی از یک تا 

( تشلکيل  مصالفم، نظری ندارم، موافقم و بتليار ملوافقم  

مشلارکت در حفلظ    سطحو در نهایت مقياس  ؛شده بود

 4جنگل که خود دارای سه بعد مشارکت عمللی )دارای  

گویلله(، مشللارکت ارشللادی از طریللق ارشللاد و ترغيللب 

از طریللق گویلله( و مشللارکت نهللادی  4)دارای  دیگللران

 6در حفلظ جنگلل )دارای    ربلو  همکاری با نهادهای م
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گویله در قاللب طيلف     94گویه( بود که در مجملوع از  

 5قتلمتی از صلفر تلا    شل   ۀليکرت بر روی یک دامنل 

)مشارکت نداشلتم، خيللی کلم، کلم، متوسل ، زیلاد و       

 خيلی زیاد( تشکيل شده بود.

 

 ار یا روایی ابزار پژوهشاعتب

 حصول اطمينان از اعتبار یلا برای ، پووه در این 

هلا و طيلف   ، گویله سؤاالتروایی محتوایی پرسشنامه، 

وع موضل زمينله  نظلر در  ه افراد صلاحب مورد استفاده ب

جنگل، عللوم   اقتصاد های رشته دانات)اس پووه مورد 

 56که در مجملوع از   شداجتماعی و روانشناسی( ارائه 

و قرار گرفت گویه مورد توافق  54، پووه گویه مورد 

ی انتلبت اعتبلار محتلو    ،ارتیعبگویه حذف شد. به 2

دسلت آملد کله از    هب16/6برابر با  9(CVRپرسشنامه )

 .(9312)کالنتری،  برخوردار بودپذیرفتنی  روایی

 

 گیری اندازهقابلیت اعتماد ابزار پایایی یا 

ضلریب   ۀاز طریلق محاسلب   نيلز  پایایی پرسشلنامه 

توزیللع شللده از  ۀپرسشللنام 36آلفلای کرونبللاخ بللرای  

دست آمد همقدماتی، ب ۀن در یک نمونآزمو طریق پي 

بتليار   مقداراز  ها مقياسو زیر ها مقياس ۀکه برای کلي

بين برخوردار و حاکی از انتجام درونی قوی  پذیرفتنی

 (.2 جدول) بودها گویه

 

 2روش پژوهش: رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری

بللا توجلله بلله اینکلله در ایللن پللووه  از رویکللرد  

سللاختاری بللرای تبيللين رفتللار  مدلتللازی معللادالت 

مشارکتی روستایيان در حفلظ جنگلل اسلتفاده شلده     

اسللت، توضلليحی مصتصللر دربللاره آن ضللرورت دارد.   

مدلتازی معادالت ساختاری، یک رویکرد آماری جامع 

هایی دربارۀ رواب  بلين متغيرهلای    برای آزمون فرضيه

اسللت کلله گللاه تحليللل سللاختاری  4و پنهللان 3آشللکار

شلود. متغيلر    یابی علی نيز ناميده می کوریان  یا مدل

گيلری   طور متتقيم انلدازه پنهان، متغيری است که به

شود، بلکه با استفاده از دو یا چند متغير آشکار در  نمی

 92345 5.شود نق  معرف سنجيده می

تلرین مزیلت مدلتلازی معلادالت سلاختاری       مهم
هلای عللی ماننلد رگرسليون،      نتبت به دیگلر تحليلل  

ان چندین متير علی در یک ملدل و نله   تحليل همزم
شکل جداگانه است. اما هماننلد تحليلل رگرسليون،    به

ابتدا باید ماتری  همبتتگی بلين متغيرهلای آشلکار    
محاسبه شود تا مشصص شلود کله سلاختار ملاتری      
کواریان  آنها دارای انتجام و یکنواختی زیادی اسلت.  

از طلور معملول ترکيبلی    های معادلۀ ساختاری به مدل
انلد. در   هلای سلاختاری   گيلری و ملدل   های اندازه مدل
شلود کله کلدام     گيلری، مشلصص ملی    های اندازه مدل

گيرنللدۀ کللدام  متغيرهللای آشللکار )معللرف(، انللدازه  
عبللارتی در مللدل  متغيرهللای پنهللان هتللتند. بلله   

6گيری، از طریق تحليل عاملی تایيلدی )  اندازه
CFA ،)

متغيلر   هلایی کله بلرای    شود که آیلا معلرف   آزمون می
پنهان انتصاب شده، به طور واقعی معرف آن هتتند یا 

های انتصابی بلا چله    کند که معرف خير و مشصص می
دقتی، معرف یا برازنلدۀ متغيلر پنهلان هتلتند. ملدل      

شلود   طبقه بندی ملی  Yو  Xگيری به دو بص   اندازه
هللای  ، روابلل  بللين معللرفXگيللری  کلله مللدل انللدازه

گيلری   رونی؛ و مدل انلدازه کننده متغير نهفته بي تبيين
Yکننلدۀ متغيلر نهفتله     های تبيلين  ، رواب  بين معرف

سنجد. در صورتی که مقلادیر بلار علاملی     درونی را می

+ 16/9و  -16/9بلللاالتر از  tو مقلللادیر  3/6بلللاالتر از 
شللود و گيللری تأیيللد مللی باشللند، روایللی مللدل انللدازه

 خوبی معرف متغير پنهان هتلتند. متغيرهای آشکار به
R مقادیر از نيز مدل پایایی

 هلای  همبتلتگی  مجذور) 2
 ایلن  چله  هلر  کهطوریبه شود، مشصص می( چندگانه

متغيرهلای آشلکار بيشلتر     پایلایی  باشلد،  بيشتر مقدار
است و درصلد بيشلتری از واریلان  متغيلر پنهلان را      

 (.9311کنند )کالنتری، تبيين می

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

در رویکرد مدلتازی معادالت ساختاری، از متغير آشکار و پنهان  5

 شود. جای متغير متتقل و وابتته استفاده می به
6 Confirmatory Factor Analysis 
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 پووه مورد  های مقياسبرای مقياس و زیر شدهمقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه -2جدول 

 مقدار آلفای کرونباخ تعداد گویه مقياس مقدار آلفای کرونباخ تعداد گویه زیر مقياس

گاهی آ سطح 143/6 1 آگاهی از منافع و مزایای جنگل

نتبت به 

 جنگل

 194/6 96 آگاهی از پيامدهای ناشی از تصریب جنگل 169/6 22

 162/6 4 جنگل آگاهی از قوانين حفظ

 161/6 6 نگرش اقتصادی نتبت به جنگل
نتبت  نگرش

 جنگلبه 
 161/6 6 نگرش اجتماعی نتبت به جنگل 163/6 91

 139/6 6 حيطی نتبت به جنگلم زیتتنگرش 

 111/6 4 مشارکت عملی در حفظ جنگل
 در مشارکت

 جنگل حفظ
 161/6 4 مشارکت ارشادی در حفظ جنگل 154/6 94

 163/6 6 مشارکت نهادی در حفظ جنگل

 تحقيق های یافتهماخذ: 

 

 نهفته متغيرهای بين های ساختاری رواب  در مدل

 هللدف و شللوددر نظللر گرفتلله مللی بيرونللی و درونللی

 کله  تئلوریکی  رواب  آیا که است موضوع این تشصيص

 مفهللومی چللارچوب تللدوین ۀمرحللل در متغيرهللا بللين

. در نله  یلا  شلود  ملی  تأیيد ها داده ۀوسيل به شد، ترسيم

هللای سللاختاری نيللز روایللی و پایللایی هماننللد   مللدل

با ایلن تفلاوت    ،شود گيری سنجيده می های اندازه مدل

 و درونلی  نهفتله  که در اینجلا روابل  بلين متغيرهلای    

 (.9311 کالنتری،)توجه است  مورد بيرونی

 

 نتایج
 پژوهشمورد  ةتوصیف وضعیت جامع

 36و 916ترتيلب شلامل  بله  پلووه  ملورد   ۀجامع

 45 آنهلا . ميانگين سلنی  بودزن مرد و سرپرست خانوار 

 تنهلا درصد(  45) آنهاجمعيت چشمگيری از و  بود سال

. ميانگين درآمد سلاليانه  داشتندسواد خواندن و نوشتن 

ميليلون   1کمتلر از  ، یعنلی  ریالميليون  16آنها حدود 

 بود. رنفپنج  نيز خانواربعد هر متوس  ر ماه، و د ریال

ت توصیفی آگااهی خانوارهاای روساتایی    وضعی

نشان داد که آگلاهی در سلطح   نتایج  نسبت به جنگل:

آگلاهی   سلطح که ميلانگين  طوری هب ،ينی قرار داردیپا

 ۀدر دامنل بلود کله    2آنان نتبت بله جنگلل کمتلر از    

هلای آگلاهی نيلز     . در زیرمقياسگرفتآگاهی کم قرار 

حلد متوسل  یعنلی     ازکمتر  ،ميانگين در هر سه مورد

 از هلا، آگلاهی   البتله، در بلين زیرمقيلاس   بود.  3امتياز 

ميلانگين بلود و   بيشترین جنگل دارای  مزایای و منافع

يان نتلبت بله منلافع و مزایلای     ینشان داد که روسلتا 

 هلا  جنبله  دیگلر بيشتری در مقایته با  اطالعاتجنگل 

 حفلظ جنگلل   آگلاهی از قلوانين   ۀداشتند اما در زمين

را  اطالعلات و کمتلرین   نلد مترین ميانگين بوددارای ک

 داشتند.

خانوارهاای روساتایی   وضعیت توصیفی نگارش  

طلور کللی نگلرش جامعله ملورد      هبل  نسبت به جنگل:

در مورد اهميلت جنگلل در سلطح متوسلطی      پووه 

که ميانگين نگرش آنان نتبت بله  طوریهقرار داشت؛ ب

هلای نگلرش نيلز     بلود. در زیرمقيلاس   3حدود  جنگل

نگرش متوسل  و   ۀانگين در هر سه مورد در محدودمي

هلا، نگلرش نتلبت بله     ممتنع بود. در بين زیرمقيلاس 

ترتيلب دارای  و اقتصلادی جنگلل بله    اهميت اجتماعی

يان یبللاالترین ميللانگين بللود و نشللان داد کلله روسللتا 

اهميت جنگل از بعد اجتماعی و اقتصادی در مقایتله  

 .اند دهدرک کرحيطی را بيشتر م زیتتبا جنبه 

خانوارهای روساتایی  وضعیت توصیفی مشارکت 

ملورد   ۀمشارکت کلی جامعل ميانگين  در حفظ جنگل:
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 ۀبلود و در دامنل   2کمتلر از  در حفظ جنگلل   پووه 

مشارکت  ها نيزمشارکت کم قرار داشت. در زیرمقياس

و مشللارکت ارشللادی،   ؛نهللادی بيشللترین ميللانگين  

 .(3)جدول  مشارکت را داشت کمترین ميانگين

 در حفظ جنگل پووه مورد  ۀآگاهی، نگرش و مشارکت جامع سطحوضعيت توصيفی  -3جدول 

 انحراف معيار ميانگين مقياس انحراف معيار ميانگين زیر مقياس

 26/9 61/2 آگاهی از منافع و مزایای جنگل
 93/9 66/2 یب جنگلتصر پيامدهایآگاهی از  61/9 19/9 جنگل از گاهی آ سطح*

 21/9 61/9 از قوانين حفظ جنگل آگاهی

 14/6 11/2 نگرش اقتصادی نتبت به جنگل
 94/9 16/2 نگرش اجتماعی نتبت به جنگل 11/6 12/2 جنگلنتبت به  نگرش**

 91/9 51/2 حيطی نتبت به جنگلم زیتتنگرش 

 26/9 12/9 مشارکت عملی در حفظ جنگل
 32/9 11/9 ت ارشادی در حفظ جنگلمشارک 91/9 12/9 جنگل حفظ در مشارکت***

 23/9 11/9 مشارکت نهادی در حفظ جنگل
 5تا  6مقياس بين  ۀدامن ***                    5تا  9مقياس بين  ۀدامن **                       5تا  6مقياس بين  ۀدامن *

 

 ةکنناد  تبیاین  آشاکار همبستگی باین متییرهاای   

 و درونیبیرونی  متییرهای پنهان

درونللی ناشللی از سللاختارهای   هللای همبتللتگی

سله متغيلر پنهلان     آشلکار کواریان  بلين متغيرهلای   

آگلاهی از جنگلل، نگلرش نتلبت بله جنگلل و        سطح

محاسبه و نشان  4مشارکت در حفظ جنگل در جدول 

طور کلی رویکرد مدلتازی معادالت داده شده است. به

غيرهلای  های مت اختاری مبتنی بر ماتری  کواریان س

، تملامی  شلود  ملی طور که مشلاهده  . هماناست آشکار

آگللللاهی از جنگللللل، دارای  آشللللکار متغيرهللللای

درصلد   11در سلطح   دار معنیمثبت و  های همبتتگی

 آشلکار ند. به همين ترتيب تمامی متغيرهای یگربا یکد

نگرش نتبت به جنگل و مشارکت در حفظ جنگل نيز 

 11ر سلطح  د دار معنلی مثبت و  های همبتتگیدارای 

آگلاهی از   آشکار. تمامی متغيرهای یکدیگرنددرصد با 

نگرش نتبت به جنگلل   آشکاربا متغيرهای نيز جنگل 

 دار معنیمثبت و  ۀرابطنيز و مشارکت در حفظ جنگل 

نگلرش   آشلکار . متغيرهلای  دارنلد درصد  11در سطح 

بللا  دار معنللیمثبللت و  ۀرابطلل، نتللبت بلله جنگللل نيللز

. دارنلد در حفلظ جنگلل   مشلارکت   آشلکار متغيرهای 

طللور کلللی بللا توجلله بلله نتللایج ضللریب  بنللابراین بلله

های شده، ساختار ماتری  کواریان همبتتگی حاصل

آگاهی از جنگل، نگرش نتبت به جنگلل و   های معرف

مشارکت در حفظ جنگل دارای انتلجام و یکنلواختی   

 .(4 جدول) بودندزیادی 

 گیری آگاهی از جنگل مدل اندازه -الف

شلود،  دیده ملی  3و  2های ور که در شکلطهمان

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  

 16/9نيللز بللاالتر از  tدارنللد و مقللادیر  جنگللل معنللی

خلوبی  بله هتتند. بنلابراین، کليله متغيرهلای آشلکار     

اند متغيرهای پنهان خود را تبيلين کننلد و از    توانتته

روایی و اعتبار باالیی برخوردارند. مقدار پایایی ترکيبی 

بلرای متغيرهلای    13/6و  12/6، 15/6ترتيلب،  نيز بله 

کنندۀ متغير پنهان آگاهی نتبت به فواید  آشکار تبيين
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جنگل، آگلاهی از پياملدهای نلاگوار ناشلی از تصریلب      

دست آمد که ل و آگاهی از قوانين حفظ جنگل بهجنگ

درصد از واریان  متغيلر پنهلان آگلاهی     15نشان داد 

درصلد از واریلان  متغيلر     12نتبت به فواید جنگل، 

پنهللان آگللاهی از پيامللدهای نللاگوار ناشللی از تصریللب 

درصد از واریان  متغير پنهلان آگلاهی از    13جنگل و 

آشلکار آنهلا   قوانين حفلظ جنگلل توسل  متغيرهلای     

 شود کله مقلدار پایلایی بتليار بلاالیی بلود       تبيين می

 (.3و  2های شکل)

 آشکارمتغيرهای بين  شده(استاندارد های کوواریان ) همبتتگیماتری  ضرایب  -4جدول 

 AW1 AW2 AW3 ATT1 ATT2 ATT3 PAR1 PAR2 PAR3 آشکارمتغيرهای 

         9 (AW1)   جنگلآگاهی از منافع و مزایای 

        611/6 9** (AW2)جنگلیب تصر پيامدهایآگاهی از 

       133/6 **165/6 9** (AW3)      جنگلآگاهی از قوانين حفظ 

      666/6 **111/6 **611/6 9** (ATT1) جنگلنگرش اقتصادی نتبت به 

     411/6 **516/6 **515/6 **611/6 9** (ATT2) جنگلنگرش اجتماعی نتبت به 

    513/6 **112/6 **614/6 **151/6 **121/6 9** (ATT3)   جنگلحيطی به م زیتتش نگر

   413/6 **561/6 **636/6 **516/6 **312/6 **664/6 9** (PAR1)  جنگلمشارکت عملی در حفظ 

  463/6 **561/6 **511/6 **521/6 **354/6 **516/6 **191/6 9** (PAR2) جنگلحفظ  مشارکت ارشادی در

 419/6 **545/6 **696/6 **591/6 **336/6 **515/6 **141/6 **116/6 9** (PAR3)  جنگلارکت نهادی در حفظ مش
 درصد 11ی در سطح دار معنی **                          درصد 15ی در سطح دار معنی*

 

 نگرش نسبت به جنگل گیری اندازهمدل  -ب

 ۀيل ، در این مدل نيلز کل 4و  3های بر اساس شکل

معلرف متغيلر پنهلان     آشکاربارهای عاملی متغيرهای 

حيطللی، نگللرش اجتمللاعی و نگللرش م زیتللتنگللرش 

 tبوده و همچنين مقلادیر   دار معنیجنگل به اقتصادی 

متغيرهلای   ۀکليل  در نتيجه،. هتتند 16/9نيز باالتر از 

خللوبی متغيرهللای پنهللان خللود را تبيللين  آشللکار بلله

 مقلدار یی برخوردارنلد.  و از روایی و اعتبار باالکنند  می

برای  11/6و  14/6، 11/6ترتيب، پایایی ترکيبی نيز به

متغيلر پنهلان نگلرش     ۀکننلد  تبيلين  آشکارمتغيرهای 

 بله  اقتصادیاجتماعی و نگرش ، نگرش حيطیم زیتت

درصلد،   11ترتيب دست آمد که نشان داد بههجنگل ب

ای پنهلان  يرهل درصد از واریلان  متغ  11درصد و  14

 مقلدار کله   شلده تبيلين  توس  متغيرهای آشکارشان 

متغيرهلای پنهلان    نشان دادبود و زیادی پایایی بتيار 

 شوند میحمایت  خودتوس  متغيرهای آشکار خوبی  به

 (.5و  4های شکل)

 مشارکت در حفظ جنگل گیری اندازهمدل  -ج

، تمللامی متغيرهللای 1و  6هللای بللر اسللاس شللکل

، نهللادی يللر پنهللان مشللارکتمعللرف سلله متغآشللکار 

مشارکت عملی و مشارکت ارشادی در حفلظ جنگلل،   

نيلز   tو همچنلين مقلادیر   ند دار معنیدارای بار عاملی 

ملی تلوان    نبودنلد. بنلابرای   دار معنلی و  16/9باالتر از 

خلوبی  متغيرهلای آشلکار بله    ۀکليل کله   کرداستنبا  

و از روایلی و   انلد دهکرمتغيرهای پنهان خود را تبيين 

-پایایی ترکيبی نيز به مقداربرخوردارند. زیادی اعتبار 

 آشلکار بلرای متغيرهلای    11/6و  16/6، 12/6ترتيب، 

، مشلارکت  متغير پنهان مشلارکت نهلادی   ۀکنند تبيين

دست آمد هعملی و مشارکت ارشادی در حفظ جنگل ب

 11درصلد و   16درصلد،   12ترتيلب  که نشان داد بله 

هان توسل  متغيرهلای   درصد از واریان  متغيرهای پن

و در این مدل نيز متغيرهای  شود میتبيين  آنهاآشکار 

توس  متغيرهای آشکار خلود حمایلت    خوبی پنهان به

 (.1 و 6های شکل) شوند می
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 ند.دار معنیبوده و  16/9باالتر از  tمقادیر  ۀکلي- ند.دار معنیبوده و  3/6مقادیر بارهای عاملی باالتر از  ۀکلي-

 آگاهی از جنگل سطحمعرف  آشکارمتغيرهای  tشده و مقدار مقادیر بارهای عاملی استاندارد -3و  2های کلش

 

  

 ند.دار معنیبوده و  16/9باالتر از  tمقادیر  ۀکلي- ند.دار معنیبوده و  3/6مقادیر بارهای عاملی باالتر از  ۀکلي-

 معرف نگرش نتبت به جنگل آشکارمتغيرهای  tشده و مقدار مقادیر بارهای عاملی استاندارد -5و  4های شکل

EnvironmAttمحیطی به جنگل = نگرش زیست 
SocialAttنگرش اجتماعی به جنگل = 

EconmAttنگرش اقتصادی به جنگل = 

Fbenefitآگاهی از فواید و مزایای جنگل = 
Fbadeffeآگاهی از پیامدهای تخریب جنگل = 

Flegislaآگاهی از قوانین حفظ جنگل = 
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 ند.دار معنیبوده و  16/9باالتر از  tمقادیر  ۀکلي- ند.دار معنیبوده و  3/6مقادیر بارهای عاملی باالتر از  ۀکلي-

 حفظ جنگل معرف مشارکت در آشکارمتغيرهای  tشده و مقدار مقادیر بارهای عاملی استاندارد -1و  6های شکل

 

آگااهی از جنگال،    گیاری  اندازهبرازش هر سه مدل 

 نگرش نسبت به جنگل و مشارکت در حفظ جنگل

 هللای مللدلتحليللل  هللای خروجللیآخللرین بصلل  از 

، گيللری انللدازه مللدلعللاملی بللرای ارزیللابی اعتبللار   

مقللادیر  5بللرازش مللدل اسللت. جللدول  هللای شللاخص

هللای بللرازش هللر سلله شللاخص تللرین مهللمبرخللی از 

 بلله نگللرش جنگللل، از آگللاهی گيللری دازهانللمللدل 

را هملراه بلا مقلادیر     آن حفلظ  در مشلارکت  و جنگل

ملاره(،  )حلد مطللوب آ  گيریبلرای تصلميم    آنهامعيار 

، معيارهللایی بللرای هللا شللاخصایللن  .دهللد مللینشللان 

شلده بلا اسلتفاده از    تلدوین مفهلومی   هلای  مدل تأیيد

 مالحظله  کله  گونله . هملان انلد شدهگردآوری های داده

 و اعتبلار  ،4 در جلدول  ملذکور  معيلار نله   هر ودش می

 بلا  را گيلری  انلدازه  ملدل  سله  هلر  خوب بتيار برازش

 ،رو از ایلن . کننلد  ملی  تأیيلد  شلده گلردآوری  های داده

 تحقيللق اصلللی مللدل ارزیللابی و تللدوین بللرای زمينلله

 .است فراهم

کننادة   ارزیابی برازش بخش ساختاری عوامل تبیین

 هافرضیهمشارکت در حفظ جنگل و آزمون 

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 

 1و  1هلای  متغير پنهان بيرونی سنجيده شلد. شلکل  

این مدل را هملراه بلا برآوردهلای اسلتاندارد، ضلرایب      

 دهند. زش نشان میو مقادیر برا tمتير و مقادیر 

طبلق اطالعلات برآوردشلدۀ     برازش مدل نهاایی: 

 نلله معيللار هللر ،1و  1هللای منلدر  در حاشلليۀ شللکل 

ملدل   خلوب  بتيار برازش و اعتبار ذکرشده در جدول،

کننلد و  ملی  تأیيلد  گردآوری شده های داده با را نهایی

خوبی، رفتارهای شده بهدهند که مدل تدوین نشان می

های آگاهی  نگل را براساس مؤلفهمشارکتی در حفظ ج

کنلد و از اعتبلار    و نگرش نتبت به جنگل، تبيين ملی 

 ها برخوردار است.الزم برای آزمون فرضيه

InstituPtمشارکت نهادی در حفظ جنگل = 
PracticPtمشارکت عملی در حفظ جنگل = 
ExtensPtمشارکت ارشادی در حفظ جنگل = 
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 های برازندگی مدل اندازه گيری آگاهی از جنگل، نگرش و مشارکت در حفظ جنگل  شاخص -5جدول 

 شاخص
حد مطلوب 

 *آماره

 گيری هانداز یها مدلمقدار گزارش شده برای 

 مشارکت در حفظ جنگل نگرش به جنگل آگاهی از جنگل

64/9 96/2 ≤ 3 آزادی ۀمقدار کای اسکوئر تقتيم بر درج  52/2  

61/6 ≥ 616/6 651/6 (RMSEA) برآوردخطای  مربعاتميانگين  ۀریش  611/6  

61/6 99/6 یک و صفر بين (RMR) ماندهجذر ميانگين مربعات باقی   96/6  

15/6 ≤ 15/6 16/6 (GFI) ی برازشنيکویشاخص   16/6 

 16/6 ≤ 16/6 16/6 13/6 (AGFI)یافته تعدیل نيکویی برازششاخص 

 16/6 ≤ 11/6 11/6 11/6 (CFI) تطبيقیبرازش 

 16/6 ≤ 11/6 11/6 11/6 (NFI) بونت-بنتلر ۀشدالنرم شاخص

 16/6 ≤ 11/6 11/6 11/6 (NNFI)بونت -شاخص غيرنرمال بنتلر

16/6 ≤ 11/6 11/6 (IFI)ازش افزایشی شاخص بر  11/6 

 Afrin et al., 2008 ؛9311خذ: کالنتری، أم*

 

 :هاا هروایی و پایایی مدل نهایی و آزماون فرضای  

مللدل  برآوردهللایمربللو  بلله  هللای تصملليناسللاس بر

و  نهفتله درونلی   يرهایمتغ ينرواب  ب ۀ، همساختاری

. در دنلد بو هم پایاو هم معتبر  بيرونی نهفته يرهایمتغ

متغيرهای پنهان بيرونی بر متغير پنهان درونی  ،نتيجه

عبارتی دیگر، به دار است. ثير معنیأو این تند ثيرگذارأت

مشارکت  درونی ۀمتغير نهفت گفت توان میاطمينان با 

متغيرهای بيرونی دار  معنی تأثيردر حفظ جنگل تحت 

آگاهی از جنگل و نگرش نتبت به جنگل است و ایلن  

طلور متلتقيم و غيرمتلتقيم بلر     ههای بيرونی بمتغير

 (.1 شکل)ند مؤثرمتغير مشارکت 

ملدل سلاختاری هماننلد    مقادیر استانداردشده در 

واقلع  کننلد و در   ضرایب بتلا در رگرسليون عملل ملی    

اهميلت نتلبی هلر     عللی و  اثرهایوجود  ۀدهندنشان

هر یک از متغيرهلای نهفتله    ایبيرونی بر ۀمتغير نهفت

 .  انددرونی

متغيلر   ،دهلد  ملی طور که ایلن مقلادیر نشلان    همان

استانداردشلده(   برآورد 49/6نگرش نتبت به جنگل )با 

متغير مشلارکت در حفلظ    ۀکنند تبيين ترین متغير مهم

بر اثلر متلتقيم   افزون  ،البته متغير آگاهی. استجنگل 

از متلتقيم  بر متغير مشارکت در حفظ جنگلل، اثلر غير  

 (.1 )شکلدارد طریق نگرش نيز 

دو متغيلر  نيز بيانگر آن اسلت کله    6نتایج جدول  

و نگرش نتبت به جنگل، در مجملوع   آگاهی از جنگل

66/6Rدرصللد ) 66
2
 ۀ( از واریللان  متغيللر وابتللت  =

. متغير آگلاهی از  کنند یممشارکت در جنگل را تبيين 

11/6Rدرصلد )  11جنگل نيلز  
2
( از واریلان  متغيلر   =

کلله  کنللد مللینگللرش نتللبت بلله جنگللل را تبيللين  

يان یاهميت متغير آگاهی در نگرش روستا ۀدهند نشان

 نتبت به جنگل است.

و مقلادیر ضلریب    6 نتایج جدولبراساس بنابراین 

 تأیيلد شلده در بلاال   مطلر   ۀچهلار فرضلي  هلر  ، tاثر و 

عللی آگلاهی از    اثرهلای و نتایج بيانگر وجلود   شود می

 سلطح جنگل و نگرش نتلبت بله جنگلل در افلزای      

. همچنلين آگلاهی از   اسلت ر حفظ جنگلل  مشارکت د

نگرش نتبت بله جنگلل )نقل     جنگل با اثرگذاری بر 

غيرمتتقيم بلر افلزای     تأثيرای نگرش(، دارای  واسطه

 .(6 )جدولاست مشارکت  سطح
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 وضعيت برازش مدل

2/dfᵡ 96/2 

RMSEA 616/6 

RMR 64/6 

GFI 15/6 

AGFI 16/6 

CFI 11/6 

NFI 11/6 

NNFI 11/6 

 IFI 11/6 مقادیر برآوردهای استاندارد شده )ضرایب اثر( متغيرهای نهفته بيرونی و درونی مدل -1شکل 

 

مقادیر  ۀ*کلي

برازش از  های شاخص

حد مطلوب گزارش 

 .ندشده، باالتر

مقادیر برآوردهای  ۀ*کلي

شده و مقادیر استاندارد

t ،نددار معنی. 

 بيرونی و درونی مدل ۀفتمتغيرهای نه tمقادیر  -1شکل 

 

 t همراه با خطای استاندارد و مقادیر درونی ۀنهفتبر متغيرهای  بيرونی ۀنهفتمتغيرهای  ۀشدزدهتصمين اثرهای -6جدول 

اثر متغيرهای 

 نهفته بيرونی

 بر متغيرهای 

 نهفته درونی
 نماد در مدل

ضریب اثر 

 برآورد شده

خطای 

 استاندارد
 یرمقاد
t 

واریان  

 R2شده  تبيين

آزمون 

 فرضيه

 آگاهی از جنگل
 مشارکت در حفظ جنگل

AWARNESS  PARTICIPATION 32/6 95/6 61/2 
66/6 

 یيدتأ

ATTITUDE نگرش به جنگل  PARTICIPATION 49/6 95/6 66/2 یيدتأ 

 یيدتأ AWARNESS  ATTITUDE 11/6 665/6 69/93 11/6 نگرش نتبت به جنگل آگاهی از جنگل

 

 کلای  اثرهایستقیم، غیر مستقیم و م اثرهایبرآورد 

در  یانیروساتا  رفتار مشاارکتی  ةکنند تبیینعوامل 

 حفظ جنگل

 ۀشده بين متغيرهلای نهفتل  ترسيم اثرهایپ  از آنکه 

ایلن   ۀانلداز ، شلد یيد أبيرونی و درونی مدل مفهومی ت

در  ای واسلطه  باید تعيين شود. بلا وجلود متغيلر    اثرها

غيرمتلتقيم   اثرهلای متلتقيم،   اثرهایعالوه بر مدل، 

، بایلد از  اثرهلا برآورد ایلن  برای نيز باید محاسبه شود. 



 ...مدلتازی ساختاری تبيين رفتار مشارکتی روستایيان وابتته به جنگل در  356

 

 ۀمقادیر برآوردهای استانداردنشده بين متغيرهای نهفت

ه با توجل  پووه در این ) کردبيرونی و درونی استفاده 

درونی  ۀی نهفتمتغيرها ۀکلي های مقياسبه یکی بودن 

و بيرونی، مقادیر برآورد استاندارد و غيراستاندارد برابلر  

بلرآورد  مقلادیر   کردنبدین صورت که با ضرب بودند( 

ای خلتم   ای که به متغيلر واسلطه   رابطه ۀاستانداردنشد

ای کله   رابطله  ۀمقادیر برآورد استانداردنشد در شود می

غيرمتلتقيم   ، اثلر ت می گيلرد أای نش واسطهر از متغي

نشان  1 که نتایج محاسبه در جدول محاسبه می شود

نتایج، متغير آگاهی از جنگل، براساس . داده شده است

(، بلر متغيلر مشلارکت در    32/6عالوه بر اثر متتقيم )

 طللورهبللواحللد نيللز  36/6 ۀانللدازحفللظ جنگللل، بلله 

ش ملردم  نگلر  سلطح افلزای    ۀو با واسطغيرمتتقيم 

نتبت به جنگل، بر مشارکت آنهلا نتلبت بله جنگلل     

متغير آگاهی از جنگل،  در مجموع بنابراین، ثير دارد.ات

 .دارداثر مثبت واحد بر متغير وابتته  61/6 ۀاندازبه 

از  آگلاهی  نتایج نشان داد کله ، اثرها ۀکلي ۀبا محاسب  

 ۀانلداز ترتيلب بله   جنگل و نگرش نتبت به جنگل بله 

 تلأثير مشارکت در حفظ جنگل واحد بر  49/6و  61/6

 .(1 د )جدولندار

 مشارکت در حفظ جنگلوابتته  يروارد بر متغ یکل اثرهایو  يممتتقيرو غ يممتتق اثرهای -1جدول 

متغيرهای 

 بيرونی ۀنهفت
 یرمقاد متير درونی ۀمتغيرهای نهفت

t 

اثر 
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اثر 
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 اثر کلی
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AWARNESS  PARTICIPATION 
61/2 32/6 - 

61/6 
 

AWARNESS  ATTITUDE  PARTICIPATION 
66/2 - 36/6 

نگرش به 

 جنگل
 مشارکت در حفظ جنگل

 

ATTITUDE   PARTICIPATION 69/93 49/6 - 49/6 

 تحقيق های یافتهخذ: أم 

 

معااادالت ساااختاری حاصاال از تخمااین عواماال     

 جنگل در حفظ یانیروستا رفتار مشارکتی ةکنند تبیین

 ۀمقلادیر بلرآورد استانداردنشلد    اکنون با توجه بله 

ملدل کله معلادل     بيرونلی  و درونلی  نهفتله  متغيرهای

گرسلليون هتللتند،  ضللرایب رگرسلليون در تحليللل ر 

معادالت ساختاری حاصلل از بلرآورد ملدل نهلایی بله      

 :(2و  9های طهب)را شر  زیر خواهد بود

 

 + = نگرش نتبت به اهميت جنگل 11/6)آگاهی نتبت به جنگل(  9رابطۀ 

 + = مشارکت در حفظ جنگل 32/6+ )آگاهی نتبت به جنگل(  49/6)نگرش نتبت به جنگل(  2رابطۀ 

 

هلر   کله  دهند میاستانداردنشده نشان برآوردهای 

، در صلورتی کله   نهفتله بيرونلی  در متغير واحد تغيير 

ثابت فلر  شلوند، چله     نهفته بيرونیمتغيرهای  دیگر

. کنلد  ملی ایجلاد   نهفتله درونلی  تغيير در متغير  اندازه

جهت تغييلر نيلز از طریلق عالملت مثبلت یلا منفلی        

   .شود مربو  مشصص می شاخص

، یک واحد تغييلر در متغيلر   9 رابطۀبنابراین طبق 



 351 362 تا 349 ۀصفح ،9314پایيز  ،3 ۀشمار م،هفت سال ران،یا یجنگلبان انجمن ران،یا جنگل ۀمجل

 

را  2جنگلل نگرش نتبت بله  ، 9نتبت به جنگل آگاهی
   دهد. واحد افزای  می 11/6 ۀاندازبه 

نيز هر یک واحد تغيير در متغيلر   2رابطۀ براساس 

و یک واحد تغيير در نگرش نتبت به  جنگل ازآگاهی 

را  3ترتيب مشارکت در حفظ جنگلل به ،اهميت جنگل
 دهد. میواحد افزای   49/6و  32/6ۀ اندازبه 

 

 بحث  

 مشللارکت در راسللتای آزمللون ایللن فرضلليه کلله   

جنگل با توجه بله افلزای  آگلاهی    در حفظ يان یروستا

ه ترشلدن نگلرش آنهلا نتلبت بل      آنها از جنگل و مثبلت 

يان یی در مورد روسلتا جنگل، بيشتر خواهد شد، پووهش

گاه جنگلی چهارطا  در شهرسلتان اردل   ذخيره ۀحاشي

 .گرفللتوابللع اسللتان چهارمحللال و بصتيللاری انجللام از ت

نفعلانی بلا سلطح    ذی، پلووه  مورد  ۀطور کلی جامع هب

نلد کله از   بودزیلاد  سواد پایين، درآمد کم و بعد خلانوار  

. کردنلد  جنگلی اطراف خود امرار معاش می منابعطریق 

نلد کله افلراد    اهمصتلف به این نتيجه رسيدهای  پووه 

تلرین  محرومفقيرترین و اغلب ، وابتته به اقتصاد جنگل

کلله از حللداقل امکانللات معيشللتی   انللد افللراد جامعلله 

دور از شهرها و امکانات ارتبلاطی   اغلبزیرا  ،برخوردارند

 (.Mehta and Shah, 2003)قرار دارند 

از فوایللد و  پللووه مللورد  ۀآگللاهی جامعلل سللطح

و پياملدهای نلاگوار ناشلی از تصریلب     مزایای جنگلل،  

از جنگل کمتر از حد متوس  بلود. در  ظت قوانين حفا

(، نيلز  9316شلامصی و افشلار )   پووه همين راستا، 

 هلای  دانشلگاه  دانشجویان آگاهیگزارش کرده بود که 

ينی یدر سلطح پلا   آن اهميت و جنگل تهران از دولتی

. این ضروری استسطح آگاهی آنها  یقرار دارد و ارتقا

الیی ست که دانشلجویان از سلطح سلواد بلا    ا در حالی

و به منابع اطالعاتی زیادی نيلز دسترسلی   ند برخوردار

يان در ملورد منلافعی   یبيشترین اطالعات روستادارند. 

 
1 Awarness 
2 Attitude 
3 Participataion 

که جنگل برای آنها دارد، بود و در مورد پيامدهایی که 

ممکن است در اثر تصریب و از بين رفتن جنگل ناشی 

 که در جهت حفظ جنگل وجلود دارد،  یشود، یا قوانين

نتبت بله   يانیروستانگرش  نداشتند. اطالعات خاصی

جتماعی جنگل نيز حيطی، اقتصادی و ام زیتتاهميت 

تلری   البته تا حدودی نگرش مثبت در حد متوس  بود.

 بعللدتللا  هللا جنگلللاجتمللاعی و اقتصللادی  ابعللادبلله 

از فوایلد   آنهاکه حاکی از درک  داشتندحيطی م زیتت

 ۀزمينل جنگل در این دو بعد بود. شاید بتوان گفت اگر 

ویلوه  هفواید جنگلل بل   ۀرشد آگاهی و درک بيشتر کلي

 نيلز  آنهلا ، نگلرش  افلزای  یابلد  حيطلی  م زیتتفواید 

و تمایلل  خواهلد شلد   حفظ جنگلل بيشلتر   به نتبت 

از خلود نشلان    ظ جنگلل مشارکت در حفل به بيشتری 

نشان داده است که سلطح   ها پووه زیرا  .خواهند داد

ه حفللظ ين، بلله نگللرش منفللی نتللبت بللیآگللاهی پللا

  شللللده اسللللتمنجللللر هللللای جنگلللللی  پللللارک

(Fiallo and Jacobson, 1995)   و افللزای  سللطح

 شللده اسللت  انجاميللده آگللاهی بلله بهبللود نگللرش   

(Kobbail, 2012; Marshal, 2004.)  ی در در پووهشل

  للللی در تانزانيلللا نيلللز  گلللاه جنگ ملللورد ذخيلللره 

Richard et al. (2011)  بلاال  به این نتيجه رسيدند که

سلللازی در بلللين  آگلللاهی و ظرفيلللتبلللردن سلللطح 

بتليار ملؤثر   روستانشينان برای حفاظت از منابع جنگی 

 .کند می جلوگيری جنگل حد و از تصریب بي  ازاست 

حفللظ در  پللووه  مللورد ۀمشللارکت جامعلل سللطح

 Macura et al. (2011)در حد متوس  بلود.  نيز جنگل 

هلای ملدیریت و    سطح مشارکت افراد محللی در برنامله  

ن ابرخلی محققل  . نلد ين گلزارش داد یرا پلا حفظ جنگل 

اند  منابع ثروت خدادادی ها جنگلاین تفکر که  معتقدند

شلده تلا للزوم     سلبب د داشلت،  نهميشه وجود خواهو 

)خليليلان و   آتی کمرن  شلود  های نتلحفظ آن برای 

. این احتمال نيز وجود دارد که حفلظ  (9316همکاران، 

للت در ذهلن   عنوان یکلی از وظلایف دو  منابع طبيعی به

 آنهللا رو از ایللنو ببنللدد نقلل   پللووه جامعلله مللورد 

مشارکت خود را تنها در همکلاری بلا نهادهلای دولتلی     
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مشلارکت نهلادی    سلطح نتلایج،  بر پایۀ چون  ؛دانند می

نتللبت بلله مشللارکت عملللی و  پللووه مللورد  ۀجامعلل

 ملردم  کم مشارکت ،(9311) سعدی ارشادی، باالتر بود.

 و سللوادی بللی از اشللین را طبيعللی منللابع حفللظ در

 پراکنللدگی و فرهنگللی مشللکالت کنللار در سللوادی کللم

، موانلع داخللی   (9319و عفتلی )  دانلد ملی  برداران بهره

آگاهی ملردم  ناعدم مشارکت را شامل  روستاها در زمينۀ

سلوادی   ها و مفيد بودن آنهلا، بلی   نتبت به اهداف طر 

ملدت   کوتاه ۀطلبان طلبی و نگرش منفعت يان، آنییروستا

اجلرای  وابتتگی بله دوللت و انتظلار از دوللت بلرای       و

نيز از  پووه مورد  ۀدانند. جامعهای روستایی می طر 

 سطح سواد باالیی برخوردار نبود.

سللاختاری رفتللار    مدلتللازی نتللایج حاصللل از  

يان در حفظ جنگل نيز نشان داد کله  یمشارکتی روستا

 خوبی رفتار مشارکتی ایلن افلراد را تبيلين   این مدل به

اسلت  و از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار  کند می

سنج  بلرازش، از برازنلدگی    معيارهایو مطابق کليه 

بلا اطمينلان    در نتيجله  .اسلت قابل قبلولی برخلوردار   

ان در حفظ جنگلل  نشين گفت مشارکت جنگل توان می

 آنهلا همچنين نگلرش   از جنگل و آنها تابعی از آگاهی

 مؤلفله کله ایلن دو   وریطل  هنتبت به جنگل اسلت؛ بل  

درصلد از واریلان  متغيلر مشلارکت در      66توانتلتند  

 ۀزیادی، رابط های پووه  .کنندحفظ جنگل را تبيين 

آگاهی و نگرش مثبلت را در افلزای     سطحمثبت بين 

های مصتلف گزارش  نفعان در پروژهمشارکت ذی سطح

؛ زارع و همکلاران،  9313حبيبلی و همکلاران،   دادند )

عزیزی خلالصيلی  ؛ 9314تی و همکاران، شریع؛ 9311

 ;9311Coulibaly-Lingani et al., 2011و زملانی،  

Luzar and Diagne, 1999; Sutta and Silayo, 2014; 

Yaoqi, 2005;  .) 

از سوی دیگر متغير نگرش نتبت به جنگل نيز تحت  

درصد از تغييرات آن  11و است آگاهی از جنگل  تأثير

ه جنگل تبيين شد کله حلاکی   آگاهی نتبت ب سطحبا 

 يانیدر تغييلر نگلرش روسلتا    آگلاهی  سطحاز اهميت 

نيز وجلود   دیگری های پووه  نتبت به جنگل است. 

 ، 9316دند )شيانی و داودونلدی،  یيد کرأاین رابطه را ت
Kobbail, 2012; Marshal, 2004; Fiallo and 

Jacobson 1995 .) 

ی طللور کلللی بللا توجلله بلله معللادالت سللاختار     هبلل

 افلزای  هر یلک واحلد   با شده از مدل نهایی،  استصرا 

در متغير آگاهی نتبت به جنگل و نگلرش نتلبت بله    

 32/6ترتيب مشارکت در حفظ جنگل به سطحجنگل، 

. هر یک واحد تغييلر در  می یابدواحد افزای   49/6و 

واحلد   11/6متغير آگاهی نتبت به جنگل نيز موجب 

 ؛جنگل خواهلد بلود   نگرش نتبت به ۀاندازافزای  در 

 ۀآگلاهی جامعل   سلطح بنابراین لزوم توجه به افلزای   

نتبت به اهميت جنگل کلامالً آشلکار و    پووه مورد 

کله نتلایج    گونله  هملان زیرا  است شدنیغير قابل انکار

نفعان در نشان داد، افزای  درک و آگاهی ذی پووه 

دنبال آن ميل به تغيير نگرش آن نتبت به جنگل و به

بنابراین پيشنهاد  ؛ثر استؤمدر حفظ جنگل مشارکت 

مصتللف آموزشلی و از طریلق     های شيوهکه با  شود می

 هلای  دورهمصتلف ارتبلاطی ترویجلی ماننلد     های کانال

بروشلور و   ۀن، رادیلو، تلویزیلون، تهيل   اآموزشی، مروج

 یارتقلا  هلای  زمينله ، ...تراکت، برگزاری روز جنگلل و  

صوص اهميلت و  در خجنگل  ۀيان حاشيیروستاآگاهی 

 د.آتی را فراهم کر های نتلحفظ جنگل برای 

 

 منابع

زاده و مهنللوش شللریفی، اسللدی، علللی، ابوالقاسللم شللریف

های مرتب  با مشارکت ملردم محللی    . بررسی انگاره9311

 ۀهای حرا در جنلوب ایلران، نشلری    یند توسعه جنگلادر فر

 .165 -141(:4) 69 منابع طبيعی، ۀدانشکد

، سيد مهدی ميرداملادی  اهلل حتينیيد فر آرای ، باقر، س

دیدگاه کارشناسلان و   ۀ. مقایت9311محمدی، و ایر  ملک

ینلد حفلظ، احيلا،    امشارکت مردم در فر ۀبرداران درباربهره

هلا و مراتلع اسلتان ایلالم،      توسعه و بهره برداری از جنگلل 

 .312 -311(: 3) 91تحقيقات مرتع و بيابان ایران، 
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. توسعه پایدار در جهان در حال تحول: 9313بانک جهانی، 

علللی  ۀنهادهلای انتقللالی، رشللد و کيفيللت زنللدگی، ترجملل 

حبيبی و همکاران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشلور،  

 ص. 566تهران، 

. 9315 ،امير ابراهيمللیمحمللد و حتللينمحمد ،پللاپلی یللزدی

 ص. 326، سمت، تهران انتشاراتروستایی،  ۀتوسع های نظریه

. 9313هللرام، حتللن عليپللور، و هللادی کيللادليری، حبيبللی، ب

نشلينان در ملدیریت جنگلل و     بررسی ميزان مشارکت جنگلل 

کنار شهرسلتان   موردی: بابلمنطقۀ ) چگونگی تقویت مشارکت

 .926-961(: 9) 22بابل(، تحقيقات جنگل و صنوبر ایران، 

رکت ثر بلر مشلا  ؤ. بررسلی عواملل مل   9315 رهاد،ف ،خدری

هلای آبيلاری و زهکشلی خوزسلتان     هبکبرداران در شل بهره

الت مجموعله مقلا  ، در: راهکارهلای مناسللب  ۀمنظور ارائ به

های آبيلاری و زهکشلی،   اولين همای  ملی مدیریت شبکه

 .9336-9323 اهواز،، اردیبهشت 94-92

 اجرائللی شناسللنامه و تاریصچلله .9319 احمللد، ختللروی،

 فنللی جنگلللداری کشللور، دفتللر در جنگلللداری هللای طلر  

 ص. 995کشور،  مراتع و ها جنگل زمانسا

-یوسفی، حميد باللی، و علی کرامت خليليان، صاد ، علی

سوم توسلعه بلا    ۀ. تصحيح رشد اقتصادی برنام9316زاده، 

ها و مراتلع، پلووه  کشلاورزی:     توجه به استهالک جنگل

 .24-93(:4) 1آب، خاک و گياه در کشاورزی،

 پایلدار  مندی رهبه الگوی . طراحی9313رحيميان، مهدی، 

اقتصاد  ۀدکتری، دانشکد ۀلرستان، رسال استان در  جنگل از

 ص. 256و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، 

 حتلين  و مصلدوم  نميرانيلان، مجيلد   زارع، سارا، منلوچهر 

 مشلارکت  بله  تمایل بر مؤثر . عوامل9311فمی،  شعبانعلی

 تهلران، مجللۀ   جنگلی پارکهای حفاظتی و اجرایی امور در

 .261-911(: 3) 9 ایران، جنگل

 کملی  آمار آخرین .9319 کشور، مراتع و ها جنگل سازمان

 مهندسی دفتر های کشور، جنگل وضعيت و سطح از کيفی

 ص. 11جنگلداری،  دفتر طبيعی، منابع و مطالعات

. مروری بر موانع مشلارکت مردملی   9311اله، سعدی، حشمت

ترویجلی بلرای   -یه یک الگلوی آموزشل  ئدر منابع طبيعی و ارا

 .16-16: 42بهبود امور مشارکت، جنگل و مرتع، 

. 9319محملللد ميرمحملللدی،  شلللامصی، تقلللی، و سللليد
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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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