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  چکیده 

 دارند اجتماعی و یاقتصاد یها تيفعال توسعۀ یبرا بستر مناسب ایجاد در اهميت زیادی تجدیدشونده، اصلی منابع از یکی منزلۀ به ها جنگل

بلر   ملثثر  عواملل  تبيين پژوهش، این . هدفاست مهمبنابراین حفاظت از آنها بسيار  اند و کنونی و آیندههای  نسلبرای  مهمهای  ثروتاز و 

آماری این پژوهش خانوارهای روستایی چهار دهستان جامعۀ  .استهنجار سازی  فعالزاگرس با استفاده از مدل های  جنگلرفتار حفاظت از 

خانوار انتخلا   سرپرست  300که براساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه  بود( =1366N) استان لرستان دوره چگنیاز شهرستان 

ساخته  محققپرسشنامۀ اطالعات، آوری  جمع. ابزار شدند با انتسا  متناسب مطالعهای  طبقه یريگ نمونه روش از استفاده با نمونه افرادشد. 

 محاسلبۀ  بلا  آزمون پيش با استفاده از پایایی . ميزانشدتأیيد نظران  صاحبو استادان آن توسط جمعی از و محتوایی بوده که روایی صوری 

آگلاهی از نيلاز، هنجلار     متغير چهار که داد نشان مسير تحليل ساختاری های معادله مدل شد. نتایجمحاسبه و تأیيد کرونباخ  یضریب آلفا

 حفاظت رفتار همچنين. گذارند می تأثير ی زاگرسها جنگل از حفاظت دربارۀ افراد اخالقی هنجار بر مدیآخودکار وذهنی، آگاهی از عواقب 

  .شود می تبيينو متغير احساس غرور  اخالقی هنجار توسط یدار یمعن طور به ها جنگل از

 .شهرستان دوره چگنی، هنجار اخالقیی زاگرس، خانوارهای روستایی، ها جنگل: کلیدیهای  واژه

 

 مقدمه

 راتيو تللأثهللا  گونلله انقللرا  یجهللان شیافللزا

بله   اهميت توجله ، یستیانسان بر تنوع ز ریناپذ اجتنا 

 شیرا افلزا ها  ستمياکوساز  داریپا ۀاستفادو  ايحفظ، اح

اثلر  هلا   جنگلل  .(Oettel & Lapin, 2021) داده اسلت 

 ,.Wang et al) دارنلد مهمی در رونلد احيلای زملين    

را ها  جنگل زیاد یمختلف اثربخش های پژوهش(. 2020

نشلان داده   یعيطب هایخطر یمنف تأثيراتدر کاهش 

 ;moos et al., 2018; Sebald et al, 2019) اسلت 

Ruangpan, 2020 .)اصللللی منلللابع ازهلللا  جنگلللل 

 بستر مناسب ایجاد در مهمی تأثير اند که تجدیدشونده

دارنلد   اجتملاعی  و یاقتصلاد  یها تيفعال توسعۀ یبرا

(Javanmiri Pour et al., 2019)  حلازز  های  ثروتاز و

 ,Armghan)اند  آیندهکنونی و های  نسلاهميت برای 

و  ميمسلللتق یمنلللافع اقتصلللادکللله مزایلللا و  (2018

جوامع وابسلته بله جنگلل     یرا برافراوانی  ميمستقريغ

بله  در حلال توسلعه    یدر کشلورها  ژهیل و بهدر جهان، 

 Rosmanita؛ Jannat et al., 2020)آورنلد   میارمغان 

et al., 2021     در بسلياری از منلاطق جنگللی منلافع .)

اقتصادی فراوانی که قسمت زیادی از درآمد خلانوار را  

بله جنگلل    هوابسلت  هلای  فعاليلت دهلد از   ملی تشکيل 

اهميللت (. Jannat et al., 2020)آیللد  ت مللیدسلل بلله
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بسليار شلایان   محللی   جواملع  معاش امرار درها  جنگل

 (.Varnosfaderani et al., 2017) توجللله اسلللت

 آ ، نيتلأم  در یمهمل  اريبسل  تأثيرزاگرس  یها جنگل

 و یاقتصللاد تعللادل و وهللوا آ  لیتعللد خللا ، حفللظ

 ;Rahimi et al., 2020) دارند کشور کل در یاجتماع

Derikvandi et al., 2011; Norouzi., 2015.) شرایط 

 سلبب  رویشی ناحيۀ این بر حاکم اجتماعی و اقتصادی

 تلأمين  جنگللی بلرای   هلای  محلدوده  ساکنان که شده

 ایلن  جنگللی  منلابع  به شدت به خود معيشت نيازهای

 (.Norouzi, 2015) شوند وابسته ها عرصه

هلای   خشکسلالی یل مختللف از جملله   امروزه به دال

، مشکل فرسایش بادی و شوری خا ، تخریلب  یدرپ یپ

طبيعلی و  هلای   عرصله از رویله   بیاراضی در اثر استفاده 

بلرداری   بهرهنامناسب، سرعت تخریب و های  برداری بهره

و  اسلت این منلابع   یاحيابسيار بيشتر از روند تجدید و 

از منابع ای  گستردهنابودی سطوح  موجبهمين مسئله 

شلده   سلت یز  طيمحل تلر   های وسيع صهعرو شکنندگی 

مسللاحت  مثللال بللرای .(Armghan, 2018) اسللت

دليلل   به گذشته سال 290طول  در کشاورزی های زمين

 Tirivayi) اسلت  شده برابر شش جنگلی منابع تخریب

et al., 2018 .) یکللاربر  لرييل تغماننلد  یمختلفعوامل ،

و  یسلوز  آتلش دام،  یچلرا ، هیل رو یبل  یهلا  یبردار بهره

را  هلا  سلازگان  بلوم  نیل ا یداریپابرداشت چو ، ثبات و 

از تعلداد و   روز روزبله و بله هملين دليلل     کند یم دیتهد

 کاسلته  هلا  جنگلل  یجلانور و  یاهيل گ یها گونه تيفيک

(. تغييللرات Empidi & Emang, 2021) شلللود یملل

ات فراوانی داشته و مسلازل  تأثيرها  جنگلاقليمی نيز بر 

پدیلدار   هلا  جنگلل جدیدی را در مدیریت  زيبرانگ چالش

 پيامللدهایکلله  (Lingua et al., 2020)اسللت کللرده 

 هلوا،  آللودگی  زملين،  کلرۀ  شدن گرم جمله از متعددی

 طبيعلللی، منلللابع دادن دسلللت از خلللا ، فرسلللایش

را  زایلی  بيابلان  و زیستی تنوع رفتن بين از ،زدایی جنگل

 (.Lange & Dewitte, 2019)گيرد  می در بر

حلاکی از آن اسلت کله افلزایش نفلوذ       هلا  پژوهش

را تخریللب کللرده اسللت  هللا جنگللل جیتللدر بلله انسللان

(Ramos et al., 2020 .)  منابع جنگلی تأثير مهملی در

رفللاه و کللاهش فقللر در منللاطق روسللتایی و عشللایری 

 از کنللون تللا دور تۀگذشللنشللينان از  زاگللرسدارنللد. 

 کردند یمچوبی و غيرچوبی جنگل استفاده  محصوالت

و این توليدات تلأثير اساسلی در اقتصلاد آنلان داشلته      

براسللاس  (.Eshaghi Milasi et al., 2017) اسللت

از عواملل تخریلب در منلابع     زیلادی  درصلد تحقيقات 

دهللد  مللیطبيعللی کشللور را عوامللل انسللانی تشللکيل 

(Aqnum et al., 2015 .)حفاظلت   مانند نبلود  یعوامل

 یهلا  نيزمل  مسلاحت  شیافلزا مناسب، قطع درختان، 

 یبارنلدگ  کلاهش و  ريل اخ یهلا  یخشکسلال ، یکشاورز

موجلود در سلط     یدرختل و  یاهيل گ)فقدان پوشلش  

 اند بارش  نيهمکه سبب شده  زينو مراتع  ها جنگل

سلبب   یحتل شده و  یجار ليسروانا  و  صورت به زين

از حلد   شيبل و  نيسلنگ  یچلرا  (شلود  خا  شیفرسا

از چلو    انیيروستاۀ استفاد، ها جنگلمراتع و  تيظرف

و ساختمان  نيپرچسوخت، ساخت  نيتأم یبراجنگل 

انسان و دام از بلذر درختلان، در    ییغذا یها استفادهو 

 (.Omidi et al., 2013) دارد اثلر ها  جنگل نیا بیتخر

 های چالش و زدایی جنگل مسئول اصلی بنابراین عامل

 مردم محيطی زیست ۀرمسئوالنيغ رفتار محيطی زیست

 انسلان  رفتلار  که ( و ازآنجاSavari et al., 2021است )

 است محيطی زیست مخاطرات یريگ شکلاصلی  عامل

 محليط  با انسان رفتار و برخورد نوع اخير یها سال در

 گرفتله  قلرار  الملللی  بينمجامع  توجه کانون در زیست

 (. حفاظلت Boratyńska & Huseynov, 2017اسلت ) 

 توسلعۀ  بلرای  اساسلی  موضلوع  یل   محيط زیسلت  از

 رفتارهللای از اغلللب آن اجللرای قللدرت و اسللت پایللدار

 Su et)شلود   می ناشی فردی محيط زیست از حفاظت

al., 2021کله  اسلت  ایلن  آشکار های واقعيت از (. یکی 

 و دشو می شناخته آغازگر اول درجۀ در انسان اقدامات

 بلا  .هسلتند  آنهلا  تلأثيرات  کننلده  دریافت نيز ها انسان

 دیلدگاه  ادغلام  انسانی، عوامل دوگانۀ طبيعت به توجه

سليار حلازز    هلا  جنگلل از  حفلاظتی  اقدامات در انسان

(. بنلابراین  Empidi & Emang, 2021اهميت اسلت ) 
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از  وی ستیمداوم تنوع زکاهش  مانند یطيمح راتييتغ

جلامع و   یرييل تغ مندازين جهان، های جنگل بين رفتن

-Schneiderhanاست ) یداریدر جهت رفتار پا جمعی

Opel &  Bogner, 2021 .) 

اخير الگوهلا  های  سالبا توجه به اهميت موضوع، در 

فراینلد  منظلور بررسلی    بهرفتاری گوناگونی های  مدلو 

هلای   حوزهثيرگذار بر آن در أرفتار و عوامل تگيری  شکل

محليط زیسلت   مختلف از جمله رفتارهلای حفاظلت از   

 کنلون  ( و تلا Fu, 2018؛Wang et al., 2018ارازه شده )

 رفتارهلای  بلر  مثثر عوامل در تبيين مختلفی متغيرهای

 ,Hejazi & Ishaqi) اسلت  شلده  بررسی محيط زیستی

 رفتارهللای بللر مللثثر عوامللل از مهمللی بخللش (.2016

 عواملللل ،هلللا جنگللللو محللليط زیسلللت حفاظلللت از 

پللژوهش هللدف ایللن بنللابراین . هسللتندشللناختی  روان

هلای   جنگلل  از حفاظلت  بررسی عوامل ملثثر بلر رفتلار   

 است. هنجار بودهسازی  فعالبا استفاده از مدل  زاگرس

غربلی و   یهلا  استاندیگر استان لرستان نيز مانند 

زاگرس قلرار   کوه رشتهشمال غربی ایران که در امتداد 

اسلت  دارای وسعت فراوانی از پوشش جنگلی  اند گرفته

را درختلان بللو     هلا  جنگلل درختلان ایلن   بيشتر که 

زاگللرس دومللين   یهللا جنگللل. دهنللد یمللتشللکيل 

 ,Fallah & Heidari)اکوسيستم جنگلی کشور اسلت  

ی بلللو  بللا هللا جنگلللاخيللر  یهللا سللالدر  (.2017

تداوم ایلن   متأسفانهرو بوده که  هفراوانی روب هایتهدید

 یها نيزمنابود کرده است.  یآرام بهرا  ها جنگل هاخطر

در حلال گسلترش    هرسلاله  ها جنگلکشاورزی اطراف 

از تعداد درختان بلو  کهنسال اطراف  آرام آرامو است 

 چلو   از . اسلتفاده ندک میو آنها را نابود  کاهد یمخود 

 قطلع  اراضلی،  کلاربری  تغييلر  سلوخت،  برای درختان

 یربلوم يغبومی یا  یها دامحد  از بيش چرای درختان،

. کنلد  یمل و مراتلع وارد   هلا  جنگلل فشار زیادی بر این 

 یهلا  راهسودجویی برخی افراد برای کسلب درآملد از   

غيرمجاز مانند قطع درختلان و سلوزاندن چلو  آنلان     

و قاچاق زغال و بسياری عوامل دیگلر   یريگ زغالبرای 

ملدیریتی نافرجلام مسلئوالن     یهلا  برنامله که در کنار 

ی هلا  جنگلل نمل  بلر زخلم ایلن      یا منطقله محلی و 

هد از بلين رفلتن   ساالنه شلا  متأسفانهو  است پرقدمت

نهلایی تخریلب پوشلش جنگللی،     نتيجلۀ  آنها هستيم. 

شود.  وارد می ها انساناست که به زندگی هایی  خسارت

 جنگلل  راشلکو  یز در دیلم  موارد، زراعت این بر افزون

 قلرار  تلأثير  تحلت  شلدت  به را منطقه درختان کيفيت

 آفلات  حملۀ و درختان ضعف فيزیولوژی  سبب و داده

 یهلا  یزیل ر برنامهبنابراین در کنار است  شده امرا  و

شناسلایی  بایلد بلا   تخصصی و تبيين اهداف مشخص، 

عوامل مثثر بلر رفتلار حفلاظتی خانوارهلای روسلتایی      

هرچه زودتر از این بحران عبور کرد و سلرعت از بلين   

 امکان کاهش داد. رفتن این مواهب الهی را تا حد

 ها روش و مواد

 پژوهش منطقۀ

تللازه  یهللا از شهرسللتان یچگنللدوره شهرسللتان 

شهرستان در اواخر  نی. اباشد یاستان لرستان م سيتأس

از  انيسل یو و یبا جدا شدن دو بخش چگنل  1389سال 

شهرسلتان،   نیل شد. مرکز ا سيآباد، تأس شهرستان خرم

بلر اسلاس سرشلماری سلال      .باشلد  یدوره م شهر سرا 

نفلر در قاللب    31399جمعيت ایلن شهرسلتان    1369

نوار بللوده اسللت. شللغل اصلللی مللردم     خللا 11638

روستانشين شهرسلتان اغللب کشلاورزی، دامرلروری و     

باشد. این منطقه با توجه بله برخلورداری از   باغداری می

-منابع آبی مناسلب و خلا  حاصللخيز ظرفيلت بهلره     

برداری از محصوالت کشلاورزی را در سلط  بلاالیی بله     

 خود اختصاص داده و هر ساله محصوالت زراعی و بلاغی 

کند. با توجه به نزدیکلی بله مرکلز    متنوعی را توليد می

اسللتان هملله روزه رفللت و آمللد فللراوان در ميللان دو    

-شود. در حد فاصل شهرستان خرمشهرستان انجام می

آباد و دوره چگنی نيز همانند سایر نقا  استان لرسلتان  

های بلو  سراسلر مسلير را پوشلانده و طبيعلت     جنگل

ه با جذابيت خود رهگلذاران را  زیبای اطراف جاده هموار

کند. همين امر باعث شلده تلا   برای استراحت جذ  می

هلا، هجلوم سلودجویان    ساالنه به واسطه شکاندن شاخه
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گيری، بيماری زوال بلو  که برای برش درختان و زغال

هاست درختان منطقه زاگرس را بله ملرت تهدیلد    سال

يله ملردم  ها که به وسل رویه دامکند و البته چرای بیمی

شلود و  های همجوار انجام میبومی و حتی عشایر استان

هلا  بسياری دالیل دیگر ساليانه حجم عظيمی از جنگلل 

رو به نابودی بگذارد. بنابراین منطقله ملورد مطالعله بلر     

های گردشلگری  اساس اطالعات محقق در مورد استفاده

و تفریحی و وجود پار  جنگلی انتخا  شد. علالوه بلر   

ی بللو ، از دیگلر درختلان جنگللی موجلود در      هاگونه

توان به زالزال ، ون، مازو و غيره اشاره کلرد.  منطقه می

توان به انواع نباتات دارویلی  به جزء درختان جنگلی می

معطر موجود در منطقه از قبيلل عللف گاوزبلان، خلا      

شير، گل ختمی و غيره اشاره نملود. ایلن منطقله حلد     

آباد و دوره چگنلی بلوده و   فاصل بين دو شهرستان خرم

از نظللر تقسلليمات کشللوری از توابللع شهرسللتان دوره   

( موقعيت جغرافيلایی  1آید. شکل )چگنی به حسا  می

 .دهدمنطقه مورد مطالعه را نشان می

 
 منطقۀ پژوهش موقعيت -1شکل

Figure 1. Location of the study area  

   ینظر مبانی

 توسلعۀ  و بررسلی  بلرای  1هنجلار سلازی   فعالمدل 

 شلده  طراحلی  محيط زیسلت  با سازگار رفتاری اهداف

کاربرد پر( و ی  الگوی Kim & Hwang, 2020است )

رفتلار   بينلی  پيشبرای  2و مبتنی بر هنجارهای اخالقی

عبلارت   اخالقلی  هنجلار (. Lopes et al., 2019است )

 نظلام  بلا  مطلابق  ذاتلی  اخالقی تعهد احساساست از 

 یسلاز  فعلال (. ملدل  Møller et al., 2018) فرد ارزش

                                                                                    
1. Norm Activation Model 
2. Moral Norm 

هنجار معتقد است کله هنجارهلای اخالقلی دارای دو    

اقدامات شلخص   3، آگاهی از عواقباستپيشين نسخۀ 

و پذیرش مسئوليت شخصی که شخص در قبلال ایلن   

عبلارت دیگلر،    بله (. He & Zhan, 2018عواقلب دارد ) 

رفتار خود بر دیگران آگاه باشلند و   افراد باید از عواقب

 Vaske et) بگيرنلد اعمال خود را به عهلده   مسئوليت

al., 2020 .) متغيلر دیگلر ایلن ملدل     3آگاهی از نيلاز ،

 ضلرورت  از فلرد  آگلاهی  به نياز از یآگاه ۀمسئل. است

                                                                                    
3. Awareness of consequences 
4. Awareness of Need 
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کله در   یطور به(. Klöckner, 2013) دارد اشاره کم 

د توجه شلو  گرانیبه د دیبا رديگ یم جهيمرحله، نت نیا

(Lopes et al., 2019 .) احسلاس  1پلذیری  مسلئوليت 

 شلود  یمل  تعریف زیست يطمح به عمل برای مسئوليت

(Vaske et al., 2020و ) شخصلی  احسلاس  بله  اشاره 

 خود یرفتار یامدهايپمسئول  حد چه تا که دارد فرد

از دیگلر   2نتيجله کارامدی (. Park & Ha, 2014است )

معنلای شناسلایی    کله بله   اسلت ای ایلن ملدل   همتغير

اقللداماتی بللرای رفللع نيازهللای دیگللران یللا چيزهللای  

 ,Steg & De Groot) اسلت ارزشلمند بلرای شلخص    

 این مدل یرهايمتغ دیگر نيز از 3مدیاخودکار (.2010

 یهلا  تيل قابل خصوص در قضاوت یا بر توانایی که است

 اقلدامات  و هلا  تيل فعال یا هر تهدید با مقابله برای افراد

 ,Keshavarz & Karami)کنلد   ملی  تأکيلد  حفلاظتی 

یکلی دیگلر از متغيرهاسلت و     3ذهنلی  (. هنجار2016

ترکيبی از در  فرد از فشارهای اجتماعی برای انجلام  

 ,.Holt et alبرای سازگاری اسلت )  آنهاانگيزۀ عمل و 

2021 .)(Onwezen et al. (2013  سلللازۀ نيلللز دو

را به این ملدل اضلافه    9و احساس غرور 9احساس گناه

معناست که فرد در ملورد   نیبه ا س گناهاحساکردند. 

و فکلر   کلرده را تجربله   یمنفل  یاملدها يرفتار خلود پ 

رفتلار او بلوده اسلت کله      ليدل بهعمل  نیکه ا کند یم

 نیل ا رایل ز ؛اسلت  ندیناخوشلا فلرد   یمعمول براطور  به

(. Han, 2015ت )در تضلاد اسل   اخالقلی  هنجار رفتار با

فللرد  ی، احسللاس غللرور بللرااحسللاس گنللاهبللرخالف 

بلر   یمثبت یامدهاياست و هنگام بروز، پ بخش تیرضا

مطابقلت   هنجارهلای اخالقلی  بلا   رایرفتار افراد دارد، ز

 هنجلار  طرفلی،  (. ازSetiawan et al., 2014) دارد

گلذارد   ملی  تلأثير  غلرور  و گنلاه  احسلاس  بلر  اخالقلی 

(Bamberg & Moser, 2007 در واقع احساس گنلاه .) 

 بلروز  خلود  از را عمللی  افراد ود کهش یم سبب غرور و

                                                                                    
1. responsibility 
2. Outcome Efficacy 
3. Self-efficacy 
4. Subjective Norm 
5. Guilt emotion 
6. Pride emotion 

 اسللت اخالقللی یهنجارهللابللا  همراسللتا کللهدهنللد 

(Onwezen et al., 2013 با توجه به مطالب ذکرشده .)

 2 شلکل  هنجلار در سلازی   فعالنظری مدل  چارچو 

 یسلاز  فعلال  ملدل  بله  توجله  با شده است. داده نشان

 تحقيلق  ایلن  یهلا  هيفرضل ، شده ميترس روابط و هنجار

 :بودند زیر موارد شامل

آگللاهی از عواقللب، آگللاهی از نيللاز،  : 1 فرضلليۀ -

و  خودکارامللدینتيجلله، کارامللدی ، یریپللذ تيمسللئول

 بللر یدار یمعنلل و مثبللت اثللر یداراهنجللار ذهنللی  

اخالقی خانوارهای روستایی در حفاظلت از   یهنجارها

 .است ی زاگرسها جنگل

احسللاس گنللاه، احسللاس غللرور و   : 2 ۀفرضللي -

 اثللر یداراروسللتایی  اخالقللی خانوارهللای یهنجارهللا

ی هلا  جنگلل رفتلار حفاظلت از    بر یدار یمعن و مثبت

 .است زاگرس

 روسلتایی  : هنجار اخالقلی خانوارهلای  3فرضيۀ  -

احسللاس غللرور و  بللر یدار یمعنلل و مثبللت اثللر یدارا

 است. ی زاگرسها جنگلاحساس گناه در حفاظت از 

   پژوهش اجرای شیوۀ
جامعۀ آماری ایلن پلژوهش خانوارهلای روسلتایی     

چهار دهستان شهرستان دوره چگنی اسلتان لرسلتان   

(1366N=  بللود کلله بللر اسللاس جللدول کرجسللی و )

سرپرسلت خلانوار انتخلا      300مورگان حجم نمونله  

 یريللگ نمونلله روش از اسللتفاده بللا نمونلله افللرادشللد. 

 و طبقلات  انتسا  متناسب بررسلی شلدند.  ای با  طبقه

 یروسللتاها و هللا دهسللتان تفکيلل  بلله فراوانللی آنهللا

پلس از انتخلا  چهلار    بدین شرح بود که  شده بررسی

 عنلوان  بله دهستان تشلکن، دوره، شلورا  و ویسليان    

براسلاس   هلا  دهسلتان منطقۀ پژوهش، از هلر کلدام از   

جمعيت، تعداد خانوار روستاهایی انتخا  و پلس از آن  

با توجه به تعداد کل نمونه به تناسب برای هلر روسلتا   

 یگلردآور  ابلزار (. 1ميزان نمونه مشخص شد )جدول 

 یهلا  یژگیو از متشکل ساخته محقق ها پرسشنامۀ داده

 سازی هنجلار بلود. هملۀ    مدل فعال ی و متغيرهایفرد
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( 2سازی هنجار )جلدول   مدل فعال ده متغير یها هیگو

ی شلامل  ازيل امت 9 ليکلرت  یا درجه پنج طيف برمبنای

خيللی  »و « زیلاد »، «متوسلط »، «کلم »، «خيلی کلم »

 محتللوایی و صللوری اعتبللار. شللدند سللنجيده« زیللاد

 تأیيد نظران صاحباز استادان و  را چند نفر پرسشنامه

شلده   پایایی پرسشنامۀ طراحلی  دیيتأمنظور  کردند. به

ی اطالعات در مقيلاس  گردآورپيش از ورود به مرحلۀ 

ای  پرسشلنامه  30 آزملون  يشپگسترده، از ی  بررسی 

خارج از نمونۀ اصلی بررسی و توزیع شلد، اسلتفاده   که 

بلرای   آمده دست بهشد که نتایج ضریب آلفای کرونباخ 

(، گویای پایایی پرسشنامه بلرای اجلرای   2آن )جدول 

تحقيق بوده است. برای توصيف نمونلۀ آملاری از آملار    

يفی )فراوانی، درصلد فراوانلی و ميلانگين(، بلرای     توص

بررسللی رابطللۀ بللين متغيرهللا از ضللریب همبسللتگی  

 بلر  ملثثر  هلای  پيرسون و در نهایت برای بررسی عامل

هللای  رفتللار خانوارهللای روسللتایی، از مللدل معادللله  

 AMOSافلزار )  ساختاری تحليل مسير بلا کمل  نلرم   

(V20  .استفاده شد 
 

 
 (Harland et al, 2007هنجار )سازی  فعالتئوری  -2 شکل

Figure 2. Norm Activation Model (Harland et al., 2007) 

  

 آگاهی از عواقب

Awareness of consequences 

 آگاهی از نیاز

Awareness of Need 
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 نمونه تخصيص نحوۀ و طبقات تفکي  به شده بررسی یآمار نمونۀ و جامعه مشخصات -1 جدول
Table 1. Specifications of the community and statistical sample to be studied by classes and how to allocate the sample 

 

 نمونه

Sample 

 خانوار

The household 

 روستا

Village 
 دهستان

rural district 

27 123 
 اميرآباد

Amir abad 

 تشکن

Teshken 

12 56 
 آباد اسالم

Eslam abad 

12 56 
 بهادر قلعه

Ghal-e bahador 

10 51 
 آزادخان

Azadkhan 

61 286 
 جمع

total 

15 71 
 چاه در 

Darb-e chah 

 دوره

Doureh 

30 141 
 حسيوند

Hossivand 

34 157 
 بادام دره

Darre badam 

26 122 
 بلو  مله

Male balut 

5 21 
 ميرزاوند کی سرا 

Sarab-e keye mirzavand 

110 512 
 جمع

total 

23 108 
 مينه

Mine 

 شورا 

Shourab 

8 37 
 شورا  معدن گچ

Shourabe madane gach 

10 47 
 رود شرف بستان

Bostane roud sharaf 

16 72 
 کوماس

Kumas 

 جمع 264 57

total 

27 124 
 نیيپا یقالب

Ghlebi-e paien 

 ویسيان

Veisian 

17 83 
 بيالغ اتيح

Hayatolgheib 

11 52 
 پاهلت

Pahelat 

8 37 
 یموستنگ 

Tange mousa 

9 41 
 یکوشک

Kooshki 

 جمع 337 72

total 

300 1399 
 کل جمع

total 
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 کرونباخ برای متغيرهای تحقيق یو ضریب آلفا در آزمون آلفاها  گویهتعداد  -2 جدول
Table 2. Number of items and alpha coefficient in Cronbach's alpha test for research variables 

 متغير
Variable 

 ضریب آلفا
Alpha 

coefficient 

 ها هیگو
Item 

 منبع
References 

 

 

 آگاهی از عواقب
Awareness of 
consequences 

 

0/76 

 .آینده است یها نسلبه ضرر  ها جنگلاعتقاد دارم که تخریب 
I believe that the destruction of forests harms future generations. 

Zhang et al. (2013) 
Gao et al. (2017) 

Zhang et al. (2017) 
Brick et al. (2017) 

Landon et al. 
(2017) 

 .بر زندگی و بقای جانوران اثر دارد ها جنگلمعتقدم تخریب 
I believe that the destruction of forests affects the life and survival of animals. 

 .اندازد یممخاطره به اعتقاد دارم کاهش جنگل زندگی بشر را 
I believe that forest reduction endangers human life. 

 .شود میزیاد ها  بيماریآفات و  ها جنگلاعتقاد دارم با تخریب 
I believe that with the destruction of forests, pests and diseases will increase. 

 .بر دما و تغييرات آ  و هوایی اثرگذار است ها جنگلمعتقدم تخریب 
I believe that the destruction of forests has an effect on temperature and climate change. 

 

 

 آگاهی از نياز
Awareness of 

Need 

 

0/85 

 .ی بر تخریب جنگل نداردتأثيردام علوفۀ  نيتأمبرای  ها جنگلمن از استفادۀ ميزان 
The extent to which I use the forests to provide livestock fodder has no effect on forest 

degradation. 

Bamberg et al. 
(2007) 

Harland et al. 

(2007) 

 .ی بر تخریب جنگل نداردتأثيرمن در جنگل زرع  و کشتميزان 
The amount I cultivate in the forest has no effect on the destruction of the forest. 

 .ندارد زدایی جنگلی بر تأثيرتوليد زغال  من از درختان برایاستفادۀ ميزان 
The extent to which I use trees to produce charcoal has no effect on deforestation. 

 .ندارد ها جنگل بهبود ی برتأثيرنهال ی   کاشت
Planting a sapling does not affect the improvement of forests. 

 .نيستگردشگری از جنگل بر روند تخریبی جنگل اثرگذار  یها استفادهميزان 
The amount of tourism use of the forest does not affect the process of forest destruction. 

 یریپذ تيمسئول
responsibility 

 
0/93 

 .هر کشاورز در قبال تخریب جنگل مسئول است
Every farmer against the destruction of the forest is responsible. 

Han (2015) 
Zhang et al. (2013) 
Gao et al. (2017) 
Onwezen et al. 

(2013) 
Landon et al. 

(2017) 

 .مهمکاری کن ها تيفعالدر  محاضر ها جنگلمن برای حفاظت از 
I am willing to cooperate in activities for the protection of forests. 

 .سنگين پرداخت کند یها مهیجرهر شخص در قبال تخریب جنگل باید 
Every person has to pay heavy fines for destroying the forest. 

 .جززی از وظایف افراد بومی است رسانند یمتذکر به افرادی که به جنگل آسيب 
It is part of the duty of the natives to warn people who are harming the forest. 

 .دهم یم اطالع ربط یذ ینهادهاو  ها سازمانآن را به حتماً  نم،يبب یستیز  طيمحمشکل   ی ییجا اگر در
If I see an environmental problem somewhere, I will inform the relevant organizations 

and institutions. 

 .کنم یکم  مال ها جنگلحفاظت از  یبرااضرم داوطلبانه ح
I am willing to volunteer to help protect the forests. 

 .بينم میمن جنگل آسيب ببيند خود را مسئول های  فعاليتبابت اگر 
If the forest is damaged due to my activities, I consider myself responsible. 

 

 

 کارآمدی نتيجه
Outcome Efficacy 

 

0/90 

راهکار خوبی برای استفاده از درختان خشکيده برای مصارف مختلف های  شاخهانتخا  درختان و  مبه نظر

 .استجنگل 
In my opinion, choosing dried trees and branches for different purposes can be a good 

way to use forest trees. 

Steg & De Groot 

(2010) 
Harland et al. 

(2007) 

 

 .رفته باشد بين ازدرختان  تا حدودی جایگزین تواند یمکاشت نهال  مبه نظر
In my opinion, planting saplings can replace the lost trees to some extent. 

 .باشندبرای حفاظت از جنگل بانان خوبی  قرقتوانند  می یباانرژافراد محلی و جوانان  مبه نظر
In my opinion, local people and energetic young people can be good guardians for forest 

protection. 
 .است برای حفاظت از جنگل در جنگل راه مناسبی نکردن غيرکشاورزی برای کشت یها اشتغالبه نظرم 

In my opinion, non-agricultural employment is a good way to protect the forest. 
 .مهار کنند تر عیسررا  ها یسوز آتش توانند یمافراد محلی در صورت نياز  مبه نظر

In my opinion, local people can control fires faster if needed. 
 .بسيار مهم است برای حفاظت از جنگل سنگين برای قاچاق زغال یها مهیجربرخورد قانونی و به نظرم 

In my opinion, legal action and heavy fines for charcoal smuggling are very important to 

protect the forest. 
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 2 جدولادامۀ 

 

 

 مدیآخودکار
Self-efficacy 

 

0/78 

.مفيد باشم ها جنگلدر محافظت از  توانم یم کنم یماحساس   
I feel that I can be useful in protecting forests. 

Bamberg et al. 

(2007) 
Harland et al. 

(2007) 
Onwezen et al. 

(2013) 

 .به نظرم محافظت از جنگل آسان است
I think it is easy to protect the forest. 

 .ارازه دهم ها جنگلبرای کاهش تخریب  یا برنامه توانم یمکنم  میاحساس 
I feel that I can present a plan to reduce the destruction of forests. 

 .در این زمينه فعاليت کنم توانم یماعتقاد دارم که فردی دوستدار جنگل هستم و 
I believe that I am a person who loves the forest and I can work in this field. 

 .را دارم ها جنگلدانش و مهارت الزم برای محافظت از 
I have the necessary knowledge and skills to protect forests. 

 .باشمکارامد فردی معتقد و  توانم یمبرای حفاظت از جنگل 
I can be a reliable and efficient person to protect the forest. 

 

 هنجار ذهنی
Norms Subjective 

 

0/84 

 .اند مخالفتخریب جنگل با اطرافيان نزدی  من  بيشتر
The majority of people close to me are against the destruction of the forest. 

Harland et al. 
(2007) 

De Groot et al. 

(2007) 

 .کنند یمترغيب  ها جنگلمرا به حفاظت از اند،  بيشتر افرادی که برای من مهم
Most of the people who are important to me encourage me to take measures to protect 

forests. 
 .هستند ها جنگلافرادی که نظرشان برایم اهميت دارد مخالف تخریب 

People whose opinion is important to me are against the destruction of forests. 
 .کند یمتشویق  ها جنگلدوستان و همسایگانم، مرا به محافظت از 

My friends and neighbors encourage me to protect forests. 
 .حفاظت از جنگل برایم جالب و جذا  است در زمينۀدیگران  یها تيفعال

Other people's activities related to forest protection are interesting and attractive to me. 

 

 هنجار اخالقی
Moral Norm 

 

0/95 

 .هستيم آنهاموظف به مراقبت از و ما جززی از زندگی ما هستند  ها جنگل
Forests are a part of our lives that we are obliged to take care of. 

Gärling et al. 

(2003) 
Han (2015) 

Zhang et al. (2017) 
Landon et al. 

(2017) 
 

 .کنم یماگر به جنگل آسيب برسانم احساس گناه 
If I damage the forest, I feel guilty. 

 .محافظت از جنگل جززی از اصول اخالقی من است
Protecting the forest is part of my moral principles. 

 .دیگران را از آسيب رساندن به جنگل منع کنمم فموظ کنم یماحساس 
I feel it is important to prevent others from harming the forest 

 .محافظت کنم، احساس خوبی دارم ها جنگلاگر از 
If I protect forests, I feel good. 

 از اصول وجدانی در درون من است. ها جنگلمحافظت از  در زمينۀ فعاليت و اقدام
Carrying out activities and measures to protect forests is one of my conscientious 

principles. 

 احساس گناه
Guilt emotion 

 
0/92 

 .کنم یم پشيمانی احساس شکنم یم را درختی شاخۀهنگامی که 
When I break a tree branch, I feel regret. 

Bamberg et al., 

2007 
Harland et al., 

2007 

 .کنم یم وجدان عذا  احساس رسانم یم آسيب درختان به که هنگامی
When I damage the trees, I feel guilty. 

 .کنم سرزنش را خودم شود یم موجب جنگل تخریب
The destruction of the forest makes me blame myself. 

 .کنم یم پيدا شرمساری احساس جنگل به رساندن آسيب با
I feel ashamed by harming the forest. 

 .شود من می ناراحتی سبب تر درختانِ قطع
Cutting down trees makes me feel uncomfortable. 

 

 احساس غرور
Pride emotion 

 

0/91 

 .کنم یم افتخار احساس ها جنگل از محافظت با
I feel proud by protecting forests. 

Tracy & Robins, 

2007 
Harth et al., 2013 
Onwezen et al., 

2013 

 

 .دهد یم رضایت من احساس به درختان از مراقبت
Caring for trees gives me satisfaction. 

 .باشم داشته بودن برتری احساس تا شود یم سبب ها جنگل از حفاظت
Protecting forests makes me feel superior. 

 .باشم داشته بودن ارزشمند احساس تا شود یم سبب ها جنگل از حفاظت
Protecting forests makes me feel valuable 

 .دارم خوبی احساس درختان از حفاظت با
I feel good about protecting trees. 
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 2 جدولادامۀ 

 رفتار
Behavior 

 
0/85 

 .گيرد یمبه جنگل انجام  نزدن خسارت برحسبکشاورزی خانواده من  یها تيفعال
My family's agricultural activities are carried out in accordance with the absence of 

damage to the forest. 

Larson et al. 

(2015) 
Castilho et al. 

(2018) 

 .دهند یمانجام  ها جنگلاهالی روستا کشاورزی خود را بدون تخریب 
The villagers do their agriculture without destroying the forests. 

 .به درختان آسيب نرسانند ها دامتا  دهم یمتعليف دام را در منزل انجام 
I do livestock collection at home so that the animals do not harm the trees. 

 .شوم ینمجنگل محدودۀ برای گسترش زمين کشاورزی خود وارد 
I do not enter the forest to expand my agricultural land. 

 .کنم یمخش  استفاده  یها شاخهسوخت و چو  مصرفی خانواده از درختان و  نيتأمبرای 
I dry trees and branches to provide fuel and wood for the family. 
 .دهم یمبه گردشگران برای خاموش کردن آتش پس از تر  محل استراحت خود تذکر 

I advise tourists to put out the fire after leaving their resting place. 

 

  ها افتهی
 و یاجتمیییا  فیییردی، یهیییا یژگییییو توصیییی 

   یانپاسخگو شناختی جمعیت

ميلانگين سلن پاسلخگویان در     ،هلا  افتله ی براساس

 22پاسخگو  نیتر جوانسن  ،سال 0/32تحقيق، نمونۀ 

 در زمينلۀ سلال بلود.    83آنهلا  ترین  مسنسن و سال 

 3/29 به این ترتيب بود:پاسخگویان، نتایج  سواد سط 

نفللر(  98درصللد ) 3/16، سللواد یبللنفللر(  36درصللد )

درصلد   3/9نفر( راهنملایی،   91درصد ) 3/20ابتدایی، 

 3/1نفر( دیرلم،  30درصد ) 3/13نفر( دبيرستان،  16)

نفللر(  26درصللد ) 3/6دیللرلم،  فللوقنفللر(  9درصللد )

و بلاالتر.   سلانس يل فلوق نفر(  6درصد ) 0/3ليسانس و 

درصد  32اسخگویان مرد و درصد پ 98براساس نتایج، 

هلل بودنلد.   أمت (نفر 299)درصد  89بين این از  وزن 

درصلد   3/32محللی،   یها تشکلعضویت در  در زمينۀ

محللی   یهلا  تشلکل از افراد عضویت خلود را در یکلی   

 مرتعللداری، مللددکار  جنگلللداری، مللددکار  )مللددکار

 .  کردندمصرف( اعالم  توليد، تعاونی آبخيزداری، تعاونی

درصللد  39، هللا جنگلللاز نظللر وابسللتگی بلله   

خلود را در حلد   خلانوادۀ  پاسخگویان وابستگی خود و 

درصد آنلان   2و تنها حدود کرده متوسط و زیاد اعالم 

نللوع  زمينللۀ. در ذکللر کردنللدوابسللتگی را خيلللی کللم 

درصد پاسلخگویان   38 که معيشت نيز نتایج نشان داد

 3/36و باغللداری راه درصللد از  3/22زراعللت، راه از 

معللاش خللود را فللراهم عمللدۀ دامللداری راه درصللد از 

 .آورند یم

 پژوهش متغیرهای بین یهمبستگ
بين متغيرهلای تحقيلق، از    ۀرابطبررسی  منظور به

کله   گونه همانآزمون همبستگی پيرسون استفاده شد. 

رفتللار حفاظللت از ، متغيللر دهللد یمللنشللان  3جللدول 

(، r=39/0) آگلاهی از عواقلب  بلا متغيرهلای    هلا  جنگل

(، r=29/0) ملدی اخودکار، (r=38/0) یریپلذ  تيمسئول

(، r=33/0) هنجللار اخالقللی(، r=23/0)هنجللار ذهنللی 

( r=29/0)احسللاس غللرور  و (r=31/0) احسللاس گنللاه

حلاکی از   موضلوع این دارد.  یدار یمعنمثبت و  ۀرابط

آن است که هرچه خانوارهای روستایی بله پياملدهای   

باشند و همچنين  تر آگاه زدایی جنگلتخریب جنگل و 

مسللئوليت بيشللتری در حفاظللت از  احسللاس هرچلله

نيز  یرفتارهای حفاظتی بيشتر ،داشته باشند ها جنگل

 بلين  پلژوهش،  یهلا  افتله ی براسلاس . دهنلد  یمل نشان 

 در قبللال و رفتللار خانوارهللای روسللتایی مللدیاخودکار

 وجلود  یدار یمعنل  و ارتبا  مثبت ها جنگل از حفاظت

 رفتارهای اگر خانوارهای روستایی که امعن این به. دارد

 رفتارهلای  ،کننلد در   آسلان  را هلا  جنگل از حفاظت

و  کننلد  یمل تأیيلد   بيشلتر  اخالقلی  نظر از را حفاظتی

 .دهند یمانجام 
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 قيتحق یرهايمتغ نيب یهمبستگ بیضرا سیماتر -3 جدول
Table 3. Matrix of correlation coefficients between research variables 

significant at the 5% level*significant at the 1% level** 

 از حفاظیت  رفتیار  بیر  مؤثر  وامل  لی مدل یواکاو

 هنجار یساز فعال مدل اساس بر زاگرس یها جنگل

 یهلا  شلاخص  از مدل بودن پذیرفتنی تعيين برای

 زیلر  شرایط باید مدل برازش .شد استفاده مدل برازش

 ( بله chi-square) یکلا  مربلع  نسلبت  :باشد داشته را

کمتللر از  RMSEA و 9 از ( کمتللرdf) یآزاددرجللۀ 

08/0 (Hu & Bentler, 1999)ۀرابط ترتيب همين . به 

 و شدبررسی  هنجار یساز فعال یتئور در متغيرها بين

 بله  نسبت یکا مربع یادشده، به مراتب توجه با سرس

 یبلرا  خطلا  مربع ميانگين ریشه تقریب و یآزاد درجۀ

 یآزاد درجلۀ  بله  یکلا  مربع نسبت. محاسبه شد مدل

خطللا  مربللع ميللانگين ریشللۀ تقریللب و 89/2برابلر  

(RMSEA برابللر )همچنللين(3)جللدول  اسللت 03/0 . 

 بللرازش ماننللد شللاخص یگللرید مهللم یهللا شللاخص

و  33/0 2هنجارشلده  بلرازش  ، شاخص83/0 1تطبيقی

 تلوان  یمل بنلابراین   بلود.  82/0 3شاخص توکر للویس 

 پذیرفتنی دارد. برازش مدل که گرفت نتيجه

                                                                                    
1. Comparative Fit Index 
2. Normed Fit Index 
3. Tucker Lewis Index 

 اثرهللای اسللتاندارد، کللل اثرهللای ميللزان 9 جللدول

ملدل تحقيلق    اسلتاندارد  ميرمسلتق يغاثرهای  و مستقيم

برای بررسی متغيرهای مثثر بلر رفتلار، هنجلار اخالقلی،     

خانوارهللای روسللتایی احسللاس گنللاه و احسللاس غللرور  

. دهلد  می نشان های زاگرس را منظور حفاظت از جنگل به

 شلود،  ملی مشلاهده   3شکل  و 9 جدول در که طور همان

، (P<،39/0=Beta 001/0)يرهلللای آگلللاهی از نيلللاز متغ

، آگاهی از عواقلب  (001/0P<،39/0=Beta)هنجار ذهنی 

(001/0P<،30/0=Beta)  001/0)و خودکارامللللللللدی 

P<،23/0=Beta)، بلر  یدار یو معنل  يممثبت، مستق يرتأث 

دارنلد. متغيرهلای آگلاهی از نيلاز و      متغير هنجار اخالقی

تری نسبت به متغيرهلای آگلاهی    هنجار ذهنی تأثير قوی

از عواقللب و خودکارامللدی دارنللد. ایللن چهللار متغيللر در  

درصد از تغييلرات متغيلر هنجلار اخالقلی را      93مجموع 

   .کنند بينی می پيش
 (P<،39/0=Beta 001/0)نجللار اخالقللی متغيللر ه

متغيلر احسلاس    بر یدار یو معن يممثبت، مستق يرتأث

 001/0)گنللللاه دارد و متغيللللر هنجللللار اخالقللللی  

P<،93/0=Beta ) و  يممثبللت، مسللتقدارای تللأثير نيللز

 بر متغير احساس غرور است. دار یمعن

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 يرهامتغ
 :X1عواقب از آگاهی

Awareness of 
consequences 

1          

 X2: يازاز ن آگاهی
Awareness of Need 

0/08 1         

 X3: یریپذ تيمسئول
responsibility 

**
0/47 *

0/13 1 
 

      

 X4: يجهنت مدیآکار
Outcome Efficacy 

**
0/24 0/08 

**
0/52 1 

 
     

 X5: مدیآخودکار
Self-efficacy 

**
0/52 **

0/36 **
0/46 *

0/17 1 
 

    

 X6: یذهن هنجار
Norms Subjective 

**
0/46 *

0/18 **
0/24 *

0/12 **
0/24 1     

 X7: یاخالق هنجار
Moral Norm 

**
0/55 **

0/26 **
0/24 **

0/25 *
0/12 **

0/58 1    

 X8:گناه احساس
Guilt emotion 

**
0/40 **

0/33 **
0/16 **

0/29 0/02 
**

0/45 **
0/76 1   

 X9غرور:  احساس
Pride emotion 

**
0/30
 **

0/43 0/04
 **

0/21
 **

0/17
 **

0/44
 **

0/69
 **

0/81 1  

 X10: رفتار
Behavior 

**
0/46
 

0/01 **
0/38
 

0/09
 **

0/25
 **

0/27
 **

0/47
 **

0/31 **
0/25 1 

      درصد 1در سط   دار یمعن **          درصد                   9در سط   دار یمعن *
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 001/0)يرهللللللای هنجللللللار اخالقللللللی  متغ

P<،93/0=Beta ) 001/0)و احسلللللللاس غلللللللرور 

P<،29/0=Beta)، یدار یو معنل  يممثبت، مسلتق  يرتأث 

 001/0)دارند. متغيرهای آگاهی از نياز  متغير رفتار بر

P<،39/0=Beta) 001/0)، هنجللللللللار ذهنللللللللی 

P<،39/0=Beta)  001/0)، آگللللللاهی از عواقللللللب 

P<،30/0=Beta)  001/0)و خودکاراملللللللللللللدی 

P<،23/0=Beta)    ی بلر  دار یمعنل تلأثير غيرمسلتقيم و

 مفهلومی تحقيلق  ملدل   یلت نها رفتار دارنلد. در متغير 

بلرای بررسلی متغيرهلای ملثثر بلر رفتلار حفاظلت از        

و  39، 98، 93 يلب ترت بله  تواند یمهای زاگرس  جنگل

هنجللار اخالقللی،  يرهللایمتغ ييللراتدرصللد از تغ 32

بينی کنلد.   را پيش رفتارو  احساس گناه، احساس غرور

 د.ان ودهدار نب یروابط در مدل مورد نظر معن دیگر

 برازش یها شاخص با ساختاری مدل انطباق ميزان نتایج -3 جدول
Table 4. Results of the degree of compliance of the structural model with the fit indices 

 Indicator  RMSEA CMIN/DF شاخص

 0/1 <5> (Acceptance threshold) پذیرشآستانۀ 

 0/072 2/860 (amount) مقدار

 هنجار یساز فعالدر مدل  بينی پيش يرهایمتغ يرتأث -9 جدول
Table 5. The effect of prediction variables on the Norm Activation Model 

 متغير
Variable 

 آگاهی از عواقب
Awareness of 
consequences 

 مدیآخودکار
Self-

efficacy 

 هنجار ذهنی
Norms 

Subjective 

 آگاهی از نياز
Awareness 

of Need 

 پذیری مسئوليت
responsibility 

مدی آکار
 نتيجه

Outcome 
Efficacy 

هنجار 
 اخالقی
Moral 
Norm 

احساس 
 گناه

Guilt 
emotion 

احساس 
 غرور

Pride 
emotion 

 رفتار
Behavior 

 

 کل استاندارد هایاثر
Total standard effects 

    

 هنجار اخالقی
Moral Norm 

0/30 0/27 0/45 0/29 0/05 0/08 - - - - 

 احساس گناه
Guilt 

emotion 
0/23 0/20 0/34 0/22 0/03 0/06 0/76 - - - 

 احساس غرور
Pride 

emotion 
0/20 0/18 0/30 0/19 /03 0/05 0/67 - - - 

 رفتار
Behavior 

          

 استاندارد مستقيم هایاثر
Standard direct effects 

    

 هنجار اخالقی
Moral Norm 

0/30 0/27 0/45 0/29 0/05 0/08 - - - - 

 احساس گناه
Guilt 

emotion 
- - - - - - 0/76 - - - 

 احساس غرور
Pride 

emotion 
- - - - - - 0/67 - - - 

 رفتار
Behavior 

- - - - - - 0/67 0/03 0/24 - 

 استاندارد ميرمستقيغ هایاثر
Standard indirect effects 

    

 هنجار اخالقی
Moral Norm 

- - - - - - - - - - 

 احساس گناه
Guilt 

emotion 
0/23 0/20 0/34 0/22 0/03 0/06 - - - - 

 احساس غرور
Pride 

emotion 
0/20 0/18 0/30 0/19 0/03 0/05 - - - - 

 رفتار
Behavior 

0/16 0/14 0/23 0/15 0/02 0/04 0/14 - - - 
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 هنجار یساز فعالسازی معادالت ساختاری مدل  مدل -3شکل 
Figure 2. Structural equation modeling Conceptual research model 

 بحث  

حاکی از آن است کله متغيلر هنجلار    پژوهش نتایج 

خانوارهای روستایی برای  رفتاراخالقی از عوامل مثثر بر 

محققلان  . اسلت مسلتقيم   صورت به ها جنگلحفاظت از 

؛ Aguilar‐Luzón et al., 2013؛ Opp, 2013دیگللر )

Mullan et al., 2015 ؛Wittenberg et al., 

 هلای  پژوهشنيز در ( Trihadmojo et al., 2020؛2018

 هنجلار اخالقلی،  دسلت یافتنلد.    یخود به نتایج مشابه

 رفتلار  ی  دادن انجام اخالقی برای الزامات و احساسات

روسلتایيان و  (. بنلابراین  Ito et al., 2018اسلت )  خاص

 یشللتريب بلله ميللزان تر،يشللبللا تعهللد اخالقللی ب افللراد

 انجلام  را ها جنگلو حفاظت از محيطی  زیست یرفتارها

 نشلان  یطل يمح سلت یزمعنادار شلدن اخلالق    .دهند یم

خانوارهلای   بيشتر هرچه یبندیپابا  توان یم که دهد یم
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0/40 

0/46 

0/78 

0/81 

 آگاهی از عواقب

Awareness 

of 

consequence

s 

 هنجار اخالقی
Moral Norm 

93/0 R
2

= 

 احساس گناه
Guilt 

emotion 

R
2

=0/58 

 

 خودکارآمدی

Self-efficacy 

 

0/45 

0/90 0/94 0/44 0/56 0/44 

 هنجار ذهنی

Norms Subjective 
 

0/81 0/59 0/67 0/98 0/75 

0/91 

0/68 

0/64 

0/81 0/86 

0/78 

0/91 

 احساس غرور
Pride emotion 

 R
2

=0/45 

0/30 0/76 

0/67 

 رفتار
Behavior 

R
2

=0/32 
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 زمينۀ ،ها جنگل با در برخورد اخالقی اصول به روستایی

  طيمحلل سللازگار بللاو  حفللاظتی یرفتارهللادادن  انجللام

آورد. بنلابراین هنجارهلای    وجلود  بله  هاآن در را ستیز

رکن مهملی در راهبردهلا و ملدیریت     توانند یماخالقی 

در مناطق روستایی باشلند،   ژهیو بهدر کشور و  ها جنگل

از جایگلاه واالیلی برخلوردار     ها جنگلحفاظت از  چراکه

. اسلت  یبوده و بخش مهملی از تعهلدات دینلی اسلالم    

 بلومی  افلراد  نگلاه  در موضلوع  ایلن  بر شود یمپيشنهاد 

 شلده  ديتأک مذهبی و دینی یها آموزه بر تکيه با ژهیو به

 مسللئوليت و خللاطر تعلللق احسللاس کشللاورزان در و

 ایلن  از تلا  شلود  تقویلت  الهلی  مواهب برابر در شخصی

 منلابع  از حفاظلت  و نگهلداری  بلرای  افلراد  ایلن  طریق

 محتواهللایبلله  اسللت بهتللر .شللوند برانگيختلله جنگلللی

 بللا محلللی مجللامع و مسللاجد در مللذهبی و فرهنگللی

 و طبيعللی و جنگلللی منللابع اهميللت و ارزش محوریللت

 قلرآن  در شلده  ارازله  مفلاهيم  گسترش و بسط همچنين

 محيط از حفاظت اهميت دربارۀ موجود احادیث و کریم

 د.شو یبيشتر یتوجه زیست

دارای تلأثير  از عوامل احساس غرور  ،نتایجبراساس 

 Onwezen et)دیگلر  محققان . استبر رفتار مستقيم 

al., 2013 ؛Setiawan et al., 2014 ؛Savari et al., 

 ینيلز بله نتلایج مشلابه    ( He & Zhan, 2018؛ 2021

 در زمينلۀ هنگلامی کله فلرد رفتلاری      نلد. ا هدست یافت

و  کند یمانجام دهد احساس غرور  ها جنگلحفاظت از 

 کله تکلرار   شود یمارزشمندی و رضایت درونی حاصل 

گلذاری متغيلر   تأثيربلا توجله بله     .در پی داردرفتار را 

احساس غلرور بلر رفتلار خانوارهلای روسلتایی بلرای       

حفاظلت از  بلا   کله  شود یمتوصيه  ها جنگلحفاظت از 

ایجاد این احساس در افلراد شلد و بله    سبب  ها جنگل

احتلرام بله    هلا  جنگلل حفاظلت از  این باور رسيد کله  

و تخریب  زدایی جنگلآینده است. ازآنجا که  یها نسل

از گذشلته تلاکنون در    ها جنگلو  ستیز  طيمحمنابع، 

شلده اسلت و ایلن    تبلدیل  بين افراد جامعه به علادت  

فرهنگ بروز یافته و ناخواسلته  مثابۀ نوعی  بهعادت هم 

د، نهادهلا و  اافلر  بلا  بایلد  ،از رفتلار شلده اسلت    یجزز

بدعادتی و بدمصرفی صحبت کرده  در زمينۀ ها سازمان

 .را بيان کردو هشدار و انذار الزم 

یکی از عوامل مثثر بر که نتایج همچنين نشان داد 

هنجار  ،استغيرمستقيم، هنجار ذهنی  صورت بهرفتار 

بلر متغيلر    یدار یمعنل مثبت، مسلتقيم و   تأثيرذهنی 

هنجار اخالقی دارد و از طریق هنجار اخالقی بر رفتلار  

 ) دیگلر محققلان  . گذارد یم تأثيرروستایی  یخانوارها

Han, 2015؛ Botetzagias et al., 2015؛Zhang et 

al., 2017 ؛Wittenberg et al., 2018 ؛Trihadmojo 

et al., 2020؛ Holt et al., 2021 ) های پژوهشنيز در 

 بله هنجار ذهنلی   دست یافتند. یخود به نتایج مشابه

 بسلتگان  مانند) مهم زندگی فرد افراد کهاست معن این

 بلرای رفتلار خانوارهلای روسلتایی     بلر ( همسلایگان  یا

 ۀدهنلد  نشلان کله   گلذارد  یم تأثير ها جنگلحفاظت از 

رفتللار  مللورد در افللراد دیگللر نظللر بلله اهميللت ميللزان

تأیيلد  هنجار ذهنلی،  در واقع . ستها جنگلحفاظت از 

رفتار فرد توسلط دیگلران اسلت.    نشدن  تأیيدیا  شدن

تشللویق  بللااگللر رفتللار مطلللو  خانوارهللای روسللتایی 

دیگلران  سلرزنش   بلا هلا  رفتار نلامطلو  آن  و دیگران

هللا تللأثير رفتارهللای حفللاظتی آن ، بللررو شللود بلله رو

بنابراین تشویق خانوارهای روستایی توسلط   ؛گذارد یم

 نيللزخللانواده، اقللوام، دوسللتان، همسللایگان و  یاعضللا

و منللابع طبيعللی   سللتیز  طيمحللادارۀ و  یجنگلبللان

سللمت رفتارهللای حفاظللت از  بللههللا را آن توانللد یملل

ارتبا  خانوارهای  افزایشسوق دهد؛ بنابراین  ها جنگل

ی در رفتلار  محلل  یهلا  سازمانبا روستایی با یکدیگر و 

. در ایلن  خواهلد بلود   رگلذار يتأث هلا  جنگل حفاظت از

 دارایبلا شناسلایی افلراد     کله  شلود  یمل توصيه  زمينه

ماننلد روحللانيون، معلمللان،   بيشللترمنزللت اجتمللاعی  

سفيدان روستا و نيلز کشلاورزان نمونله     بزرگان و ریش

ارتبلاطی بهلره    یهلا  کانلال  منزللۀ  بله ها از آن توان یم

روز کلردن اطالعلات    با شناسایی و به عبارتی بهگرفت. 

در ارتبلا  بلا حفاظلت از     بلرداران  بهلره این دسلته از  

 بقيله ، زمينه برای گسترش اطالعات مفيد در ها جنگل

 .شود میفراهم 
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 بلر  یدار یمعنو  مثبت مستقيم تأثير آگاهی از نياز

 بلر  اخالقلی  هنجلار  قیطر از دارد و نيز اخالقی هنجار

محققلان  . گلذارد  یمل  تلأثير  هلا  جنگل از حفاظت رفتار

 ,.Savari et al؛ Mohammadi et al., 2018 ) دیگلر 

 نلد. ا هکلرد تأیيد خود آن را  های پژوهش( نيز در 2021

 هنجلار اخالقلی   بلر  نيلاز  از آگلاهی  تلأثير  بله  توجه با

 ،هلا  جنگلل  از حفاظلت  در قبلال  خانوارهای روسلتایی 

 روسلتایی خانوارهلای   آگاهی افزایش از طریق توان یم

حفاظلت از   للزوم  و آمدهپدید یطيمح ستیز بحران از

اخالقلی   تعهلدات  ،ها جنگل خصوص بهو  ستیز  طيمح

 ایلن  در کلرد. تقویت  حفاظتی رفتارهای برای را هاآن

 یهلا  برنامله  طریق تدار  از توانند یم مسئوالن زمينه

 غيلره  و نصلب پوسلتر   فليلم،  نمایش همچون آموزشی

خانوارهای کردن  آگاه ضمن روستایی،خانوارهای  برای

 و ها جنگلو  ستیز  طيمححفاظت از  لزوم روستایی از

 تعهلدات  آنهلا،  بلرای  عمللی  و سلاده  راهکارهلای  ۀاراز

 از حفاظلت  رفتارهای دادن انجام برای را هااخالقی آن

 .ارتقا بخشند ها جنگل

عاملل  دیگلر  خودکاراملدی   ،نتایج تحقيلق  براساس

بر رفتار خانوارهای روستایی بلرای حفاظلت   دارای تأثير 

و  مثبلت  مسلتقيم  تلأثير  یملد اخودکارست. ها جنگلاز 

 هنجلار  قیل طر از دارد و اخالقلی  هنجلار  بلر  یدار یمعن

. گلذارد  یم تأثيرنيز  ها جنگل از حفاظت رفتار بر اخالقی

 & Steg؛ Bamberg & Moser, 2007 دیگر )محققان 

De Groot, 2010 ) تأیيد خود آن را  های پژوهشنيز در

هنجلار   بلر  مدیاخودکار ثرثم نقش به توجه با ند.ا هکرد

 از حفاظلت  در خصلوص  خانوارهلای روسلتایی   اخالقلی 

خانوارهلای   در اعتقلاد  ایلن  ایجلاد  بلا  توان یم ،ها جنگل

زمينلۀ  در   فعاليلت و  هلا  جنگلل حفاظت از  که روستایی

 تعهلد  ایجلاد  سلبب  ،اسلت  پلذیر  امکلان حفاظت از آنها 

دادن  انجلام  اعتقاد فرد به توانلایی  .شدها آن در اخالقی

سلبب   ، جنگلل بلرای حفاظلت از   هلا   فعاليلت و  اقدامات

رفتارهلا و   دادن انجلام . دشلو  یم در وی رفتار این بهبود

خانوارهلای   توسلط  هلا  جنگلل حفاظلت از   یهلا  تيفعال

 خود زندگی در آنها که است تغييراتی واقع در روستایی

 ازخانوارهلای روسلتایی    شلدن  واقلف . کننلد  یمل  ایجاد

 در سلهولت  خصوص به و ها جنگلحفاظت از  یها روش

 اطمينلان  بلرای  ییهلا  برنامه و راهبردهاتدوین  اقدامات

 جنگللل از حفاظللت از سللهولت خانوارهللای روسللتایی

 انجللام و هللاآن در اخالقللی تعهللد در ایجللاد توانللد یملل

 .باشلد  اثرگلذار  هلا آن توسط حفاظتی مناسب رفتارهای

 و دوللت  توسلط  الزم تسلهيالت  در این زمينله عرضلۀ  

 حفلاظتی هلای   فعاليلت کردن تر  آسانامر برای  متوليان

 .شود میپيشنهاد  نيز

مثبلت، مسلتقيم و    تلأثير متغير آگلاهی از عواقلب   

بر متغيلر هنجلار اخالقلی دارد و از طریلق      یدار یمعن

 تلأثير روسلتایی   یخانوارهلا هنجار اخالقلی بلر رفتلار    

 هلا  پلژوهش برخلی   یهلا  افتهیبا  نتيجه . اینگذارد یم

(De Groot & steg, 2009؛Ibtissem, 2010 ؛ 

Derckx, 2015 ؛ Savari et al., 2021.مطابقت دارد ) 

نلامطلو    نتلایج  خانوارهای روسلتایی از  بيشتر آگاهی

 شلود  می موجب ها جنگلرفتارشان در قبال حفاظت از 

 تعاملل  در سلت یز  طيمح با تر اخالقی شکلی به هاآن تا

از  خانوارهای روسلتایی  آگاهی و در واقع اطالع .باشند

 هلا  جنگلل  بلر  هایشلان  فعاليلت  منفی و مثبت هایاثر

 رفتارهلا  آن نلدادن  انجلام  یلا دادن  انجلام  در تواند یم

عواملل   ترین مهم از یکی زمينه در این .باشد تأثيرگذار

از  آنلان  یاطالعل  یبل  زیست، محيط افراد به توجهی بی

 ,.Desa et al) اسلت  زیست محيط بر فعاليتشان تأثير

تغيير  به است ممکن رفتار یامدهايپ از آگاهی. (2011

 محليط  بلا  تلر  مسلئوالنه  تعاملل  و فلرد  رفتلار  بهبود یا

 از آگاهی توجه شایان تأثير به توجه با .بينجامد زیست

 زمينۀدر  خانوارهای روستایی اخالقی بر هنجار عواقب

آگلاهی   افلزایش  طریق از توان یم ،ها جنگل از حفاظت

 بلر  شلان یها تيل فعال نتایج مضر از خانوارهای روستایی

 در را هاآن اخالقی ، تعهداتکره زیست و دیگران خود،

 کلرد.  تقویلت  هلا  جنگلل  از رفتارهلای حفاظلت   زمينۀ

 افلزایش  با هدف ترویجی آموزشی یها کالسبرگزاری 

 رفتارهلای  دربلارۀ  خانوارهای روستایی آگاهی دانش و

 و آموزش .رسد یم نظر به ضروری ها جنگل از حفاظت
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 خانوارهای روستایی موجلب  یبرا ترویجی یها تيفعال

عواقب  از علمی، نکات یريفراگ بر افزون آنها تا شود یم

 هلا  جنگلل رفتارهای نامطلو  خود در قبال حفاظت از 

 دربلارۀ  روسلتایی خانوارهلای   کله  تا وقتلی . شوند آگاه

 مناسلب  برخورد انتظار باشند، نداشته آگاهی موضوعی

 شلان یها تيل فعال قبلال  در یریپلذ  تيمسئول و هاآن از

 اطالعلات  انتقلال  ،زمينله  ایلن  در. بلود  خواهد معنا بی

جهلت   در یکشاورز ترویج یها نظام و ها آژانس توسط

سللمت حفاظللت از  بللههللدایت خانوارهللای روسللتایی 

 .دارد یا ژهیو اهميت ها جنگل

 دادن انجلام  بلرای  فرد اخالقی تعهد اخالقی هنجار

 اسلت و  مثثر افراد یها یريگ ميتصم بر خاص، یرفتار

 اخالقلی  هنجار متغير .ندک یم بينی پيش را افراد رفتار

 احسلاس  متغيلر  بلر  یمعنلادار  و مستقيم مثبت، تأثير

بللا  نتيجلله ایللن و دارد گنللاه احسللاس متغيللر و غللرور

؛ Onwezen et al., 2013 ) ها پژوهش برخی یها افتهی

Hamid et al., 2021 ؛ Bamberg & Moser, 2007 

( Steg & De Groot, 2010 ؛Bamberg, 2013  ؛

 سلبب  غلرور  و گنلاه احسلاس  در واقلع   مطابقت دارد.

بلا   همراسلتا  کله  دهند بروز را عملی افراد که شود یم

 بللا تللوان مللیبنللابراین . اسللت اخالقللی یهنجارهللا

 در خانوارهلای روسلتایی  اخالقلی   تعهلدات  برانگيختن

 در صلورت  آنها که شد سبب ها جنگلحفاظت از  قبال

 و افتخلار  غلرور  احساس مطلو ، رفتارهای دادن انجام

 و در بخشلند  ارتقلا  حتلی  و دهنلد  ادامه را آن و کنند

و  گناه احساس نامطلو ، رفتارهایدادن  انجام صورت

 رفتارهلا خلودداری   گونله  این تکرار از و کرده پشيمانی

 آموزشلی  یهلا  کلالس  برگلزاری  ،زمينله  این در. کنند

 در درونلی  اخالقلی  انگيزۀ ایجاد در اثر مهمی ترویجی

 خواهلد  جنگلل از  حفاظت دربارۀ خانوارهای روستایی

محليط   قبلال  در مطلو  رفتارهای به را هاآن و داشت

 .خواهد کرد تشویق ها جنگلحفاظت از  و زیست

 یریگ جهینت

 زنلدگی  و حيلات  هلای  کانون از زاگرس های جنگل

 بله  نقلش  که ها جنگل این از حفاظت و است ایران در

 بایلد  دارد، آینلده  هلای  نسل و منطقه حيات در سزایی

 ملردم  و حلاکميتی  هلای  دستگاه همه وظيفه و دغدغه

 حياتی های ارزش و العاده فوق اهميت به توجه با .باشد

 و محلوری  نقلش  و جنگللی  های عرصه انکار غيرقابل و

 احيلاء  و حفاظلت  بشری، حيات تداوم در ها آن اساسی

در  زیبا حازز اهميت فراوانی است و زنده مخلوقات این

دربلارۀ تلرویج    قانونگذاران شود یمپيشنهاد این راستا 

ی درست ها روشها و کاربرد  فرهنگ حفاظت از جنگل

حفاظت از این منابع طبيعی و خدادادی بلا توجله بله    

ی با وضلع قلوانين   ا منطقهشرایط و مقتضيات محلی و 

ها گلام   بازدارنده در زمينۀ بروز رفتار حفاظت از جنگل

بخشلی   ی و آگلاهی سلاز  فرهنلگ هلا در   بردارند. رسانه

رو ارتبللا  بيشللتر  اقشللار جامعلله تأثيرگذارنللد؛ از ایللن

ی ملرتبط بلا   ها سازمانمای استانی با سازمان صداوسي

و  سلت یزطيمحل ها، منابع طبيعلی و   حفاظت از جنگل

ی متنللوع و هللا برنامللهتللالش بللرای توليللد و پخللش  

بينانه با هدف ایجلاد فرهنلگ درسلت حفاظلت از      واقع

ی دریلافتی  هلا  نهیهزاین منابع البته با در نظر گرفتن 

 .شود یمد پيشنها ها برنامه گونه نیابرای توليد و پخش 
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Abstract 
Forests, as one of the main sources of renewal, play an important role in creating a suitable 

environment for the development of economic and social activities and they are important assets for 

present and future generations. Therefore, their protection is very important. The purpose of this study 

was to explain the factors affecting the conservation behavior of Zagros forests using the norm 

activation model. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data 

collection. The statistical population of this study consisted of rural households in four villages of 

Doure Chegeni (N =1399) which based on Krejcie and Morgan table, the sample size of 300 

households was selected. Sample individuals were studied using stratified sampling method with 

proportional assignment. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose face 

validity was confirmed by a group of professors and experts. In addition, to determine the reliability, 

the pretest was used and confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient. The results of the 

structural equation model of path analysis showed that the four variables of need awareness, subjective 

norm, consequence awareness and self-efficacy affect the moral norm of individuals towards the 

protection of Zagros forests. Also, forest protection behavior is significantly explained by the moral 

norm and the variable of pride. 

Keywords: Zagros forests, rural households, doure Chegeni county, moral norm. 
 

 

 

 

  


