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 چکیده

 
 برداران بهرهمهارت  بر دانش، نگرش و رگذاریتأثترویجی  هایتکنیک و هاروش شناخت هدف با حاضر تحقیق
 از منظور پژوهش، این مدیریت پایدار منابع طبیعی در استان خراسان جنوبی صورت پذیرفته است. در دربارة

 کشاورزی، اراضی به شوندهتجدید طبیعی منابع تبدیل از جلوگیری برای تالش طبیعی منابع پایدار مدیریت
 و برداریگود عملیات و کاریبذر و کارینهال نهال، تولید طبیعی، منابع رویش رفیتظ از بیش برداشت از جلوگیری

 رویکرد. است مرتعی و جنگلی هایوردهافر آوریجمع و طبیعی منابع از برداریبهره مقررات رعایت شکنی،سله
 طبیعی منابع عرصةبود که در  رخانوا 02442 شامل تحقیق آماری جامعةهمبستگی است.  –توصیفی پژوهش
 با ایمرحلهچند ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش و کوکران فرمول از استفاده با. بودند فعال جنوبی خراسان
 پرسشنامه وسیلةاین افراد به  از هاداده. شدند یبررسانتخاب و  بردار بهره 292تعداد  ها آناز بین  متناسب انتساب

. روایی ابزار شد تحلیلوتجزیهدو بخش توصیفی و استنباطی  در SPSS 11.5 افزارنرم وسیلةگردآوری شد و به 
اعتماد ابزار  قابلیتشد؛  دییتأترویج و آموزش کشاورزی  نظرانبا نظر متخصصان منابع طبیعی و صاحب یریگ اندازه
 هایبخش برای کرونباخ آلفای ضریب محاسبة( و برداران بهرهنفر از  42طریق آزمون مقدماتی ) از نیز یریگ اندازه

دهد که دانش  وصیفی نشان میهای ت حاصل از یافته نتایج .شد دییتأ( a=91/2) طبیعی منابع پایدار مدیریت و نگرش
قرار « متوسط»در حد  8/9و انحراف معیار  28/22مدیریت پایدار منابع طبیعی با میانگین  دربارةکلی پاسخگویان 

در  22/12و انحراف معیار  84/00های مدیریت پایدار منابع طبیعی با میانگین  شیوه دربارة ها آندارد. نگرش کلی 
 درصد 2/24ها حکایت از آن دارد که مهارت کلی یافته برداران بهره مهارت مورد در ،قرار دارد« مثبت نسبت به»حد 

 انگریبدارد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی  قرار «متوسط»مدیریت پایدار منابع طبیعی در سطح  دربارةنفر(  122)
 موضوعی، متخصصان با مشاوره آموزشی، هایدوره در شرکت سابقةت که بین متغیرهای میزان تحصیالت، آن اس

 رابطةاطمینان  درصد 88مدیریت پایدار منابع طبیعی با  دربارة برداران بهرهعملی و متغیر دانش فنی  هایآموزش
 ،درصد 22 ترتیببه بینپیش متغیرهای که داد نشان گانهنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند .دارد وجود یدار یمعن
منابع طبیعی  برداران بهرهفنی، نگرش و مهارت  دانش وابستةتغییرات واریانس متغیرهای  ازدرصد  09 و درصد 20

 .  کنندمی انیبرا  مدیریت پایدار منابع طبیعی دربارة
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 مقدمه
در هر  پايدار توسعةيكي از اركان  شوندهتجديد طبيعي منابع

اخير اين  هايسال در متأسفانهولي  ؛دنورميشمار  بهكشور 
در كشورمان در  ژهيو به دنيا نقاطمنابع حياتي در اكثر 

معرض تخريب قرار گرفته و عوامل متعددي در تخريب آن 
 پيامدهاي وضعي چنين تداوم است بديهي. اندسهيم شده

 از بسياري اعتقاد به. داشت خواهد ناپذيريجبران آميزاجعهف
 طبيعي منابع ناپايداري در عوامل دسته دو نظران،صاحب
هستند. يك دسته از اين عوامل  رگذاريتأث شوندهتجديد

مربوط به اقليم و تغييرات شرايط آب و هوايي و زمين 
 ،دنداربيشتري  اهميتكه  ،دوم دستةو  ندستهشناسي 

 . (Malik, 1999) ندستهعوامل انساني 
 15هزار هكتار مرتع و  655 ساالنهآمار موجود  طبق

 فرسايش و شوندمي تخريب ايران هايهزار هكتار از جنگل
 ميليارد 3/2 به 6536 سال در تن ميليارد يك از نيز خاک

 افزايش 6532 سال در تن ميليارد 4 و 6532 سال در تن
ميليارد  31ساالنه حدود  شودمي باعث امر اين. است يافته

دالر مواد غذايي در خاک از بين برود و هزاران سال زمان 
 مادري هايسنگ روي خاک از كمي قشر دوبارهالزم است تا 

 . (Badraghe, 2006) شود تشكيل
منابع  در اين پژوهش نظر موردمنابع طبيعي  هايعرصه

 هابيابان و مراتع ها،جنگل شامل شوندهطبيعي تجديد
 3/35 معادل هكتار 653453365 مساحت با كه هستند
 ,Jafar) دندهمي تشكيل را كشور مساحت كل درصد

 تفكيك به جنوبي خراسان استان در عرصه اين(. 2006
 1264414(، تنكنيمهو  تنك) جنگل هكتار 151631 شامل

 ريتأث باكه  استهكتار بيابان  3132235هكتار مرتع و 
 قرار تخريب معرض در انساني عامل هايفعاليت
 (Natural resource total office of Southاند گرفته

(Khorasan, 2008 .   
بر روي رفتار عامل  يرگذاريتأثعامل براي  نيتر مهم
 ؛است آموزش گرايانهتخريببهبود رفتار   يبراانساني 

و ترويجي براي مردم  آموزشيهاي بنابراين اعمال روش
و  دارد هاعرصهزايي در مديريت پايدار به س ريتأثمنطقه 

افزايش توليد در  ماننداجتماعي متعددي را  -ع اقتصاديفمنا
دام، مواد  ةعلوفواحد سطح، افزايش درآمد، توليد چوب، 

 آثارمنافع و  ضمن در كند؛ يم نيتأمغذايي و غيره را 
سازي آب، بهبود وضعيت ذخيره مانندهمي محيطي مزيست

كيفيت آب و كاهش رسوب، فرسايش خاک و بهبود وضعيت 

داشت  خواهد چشم انداز اراضي كشاورزي را در پي
(Anderson and Farington, 1996) . 

اخير مطالعات  هايسال در شده،ذكر مسئلةتوجه به  با
شناخت داليل تخريب منابع  دربارة يتوجه انيشا باًيتقر

بر مديريت پايدار منابع طبيعي در  رگذاريتأثو عوامل  طبيعي
 ها آنجهان و ايران صورت گرفته است كه در زير به برخي از 

 :شوداشاره مي
 در ترويجي و آموزش عواملنقش "نام  با ايمقاله در
قمي و شريعتي گزارش  ،محبوبي "مراتع توسعةو  احيا حفظ،
 نظير هاييروش و هاسازه وسيلةبه  تواندمي ترويج كه اندكرده

ترويجي، نشريات و جزوات آموزشي،  -آموزشي هايكالس
 ،ويدئويي هايفيلم از استفاده تلويزيوني، و راديويي هايبرنامه

 ،حفظ در علمي بازديد و گردش محلي، رهبران از تفادهاس
 (Mahbubi Ghomi and شودواقع  مؤثر مراتع توسعةو  احيا

(Shariate, 2003.  
 مؤثرعوامل  دربارةتحقيق وراميني  هاييافته ،همچنين

 از حفاظت در مازندران استان يناننشدر مشاركت جنگل
مواد سوختي از  نيتأمبيانگر اين است كه بين  هاجنگل

 در شركت ها،طرف دولت، آگاهي از نقش و اهميت جنگل
 شركت سازي،غني سطح در شركت كاري، نهال هايبرنامه

 و افتخاري محافظان با تماس دفعات بذرپاشي، هايبرنامه در
ترويجي با ميزان مشاركت  -آموزشي هاي كالس در شركت

وجود دارد  يدار يمعنرابطه  هاجنگل از حفاظت زمينةدر 
(Varaminy, 2003). 

 رهاي غيبررسي نقش سازمان"عنوان  با ديگري مطالعة در
شده  داده نشان "منابع طبيعي ةو توسع دولتي در حفظ، احيا

پوستر و بروشور، استفاده از  زاست كه بين متغيرهاي استفاده ا
، تلويزيون مجالت و نشريات، استفاده از راديو، استفاده از

هاي شخصي و ارتباط با برقراري تماس ،اعضا عضويت سابقة
 هاي غيرميزان موفقيت سازمان اها و مراتع، بسازمان جنگل

 ةو توسع هاي ترويجي حفظ، احيار پيشبرد فعاليتدولتي د
 ي وجود دارددار يمعنمثبت و  ةرابطها و مراتع جنگل

Mahbubi Ghomi and Shariate, 2003)  (. 
 رةدربا Bokae (2007)عالوه بر اين نتايج پژوهش  

 منطقةپايدار در  يدارلجنگنقش ترويج در دستيابي به 
آن  انگريبكليبر(  ةمنطق) شرقي آذربايجان استان ارسباران

نقش ترويج در افزايش آگاهي  هاياست كه بين متغير
نقش ترويج در ايجاد نگرش مثبت در  ،برداران بهره
از  بازديد ،برداران بهره بامروجان  تماس ،دارانبر بهره
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 مجالتو  نشرياتتوزيع  ،يدارجنگلهاي موفق  طرح
در  اشتغال سابقة ،برداران بهرهميزان مشاركت  ،ترويجي

 يبردار بهرهجنگل، درآمد خانوار و رعايت قوانين و مقررات 
 رابطةپايدار  يدار جنگلل با متغير ميزان دستيابي به از جنگ
 وجود دارد.  دار يمعنو  مثبت

نقش  دربارة Nazifi (2006)نتايج پژوهش  ،همچنين
 دارانمرتعترويج در پيشبرد طرح تعادل دام و مرتع در بين 

نقش  هاي مستقلغيردهد كه بين متدشت مغان نشان مي
نقش ترويج در ايجاد  ،دارانمرتعترويج در افزايش آگاهي 

نقش ترويج در افزايش مهارت  ،دارانمرتعنگرش مثبت در 
 ،ـ ترويجيآموزشيهاي سخنرانيبرگزاري  ،دارانمرتع

ان ترويجي، تماس با مروج –آموزشي هايكالس برگزاري
برگزاري  ،با رهبران محلي دارانمرتع تماسمنابع طبيعي، 

توزيع نشريات و مجالت آموزشي ترويجي  ،هاي عمليآموزش
 وابستةاي با متغير اي و نتيجهطريقه نمايشو اجراي 

 دار يمعنو  مثبت رابطةطرح تعادل دام و مرتع  پيشرفت
 وجود دارد. 

رهيافتي نو  راجمعي جنگل  مديريت خود مقالةدر  اشارم
انساني  نيروي وسيلةمحافظت از منابع طبيعي به  يبرا
 ريتأثاين سيستم مديريتي  نكهيابراي  ديگويم. او نامد يم

مردم درتماس و تأمل  با ديباايفا كند،  خوبيبهمثبت خود را 
 درشارما  همچنين ؛داد ارائه را الزم هايآموزش ها آنبود به 

راه رسيدن به مديريت پايدار  هندوستان در خودمطالعة 
 و احيا حفظ، زمينة در الزم هايآموزش ارائةمنابع طبيعي را 

 از بازديد تدارک و طبيعي منابع از يبردار بهره و توسعه
 .(Sharma,1997) داندمي ترويجي شاهد مناطق

Borffenberg  هند در 6115در تحقيق خود در سال 
 براي كه راحفاظتي در روستاهاي هند  هايگروه نقش

 به وكرده  يبررس اندشده سازماندهي هاجنگل از حفاظت
 هايروش كارگيري هب كه است يافته دست نتيجه اين

ترويجي و نهادهاي سنتي در حفظ جنگل و افزايش توان 
 .استجنگل براي توليد محصوالت جنگلي مؤثر و مفيد 

 Caonkar كالس برگزاري ضرورت اهميت و نةيزم در 
ترويجي براي نيروهاي داوطلب مردمي  –آموزشي هاي

 در طبيعي منابع حفظ هايفعاليت در كنندهشركت
كه  است معتقد وي. است داده انجام تحقيقاتي هندوستان

نيروهاي داوطلب  ژهيوبه ترويج اندركاردست فينصعوامل 
با دانش مناسب نظير تكنولوژي مربوط به كاشت  ديبامحلي 
 براي رهيغ و درختان از محافظت و پرورش چگونگي ،درختان

 و شوند مجهز آموزشي هايدوره بيشتر هرچه اثربخشي
 به آن انعكاس براي درک و فهم نيازهاي مردم و همچنين

 (,Caonkar كنند كسب كافي مهارت و دانش مافوق مقامات

(1991. 
و توجه در مطالعات فوق بيانگر اين است كه ركن  دقت

و نيروي انساني  برداران بهرهي، اصلي پايداري منابع طبيع
بنابراين هرگونه تغيير و تحول در  ؛استشاغل در اين بخش 

اين حوزه در گرو تحول نيروي انساني درگير در اين بخش 
مگر از  نيست پذيرامكانو اين تحول در نيروي انساني  است

آن هم مستلزم تحقيق و  كه سازيآگاهطريق آموزش و 
 رو اين از ؛است تحول ايجاد چگونگي زمينةپژوهش در 

مناسب ترويجي  هايتحقيق حاضر با هدف بررسي شيوه
 دربارة برداران بهرهنگرش و مهارت  دانش، بر رگذاريتأث

ن جنوبي مديريت پايدار منابع طبيعي در استان خراسا
 صورت پذيرفته است.

 

 هاروش و مواد
كه به  است 6همبستگي -توصيفي نوع از حاضر پژوهش
. است شدهو با استفاده از پرسشنامه انجام  2پيمايشيروش 
 عرصةخانوار فعال در  34555شامل  تحقيق آماري جامعة
تعيين حجم طبيعي خراسان جنوبي بوده است. براي  منابع

 كه شداز فرمول كوكران استفاده  آماري جامعةنمونه از 
نفر  235بر اساس فرمول فوق  آمدهدستهب هاينمونه تعداد

تعداد  پذيريبرگشتبود. براي افزايش دقت مطالعه و ضريب 
پرسشنامه  233پرسشنامه توزيع شد كه از اين تعداد  555

 از يبررس مورد هاينمونه انتخاب براي .شد ليلتحتكميل و 
با انتساب متناسب  ايمرحلهچند ايطبقه گيرينمونه روش

كه  ،جنوبي خراسان استان روش، اين در. است شده استفاده
 بردار بهرهشهرستان است، بر مبناي شاخص  3داراي 
 هسپس ب ؛گرفت قرار همپوش غير طبقة سه در ها ناشهرست
 اول طبقة يها ناتصادفي از بين شهرست كامالً صورت

فردوس  سوم طبقةسربيشه و از  دوم طبقةبيرجند، از 
تصادفي با انتساب  صورت هب ،بعدي مرحلةانتخاب شدند. در 

 برداران بهره( از بين رنف 555) ها نمونه متناسب
 .( 6 جدول) انتخاب شدند يبررس مورد هاي شهرستان

                                                                                       
1. Descriptive Correlation  
2. Research Survey  
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 شهرستان تفکیک به شدهانتخاب نمونة تعداد. 2 جدول

 شدهانتخاب نمونة تعداد شدهانتخاب شهرستان بردار بهره تعداد شهرستان (بردار بهره تعداد) طبقه رديف

 بردار بهره 12222 باالی 1
 14914 بیرجند

 124 بیرجند
 10228 قاین

 بردار بهره 12222تا  0222 بین 2
 2120 نهبندان

 2242 سربیشه 90 سربیشه
 2020 درمیان

 بردار بهره 0222از  کمتر 4
 4422 فردوس

 22 سفردو
 1210 سرایان

 422 ------ 02442 ------ ------- جمع

 
از ابزار پرسشنامه شامل دو بخش  هاداده آوريگرد يبرا

 زير استفاده شده است: 
 و فردي هايويژگيمتغيرهاي مستقل ) يريگ اندازه. 6
بسته، ميزان استفاده  پرسش 1با  يبررس موردافراد  ايحرفه

 64ترويجي با  هايتكنيك و هاروش يرگذاريتأثو ميزان 
 هايفعاليت اي،گزينه پنجبه شكل طيف ليكرت  پرسش

 پرسش 66پايداري منابع طبيعي در قالب  دربارة گرفتهانجام
 پرسش 1بيعي با و ميزان دستيابي به پايداري منابع ط

 ظرفيت حفظ توليد، ظرفيت حفظ زيستي، تنوع حفظ)
و مراتع، وجود  هاجنگل شادابي و سالمتي حيات، تجديد

پايداري و حفظ وسعت منابع طبيعي  دربارةقوانين منسجم 
مربوط  هايفعاليت در افراد مشاركت ميزان و( تجديد شونده

به شكل طيف ليكرت  پرسش 1عي با به پايداري منابع طبي
 .شد دهيسنج

 برداران بهره)دانش فني  وابسته متغيرهاي سنجش. 2
 درست باز كه به پاسخ كامالًً پرسش 65منابع طبيعي با 

سخ نادرست و به پا 2 نمرة درست باًيتقر، به پاسخ 4 نمرة

 45صفر و ماكزيمم  تواندمي مينيمم) گرفت تعلق صفر نمرة
به شكل طيف  پرسش 63با  برداران بهرهباشد(، نگرش 

 پاسخگويان سوگيري از جلوگيري برايشد.  دهيسنجليكرت 
 حاوي هايگويه مساعد، نگرش حاوي هايگويه بر عالوه

به طور  دهينمره طيف كه شدند طرح نيز نامساعد نگرش
و  63 تواندمي اكتسابي نمرة حداقل) شدمعكوس انجام 

مديريت  دربارة برداران بهرهباشد(، مهارت  33 آن حداكثر
 1باز و نيز  صورت هب پرسش 3پايدار منابع طبيعي در قالب 

ليكرت  ايگزينه پنجبا طيف  خودسنجي شيوةبه  پرسش
و  66 تواندمي نمره حداقل نيز مهارت بحث در ،شد دهيسنج

 .باشد 33 حداكثر
 پانل با يريگ اندازهصوري و محتوايي ابزار  روايي

 53 اعتماد قابليت تعيين ايبر. شد دييتأمتخصصان 
شده بود  دييتأ ها آنكه روايي  هاييپرسشنامه از پرسشنامه

 آلفاي ضريب و تكميل آماري جامعةبا  مشابه جامعةدر 
 (.2)جدول  شد تعيين مختلف هاي قسمت براي كرونباخ

 

 پرسشنامه ختلفم هایبخش برای شدهمحاسبه کرونباخ آلفای ضریب. 1جدول 

 کرونباخ آلفاي ضريب هاگويه تعداد پرسشنامه مختلف هايبخش

 /.92 11 طبیعی منابع پایداری به دستیابی میزان
 92/2 12 طبیعی منابع پایدار مدیریت زمینةدر  ترویجی -آموزشی هایتکنیک و هاروش از استفاده میزان

 94/2 10 مدیریت پایدار منابع طبیعی مورد در برداران بهره نگرش
 /.28 12 طبیعی منابع پایداری در ترویجی -آموزشی هایتکنیک و هاروش ریتأث میزان

 

 بحث و نتایج
 موردكه ميانگين سن افراد  دهدمي نشان تحقيق هاييافته
 61به ترتيب  هاآن ترينمسن و ترينسال و جوان 53 يبررس

 زن آماري جامعة( از درصد 3/63) نفر 43. داشتندسال  35و 

 32 حدود التيتحص( مرد بودند. درصد 5/34) نفر 242 و
 دورة از كمتر يبررس مورد برداران بهرهنفر( از  641)  درصد

 .است بوده راهنمايي
 جنگل،) طبيعي منابع از يبردار بهره سابقة ميانگين
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سال بود. ميانگين  3/66( كشاورزي خاک و آب و مرتع

 آن حداكثر و اقلريال و حد 2761176 خانوار ماهانة آمددر

 ها آنبود. شغل اكثريت   66،555،555و   655،555 ترتيببه

 نفر 16 كشاورزي و( درصد 53) نفر 665دامدار  :ترتيببه

 در كه اندداشتهمشاغل ديگري  ةبقي و بود( درصد 3/56)
 يبررس مورد( از افراد رنف 255) درصد 36 .است آمده جدول

 و اندكرده شركت شدهبرگزار ترويجي آموزشي هايدر دوره
 . اندنبرده ايبهره هادوره ناي از( نفر 34) درصد 61

 
 منابع طبیعي برداران بهره هایتوصیف ویژگي .9جدول

 حداکثر حداقل اريمع انحراف ميانگين ويژگي

 22 18 20/12 42 سن
 41 1 49/2 0/11 کار سابقة

 20222222 022222 922982 1292229 ریال به خانوار ماهانة درآمد

 
 منابع طبیعي برداران بهره هایویژگي فراواني توزیع. 4جدول

 صددر فراواني هاگروه متغير

 جنسیت
 3/44 242 مرد
 7/54 44 زن

 511 247 جمع 

 تحصیالت سطح

 4/52 37 بیسواد
 6/24 42 ابتدایی

 5/56 46 راهنمایی
 6/53 33 متوسطه
 4/56 47 دیپلم

 4/52 36 دیپلم از باالتر
 511 247 جمع 

 اصلی شغل

 34 551 دامداری
 7/35 35 کشاورزی
 4/51 31 باغداری

 5/3 3 دستی صنایع
 4/56 47 زادآ

 511 247 جمع 

 ترویجی موزشیآ هایدوره در شرکت
 45 233 بلی
 53 44 خیر

 511 247 جمع 

 
دستیابي به پایداری در منابع  دربارة شدهانجام هایفعالیت

 طبیعي 

 دربارة شدهانجام هايفعاليت نيتر مهم بنديلويتاو يبرا
 برداران بهرهدستيابي به پايداري در منابع طبيعي از ديدگاه 

 كه طورهمان .است شده استفاده( CVاز ضريب تغييرات )
از  يبردار بهرهمقررات  رعايت ،شودمي مشاهده جدول در

 نيتر مهم ترتيببه قرق عمليات انجام و طبيعي عمناب
 طبيعي منابع به زارديم تبديل و شدهانجام هاي فعاليت
 و برداريگود عمليات و جنگل ،مرتع نظير شونده تجديد

 قرار آخر مرتبةآسماني در  نزوالت ذخيرة يبرا شكنيسله
 .اندگرفته
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 طبیعي منابع پایداری زمینةانجام گرفته در  هایفعالیت میزان بندیاولویت. 6 جدول
 تغييرات ضريب معيار انحراف ميانگين گرفته انجام هايفعاليت اولويت

 28/28 82/2 42/4 از منابع طبیعی  یبردار بهرهمقررات  رعایت 1
 42/41 12/1 22/4 قرق عملیات انجام 2
 42/42 28/1 42/4 کارینهال و پاشیذرب 4
 02/44 22/1 18/4 برداشت بیش از ظرفیت رویش  از  جلوگیری 2
 00/42 22/1 82/2 شوندهتجدید طبیعی منابع فرسایش از جلوگیری 0
 20/42 14/1 20/4 نهال تولید 2
 21/22 18/1 84/2 کشاورزی اراضی به شوندهتجدید طبیعی منابع تبدیل از جلوگیری 2
 99/22 42/1 19/4 سوزیآتش از جلوگیری 9
 44/21 22/1 22/4 چوب قاچاق از جلوگیری 8
 22/22 12/1 22/2 آسمانی نزوالت ذخیرة یبرا شکنیسلهگود برداری و  عملیات 12
 89/22 42/1 91/2 جنگل  ،مرتع نظیر شوندهتجدید طبیعی منابع به زاردیم تبدیل 11

 = خيلي كم6= كم    2    = متوسط5= زياد    4   خيلي زياد  =3

 

 منابع طبیعي برداران بهرهرفتاری  های ویژگي

 مدیریت پایدار منابع طبیعي  دربارة برداران بهرهفني  دانش

ي منابع طبيع برداران بهرهسنجش ميزان دانش فني  يبرا
 65مديريت پايدار منابع طبيعي و قضاوت در مورد آن،  دربارة

مطرح شد تا  مربوط هاي زمينه از برخي در باز پرسش
 اظهار ها پرسشاز  يكپاسخگويان پاسخ صحيح را براي هر

 و اظهارنظرها بر عالوه ها پرسشدارند. در طراحي اين 
متخصص از كارشناسان ستادي و  تاداناس پيشنهادهاي
در تماس بودند نيز بهره  برداران بهره باعمل  درميداني كه 

به پاسخ كامالً  برداران بهرهگرفته شد. در سنجش دانش 

 نمرةو به پاسخ غلط  2 نمرةدرست  باًيتقر، 4 نمرة درست
دهي، حداكثر امتياز  گرفت. با توجه به اين امتيازتعلق  صفر
 برداران بهرهو حداقل آن صفر به دست آمد. وضعيت دانش  45

بر مبناي مديريت پايدار منابع طبيعي  دربارةمنابع طبيعي 
بر حسب درصد در  ها آن يهانمر بندي دسته و امتياز دامنة

عيف، ضعيف، متوسط، خوب و خيلي پنج سطح )بسيار ض
( تقسيم شد. نتايج 3 طبقات فاصلة) خوب( با فواصل برابر

دهد كه دانش كلي  هاي توصيفي نشان مي حاصل از يافته
مديريت پايدار منابع طبيعي با ميانگين  دربارةپاسخگويان 

 قرار دارد.« متوسط»در حد  1/3و انحراف معيار  41/22

 
 مدیریت پایدار منابع طبیعي دربارة يبررس مورد برداران بهرهدانش فني  وضعیت.  7 جدول

 تجمعي درصد درصد فراواني دانش سطح امتياز دامنة
 4/2 4/2 21 ضعیف  بسیار 9-2

 0/22 2/18 00 ضعیف 12-8

 8/02 2/41 82 متوسط 22-12

 2/90 0/22 28 خوب 42-20

 122 2/12 22 خوببسیار 22-44

 ---- 511 247 ---- جمع

 22: ماکزیمم        2: مینیمم         8/9: معیار انحراف      28/22: میانگین

 
 مدیریت پایدار منابع طبیعي  دربارة برداران بهره نگرش

 برداران بهرهمهمي بر مهارت  ريتأثتواند  از عواملي كه مي يكي
هاي مختلف مديريت داشته باشد توجه به  در زمينة شيوه

. استپايدار منابع طبيعي  مديريت مقولة دربارة هاآننگرش 
ت مديري دربارة برداران بهرهبراي سنجش نگرش  ،مورددر اين 

هاي اجتماعي، اقتصادي و  پايدار منابع طبيعي با توجه به جنبه

)خيلي  ليكرت اي گزينه پنج طيف با هايي گويه محيطي، زيست
 خيلي و 4=موافقم، 5=ندارم نظري، 2=مخالفم، 6=مخالفم
يا مخالفت  موافقت ميزان پاسخگويان تا شد مطرح( 3=موافقم

 از جلوگيري براي. دارند اظهار ها گويه آن از يكخود را با هر
هاي حاوي نگرش مساعد،  عالوه بر گويه ،پاسخگويان سوگيري

 طيف ونامساعد نيز طرح شد  نگرشهاي حاوي  گويه
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 حاصل از ،تينها در .گرفت صورتدهي به طور معكوس  نمره
از  كدامنمرة نگرش هر ها گويه به شدهداده عددي جمع

 33)حداقل امتياز( تا  63يان در دامنة مقياس پاسخگو
 مورد برداران بهره)حداكثر امتياز( متغير بود. وضعيت نگرش 

 دامنةمديريت پايدار منابع طبيعي بر مبناي  دربارة يبررس
بر حسب درصد در پنج سطح  ها آنبندي نمرات  و دسته امتياز

 با( مثبت و مثبتنسبت  بهخنثي،  منفي،نسبت  به)منفي، 
. نتايج حاصل از شد تقسيم( 62 طبقات فاصلة) برابر فواصل

دهد كه نگرش كلي پاسخگويان  هاي توصيفي نشان مي يافته
 ميانگين با طبيعي منابع پايدار مديريت هاي شيوه زمينةدر 
قرار  «مثبتنسبت  به» حد رد 12/65 معيار انحراف و 15/33

 دارد. 
 

 مدیریت پایدار منابع طبیعي دربارة يبررس مورد برداران بهرهنگرشي  وضعیت.  6 جدول

 تجمعي درصد فراواني فراواني نگرش سطح امتياز دامنة

 1/4 1/4 8 منفی 22-10
 12 8/2 22 منفی باًیتقر 48-29

 9/42 9/22 92 خنثی 01-22

 2/22 2/42 120 مثبت باًیتقر 24-02

 122 0/20 24 مثبت 20-22

 ---- 511 247 ---- جمع

 20: ماکزیمم 22: مینیمم 22/12: معیار انحراف 84/00 :میانگین

 
 منابع طبیعي مدیریت پایدار دربارة برداران بهره مهارت

 منابعمديريت پايدار  دربارة برداران بهرهسنجش مهارت  يبرا
 اي گزينه پنجبا طيف  گويه ششو  باز پرسش پنجطبيعي 

 خيلي و 4=زياد، 5=متوسط، 2=كم، 6=كم)خيلي  ليكرت
 خود يتوانان( مطرح شد تا پاسخگويان ميزان توانايي يا 3زياد=

 3اظهار دارند. جدول  هاگويه يا هاپرسشاز آن  يكهر براي را
مديريت  دربارةرا  يبررس مورد برداران بهرهوضعيت مهارت 

 بندي دسته و امتياز دامنةپايدار منابع طبيعي بر مبناي 
( 3 طبقات فاصلة)برابرپنج سطح با فواصل  در هاآن يها هنمر

 توصيفي هاي يافته از حاصل نتايج اساس بر. دهد مي نشان
 موردنفر( از افراد  624) درصد 2/45 كلي مهارت شد مشخص

 متوسطمديريت پايدار منابع طبيعي در سطح  دربارة يبررس
 . درقرار دا

 
 مدیریت پایدار منابع طبیعي دربارة يبررس مورد برداران بهرهمهارت  وضعیت. 6 جدول

 تجمعي درصد درصد فراواني مهارت سطح امتياز دامنة

 0/4 0/4 12 ضعیف بسیار 18-11
 1/22 2/22 20 ضعیف 29-22
 4/28 2/24 122 متوسط 42-28
 8/98 2/22 08 خوب 22-49
 122 1/12 28 خوب خیلی 00-22

 ----- 511 247 ------ جمع
 04: ماکزیمم 19: مینیمم 29/11: معیار انحراف 91/44: میانگین

 

 همبستگي  تحلیل

 عوامل ديگر و ترويجي هايتكنيك و هاروش ريتأثتعيين  براي
مديريت پايدار  دربارة برداران بهرهمؤثر بر دانش، نگرش و مهارت 

منابع طبيعي از ضريب همبستگي استفاده شد. براي توصيف 
ميزان همبستگي بين متغيرها از الگوي معروف به 

 الگو اين اساس بر كه شد استفاده Davis  (1971)قراردادهاي
= ضعيف، 65/5-21/5 ي،ئجز= 56/5-51/5 همبستگي ضرايب

و  35/5قوي و  نسبت به= 35/5-11/5= متوسط، 41/5-55/5
 Delavar, (1997, p شوندباالتر= خيلي قوي توصيف مي

(206. 
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 دربارة برداران بهرهبر دانش فني  رگذاریتأث هایسازه

 مدیریت پایدار منابع طبیعي

 فردی های ویژگي (الف

 بين كه ددهمي نشان، 1 جدول در مندرج پژوهش هاييافته
 رابطةاز لحاظ آماري  برداران بهره( و دانش r= -515/5) سن
( r=551/5اما بين ميزان تحصيالت ) ؛ندارد وجود يدار يمعن

در  يدار يمعنو  مثبت رابطة ها آنو دانش فني  برداران بهره
دين معني كه هرچه ميزان سطح يك درصد وجود دارد. ب

باالتر بوده است از دانش مفيدتري  برداران بهرهتحصيالت 
 اين اند،مديريت پايدار منابع طبيعي برخوردار بوده دربارة
 همخواني Merbod (1999)پژوهش  هاييافته با يافته

(  از r= -642/5) يبردار هبهر سابقةهمچنين بين  ؛داشت
 رابطة ها آنو دانش  يبررس مورد افراد دست بهمنابع طبيعي 

وجود دارد. به عبارت  صددر 3 سطح در يدار يمعنو  منفي
 طبيعي منابع از بيشتر يبردار بهره سابقةديگر كساني كه 

 زمينه اين در. نداداشتهدانش علمي كمتري  اند،داشته
Bokae (2007) سابقةرا بين  يدار يمعنمثبت و  ةابطر 
 براي ها آنمنابع طبيعي و ميزان دانش  برداران بهره اشتغال

 .است كرده گزارشدستيابي به پايداري منابع طبيعي 
 

دانش مدیریت  در مؤثرترویجي  هایتکنیک و هاروش( ب

 پایدار منابع طبیعي 

 سابقةآن است كه بين  انگريباز تحقيق  آمدهدستبه اطالعات
 متخصصان با مشاوره(، r=551/5) آموزشي هايدوره در شركت

 مجالت و هاباكت نشريات، از استفاده(، r=263/5) موضوعي
(561/5=r ،)طبيعي منابع مروجان با تماس (613/5=r ،)

و  (r=435/5) عملي هايآموزش(، r=532/5) آموزشي سخنراني
( و دانش r= -263/5) تلويزيون ترويجي -آموزشي هايبرنامه
 در يدار يمعنو  مثبت رابطةمنابع طبيعي  برداران بهرهفني 
 نتايج با هايافته اين. است داشته وجود رصدد يك سطح

 Sharma  (1997)،(1995) Asadi(2003)تحقيقات

Varaminy, (1998) Hajeyan و Shahedi Zandi (1997) 
  آموزشي هايفيلم پخش بين همچنين ؛دارد همخواني

(643/5 =r ،)موفق هايطرح از بازديد (653/5=r )هايكارگاه و 
و  مثبت رابطة برداران بهره( و دانش فني r= 644/5) آموزشي

 با هايافته اين. است داشته وجود درصد 3 سطح در يدار يمعن
 Mahbubi and Shariate (2003) هايپژوهش نتايج

نشان داد كه از لحاظ  هايافته ،اين بر عالوه. دارد همخواني
( و دانش افراد r=654/5) راديويي هايبرنامه پخش بين آماري

 Nazifi. نتايج تحقيق ندارد وجود ايرابطه يبررس مورد
 هايبرنامه زا استفاده بين را يدار يمعنو  مثبت رابطة (2006)

      منابع طبيعي گزارش كرده است. برداران بهرهراديويي و دانش 

 
مدیریت  دربارة برداران بهره نگرش بر رگذاریتأث هایسازه

 پایدار منابع طبیعي

 فردی های ویژگي( الف

 تحصيالت انميز هايمتغير دهدمي نشان پژوهش نتايج
(534/5=r و )طبيعي منابع از يبردار بهره سابقة (635/5=r  )

( بر نگرش درصد 6)در سطح  يدار يمعنمثبت و  ريتأث
. اندنسبت به مديريت پايدار منابع طبيعي داشته برداران بهره

تحصيالت باالتري برخوردار هرچه از سطح  يبررس موردافراد 
از منابع طبيعي بيشتر بوده  ها آن يبردار بهره سابقةو  ندبود

 منابع پايدار مديريت به نسبت تري است، نگرش مثبت
از لحاظ  تحليل اين از حاصل نتايج اساس بر. اندداشته طبيعي

نداشته  برداران بهرهدر نگرش  يريتأث (r= -563/5) آماري سن
 است.

 
 نگرش در مؤثرترویجي  هایتکنیک و هاب( روش

 طبیعي  منابعنسبت به مدیریت پایدار   برداران بهره

 شركت سابقةتحليل همبستگي اسپيرمن نشان داد بين  نتايج
 هاابكت نشريات، از استفاده(، r=241/5) آموزشي هايدوره در

 و( r=566/5) موفق هايطرح از بازديد(، r=634/5) و مجالت
 مورد در برداران بهره( و نگرش r=251/5) آموزشي هايكارگاه

)در  يدار يمعنو  مثبت رابطةمديريت پايدار منابع طبيعي 
تحقيقات  هاييافته يافته، اين. دارد وجود( درصد يك سطح

Nazifi (2006) و Shahedi Zandi (1997) كرد؛ دييتأ را 
(، r=653/5همچنين بين مشاوره با متخصصان موضوعي )

 سخنراني آموزشي (،r=615/5) طبيعي منابع مروجان با تماس
(253/5=r ،)عملي هايآموزش (614/5=r )هايبرنامه و 

 برداران بهره( و نگرش r=634/5) تلويزيون ترويجي -زشيآمو
و  مثبت رابطةمديريت پايدار منابع طبيعي  مورد در

درصد( وجود داشته است. نتايج  3)در سطح  يدار يمعن
 پخش بين آمارينشان داد كه از لحاظ  آمدهدست به

 آموزشي هاي فيلم پخش و( r=545/5) وييرادي هاي برنامه
(531/5- =r )يدار يمعن رابطة يبررس موردافراد  نگرش و 

       .ندارد وجود
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مدیریت  دربارة برداران بهره مهارت بر رگذاریتأث هایسازه

 پایدار منابع طبیعي

 فردی های ویژگي( الف

( r= -515/5) آن است كه بين سن انگريب آمدهدستبه نتايج
 ها آن( و مهارت r= -563/5) يبردار بهره سابقةو  برداران بهره
 رابطة آماريپايدار منابع طبيعي از لحاظ  مديريت زمينةدر 
 برداران بهرهود ندارد. بين ميزان تحصيالت وج يدار يمعن

(214/5 =r و مهارت )براي مديريت پايدار منابع طبيعي  ها آن
 .دارد وجود( درصد 6 سطح در) يدار يمعنو  مثبت رابطة

 

در مهارت  مؤثرترویجي  یهاروش و هاتکنیک( ب

  برداران بهره

 در شركت سابقةپژوهش نشان داد كه بين  هاييافته
و  هاباكت نشريات، از استفاده(، r=613/5) آموزشي هاي دوره

( و مهارت r= 236/5)عملي هايآموزش و( r= 631/5) مجالت

و  مثبت رابطةبراي مديريت پايدار منابع طبيعي  برداران بهره
 نتايج با يافته اين. دارد وجود( درصد 6سطح  در) يدار يمعن

 همخواني Bokae (2007) و  Nazif (2006)هايپژوهش
  موضوعي متخصصانهمچنين بين مشاوره با  ؛داشت

(621/5 =r ،)موفق هايطرح از بازديد (634/5=r ،)هايكارگاه 
ترويجي  –آموزشي هاي برنامه و( r=614/5) آموزشي
و  مثبت رابطة برداران بهره( و مهارت r= -623/5) تلويزيون

 لحاظ از. است داشته وجود درصد 3 سطح در يدار يمعن
 هايبرنامه(، r=512/5) آموزشي هايفيلم پخش بين آماري

 منابع مروجان با تماس(، r=563/5ترويجي راديو) –آموزشي
 (r= 645/5) سخنراني روش از استفاده و( r/. =614) طبيعي

 رابطةمنابع طبيعي  برداران بهرهبراي ايجاد مهارت در 
        (1 جدول. )نشد مشاهده يدار يمعن

    

  برداران بهرهفني، نگرش و مهارت  دانش وابستة همبستگي پیرسون بین متغیرهای مستقل با متغیرهای ضرایب. 3 جدول

 (n=166مدیریت پایدار منابع طبیعي ) دربارة

 مستقل متغير متغير وابسته رديف

 مهارت نگرش دانش

 ضريب
 (r)همبستگي 

 داري معني سطح
(p) 

 ضريب
 همبستگي

(r) 

 سطح
 داري معني
(p) 

 ضريب
 همبستگي

(r) 

 سطح
 داري عنيم

(p) 

 099/2 -242/2 2282/2 -212/2 242/2 -224/2* برداران بهره سن 1
 222/2 222/2** 222/2 492/2** 222/2 442/2** تحصیالت میزان 2
 2228/2 -210/2 220/2 194/2** 221/2 -122/2* یبردار بهره سابقة 4
 109/2 282/2 122/2 -292/2 222/2 120/2* آموزشی هایفیلم پخش 22
 222/2 122/2** 222/2 228/2** 222/2 422/2** آموزشی هایدوره در شرکت سابقة 2
 228/2 128/2* 242/2 142/2* 221/2 219/2** موضوعی متخصصان با مشاوره 2
 220/2 128/2** 212/2 102/2** 222/2 418/2** و مجالت هاباکت نشریات، از استفاده 9
 212/2 102/2* 222/2 411/2** 242/2 140/2* موفق هایطرح از بازدید 8
 2282/2 212/2 040/2 222/2 129/2 122/2 رادیوترویجی -آموزشی هایبرنامه از استفاده 12
 224/2 182/2** 242/2 124/2* 22/2 122/2** طبیعی منابع مروجان با تماس 11
 224/2 182/2** 220/2 242/2** 220/2 122/2* وزشیآم هایدرکارگاه شرکت 12
 292/2 122/2 211/2 222/2* 222/2 402/2** سخنرانی در شرکت 14
 عملی هایآموزش 12

**294/2 222/2 *182/2 224/2 **221/2 222/2 
ترویجی -آموزشی هایبرنامه تماشای 10

 تلویزیون
**219/2 221/2 *102/2 212/2 *129/2 229/2 

     *: P≤ 53/5          **: P≤ 56/5 اي رتبه همبستگي ضريب: †  اسپيرم        
 

 رگرسیون تحلیل
دانش  تخمین معادلةبرای تعیین  گامبهگامرگرسیون  تحلیل

 طبیعي منابع پایدار مدیریت دربارة برداران بهرهفني 

رگرسيون دانش  خط معادلةو تعيين  انيباين پژوهش، براي  در

مديريت پايدار منابع طبيعي به عنوان  دربارة برداران بهرهفني 
 دار اين تحقيق بين معني متغير وابسته با متغيرهاي پيش

بهگام روش به خطي ةگانچند رگرسيون تحليل از( 1 جدول)
 66و  65بهره گرفته شد. نتايج اين تحليل در جدول  گام
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 اهميت نسبي 66جدول  Betaگزارش شده است. مقدار 
متغير وابسته نشان داده است. در  انيبمتغيرهاي مستقل را در 

 متغيرهاي آمدهدستبهبر اساس بتاي استاندارد  ،اين تحليل
(، P , 31/3=t , 355/5=ß<556/5) تحصيالت ميزان

 و نشريات(، P , 14/4=t , 526/5=ß<56/5) عملي هاي آموزش
 در شركت سابقةو  (P , 55/2=t ,  654/5 =ß<544/5) مجالت

 ترتيببه( P ,55/2=t ,651/5=ß<544/5) آموزشي هايدوره
متغيرهايي بودند كه بيشترين سهم را در ميزان  نيتر مهم

تغييرات  درصد 13و داشتند فني دانش وابستةتغييرات متغير 
 به توجه با تخمين، معادلةبرآورد  يبرا .كردند انيباين متغير را 

ذيل  رگرسيوني معادلةبا  ،قيدر تحق آمدهدستبه اطالعات
 برداران بهرهدانش فني  انيبتوان ميزان سهم هر متغير در  مي

 مديريت پايدار منابع طبيعي را تخمين زد: دربارة
Y= a(x6) + b(x2) + c(x5) + d(x4)  (6)  

Yk=  355/5 x6 + 526/5 x2 + 654/5 x5 + 651/5 x4  

 
 ای مرحله چندگانة رگرسیون داری معني سطح و ضرایب. 25 جدول

2) انيب ضريب (R) گانه چند همبستگي ضريب متغير نام گام
R) تعديل شده انيب ضريب 

 222/2 09/2 02/2 (1X) تحصیالت میزان 1

 912/2 20/2 22/2 (2X) عملی هایآموزش 2

 .914/2 22/2 22/2  (4X) مجالت و نشریات 4

 922/2 22/2 22/2 (2X) آموزشی هایدوره در شرکت سابقة  2

          
های مدیریت پایدار منابع  شیوه دربارة برداران بهرهفني  دانش انیبای برای  مرحله ةگانچند رگرسیون تحلیل نهایي مدل نتایج. 22 جدول

 متغیرهای مستقل تحقیق نیتر مهم اساس طبیعي بر

 يردا معني سطح شدهمحاسبه  t شده استاندارد ضرايب نشده استاندارد ضرايب بينپيش هاي متغير

 B بتا معيار خطاي (ß)   
 22/2 28/2 024/2 22/2 222/2 (1X) تحصیالت میزان

 214/2 29/2 421/2 82/2 222/2 (2X) عملی های آموزش

 224/2 214/2 122/2 24/2 222/2 (4X) مجالت و نشریات

 222/2 22/2 122/2 24/2 222/2 (2X) آموزشی هایدوره در شرکت سابقة

 
 تخمین معادلةای برای تعیین  رگرسیون مرحله تحلیل

های مدیریت پایدار  شیوه دربارة برداران بهرهنگرش 

 منابع طبیعي

رگرسيون  خط معادلةو تعيين  انيباين پژوهش، براي  در
يت پايدار منابع طبيعي به مدير دربارة برداران بهرهنگرش 

دار اين  بين معني عنوان متغير وابسته با متغيرهاي پيش
به  6خطي ةگان چند رگرسيون تحليل از( 1 جدول) تحقيق

بهره گرفته شد. نتايج اين تحليل در  2روش گام به گام
بر  ،گزارش شده است. در اين رگرسيون 65و  62 يها جدول

 طرح از بازديد متغيرهاي آمدهدستبهاساس بتاي استاندارد 
 ميزان(، P ,13/5 =t , 215/5 =ß<556/5) موفق هاي

 هايكارگاه(، P ,15/4 =t ,523/5=ß<56/5) تحصيالت

 شركت سابقة( و P ,43/5 =t ,245/5 =ß<556/5) آموزشي
به (P ,36/2 =t ,632/5 =ß<551/5) آموزشي هايدوره در

متغيرهايي بودند كه بيشترين سهم را در ميزان  ترتيب
 تغييرات درصد 13تغييرات متغير وابسته )نگرش( داشتند و 

 12(. 2R= 13/5) كردند انيبنگرش را 
-بهبا توجه به اطالعات  تخمين، معادلةبرآورد  يبرا

توان ميزان سهم  مي ذيل معادلةدر اين تحقيق، با  آمده دست
مديريت پايدار  دربارة برداران بهرهنگرش  انيبهر متغير در 

 منابع طبيعي را تخمين زد:
(2) 

YA= 215/5 X6 + 523/5 X2 + 245/5 X5+ 632/5 x4     

                                                                                       
1. Linear Multivariate Regression 
2. Stepwise 

(6) 
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 گامبهگامداری رگرسیون چندگانه  و سطح معني ضرایب. 21 دولج

2) انيب ضريب (R) گانه چند همبستگي ضريب متغير نام گام
R) تعديل شده انيب ضريب 

 211/2 02/2 02/2 (1X)موفق هایطرح از بازدید 1

 290/2 22/2 21/2 (2X) تحصیالت میزان 2

 912/2 20/2 22/2 (4X) آموزشی هایکارگاه 4

 921./2 22/2 22/2 (2X) آموزشی هایدوره در شرکت سابقة 2
 

های مدیریت پایدار منابع  شیوه دربارة برداران بهره نگرش انیبای برای  مرحله ةمتغیرچند رگرسیون تحلیل نهایي مدل نتایج. 29 جدول

 متغیرهای مستقل تحقیق نیتر همم طبیعي براساس

 بينپيش  متغير
 محاسبه T شده استاندارد ضرايب نشده استاندارد ضرايب

 شده

 سطح
 (ß) بتا معيار خطاي B داري معني

 220/2 119/2 28/2 80/4 222/2 (1X)موفق هایطرح از بازدید

 202/2 202/2 422/2 84/2 222/2 (2X) تحصیالت میزان

 222/2 292/2 224/2 22/4 221/2 (4X) آموزشی هایکارگاه

 112/2 221/2 102/2 91/2 222/2 (2X) آموزشی هایدوره در شرکت سابقة

 

مهارت  تخمین معادلةای برای تعیین  رگرسیون مرحله تحلیل

 منابع پایدار مدیریت های  شیوه دربارة برداران بهره

 متغیرهای مستقل تحقیق نیتر مهم اساس بر طبیعي

 رگرسيون خطي معادلةو تعيين  انيباين پژوهش، براي  در
هاي مديريت پايدار منابع  شيوه دربارة برداران بهره مهارت

دار  طبيعي به عنوان متغير وابسته با متغيرهاي مستقل معني
خطي  ةگانچند رگرسيون تحليل از( 1 جدول) اين پژوهش

بر اساس بتاي استاندارد  .شد گرفته بهره گامبهگامبه روش 
 P<556/5) عملي هايآموزش متغيرهاي آمدهدستبه
,11/5 =t ,533/5 =ß( ميزان تحصيالت ،)556/5>P  
,51/4 =t ,553/5 =ß ،)561/5و نشريات ) هاباكت>P 

,53/2 =t ,253/5 =ß آموزشي هايدوره در شركت سابقة( و 
(541/5>P ,11/6 =t ,623/5 =ß )متغيرهايي ترتيببه 

 وابسته متغير تغييرات ميزان در را سهم بيشترين كه بودند
  كردند انيبتغييرات مهارت را  درصد 33 و داشتند

(33/5 =2R .)با توجه به  ،تخمين معادلةبرآورد  يبرا
توان  مي ذيل معادلةدر اين پژوهش، با  آمدهدست بهاطالعات 

 دربارة برداران بهرهمهارت  انيبميزان سهم هر متغير در 
 مديريت پايدار منابع طبيعي را تخمين زد:

YS= 533/5 X6 + 553/5 X2 + 253/5 X5 + 623/5 X4  (5) 
     

 

 گامبهگامداری رگرسیون چندگانه  و سطح معني ضرایب. 24 جدول

2) انيب ضريب (R) گانه چند همبستگي ضريب متغير نام گام
R) تعديل شده انيب ضريب 

 281/2 22/2 22/2 (1X) عملی هایآموزش 1

 222/2 02/2 02/2 (2X) تتحصیال میزان 2

 202/2 02/2 00/2 (4Xو نشریات ) هاباکت 4

 221/2 09/2 02/2 (2X) آموزشی هایدوره در شرکت سابقة 2
 

مدیریت پایدار منابع  های شیوه دربارة برداران بهره مهارتبیني  ای برای پیش مدل نهایي تحلیل رگرسیون چند متغیره مرحله نتایج. 26 جدول

 متغیرهای مستقل تحقیق نیتر مهم اساس طبیعي بر

 بينپيش  متغير
 شده استاندارد ضرايب نشده استاندارد ضرايب

t داري معني سطح محاسبه شده 
B بتا معيار خطاي (ß) 

 288/2 140/2 400/2 28/4 222/2 (1X) عملی های آموزش

 282/2 222/2 440/2 22/2 222/2 (2X) تحصیالت میزان

 422/2 122/2 220/2 42/2 218/2 (4Xو نشریات ) هاباکت

 129/2 28/2 120/2 88/1 228/2 (2X) آموزشی هایدوره در شرکت سابقة
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 پیشنهادها
نشان داد كه ميزان دانش فني و مهارت  تحقيق هاييافته

مديريت  دربارة يبررس مورد برداران هرهببيش از نيمي از 
 اين از. دارد قرار آن از ترپايينپايدار منابع در حد متوسط و 

 هايبرنامه بهبود و توسعه براي سازيظرفيت لزوم رو
آموزشي و يادگيري تجربي براي تقويت دانش فني و مهارت 

مديريت پايدار منابع طبيعي  هاي شيوه دربارة برداران بهره
قرار گيرد  اندركاراندستبايد مورد توجه مسئوالن و ساير 

منابع طبيعي بتوانند وضعيت دانش فني و  برداران بهرهتا 
از سطوح  مربوط هايموضوع زمينةمهارت خود را در 

 عه دهند.و توس دنخشبب بهبود ترمتوسط و پايين

 سابقةبين متغيرهاي  دار يمعنو  مثبت رابطةتوجه به  با
 متخصصان با مشاوره آموزشي، هايدوره در شركت

و مجالت و بازديد از  هاباكت نشريات، از استفاده موضوعي،
آموزشي، استفاده از  هايكارگاه در شركت موفق، هايطرح

دانش  هايرويجي تلويزيون و متغيرت –آموزشي هايبرنامه
مديريت پايدار منابع  دربارة برداران بهرهفني و مهارت 

 هايدوره در شركت امكان كه شودطبيعي پيشنهاد مي
 گزاريرب درفراهم شود و  برداران بهره همةآموزشي براي 

 و شرايط با مطابق شدهذكر هايتكنيك و هاروش زا هادوره
 استفاده شود. برداران بهره هايويژگي

 شركت سابقة هاينتايج تحقيق نشان داد كه بين متغير 

و مجالت،  هاباكت نشريات، از استفاده آموزشي، هايدوره در
آموزشي  ايهكارگاه طبيعي، منابع موفق هايبازديد از طرح

نسبت به مديريت پايدار منابع  برداران بهرهو متغير نگرش 
بنابراين  ؛دارد وجود يدار يمعنو  مثبت رابطةطبيعي 

 و حفاظت ريزانبرنامه و گذارانسياست شودپيشنهاد مي
 برداران بهرهبراي برانگيختن و اشتياق  منابع طبيعي ياحيا

 آموزشي هايبراي مديريت پايدار منابع طبيعي در برنامه
 .كننداستفاده  شدهذكر هايتكنيك و هاروش از شدهبرگزار

حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد  هاييافته
بر روي دانش فني،  را ريتأث بيشترينكه ميزان تحصيالت 

با توجه به اينكه ميانگين  .دارد برداران بهرهت نگرش و مهار
 پيشنهاد ،استحد ابتدايي  رد برداران بهرهميزان تحصيالت 

متولي آموزش و  يها ناسازم يسو زااقدامات الزم  شودمي
پرورش در نقاط روستايي براي افزايش سطح سواد روستاييان 

پايداري منابع طبيعي،  نيتأمبراي  قوتي نقطةورت گيرد تا ص
 ايجاد طبيعي، منابع عرصة توسعةافزايش توليدات و 

 .باشد روستايي فقر كاهش نتيجه در و شغلي هاي فرصت

موفق مديريت  هايطرح از بازديد كهبا توجه به اين 
تغيير نگرش و مهارت  در سزاييب ريتأثمنابع طبيعي 

 ،استمديريت پايدار منابع طبيعي داشته  دربارة برداران بهره
 از شده ريزيبرنامه و هدفمند هايبازديد شودمي پيشنهاد

 .   شود گنجانده آموزشي ساالنة هايبرنامه در موفق هايطرح
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