تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،4زمستان  ،2931ص ()776-766
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 .1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند
 .2کارشناس ارشد ادارة کل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی
(تاریخ دریافت -98/11/22 :تاریخ تصویب)81/12/22:
چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناخت روشها و تکنیکهای ترویجی تأثیرگذار بر دانش ،نگرش و مهارت بهرهبرداران
دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعی در استان خراسان جنوبی صورت پذیرفته است .در این پژوهش ،منظور از
مدیریت پایدار منابع طبیعی تالش برای جلوگیری از تبدیل منابع طبیعی تجدیدشونده به اراضی کشاورزی،
جلوگیری از برداشت بیش از ظرفیت رویش منابع طبیعی ،تولید نهال ،نهالکاری و بذرکاری و عملیات گودبرداری و
سلهشکنی ،رعایت مقررات بهرهبرداری از منابع طبیعی و جمعآوری فراوردههای جنگلی و مرتعی است .رویکرد
پژوهش توصیفی– همبستگی است .جامعة آماری تحقیق شامل  02442خانوار بود که در عرصة منابع طبیعی
خراسان جنوبی فعال بودند .با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای چندمرحلهای با
انتساب متناسب از بین آنها تعداد  292بهرهبردار انتخاب و بررسی شدند .دادهها از این افراد به وسیلة پرسشنامه
گردآوری شد و به وسیلة نرمافزار  SPSS 11.5در دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیهوتحلیل شد .روایی ابزار
اندازهگیری با نظر متخصصان منابع طبیعی و صاحبنظران ترویج و آموزش کشاورزی تأیید شد؛ قابلیت اعتماد ابزار
اندازهگیری نیز از طریق آزمون مقدماتی ( 42نفر از بهرهبرداران) و محاسبة ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای
نگرش و مدیریت پایدار منابع طبیعی ( )a=2/91تأیید شد .نتایج حاصل از یافتههای توصیفی نشان میدهد که دانش
کلی پاسخگویان دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعی با میانگین  22/28و انحراف معیار  9/8در حد «متوسط» قرار
دارد .نگرش کلی آنها دربارة شیوههای مدیریت پایدار منابع طبیعی با میانگین  00/84و انحراف معیار  12/22در
حد «به نسبت مثبت» قرار دارد ،در مورد مهارت بهرهبرداران یافتهها حکایت از آن دارد که مهارت کلی 24/2درصد
( 122نفر) دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعی در سطح «متوسط» قرار دارد .نتایج حاصل از تحلیل همبستگی بیانگر
آن است که بین متغیرهای میزان تحصیالت ،سابقة شرکت در دورههای آموزشی ،مشاوره با متخصصان موضوعی،
آموزشهای عملی و متغیر دانش فنی بهرهبرداران دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعی با  88درصد اطمینان رابطة
معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای پیشبین بهترتیب  22درصد،
 20درصد و  09درصد از تغییرات واریانس متغیرهای وابستة دانش فنی ،نگرش و مهارت بهرهبرداران منابع طبیعی
دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعی را بیان میکنند.
واژههای کلیدی :دانش و نگرش و مهارت بهرهبرداران ،روشها و تکنیک های ترویجی ،مدیریت پایدار منابع طبیعی

 نويسنده مسئول:

تلفن5163-3125265 :

E-mail: Roosta_kuroush@yahoo.com
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مقدمه
منابع طبيعي تجديدشونده يكي از اركان توسعة پايدار در هر
كشور به شمار ميروند؛ ولي متأسفانه در سالهاي اخير اين
منابع حياتي در اكثر نقاط دنيا بهويژه در كشورمان در
معرض تخريب قرار گرفته و عوامل متعددي در تخريب آن
سهيم شدهاند .بديهي است تداوم چنين وضعي پيامدهاي
فاجعهآميز جبرانناپذيري خواهد داشت .به اعتقاد بسياري از
صاحبنظران ،دو دسته عوامل در ناپايداري منابع طبيعي
تجديدشونده تأثيرگذار هستند .يك دسته از اين عوامل
مربوط به اقليم و تغييرات شرايط آب و هوايي و زمين
شناسي هستند و دستة دوم ،كه اهميت بيشتري دارند،
عوامل انساني هستند ).(Malik, 1999
طبق آمار موجود ساالنه  655هزار هكتار مرتع و 15
هزار هكتار از جنگلهاي ايران تخريب ميشوند و فرسايش
خاک نيز از يك ميليارد تن در سال  6536به  2/3ميليارد
تن در سال  6532و  4ميليارد تن در سال  6532افزايش
يافته است .اين امر باعث ميشود ساالنه حدود  31ميليارد
دالر مواد غذايي در خاک از بين برود و هزاران سال زمان
الزم است تا دوباره قشر كمي از خاک روي سنگهاي مادري
تشكيل شود ).(Badraghe, 2006
عرصههاي منابع طبيعي مورد نظر در اين پژوهش منابع
طبيعي تجديدشونده شامل جنگلها ،مراتع و بيابانها
هستند كه با مساحت  653453365هكتار معادل 35/3
درصد كل مساحت كشور را تشكيل ميدهند ( Jafar,
 .)2006اين عرصه در استان خراسان جنوبي به تفكيك
شامل  151631هكتار جنگل (تنك و نيمهتنك)1264414 ،
هكتار مرتع و  3132235هكتار بيابان است كه با تأثير
فعاليتهاي عامل انساني در معرض تخريب قرار
گرفتهاند )Natural resource total office of South
.(Khorasan, 2008
مهمترين عامل براي تأثيرگذاري بر روي رفتار عامل
انساني براي بهبود رفتار تخريبگرايانه آموزش است؛
بنابراين اعمال روشهاي آموزشي و ترويجي براي مردم
منطقه تأثير به سزايي در مديريت پايدار عرصهها دارد و
منافع اقتصادي -اجتماعي متعددي را مانند افزايش توليد در
واحد سطح ،افزايش درآمد ،توليد چوب ،علوفة دام ،مواد
غذايي و غيره را تأمين مي كند؛ در ضمن منافع و آثار
زيستمحيطي مهمي مانند ذخيرهسازي آب ،بهبود وضعيت
كيفيت آب و كاهش رسوب ،فرسايش خاک و بهبود وضعيت

چشم انداز اراضي كشاورزي را در پي خواهد داشت
).(Anderson and Farington, 1996
با توجه به مسئلة ذكرشده ،در سالهاي اخير مطالعات
تقريباً شايان توجهي دربارة شناخت داليل تخريب منابع
طبيعي و عوامل تأثيرگذار بر مديريت پايدار منابع طبيعي در
جهان و ايران صورت گرفته است كه در زير به برخي از آنها
اشاره ميشود:
در مقالهاي با نام "نقش عوامل آموزش و ترويجي در
حفظ ،احيا و توسعة مراتع" محبوبي ،قمي و شريعتي گزارش
كردهاند كه ترويج ميتواند به وسيلة سازهها و روشهايي نظير
كالسهاي آموزشي -ترويجي ،نشريات و جزوات آموزشي،
برنامههاي راديويي و تلويزيوني ،استفاده از فيلمهاي ويدئويي،
استفاده از رهبران محلي ،گردش و بازديد علمي در حفظ،
احيا و توسعة مراتع مؤثر واقع شود )Mahbubi Ghomi and
.(Shariate, 2003
همچنين ،يافتههاي تحقيق وراميني دربارة عوامل مؤثر
در مشاركت جنگلنشينان استان مازندران در حفاظت از
جنگلها بيانگر اين است كه بين تأمين مواد سوختي از
طرف دولت ،آگاهي از نقش و اهميت جنگلها ،شركت در
برنامههاي نهال كاري ،شركت در سطح غنيسازي ،شركت
در برنامههاي بذرپاشي ،دفعات تماس با محافظان افتخاري و
شركت در كالس هاي آموزشي -ترويجي با ميزان مشاركت
در زمينة حفاظت از جنگلها رابطه معنيداري وجود دارد
).(Varaminy, 2003
در مطالعة ديگري با عنوان "بررسي نقش سازمانهاي غير
دولتي در حفظ ،احيا و توسعة منابع طبيعي" نشان داده شده
است كه بين متغيرهاي استفاده از پوستر و بروشور ،استفاده از
مجالت و نشريات ،استفاده از راديو ،استفاده از تلويزيون،
سابقة عضويت اعضا ،برقراري تماسهاي شخصي و ارتباط با
سازمان جنگلها و مراتع ،با ميزان موفقيت سازمانهاي غير
دولتي در پيشبرد فعاليتهاي ترويجي حفظ ،احيا و توسعة
جنگلها و مراتع رابطة مثبت و معنيداري وجود دارد
).( Mahbubi Ghomi and Shariate, 2003
عالوه بر اين نتايج پژوهش  (2007) Bokaeدربارة
نقش ترويج در دستيابي به جنگلداري پايدار در منطقة
ارسباران استان آذربايجان شرقي (منطقة كليبر) بيانگر آن
است كه بين متغيرهاي نقش ترويج در افزايش آگاهي
بهرهبرداران ،نقش ترويج در ايجاد نگرش مثبت در
بهرهبرداران ،تماس مروجان با بهرهبرداران ،بازديد از
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طرحهاي موفق جنگلداري ،توزيع نشريات و مجالت
ترويجي ،ميزان مشاركت بهرهبرداران ،سابقة اشتغال در
جنگل ،درآمد خانوار و رعايت قوانين و مقررات بهرهبرداري
از جنگل با متغير ميزان دستيابي به جنگلداري پايدار رابطة
مثبت و معنيدار وجود دارد.
همچنين ،نتايج پژوهش  (2006) Nazifiدربارة نقش
ترويج در پيشبرد طرح تعادل دام و مرتع در بين مرتعداران
دشت مغان نشان ميدهد كه بين متغيرهاي مستقل نقش
ترويج در افزايش آگاهي مرتعداران ،نقش ترويج در ايجاد
نگرش مثبت در مرتعداران ،نقش ترويج در افزايش مهارت
مرتعداران ،برگزاري سخنرانيهاي آموزشيـ ترويجي،
برگزاري كالسهاي آموزشي– ترويجي ،تماس با مروجان
منابع طبيعي ،تماس مرتعداران با رهبران محلي ،برگزاري
آموزشهاي عملي ،توزيع نشريات و مجالت آموزشي ترويجي
و اجراي نمايش طريقهاي و نتيجهاي با متغير وابستة
پيشرفت طرح تعادل دام و مرتع رابطة مثبت و معنيدار
وجود دارد.
شارما در مقالة خود مديريت جمعي جنگل را رهيافتي نو
براي محافظت از منابع طبيعي به وسيلة نيروي انساني
مينامد .او ميگويد براي اينكه اين سيستم مديريتي تأثير
مثبت خود را بهخوبي ايفا كند ،بايد با مردم درتماس و تأمل
بود به آنها آموزشهاي الزم را ارائه داد؛ همچنين شارما در
مطالعة خود در هندوستان راه رسيدن به مديريت پايدار
منابع طبيعي را ارائة آموزشهاي الزم در زمينة حفظ ،احيا و
توسعه و بهرهبرداري از منابع طبيعي و تدارک بازديد از
مناطق شاهد ترويجي ميداند ).(Sharma,1997
 Borffenbergدر تحقيق خود در سال  6115در هند
نقش گروههاي حفاظتي در روستاهاي هند را كه براي
حفاظت از جنگلها سازماندهي شدهاند بررسي كرده و به
اين نتيجه دست يافته است كه به كارگيري روشهاي
ترويجي و نهادهاي سنتي در حفظ جنگل و افزايش توان
جنگل براي توليد محصوالت جنگلي مؤثر و مفيد است.
 Caonkarدر زمينة اهميت و ضرورت برگزاري كالس
هاي آموزشي– ترويجي براي نيروهاي داوطلب مردمي
شركتكننده در فعاليتهاي حفظ منابع طبيعي در
هندوستان تحقيقاتي انجام داده است .وي معتقد است كه
عوامل صنفي دستاندركار ترويج بهويژه نيروهاي داوطلب
محلي بايد با دانش مناسب نظير تكنولوژي مربوط به كاشت
درختان ،چگونگي پرورش و محافظت از درختان و غيره براي
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اثربخشي هرچه بيشتر دورههاي آموزشي مجهز شوند و
همچنين براي درک و فهم نيازهاي مردم و انعكاس آن به
مقامات مافوق دانش و مهارت كافي كسب كنند )Caonkar,
.(1991
دقت و توجه در مطالعات فوق بيانگر اين است كه ركن
اصلي پايداري منابع طبيعي ،بهرهبرداران و نيروي انساني
شاغل در اين بخش است؛ بنابراين هرگونه تغيير و تحول در
اين حوزه در گرو تحول نيروي انساني درگير در اين بخش
است و اين تحول در نيروي انساني امكانپذير نيست مگر از
طريق آموزش و آگاهسازي كه آن هم مستلزم تحقيق و
پژوهش در زمينة چگونگي ايجاد تحول است؛ از اين رو
تحقيق حاضر با هدف بررسي شيوههاي مناسب ترويجي
تأثيرگذار بر دانش ،نگرش و مهارت بهرهبرداران دربارة
مديريت پايدار منابع طبيعي در استان خراسان جنوبي
صورت پذيرفته است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع توصيفي -همبستگي است كه به
روش پيمايشي 2و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است.
جامعة آماري تحقيق شامل  34555خانوار فعال در عرصة
منابع طبيعي خراسان جنوبي بوده است .براي تعيين حجم
نمونه از جامعة آماري از فرمول كوكران استفاده شد كه
تعداد نمونههاي بهدستآمده بر اساس فرمول فوق  235نفر
بود .براي افزايش دقت مطالعه و ضريب برگشتپذيري تعداد
 555پرسشنامه توزيع شد كه از اين تعداد  233پرسشنامه
تكميل و تحليل شد .براي انتخاب نمونههاي مورد بررسي از
روش نمونهگيري طبقهاي چندمرحلهاي با انتساب متناسب
استفاده شده است .در اين روش ،استان خراسان جنوبي ،كه
داراي  3شهرستان است ،بر مبناي شاخص بهرهبردار
شهرستانها در سه طبقة غير همپوش قرار گرفت؛ سپس به
صورت كامالً تصادفي از بين شهرستانهاي طبقة اول
بيرجند ،از طبقة دوم سربيشه و از طبقة سوم فردوس
انتخاب شدند .در مرحلة بعدي ،به صورت تصادفي با انتساب
متناسب نمونه ها ( 555نفر) از بين بهرهبرداران
شهرستانهاي مورد بررسي انتخاب شدند (جدول .) 6
6

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

رديف

طبقه (تعداد بهرهبردار)

1

باالی  12222بهرهبردار

2

بین  0222تا  12222بهرهبردار

4

کمتر از  0222بهرهبردار

جمع

-------

شهرستان

تعداد بهرهبردار

بیرجند
قاین
نهبندان
سربیشه
درمیان
فردوس
سرایان

14914
10228
2120
2242
2020
4422
1210

------

02442

براي گردآوري دادهها از ابزار پرسشنامه شامل دو بخش
زير استفاده شده است:
 .6اندازهگيري متغيرهاي مستقل (ويژگيهاي فردي و
حرفهاي افراد مورد بررسي با  1پرسش بسته ،ميزان استفاده
و ميزان تأثيرگذاري روشها و تكنيكهاي ترويجي با 64
پرسش به شكل طيف ليكرت پنج گزينهاي ،فعاليتهاي
انجامگرفته دربارة پايداري منابع طبيعي در قالب  66پرسش
و ميزان دستيابي به پايداري منابع طبيعي با  1پرسش
(حفظ تنوع زيستي ،حفظ ظرفيت توليد ،حفظ ظرفيت
تجديد حيات ،سالمتي و شادابي جنگلها و مراتع ،وجود
قوانين منسجم دربارة پايداري و حفظ وسعت منابع طبيعي
تجديد شونده) و ميزان مشاركت افراد در فعاليتهاي مربوط
به پايداري منابع طبيعي با  1پرسش به شكل طيف ليكرت
سنجيده شد.
 .2سنجش متغيرهاي وابسته (دانش فني بهرهبرداران
منابع طبيعي با  65پرسش باز كه به پاسخ كامالً درست
نمرة  ،4به پاسخ تقريباً درست نمرة  2و به پاسخ نادرست

شهرستان انتخابشده

تعداد نمونة انتخابشده

بیرجند

124

سربیشه

90

فردوس

22

------
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نمرة صفر تعلق گرفت (مينيمم ميتواند صفر و ماكزيمم 45
باشد) ،نگرش بهرهبرداران با  63پرسش به شكل طيف
ليكرت سنجيده شد .براي جلوگيري از سوگيري پاسخگويان
عالوه بر گويههاي حاوي نگرش مساعد ،گويههاي حاوي
نگرش نامساعد نيز طرح شدند كه طيف نمرهدهي به طور
معكوس انجام شد (حداقل نمرة اكتسابي ميتواند  63و
حداكثر آن  33باشد) ،مهارت بهرهبرداران دربارة مديريت
پايدار منابع طبيعي در قالب  3پرسش به صورت باز و نيز 1
پرسش به شيوة خودسنجي با طيف پنج گزينهاي ليكرت
سنجيده شد ،در بحث مهارت نيز حداقل نمره ميتواند  66و
حداكثر  33باشد.
روايي صوري و محتوايي ابزار اندازهگيري با پانل
متخصصان تأييد شد .براي تعيين قابليت اعتماد 53
پرسشنامه از پرسشنامههايي كه روايي آنها تأييد شده بود
در جامعة مشابه با جامعة آماري تكميل و ضريب آلفاي
كرونباخ براي قسمت هاي مختلف تعيين شد (جدول .)2

جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای بخشهای مختلف پرسشنامه
تعداد گويهها ضريب آلفاي کرونباخ

بخشهاي مختلف پرسشنامه

میزان دستیابی به پایداری منابع طبیعی
میزان استفاده از روشها و تکنیکهای آموزشی -ترویجی در زمینة مدیریت پایدار منابع طبیعی
نگرش بهرهبرداران در مورد مدیریت پایدار منابع طبیعی
میزان تأثیر روشها و تکنیکهای آموزشی -ترویجی در پایداری منابع طبیعی

نتایج و بحث
يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه ميانگين سن افراد مورد
بررسي  53سال و جوانترين و مسنترين آنها به ترتيب 61
و  35سال داشتند 43 .نفر ( 63/3درصد) از جامعة آماري زن

11
12
10
12

./92
2/92
2/94
./28

و  242نفر ( 34/5درصد) مرد بودند .تحصيالت حدود 32
درصد (  641نفر) از بهرهبرداران مورد بررسي كمتر از دورة
راهنمايي بوده است.
ميانگين سابقة بهرهبرداري از منابع طبيعي (جنگل،

روستا و حاجي آبادی :بررسي روشها و تکنیکهای ترویجي تأثیرگذار بر دانش...،

مرتع و آب و خاک كشاورزي)  66/3سال بود .ميانگين
درآمد ماهانة خانوار  2761176ريال و حداقل و حداكثر آن
بهترتيب  655،555و  66،555،555بود .شغل اكثريت آنها
بهترتيب :دامدار  665نفر ( 53درصد) و كشاورزي  16نفر
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( 56/3درصد) بود و بقية مشاغل ديگري داشتهاند كه در
جدول آمده است 36 .درصد ( 255نفر) از افراد مورد بررسي
در دورههاي آموزشي ترويجي برگزارشده شركت كردهاند و
 61درصد ( 34نفر) از اين دورهها بهرهاي نبردهاند.

جدول .9توصیف ویژگيهای بهرهبرداران منابع طبیعي
ويژگي

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

سن
سابقة کار
درآمد ماهانة خانوار به ریال

42
11/0
1292229

12/20
2/49
922982

18
1
022222

22
41
20222222

جدول .4توزیع فراواني ویژگيهای بهرهبرداران منابع طبیعي
متغير

جنسیت

سطح تحصیالت

شغل اصلی

شرکت در دورههای آموزشی ترویجی

فعالیتهای انجامشده دربارة دستیابي به پایداری در منابع
طبیعي

براي اولويتبندي مهمترين فعاليتهاي انجامشده دربارة
دستيابي به پايداري در منابع طبيعي از ديدگاه بهرهبرداران
از ضريب تغييرات ( )CVاستفاده شده است .همانطور كه
در جدول مشاهده ميشود ،رعايت مقررات بهرهبرداري از

گروهها

فراواني

درصد

مرد

242
44

44/3
54/7

جمع

247

511

بیسواد
ابتدایی

37
42

52/4
24/6

راهنمایی

46

56/5

متوسطه

33

53/6

دیپلم

47

56/4

باالتر از دیپلم

36

52/4

جمع

247

511

دامداری
کشاورزی

551
35

34
35/7

باغداری

31

51/4

صنایع دستی

3

3 /5

آزاد

47

56/4

جمع

247

511

بلی
خیر

233
44

45
53

جمع

247

511

زن

منابع طبيعي و انجام عمليات قرق بهترتيب مهمترين
فعاليتهاي انجامشده و تبديل ديمزار به منابع طبيعي
تجديد شونده نظير مرتع ،جنگل و عمليات گودبرداري و
سلهشكني براي ذخيرة نزوالت آسماني در مرتبة آخر قرار
گرفتهاند.
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اولويت

1
2
4
2
0
2
2
9
8
12
11

جدول  .6اولویتبندی میزان فعالیتهای انجام گرفته در زمینة پایداری منابع طبیعي
ميانگين انحراف معيار
فعاليتهاي انجام گرفته

4/42
4/22
4/42
4/18
2/82
4/20
2/84
4/19
4/22
2/22
2/91

رعایت مقررات بهرهبرداری از منابع طبیعی
انجام عملیات قرق
بذرپاشی و نهالکاری
جلوگیری از برداشت بیش از ظرفیت رویش
جلوگیری از فرسایش منابع طبیعی تجدیدشونده
تولید نهال
جلوگیری از تبدیل منابع طبیعی تجدیدشونده به اراضی کشاورزی
جلوگیری از آتشسوزی
جلوگیری از قاچاق چوب
عملیات گود برداری و سلهشکنی برای ذخیرة نزوالت آسمانی
تبدیل دیمزار به منابع طبیعی تجدیدشونده نظیر مرتع ،جنگل

2/82
1/12
1/28
1/22
1/22
1/14
1/18
1/42
1/22
1/12
1/42

ضريب تغييرات

28/28
41/42
42/42
44/02
42/00
42/20
22/21
22/99
21/44
22/22
22/89

 =3خيلي زياد  =4زياد  =5متوسط  =2كم  =6خيلي كم

ویژگيهای رفتاری بهرهبرداران منابع طبیعي
دانش فني بهرهبرداران دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعي

براي سنجش ميزان دانش فني بهرهبرداران منابع طبيعي
دربارة مديريت پايدار منابع طبيعي و قضاوت در مورد آن65 ،
پرسش باز در برخي از زمينههاي مربوط مطرح شد تا
پاسخگويان پاسخ صحيح را براي هريك از پرسشها اظهار
دارند .در طراحي اين پرسشها عالوه بر اظهارنظرها و
پيشنهادهاي استادان متخصص از كارشناسان ستادي و
ميداني كه در عمل با بهرهبرداران در تماس بودند نيز بهره
گرفته شد .در سنجش دانش بهرهبرداران به پاسخ كامالً

درست نمرة  ،4تقريباً درست نمرة  2و به پاسخ غلط نمرة
صفر تعلق گرفت .با توجه به اين امتيازدهي ،حداكثر امتياز
 45و حداقل آن صفر به دست آمد .وضعيت دانش بهرهبرداران
منابع طبيعي دربارة مديريت پايدار منابع طبيعي بر مبناي
دامنة امتياز و دستهبندي نمرهاي آنها بر حسب درصد در
پنج سطح (بسيار ضعيف ،ضعيف ،متوسط ،خوب و خيلي
خوب) با فواصل برابر (فاصلة طبقات  )3تقسيم شد .نتايج
حاصل از يافتههاي توصيفي نشان ميدهد كه دانش كلي
پاسخگويان دربارة مديريت پايدار منابع طبيعي با ميانگين
 22/41و انحراف معيار  3/1در حد «متوسط» قرار دارد.

جدول  . 7وضعیت دانش فني بهرهبرداران مورد بررسي دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعي
درصد تجمعي
درصد
فراواني
سطح دانش
دامنة امتياز

21
بسیار ضعیف
2-9
00
ضعیف
8-12
82
متوسط
12-22
28
خوب
20-42
22
بسیارخوب
44-22
247
---جمع
انحراف معیار9/8 :
میانگین22/28 :
نگرش بهرهبرداران دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعي

يكي از عواملي كه ميتواند تأثير مهمي بر مهارت بهرهبرداران
در زمينة شيوههاي مختلف مديريت داشته باشد توجه به
نگرش آنها دربارة مقولة مديريت پايدار منابع طبيعي است.
در اين مورد ،براي سنجش نگرش بهرهبرداران دربارة مديريت
پايدار منابع طبيعي با توجه به جنبههاي اجتماعي ،اقتصادي و

2/4
18/2
41/2
22/0
12/2
511
مینیمم2 :

2/4
22/0
02/8
90/2
122
---ماکزیمم22 :

زيستمحيطي ،گويههايي با طيف پنج گزينهاي ليكرت (خيلي
مخالفم= ،6مخالفم= ،2نظري ندارم= ،5موافقم= 4و خيلي
موافقم= )3مطرح شد تا پاسخگويان ميزان موافقت يا مخالفت
خود را با هريك از آن گويهها اظهار دارند .براي جلوگيري از
سوگيري پاسخگويان ،عالوه بر گويههاي حاوي نگرش مساعد،
گويههاي حاوي نگرش نامساعد نيز طرح شد و طيف

روستا و حاجي آبادی :بررسي روشها و تکنیکهای ترویجي تأثیرگذار بر دانش...،

نمرهدهي به طور معكوس صورت گرفت .در نهايت ،از حاصل
جمع عددي دادهشده به گويهها نمرة نگرش هركدام از
پاسخگويان در دامنة مقياس ( 63حداقل امتياز) تا 33
(حداكثر امتياز) متغير بود .وضعيت نگرش بهرهبرداران مورد
بررسي دربارة مديريت پايدار منابع طبيعي بر مبناي دامنة
امتياز و دستهبندي نمرات آنها بر حسب درصد در پنج سطح
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(منفي ،به نسبت منفي ،خنثي ،به نسبت مثبت و مثبت) با
فواصل برابر (فاصلة طبقات  )62تقسيم شد .نتايج حاصل از
يافتههاي توصيفي نشان ميدهد كه نگرش كلي پاسخگويان
در زمينة شيوههاي مديريت پايدار منابع طبيعي با ميانگين
 33/15و انحراف معيار  65/12در حد «به نسبت مثبت» قرار
دارد.

جدول  . 6وضعیت نگرشي بهرهبرداران مورد بررسي دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعي
دامنة امتياز

سطح نگرش

فراواني

فراواني

درصد تجمعي

10-22
29-48
22-01
02-24
22-20

منفی
تقریباً منفی
خنثی
تقریباً مثبت
مثبت

8
22
92
120
24

4/1
2/8
22/9
42/2
20/0

4/1
12
42/9
22/2
122

جمع

----

247

511

----

میانگین 00/84 :انحراف معیار 12/22 :مینیمم 22 :ماکزیمم20 :
مهارت بهرهبرداران دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعي

براي سنجش مهارت بهرهبرداران دربارة مديريت پايدار منابع
طبيعي پنج پرسش باز و شش گويه با طيف پنج گزينهاي
ليكرت (خيلي كم= ،6كم= ،2متوسط= ،5زياد= 4و خيلي
زياد= )3مطرح شد تا پاسخگويان ميزان توانايي يا ناتواني خود
را براي هريك از آن پرسشها يا گويهها اظهار دارند .جدول 3
وضعيت مهارت بهرهبرداران مورد بررسي را دربارة مديريت

پايدار منابع طبيعي بر مبناي دامنة امتياز و دستهبندي
نمرههاي آنها در پنج سطح با فواصل برابر(فاصلة طبقات )3
نشان ميدهد .بر اساس نتايج حاصل از يافتههاي توصيفي
مشخص شد مهارت كلي  45/2درصد ( 624نفر) از افراد مورد
بررسي دربارة مديريت پايدار منابع طبيعي در سطح متوسط
قرار دارد.

جدول  .6وضعیت مهارت بهرهبرداران مورد بررسي دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعي
دامنة امتياز

سطح مهارت

فراواني

درصد

درصد تجمعي

11-18
22-29
28-42
49-22
22-00

بسیار ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب

12
20
122
08
28

4/0
22/2
24/2
22/2
12/1

4/0
22/1
28/4
98/8
122

جمع

------

247

511

-----

میانگین 44/91 :انحراف معیار 11/29 :مینیمم 19 :ماکزیمم04 :

تحلیل همبستگي
براي تعيين تأثير روشها و تكنيكهاي ترويجي و ديگر عوامل
مؤثر بر دانش ،نگرش و مهارت بهرهبرداران دربارة مديريت پايدار
منابع طبيعي از ضريب همبستگي استفاده شد .براي توصيف
ميزان همبستگي بين متغيرها از الگوي معروف به

قراردادهاي  (1971) Davisاستفاده شد كه بر اساس اين الگو
ضرايب همبستگي  =5/56-5/51جزئي =5/65-5/21 ،ضعيف،
 =5/55-5/41متوسط =5/35-5/11 ،به نسبت قوي و  5/35و
باالتر= خيلي قوي توصيف ميشوند Delavar, (1997, p
.(206
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سازههای تأثیرگذار بر دانش فني بهرهبرداران دربارة
مدیریت پایدار منابع طبیعي
الف) ویژگيهای فردی

يافتههاي پژوهش مندرج در جدول  ،1نشان ميدهد كه بين
سن ( )r= -5/515و دانش بهرهبرداران از لحاظ آماري رابطة
معنيداري وجود ندارد؛ اما بين ميزان تحصيالت ()r=5/551
بهرهبرداران و دانش فني آنها رابطة مثبت و معنيداري در
سطح يك درصد وجود دارد .بدين معني كه هرچه ميزان
تحصيالت بهرهبرداران باالتر بوده است از دانش مفيدتري
دربارة مديريت پايدار منابع طبيعي برخوردار بودهاند ،اين
يافته با يافتههاي پژوهش  (1999) Merbodهمخواني
داشت؛ همچنين بين سابقة بهرهبرداري ( )r= -5/642از
منابع طبيعي به دست افراد مورد بررسي و دانش آنها رابطة
منفي و معنيداري در سطح  3درصد وجود دارد .به عبارت
ديگر كساني كه سابقة بهرهبرداري بيشتر از منابع طبيعي
داشتهاند ،دانش علمي كمتري داشتهاند .در اين زمينه
 (2007) Bokaeرابطة مثبت و معنيداري را بين سابقة
اشتغال بهرهبرداران منابع طبيعي و ميزان دانش آنها براي
دستيابي به پايداري منابع طبيعي گزارش كرده است.

مورد بررسي رابطهاي وجود ندارد .نتايج تحقيق Nazifi

) (2006رابطة مثبت و معنيداري را بين استفاده از برنامههاي
راديويي و دانش بهرهبرداران منابع طبيعي گزارش كرده است.
سازههای تأثیرگذار بر نگرش بهرهبرداران دربارة مدیریت
پایدار منابع طبیعي
الف) ویژگيهای فردی

نتايج پژوهش نشان ميدهد متغيرهاي ميزان تحصيالت
( )r=5/534و سابقة بهرهبرداري از منابع طبيعي ()r=5/635
تأثير مثبت و معنيداري (در سطح  6درصد) بر نگرش
بهرهبرداران نسبت به مديريت پايدار منابع طبيعي داشتهاند.
افراد مورد بررسي هرچه از سطح تحصيالت باالتري برخوردار
بودند و سابقة بهرهبرداري آنها از منابع طبيعي بيشتر بوده
است ،نگرش مثبت تري نسبت به مديريت پايدار منابع
طبيعي داشتهاند .بر اساس نتايج حاصل از اين تحليل از لحاظ
آماري سن ( )r= -5/563تأثيري در نگرش بهرهبرداران نداشته
است.
ب) روشها و تکنیکهای ترویجي مؤثر در نگرش
بهرهبرداران نسبت به مدیریت پایدار منابع طبیعي

ب) روشها و تکنیکهای ترویجي مؤثر در دانش مدیریت
پایدار منابع طبیعي

اطالعات بهدستآمده از تحقيق بيانگر آن است كه بين سابقة
شركت در دورههاي آموزشي ( ،)r=5/551مشاوره با متخصصان
موضوعي ( ،)r=5/263استفاده از نشريات ،كتابها و مجالت
( ،)r=5/561تماس با مروجان منابع طبيعي (،)r=5/613
سخنراني آموزشي ( ،)r=5/532آموزشهاي عملي ( )r=5/435و
برنامههاي آموزشي -ترويجي تلويزيون ( )r= -5/263و دانش
فني بهرهبرداران منابع طبيعي رابطة مثبت و معنيداري در
سطح يك درصد وجود داشته است .اين يافتهها با نتايج
تحقيقات (1995) Asadi(2003) ،(1997) Sharma
 Varaminy, (1998) Hajeyanو (1997) Shahedi Zandi
همخواني دارد؛ همچنين بين پخش فيلمهاي آموزشي
( ،)r= 5/643بازديد از طرحهاي موفق ( )r=5/653و كارگاههاي
آموزشي ( )r= 5/644و دانش فني بهرهبرداران رابطة مثبت و
معنيداري در سطح  3درصد وجود داشته است .اين يافتهها با
نتايج پژوهشهاي (2003) Mahbubi and Shariate
همخواني دارد .عالوه بر اين ،يافتهها نشان داد كه از لحاظ
آماري بين پخش برنامههاي راديويي ( )r=5/654و دانش افراد

نتايج تحليل همبستگي اسپيرمن نشان داد بين سابقة شركت
در دورههاي آموزشي ( ،)r=5/241استفاده از نشريات ،كتابها
و مجالت ( ،)r=5/634بازديد از طرحهاي موفق ( )r=5/566و
كارگاههاي آموزشي ( )r=5/251و نگرش بهرهبرداران در مورد
مديريت پايدار منابع طبيعي رابطة مثبت و معنيداري (در
سطح يك درصد) وجود دارد .اين يافته ،يافتههاي تحقيقات
 (2006) Nazifiو  (1997) Shahedi Zandiرا تأييد كرد؛
همچنين بين مشاوره با متخصصان موضوعي (،)r=5/653
تماس با مروجان منابع طبيعي ( ،)r=5/615سخنراني آموزشي
( ،)r=5/253آموزشهاي عملي ( )r=5/614و برنامههاي
آموزشي -ترويجي تلويزيون ( )r=5/634و نگرش بهرهبرداران
در مورد مديريت پايدار منابع طبيعي رابطة مثبت و
معنيداري (در سطح  3درصد) وجود داشته است .نتايج
بهدستآمده نشان داد كه از لحاظ آماري بين پخش
برنامههاي راديويي ( )r=5/545و پخش فيلم هاي آموزشي
( )r= -5/531و نگرش افراد مورد بررسي رابطة معنيداري
وجود ندارد.
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بهرهبرداران براي مديريت پايدار منابع طبيعي رابطة مثبت و
معنيداري (در سطح  6درصد) وجود دارد .اين يافته با نتايج
پژوهشهاي  (2006) Nazifو  (2007) Bokaeهمخواني
داشت؛ همچنين بين مشاوره با متخصصان موضوعي
( ،)r= 5/621بازديد از طرحهاي موفق ( ،)r=5/634كارگاههاي
آموزشي ( )r=5/614و برنامه هاي آموزشي– ترويجي
تلويزيون ( )r= -5/623و مهارت بهرهبرداران رابطة مثبت و
معنيداري در سطح  3درصد وجود داشته است .از لحاظ
آماري بين پخش فيلمهاي آموزشي ( ،)r=5/512برنامههاي
آموزشي– ترويجي راديو( ،)r=5/563تماس با مروجان منابع
طبيعي ( )r= ./614و استفاده از روش سخنراني ()r= 5/645
براي ايجاد مهارت در بهرهبرداران منابع طبيعي رابطة
معنيداري مشاهده نشد( .جدول )1

سازههای تأثیرگذار بر مهارت بهرهبرداران دربارة مدیریت
پایدار منابع طبیعي
الف) ویژگيهای فردی

نتايج بهدستآمده بيانگر آن است كه بين سن ()r= -5/515
بهرهبرداران و سابقة بهرهبرداري ( )r= -5/563و مهارت آنها
در زمينة مديريت پايدار منابع طبيعي از لحاظ آماري رابطة
معنيداري وجود ندارد .بين ميزان تحصيالت بهرهبرداران
( )r= 5/214و مهارت آنها براي مديريت پايدار منابع طبيعي
رابطة مثبت و معنيداري (در سطح  6درصد) وجود دارد.
ب) تکنیکها و روشهای ترویجي مؤثر در مهارت
بهرهبرداران

يافتههاي پژوهش نشان داد كه بين سابقة شركت در
دورههاي آموزشي ( ،)r=5/613استفاده از نشريات ،كتابها و
مجالت ( )r= 5/631و آموزشهاي عملي( )r= 5/236و مهارت

جدول  .3ضرایب همبستگي پیرسون بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابستة دانش فني ،نگرش و مهارت بهرهبرداران
دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعي ()n=166
دانش
رديف

متغير وابسته متغير مستقل

1
2
4
22
2
2
9
8
12
11
12
14
12
10

سن بهرهبرداران
میزان تحصیالت
سابقة بهرهبرداری
پخش فیلمهای آموزشی
سابقة شرکت در دورههای آموزشی
مشاوره با متخصصان موضوعی
استفاده از نشریات ،کتابها و مجالت
بازدید از طرحهای موفق
استفاده از برنامههای آموزشی-ترویجی رادیو
تماس با مروجان منابع طبیعی
شرکت درکارگاههای آموزشی
شرکت در سخنرانی
آموزشهای عملی
تماشای برنامههای آموزشی-ترویجی
تلویزیون

نگرش

ضريب

سطح معنيداري

همبستگي ()r

()p

*-2/224
**2/442
*-2/122
*2/120
**2/422
**2/219
**2/418
*2/140
2/122
**2/122
*2/122
**2/402
**2/294
**2/219

2/242
2/222
2/221
2/222
2/222
2/221
2/222
2/242
2/129
2/22
2/220
2/222
2/222
2/221

ضريب

سطح

ضريب

سطح

همبستگي

معنيداري

همبستگي

معنيداري

()r

()p

()r

()p

-2/212
**2/492
**2/194
-2/292
**2/228
*2/142
**2/102
**2/411
2/222
*2/124
**2/242
*2/222
*2/182
*2/102

2/2282
2/222
2/220
2/122
2/222
2/242
2/212
2/222
2/040
2/242
2/220
2/211
2/224
2/212

-2/242
**2/222
-2/210
2/282
**2/122
*2/128
**2/128
*2/102
2/212
**2/182
**2/182
2/122
**2/221
*2/129

2/099
2/222
2/2228
2/109
2/222
2/228
2/220
2/212
2/2282
2/224
2/224
2/292
2/222
2/229

† :ضريب همبستگي رتبهاي اسپيرم

تحلیل رگرسیون
تحلیل رگرسیون گامبهگام برای تعیین معادلة تخمین دانش
فني بهرهبرداران دربارة مدیریت پایدار منابع طبیعي

در اين پژوهش ،براي بيان و تعيين معادلة خط رگرسيون دانش

مهارت

**: P≤5/56

*: P≤5/53

فني بهرهبرداران دربارة مديريت پايدار منابع طبيعي به عنوان
متغير وابسته با متغيرهاي پيشبين معنيدار اين تحقيق
(جدول  )1از تحليل رگرسيون چندگانة خطي به روش گامبه
گام بهره گرفته شد .نتايج اين تحليل در جدول  65و 66
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تغييرات متغير وابستة دانش فني داشتند و 13درصد تغييرات
اين متغير را بيان كردند .براي برآورد معادلة تخمين ،با توجه به
اطالعات بهدستآمده در تحقيق ،با معادلة رگرسيوني ذيل
ميتوان ميزان سهم هر متغير در بيان دانش فني بهرهبرداران
دربارة مديريت پايدار منابع طبيعي را تخمين زد:
()6
)Y= a(x6) + b(x2) + c(x5) + d(x4
Yk= 5/355x6 + 5/526x2 + 5/654x5 + 5/651x4

گزارش شده است .مقدار  Betaجدول  66اهميت نسبي
متغيرهاي مستقل را در بيان متغير وابسته نشان داده است .در
اين تحليل ،بر اساس بتاي استاندارد بهدستآمده متغيرهاي
ميزان تحصيالت (،)ß=5/355 , t=3/31 , P>5/556
آموزشهاي عملي ( ،)ß=5/526 , t=4/14 , P>5/56نشريات و
 )ß= 5/654و سابقة شركت در
مجالت ()6( , t=2/55 , P>5/544
دورههاي آموزشي ( )ß=5/651, t=2/55, P>5/544بهترتيب
مهمترين متغيرهايي بودند كه بيشترين سهم را در ميزان

جدول  .25ضرایب و سطح معنيداری رگرسیون چندگانة مرحلهای
گام

نام متغير

1
2
4
2

میزان تحصیالت ()X1
آموزشهای عملی ()X2
نشریات و مجالت ()X4
سابقة شرکت در دورههای آموزشی ()X2

2

ضريب همبستگي چند گانه ()R

ضريب بيان ( )R

ضريب بيان تعديل شده

2/222
2/912
2/914
2/922

2/09
2/20
2/22
2/22

2/02
2/22
.2/22
2/22

جدول  .22نتایج مدل نهایي تحلیل رگرسیون چندگانة مرحلهای برای بیان دانش فني بهرهبرداران دربارة شیوههای مدیریت پایدار منابع
طبیعي بر اساس مهمترین متغیرهای مستقل تحقیق
متغيرهاي پيشبين

میزان تحصیالت ()X1
آموزش های عملی ()X2
نشریات و مجالت ()X4
سابقة شرکت در دورههای آموزشی ()X2

ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده

B

خطاي معيار

بتا ()ß

2/22
2/214
2/224
2/222

2/28
2/29
2/214
2/22

2/024
2/421
2/122
2/122

تحلیل رگرسیون مرحلهای برای تعیین معادلة تخمین
نگرش بهرهبرداران دربارة شیوههای مدیریت پایدار
منابع طبیعي

در اين پژوهش ،براي بيان و تعيين معادلة خط رگرسيون
نگرش بهرهبرداران دربارة مديريت پايدار منابع طبيعي به
عنوان متغير وابسته با متغيرهاي پيشبين معنيدار اين
تحقيق (جدول  )1از تحليل رگرسيون چندگانة خطي 6به
روش گام به گام 2بهره گرفته شد .نتايج اين تحليل در
جدولهاي  62و  65گزارش شده است .در اين رگرسيون ،بر
اساس بتاي استاندارد بهدستآمده متغيرهاي بازديد از طرح
هاي موفق ( ،)ß= 5/215 , t= 5/13, P>5/556ميزان
تحصيالت ( ،)ß=5/523, t= 4/15, P>5/56كارگاههاي

 tمحاسبه شده

2/22
2/82
2/24
2/24

سطح معنيداري

2/222
2/222
2/222
2/222

آموزشي ( )ß= 5/245, t= 5/43, P>5/556و سابقة شركت
در دورههاي آموزشي ( )ß= 5/632, t= 2/36, P>5/551به
ترتيب متغيرهايي بودند كه بيشترين سهم را در ميزان
تغييرات متغير وابسته (نگرش) داشتند و  13درصد تغييرات
21
نگرش را بيان كردند (.)R2= 5/13
براي برآورد معادلة تخمين ،با توجه به اطالعات به-
دستآمده در اين تحقيق ،با معادلة ذيل ميتوان ميزان سهم
هر متغير در بيان نگرش بهرهبرداران دربارة مديريت پايدار
منابع طبيعي را تخمين زد:
()2
YA= 5/215X6 + 5/523X2 + 5/245X5+ 5/632x4

1. Linear Multivariate Regression
2. Stepwise
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جدول  .21ضرایب و سطح معنيداری رگرسیون چندگانه گامبهگام
2

گام

نام متغير

ضريب همبستگي چند گانه ()R

ضريب بيان ( )R

ضريب بيان تعديل شده

1
2
4
2

بازدید از طرحهای موفق()X1
میزان تحصیالت ()X2
کارگاههای آموزشی ()X4
سابقة شرکت در دورههای آموزشی ()X2

2/211
2/290
2/912
2./921

2/02
2/22
2/20
2/22

2/02
2/21
2/22
2/22

جدول  .29نتایج مدل نهایي تحلیل رگرسیون چندمتغیرة مرحلهای برای بیان نگرش بهرهبرداران دربارة شیوههای مدیریت پایدار منابع
طبیعي براساس مهمترین متغیرهای مستقل تحقیق
متغير پيشبين

ضرايب استاندارد شده

 Tمحاسبه

سطح

ضرايب استاندارد نشده
B

خطاي معيار

بتا ()ß

شده

معنيداري

بازدید از طرحهای موفق()X1
میزان تحصیالت ()X2
کارگاههای آموزشی ()X4
سابقة شرکت در دورههای آموزشی ()X2

2/220
2/202
2/222
2/112

2/119
2/202
2/292
2/221

2/28
2/422
2/224
2/102

4/80
2/84
4/22
2/91

2/222
2/222
2/221
2/222

 )ß= 5/253, t= 2/53,و سابقة شركت در دورههاي آموزشي
( )ß= 5/623, t= 6/11, P>5/541بهترتيب متغيرهايي
بودند كه بيشترين سهم را در ميزان تغييرات متغير وابسته
داشتند و  33درصد تغييرات مهارت را بيان كردند
( .)R2= 5/33براي برآورد معادلة تخمين ،با توجه به
اطالعات بهدستآمده در اين پژوهش ،با معادلة ذيل ميتوان
ميزان سهم هر متغير در بيان مهارت بهرهبرداران دربارة
مديريت پايدار منابع طبيعي را تخمين زد:
(YS= 5/533X6 + 5/553X2 + 5/253X5 + 5/623X4 )5

تحلیل رگرسیون مرحلهای برای تعیین معادلة تخمین مهارت
بهرهبرداران دربارة شیوههای

مدیریت پایدار منابع

طبیعي بر اساس مهمترین متغیرهای مستقل تحقیق

در اين پژوهش ،براي بيان و تعيين معادلة خطي رگرسيون
مهارت بهرهبرداران دربارة شيوههاي مديريت پايدار منابع
طبيعي به عنوان متغير وابسته با متغيرهاي مستقل معنيدار
اين پژوهش (جدول  )1از تحليل رگرسيون چندگانة خطي
به روش گامبهگام بهره گرفته شد .بر اساس بتاي استاندارد
بهدستآمده متغيرهاي آموزشهاي عملي (P>5/556
 ،)ß= 5/533, t= 5/11,ميزان تحصيالت (P>5/556
 ،)ß= 5/553, t= 4/51,كتابها و نشريات (P>5/561

جدول  .24ضرایب و سطح معنيداری رگرسیون چندگانه گامبهگام
گام

نام متغير

ضريب همبستگي چند گانه ()R

ضريب بيان ()R2

ضريب بيان تعديل شده

1
2
4
2

آموزشهای عملی ()X1
میزان تحصیالت ()X2
کتابها و نشریات ()X4
سابقة شرکت در دورههای آموزشی ()X2

2/281
2/222
2/202
2/221

2/22
2/02
2/02
2/09

2/22
2/02
2/00
2/02

جدول  .26نتایج مدل نهایي تحلیل رگرسیون چند متغیره مرحلهای برای پیشبیني مهارت بهرهبرداران دربارة شیوههای مدیریت پایدار منابع
طبیعي بر اساس مهمترین متغیرهای مستقل تحقیق
ضرايب استاندارد نشده

ضرايب استاندارد شده

متغير پيشبين

B

خطاي معيار

بتا ()ß

آموزش های عملی ()X1
میزان تحصیالت ()X2
کتابها و نشریات ()X4
سابقة شرکت در دورههای آموزشی ()X2

2/288
2/282
2/422
2/129

2/140
2/222
2/122
2/28

2/400
2/440
2/220
2/120

 tمحاسبه شده سطح معنيداري

4/28
2/22
2/42
1/88

2/222
2/222
2/218
2/228
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پیشنهادها
يافتههاي تحقيق نشان داد كه ميزان دانش فني و مهارت
بيش از نيمي از بهرهبرداران مورد بررسي دربارة مديريت
پايدار منابع در حد متوسط و پايينتر از آن قرار دارد .از اين
رو لزوم ظرفيتسازي براي توسعه و بهبود برنامههاي
آموزشي و يادگيري تجربي براي تقويت دانش فني و مهارت
بهرهبرداران دربارة شيوه هاي مديريت پايدار منابع طبيعي
بايد مورد توجه مسئوالن و ساير دستاندركاران قرار گيرد
تا بهرهبرداران منابع طبيعي بتوانند وضعيت دانش فني و
مهارت خود را در زمينة موضوعهاي مربوط از سطوح
متوسط و پايينتر بهبود ببخشند و توسعه دهند.
با توجه به رابطة مثبت و معنيدار بين متغيرهاي سابقة
شركت در دورههاي آموزشي ،مشاوره با متخصصان
موضوعي ،استفاده از نشريات ،كتابها و مجالت و بازديد از
طرحهاي موفق ،شركت در كارگاههاي آموزشي ،استفاده از
برنامههاي آموزشي– ترويجي تلويزيون و متغيرهاي دانش
فني و مهارت بهرهبرداران دربارة مديريت پايدار منابع
طبيعي پيشنهاد ميشود كه امكان شركت در دورههاي
آموزشي براي همة بهرهبرداران فراهم شود و در برگزاري
دورهها از روشها و تكنيكهاي ذكرشده مطابق با شرايط و
ويژگيهاي بهرهبرداران استفاده شود.
نتايج تحقيق نشان داد كه بين متغيرهاي سابقة شركت

در دورههاي آموزشي ،استفاده از نشريات ،كتابها و مجالت،
بازديد از طرحهاي موفق منابع طبيعي ،كارگاههاي آموزشي
و متغير نگرش بهرهبرداران نسبت به مديريت پايدار منابع
طبيعي رابطة مثبت و معنيداري وجود دارد؛ بنابراين
پيشنهاد ميشود سياستگذاران و برنامهريزان حفاظت و
احياي منابع طبيعي براي برانگيختن و اشتياق بهرهبرداران
براي مديريت پايدار منابع طبيعي در برنامههاي آموزشي
برگزارشده از روشها و تكنيكهاي ذكرشده استفاده كنند.
يافتههاي حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد
كه ميزان تحصيالت بيشترين تأثير را بر روي دانش فني،
نگرش و مهارت بهرهبرداران دارد .با توجه به اينكه ميانگين
ميزان تحصيالت بهرهبرداران در حد ابتدايي است ،پيشنهاد
ميشود اقدامات الزم از سوي سازمانهاي متولي آموزش و
پرورش در نقاط روستايي براي افزايش سطح سواد روستاييان
صورت گيرد تا نقطة قوتي براي تأمين پايداري منابع طبيعي،
افزايش توليدات و توسعة عرصة منابع طبيعي ،ايجاد
فرصتهاي شغلي و در نتيجه كاهش فقر روستايي باشد.
با توجه به اينكه بازديد از طرحهاي موفق مديريت
منابع طبيعي تأثير بسزايي در تغيير نگرش و مهارت
بهرهبرداران دربارة مديريت پايدار منابع طبيعي داشته است،
پيشنهاد ميشود بازديدهاي هدفمند و برنامهريزي شده از
طرحهاي موفق در برنامههاي ساالنة آموزشي گنجانده شود.
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