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چکیده:
هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی جنگلی در استان لرستان
بود .جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی زنان روستایی بالای  91سال در استان لرستان بود ( .)N= 231000حجم نمونه با استفاده از
فرمول نمونهگیری کوکران  271نفر با روش طبقهبندی با انتساب متناسب (براساس سطح جنگل) برآورد گردید .ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامه بود .روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن از طریق برآورد مدل اندازهگیری و ضریب آلفای کرونباخ
تایید شد .دادههای پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربات جزئی و با کمک نرمافزارهای
 SmartPls3.0و  SPSS19تجزیه و تحلیل شدند .نتایج مقایسه میانگینها نشان داد افرادی که دورههای ترویجی حضور داشتهاند و از
تحصیلات بالاتری برخوردار بودند ،نوع نظام بهره برداری مشاعی و تعاونی دارند و فاصله مزرعه آنان با جنگل بیشتر از دو کیلومتر بود رفتار
جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی را بیشتر انجام میدهند .علاوه بر این ،نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای نگرش،
هنجار ذهنی ،کنترل رفتار درک شده و تمایل قادرند  37/4درصد از تغییرات متغیر رفتار زنان روستایی در جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی
را تبیین نمایند.
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 .۱مقدمه
تغییرات سریع در کاربری و پوشش اراضی ناشی از
فعالیتهای انسانی ،شهرنشینی سریع و گسترش
کشاورزی منجر به بیثباتی زیستمحیطی ،اختلال در
بسیاری از خدمات اکوسیستم و از بین رفتن
تنوعزیستی شده است (.)Purswani et al., 2020
شاید بارزترین مثال در این زمینه بتوان تغییرات
کاربری اراضی به منظور تامین غذا و افزایش مناطق
مسکونی نام برد ( .)Luo et al., 2010اما در این بین
سرعت تغییر اکوسیستمها جنگلی در سالهای اخیر
شتابزده صورت گرفته است ( Darban-e-Astaneh

 )et al., 2016و در چند دهه اخیر روند افزایشی به
خود گرفته و به عنوان یکی از مباحث بحرانی در سراسر
جهان و بهویژه در ایران مطرح شده است ( Glodi et

 .)al., 2014تغییر کاربری نامتناسب اراضی دارای
تبعات متعددی مانند افزایش گرسنگان ،سوء تغذیه و
بیماریهای مختلفی شده است ( Sadeghi et al.,

 .)2014حفظ کاربری اراضی از آن جهت مهم است که
این منابع نقشی مهمی در تامین غذا ،سرپناه ،درآمد و
امنیت معیشت آیندگان را به عهده دارد ( IFAD,

 .)2010در بین عوامل منجر به تغییرات کاربری اراضی،
دخالت بشر در طبیعت مهمترین عامل است ( Taleshi

 .)et al., 2019مشارکت جوامع محلی به طور عام و
زنان روستایی به طور خاص در حفاظت از جنگلها و
منابع طبیعی میتواند کمک قابل توجهی به توفیق
برنامههای دولت در امر حفاظت و صیانت از این
گنجینههای با ارزش نماید ( Yaghoubi Farani et

 .)al., 2017زنان به واسطه دارا بودن ویژگی زایش و

پرورش و به بیان دیگر ویژگیهای مادرانه ،خود را
همسوتر با طبیعت و هدف آفرینش میبینند و لذا به
طور غریزی و فطری گرایش به آن دارند که دلسوزانهتر
از مردان در اندیشه حفظ طبیعت باشند ( Vahedi et

 .)al., 2016; Savari et al., 2014در مناطق
روستایی ،زنان همواره ارتباط نزدیکی با محیطزیست
دارند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از آن بهرهمند
میشوند .بنابراین ،لازم است که فعالیتهای
زیستمحیطی آنها مورد توجه قرار گیرد .زنان
میتوانند مسیر بسیاری از رفتارهای پرخطر ناسازگار با
محیطزیست را تغییر دهند (.)Naeimi et al., 2018
با افزایش آگاهی مردم درباره تأثیر زیانبار سبک زندگی
بر محیطزیست در جوامع امروزی ،سیاستمداران و
برنامهریزان روی تغییر رفتارهای زیستمحیطی از
طریق کاربرد مدلهای روانشناسی محیطزیست تمرکز
کردهاند ( .)Naeimi et al., 2018اما در بین مدلهای
روانشناختی مختلف تئوری رفتار برنامهریزی شده
معروفترین تئوری روانشناسی اجتماعی است که
میتواند رفتارهای حامی محیط زیست را پیشبینی
نماید ( )Bemberg, 2013که رفتار ارادی افراد را
توضیح میدهد ( .)Ajzen, 1985در این تئوری رفتار
عامل مرکزی است که توسط نیات فرد تعیین میشود و
نیات رفتاری نیز به نوبه خود توسط نگرش ،هنجار و
کنترل رفتار درک شده پیشبینی میشود ( Ajzen,

 .)1991اولین عامل تاثیرگذار بر تمایل افراد نگرش
است ،منظور از نگرش نسبت به رفتار یعنی این که
رفتار موردنظر تا چه اندازه نزد فرد مطلوب ،خوشایند و
یا لذت بخش است که به قضاوت فرد در مورد اثرات و
پیامدهای رفتار بستگی دارد ( Sharma and Romas,
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 .)2008دومین عامل تعیین کننده تمایلات رفتاری،

 .)al, 2020در پژوهشی در زمینه موانع مشارکت زنان

هنجار ذهنی میباشد که اشاره به مقدار فشار اجتماعی

روستایی در پروژههای احیای جنگل و اراضی تخریب

درکشده توسط فرد برای انجام رفتار و به عبارتی

شده این یافته حاصل شد که عوامل اجتماعی مانند

بازتاب تاثیر و نفوذ اجتماعی بر فرد است ( De Brujin,

تقدیرگرا بودن ،مشکلات جامعه محلی ،بیعلاقگی به

 .)2010; Barati, 2011سومین متغیر تاثیرگذار بر

بهبود وضعیت موجود خود و محیط اطراف و عدم در

تمایل و رفتار افراد براساس این تئوری کنترل رفتار

نظر گرفتن جایگاه زنان از مهمترین موانع موجود بود

درک شده است که اشاره به میزان ادراک شخص از

( .)Darijani et al., 2018در مطالعهای دیگر در

سهولت و دشواری یک رفتار بر میگردد ( Yadav and

زمینه عدم توجه به جایگاه زنان در طرحهای حفاظت از

 .)Pathak, 2016رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و

جنگل به عاملهای عدم اعتقاد به دانش بومی در تدوین

متصل به آن است .این تئوری رفتار ،منحصراً تحت

برنامهها ،عدم اعتقاد به توانایی افراد در مدیریت جنگل

کنترل قصد رفتاری است .بنابراین ،متغیر کنترل رفتار

اشاره داشتند ( .)Khedrizadeh et al., 2017در

درک شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق

مطالعهای دیگر در کشور تانزانیا این یافته حاصل شد

تمایل بر رفتار تاثیرگذار است ( Tavousi et al.,

که از دسترسی زنان روستایی به حقوق مالکیت اراضی و

 .)2009اما در مرکز این نظریه نیت رفتاری وجود دارد

دانش مناسب میتواند توانمندسازی آنان را جهت

که قویترین پیشبینی کننده رفتار است ( Ajzen,

فعالیت در جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی فراهم

 .)1991تمایل اشاره به آمادگی یک شخص برای انجام

میکند ( .)Goldman et al., 2016در پژوهشی در

برخی از رفتارهای خاص دارد که به طور مستقیم بر

زمینه عدم مشارکت زنان روستایی در طرحهای حفاظت

رفتار تاثیرگذار است ( .)Fengjiao et al., 2013علاوه

از جنگل به این نتیجه رسیدند که مذهب خانوار ،تمایل

بر این ،تعدادی از محققان نیز زوایای مختلف این

خانوار برای پرداخت ماهیانه حفاظت از جنگل ،سطح

پژوهش را مورد بررسی قرار دادهاند که میتوان به موارد

تحصیلات ،اندازه و فاصله زمین زراعی از مهمترین

زیر اشاره کرد .در پژوهشی در زمینه نقش زنان این

عوامل تاثیرگذار در این زمینه بود ( Rasethe et al.,

یافته حاصل شد که با آموزش زنان میتوان از تخریب

 .)2013در پژوهشی دیگر با عنوان عوامل اقتصادی و

محیطزیست و کاربری اراضی جلوگیری به عمل آورد

اجتماعی تغییرات کاربری اراضی این یافته حاصل شد

( .)Moradhaseli et al., 2013در پژوهشی در میان

که مهمترین عامل تغییرات کابری اراضی به صرفه

زنان روستایی در زمینه نقش آنان در تغییرات کاربری

نبودن درآمدن کشاورزی ،تورم بالا در جامعه ،افزایش

اراضی این یافته حاصل شد ،زنانی که از تحصیلات

جمعیت ساکنان بومی در روستا ،عدم تمایل جوانان به

بالاتر ،سن کمتر ،آگاهی زیستمحیطی مناسبتر و از

فعالیت کشاورزی و تمایل به شهرنشینی میدانند

درک تخریب جنگل برخوردارند همواره نقش

( .)Darban-e-Astaneh et al., 2016در مطالعهای

اساسیتری در این زمینه ایفا میکنند ( Khandker et

در روستاهای شهرستان تنکابن ،مشکلات اقتصادی
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مردم و به صرفه نبودن فعالیتهای کشاورزی مهمترین

تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از

علل تغییرات کاربری اراضی بودند ( Mehrabi et al.,

تغییرات کاربری اراضی جنگلی در استان لرستان انجام

 .)2014در بررسی دیگر مهمترین علل تغییرات کاربری

شد.

اراضی را شامل متغیرهای اقتصادی (گرانی نهادههای

 .۲مواد و روشها

کشاورزی ،پایین بودن قیمت محصولات زراعی)،
اجتماعی (بیسوادی و کم سوادی زارعین ،عدم

 .۱-۲منطقه مورد مطالعه

بودند

استان لرستان یکی استانهای غربی ایران است که

( .)KalaliMoghaddam, 2015همچنین در ارزیابی

 23713کیلومتر مربع مساحت دارد .حدود  9میلیون و

نقش کشاورزان اروپایی و ارزیابی مشارکت روستایی این

 211هزار هکتار از مساحت استان لرستان پوشیده از

یافته حاصل شد که دولت با فراهم نمودن بستر

جنگل است که این جنگلهای حوزه رویشی زاگرس از

مشارکت روستاییان میتواند نقش مهمی در جلوگیری

با ارزشترین ذخایر جنگلی جهان است .مهمترین گونه

از روند شدید تغییرات کاربری اراضی داشته باشد

گیاهی در جنگلهای لرستان بلوط است که این

( .)Menconi et al., 2017بهطور کلی میتوان گفت

درختان نقش فوقالعاده اکولوژیستی دارند و منابع مهمی

که جنگلهای زاگرس نیز در سالهای اخیر به دلایل

برای حفظ آب و خاک محسوب میشوند .جنگلهای

مختلف مورد بهرهبرداری ناپایدار قرار گرفته است .در

لرستان از سال  9733دچار بیماری و خسارت شدهاند

این راستا شایسته است با شناسایی نقش افراد مختلف

که بخشی از این بیماری متوجه عوامل انسانی و بخشی

بتوان از حجم تخریب این جنگلها کاسته شود.

نیز به دلیل عوامل بیولوژیکی است و تحقیقاتی مناسبی

بنابراین ،این پژوهش با هدف کلی شناسایی عوامل

در این زمینه انجام نشدهاست (شکل .)9

تخصص)

طبیعی

(فرسایش

خاک)

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
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بودند .همچنین برای بررسی پایایی ابزار پژوهش ضریب

 .۲-۲روشکار
این تحقیق به منظور شناسایی شناسایی عوامل
تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از
تغییرات کاربری اراضی جنگلی با استفاده از روش
پیمایش انجام شد .این تحقیق از نوع پژوهشهای
توصیفی است که برای بررسی توزیع ویژگیهای یک
جامعه آماری به کار میرود .جامعه آماری پژوهش
شامل تمامی زنان روستایی بالاتر از  91سال به تعداد
 279111نفر در استان لرستان بودند .تعداد  271نفر با
استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران با انتساب
متناسب برای مطالعه انتخاب شد .جمعآوری اطلاعات
در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شد که
متشکل از دو بخش کلی بود .بخش اول ویژگیهای
فردی و حرفهای بود و بخش دوم شامل گویههایی برای
عملیاتی نمودن نظریه آیزن بود که شامل  4گویه
جهت سنجش نگرش 4 ،گویه کنترل رفتار درک شده،
 1گویه هنجار ذهنی 7 ،گویه نیت و  4گویه جهت
سنجش رفتار بود که براساس مطالعات ( Ajzen,

 )1985; Yadav and Pathak, 2016طراحی شد.
مقیاس پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت پنج
گزینهای

شامل

امتیازهای

«خیلیکم»،

«کم»،

«متوسط»« ،زیاد» و «خیلیزیاد« بود .روایی ابزار
پژوهش توسط اعضای هیأت علمی گروه ترویج و
آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد .نتایج نشان
داد که مقدار پایایی ترکیبی ( )CRتمام سازههای
موجود در مدل پیشنهادی پژوهش بیشتر از  1/31و
ضریب آلفای کرونباخ آنها نیز بالاتر از  1/31بود؛
بنابراین ،تمام متغیرهای نهفته (سازهها) مدل
پیشنهادی پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار بودند
(جدول  .)1تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار
توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار  SPSSو Smart

 Plsانجام شد.

 .3نتایج
 .۱-3آمار توصیفی
نتایج آمار توصیفی نشان داد که میانگین سن زنان
روستایی مطالعه شده  71/41با انحراف معیار 91 /13
سال بود به طوری که دامنه سنی زنان روستایی مطالعه
شده بین  93تا  31سال بود .میانگین زمینهای
کشاورزی آنان  9/1هکتار بود .میزان تحصیلات اکثریت
آنان  11نفر ( 73/7درصد) درصد راهنمایی بود .فاصله
مزرعه آنان به طور متوسط تا جنگل  9/7کیلومتر بود.
شغل اکثر آنان ( 31نفر) خانهدار و نوع نظام بهرهبرداری
غالب آنان ( 913نفر) دهقانی بود .همچنین اکثر آنان
( 939نفر) در دورههای ترویجی شرکت نداشتند.

 .۲-3آمار استنباطی

طبیعی خوزستان و روایی سازه ( )AVEبررسی شد

 .۱-۲-3تحلیل وضعیت متغیرهای چارچوب تئوری رفتار

نتایج نشان داد که میانگین واریانس استخراج شده

برنامهریزی شده در میان زنانی روستایی

( )AVEبرای تمام سازههای مدل پیشنهادی پژوهش

به منظور تحلیل وضعیت متغیرهای مورد مطالعه در

بیشتر از  1/11بود .بنابراین ،سازههای موجود در مدل

میان زنان روستایی از آزمون  tتک نمونهای استفاده

پیشنهادی پژوهش از روایی همگرای مناسبی برخوردار

شد .نتایج نشان میدهد میانگین عددی حاصل از
صفحه 793
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محاسبهی مولفههای مورد بررسی در میان پاسخگویان

مولفه مورد بررسی است .در مجموع با توجه به نتایج t

نشان دهنده پایین بودن مقادیر میانگین به دست آمده

تک نمونهای میتوان گفت که خانوارهای مورد مطالعه

از حد متوسط (میانه نظری  )7در  4مولفه (تمایل،

از نظر مولفه هنجار ذهنی در وضعیت بهتری نسبت به

نگرش ،کنترل رفتار درک شده و رفتار) از مجموع 1

سایر مولفهها قرار دارند (جدول.)9

جدول  -1بررسی وضعیت متغیرهای چارچوب تئوری رفتار برنامهریزی شده

میانگین

t

تمایل در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

2/13

3/44

1

نگرش در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

2/33

3/12

1

1/119

هنجار ذهنی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

7/12

3/29

1

1/111

کننرل رفتار درک شده در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

2/24

3/91

1

1/111

رفتار جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

2/27

1/99

1

1/111

عوامل مورد بررسی

درجه

سطح

آزادی

معنیداری
1/119

 .۲-۲-3بررسی روابط بین متغیرهای فردی پاسخگویان با

جنگل با رفتار جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی از

رفتار جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی

آزمون کروسکالوالیس استفاده شد .نتایج نشان داد که

به منظور بررسی تفاوت بین متغیر شرکت در دورههای

بین متغیرهای تحصیلات ،نوع نظام بهرهبرداری ،فاصله

ترویجی با رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از

مزرعه تا جنگل با رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری

تغییرات کاربری اراضی از آزمون  tمستقل استفاده شد

از تغییرات کاربری اراضی تفاوت معنیداری مشاهده

که مقدار آن برابر  3/413که در سطح یک درصد

شد .براساس میانگین رتبهای میتوان گفت افرادی که

معنیدار شد .میانگین نمرات طبقات افرادی که در

از تحصیلات بالاتری برخوردار هستند ،نوع نظام

دورههای آموزشی – ترویجی شرکت داشتهاند بیشتر از

بهرهبرداری مشاعی و تعاونی دارند و فاصله مزرعه آنان

افرادی است که در این دورهها حضور نداشتهاند،

با جنگل کمتر از دو کیلومتر بود رفتار جلوگیری از

بنابراین ،میتوان گفت شرکت در دورههای ترویجی بر

تغییرات کاربری اراضی را بیشتر بهکار بستهاند .این در

رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از تغییرات کاربری

حالی است بین متغیرهای سن ،شغل اصلی و میزان

اراضی تاثیرگذار است .همچنین به منظور مقایسه بین

اراضی کشاورزی با رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری

متیغرهای سن ،تحصیلات ،شغل اصلی ،نوع نظام

از تغییرات کاربری اراضی تفاوت معنیداری مشاهده

بهرهبرداری ،میزان زمین کشاورزی و فاصله مزرعه تا

نشد (جدول .)2
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جدول  -2مقایسه بین متغیرهای سه مقولهای با رفتار جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی

متغیر مستقل

سطح

میانگین رتبهای

فراوانی

کمتر از  71سال

43

71/12

 71تا  41سال

31

71/41

 41تا  31سال

32

73/31

بیشتر از  31سال

23

73/73

بیسواد

71

73/91

ابتدایی

42

49/71

راهنمایی

11

47/42

دیپلم

43

44/41

لیسانس و بالاتر

22

43/13

خانهدار

31

93/91

کشاورزی

33

93/93

دامدار

31

93/91

کارمند

1

93/11

سایر

2

91/31

دهقانی

913

22/71

مشاع

23

21/14

تعاونی تولید

91

23/91

اجارهای

24

92/72

سایر

3

97/99

کمتر از  9هکتار

31

97/93

میزان زمین

 9تا  2هکتار

31

94/73

اراضی کشاورزی

 7تا  4هکتار

42

93/21

بیشتر از  4هکتار

73

91/77

کمتر از  9کیلومتر

11

73/77

 9تا  2کیلومتر

929

42/24

بیش از  2کیلومتر

91

44/93

سن

تحصیلات

شغل اصلی

نوع نظام
بهرهبرداری

فاصله مزرعه تا
جنگل

X

92/412

**91/721

99/331

**93/147

1/134

**93/123

Sig

1/217

1/111

1/124

1/111

1/712

1/111
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 .3 -۲-3ارزیابی مدل اندازهگیری

بهره گرفته شد .جهت بررسی برازش ساختاری مدل از

برای دستیابی به به هدف اصلی این مطالعه شناسایی

شاخصهای نیکویی برازش استفاده شد .نتایج حاصل از

عوامل تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری

پژوهش نشان داد که شاخصهای ارزیابی نیکویی از

از تغییرات کاربری اراضی جنگلی در استان لرستان

مقدار مناسبی برخوردار بودند (جدول)4؛ بنابراین،

(براساس تئوری رفتار برنامهریزی) از روش معادلات

دادهها از لحاظ آماری با ساختار عاملی و زیربنای نظری

ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی ()Smart Pls

چهار متغیر نهفته پژوهش سازگاری داشتند.

جدول  -4شاخصهای ارزیابی برازش مدل اندازهگیری

شاخص برازش

SRMR

D_G1

D_G2

NFI

RMS_Theta

مقدار پیشنهاد شده

<0.10

>0.05

>0.05

>0.90

≤0.12

مقدار برآورد شده

1/13

1/371

1/342

1/13

1/13

با توجه به این که نتایج ارائه شده در مدلهای  9و 2

رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از تغییرات کاربری

مقدار بار عاملی تمامی نشانگرها بالاتر از  1/1میباشد و

اراضی بالاتر از مقدار استاندارد میباشد بنابراین ،اثر

مقادیر  tتمامی آنها بالاتر از  9/13میباشد بنابراین،

تمامی متغیرها براساس مدل آیزن در سطح یک درصد

تمامی نشانگرها از دقت مناسب برخوردار میباشد .علاوه

معنیدار است (جدول .)1

بر این ،با توجه به مقادیر  tاثر متغیرهای مکنون بر
جدول  -5خلاصه نتایج ارزیابی مدل اندازهگیری

γ

t-Value

α

CR

AVE

نگرش

1/993

**7/911

1/333

1/122

1/341

هنجار ذهنی

1/992

**2/213

1/319

1/193

1/314

کنترل رفتار درک شده (اثر غیرمستقیم)

1/244

**1/497

کنترل رفتار درک شده (اثر مستقیم)

1/131

**3/139

متغیرهای نهفته

1/313

1/331

1/393

نیت

1/942

**7/393

1/391

1/323

1/133

رفتار

-

-

1/341

1/313

1/319

** معنیداری در سطح  1درصد

 .4 -۲-3مدل ساختاری پژوهش

(ارزیابی مدل ساختاری) استفاده شد .مدل مسیر

پس از تأیید مدلهای اندازهگیری پژوهش با استفاده از

پژوهش با نمایش بارهای عاملی استاندارد شده نمودار

تحلیل عاملی تأییدی ،بهمنظور آزمون فرضیهها در قالب

 9و در حالت معنیداری نمودار  2در ادامه ارائه شده

مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش از روش تحلیل مسیر

است.
صفحه 721

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری...

نمودار  -1مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد

براساس مدلهای ارائه شده میتوان گفت که دادههای

نمایند .علاوه بر این ،متغیرهای تمایل و کنترل رفتار

این پژوهش مدل اصلی رفتار برنامهریزی شده را مورد

درک شده نیز اثر معنیداری بر رفتار زنان روستابی در

تایید قرار میدهد به دین معنی که متغیرهای نهفتۀ

جهت جلوگیری از تخریب کاربری اراضی جنگلی دارند

یعنی نگرش ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتار درک شده اثر

و به طور کلی این متغیرها قادرند  37/4درصد از

معنیداری بر تمایل رفتاری زنان روستایی جهت

واریانس متغیر رفتار را تبیین نمایند که مقدار بالا و

جلوگیری از تحریب جنگل دارند و این متغیرها قادر

قابل توجهی است.

 34/2درصد از تمایلات رفتاری زنان روستایی را تبیین
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نمودار  -2مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری ()t-Value

 .4بحث و نتیجهگیری
این پژوهش در میان زنان روستایی حاشیهنشین جنگل
در استان لرستان که معیشت اکثر آنان وابسته به جنگل
است انجام گرفت .نتایج نشان داد افرادی که دورههای
ترویجی شرکت داشتهاند و از تحصیلات بالاتری
برخوردار بودند و نوع نظام بهرهبرداری مشاعی و تعاونی
داشتند و فاصله مزرعه آنان با جنگل کمتر از دو
کیلومتر بود رفتار جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی
را بیشتر انجام میدهند .نتایج این بخش با یافتههای
( Moradhaseli et al., 2013; Khandker et al,
 )2020; Rasethe et al., 2013همسو میباشد .در
تفسیر نتایج این بخش میتوان گفت افرادی که از

تحصیلات مناب برخوردار هستند معمول ًا درک بالاتری از
پیامدهای تخریب جنگل دارند و آنان از خودکارآمدی
مناسبتری نیز برخوردار هستند .بنابراین ،همواره
احتمال واکنش مناسب از طرف آنان جهت جلوگیری از
تخریب جنگل بیشتر است .علاوه بر این ،عضویت در
تعاونیها همواره افراد را پایبند به اصول توسعه پایدار
میکند و به ترویج رفتار دوستدارنه در محیط میپردازد
زیرا افرادی که زمینهای کشاورزی آنان کنار جنگلها
قرار گرفته همواره تمایل بیشتری برای تخریب جنگلها
و افزایش سطح زیرکشت خود دارند.
علاوه بر این ،نتایج معادلات ساختاری نشان داد که
مهمترین متغیر تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی کنترل
صفحه 722

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری...
رفتار درک شده بود .در تفسیر این یافته میتوان گفت

نمود زیرا اگر افراد بر این باور باشد که منابع جنگلی

هر چه افراد از اعتماد به نفس بالاتری برخوردار باشند و

تمام نشدنی هستند همواره اقدام اساسی در این زمینه

بر این باور باشند که آنان توانایی جلوگیری از تغییرات

صورت نمیگیرد ( .)De Bruijn, 2010لذا ،در راستای

کاربری اراضی جنگلی را دارند در این زمینه از تغییرات

این که زنان روستایی همواره از تغییرات کاربری اراضی

کاربری اراضی بیشتر ممانعت میکنند .زیرا رفتار درک

جلوگیری نمایند باید از تمایل مناسبی برخوردار باشند.

شده سهولت یا دشواری درک یک رفتار توسط فرد را

لذا ،پیشنهاد میشود زمینههای لازم برای تغییر رفتار

نشان میدهد ( Wauters et al., 2010; Nordlunad

زنان روستایی به جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی از

 )and Gorvill, 2002بنابراین اگر زنان روستایی بر

طریق ساخت برنامههای تلویزیونی مستند برای آشنایی

این باور باشند که آنان به سهولت میتوانند از تغییرات

با معضلات و زیستمحیطی و تخریب جنگل ،برگزاری

کاربری اراضی جنگلی جلوگیری نمایند احتمال بروز

جشنوراهای محلی و فرآوردههای جنگلی در محل ایجاد

این رفتار در میان آنان بیشتر است .از عواملی که

شود .سومین متغیر تبیین کننده رفتار زنان روستایی

میتواند بر بهبود کنترل رفتار درک شده تاثیر بگذارد،

نگرش آنان به تخریب کاربری اراضی جنگلی بود.

بهبود دانش و مهارت است زیرا دانش و مهارت سطح

محققین بر این باور هستند که نگرش نقش عمده در

توانایی و عزت نفس افراد را برای انجام کار را توسعه

رفتار ایمنی کشاورزان دارد ( Damalas and

میبخشد ( Gao et al., 2017; Khoshmaram et

 .)Koutroubas, 2018زیرا نگرش به ارزشیابی مثبت و

 .)al., 2020در این راستا به مدیران عالی توسعه

منفی یک فرد در مورد ارزیابی نتایج یک رفتار دارد

روستایی و محیطزیست پیشنهاد میشود که دورههای

( )Sharma and Romas, 2008درصورتی که زنان

مناسب برای بهرهبرداری پایدار در میان زنان روستایی

روستایی از تخریب کاربری اراضی جنگلی همواره

جنگلنشین و حاشیه جنگل برگزار نمایند تا با بهبود

احساس خطر بیشتری نمایند و معیشت خود را در

دانش و مهارت از تخریب کاربری اراضی جنگلی

خطر ببینند و از طرفی بر این باور باشند آنان در

جلوگیری به عمل آورند .دومین متغیر تاثیرگذار بر

صورتی که از تغییرات کاربری اراضی جلوگیری نمایند

رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از تغییرات کاربری

معیشت آنان همواره پایدار خواهد بود و خطری

اراضی متغیر تمایل بود .در تفسیر این یافته میتوان

محیطزیست را تهدید نمیکند با احتمال بیشتری آنان

گفت که تمایل به عنوان بنیادیترین متغیر تبیین

از اقدام مخرب افراد در تخریب کاربری اراضی جنگلی

کننده رفتار است ( )Bondori et al., 2018و به

ممانعت به عمل میآورند .در این راستا پیشنهاد

عنوان کلید فهم رفتار افراد در جوامع مطرح است

میشود برنامههای ظرفیتسازی با حضور زنان روستایی

(.)Ajzen, 2005; Savari and Gharechaee, 2020

برای آنان به اجرا گذاشته شود از طرفی شبکههای

بنابراین برای تغییر تمایل افراد باید به تغییر باورهای

استانی و رسانههای جمعی نیز میتوانند تاثیر مهمی بر

آنان از طریق در معرض خطر بودن منابع جنگلی اقدام

نگرش زنان روستایی داشته باشند و با تحریک روانی
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زنان روستایی احساس کنند رفتاری که آنان انجام

مردم و ایحاد فضای همدلی باعث تغییر نگرش

میدهند مورد تایید افراد مهم میباشند آنان تمایل

کشاورزی به جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی اقدام

، به بیانی دیگر.بیشتری برای انجام یک رفتار دارند

 در نهایت متغیر هنجار ذهنی متغیر بعدی.نمایند

روستاییانی که از طرف افراد مرجع تشویق و ترغیب

تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از

شدهاند اعتقاد بیشتری به رعایت اصول اخلاقی دارند لذا

 در تفسیر یافتههای این.تغییرات کاربری اراضی بود

.تمایل بیشتری به انجام رفتار نیز خواهند داشت

بخش میتوان گفت که هنجار ذهنی به برداشت فرد از

 در این زمینه پیشنهاد میشود افرادی که در،بنابراین

نظرات افراد مهم برای انجام یا عدم انجام یک رفتار

جوامع روستایی از ارزش اجتماعی بالاتری برخوردار

 به عبارت دیگر هنجار ذهنی ادراکات مربوط،شاراه دارد

هستند به تشویق زنان روستایی به انجام رفتاری جهت

به نظرات اجتماعی برای انجام یا عدم انجام رفتار توسط

.جلوگیری از رفتار تخریب کاربری اراضی اقدام نمایند

 لذا در صورتی که.)De Bruijn, 2010( فرد میباشد
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