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  چکیده

  
ي ترویجی برگزار شده در زمینه -هاي آموزشیمطالعه حاضر با هدف بررسی سطح نگرش گندمکاران پیرامون اثرات دوره

. حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن در دهستان میاندشت شهرستان کاشـان انجـام شـده اسـت    
بـا توجـه بـه    . باشـند نفر از گندمکاران دهستان میاندشت شهرستان کاشان مـی  953معه هدف در این پژوهش شامل جا

حجم نمونه با . گیري تصادفی ساده براي گزینش یک نمونه معرف استفاده شدپراکنش جامعه آماري تحقیق از روش نمونه
که روایـی آن  هاي این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه داده. نفر تعیین شد 275استفاده از جدول کرجسی و مورگان 

ي ضریب آلفاي کرونباخ تأییـد شـده بـود،    ي پانل متخصصان و پایایی آن از طریق انجام مطالعه راهنما و محاسبهبه وسیله
-مهمترین یافته .محاسبه گردید 7/0هاي مختلف پرسشنامه باالتر از مقادیر آلفاي کرونباخ براي بخش. آوري گردیدجمع

هاي این مطالعه نشان داد که بین متغیرهاي سطح تحصیالت، سطح کل اراضی، کل درآمد ساالنه، درآمد ساالنه کشاورزي و 
ترویجی برگزار شده در  -هاي آموزشیترویجی با متغیر نگرش پیرامون اثرات دوره -هاي آموزشیمندي از برنامهرضایت

متغیرهاي مستقل سطح کـل اراضـی، کـل    همچنین . داري وجود داردعی ارتباط مثبت و معنیحفظ، احیاء و توسعه منابع طبی
ترویجی به طور تعاملی، توانایی توضیح حدود  -هاي آموزشیمندي از برنامهدرآمد ساالنه، درآمد ساالنه کشاورزي و رضایت

حفـظ،   يترویجی برگزار شـده در زمینـه   -هاي آموزشیي نگرش پیرامون اثرات دورهدرصد از تغییرات متغیر وابسته 46
در حفظ و  مؤثر هايفعالیت و مسئوالن با آگاهی از عناصر ها،یافته این پایه بر. باشندرا دارا می احیاء و توسعه منابع طبیعی

ري بـردا ترویجی مناسبی را در جهـت مـدیریت پایـدار و بهـره     -احیاء منابع طبیعی قادر خواهند بود رویکردهاي آموزشی
توان بـه ارتقـاء سـطح نگـرش گنـدمکاران      ترین کاربردهاي این پژوهش میاز مهم. خردمندانه از این منابع اتخاذ نمایند

پیرامون حفاظت، احیاء و توسعه پایدار منابع طبیعی، بهبود وضعیت معیشتی آنان و توجـه بیشـتر بـه اقتصـاد غیرزراعـی در      
   .روستاها اشاره نمود
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  مقدمه
 هستند اساسی و مهم منابع از یکی طبیعی عمناب

 انسان اولیه نیازهاي و احتیاجات مینتأ در مهمی نقش که
 شـونده  تجدیـد  منـابع  مولد منابع طبیعی که آن با .دندار

 عمـالً  که دنشومی تشکیل کندي به چنان خود اما ،هستند

 تولید .دنگردمی محسوب تجدید غیرقابل بعیامنبه عنوان 
هـایی اسـت کـه بـه     زینـه گیکی از  کشاورزي محصوالت

 امـروزه  کـه  طوري بهبوده،  نیازمند منابع طبیعی به شدت

 بـه منابع طبیعـی   از جهان غذایی مواد درصد 97 از بیش

 تـرین مهـم  از یکـی  یـب منـابع طبیعـی   تخر .آیدمی دست
 جهـانی  يغذا تولید فرآیند در کشاورزيمشکالت بخش 

 دگرگونی و جمعیت افزایش با اخیر هايسال در که است
 ایـن  بیـانگر  آمارها. است یافته شدت انسانی هايفعالیت

 قابـل  اراضـی  از هکتار میلیون 22 حدود ساالنه که است

-اکوسیسـتم  تخریب ،پدیده اینکه  رودمی دست از کشت

  .)2011جرارد، ( داشته است پی در را کشاورزي هاي
 در ،منـابع طبیعـی   فرسـایش  حجم نظر از ایران

 را دوم رتبـه  جهان، در و اول رتبه منطقه، کشورهاي میان

 پـنج  تا دو کشور منابع طبیعی تلفات ساالنه رقم اگر .دارد
 طبیعـی  فرسایش درصد 20 معادل شود، فرض تن میلیارد

 شـرایط  .شاهد هستیم ایران در جهانی مقیاس در منابع را

 از حفاظت قانون نویسپیش در که است کنندهنگران چنان
 میلیون 88(  ایران مساحت از نیمی از بیش منابع طبیعی،

شـرایط   داراي هکتـار،  در فرسایش میزان نظر از را )هکتار
   .)1389، نجفی( اندکرده اعالم بحرانی

حفاظـت، احیـاء و توسـعه     مـون پیرا مباحث در
-سیاسـت  و ریـزان برنامـه  دیـد  از کشاورزان ،منابع طبیعی

 دلیـل  بـه  آنهـا . داراي اهمیت بسیار زیادي هسـتند  گزاران
 منـابع  بـا  را ارتبـاط  بیشـترین  دارند عهده بر که وظایفی

-عرصـه  تخریـب  بیشترین راستا همین در و داشته طبیعی

 دانش از برخورداري عدم و ناآگاهی دلیل به طبیعی هاي

 پایـداري  در هاعرصه این جایگاه و اهمیت پیرامون کافی

در  ).1385نـوروزي،  ( گیـرد می صورت آنان توسط محیط
اسـتفاده از   چـون  هاییفعالیت داشتن به علت نهاآ حقیقت

منــابع طبیعــی موجــود از جملــه آب و خــاك، خطراتــی  
 بیشـتر  را طبیعـی  منابع تخریب و کویر پیشروي همچون

 امـر  در تـر سـاده  و بهتـر  را آنهـا  توانو می کنندمی درك

 بـه کـار   و کـرد  راهنمـایی  طبیعی منابع احیاء و حفاظت

  ).1389 بینا،(گرفت 
 آگـاهی  توان اشـاره داشـت کـه   طور کلی میه ب
 نظـر  به بلکه نیست ذاتی امري محیط مورد در کشاورزان

 آنـان  کـاري  وظـایف  و هانقش در ریشه امر این رسدمی

 تنگاتنـگ  ارتبـاطی  در بقاء جهت طبیعی منابع با که دارد

 منـابع  نابودي و تخریب علل یابیریشه از این رو .هستند
 و هـا خواسـته  نیازهـا،  بررسی برداران،بهره توسط طبیعی

 آمـوزش  هـاي راه شناسـایی  همچنین آنان، هايتوانمندي

 منـابع  احیـایی  و حفاظتی هايطرح اجراي در کشاورزان

 احیاء و حفظ در آنها نقش گرفتن نظر در جمله از طبیعی،

در  .گیـرد  قـرار  جـدي  توجه مورد باید طبیعی هايعرصه
 در تـرویج  بایـد اشـاره داشـت کـه رسـالت      همین راستا

 به هدف دستیابی یستی بابا طبیعی منابع احیاي و حفاظت

 نسـبت  بردارانبهره نمودن کشاورزي و آگاه پایدار توسعه

 وظیفـه  حقیقت در .باشد طبیعی منابع تاهمی و به ارزش

سـازي  آگـاه  آموزشـی،  موسسه یک عنوان به ترویج اصلی
 ایجـاد  و آنـان  دانـش  در تغییـر  بـا  تـا  بوده ارباب رجوع

 در فراگیـران  مثبت رفتاري تغییرات و صحیح هاينگرش

 توسعه اهداف به رسیدن و طبیعی منابع حفاظت جهت در

 بـر ). 1385 شـفیعی، ( سـازد  متجلی را خود نقش پایدار،

سـطح نگـرش    بررسـی  بـه  حاضـر  پژوهش اساس همین
ترویجـی   -هـاي آموزشـی  گندمکاران پیرامون اثرات دوره

ي حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی برگزار شده در زمینه
ده دهستان میاندشـت  و تحلیل عوامل مؤثر بر آن در محدو

 ددار نظـر  در تحقیـق  ایـن  .است پرداخته شهرستان کاشان
ارتقـاء نگـرش   بر ترویجی را  –هاي آموزشی ثیر برنامهأت

 مورد طبیعی هايعرصه با ارتباط در این منطقهگندمکاران 

 بـه  نسـبت  آن ابعاد نمودن مشخص با و قرار داده بررسی

 درمطالعات مختلفی . نماید اقدام مناسب راهکارهاي ارایه
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اشـاره   آنـان  از برخـی  به در ادامه که شده انجام این زمینه
  .شودمی

 طـی  )1383( صـمدي  یـزدي بـر ایـن اسـاس    

 کشاورزي کالن مشکالت و هاچالش بررسی به ايمطالعه

 و پرداخته هاي آموزشی و ترویجیدیدگاه برنامه از ایران
 شامل طبیعی، منابع زیربخش مهم در مسائل و هاچالش به

و  ارتباط نبود کشاورزي، هايدستگاه در علمی ریزيبرنامه
 کافی تحقیقاتی و و اجرایی هايبخش بین الزم هنگیهما

 .نمـوده اسـت   اشـاره انسـانی   منـابع  کـارایی  سطح نبودن
 تاثیر و نقش به) 1387( و شعبانعلی فمی همچنین رزاقی

 در عملـی  هـاي آمـوزش  بر تاکید هاي ترویجی باآموزش

 اذعـان  شـونده  تجدید طبیعی منابع توسعه احیاء و حفظ،

 نظیـر  فردي عوامل تأثیر به معتقد )1385( پورعثمان .دارد

 موقعیـت  اشتغال، محل تحصیلی، رشته تحصیالت، سطح

 درآمـد، تعـداد   تأمین منابع تأهل، وضعیت خدمت، محل

 توسـعه  احیاء و حفظ، در سن و شغل نوع افراد خانواده،

قاسـمی   و خلیقـی  .باشـد مـی  شـونده تجدید طبیعی منابع
 قرار داده بررسی مورد را موضوع اقتصادي دید از) 1384(

داشـتن   دیـم،  و آبی زمین میزان درآمد، چون عواملی به و
بانکی و تاثیر آن  تسهیالت اعطاء دام و تعداد نقلیه، وسایل

و  رزاقـی  .انـد نمـوده  اشـاره  بر حفظ و احیاء منابع طبیعی
 و) 1993(برگـر   پـوفن  از نقل به )1387( شعبانعلی فمی

 و مردمـی  هـاي تشـکل  و هـا نهاد تـاثیر  به )1381( میربد
 و توسـعه  احیـاء،  حفظ، فرایند در دولتی غیر هايسازمان

. دارنـد  اذعـان  شـونده  تجدید طبیعی منابع برداري ازبهره
 رفـع  در دولـت  تاثیر و نقش به محققین از دیگر اي عده

 تمرکززدایی به اعتقاد مردم، مالکیت قانونی هايمحدودیت

 انجـام  مـردم،  و ولـت د رابطـه  تقویـت  امور، واگذاري و

-قابلیت مردم، مشارکت به اعتقاد دولت، سوي از تعهدات

 بـه  بخشـی  آگـاهی  کارشناسان، و اي مسئولینحرفه هاي

 در مناسب گذاريسیاست مردم و مشکالت شناخت مردم،

 طبیعـی  از منـابع  بـرداري  بهـره  و توسـعه  احیـاء،  حفظ،

 بـه  )1384(زن پاپ و حسینی .دارند اعتقاد شوندهتجدید

 اجتمـاعی،  طبقـه (اجتماعی  عوامل) 1991(بارت  از نقل

 هـا،  طـرح  بـه  نسـبت  نگرش میزان شغلی، تجربه، وجهه

 محلـی،  جوامـع  سازماندهی محلی، جوامع توانمندسازي

 اشتغال، ایجاد مالکیت، حق به توجه بومی، دانش به توجه

 و توسعه احیاء، حفظ، فرایند در را )محلی رهبران حضور
قلمـداد   مـوثر  شـونده  تجدیـد  طبیعی منابعاز  برداريبهره

، )1382( شـریعتی  و) 1380(محمــدي ملـک  .انـد نمـوده 
 و مـردم  شرکت و طبیعی منابع مروجین ايحرفه آموزش

 حفـظ،  در مـوثر  را آموزشـی  هايکالس در برداران بهره

 شوندهتجدید طبیعی منابع برداري از بهره و توسعه احیاء،

 هـدف  با )1387(همکاران  و ريکالنت تحقیق. اند دانسته

 کشاورزان ترویجی -آموزشی هايدوره بررسی اثربخشی

 متغیرهـاي  کـه  داد زراعی نشان زمین عملکرد تولید و بر

 و دیـدار  شـمار  وام، دریافـت  دفعـات  سطح تحصـیالت، 
هاي کالس در دفعات شرکت کارشناس، و مروج گفتگو با
میـزان   ،سـال  طول در ترویجی بازدیدهاي شمار ترویجی،

 آشـنایی بـا   میزان ترویجی، -تحقیقی هايطرح با آشنایی

روز  پـروژه  بـا  آشـنایی  میزان و تطبیقی تحقیقی هايطرح
آنـان   آبـی  گنـدم  عملکرد میانگین وابسته متغیر با کشتزار

 درصـد  99 اطمینـان  سـطح  در دارمعنی و مثبت همبستگی
   .است داشته

 با خود در بررسی )1392( آباديعلی و رستمی

 از ترویجی-آموزشی روشهاي اثربخشی وها عنوان ویژگی

 سه که رسیدند نتیجه به این کشاورزي کارشناسان دیدگاه

-مشـاوره  کشتزار، خانه یا در مروج دیدار آموزشی؛ روش

 بیشـترین  ترتیـب  نمایشـی، بـه   کشتزارهاي و فردي هاي

در  )2009( تاتلیســیل و همکــاران .دارنــد را اثربخشــی
 دسترسـی  تحصیالت، کهدریافتند  در ترکیه پژوهش خود

 اراضی مالکیت و همچنین اطالعات و ترویجی خدمات به

 منجرترویجی  -آموزشی هايدوره اهمیت بیشتر درك به

 هـا مؤلفـه  ایـن  بر تمرکز با ترویج هايسازمان و گرددمی

حفاظت، احیاء و  به نسبت را مساعدتري نگرش توانندمی
 یکی )2004( سندرسون .نمایند ادایجتوسعه منابع طبیعی 

حفاظت، احیاء و توسـعه منـابع    بر پذیرش موثر عوامل از
ذکر منابع طبیعی  فواید به نسبت آگاهی و دانش راطبیعی 
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 اطالعـات  بـه  دسترسـی  میزان بین را مثبتی رابطه کرده و

 .دادند نشانمنابع طبیعی  دانش و زیستی محیط-کشاورزي
ن بررسـی  عنـوا  بـا  ايطالعـه م در) 2000(میچر و ویـالك  

 -آموزشـی  هـاي دوره بـه  نسـبت  تولیدکننـدگان  نگـرش 
 -آموزشـی  هـاي دوره کـه  رسـیدند  نتیجه این بهترویجی 
 در مهـم  عوامـل  از هاآن ايو محتوبرگزار شده  ترویجی

. شـوند محسوب میحفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی 
 یطمحـ  کهنیز در پژوهش خود بیان نمود  )1990( کرهاف

 تأثیر تحصیالت سطح و سن درآمد،، )اکولوژیکی منطقه(

   .بر نگرش دارند بسزایی
بررسـی   تحقیـق  ایـن  کلی هدفبا این توضیح، 

نگـرش گنـدمکاران پیرامـون اثـرات     سطح عوامل مؤثر بر 
ترویجـی برگـزار شـده در حفاظـت،      -هاي آموزشیدوره

ــی   ــابع طبیع ــعه من ــاء و توس ــت  در احی ــتان میاندش دهس
 عناصر مجموعه ،پژوهش این در .باشدکاشان می شهرستان

 بـا  طبیعـی  منـابع  در حفـظ و احیـاء   مؤثر هايفعالیت و

 .مورد بررسی قرار گرفته است مندجامع و نظام رویکردي
هاي آموزشی بررسی نقش فعالیت به منظور که هاییمؤلفه

 در اند،گرفته قرار استفاده مورد تحقیق این در و ترویجی

 ،هـاي زراعـی  ویژگـی سـنجش  هستند که به  لیعوام واقع
منـدي از  رضـایت  ، دسترسی به منابع اطالعـاتی، اقتصادي

میـزان مشـارکت   ترویجی و همچنین  -هاي آموزشیدوره
این . پردازندمیحفظ منابع با رویکرد پایداري  دراجتماعی 

عوامل در مطالعات پیشـین کمتـر بـه صـورت منسـجم و      
مـورد   منـد یافتـه و نظـام  اني سـازم یکپارچه و با رویکـرد 

 مجمـوع  بـه  توجـه  بـا  از ایـن رو  .اندبررسی قرار گرفته

 متغیرهاي رابطه شده، انجام هايبررسی و نظري مطالعات

سـطح  کـه همـان    وابسـته  متغیـر  با در این تحقیق مستقل
ترویجـی   –هـاي آموزشـی   نگرش نسبت به اثـرات دوره 

-می طبیعی ع، احیاء و توسعه مناببرگزار شده در حفاظت

  .ارائه شده است 1قالب شکل  در باشد

  
  
  
  
  
  
  
  

   ی تحقیقممدل عل -1شکل 
  

  هامواد و روش
هـاي  این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش

کمی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از 
شود کـه  نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردي محسوب می

. اي و میــدانی انجـام گرفتـه اســت   تابخانـه در دو سـطح ک 
از  دهستان میاندشـت  ،محدوده مورد مطالعه در این تحقیق

بیشـتر  . باشـد شهرسـتان کاشـان مـی    توابع بخش مرکـزي 
منبع  و باشدجو می این منطقه گندم و ات کشاورزيتولید

بـا   .هاي عمیق استچاه نیز این منطقه موردنیاز آبتامین 

 ) =953N(ي گندمکاران این منطقه ي آماراحتساب جامعه
 275، تعداد )1970( مورگانکرجسی و جدول براساس و 

انـد کـه بـه    نفر از گندمکاران، نمونه تحقیق را تشکیل داده
اطالعات مورد نیاز . اندانتخاب شده ساده صورت تصادفی

ــق پرسشــنامه ــیله   از طری ــه وس ــی آن ب ــه روای ــل ک ي پان
انجـام مطالعـه راهنمـا     متخصصان و پایـایی آن از طریـق  

ي ضریب آلفاي کرونباخ تأییـد شـده   و محاسبه) پایلوت(
-مقادیر آلفاي کرونباخ براي بخش. آوري گردیدبود، جمع

براي . محاسبه گردید 7/0هاي مختلف پرسشنامه باالتر از 

هاي نگرش نسبت به اثرات دوره
ترویجی برگزار شده در  - آموزشی

حفاظت، احیاء و توسعه منابع  
 طبیعی

دسترسی به منابع 
اقتصادي هايویژگی اطالعاتی  

 مشارکت میزان
 اجتماعی

هاي مندي از دورهرضایت
ترویجی - آموزشی  

ايهاي زراعی و حرفهویژگی  
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استفاده شده  SPSSWin19افزار ها از نرم تجزیه و تحلیل داده
رد بررسی در این تحقیـق  ها و معیارهاي موشاخص. است

  :به شرح زیر است
هـاي  نگرش پیرامـون اثـرات دوره  براي سنجش 

ترویجی برگزار شده در حفظ، احیـاء و توسـعه    -آموزشی
ــابع طبیعــی ــرات دوره هشــت من ــون اث ــه پیرام ــاي گوی ه

برداري ترویجی برگزار شده شامل کمک به بهره -آموزشی
کت کشاورزان صحیح از منابع طبیعی، افزایش میزان مشار

ي و روستاییان در حفاظت از منابع طبیعی، افزایش سرمایه
اجتماعی روستاییان در زمینـه منـابع طبیعـی، تأثیرگـذاري     

ها در دیدگاه افراد نسبت بـه اهمیـت منـابع طبیعـی،     دوره
استفاده بیشتر از نظرات روستاییان در حل مشکالت منابع 

فـراد نسـبت بـه    هـا در دیـدگاه ا  طبیعی، تأثیرگذاري دوره
اثرات سوء تخریب منابع طبیعـی، فـراهم نمـودن شـرایط     
مناسب براي توسعه و بهبود منابع طبیعی و هدایت اعضاء 
به سوي همکـاري گروهـی و تقویـت روحیـه تعـاون در      

شده و به منظور ارزیـابی  حفاظت از منابع طبیعی طراحی 
م، کامالً مخالف(اي گزینه پنجهاي کشاورزان از طیف پاسخ

. استفاده شد) مخالفم، نظري ندارم، موافقم و کامالً موافقم
ترویجی برگـزار   -هاي آموزشیدورهالزم به ذکر است که 

کـاري، آمـوزش   شده براي گندمکاران شامل آموزش نهـال 
گودبرداري و بذرپاشی، آموزش حفاظت از منابع طبیعـی،  
آموزش مقررات منابع طبیعـی، آمـوزش اطفـاي حریـق و     

هاي فسیلی به جـاي سـوخت   جایگزینی سوختآموزش 
  .باشدهیزمی می

منظور از این متغیر، : دسترسی به منابع اطالعاتی
بردار به رادیـو و تلویزیـون، اینترنـت،    میزان دسترسی بهره

ــاه   ــریات، کارگ ــب و نش ــا و دورهکت ــی،  ه ــاي آموزش ه
کارشناسان منابع طبیعی و کشاورزي، خانواده، همسـایگان  

بازدیدهاي علمـی جهـت کسـب اطالعـات      و همکاران و
-موردنیاز در زمینه حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی مـی 

گویـه طراحـی شـده و بـراي      هشـت بدین منظـور  . باشد
اي گزینـه  پـنج هاي مخاطبان از یـک طیـف   ارزیابی پاسخ

  .استفاده شد) بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد(

ویجـی برگـزار   تر -زشـی هاي آمومندي از دورهرضایت -
بـه  : احیاء و توسـعه منـابع طبیعـی    ي حفظ،شده در زمینه

گویه شامل میزان رضـایت   هفتمنظور سنجش این متغیر 
ها، روش گندمکاران از زمان، مدت و مکان برگزاري دوره

ي برخورد مدرسان بـا فراگیـران و   تدریس مدرسان، نحوه
ارائه شـده و  هاي همچنین میزان رضایت از محتواي برنامه

وسایل کمک آموزشی بـه کـار رفتـه در فرآینـد تـدریس      
هـاي مخاطبـان از یـک    طراحی شده و براي ارزیابی پاسخ

بسیار کم، کم، متوسط، زیـاد و بسـیار   (اي گزینه پنجطیف 
  .استفاده شد) زیاد

: هـاي روسـتایی  مشـارکت اجتمـاعی در تشـکل   
رز در منظور از این متغیر، میزان مشارکت اجتماعی کشـاو 

هـاي محلـی از قبیـل شـرکت تعـاونی      هاي تشکلفعالیت
روستایی، انجمن اولیاء و مربیان مدرسه، مسجد، کتابخانـه  

  .باشدو پایگاه بسیج می
ــن خصوصــیات در : اقتصــادي هــايویژگــی ای

ي متغیرهاي کل درآمـد سـاالنه و درآمـد سـاالنه     برگیرنده
  .باشدکشاورزي می

این خصوصـیات   :ايهاي زراعی و حرفهویژگی
شامل متغیرهاي سطح کل اراضی و تجربـه کشـت گنـدم    

  .باشدمی
، هـا شـامل سـن   این ویژگـی : هاي فرديویژگی

  .باشدو سطح تحصیالت کشاورز می جنسیت
  

  نتایج
هاي این مطالعه نشان داد که میـانگین سـن   یافته

درصد  6/91همچنین . باشدسال می 55حدود پاسخگویان 
درصـد بـا    4/8مـرد و   نفـر  252راوانی از پاسخگویان با ف

سـطح تحصـیالت بیشـتر    . باشـند نفـر زن مـی   23فراوانی 
 177درصد و بـا فراوانـی    4/64کشاورزان مورد بررسی با 

 2/10نفر ابتدایی،  38درصد با فراوانی  8/13سواد، نفر بی
درصد با فراوانـی   3/7نفر راهنمایی،  28درصد با فراوانی 

نفر کـاردانی و   هشترصد با فراوانی د 9/2نفر دیپلم،  20
-نفر کارشناسی و بـاالتر مـی   چهاردرصد با فراوانی  5/1
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-هاي اقتصادي بهـره تحلیل نتایج مربوط به ویژگی. باشند

برداران نشان داد که میانگین درآمد کل کشـاورزان حـدود   
میلیون ریـال در سـال و میـانگین درآمـد کشـاورزي       550

جـدول  . باشدمیلیون ریال می 255ي آنان نیز حدود ساالنه
برداران مورد مطالعـه را براسـاس   ، فراوانی و درصد بهره1

هـا بـراي متغیـر نگـرش     امتیازهاي کسب شده توسـط آن 
ترویجی برگـزار شـده    -هاي آموزشیپیرامون اثرات دوره

. دهـد در حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی نشـان مـی  
 هـا این بخش از حاصلضرب تعداد گویه هايي امتیازدامنه

طیف لیکرت بـه کـار گرفتـه شـده      رتبهدر  )گویه هشت(
اي کامالً مخالفم، مخالفم، نظـري نـدارم،   گزینه پنجطیف (

تـا   یکموافقم و کامالً موافقم به ترتیب با اختصاص رتبه 
ي طبقـه بـا دامنـه    چهـار و تقسیم مجموع امتیازها به ) پنج

نتـایج حاصـل بیـانگر آن    . ت آمده استامتیاز برابر به دس
ي آماري با درصدي برابـر  است که بیشتر کشاورزان نمونه

را  24تـا   16نفر، امتیاز بین  244درصد و فراوانی  7/88با 
در واقـع بیشـتر پاسـخگویان از سـطح     . انـد کسب نمـوده 

  .نگرشی حول میانگین برخوردارند
  

جی برگزار شده تروی - هاي آموزشیسطح نگرش پیرامون اثرات دوره مربوط به هايامتیاز ببرداران برحستوزیع فراوانی بهره - 1جدول 
  حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعیدر 

 *امتیاز فراوانی درصد درصد تجمعی
 16تا  8 24 7/8 7/8
 24تا  16 244 7/88 7/88
 32تا  24 7 5/2 5/2

 40تا  32 0 0 0
 کل 275 100 

  .باشدمی 8-40ترویجی برگزار شده در حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی،  -هاي آموزشیشاخص نگرش پیرامون اثرات دورهامتیاز  دامنه*
  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

توزیع پاسـخگویان را براسـاس اولویـت     ،2جدول 
هـاي  هاي مربـوط بـه نگـرش پیرامـون اثـرات دوره     گویه

احیــاء و  ترویجـی برگـزار شـده در حفاظـت،     -آموزشـی 
با توجه بـه منـدرجات   . دهدتوسعه منابع طبیعی نشان می

افــزایش میــزان ي جــدول، از دیــدگاه پاســخگویان گویــه
مشــارکت کشــاورزان و روســتاییان در حفاظــت از منــابع 

فـراهم نمـودن   ي بـه عنـوان اولویـت اول و گویـه     طبیعی
به عنـوان  شرایط مناسب براي توسعه و بهبود منابع طبیعی 

اولویـت از دیـدگاه پاسـخگویان پیرامـون اثـرات      آخرین 
ترویجـی برگـزار شـده در حفاظـت،      -هاي آموزشیدوره

   .احیاء و توسعه منابع طبیعی مطرح شده است

ترویجی برگزار شده در  -هاي آموزشیهاي مربوط به نگرش پیرامون اثرات دورهتوزیع پاسخگویان بر حسب اولویت گویه - 2جدول 
*احیاء و توسعه منابع طبیعی ي حفاظت،زمینه  

ترویجی - هاي آموزشیهاي نگرش نسبت به اثرات دورهگویه *میانگین  انحراف  
 معیار

ضریب 
 اولویت تغییرات

367/4 افزایش میزان مشارکت کشاورزان و روستاییان در حفاظت از منابع طبیعی  615/0  140/0  1 
196/4  منابع طبیعی ت سوء تخریبها در دیدگاه افراد نسبت به اثراتأثیرگذاري دوره  687/0  163/0  2 

ي اجتماعی روستاییان در زمینه منابع طبیعیافزایش سرمایه  054/4  704/0  173/0  3 
850/3  برداري صحیح از منابع طبیعیکمک به بهره  742/0  192/0  4 

992/3 استفاده بیشتر از نظرات روستاییان در حل مشکالت منابع طبیعی  883/0  221/0  5 
429/3 هدایت اعضاء به سوي همکاري گروهی و تقویت روحیه تعاون در حفاظت از منابع طبیعی  861/0  251/0  6 

ها در دیدگاه افراد نسبت به اهمیت منابع طبیعیتأثیرگذاري دوره  218/2  794/0  357/0  7 
858/1 فراهم نمودن شرایط مناسب براي توسعه و بهبود منابع طبیعی  687/0  369/0  8 

کامال موافق -5موافق        -4نظري ندارم       -3مخالف       -2کامال مخالف         -1:    طیف لیکرت*   
  هاي تحقیقیافته: مأخذ
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ي همبستگی بـین  در این بخش به بررسی رابطه
اي، اقتصـادي، مشـارکت   متغیرهاي فردي، زراعی و حرفـه 

منـدي از  اجتماعی، دسترسی به منابع اطالعاتی و رضـایت 
ترویجی بـا متغیـر نگـرش پیرامـون      -هاي آموزشی برنامه

ترویجی برگزار شده در حفـظ،   -هاي آموزشیاثرات دوره
هـاي  یافته. احیاء و توسعه منابع طبیعی پرداخته شده است

بیـان شـده و نتـایج آن     3به دست آمده در قالـب جـدول   
  :باشدشامل موارد زیر می

ترویجی برگزار شده در زمینه حفظ، احیاء و  - هاي آموزشیتحقیق با متغیر نگرش پیرامون اثرات دورههمبستگی متغیرهاي  -3جدول
  توسعه منابع طبیعی

  نوع ضریب همبستگی  داريسطح معنی  ضریب همبستگی  متغیرهاي مستقل
  پیرسون  491/0  -074/0  سن

  اسپیرمن  034/0*  253/0  سطح تحصیالت
  رسونپی  009/0**  168/0  سطح کل اراضی
  پیرسون  213/0  074/0  تجربه کشت گندم
 پیرسون  008/0**  245/0  کل درآمد ساالنه

 پیرسون  001/0**  137/0  درآمد ساالنه کشاورزي
 پیرسون  198/0  -068/0  مشارکت اجتماعی

 پیرسون  438/0  -024/0  دسترسی به منابع اطالعاتی
 پیرسون  021/0*  107/0  ترویجی -هاي آموزشیمندي از برنامهرضایت

  01/0داري در سطح معنی**            05/0داري در سطح معنی*     
  هاي تحقیقیافته: مأخذ    
  

نتایج این بررسی نشان داد کـه بـین متغیرهـاي    
 -هاي آموزشـی مندي از برنامهسطح تحصیالت و رضایت

هاي ي نگرش پیرامون اثرات دورهترویجی با متغیر وابسته
شده در حفظ، احیـاء و توسـعه    برگزارترویجی  -آموزشی

 05/0داري در سـطح  منابع طبیعی ارتبـاط مثبـت و معنـی   
 ان دیگر با افـزایش سـطح تحصـیالت و   به بی. وجود دارد

، ترویجـی  -هاي آموزشیگندمکاران از دوره منديرضایت
 -هـاي آموزشـی  سطح نگرش آنـان پیرامـون اثـرات دوره   

همچنین بین متغیرهاي . یابدترویجی برگزار شده بهبود می
سطح کل اراضی، کل درآمد ساالنه و درآمد ساالنه حاصل 

هاي کشاورزي با متغیر نگـرش پیرامـون اثـرات    از فعالیت
ي شـده در زمینــه  ترویجـی برگــزار  -هـاي آموزشــی دوره

-حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی ارتباط مثبت و معنـی 

گـر بـا   بـه عبـارت دی  . برقـرار اسـت   01/0داري در سطح 
افزایش سطح کل اراضی، کل درآمد ساالنه و درآمد ساالنه 

هــاي کشــاورزي، ســطح نگــرش    حاصــل از فعالیــت 
ترویجـی   -هاي آموزشـی پاسخگویان پیرامون اثرات دوره

  .یابدبرگزار شده ارتقاء می

ي بینـی تغییـرات متغیـر وابسـته    همچنین به منظـور پـیش  
ویجی برگزار تر -هاي آموزشینگرش پیرامون اثرات دوره

ي شده در حفظ، احیاء و توسعه منـابع طبیعـی بـه وسـیله    
به گـام   متغیرهاي مستقل از تحلیل رگرسیون به روش گام

متغیرهاي مورد استفاده در این تحلیـل شـامل   . استفاده شد
سطح تحصیالت، سطح کل اراضـی، کـل درآمـد سـاالنه،     

منـدي گنـدمکاران از   درآمد ساالنه کشـاورزي و رضـایت  
بـا  . باشـند ترویجی برگـزار شـده مـی    -هاي آموزشیورهد

و ضـریب ثابـت محاسـبه     )B( توجه به ضرایب رگرسیون
  :شده، معادله رگرسیون به شکل زیر خواهد بود

Y = 235/16  + 204/0 X1 + 197/0 X2 + 273/0 X3 + 

321/0 X4 

نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهاي مسـتقل  
 نه، درآمــد ســاالنه، کــل درآمــد ســاالســطح کــل اراضــی

ــایت  ــاورزي و رض ــاورزان از دوره کش ــدي کش ــاي من ه
 46حدود ترویجی برگزار شده به طور تعاملی،  -آموزشی

ي نگـرش پیرامـون اثـرات    درصد از تغییرات متغیر وابسته
ترویجی برگزار شده در حفظ، احیـاء   -هاي آموزشیدوره

). 4جـدول  (نماینـد  و توسعه منابع طبیعـی را تبیـین مـی   
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به دسـت آمـده،    )Beta(همچنین با توجه به ضرایب بتاي 
متغیر مستقل کل درآمد ساالنه از بیشترین سـهم در تبیـین   

هـاي  ي نگرش پیرامون اثـرات دوره تغییرات متغیر وابسته

ترویجی برگزار شده در حفظ، احیـاء و توسـعه    -آموزشی
  .باشدمنابع طبیعی برخوردار می

 -هاي آموزشیتحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام با متغیر وابسته نگرش پیرامون اثرات دوره هاي حاصل ازیافته - 4جدول 
 ترویجی برگزار شده در حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی

 B SE B Beta T Tsig R  R2 R2Adj  متغیرهاي مستقل

  X1(  204/0  176/0  144/0  258/0  003/0  734/0  538/0  502/0(سطح کل اراضی 
  X2(  197/0  154/0  317/0  339/0  000/0  711/0  505/0  485/0(کل درآمد ساالنه 

  X3(  273/0  152/0  294/0  705/4  000/0  691/0  477/0  466/0(درآمد ساالنه کشاورزي 
هاي مندي از برنامهرضایت

  X4(  321/0  202/0  185/0  771/2  000/0  688/0  473/0  461/0(ترویجی  -آموزشی
  -  -  -  000/0  754/21  -  326/0  235/16  عرض از مبدأ

  F =   053/11                                                                             Signif F = 000/0  هاي تحقیقیافته: مأخذ  
 

  گیري و پیشنهادهانتیجهبحث، 
ــه   ــروت آن جامع ــه، ث ــی هــر جامع ــابع طبیع من

ضر تعلق نداشـته، بلکـه   محسوب شده که فقط به نسل حا
از ایـن  . باشدمیراثی است که متعلق به تمامی آیندگان می

رو حفاظت، احیاء و توسعه این منـابع، وظـایف مشـترك    
هـاي غیردولتـی،   هـا، سـازمان  المللـی، دولـت  نهادهاي بین

برداران و دوستداران طبیعت قلمداد هاي محلی، بهرهتشکل
سـطح نگـرش   ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی      . گرددمی

شهرسـتان کاشـان پیرامـون     دهستان میاندشـت گندمکاران 
ترویجی برگزار شده در حفـظ،   -هاي آموزشیاثرات دوره

احیاء و توسعه منابع طبیعی و تحلیل عوامـل مـؤثر بـر آن    
  . انجام شده است

نتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر پاسخگویان 
وردار مورد بررسی از سطح نگرشـی حـول میـانگین برخـ    

ــوده و گویــه افــزایش میــزان مشــارکت کشــاورزان و ي ب
بـه عنـوان اولویـت     روستاییان در حفاظت از منابع طبیعی

فراهم نمودن شرایط مناسب براي توسـعه و  ي اول و گویه
از دیـدگاه  بهبود منابع طبیعی به عنـوان آخـرین اولویـت    

هاي مربـوط  همچنین یافته. گندمکاران مشخص شده است
بین ي همبستگی بین متغیرها نشان داد که رابطه به بررسی

هـاي  مندي از برنامـه متغیرهاي سطح تحصیالت و رضایت
ي نگرش پیرامون اثرات ترویجی با متغیر وابسته -آموزشی

ترویجی برگزارشده در حفظ، احیاء و  -هاي آموزشیدوره

. داري وجود داردتوسعه منابع طبیعی ارتباط مثبت و معنی
دیگـر بـا بهبـود سـطح تحصـیالت گنـدمکاران و       به بیان 

هـا،  رضایت آنان از زمان، مـدت و مکـان برگـزاري دوره   
ي برخـورد مدرسـان بـا فراگیـران،     روش تدریس و نحوه

هاي ارائه شده و وسایل کمک آموزشی بـه  محتواي برنامه
ــدریس   ــد ت ــده در فرآین ــه ش ــار گرفت ــرش   ؛ک ــطح نگ س

ترویجـی   -موزشـی هاي آپاسخگویان پیرامون اثرات دوره
برگزار شده در حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی بهبود 

پور ي عثمانکه این یافته با نتایج حاصل از مطالعه یابدمی
   .مطابقت دارد) 1385(

همچنین بین متغیرهاي سطح کـل اراضـی، کـل    
هــاي درآمـد ســاالنه و درآمــد ســاالنه حاصــل از فعالیــت 

هــاي ون اثــرات دورهکشــاورزي بــا متغیــر نگــرش پیرامــ
شده در حفظ، احیـاء و توسـعه    ترویجی برگزار -آموزشی

بـه  . داري برقـرار اسـت  منابع طبیعی ارتباط مثبت و معنی
عبــارت دیگــر افــزایش ســطح اراضــی و درآمــد ســاالنه، 
امکانات بیشتر و بهتري را فراروي گنـدمکاران بـه منظـور    

داده و  بـرداري از منـابع طبیعـی قـرار    حفظ، احیاء و بهره
 -هــاي آموزشــینگــرش آنــان را پیرامــون اثــرات برنامــه

ایـن  . بخشـد ترویجی برگزار شده در این زمینه بهبود مـی 
) 1384(یافته با نتایج حاصل از مطالعات خلیقی و قاسمی 

، متغیرهاي مستقل سطح کل اراضیهمچنین . مطابقت دارد
مندي کشاورزي و رضایت کل درآمد ساالنه، درآمد ساالنه
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ترویجـی برگـزار شـده،     -هاي آموزشیکشاورزان از دوره
ي درصد از تغییرات متغیر وابسـته  46حدود توانایی تبیین 

ترویجی برگزار  -هاي آموزشینگرش پیرامون اثرات دوره
-شده در حفظ، احیاء و توسعه منـابع طبیعـی را دارا مـی   

نیـز   )1990( و کرهـاف ) 1385(پور هاي عثمانیافته .باشند
تاثیر درآمد به عنوان یک عامل مهم و اساسی در تعیین بر 

   . دنسطح نگرش کشاورزان داللت دار
  

  رهیافت ترویجی
دار بـین  ي مثبت و معنیبا توجه به وجود رابطه

 -هاي آموزشیمندي گندمکاران از برنامهمتغیرهاي رضایت
با موضوع حفاظت، احیـاء و توسـعه   ترویجی برگزار شده 

 -هاي آموزشـی اثرات دورهنگرش پیرامون منابع طبیعی و 
 گــردد کـه از طریــق ترویجـی برگــزار شـده پیشــنهاد مـی   

ترویجـی بـا    -هـاي آموزشـی   هـا و دوره برگزاري کارگاه
کیفیت و کمیت مطلوب و با در نظر گرفتن اسـتانداردهاي  

و البته منطبـق بـا نیازهـاي     حوزهآموزشی موجود در این 
اهداف حفاظـت، احیـاء و    آموزشی گندمکاران، به پیشبرد
  . توسعه منابع طبیعی کمک نمود

دار متغیـر سـطح   با توجه به رابطه مثبت و معنی
هـاي  تحصیالت با نگرش گندمکاران پیرامون اثـرات دوره 

هــاي ترویجــی برگـزار شــده، گسـترش طــرح   -آموزشـی 
سوادآموزي در سطح شهرستان پیشنهاد شده، به طوري که 

حفاظـت، احیـاء، مـدیریت و     ، اصـول در خالل این دوره

بـرداران  بهـره شکل جـامعی بـه   توسعه منابع طبیعی نیز به 
  .آموزش داده شود

دار بین کل درآمد با توجه به رابطه مثبت و معنی
ساالنه و درآمد ساالنه کشاورزي و متغیر نگـرش پیرامـون   

ترویجی برگـزار شـده و بـا در     -هاي آموزشیاثرات دوره
تغیرها در توضـیح تغییـرات متغیـر    نظر گرفتن نقش این م

ترویجی برگزار  -هاي آموزشینگرش پیرامون اثرات دوره
-شده در حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی پیشـنهاد مـی  

گردد که دولت توجه خاصی به افـزایش درآمـد و بهبـود    
هـاي  وضعیت معیشتی گندمکاران نموده و بـا اعطـاي وام  

به اقتصاد غیرزراعی بلندمدت و کم بهره و همچنین توجه 
در روستاها، موجبات افزایش درآمد کشـاورزان و ارتقـاء   
سطح نگرش آنان پیرامون حفاظت، احیاء و توسـعه منـابع   

جـامع   يدر این راستا انجام مطالعه .طبیعی را فراهم نماید
هـاي متعـدد تـأمین    گزینـه شناسـایی  و کاربردي پیرامـون  

بـرداري  با بهـره  روستاییان همسوو افزایش درآمد معیشت 
در این منطقه ضـروري   از منابع طبیعی پایدار و خردمندانه

  .رسدبه نظر می
شـود کـه در مطالعـات آتـی، سـایر      پیشنهاد مـی 

هاي برداران پیرامون اثرات دورهعوامل مؤثر بر نگرش بهره
ي مدیریت، حفظ ترویجی برگزار شده در زمینه -آموزشی

همچنـین   .ی قـرار گیـرد  و احیاء منابع طبیعی مورد بررسـ 
هـاي  شود کـه مطالعـه حاضـر در سـایر اسـتان     پیشنهاد می

  .کشور نیز انجام گرفته و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شود
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