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چکیده

  

هاي آموزشی و  سنجش تمایل روحانیون براي مشارکت در برنامهبا هدف حاضر تحقیق 

 دو هزار  آماري تحقیق شامل جامعه. ترویجی کشاورزي و منابع طبیعی انجام شده است

بودند که از بین طبیعی فعال  سازي کشاورزي و منابع بودند که در امر تبلیغ و فرهنگ روحانی

 انتخاب  با حجم متناسباي صورت طبقهبه  نفر260 تعداد فرمول کوکرانبا استفاده از آنها 

ریزي   که بر مبناي تئوري رفتار برنامهباشد ابزار اصلی گردآوري اطالعات پرسشنامه می. شدند

 .لیل شدندها با استفاده از مدل معادالت ساختاري تجزیه و تح  داده.شده طراحی شده است

بین نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتار ادراك شده  آن بود کههاي تحقیق حاکی از  یافته

هاي آموزشی و ترویجی  روحانیون با میزان تمایل براي مشارکت در برنامه) خودکارآمدي(

 درصد از 3/81در مجموع این سه متغیر . داري وجود دارد منابع طبیعی رابطه مثبت و معنی

داري رابطه بین  همچنین اصالح مدل منجر به معنی. کنند انس متغیر تمایل را تبیین میواری

بر اساس یافته هاي تحقیق، . هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتار ادراك شده روحانیون شد

روحانیون براي مشارکت در برنامه هاي آموزشی و ترویجی کشاورزي و منابع طبیعی از خود 

بنابراین، پیشنهاد می شود . رند در این گونه برنامه ها مشارکت کنندتمایل نشان داده و حاض

تا دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري 

ین نامه هاي مربوطه، زمینه مشارکت مؤثر یبا پیش بینی تمهیدات الزم و تهیه دستورالعمل و آ

  .آموزشی و ترویجی را فراهم آورندروحانیون در برنامه هاي 

  

روحانیون، تمایل، آموزش و ترویج کشاورزي و منابع طبیعی، تئوري  :هاي کلیدي واژه

ریزي شده  رفتار برنامه

  

مقدمه 

منابع طبیعی به علت نقشی که در حفظ آب و 

خاك، تلطیف هوا و تولید اکسیژن، تعدیل آب و هوا، 

لوگیري از رانش زمین و ها، ج کاهش سر و صدا و آالینده

وقوع بهمن، تولید محصوالت صنعتی و دارویی و تعادل 

 دارند از عوامل پایه در فرآیند توسعه به ها بوم زیست

به همین دلیل حفاظت از این عوامل پایه . روند شمار می

ها،  المللی، دولت وظیفه مشترك نهادهاي بین
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ران هاي محلی و دوستدا هاي غیردولتی، تشکل سازمان

تجارب موجود بیانگر آن است . شود طبیعت قلمداد می

ها به هر میزانی که مهارت استفاده از توانایی  که دولت

هاي ذینفع غیردولتی را در فرآیند مدیریت  مردم و گروه

طبیعی دارا باشند، به همان میزان به  منابعکشاورزي و 

& Shaeri(شوند  تر می اهداف توسعه پایدار نزدیک

Saadi, 2003 .(کشاورزي و هاي  گستردگی عرصه  

طبیعی کشور، کمبود نیروهاي مروج کشاورزي و منابع

هاي  سازي و ارتقاي آگاهی طبیعی و لزوم فرهنگمنابع

هاي  ها و پتانسیل گیري از تمامی ظرفیت عمومی، بهره

طبیعی   منابع کشاورزي وموجود در راستاي توسعه پایدار

 در مسیر توسعه بخش ،نابرایننماید، ب را دو چندان می

ها و  طبیعی باید از تمامی ظرفیت  منابعکشاورزي و 

مندي از توان  بهره. هاي موجود بهره گرفت پتانسیل

روحانیون به عنوان عناصري که در جامعه، سرمایه 

اجتماعی را به وجود می آورند و یا حتی خود به عنوان 

 نادیده گردند را نباید سرمایه اجتماعی قلمداد می

افراد متعددي مانند فوکویاما از دین و موجدان . انگاشت

اند  دینی به عنوان منبع سرمایه اجتماعی یاد کرده

(1979)Fukuyama .هاي  فوکویاما در این خصوص راه

  :داند کسب سرمایه اجتماعی را شامل موارد ذیل می

  هاي قانونی از طریق قوانین و نظام: منابع نهادي) الف

که از کنش متقابل اعضاي یک : وشخودج) ب

  آید اجتماع به وجود می

که بیشترین تأکید آن بر اهمیت : طبیعت) ج

  هاي خویشاوندي است  نظام

منظور آن است که سرچشمه : عوامل برون زا) د

هنجارها غیر از همان اجتماع است که در آن به کار 

رود و در این میان نقش فرهنگ، دین و ایدئولوژي  می

 ,.Ketabi et al(ن دینی بسیار برجسته است مفسرا

2003.(   

هاي اساسی از قبیل  برخورداري روحانیون از ویژگی

پذیري، برخورداري از توان  توانایی نفوذ در دیگران، مردم

نظر و ابراز عقیده به طور واضح و روشن، وسعت  اظهار

دانش و آگاهی و اعتماد به نفس از یک طرف، 

ن مبین اسالم در زمینه حفاظت و هاي فراوان دی سفارش

ها و ارشادات مکرر ائمه  طبیعی و راهنمایی توسعه منابع

معصومین و بزرگان دین در خصوص حفاظت و حراست 

طبیعی در قالب احادیث و روایات از منابع
Î

 از طرف دیگر 

هاي ایجاد شده ناشی از  و هم چنین ظرفیت

ك هاي مختلف در کشور از قبیل ماه مبار مناسبت

ها، فرصت مناسبی  رمضان، ماه محرم و سایر مناسبت

 ارایهمندي از توان روحانیون در جهت  براي بهره

منابع طبیعی به کشاورزي و هاي کلی مرتبط با  آموزش

بر اساس گزارش حوزه نمایندگی ولی . باشد مردم می

ها، مراتع و آبخیزداري کشور، از  فقیه در سازمان جنگل

 1384نهاد در این سازمان در سال گیري این  زمان شکل

تاکنون، زمینه همکاري تعداد زیادي از روحانیون با 

طبیعی در  هاي دولتی متولی امور منابع ادارات و دستگاه

هاي مختلف کشور به منظور فرهنگ سازي و  استان

حفظ و حراست از منابع طبیعی فراهم آمده است 

)Khak, 2009 .(می در ارایه توانند نقش مه این افراد می

منابع طبیعی در راستاي کشاورزي و آموزش و ترویج 

. نیل به مدیریت پایدار این منابع ایفاء کنند

هاي گذشته ارایه آموزش به مردم و به  از زمان

یان توسط مراکز مذهبی و دینی امري یخصوص روستا

هاي گذشته بر نقش  در طی سال. مرسوم بوده است

یکی .  کار تأکید شده استمعنویت و روحانیت در عرصه

هاي مورد تأکید، نقش کلیساها در هدایت و  از این زمینه

چرا که اعتقاد بر . باشد اي مردم می توسعه شغلی و حرفه

این است که معنویت و شغل و حرفه عناصر مرکزي 

هاي زندگی  زندگی افراد بوده که بر سایر جنبه

یکی از کلیساها به عنوان ). Fox, 2003(تأثیرگذارند 

مراکز معنوي در جهان از زمان پیدایش، کار آموزش به 

. اند هاي مختلف را نیز همزمان آغاز کرده مردم در زمینه

هاي مذهبی   توجه کلیساها به ارایه آموزش1789از سال 

هاي مذهبی،   ایجاد تشکل19از اوایل قرن . قوت گرفت

هاي متعدد و  جمعی و تشکیل انجمن هاي دسته  حرکت

 با هدف برقراري روحیه همیاري هاي مختلف زمینهدر 

هاي کلیساها  عنوان بخشی دیگر از فعالیت به بین مردم

هاي اخیر نیز کلیساها به  در سال. تکامل پیدا کرد

هاي خود را  نیازهاي اجتماعی مردم توجه کرده، آموزش

هاي مختلف مورد  با رویکرد توانمندسازي آنان در زمینه

                                                                                
 آیه از قرآن کریم به نوعی از کلمات طبیعت و منابع 1000به عنوان نمونه حدود . 1

).khak, 2009(کند  یاد می ...) کوه، دشت و مرتع، گیاهان و(طبیعی 
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هدایت و توسعۀ شغلی مخاطبین . اند نیاز ارایه داده

آموزان، جوانان، زنان و  مختلف از قبیل کودکان، دانش

)Fox, 2003(بزرگساالن 
!

ریزي در جهت توسعه  و برنامه

از جمله ) Pesonen & Vesala, 2006(روستاها 

کارکردهاي کلیساها در راستاي توانمندسازي مخاطبین 

  . باشد خود می

مشارکت ) Pesonen & Vesala) 2006از دیدگاه 

هاي مرتبط با توسعه  کلیساها و اعضاي آن در فعالیت

روستایی داراي سه بعد فردي، مشارکتی، و معنوي و 

در بعد فردي اعضاي روستایی کلیساها . باشد روحانی می

با سایر افراد همفکر خود در روستا ارتباط برقرار 

در بعد مشارکتی شامل مشارکت اعضاي کلیسا . کنند می

شود و  ها و جلساتی که در روستا برگزار می مالقات

در بعد . باشد همکاري با شوراها و نهادهاي روستا می

معنوي و روحانی، کلیساها با دمیدن روح امید به آینده و 

ایجاد انگیزه در مردم روستایی به منظور تالش براي 

  .کنند زندگی بهتر، نقش خود را ایفا می

 ء جزونی روحان،ام شده انجقاتیاساس تحق بر

 یی و روستای جوامع سنتی رهبران اجتماعنیمهمتر

).Zawisza & Pilarsk, 2005(شوند یمحسوب م
!

هر 

رغم اهمیت و نقش مراکز و افراد مذهبی از  چند علی

جمله کلیساها و روحانیون، پیشینه تاریخی مطالعات 

روستایی حاکی از آن است که تحقیقات اندکی ارتباط 

. اند ذهب و نیازهاي روستایی را بررسی کردهمیان م

ضمن اینکه عالقه به مطالعه در این زمینه نیز اندك بوده 

 ,.Davies et al., 1991; Francis, 1996; Liu et al(است

1998; Walker, 2002; Meyer & Lobao, 2003 .( اما

بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه بر نقش رهبران 

البته . ها متمرکز بوده است  نوآوريافکار در نشر

توان به عنوان یکی از رهبران افکار مهم  روحانیون را می

توانند موانع را تغییر داده و  این رهبران می. تلقی کرد

& Valente(ها را افزایش دهند  سرعت انتشار نوآوري

Davis, 1999( .هاي متعدد  از رهبران افکار در زمینه

اي مثال ممانعت از مصرف تنباکو بر. استفاده شده است

,.Perry et al., 2003; Valente et al(در مدارس  2003( ،

 ,Kelly et al., 1991; Latkin(کاهش خطرات ایدز 

1998; Sikkema et al., 2000(، انتقال دانش در زمینه 

و ) Feder & Savastano, 2006(مدیریت تلفیقی آفات 

 Bose & Saxena, 1966(ها  منبع اطالعات و نوآوري

Gibbons et al., 1980; .(Rogers) 1995 ( موقعیت

اجتماعی قوي، ارتباط با منابع بیرونی دانش و تجربه را 

بنابراین با . داند هاي رهبران افکار در جامعه می از ویژگی

ها رهبران افکار توانایی تأثیر گذاشتن  توجه به این ویژگی

  . کنند  پیدا میبر دانش و نگرش و رفتار دیگران را

توانند  با توجه به آن چه گفته شد، روحانیون می

هاي معنوي و القاي  همانند یک رهبر با ارایه ارزش

روحیه امید به آینده و تالش براي زندگی بهتر، همگام 

هاي الزم براي رفع نیازهاي  با فرآهم آوردن زمینه

هاي مختلف از طریق  آموزشی روستاییان در زمینه

با سایر نهادهاي رسمی مرتبط، نقش خود را در همکاري 

. توسعه روستا و توانمندسازي روستائیان اعمال کنند

تحقیق حاضر با هدف بررسی تمایل روحانیون براي 

کشاورزي و هاي آموزشی و ترویجی  مشارکت در برنامه

نتایج حاصل از این تحقیق . طبیعی انجام شده است  منابع

 پتانسیل عظیم روحانیون را گیري بهتر از امکان بهره

طبیعی  فراهم آورده، به مسئوالن امور کشاورزي و منابع

کشور و به خصوص دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در 

ها، مراتع و  وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگل

هاي آتی کمک  ریزي آبخیزداري کشور در بهبود برنامه

  .می نماید

 تحقیقارچوب نظريچ

 و رفتار تا اند زیادي تالش کرده تاريرف هاي نظریه

 توضیح مشخص هاي موقعیت در را مردم هاي فعالیت

ها که در سطح وسیعی توسط  این نظریه از یکی. دهند

ریزي  محققان استفاده شده است نظریه رفتار برنامه

شده
Î

 اشاره )Ajzen & Fishbein) 1980. باشد  آیزین می

 و فعالیت بینی پیش نظریه،  ایناصلی هدف اند کرده

 در نظریه این اصلی متغیرهاي. است رفتار دالیل شناخت

 این نظریه این اصلیه فرضی. است شده ارایه) 1( شکل

آنها ) تمایالت(افراد متأثر از قصد و نیت  رفتار  کهاست

 و 3ذهنی هنجارهاي 2،نگرش تأثیر  تحت تمایالت .است

                                                                                
1. Theory of Planned Behavior (TPB) 
2. Attitude!

3. Subjective Norms 
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کنترل رفتار ادراك شده
Î

نسبت به نگرش . گیرد می قرار 

رفتار، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتار ادراك شده به 

ترتیب تحت تأثیر باورهاي رفتاري،
Ï

 باورهاي ذهنی
Ð

 و 

کنترل باورها
Ñ

  .  قرار دارند

نگرش نسبت به رفتار یک ارزیابی مثبت یا منفی از 

                                                                                
1. Perceived Behavior Control
2. Behavioral Beliefs!

3. Subjective Beliefs 
4. Beliefs Control 

انجام رفتار است که تحت تأثیر ارزشیابی فرد از 

. گیرد قرار می) باورهاي رفتاري(بروندادهاي رفتارش 

هنجارهاي ذهنی ادراك فرد از فشارهاي اجتماعی 

مربوط به انجام رفتار است که متأثر از تأثیر پذیرفتن فرد 

. باشد در انجام رفتار می) باورهاي ذهنی(از دیگران 

 کنترل رفتار ادراك شده مرتبط با درك فرد از

است ) خودکارآمدي(هاي خود براي انجام رفتار  توانایی

) کنترل باورها(هاي کار   و سختیمشکالته تحت تأثیر ک

  .قرار دارد

  

!!

!!

!!

!!
  )Ajzen, 2005(ریزي شده  مدل رفتار برنامه -1شکل

  

ریزي شده بسیار گسترده  کاربرد نظریه رفتار برنامه

 از یکی مدل  این)Bamberg )2002به اعتقاد . است

 این. است اجتماعی روانشناسی حیطه در رایج هاي مدل

 فراغت  مثل اوقات رفتارها از بسیاري تبیین در نظریه

)Ajzen & Driver, 1992(، آموزش) Ingram et al., 

 ;Bamberg, 2002; Chiou, 2000 (بازاریابی ،)2000

Fortin, 2000(،  طبیعی منابع و کشاورزيو) Beedell 

& Rehman, 2000, Habeeb et al., 1987; Pouta and 
Rekola, 2001; Bernat & Roschewitz, 2005; 
Karppinen, 2005; Hattam, 2006; Karami and 
Mansoorabadi, 2007; Bergevoet et al, 2004; 

Rehman et al., 2006( در تحقیق حاضر  .است مناسب

تالش شده است تا بر مبناي این نظریه تمایل روحانیون 

هاي آموزشی و ترویجی کشاورزي  براي شرکت در برنامه

با توجه به آن چه . و منابع طبیعی بررسی و تبیین گردد

هاي مدل فوق الذکر در  شد و بر اساس مؤلفهذکر 

هاي زیر پیشنهاد و مورد بررسی قرار  تحقیق حاضر گزاره

  .گیرد می

 بین باورهاي رفتاري و نگرش روحانیون نسبت به -1

مشارکت در آموزش و ترویج کشاورزي و منابع طبیعی 

  .تی وجود داردرابطۀ مثب

 بین باورهاي ذهنی و هنجارهاي ذهنی نسبت به -2

هاي آموزش و ترویج کشاورزي و  مشارکت در برنامه

  .منابع طبیعی رابطۀ مثبتی وجود دارد

 بین کنترل باورها و کنترل رفتار ادراك شده -3

هاي آموزش و  روحانیون در خصوص مشارکت در برنامه

  .رابطۀ منفی وجود داردترویج کشاورزي و منابع طبیعی 

ها نسبت به   بین نگرش روحانیون و تمایل آن-4

هاي آموزش و ترویج کشاورزي و  مشارکت در برنامه

  .منابع طبیعی رابطۀ مثبتی وجود دارد

 بین هنجارهاي ذهنی و تمایل روحانیون نسبت -5

هاي آموزش و ترویج کشاورزي و  به مشارکت در برنامه

  .بتی وجود داردمنابع طبیعی رابطۀ مث

 بین کنترل رفتار ادراك شده روحانیون و تمایل - 6

هاي آموزش و ترویج  ها نسبت به مشارکت در برنامه آن

باورهاي رفتاري نگرش نسبت به رفتار

باورهاي ذهنی هنجارهاي ذهنی

هاکنترل باورکنترل رفتار ادراك شده

تمایل رفتار
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  .کشاورزي و منابع طبیعی رابطۀ مثبتی وجود دارد

ها در   بین تمایل روحانیون و مشارکت آن-7

هاي آموزش و ترویج کشاورزي و منابع طبیعی  برنامه

  .مثبتی وجود داردرابطۀ ) رفتار(

  

  ها مواد و روش

تحقیق حاضر داراي ماهیت علی و از انواع تحلیل 

  جامعه. شود  کوواریانس محسوب می-ماتریس واریانس

باشند   نفر از روحانیونی می2000آماري تحقیق شامل 

سازي  هاي تبلیغی و فرهنگ که به نوعی در امر فعالیت

. غول هستندطبیعی کشور مش در بخش کشاورزي و منابع

 نفر برآورد 260حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

با توجه به شروع برنامه سازماندهی روحانیون . گردید

براي مشارکت در برنامه هاي ترویجی از استان هاي 

، ایالم، )رضوي، جنوبی و شمالی(کرمانشاه، خراسان 

قزوین و یزد در مرحله اول، این پنج استان انتخاب 

ها به صورت  انتخاب و در مرحله دوم نمونه) 1ل جدو(

تصادفی و متناسب با تعداد روحانی هر استان انتخاب 

اي در دو بخش بود که  ابزار تحقیق پرسشنامه. شدند

ها و مشخصات  بخش اول مربوط به سنجش ویژگی

عمومی پاسخگویان و بخش دوم مربوط به سنجش 

ابزار . یزن بودهاي مدل رفتار برنامه ریزي شده آ مؤلفه

طراحی شده، ابتدا در جمعیت خارج از نمونه آماري 

پیش آزمون و پس از بر طرف نمودن اشکاالت آن از 

کلیه . طریق پست براي پاسخگویان ارسال گردید

متغیرهاي تحقیق، باورهاي رفتاري، باورهاي ذهنی، 

یان، یکنترل باورها، نگرش نسبت به آموزش روستا

رل رفتار ادراك شده، تمایل و هنجارهاي ذهنی، کنت

تا ) 7(رفتار، در قالب طیف لیکرت و از کامالً موافقم 

. مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند) 1(کامالً مخالفم 

براي تعیین روایی صوري و محتوایی پرسشنامه از نقطه 

نظرات اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه 

مایندگی ولی فقیه در تربیت مدرس و کارشناسان حوزه ن

ها، مراتع و  وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگل

براي تعیین پایایی . آبخیزداري کشور بهره گرفته شد

 پرسشنامه توسط روحانیون خارج از 30پرسشنامه تعداد 

نمونۀ مورد مطالعه تکمیل و ضریب آلفاي کرونباخ براي 

جهت ). 2جدول (هاي مختلف محاسبه شد  بخش

ردازي از مدل معادالت ساختاريپ داده
Î

 و روش حداکثر 

نمایی درست
Ï

افزار  براي این منظور نرم.  استفاده شد

Lisrel, 8.50مدل معادالت .  مورد استفاده قرار گرفت

ساختاري یک روش چندمتغیره با هدف نشان دادن 

علیت و بر اساس تحلیل مسیر با متغیرهاي مکنون است 

  پردازي و اجتماعی براي دادهکه اخیراً در علوم رفتاري 

& McDonald(چند متغیره کاربرد فراوان یافته است

Ringo Ho, 2002.(هاي   در این تحقیق هر یک از مؤلفه

مدل مورد استفاده یک متغیر مکنون بوده که در قالب 

ها اقدام گردیده  سؤاالت پرسشنامه نسبت به سنجش آن

  .است

   بر اساس استان توزیع فراوانی پاسخگویان- 1جدول 

  درصد  فراوانی  استان

  5/18  48  کرمانشاه

  8/33  88  )رضوي، جنوبی و شمالی(خراسان 

  9/16  44  ایالم

  3/17  45  قزوین

  5/13  35  یزد

  100  260  جمع

  

هاي   آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي بخش-2جدول 

  مختلف پرسشنامه

  آلفاي کرونباخ  متغیرهاي تحقیق  ردیف

  85/0  تاريباورهاي رف  1

  75/0  باورهاي ذهنی  2

  91/0  کنترل باورها  3

  91/0  نگرش  4

  91/0  هنجارهاي ذهنی  5

  88/0  کنترل رفتار ادراك شده  6

  80/0  تمایل  7

  91/0  رفتار  8

  

  

  نتایج و بحث

  آمار توصیفی

 سال سابقه 10 يبه طور میانگین روحانیون دارا

تایی به تعداد سال تبلیغ در مناطق روس. تبلیغ بودند

 روز از سال را 75 به طور متوسط و سال 8طور متوسط 

                                                                                
1. Structural Equation Model 
2. Maximum Likelihood



1390، 3، شماره 42-2 دوره مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران            472

مناطق روستایی . کنند ی تبلیغ مییدر مناطق روستا

ن اولویت آخر روحانیون یاولویت اول و مناطق عشایرنش

عالقه روحانیون به کار با کشاورزان، . باشد براي تبلیغ می

تبلیغ در مناطق روستائی و عشایري و زندگی در مناطق 

. باشد وستائی به ترتیب خیلی زیاد، زیاد و متوسط میر

 در زمینه کشاورزي و انیونسطح دانش و معلومات روح

منابع طبیعی خیلی زیاد، در زمینه میزان آشنایی با 

هاي تابعه  هاي وزارت جهاد کشاورزي و سازمان فعالیت

 ؛خیلی کم، سطح دانش در مقایسه با دوستان خیلی زیاد

با یک کارشناس کشاورزي خیلی کم اما در مقایسه 

 ورزي درصد از روحانیون اهمیت بخش کشا71. باشد می

  .و منابع طبیعی را در حد خیلی زیاد بیان نمودند

  بندي متغیرهاي تحقیق اولویت

  نتایج حاصل از اولویت بندي متغیرهاي تحقیق در

  

نتایج حاصل از اولویت .  اشاره شده است)3( جدول 

مایل و رفتار نشان داد گویه هاي در بندي متغیرهاي ت

زمینه مایل هستم در ماه مبارك رمضان روزانه، حداقل،  

طبیعی براي  یک حدیث در خصوص کشاورزي و منابع

هاي  توانم در برنامه مردم شرح دهم و اگر من بدانم می

آموزش کشاورزان موثر واقع شوم، بسیار تمایل دارم در 

 منابع طبیعی شرکت هاي تبلیغی کشاورزي و برنامه

نمایم اولویت اول و در زمینه رفتار گویه هاي با وجود 

هاي تبلیغی  ، حاضر هستم در برنامهمسایلتمام 

کشاورزي و منابع طبیعی شرکت داشته باشم و با توجه 

پذیر است که در  به شرایط فردي، براي من امکان

هاي تبلیغی کشاورزي و منابع طبیعی شرکت  برنامه

بقیه . اولویت هاي اول را به خود اختصاص دادندنمایم، 

  .موارد در جدول اشاره شده است

   اولویت بندي متغیرهاي تحقیق-3جدول 

انحراف   میانگین  

  معیار 

ضریب 

  تغییرات

   پیامدباورهاي

در سـایر   تواند فرصتی را بـراي بـه روز کـردن اطالعـات روحـانیون                 طبیعی می   هاي تبلیغی کشاورزي و منابع     برنامه

  ها فراهم سازد زمینه
88/5  28/1  219/0

77/526/1219/0  توان سایر ابعاد زندگی مردم روستایی را نیز شناخت هاي تبلیغی کشاورزي، می با شرکت در برنامه

 دینی بـر مـردم فـراهم    مسایلتواند فرصتی را براي اثرگذاري بیشتر   طبیعی می   هاي تبلیغی کشاورزي و منابع      برنامه

  ایدنم
86/532/1226/0

  باورهاي ذهنی

1/624/1204/0  نظر متخصصان حوزه و دانشگاه براي من بسیار مهم است

88/54/1238/0  هاي تبلیغی هم شرکت نمایند اساتید من معتقدند روحانیون عالوه بر وظایف دینی باید در سایر برنامه

  کنترل باورها

هاي تبلیغی کشاورزي و منابع طبیعی شـرکت   فرهنگی باعث شود، نتوانم در  برنامه       و مشکالت    مسایلاحتمال دارد   

  کنم 
29/491/1445/0

هاي تبلیغـی کـشاورزي و منـابع طبیعـی شـرکت       شود نتوانم در  برنامه       و مشکالت مالی باعث      مسایلاحتمال دارد   

  نمایم
38/497/1451/0

هـاي تبلیغـی کـشاورزي و منـابع          شود نتوانم در برنامـه      اعی  باعث     و مشکالت فرهنگی و اجتم     مسایلاحتمال دارد   

  طبیعی شرکت کنم
17/491/1459/0

  نگرش نسبت به آموزش روستاییان

28/614/1181/0  آموزش به تولیدکنندگان کشاورزي صواب دارد

281/6143/1182/0  شوم از اینکه بتوانم به کشاورزان آموزش دهم، خوشحال می

33/615/1182/0  اینکه بتوانم در خودکفایی کشاورزي قدمی بردارم، خوشحال هستم از 

   ذهنیهنجارهاي

 را هـم  مـسایل  دینی باید سایر     مسایلبیشتر افرادي که عقیده و نظر آنها براي من مهم است، معتقدند که عالوه بر                

  به مردم آموزش بدهم 
11/616/119/0

 کشاورزي و منابع طبیعی موردپسند      مسایلل پیامبر بوده است، تدریس یک روحانی در         از آنجائی که کشاورزي شغ    

  گیرد اهالی روستا قرار می
10/622/12/0

2/624/1201/0  شوند آموزد خوشحال می  غیردینی مثل کشاورزي را به آنها میمسایلمردم روستا از اینکه ببینند یک روحانی 
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)3(ه جدول ادام

   ادراك شده رفتارکنترل

 آمـوزش بـه کـشاورزان و        ارایهتوانند یک فرد سودمند براي        با توجه به نقش تأثیرگذار روحانیون در جامعه، آنها می         

  دامداران باشند     
9/533/1226/0

 طبیعـی  هاي روزانه در زمان تبلیغ درباره کشاورزي و منابع           دقیقه در صحبت   5پذیر است که حداقل       براي من امکان  

  صحبت نمایم
78/541/1244//0

توانم موفـق   طبیعی هم می  و منابع دهد در زمینه آموزش کشاورزي  دینی نشان میمسایلام در تبلیغ  تجربیات قبلی 

  شوم
61/544/1257/0

  تمایل

شرح طبیعی براي مردم      مایل هستم در ماه مبارك رمضان روزانه، حداقل، یک حدیث در خصوص کشاورزي و منابع              

  دهم
93/538/1233/0

هـاي تبلیغـی      هاي آموزش کشاورزان موثر واقع شوم، بـسیار تمایـل دارم در برنامـه               توانم در برنامه    اگر من بدانم می   

  کشاورزي و منابع طبیعی شرکت نمایم
83/537/1235/0

74/54/1244/0  اران شرکت نمایمطبیعی به کشاورزان و دامد هاي آموزش کشاورزي و منابع بسیار تمایل دارم در برنامه

  رفتار

53/558/1286/0  هاي تبلیغی کشاورزي و منابع طبیعی شرکت داشته باشم ،حاضر هستم در برنامهمسایلبا وجود تمام 

  هاي تبلیغی کشاورزي و منابع طبیعی شرکت نمایم  پذیر است که در برنامه با توجه به شرایط فردي، براي من امکان
35/567/1312/0

   کامال موافقم 7کامال مخالفم تا : 1در قالب طیف لیکرت از بخش 

  

  آمار استنباطی

  به منظور تحلیل و تبیین مدل مفهومی از 

   50/8یابی معادالت ساختاري و برنامه لیزرل  مدل

بهره گرفته و از روش حداکثر درست نمایی براي تخمین 

ن منظور بعد از بدی. پارامترهاي مدل استفاده شده است

  با توجه طراحی مدل اولیه توسط برنامه لیزرل 

در مدل فوق  RMRهاي برازش و اینکه مقدار  به شاخص

  هاي برازش یافته   بود و در مدل08/0باالتر از مقدار 

   باشد، لذا این مدل به 08/0باید این مقدار زیر 

ها و اضافه  شناسایی محدودیت. اصالح نیازمند است

حل براي اصالح واقعی  امترهاي اضافی دو راهکردن پار

  در قسمت اصالح مدل . هاي لیزرلی است مدل

لیزرلی تحقیق حاضر از رویکرد اضافه کردن پارامترهاي 

  به این ترتیب که با توجه . اضافی استفاده شده است

  به خروجی لیزرل و پیشنهاد اضافه شدن مسیر بین

  

   ادراك شده متغیر هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتار

  جهت بررسی اینکه . این مسیر به مدل اضافه شد

داري ایجاد  آیا اصالح انجام شده در مدل تغییر معنی

  . کرده است یا خیر از آزمون کاي اسکویر استفاده شد

دار بودن  با توجه به کاهش مقدار کاي اسکویر و معنی

 مدل اصالح شده که از اضافه نمودن مسیر ،این کاهش

  . باشد ه حاصل شده، مورد قبول میگفته شد

بعد از انجام یک مرحله اصالح، مدل نهایی به  بنابراین

هاي برازش مدل در  حاصل و شاخص) 1(شکل نمودار 

) 4(در جدول شماره . حد قابل قبول بهبود یافتند

. هاي مربوط به اصالح مدل قید گردیده است شاخص

  هاي ذکر شده حاکی از برازش نسبی  شاخص

در تبیین تمایل روحانیون جهت شرکت در  مدل

هاي آموزش و ترویج کشاورزي و منابع طبیعی  برنامه

  .باشد می

  اسکویر در تعیین اثربخشی اصالح مدل اولیه  تفاوت مقادیر کاي-4جدول

  مقدار کاي اسکویر  مدل
تفاوت کاي اسکویر 

  با مدل قبل

درجه 

آزادي

معنی 

داري
GFI  CFI  RMSEA  RMR  

  19/0  07/0  96/0  90/0  935  -  11/2442  ز اصالحمدل قبل ا

  مدل  اصالح شده

  ) مدل نهایی ( 

29/2382  82/59  934  

000/0  

  91/0  96/0  07/0  06/0  
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  هاي برازندگی  شاخص) 5(در جدول شماره 

ها این   این شاخصارایههدف از . اند  شدهارایهبیشتري 

هاي مورد استفاده  است بدانیم تا چه حد کل مدل با داده

  طور که از اطالعات  همان.سازگاري و توافق دارد

جدول مشخص است براي ارزیابی برازش کل مدل 

با توجه به جدول، . چندین مشخصه برازندگی وجود دارد

هاي گزارش شده با مقادیر قابل قبول  همه شاخص

  .همخوانی دارند

  

  هاي برازندگی مدل  شاخص-5جدول

  مقدار گزارش شده   قبولمقدار قابل  شاخص

  81/2099  -  اسکورمجذور کاي

  06/0  08/0زیر )RMR (ماندها میانگین مجذور پس

  GFI(  9/0  93/0(شاخص برازندگی 

  AGFI(  9/0  90/0(شاخص برازندگی تعدیل یافته 

  NFI(  9/0  94/0(شده برازندگی  شاخص نرم

  NNFI(  9/0  96/0 (نشده برازندگی شاخص نرم

  IFI(  9/0  97/0 ( ندگی فزایندهشاخص براز

  CFI(  9/0  97/0 (شاخص برازندگی تطبیقی

  RFI(  9/0  94/0(شاخص برازندگی نسبی 

  06/0  08/0زیر   )RMSEA (ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب

  

بعد از ارزیابی برازش کل مدل، به منظور آزمون 

فرضیات تحقیق اقدام به تعیین مقادیر اثر ضرایب 

این ضرایب به همراه . ها بر روي یکدیگر گردیدمتغیر

قید ) 6(داري در جدول شماره   و سطح معنیtمقادیر 

نتایج حاصله مبین آن است که به جز در . شده است

مورد رابطه بین متغیرهاي کنترل باورها و کنترل رفتار 

ادراك شده در سایر موارد روابط بین متغیرهاي تحقیق 

 شده در جدول ارایه t مقادیر همچنین. باشند مثبت می

حاکی از آن است که به جز در مورد روابط بین 

متغیرهاي کنترل باورها و کنترل رفتار ادراك شده سایر 

 tمقدار قدرمطلق (اند  دار شده پارامترهاي تخمینی معنی

  ).باشد  بیشتر می96/1ها از  آن

  

  داري همراه مقادیر معنی مقادیر ضرایب اثر متغیرها بر روي یکدیگر به  -6جدول 

  داري سطح معنیtمقدار   ضریب مسیر  مسیرردیف

  01/0  01/9  69/0   نگرش نسبت به رفتار   باورهاي رفتاري                   1

  01/0  94/7  81/0  باورهاي ذهنی                      هنجارهاي ذهنی2

  داري عدم معنی  -24/0  -01/0  ك شدهکنترل باورها                  کنترل رفتار ادرا  3

  01/0  75/2  18/0  نگرش نسبت به رفتار                    تمایل4

  01/0  77/2  29/0  تمایل  هنجارهاي ذهنی                  5

  01/0  07/2  56/0   تمایل کنترل رفتار ادراك شده                  6

  01/0  66/3  78/0  رفتار   تمایل                7

  01/0  47/2  76/0  کنترل رفتار ادراك شده    هنجارهاي ذهنی                  8

  

معادله مربوط به اثر متغیرهاي مدل بر یکدیگر با 

  .باشد توجه به ضرایب اثر مربوطه به صورت زیر می

1. AT = 0.69 BB                               R2 = 0.482
2. SN = 0.81 SB                               R2 = 0.654
3. PBC = 0.76 SN – 0. 01 BC          R2 = 0.572

  

4. IN = 0.18 AT + 0.29 SN +0.56 PBC            
   R2 = 0.813

5.     BH = 0.78 IN                           R2 = 0 .603
ان تو می) 2 (شکلبا توجه به معادله هاي باال و       

داري فرضیات تحقیق را به شکل  داري یا عدم معنی معنی
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.زیر بیان کرد

)AT(و نگرش ) BB( بین باورهاي رفتاري -1

هاي آموزشی و  روحانیون نسبت به مشارکت در برنامه

کشاورزي و منابع طبیعی  رابطه مثبت و ترویجی

به عبارت دیگر ). 1فرضیه شماره (داري وجود دارد  معنی

انیون از نتایج و پیامدهاي حاصل از آموزش آگاهی روح

برداران منابع طبیعی منجر به ایجاد  به کشاورزان و بهره

ها  نگرش مساعدتر نسبت به شرکت در این گونه برنامه

بدین منظور الزم است تا از طرق مختلف از . شود می

ها و سمینارهاي مختلف، روحانیون  قبیل گردهمایی

ها براي آنان  که این برنامهنسبت به پیامدهاي مثبتی 

خواهد داشت و همچنین پیامدهاي مثبتی که برنامه 

برداران منابع طبیعی دارد آگاه  براي مجریان و بهره

.شوند

 و هنجارهاي ذهنی)SB( بین باورهاي ذهنی -2

)SN ( موجود در خصوص مشارکت روحانیون در

هاي ترویجی و آموزشی کشاورزي و منابع طبیعی  برنامه

). 2فرضیه شماره (داري وجود دارد  ابطه مثبت و معنیر

به عبارت دیگر هر اندازه در خصوص مشارکت روحانیون 

هاي آموزشی و ترویجی  کشاورزي و منابع  در برنامه

طبیعی دیدگاه مثبتی به ویژه از سوي نهادهاي مسئول 

وجود داشته باشد این امر با افزایش وجهه روحانیون، 

تائیان و جامعه را در پی داشته، باعث دیدگاه مثبت روس

محبوبیت بیشتر روحانیون و افزایش پذیرش اجتماعی 

در این رابطه باید طی جلسات هم .شود آن ها می

اندرکاران برنامه نسبت به  اندیشی، مسئولین و دست

هاي  پیامدهاي مثبت مشارکت روحانیون در برنامه

وجیه شده آموزشی و ترویجی کشاورزي و منابع طبیعی ت

هاي الزم به منظور فراهم آوردن زمینه  و هماهنگی

  .هاي آموزشی به عمل آید مشارکت روحانیون در برنامه

 و کنترل رفتار ادراك )BC( بین کنترل باورها -3

فرضیه ( رابطه منفی وجود دارد )PBC(شده روحانیون 

به عبارت . دار نشده است البته این رابطه معنی).3شماره

 و مشکالت مسایلین فرض شده بود که دیگر چن

مختلف فرهنگی و اجتماعی، مالی وخانوادگی از توانایی 

هاي آموزشی  روحانیون براي مشارکت در برنامه

کاهد که در عمل چنین  کشاورزي و منابع طبیعی می

هاي  هر چند که ویژگی. دار نشد نشد و این فرضیه معنی

د معنوي و ها به ابعا شخصیتی روحانیون و توجه آن

روحانی تا ابعاد مالی ممکن است یکی از دالیل عدم 

داري این فرضیه باشد، ولی الزم است که نهادهاي  معنی

مسئول با فراهم آوردن موارد انگیزشی و تشویقی الزم 

هاي  به ویژه براي روحانیون پیشرو و موفق، زمینه

  .پیشرفت و موفقیت برنامه را فراهم آورند

ها   آن)IN( و تمایل)AT(انیون  بین نگرش روح-4

هاي آموزشی و ترویجی  نسبت به مشارکت در برنامه

داري  کشاورزي و منابع طبیعی رابطه مثبت و معنی

به عبارت دیگر هر انداره ). 4فرضیه شماره(وجود دارد 

هاي  تري نسبت به برنامه روحانیون گرایش مثبت

ی آموزشی و ترویجی در بخش کشاورزي و منابع طبیع

ها احساس  داشته و از مشارکت در این گونه برنامه

رضایت و خشنودي کنند براي مشارکت در این گونه 

دهند و حاضر  ها از خود تمایل بیشتري نشان می فعالیت

هاي گوناگون نسبت به امور  شوند تا در فرصت می

سازي و ترویج کشاورزي و منابع طبیعی اقدام  فرهنگ

  .کنند

 )IN( و تمایل )SN(هنی  بین هنجارهاي ذ-5

روحانیون نسبت به مشارکت در برنامه آموزش و ترویج 

داري  کشاورزي و منابع طبیعی رابطه مثبت و معنی

به عبارت دیگر هر اندازه ). 5فرضیه شماره (وجود دارد 

هاي   برنامهارایههنجارها و گرایشات جامعه روستایی از 

د این امر تبلیغی و آموزشی توسط روحانیون حمایت کن

ها را  انگیزه روحانیون براي مشارکت در این گونه برنامه

 هر چند که به دلیل وجود مقبولیت .دهد افزایش می

اجتماعی روحانیون در بین مردم روستائی در کل 

ها نسبت به روحانیون مثبت است ولی بایستی  دیدگاه

بینی تمهیدات الزم  قبل از شروع برنامه با پیش

برداران منابع طبیعی و در  ریان و بهرهکشاورزان و مج

مجموع مخاطبین این برنامه نیز با فلسفه و اهداف آن 

. آشنا شوند

 روحانیون و )PBC( بین کنترل رفتار ادراك شده- 6

ها نسبت به آموزش و ترویج کشاورزي و   آن)IN(تمایل 

داري وجود دارد  منابع طبیعی رابطه مثبت و معنی

ه عبارت دیگر هر اندازه روحانیون ب). 6فرضیه شماره (

هاي   آموزشارایهاحساس کنند که از توانایی الزم براي 

کشاورزي و منابع طبیعی برخوردار بوده و قادر به 

ها نیز براي  باشند تمایل آن برقراري ارتباط با مردم می

در این . یابد ها افزایش می مشارکت در این گونه برنامه
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ف از قبیل شرکت روحانیون در  از طرق مختلرابطه باید

هاي ضمن خدمت و برگزاري سمینار و گردهمائی  دوره

نسبت به ارتقاي توان فنی روحانیون در خصوص مباحث 

.فنی کشاورزي و منابع طبیعی اقدام شود

ها در   و مشارکت آن)IN( بین تمایل روحانیون - 7

هاي آموزش و ترویج کشاورزي و منابع طبیعی  برنامه

)BH(داري وجود دارد  ابطه مثبت و معنی ر) فرضیه

به عبارت دیگر هر اندازه روحانیون براي ). 7شماره 

هاي آموزشی کشاورزي و منابع  مشارکت در برنامه

طبیعی از خود تمایل بیشتري نشان دهند این امر باعث 

هایی   و مشکالت و محدودیتمسایلشود تا با وجود  می

 داشته باشد توان که ممکن است در مسیر راه وجود

ها  ها به بالفعل تبدیل شده، در این برنامه بالقوه آن

  .مشارکت فعال داشته باشند

گونه که در قسمت مربوط به اصالح مدل گفته  همان

شد اضافه شدن مسیر بین متغیرهاي هنجارهاي ذهنی و 

کنترل رفتار ادراك شده منجر به بهبود برازش مدل 

  اي شماره توان فرضیه رابطه گردد که بر این اساس می می

  . هشت را به صورت زیر پیشنهاد کرد

   و کنترل رفتار )SN( بین هنجارهاي ذهنی -8

داري   روحانیون رابطه مثبت و معنی)PBC(ادراك شده 

  به عبارت دیگر هر اندازه هنجارهاي جامعه . وجود دارد

هاي آموزشی و ترویجی  از مشارکت روحانیون در برنامه

  ي و منابع طبیعی حمایت کند این امر کشاورز

شود تا روحانیون با دلگرمی بیشتري به دنبال  باعث می

ارتقاي توان فنی و خودکارآمدي خود بوده، به 

ها  هاي خود براي مشارکت در این گونه برنامه توانایی

  . آورند ایمان می

 نتایج ذکر شده در باال با نتایج تحقیقات

(2000)Beedell & Rehman,; (2001) Pouta &
Rekola,; (2005)Bernat & Roschewitz,; (2005) 
Karppinen,; (2006) Hattam,;(2003) Bergevoet et 

al.,; (2003)Rehman et al.,!!! !!!! !!! ! ! !!!!

در نهایت به منظور جمع بندي مباحث گفته شده 

در این نمودار مقادیر ضرایب .  شده استارایه) 1 (شکل

و هم چنین مقادیرt بین متغیرها، مقادیر استاندارد شده 

R2 ذکر شده است .  

  

!!

!!

!!

!!
  

  

هاي آموزشی و ترویجی کشاورزي و منابع   دیاگرام مسیر عوامل مؤثر بر تمایل و رفتار روحانیون جهت شرکت در برنامه - 2 شکل

 )R2 و  tنمایش مقادیر ضرایب استاندارد شده، (طبیعی 
  

  

R2=0.654

R2=0.572

R2=0.482

0.69  

-0.01

0.81

0.76

0.29  

t = 2.75

t = 2.07  

t = 2.47

t = 9.01

t = 7.94

t = -0.24

R2=0.60
3

R2=0.81
3

0.7
IN BH

IN1…IN9

BH1

BH2

t=3.6

0.56

0.18

t = 2.77

BC

BB

SB

PB1…PB

SB1…SB

BC1…B
C6

PBC

AT  

SN

AT1…AT5

SN1…S

PBC1…PBC5
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    و پیشنهادهاگیري نتیجه

طبیعی در راستاي  امروزه توجه به کشاورزي و منابع

بهبود کمی و کیفی نظام تولید کشاورزي و حفظ و 

هاي کشاورزي و منابع طبیعی و هم چنین  احیاي عرصه

برداران  بهبود وضع زندگی اکثریت کشاورزان و بهره

رزي و در مسیر توسعه کشاو. ضرورتی انکارناپذیر است

هاي  ها و پتانسیل طبیعی باید از تمامی ظرفیت منابع

هاي رهبري در  وجود و گسترش نظام. موجود بهره گرفت

هاي توسعه  ها، موضوعات و مواضع راهبردي برنامه زمینه

هاي عظیمی  طبیعی یکی از پتانسیل کشاورزي و منابع

از جمله . است که شاید کمتر به آن توجه شده است

توانند به عنوان رهبران محلی نقش مهمی  میافرادي که 

سازي و تبلیغ امور کشاورزي و  در آموزش، فرهنگ

طبیعی در راستاي نیل به اهداف توسعه ایفا نمایند،  منابع

  .روحانیون هستند

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، مشارکت روحانیون 

هاي آموزشی کشاورزي و منابع طبیعی تحت  در برنامه

متغیر تمایل . ها براي مشارکت قرار دارد ل آنتأثیر تمای

 درصد از واریانس متغیر رفتار را 3/60براي مشارکت، 

تمایل روحانیون براي مشارکت در . کند تبیین می

هاي آموزشی و ترویجی کشاورزي و منابع طبیعی  برنامه

خود تحت تأثیر سه مؤلفه نگرش نسبت به آموزش، 

به مشارکت روحانیون هنجارهاي جامعه روستائی نسبت 

قرار ) خودکارآمدي روحانیون(و کنترل رفتار ادراك شده 

 درصد از واریانس 3/81مجموع این سه متغیر . دارد

این سه متغیر به ترتیب . کنند متغیر تمایل را تبیین می

روحانیون، ) باورهاي پیامد(از متغیرهاي باورهاي رفتاري 

جود احتمالی و(باورهاي ذهنی آنها و کنترل باورها 

از طرف دیگر کنترل . پذیرند تأثیر می)  و مشکالتمسایل

تحت تأثیر ) خودکارآمدي روحانیون(رفتار ادراك شده 

متغیر . باشد ی مییهنجارهاي ذهنی جامعه روستا

 درصد از واریانس متغیر نگرش، 2/48باورهاي پیامد 

 درصد از واریانس متغیر 4/65متغیر باورهاي ذهنی 

ذهنی و متغیرهاي هنجارهاي ذهنی و کنترل هنجارهاي 

 درصد از واریانس متغیر کنترل رفتار ادراك 2/57باورها 

  . کنند شده را تبیین می

 با توجه به یافته هاي تحقیق روحانیون ،بنابراین

هاي آموزشی و ترویجی  براي مشارکت در برنامه

منابع طبیعی از خود تمایل نشان داده و کشاورزي و 

در یک . ر این گونه برنامه ها مشارکت کنندحاضرند د

توان گفت، نقش و  بندي کلی از مطالب فوق می جمع

اهمیت روحانیون، به عنوان یکی از منابع اصلی سرمایه 

اجتماعی، در ترویج و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی 

از بعد ارتباط این منابع با یکی از عناصر مهم سرمایه 

اهمیت و .  است" شناخت آگاهی و"اجتماعی، یعنی

نقش روحانیون به عنوان یکی از منابع اغناء دهنده 

سرمایه اجتماعی از این جهت است که روحانیون با 

استفاده از ویژگی پایگاه اجتماعی خاص خود، پتانسیل و 

توانمندي ارتقاء شناخت و آگاهی افراد جامعه و در 

. اشدب هاي عملی را دارا می نتیجه فراهم آوردن بنیان

سازي و دعوت به هنجارها  جامعه روحانیت از طریق آگاه

گیري تعامالت اجتماعی  هاي مثبت، اسباب شکل و ارزش

سالم مبتنی بر سجایاي اخالقی مثبت چون صداقت، نوع 

برداران  دوستی، ایثار و اعتماد را در بین کشاورزان و بهره

 کنند و به مشارکت گسترده آنان منابع طبیعی فراهم می

دامن زده و در نتیجه به ایجاد فضاي مطلوبتر اجتماعی 

   .کنند کمک می

  

  سپاسگزاري

اعتبار الزم براي انجام این تحقیق توسط حوزة 

فقیه در وزارت جهاد کشاورزي تأمین  نمایندگی ولی

بدین وسیله از مسؤولین این دفتر و . گردیده است

ها،  فقیه در سازمان جنگل چنین حوزة نمایندگی ولی هم

  .شود مراتع و آبخیزداري کشور تشکر و قدردانی می
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