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Background and Objectives: Ecotourism is a concept that has gained 

global attention in recent years and is commonly associated with the 

concepts of natural resource conservation and rural development. Studies 

show that ecotourism has the capacity to protect natural resources and 

improve the livelihood of the local communities, although the participation 

of this community must be taken into consideration. Therefore, a tool 

should be used to analyze the cooperative behavior of the local community 

in the protection of natural ecosystems. The aim of this study was to 

investigate the conservation behavior of the local community on 

ecotourism using the value-belief-norm model. 

 

Materials and Methods: A questionnaire with a group of experts was used 

to collect data using face-to-face interview with the local communities.  

A 287 completed questionnaires were analyzed. Data analysis was 

conducted for descriptive statistics using SPSS23 software, while Smart Pls 

software was used to analyze inferential statistics, such as to examine the 

correlation between independent and dependent variables in the form of 

structural equation modeling. 

 

Results: Comparing the values obtained from the fit indices in Stern's 

value-belief-norm model with the desired values shows that these values 

are within the standard range. Therefore, based on the values of the 

presented indicators, it can be concluded that the model used to study the 

intention of the local communities to participate in forest conservation is 

well adjusted. Moreover, the findings of the study indicated that all 

research hypotheses were confirmed in the value-belief-norm model. The 

variables used in the modelling efforts were able to explain 71.80% of the 

local community's intent for forest conservation behaviors. 

 

Conclusion: The results showed that biosphere values, altruistic values, 

sense of responsibility and awareness of the consequences have an effect 

on the cooperative behavior of the host community for the protection of 

forests. Given people's relationship and interaction with natural resources 

and strong religious beliefs towards the value of natural resources and their 
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respect between people can be used to reinforce forest protection behavior 

and engage in protective behavior. This approach can be used as a suitable 

conservation tool for the Zagros forests. 
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  های کلیدی: واژه

 اکوتوريسم، 

 رفتار حفاظتی، 

 ، هنجار -باور -مدل ارزش

   مشارکت
 

های اخیر توجهات جهانی را به خود جلب اکوتوريسم مفهومی است که در سال سابقه و هدف:

طورمعمول با مفاهیم مربوط به حفاظت از منابع طبیعی و توسعه روستايی همراه است.  کرده و به

اکوتوريسم دارای ظرفیت حفاظت از منابع طبیعی و بهبود معیشت دهد که مطالعات نشان می

بردن مردم محلی از اين ظرفیت، نیازمند مشارکت آنان جوامع میزبان گردشگری است، اما بهره

عنوان يک  بايد ابزاری برای تحلیل رفتار مشارکتی جامعه میزبان به بنابرايندر اين فرايند است. 

کار گرفت. هدف اين مطالعه بررسی  های طبیعی بهاز اکوسیستم زيستی در حفاظت رفتار محیط

رفتار حفاظتی جامعه میزبان گردشگری در حفاظت جنگل مبتنی بر اکوتوريسم با استفاده از 

 هنجار است.-باور-مدل ارزش
 

نامه نامه استفاده شد. پرسشاز پرسش پژوهش های اينآوری دادهبرای جمع ها: مواد و روش

ید أيهنجار و با مشورت با گروه متخصصین تهیه گرديد. پس از ت-باور-مدل ارزشاساس بر

صورت مصاحبه رودررو با افراد،  ها با همراهی افرادی از جامعه میزبان و بهروايی و پايايی، داده

نامه تکمیل و در فرآيند تحلیل مورداستفاده قرار گرفت.  پرسش 278آوری شدند. تعداد  جمع

و برای آمار استنباطی )برای  SPSS23افزار ا برای آمار توصیفی با استفاده از نرمهتحلیل داده

با استفاده  سازی معادالت ساختاری( بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته در قالب مدل

 انجام شد. Smart Plsافزار  از نرم
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هنجار استرن با  -باور-های برازش در مدل ارزش شاخص  آمده دست بهمقايسه مقادير  ها: یافته

دهد که اين مقادير در حد استاندارد هستند؛ بنابراين بر اساس مقادير  مقادير مطلوب نشان می

شده برای بررسی قصد روستايیان میزبان  توان بیان کرد که مدل استفاده شده می های ارائه شاخص

بر اکوتوريسم، از برازش مناسبی برخوردار است.  برای مشارکت در حفاظت از جنگل مبتنی

ید أيهنجار ت -باور -های پژوهش، تمامی فرضیات تحقیق در مدل ارزشچنین بر اساس يافته هم

جامعه  درصد از قصد 8/71شدند. نتايج نشان داد که متغیرهای تحقیق در اين مدل قادرند که 

 .کنندمیزبان را برای رفتارهای حفاظت از جنگل تبیین 
 

دوستانه، احساس های نوعکره، ارزش های زيستنشان داد که ارزش پژوهشنتايج  گیری: نتیجه

مسئولیت و آگاهی از پیامدها بر رفتار مشارکتی جامعه میزبان برای حفاظت از جنگل تأثیر دارد. 

 و منابع طبیعی ارزش قوی درباره و نگرش مثبت تعامل مردم با منابع طبیعی و ارتباطبا توجه به 

 حفاظت از جنگل بهره رفتار تقويت برای موضوع اين از تواندر بین مردم، می آن به احترام

 بین جامعه میزبان گردشگری در اخالقی باور يک عنوان به را حفاظتی رفتار انجام و گرفته

 های زاگرسعنوان يک ابزار حفاظتی برای جنگل تواند بهبرجسته نمود. اين راهکار می

 مورداستفاده قرار گیرد.
 

هنجار برای بررسی رفتار حفاظتی مبتنی بر -باور-استفاده از مدل ارزش(. 1401)مهدی ، رحیمیان، رحیم نیا، ملک، نیا، اکرم لطیفیاستناد: 

علوم و های  نشریه پژوهش. گل، لرستان( های زاگرس )منطقه مورد مطالعه: قلعه مشارکت جامعه میزبان اکوتوریسم در جنگل

 .73-91(، 3) 29، فناوری چوب و جنگل

                  DOI: 10.22069/JWFST.2022.20579.1982 
 

                       نویسندگان. ©                        گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزناشر:                   
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 مقدمه

های اخیر اکوتوريسم مفهومی است که در سال

 طورمعمول بهتوجهات جهانی را به خود جلب کرده و 

منابع طبیعی و توسعه از  با مفاهیم مربوط به حفاظت

اين نوع از شود که بیان می. (1)روستايی همراه است 

-جتماعیتوسعه ا گردشگری قادر به فراهم کردن

اظت از ، حفاقتصادی، بهبود معیشت جامعه میزبان

يک تجربه  تنوع زيستی و ايجاد فرهنگ محلی و

. (3و  2) استبرای گردشگران تفرجی -آموزشی

هد که اکوتوريسم دارای ظرفیت دنشان میمطالعات 

 بردن بهره د معیشت مردم محلی است، اما برایبهبو

 مشارکت آنان در اين فرايند است مردم محلی، نیاز به

در صورت بهره بردن جامعه میزبان از اين . (5، 4)

از  کشیمعیشتی آنان ديگر به بهرههای مزايا، استراتژی

. بسیاری از (6)منابع طبیعی وابسته نخواهد بود 

رغم شناخت محدود از مفاهیم  جوامع محلی علی

زيستی، دارای نگرش مثبتی در مورد توسعه  محیط

امعه نتايج بررسی درک ج (.7)اکوتوريسم هستند 

با ها  دهد که آننشان می از اکوتوريسم محلی

از اثرات منفی و مثبت اکوتوريسم های مختلف  نسبت

 زيست محیطو  اقتصادیبر شرايط اجتماعی، فرهنگی، 

 استفاده از بوده و خواهان مشارکت درمحلی آگاه 

 يجاد زمینه برای مشارکتا (.3) مزايای آن هستند

ی در مزايای اکوتوريسم، حضور در فرآيند جامعه محل

تواند اثرات مثبت گیری و مديريت، می تصمیم

 مشارکت زيستی آن را تقويت کند.ی و محیطاقتصاد

مهمی در موفقیت  تواند عاملجامعه میزبان می

(. 8) باشد مبتنی بر اکوتوريسم های حفاظتی برنامه

نسبت ای که بر نگرش مردم اثر بالقوهدلیل  به مشارکت

گیری دارد، يک متغیر به يک فعالیت و فرآيند تصمیم

 بنابراين (.9) است های رفتاریر مدلمهم درفتاری 

 جامعه میزبانرفتار مشارکتی  بايد ابزاری برای تحلیل

در حفاظت از  یزيست محیطيک رفتار  عنوان به

طالعات نشان م .به کار گرفت های طبیعیاکوسیستم

 طور به 1هنجار-باور-ارزشداده است که مدل 

زيستی افراد قادر است رفتارهای محیط آمیزی موفقیت

، 13، 12، 11، 10) های مختلف تبیین کندرا در زمینه

در سال  هنجار که -باور -ارزشنظريه . (16، 15، 14

ارائه شد، ترکیبی از نظريه  2توسط استرن 2000

ارزش، پارادايم اکولوژيکی نوين و الگوی هنجار کنش 

زنجیره علی  نظريه، اين (.1شکل ت )اس 3شواترز

 ها،ارزش که شامل گیرد برمیپنج متغیر را در  )سببی(

پیامدها، احساس  آگاهی از اکولوژيکی، بینیجهان

 گیری جهت. (11)است  شخصی و هنجارهای مسئولیت

 کره زيستهای ارزش ارزشی اين نظريه شامل

ی(، زيست محیطهای گونه تمامی بر گذاریارزش)

و ارزش ( هارفاه ساير انسان) دوستانهنوع ارزش

در ارتباط با  (کسب منافع شخصی) خودخواهانه

و چارچوب  زيربنااين نظريه  .است زيست محیط

 دهی جهتزيست را  رفتاری افراد در قبال محیط

زيست، های محیط. بر اين اساس ارزشکند می

دوستانه و خودخواهانه مبنايی برای اعتقادات  نوع

 دهند.قرار می تأثیر شوند که رفتار را تحتمحسوب می

کره مطالعات نشان داده است افرادی که نگرش زيست

خود نشان  زيست ازمحیطدارند، رفتارهای حامی 

 خودخواهانه ارزشی ديدگاه با افراد طرفی از .دهند می

در اين  (.17)مناسبی ندارند  محیطی زيست رفتار

 يک فرد توجه حد، آگاهی از پیامدها از منظورنظريه، 

 مثال طور به) انتزاعی نهاد يا شخص روی که است

 که افرادی هنجارها در دارد. اين تأکید( زيست محیط

 ايجاد و تهديد باعث خاص شرايط بعضیدارند  اعتقاد

 یزيست محیط آگاهیيا  شودمی برای ديگران خطر

. ، وجود داردشوند اين عواقب دفع موجب توانند، می

 حفظ و بعدی باور شخصی عامل مسئولیت احساس

                                                             
1- Value-belief-norm theory  

2- Stern 

3- Schwartz 
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 مسئول را خود شخصاً فرد است که زيستمحیط

افرادی  درواقع (.5داند )می شده درک عواقب رفتاری

از  کنند،می تعهد احساس زيستمحیط به نسبت که

 به نسبت وستانهدنوع ارزشی هاینگرش طريق

مورد  زيستمحیط به رساندن آسیب از جلوگیری

 -نظريه ارزش(. 17گیرند ) قرار انگیزش و تشويق

ها و ای از متغیرها، ارزشهنجار زنجیره -باور

زيست گرفته تا های عمومی در مورد محیط نگرانی

اعتقادات خاص در مورد پیامدهای منفی برخی 

، بر توانايی حال درعیندهد و ها را پیشنهاد می فعالیت

از اين پیامدهای و مسئولیت افراد برای جلوگیری 

ها برای  منفی و فعال کردن هنجارهای شخصی آن

 (.18دارد ) تأکیدزيست حفظ محیط

 

 
 (.11) هنجار -باور -نظریه ارزش -1 شکل

Figure 1. Value-belief-norm theory (11). 

 

اين نظريه در مطالعات حوزه گردشگری برای 

 گرفته قرار مورداستفادهشناخت رفتار گردشگران 

رفتار گردشگران نسبت  شناختی جامعهاست. بررسی 

 زيست در پارک جنگلی نور نشان داد که به محیط

های سن گردشگران، محل سکونت و رفتار بین

 ی رابطه معناداری وجود ندارد. در مقابل،زيست محیط

ی زيست محیطجنسیت و سطح تحصیالت با رفتارهای 

ها نشان داد که چنین يافته رابطه مثبت وجود دارد. هم

ی گردشگران و متغیرهای زيست محیطهای در بین رفتار

 محیطمستقل )فشارهای هنجاری، فرصت، دانش 

 شناختی، ، پاراديم نوين بوممحیطی زيستی، ارزش زيست

(. 19)یزه( رابطه معناداری وجود دارد توانايی، انگ

 ثر در رفتارهایؤبه عوامل م (،2019یف و همکاران )س

زيست گردشگران داخلی فارس با حفاظت از محیط

و تئوری  هنجار -عقیده -بر نظريه ارزش تأکید

ها نشان داد که پرداختند. يافته سازی هنجار فعال

دوستانه و خودخواهانه، نگرش متغیرهای ارزش نوع

 صورت بهزيستی، دلبستگی مکانی جهانی محیط

ای مستقیم و غیرمستقیم از طريق متغیرهای واسطه

زيستی، انتساب مسئولیت و هنجارهای طآگاهی محی

زيست گردشگران شخصی بر رفتارهای حفاظتی محیط

و همکاران  Lee(. 20) داخلی اثر معنادار دارند

به اين نتیجه رسیدند  نظريهبا استفاده از اين  (2019)

باالتر،  اجتماعی پذيری مسئولیتدارای  که گردشگران

 تری هستندزيست قویدارای رفتارهای حامی محیط

 دأيیتبا  (2022)و همکاران  Parkچنین  . هم(21)

های گردشگران حوزه رابطه بین ارزش، باورها و نرم

 بینیبه پیشبیان کردند اين روابط قادر اکوتوريسم، 

 (.22) هستندزيستی رفتارهای دوستدار محیط

های مهای بلوط زاگرس يکی از اکوسیست جنگل

اهمیت بااليی در جنگلی مهم در ايران هستند که 

تولید آب، حفاظت از خاک و معیشت مردم محلی 

دارند. درآمد کم سرانه و وابستگی باالی مردم به اين 

مشکالت اجتماعی اقتصادی  ترين مهممنابع جنگلی از 

در اين (. 23و از عوامل اصلی تخريب است ) منطقه

 غیرچوبیدرآمد نسبی حاصل از محصوالت منطقه، 

های معیشتی خانوار و میزان استراتژی برحسب

 درصد متفاوت است 30تا  10از  وابستگی به جنگل
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. اين استفاده شامل انواعی از محصوالت (26، 25، 24)

غیر الواری شامل میوه، برگ درختان برای علوفه دام، 

چرای دام در جنگل، هیزم، چوب سوخت و گیاهان 

که منجر برداری جوامع محلی فشار بهره دارويی است.

، همراه با عوامل (27ده است )به تغییر کاربری ش

( 29( و خشکسالی )28) سوزی آتشديگری از جمله 

منجر به ايجاد شرايط بحرانی در زاگرس شده است. 

 باتنوع بخشیدن به راهبردهای معیشتی مردم محلی 

، منجر به بهبود شرايط اين منابع طبیعیکاهش فشار بر 

راهبردهای  ترين مهميکی از  .(30)شود  هاجنگل

کاهش فشار بر منابع طبیعی، توسعه اکوتوريسم و 

 مشارکت دادن جامعه محلی در مزايای آن است.

گل يکی از مناطق هدف  منطقه جنگلی قلعه

آباد است که با دارا بودن گردشگری شهرستان خرم

های مهم از جاذبه اقلیم معتدل و آبشارهای زيبا

گردشگری استان لرستان و کشور ايران به شمار 

 در کانون توجه بسیاری از هرسالهرود. اين منطقه  می

ايش و با افز قرارگرفته محور طبیعتگردشگران 

دسترسی  های ارتباطی منطقهو توسعه راه ها زيرساخت

خود باعث جذب  افزايش يافته و اين امر به آن

رشد صنعت گردشگری متکی به طبیعت  گردشگر و

و احتمال  (31)شده )اکوتوريسم( در اين منطقه 

 ،آسیب به محیط طبیعی آن را افزايش داده است

گل  های اخیر منطقه جنگلی قلعهدر سال که طوری به

(. 33، 32است ) قرارگرفتهدستخوش تخريب شديد 

اين  در اکوتوريسمهای کاهش اثرات يکی از روش

جامعه میزبان، آگاهی  منطقه جلب مشارکت

هنجارهای زيستی، احساس مسئولیت و  محیط

چنین تغییر در نگرش و رفتار جامعه  شخصی، هم

 .(9)محیطی است رفتار حفاظتی زيست سوی به میزبان

دهد که تعداد مطالعات علمی مرور مطالعات نشان می

 ويژه بهو  جهت تحلیل جامعه میزبان بسیار اندک بوده

 در ارتباط با مناطق گردشگری جنگلی و حفاظت از

محسوس است.  کامالًها خالء شناخت علمی  آن

در حوزه  تر مطالعات گذشته چه بیان شد، بیش چنان

به بررسی رفتارهای حفاظتی در بین  اکوتوريسم

و مطالعات در زمینه بررسی  گردشگران متمرکز بوده

مبتنی بر  گردشگری در ار مشارکتی جامعه میزبانرفت

 گل در منطقه قلعه مثال عنوان به .جنگل انجام نشده است

برای تحلیل رفتار  شده ريزی برنامهرفتار  نظريهاز 

که نتايج بیانگر آن  شده استفادهمشارکتی گردشگران 

 شده ريزی برنامهرفتار  نظريهاست که سه متغیر اصلی 

و هنجار  شده شامل نگرش، کنترل رفتاری درک

تأثیرات مثبتی بر قصد گردشگران در حفاظت از 

 اين مطالعه قصد دارد بنابراين .(34) جنگل داشتند

برای تکمیل اين شکاف تحقیقاتی، رفتار حفاظتی 

 مبتنی بر اکوتوريسم جنگلدر حفاظت جامعه میزبان 

سعی بر اين است  پژوهشدر اين  را مطالعه نمايد.

گیری آگاهی چارچوبی برای بررسی اثر جهت

شخصی زيست، احساس مسئولیت و هنجارهای  محیط

 رفتار مشارکتیبر نجار ذهنی هچنین نگرش و  هم

که اين ارتباط از طريق نقش  جامعه میزبان ارائه گردد

 زيست،  هنجار استرن )آگاهی محیط -باور -نظريه ارزش

احساس مسئولیت و هنجارهای شخصی( در حفاظت 

در اين مطالعه گیرد. مورد بررسی قرار می هااز جنگل

های مربوط به فرض بر اين است که ارزش

های شخصی منجر به فعال شدن هنجار زيست محیط

عث رفتارهای با لهأمسخود اين  نوبه بهود که شمی

در  به شکل مشارکت آنانزيستی جامعه میزبان  محیط

های رغم پژوهشعلی حفاظت از جنگل خواهد شد.

صورت گرفته در زمینه گردشگری در ايران، اين 

با  هاپژوهش رفتار جامعه میزبان در حفاظت از جنگل

 -باور -متغیر رفتار مشارکتی با استفاده از نظريه ارزش

هنجار برای اولین بار در کشور در نظر گرفته است و 

 سؤالنظر در پی پاسخ به اين با توجه به هدف مورد 

و هنجارهای شخصی بر  ها، باورها آيا ارزشاست که 
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در حفاظت از  اکوتوريسم مشارکت جامعه میزبان

 دارد يا خیر؟ تأثیرها جنگل

 پژوهشفرضیات  شده تعريفبر مبنای هدف 

 زير خواهد بود: صورت به

نسبت به  جامعه محلی های اکولوژيکیارزش (1

 رابطه مثبت آنان بینی اکولوژيکیبا جهان حفظ جنگل

 دارد. داری معنیو 

نسبت به  جامعه محلیهای نوع دوستانه ارزش (2

 مثبترابطه آنان بینی اکولوژيکی با جهان حفظ جنگل

 دارد. داری معنیو 

نسبت به جامعه محلی  های خودخواهانهارزش (3

 مثبت رابطهآنان بینی اکولوژيکی با جهان حفظ جنگل

 دارد. داری معنیو 

نسبت به جامعه محلی  اکولوژيکی های ارزش (4

مثبت و از پیامدها رابطه آنان با آگاهی  حفظ جنگل

 دارد. داری معنی

با از پیامدهای حفظ جنگل جامعه محلی گاهی آ (5

 دارد. داری معنیمثبت و رابطه آنان مسئولیت  احساس

نسبت به حفظ  جامعه محلی احساس مسئولیت (6

مثبت و رابطه آنان با هنجارهای شخصی  جنگل

 دارد. داری معنی

نسبت به حفظ  جامعه محلی هنجارهای شخصی (7

 آنان با رفتارهای حفاظتی مبتنی بر مشارکت جنگل

 دارد. داری معنیرابطه مثبت و 

 ها مواد و روش

 گل استان قلعه پارک حوزه آبخیز :مطالعه مورد منطقه

شهرستان  جنوب کیلومتری 35در  واقع لرستان

 روستا با مساحت 40زير حوزه و  4با  آباد خرم

ارتفاع اين  حداکثر و هکتار قرار دارد. حداقل 20000

است.  دريا سطح از متر 2520 و 1500 ترتیب منطقه به

اطالعات ايستگاه  بر اساس ساالنه بارندگی میانگین

متر گزارش شده است میلی 24/725مجاور  هواشناسی

افتد. منطقه اق میکه عمده بارش در نیمه دوم سال اتف

بندی اقلیمی آمبرژه، دارای  مورد مطالعه بر اساس طبقه

اقلیم نیمه مرطوب سرد است. بافت خاک منطقه با 

است. درختان  استفاده از مثلث بافت خاک، لومی

زاد  بلوط ايرانی با فرم رويشی شاخه منطقه عمدتاً گونه

(. اين منطقه يکی از نقاط 35و تک اشکوبه است )

گردشگری مورد توجه استان لرستان است. وجود 

های طبیعی از جمله جنگل، رود و آبشار، اين جاذبه

منطقه را تبديل به يک نقطه گردشگری کرده است. 

میزان تخريب در اين منطقه جنگلی، باعث شده است 

هايی برای حفاظت از اين که در سالیان اخیر برنامه

های ق تدوين شود. گردشگری مبتنی بر جاذبهمناط

عنوان يک راهکار مورد توجه بوده  طبیعی همواره به

(. اين موضوع، از داليل انتخاب منطقه مورد 36است )

 است. پژوهشمطالعه برای انجام اين 

 

 
 .منطقه مورد مطالعه -2شکل 

Figure 2. Study area. 
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 جامعه :نمونه جامعه میزبان و جامعه حجم تعیین

پژوهش، سرپرست خانوارهای  میزبان اين آماری

 950 گل به تعدادقلعه آبخیزحوزه  روستايیان واقع در

جدول  نمونه با استفاده از باشد. حجمخانوار می

برای افزايش  عدد تعیین و 274مورگان کرجسی، 

 ها نامه تکمیل شد. پرسش نامه پرسش 280طالعه، دقت م

تصادفی در بین روستايیان توزيع و تکمیل  صورت به

 278 درنهايتبعد از حذف موارد دارای ايراد،  گرديد.

 وارد تحلیل شدند. شده تکمیل های نامه پرسشعدد از 

 پایایی و بررسی روایی و مورداستفاده سنجش ابزار

 پرسشنامه بود که پژوهشابزار اصلی در اين : آن

استرن  بر اساس دستورالعمل آن تدوين عمده طور به

مشتمل  شده طراحیپرسشنامه  منظور بدين. شد انجام

های ويژگی بخش اول، در بخش کلی بود. بر دو

سؤاالت )فردی، اطالعات کلی و جمعیت شناختی 

تحصیلی، میزان تحصیالت، مربوط به جنسیت، رشته 

 شد. بخش آوری جمعمحل سکونت( جامعه میزبان 

نظريه  های سازهامه سنجش شامل پرسشن دوم نیز

های برای استخراج گويه. هنجار است -باور -ارزش

هنجار  -باور -های نظريه ارزش سازهاز  هرکدام

پیامدها، احساس وظیفه و  ها، آگاهی ازارزش)

بر اساس  های شخصی(هنجارپذيری و مسئولیت

و از مقاالت مرتبط  استرن و همکاران دستورالعمل

های   ارزيابی کلی شاخص منظور بهاستفاده شد. 

 قبل از سؤاالتنظرسنجی و  نويس پیش، موردسنجش

به مرحله مصاحبه با جامعه میزبان، توسط يک  ورود

 هیئت. اين مورد بررسی قرار گرفتخبره  تأهی

و  های جنگلداری، ترويج متخصص شامل اساتید رشته

و آموزش کشاورزی، توسعه روستايی، گردشگری 

و  ، منابع طبیعیکارشناسان سازمان میراث فرهنگی

بر اساس ديدگاه آنان  بودند وگردشگری منطقه 

بر اساس  سؤاالتعمل آمد.  موردنظر به اصالحات

گذاری نمره 5تا  1فی لیکرت طراحی و از مقیاس طی

 پژوهشبررسی پايايی ابزار  منظور بهچنین  شدند. هم

از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 

 .دست آمد به 9/0تا  7/0های مختلف بین ويهبرای گ

آوری شدند. ها از طريق مصاحبه حضوری جمعداده

تر در جامعه میزبان، در مراحل  برای ايجاد اعتماد بیش

داده و انجام مصاحبه برای تکمیل آوری متخلف جمع

نامه، از همراهی افرادی از جامعه میزبان  پرسش

 استفاده شد.

آوری و  ها پس از جمعداده: ها داده وتحلیل تجزیه

 Smart Plsو  SPSS23های افزار نرمويرايش با 

شدند. آمار توصیفی )شامل فراوانی،  وتحلیل تجزيه

افزار از نرم با استفاده درصد فراوانی و میانگین(

SPSS23 برای بررسی روابط بین  استنباطیآمار  و(

 معادالت سازی مدلمتغیرهای مستقل و وابسته در قالب 

 انجام Smart Pls افزار نرمبا استفاده از  ساختاری(

حالت  دو معادالت ساختاری از سازی مدلشد. در روش 

t-values  با استفاده از فرمان(Bootstrapping)  برای

های پژوهش و تخمین استاندارد فرضیه آزمون

(Standardized estimationبرای بررسی شدت ) 

 استفاده شد. متغیرها تأثیر

 

 و بحث نتايج

، 1جدول : پژوهشکننده در  مشخصات افراد شرکت

دهد. دهندگان را نشان میبرخی از مشخصات پاسخ

از  نفر 202 که در جدول مشخص است، طور همان

زن بودند. تعداد افراد مجرد  76مرد و  دهندگان پاسخ

نفر بود. از نظر  218 و 60 ترتیب به متأهلو 

 دارندگان تحصیالت هم باالترين میزان مربوط به

، ازآن پسنفر( بود و  77)دانشگاهی  تتحصیال

نفر(  38)نفر(، ديپلم  80تر از ديپلم ) تحصیالت پايین

نفر از افراد  245 نفر( قرار داشت. 83)سواد و بی

 12دارای شغل آزاد بوده و  پژوهشدر  کننده شرکت

راد نفر از اف 21 درمجموعهای دولتی داشتند. نیز شغل

 نیز فاقد شغل بودند.
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 .مورد مطالعه های نمونهمشخصات فردی  -1جدول 
Table 1. Socio-economic charachteristics of participants. 

 متغیر
Variable 

ها گروه  

Groups 
 درصد

% 
 متغیر

Variable 
ها گروه  

Groups 
 درصد

% 

 جنسیت
Gender 

 مرد
Male 

72.7 

 وضعیت تأهل

Marital State 

ردجم  

Non-married 
21.6 

 زن

Female 
27.3 

 متأهل
Married 

78.4 

 سطح تحصیالت

Educational status 

 باالتر از ديپلم
University degrees 

27.7 

 شغل

Job 

 دولتی

Govermental Jobs 
4.3 

 ديپلم

Diploma 
13.7 

 آزاد
Non-govermental Job 

88.1 

تر از ديپلم پايین  
Scholl 

28.7 
 بیکار

Unemployee 
7.6 

سوادبی  

Illiterate 
29.9   

 

 

 -اساس مدل ارزش بر جامعه میزباننتایج استنباطی 

 (VBNهنجار ) -باور

منظور بررسی برازش، به: گیریارزیابی مدل اندازه

های   های پژوهش يعنی ارزشروايی و پايايی سازه

های  ارزشهای نوع دوستانه،  ارزشاکولوژيکی، 

اکولوژيکی، آگاهی از پیامدها،  بینی جهانخودخواهانه، 

 بهنسبت  هنجارهای شخصی و احساس مسئولیت

روستايیان میزبان در رفتارهای حفاظت از جنگل  قصد 

(. 2های مختلفی استفاده شد )جدول  از شاخص

های  شاخص  آمده  دست بهمقايسه تمامی مقادير 

هنجار استرن با مقادير  -باور -در مدل ارزشبرازش 

در حد استاندارد  دهد که اين مقادير ب نشان میمطلو

 .هستند

 
 .VBNهای برازش مدل برای تشخیص مناسب بودن مدل شاخص -2جدول 

Table 2. A summary of the goodness of fit indices for the measurement model. 

 شاخص برازش

Fit Index 
SRMR D-G1 D-G2 NFI RMS-Theta 

 پیشنهادشدهمقدار 

Recommended value 
<0.1 >0.05 >0.05 >0.90 ≤0.12 

 VBNمقدار برآورد شده مدل 

Estimated value 
0.96 0.477 0.650 0.970 0.10 
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در بررسی روايی و پايايی ابزار : روایی و پایایی مدل

( تمام CRپژوهش نتايج نشان داد که پايايی ترکیبی )

تر از  پیشنهادی پژوهش بیشهای موجود در مدل  سازه

 ها نیز باالتر آن () و ضريب آلفای کرونباخ 60/0

بود؛ عالوه بر اين، میانگین واريانس  70/0از 

های مدل ( برای تمام سازهAVE) شده استخراج

بود؛ بنابراين، تمام  50/0تر از  پیشنهادی پژوهش بیش

متغیرهای نهفته مدل پیشنهادی پژوهش از پايايی و 

 (.3يی مناسبی برخوردار بودند )جدول روا

 
 .VBN گیری اندازهنتایج تحلیل عاملی تأییدی برای مدل  -3جدول 

Table 3. Results of model. 
متغیرهای 

 پژوهش

Research 

Variables 

 گیری اندازه های آيتم

Meaured Statements 

 (VBNمدل )

ƛ t 

 و روايی آمار پايايی
Integrity and 

reliability 

 رفتار حفاظتی

Conservative 

behavior 

(CB) 

های گردشگری، درختان جنگلی را و فروش زغال جهت استفاده در فعالیت برای تهیه

 کنم نمیقطع 

I do not cut forest trees to prepare and sell charcoal for use in tourism activities 

0.779 16.364 

AVE: 0.560 

CR: 0.863 

: 0.802 

 .کنم نمی، درختان جنگل را قطع ايجاد امکانات گردشگریبرای 
I do not cut down forest trees to create tourism facilities. 

0.699 13.783 

 .دهم میبه او تذکر  حتماًاگر گردشگری به جنگل آسیب بزند 
If tourism damages the forest, I will definitely warn her. 

0.621 11.588 

...( توسط گردشگران يا جامعه ، قطع درختان وسوزی آتشموارد تخريب جنگل )

 دهم میمیزبان را به مراجع دولتی گزارش 
I report forest destruction (fire, cutting trees, etc.) by tourists or the host 

community to government authorities. 

0.802 22.061 

جاذبه گردشگری  عنوان بهو مأموران دولتی برای محافظت از جنگل  بانان محیطمن به 

 .کنم میکمک 

I help government officials to protect the forest as a tourist attraction. 

0.846 45.339 

های  ارزش

 اکولوژيکی

Ecological 

Value 
(EV) 

 و حفاظت از جنگل برای من اهمیت دارد. زيست محیطحفاظت از 

Environmental and forest protection is important to me. 
0.709 15.414 

AVE: 0.580 

CR: 0.804 

: 0.636 

 محافظت از جنگل ارزشمندتر از کسب درآمد از جنگل است.

Protecting the forest is more valuable than making profit from the forest. 
0.859 38.572 

 زباله و جلوگیری از آلودگی در جنگل برای من اهمیت دارد. آوری جمع

Collecting garbage and preventing pollution in the forest is important to me. 
0.707 13.468 

 های  ارزش

 نوع دوستان

Altruistic 

value 
(AV) 

 .استفاده از نعمت جنگل بايد برای همه مردم برابر باشدمعتقدم که 

Using of the forest should be equal for all people. 
0.784 29.462 

AVE: 0.532 

CR: 0.772 

: 0.571 

 .جنگل حق همه مردم است، پس نبايد آن را با رفتارهايم تخريب کنم

The forest belongs to all people, so I should not destroy it with my actions. 
0.662 12.901 

 کنند. آيندگان نیز از آنها استفاده که من بايد طوری از جنگل استفاده کنم،

I have to use the forest in a way that future generations can also use them. 
0.736 17.317 
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  -3جدول ادامه 

Continue Table 3.  

 پژوهشمتغیرهای 

Research 

Variables 

 گیری های اندازه آيتم

Meaured Statements 

 (VBNمدل )

ƛ t 

 آمار پايايی و روايی
Integrity and 

reliability 

 های  ارزش

 خواهانهخود

Egoistic value 
(EGV) 

 ای برای کسب درآمد است. منابع طبیعی مانند جنگل فقط وسیله

Natural resources like forest are just a means to earn money. 
0.718 12816 

AVE: 0.592 

CR: 0.813 

: 0.654 

 .توانم به جنگل يا منافع جمعی فکر کنم در شرايط اقتصادی امروز من نمی

In today's economic situation, I cannot think about the forest or 

public interests. 

0.813 31.275 

 .تر از حفظ آن است جنگل برای من مهمدرآمد از 

Earning from the forest is more important to me than preserving it. 
0.774 20.975 

 بینی اکولوژيکی جهان

Ecological 

Paradigm 
(EP) 

 .جنگل میزان منابع و فضای محدودی دارد

Forst resources and area are limit. 
0.804 25.733 

AVE: 0.631 

CR: 0.836 

: 0.703 

 جوامع محلی حق ندارند برای کسب درآمد بیشتر، جنگل را تخريب کنند

Local communities do not have the right to destroy the forest to 

earn more money. 

0.718 20./991 

 .عنوان موجودات زنده همانند انسان حق زندگی دارند گیاهان و حیوانات به

Plants and animals have the right to live as living beings 
0.854 29.537 

 آگاهی از پیامدها
Awareness of 

consequences 
(AC) 

 .ها سودمند است حفظ جنگل برای تمامی انسان

forest conservation is beneficial for all people. 
0.787 19.943 

AVE: 0.641 

CR: 0.843 

: 0.721 

 شود. وهوا و اقلیم منطقه و خشکسالی می تخريب جنگل منطقه، باعث تغییر آب

The destruction of the forest in the region climate change of and 

drought. 
0.831 30.774 

 شود. ازحد از توان تولید جنگل باعث تخريب جنگل می استفاده بیش

Excessive use of forest production power causes forest destruction. 
0.783 25.434 

 احساس مسئولیت

Ascription of 

responsibility 
(AR) 

سوزی در جنگل رخ دهد وظیفه من است که برای خاموش کردن آن اگر آتش

 اقدام کنم.

If there is a fire in the forest, it is my duty to extinguish it. 

0.815 21.541 

AVE: 0.663 

CR: 0.855 

: 0.747 

 من مسئولیت دارم که از جنگل در برابر هرگونه خطر احتمالی برای آن محافظت کنم.

I have the responsibility to protect the forest from any possible 

danger to it. 

0.826 28.819 

 .بر دوش دولت باشد دبه نظر من، بیشتر مسئولیت حفظ جنگل باي

most of the responsibility for forest conservation should be on the 

shoulders of the government. 

0.802 24.172 

 شخصی هنجارهای

Personal norm 
(PN) 

 .کنم من از نظر اخالقی برای حفظ جنگل احساس تعهد و اجبار می

I feel morally obligated to preserve the forest. 
0.700 12.690 

AVE: 0.627 

CR: 0.833 

: 0.705 

 .توجهی قرار گیرند مورد غفلت و بی دمحیطی نباي به نظر من، مسائل زيست

In my opinion, environmental issues should not be neglected. 
0.796 23.120 

 .کنم جوامع محلی بايد از جنگل محافظت کنند من فکر می

I think local communities should protect the forest. 
0.870 56.284 
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گیری پژوهش با  های اندازهمدل یدأيتپس از 

منظور آزمون  استفاده از تحلیل عاملی تأيیدی، به

ها در قالب مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش از  فرضیه

روش تحلیل مسیر )ارزيابی مدل ساختاری( استفاده 

شد. مدل مسیر پژوهش با نمايش بارهای عاملی 

 ارائه 4و  3های  داری در شکل و معنی استانداردشده

 است. شده 

 

 
 .VBN استانداردشدهمدل مسیر با بارگذاری فاکتورهای  -3شکل 

Figure 3. structural model with standardized path coefficients. 

 

 
 .VBN T-valuesمدل مسیر با بارگذاری مقادیر  -4شکل 

Figure 4. structural model with s path coefficients. 

 
 تأثیردر اين مرحله نتايج : فرضیات تحقیقآزمون 

در رفتارهای  جامعه میزباننهايی متغیرها بر قصد 

؛ (4است )جدول  شده  ارائهحفاظت از جنگل 

بنابراين، برای آزمون فرضیات پژوهش از روش 

Bootstrapping  استفاده شد. نتايج بیانگر اين بود که

 هنجار -باور -در مدل ارزش پژوهشتمامی فرضیات 

در  پژوهشیرهای شدند. نتايج نشان داد که متغ یدأيت

 جامعه میزبان قصدصد از در 8/71که اين مدل قادرند 

 .را برای رفتارهای حفاظت از جنگل تبیین کنند
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 .نتایج آزمون فرضیات -4جدول 
Table 4. Results of Hypotheisi analysis. 

 پژوهشفرضیات 

Hypothesis 
γ t R2 P Value 

 فرضیه

Hypothesis 

 0.000 0.634 5.383 0.355 بینی اکولوژيکیجهان   ←   های اکولوژيکیارزش
 یدأيت

Supported 

 0.000 0.634 3.658 0.299 بینی اکولوژيکیجهان   ←  دوستانه های نوعارزش
 یدأيت

Supported 

 0.000 0.634 2.738 0.245 بینی اکولوژيکیجهان   ← های خودخواهانه  ارزش
 یدأيت

Supported 

 0.000 0.372 13.775 0.610 آگاهی پیامدها   ←  بینی اکولوژيکی  جهان
 یدأيت

Supported 

 0.000 0.442 13.284 0.664 احساس مسئولیت   ←  آگاهی پیامدها 
 یدأيت

Supported 

 0.000 0.495 21.303 0.704 هنجارهای شخصی   ← احساس مسئولیت  
 یدأيت

Supported 

 0.006 0.718 45.493 0.847 رفتار حفاظتی   ←  هنجارهای شخصی 
 یدأيت

Supported 

 
 گیری نتیجهبحث و 

، باور و  ارزش تأثیر بررسی باهدفمطالعه حاضر 

هنجارهای شخصی بر مشارکت جامعه میزبان 

 ها انجام شد.حفاظت از جنگلاکوتوريسم در 

مطالعات گذشته بر ارزش، باور و  جاکه ازآن

هنجارهای گردشگران متمرکز بوده و کمتر به بررسی 

اند، در اين بخش از مقاله، نتايج جامعه میزبان پرداخته

 گرفت. قرار خواهد موردبحثه اين مقاالت با ارجاع ب

بان های جامعه میز نتايج پژوهش نشان داد که ارزش

دوستانه و  های نوع کره، ارزش های زيست ارزش )

گل با  های خودخواهانه( نسبت به جنگل قلعه ارزش

مشارکت در حفاظت از جنگل  باورهای آنان نسبت به

اين نتايج با مطالعات  معناداری دارد.مثبت و رابطه 

 در .(37، 36، 35، 16) همخوانی داردديگر  شده انجام

زيست  محیط گیری ارزشیجهت سه پژوهش اين

ی(، زيست محیط هایگونه تمامی بر گذاری)ارزش

 ها( وانسان ساير رفاه)اجتماعی  دوستی نوع

 با ارتباط در شخصی( منافع )کسب خودخواهانه

گل مورد بررسی مشارکت در حفاظت از جنگل قلعه

ج مطالعه نشانگر اين است که نتايقرار گرفت. 

 های ارزش سوی به تری گیری بیشجهت که روستايیانی

 با خود ارتباط در مورد دارند، زيستمحیط طرفدار

 دارند، اما در مقابل ترمثبت نگرش زيستمحیط

زندگی  به و داشته توجه خود به فقط که روستايیانی

عمده  طور به دهند،نمی اهمیت زيستمحیط و ديگران

 در گیرد.می شکل طلبیمنفعت اساس بر رفتارشان

 دوستانهنوع ارزشی گیریجهت با مقابل روستايیان

هايشان در راستای فعالیت و اعمال کنندتالش می

به  زدن صدمه موجبتا  زيست باشدحفاظت از محیط

 اجتماعی دوستینوع ارزشی گیریجهت .نشود ديگران
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 آگاهی واسطه به دوستانه زيستیمحیط رفتار بر

 شخصی، هنجارهای مسئولیت، احساس زيست، محیط

 زيست محیط حافظ رفتارهای زيست،محیط هایارزش

است  اثرگذار زيستمحیط گردشگری از رضايت و

تواند ترويجی می -های آموزشیتدوين برنامه (.32)

اجتماعی و  دوستی نوعهای گامی در تقويت ديدگاه

 ی باشد.زيست محیطتقويت رفتارهای  درنتیجه

باورهای شخصی نتايج پژوهش نشان داد که 

مقصد  نسبت به جنگل اکوتوريسم جامعه میزبان

 با هنجارهای شخصی آنان نسبت به حفظ گردشگری

نتايج  باکه  گل رابطه مستقیم دارد جنگل قلعه

، 37، 36، 11) همخوانی دارد شده انجام های پژوهش

اند که باورهای فوق نیز بیان کرده های پژوهش .(38

با هنجارهای  داری معنیشخصی دارای رابطه مثبت و 

های پژوهش سه متغیر ارزش اين درشخصی است. 

اکولوژيکی، آگاهی از پیامدها و احساس مسئولیت 

نسبت به حفظ جنگل  باورهای جامعه میزبان عنوان به

  نتايج به توجه بامورد بررسی قرار گرفت.  گل قلعه

 جامعه میزبان اثر های اکولوژيکی، ارزش پژوهش اين

 نتايج از ها آن آگاهی بر میزان داریمعنی و مثبت

 اساس بر .دارد در حفاظت از جنگلهايشان فعالیت

 که عقايد روستايیانی که کرد استدالل توانيافته می اين

 تری بیش احساس وظیفه دارند، تری قوی اکولوژيکی

 کنندمی تالش همواره و جنگل داشته حفظ مورد در

 خود و های فعالیت پیامدهای و نتايج خصوص در که

 تر و بیش اطالعات و آگاهی جنگل روی بر ديگران

 ديگری بخش اساس . بر(39) نمايند کسب تریدقیق

از  جامعه میزبان ، آگاهی پژوهش اين نتايج از

بر  داریمعنی و مثبت اثرهای فعالیتشان در جنگل پیامد

 در قبال ها آن پذيریمسئولیت و وظیفه احساس

 تر بیش آگاهی ،ديگر عبارت به حفاظت از جنگل دارد.

 شود می موجب رفتارهايشان مضر نتايج زا و روستايیان

 حفظ برای تری بیش احساس وظیفه ها آن تا

 شکلی به کنند تا تالش و داشته زيست محیط

 اين موضوع. باشند تعامل در زيستمحیط با تر اخالقی

 است قرارگرفته یدأيتمورد  نیز پژوهش نتايج اساس بر

 آموزشاين يافته هم بر لزوم ترويج و . (41 ،40)

ی در جامعه زيست محیطهای افزايش آگاهی باهدف

 د دارد.میزبان تأکی

 و وظیفه احساس داد که نشان  پژوهش اين نتايج

 اثر جنگل قبال حفظ در روستايیان  یپذيرمسئولیت

 پايبندی و هنجارهای شخصی بر داریمعنی و مثبت

 با در برخورد اخالقی اصول رعايت به ها آن تر بیش

 پذيری نشانه حفاظت از جنگل دارد. مسئولیت

 زيست محیط برابر در افراد تعهد يا احساس وظیفه

 فرد پذيریمسئولیت هراندازه به که طوری بهاست، 

 و تر مسئوالنه رفتار میزان به همان باشد، تر بیش

 خواهد به حفاظت از جنگل نسبت مدارتری اخالق

توان استدالل نمود که نتايج می بر اساس. داشت

 منفی و مثبت از اثرات آگاهی و های اکولوژيکیارزش

جنگلی و  منابع روی بر گردشگری هایفعالیت

 انجام يا عدم انجام در تواندمی نیز زيست محیط

 که با پذيرش باشد رفتارهای حفاظتی تأثیرگذار

 فرد شودمی منابع جنگلی باعث قبال در مسئولیت

 رفتارهای مورد در تر بیش اطالعات کسب دنبال به

 اين راستا در اقدامی هر از و باشد جايگزين

مشخص کرد که  پژوهشی هايافته .نکند پوشی چشم

نسبت به حفظ جنگل جامعه میزبان  باورهای شخصی

گل با رفتار آنان نسبت به مشارکت در حفاظت  قلعه

 مختلفی هایپژوهش نتايج .جنگل رابطه مستقیم دارد

بیانگر آن است که باورهای نیز  (42، 41) چون هم

زيستی نقش شخصی افراد در بروز رفتارهای محیط

تواند افراد می باور شخصی درواقعمستقیمی دارد. 

 مورداستفادهزيستی افراد بینی رفتار محیطبرای پیش

 Ryanو Nelson  در اين خصوص قرار گیرد.

 و فشارها وسیله به افراد رفتار که کنندمیبیان ( 2015)
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 از خود باورهای درونی و سو يک از انتظارات اطرافیان

 افراد رفتار که طوری بهشود می تعیین سوی ديگر،

ها محسوب  آن هنجارها و باورهای درونی از تابعی

 اصول رعايت به افراد پايبندی که نحوی به ،شود می

 آنان رفتار حفاظتی برای مناسبی کننده بینیاخالقی پیش

 وارد زيادی در قدرت شخصی باورهای .(43است )

 طريق از افراد دارند،حفاظتی  رفتارهای به افراد کردن

 و آورندروی می حفاظتی رفتارهای به خود باورهای

بلکه  کند،نمی کاری انجام به وادار را ها آن کس هیچ

 اين و دارند قلبی اعتقاد رفتارها اين انجام به خود

حفاظتی  رفتارهای توسعه در مؤثری هایباورها محرک

 هنجارها و باورهای اخالقی اگر افراد بنابراين هستند.

 باشند، داشته از جنگلحفاظت  با رابطه در سالم و

 نشان خود از تریمتناسب و تر حفاظتی بیش رفتارهای

وجود ارزش و باورهای مثبت جامعه میزبان  .دهندمی

تواند باعث گردشگری نسبت به حفاظت از جنگل می

زيستی شده که نتیجه آن محیطتشويق رفتارهای 

 به دلیل ،هرحال به (.25)است  زيست محیطپايداری 

 تعامل و ارتباط روستايی مناطق در مردم محلیکه  آن

قوی  باورهای دارای و داشته با منابع طبیعی نزديکی

 هستند، آن به احترام و منابع طبیعی ارزش درباره

 تقويت برای موضوع اين از توانمی خوبی به، رو ازاين

 رفتار انجام و گرفته حفاظت از جنگل بهره رفتار

بین  در قوی اخالقی باور  يک عنوانبه را حفاظتی

. اين رفتار کرد برجسته گردشگری جامعه میزبان

، زيست محیطيک رفتار حامی  عنوان بهحفاظتی 

تواند سبب به حداقل رساندن تأثیرات منفی  می

شود که پیشنهاد می. (44)های گردشگری شود  فعالیت

چنین تمايل  با توجه به پتانسیل طبیعی منطقه و هم

های اکوتوريسم، از جامعه میزبان به مشارکت در برنامه

يک راهکار حفاظتی برای  عنوان بهتوسعه گردشگری 

تواند با ايجاد اين راهکار می جنگل استفاده شود.

درآمد جانبی، وابستگی جوامع محلی به منابع جنگلی 

شود که اين اقدام با چنین توصیه می هم را کاهش دهد.

تا عالوه بر افزايش  شده ترکیبهای ترويجی برنامه

قويت ها برای ت مشارکت مردم محلی، زمینه آموزش آن

زيست در گردشگری فراهم رفتارهای حامی محیط

گل مبتنی بر های حفاظت جنشود. موفقیت برنامه

های بین سازمانی است، همکاریاکوتوريسم، نیازمند 

شود که ادارات منابع طبیعی و پیشنهاد می رو ازاين

های آبخیزداری، برای جلب مشارکت ساير سازمان

 ايی اقدام نمايند. مرتبط با گردشگری و توسعه روست
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