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 چکیده
دلیل تغییرات مداوم فاقد قطعیّت است. در این شرایط، سازماناکولوژیکی، به –های پیچیده اجتماعیحفاظت از مراتع در سیستم

حلیل تهای مسئول حفاظت از مراتع باید از هنجارهای اثرگذار بر رفتار مشارکتی افراد محلی آگاهی داشته باشند. هدف از این پژوهش، 
-است. این مطالعه جزو تحقیقات توصیفیعِ شهرستان دهگاُلن داران برای حفاظت از مراتهنجارهای اثرگذار بر رفتار مشارکتی مرتع

ها دار بود که نمونهمرتع 418است. جامعه آماری شامل  شدهها استفاده آوری دادههمبستگی است که در آن از تکنیک پیمایش برای جمع
ن داد ها نشانتیجه تحلیل توصیفی شاخصها و اطالعات، پرسشنامه بوده است. صورت تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری دادهبه

داران و سه متغیر باورهای هنجاری، هنجارهای قانونی و هنجارهای مشارکتی در سطح متوسط بودند. رفتار مشارکتی مرتع که رابطه
ی با مشارکت همچنین نتایج بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که متغیرهای باورهای هنجاری، هنجارهای قانونی و هنجارهای

عالوه، داری داشتند. بهداران در زمینه حفاظت از مراتع( در سطح خطای یک درصد رابطه مثبت و معنیمتغیر دوم )رفتار مشارکتی مرتع
ط داران مربونتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم و بیشترین اثر کل بر رفتار مشارکتی مرتع

داران در زمینه حفاظت از مراتع بهبود رسد که به هر میزان هنجارها و باورهای مرتعبه متغیر باورهای هنجاری بود. بنابراین به نظر می
 دهند که در این شرایط شاهد پایداری مراتع خواهیم بود.تری را از خود بروز میپیدا کند، رفتار مشارکتی مناسب

 
 .شارکتی، باورهای هنجاری، هنجارهای قانونی، هنجارهای مشارکتی، مراتع دهگالنرفتار م های کليدی:واژه

 

 مقدمه
ترین اکوسیستم کره زمین که تقریباً عنوان گستردهمراتع به

ها به محصوالت و خدمات آن وابسته نیمی از جمعیت انسان
( از اهمیت بسیار زیادی  2017et alEddy ,.)هستند 

 دبرخوردار است. فرایندهای تخریب مراتع تقریباً تا حدو
زیادی در تمام کشورها اتفاق افتاده است که این تخریب برای 
دامداران عواقب مخربی مانند کاهش تولید علوفه را به همراه 

های (. در دهه Nan, 2005et alFan ;2007 ,.خواهد داشت )
 -سه»های جهانی زیادی مانند پروژه پناهگاه اخیر، تالش

و پروژه  1987ل ( در ساNorth Shelterbelt-Three« )شمال
 The Returning) 2003بازگشت چراگاه به مراتع در سال 

Grazing Land to Grassland Project برای حفاظت از ،)
ال، حاین(. با 2013et alWang ,.مراتع انجام شده است )

توجهی در حال  طور قابلشده هنوز بهسطح مراتع تخریب
 Administration, SFA, State Forestry) استافزایش 

های پیچیده حفاظت از مراتع در سیستم(. 2015 ,2011 ,2005
های دلیل تغییرات مداوم فاقد قطعیّتاکولوژیکی، به –اجتماعی

 در این شرایط،(. Folke, 2006; Kovács, 2021) الزم است
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های مسئول حفاظت از مراتع باید از هنجارهای سازمان
راد محلی آگاهی داشته باشند. اثرگذار بر رفتار مشارکتی اف

ویژه در مناطقی که مدیریت اکوسیستم با مشارکت این امر به
 ای برخوردار استشود، از اهمیّت ویژهداران انجام میمرتع

(., 2019et alRanjbar  .)کلی شامل طوراین هنجارها به
هنجارهای مشارکتی، هنجارهای قانونی و باورهای هنجاری 

(.  2019et alanjbar ; R2022, Hawk &Zhang ,.)است 

درک رفتار افراد (، Normative Beliefs)باورهای هنجاری 
این باورها شامل (. Schultz, 2002) مختلف در جامعه است

مورد آنچه هنجارهای اجتماعی توصیفی )یعنی اعتقادات در 
بینیدهند( و هنجارهای اجتماعی پیشکه دیگران انجام می

کنند باید انجام مورد آنچه دیگران فکر میدات در شده )اعتقا
Armenta, -Frias &Verdugo -Corral) بدهند( هستند

عنوان زیست بهمورد محیطباورهای هنجاری در (. 2006
شود که این احساس تعهد به استفاده از منابع طبیعی ظاهر می

صورت محیطی را بهتواند رفتارهای زیستاحساسات می
 (. 2001et alHurlimann ,.) تأثیر قرار دهد مثبت تحت

یک عامل وابسته (، Laws Norms) هنجارهای قانونی
محیطی اثرگذار باشد و اعتقاد تواند بر رفتار زیستاست که می

محیطی را توسط افراد جامعه به اثربخشی قوانین زیست
به کارآمد بودن قوانین  دیگر، اعتقادعبارتکند. بهبررسی می

ا زیست، زمینه رهای مرتبط با محیطاتخاذ شده توسط سازمان
آورد. در سطح فردی، بیبرای هنجارهای قانونی به وجود می

اعتمادی نسبت به نیّت دیگران برای همکاری در حفاظت 
محیطی فرد میمنابع، منجر به کاهش تالش در رفتار زیست

افرادی که در حفاظت از محیط شود. به این معنی که حتی
زیست مشارکت دارند، ممکن است به اجرای قوانین زیست

مورد  محیطی اعتمادی نداشته باشند. این شک و تردید در
تواند روی تالش برای حفاظت از منابع طبیعی اثر قانون می

Armenta, -Frias &Verdugo -Corralسوء بگذارد )

2006.) 
( هم بهicipatory NormsPartهنجارهای مشارکتی )

شود عنوان الگوهای رفتاری شخصی و اجتماعی تعریف می
(.  2015et alValizadeh ,.کند )که رفتارهای فرد را تنظیم می

ها، اصول و ارزشهنجارهای مشارکتی به قواعد، دستورالعمل
کنند. ها داللت دارند که دستیابی به فرایند باال را تسهیل می

های اجتماعی هستند و کی از مبانی سرمایهاین هنجارها ی
شده شناختی پذیرفتهبراساس یکی از رویکردهای جامعه

(Putnam, 2001و با عضویت شبکه ) ،ای و اعتماد اجتماعی
 Zahediآورند )مفهوم سرمایه اجتماعی را پدید می

., 2014et alMazandarani .) 
بوده که محور ( فرایندی اجتماعParticipationمشارکت )

هدف آن دخالت دادن اقشار مختلف مردم و ایفای نقش آنها 
 et alOhta ,.در همه مراحل حفاظت از منابع طبیعی است )

هایی که هدف آنها های گذشته، سیاست(. طی دهه2020
زا و رویکردهای های مردمی، توسعه درونتشویق مشارکت

شورهای ای در کصورت گستردهپایین به باال بوده است، به
 High& اند )یافته و در حال توسعه غالب شدهتوسعه

Nemes, 2007 در این راستا، نیاز به مشارکت بیشتر جوامع .)
محلی در حکمرانی منابع طبیعی و مدیریت آن از سوی 

گذاران و حتّی عوامل اجرایی بسیار ان، سیاستنظرصاحب
. بنابراین ( 2015et alPrager ,.تأکید قرار گرفته است )مورد 

مشارکت جوامع به یک تغییر و تحول در روابط میان طراحان 
زیستی و جوامع محلی و نیز روابط های توسعه محیطبرنامه

میان جوامع محلی با طبیعت نیاز دارد. زیرا این تغییر و تحول
ساز و عاملی حیاتی در دستیابی به پایداری است ها، زمینه

(6., 201et alMendez -Noguera از سوی دیگر، تغییر و .)
زیستی های توسعه محیطتحول در روابط میان طراحان برنامه

و جوامع محلی و نیز روابط میان جوامع محلی با طبیعت، یک 
باشد که نیازمند تغییرات پیچیده و مورد چالش اساسی می

توجه قرار دادن مباحث قانونی، علمی و اخالقی است. 
ها حاصل نین و مقررات و فناوریپایداری فقط از طریق قوا

شود، زیرا یکی از ابعاد اصلی پایداری، بُعد اجتماعی آن نمی
است که بیشتر نیازمند درک مفاهیم اجتماعی و فردی نسبت 

های آینده و روابط میان این به طبیعت، منابع طبیعی، نسل
رو، این(. از Nelson, 2010 &Vucetichعوامل است )

مشارکت گسترده مردم و تغییر در نگرش و رفتار افراد از 
 et Pragerابزارهای اساسی هر برنامه مدیریتی پایدار است )
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., 2015alدیگر، مدیریت پایدار و کیفیت منابع عبارت(. به
ای به کمک به طبیعی وابسته به این است که آیا افراد عالقه
رز تفکر مردم، حفاظت از منابع دارند یا خیر؟ درک ط

چگونگی ادراک منابع طبیعی از سوی آنها و اینکه تمایل دارند 
که برای حفاظت از منابع طبیعی چه اقدامی انجام دهند، برای 

رسد زیستی ضروری به نظر میهای محیطحل مسئله و بحران
(Katuwal, 2012.) 

یکی از راهکارهای پیشنهادی روانشناسان و جامعه
های منابع رساندن به عرصهناب از آسیبشناسان برای اجت

طبیعی و جلوگیری از تخریب آن، تغییر رفتار انسان به سمت 
(. بنابراین Stern, 2000گرایانه است )و سوی ابعاد طبیعت

ای از ( مجموعهParticipatory Behaviorرفتار مشارکتی )
های منابع های آگاهانه افراد جامعه نسبت به عرصهکنش

و  ، تمایالتت که شامل طیف وسیعی از احساساتطبیعی اس
های خاص برای رفتار مطلوب نسبت به منابع طبیعی آمادگی

 (. Agyeman, 2002 &Kollmussشود )می
Yazdanpanah ( در پژوهشی با عنوان 2011و همکاران )

های واکاوی رفتار و تمایالت رفتاری کارکنان سازمان
کردند که متغیرهای  کشاورزی نسبت به حفاظت آب، بیان

شده و درک از خطر میهنجار اخالقی، کنترل رفتار درک
درصد از تغییرات متغیر وابسته تمایالت رفتاری  68توانند 

که در مدل حالیبینی کنند. درنسبت به حفاظت از آب را پیش
شده، هنجار ذهنی و کنترل رفتار ریزیاولیه تئوری رفتار برنامه

درصد از تغییرات تمایالت  49بینی به پیش شده تنها قادردرک
اند. بنابراین آن دسته از رفتاری نسبت به حفاظت از آب بوده

افرادی که درک و تعهد بیشتری را در رابطه با حفاظت از آب 
اند، تمایالت رفتاری بیشتری را برای درگیر کردهاحساس می

 mbergBaاند. هایی از خود نشان دادهشدن در چنین فعالیت
( در پژوهشی با عنوان تغییر رفتارهای مضر برای 2013)

زیست در هفت شهر اروپا بیان کرد، عواملی مانند رفتار، محیط
نفع را نیت و هدف از رفتار از عواملی هستند که دیدگاه ذی

دهند. همچنین نتایج نشان داد، هنجارهای تحت تأثیر قرار می
داری بر رفتار أثیر معنیشده هم تذهنی و کنترل رفتاری درک

( در 2014) Giulianoو  Willcoxنفعان دارند. حفاظت ذی

های حفاظت از پژوهشی با عنوان مشارکت دامداران در پروژه
شرقی ایاالت متحده بیان کردند که هر وحش در جنوبحیات

 41شده سه مؤلفه نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک
ابسته )تمایل به مشارکت دامداران( درصد از واریانس متغیر و

که متغیرهای کنترل رفتار و هنجار طوریکنند. بهرا تبیین می
بیشترین تأثیر را بر  β= 31/0و  β= 32/0ترتیب با ذهنی به

( در پژوهشی با عنوان 2016) Yazdaniمتغیر وابسته داشتند. 
نفعان محیطی ذیبررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای زیست

زریوار شهرستان مریوان بیان کرد که متغیرهای کنترل  دریاچه
، میزان رضایت از شده، مشارکت اجتماعیرفتار ادراک

ری پذیزیستی روستا و دریاچه، سن، مسئولیتوضعیت محیط
درصد از میزان واریانس  52زیستی و هنجار اخالقی، محیط

حیطمکنند. رفتار زیستی روستاییان را تبیین میرفتار محیط
زیستی گردشگران هم با متغیرهای میزان تحصیالت، قصد 

شده، زیستی، کنترل رفتار ادراکانجام رفتار، نگرش محیط
زیستی، میزان استفاده زیستی، میزان نگرانی محیطدانش محیط

اجتماعی، میزان رضایت و از منابع اطالعاتی، میزان مشارکت 
داشت. همچنین،  داریاعتماد اجتماعی رابطه مثبت و معنی

تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای قصد انجام رفتار، 
زیستی، میزان مشارکت اجتماعی، دانش میزان نگرانی محیط

درصد از  50شده حدود زیستی و کنترل رفتار ادراکمحیط
زیستی گردشگران را تبیین میمیزان واریانس رفتار محیط

عنوان تأثیر هنجارهای  ( در پژوهشی با2021) Bhanotکنند. 
منفی بر رفتار حفاظتی در کالیفرنیا بیان کرد که هنجارهای 

ای بر رفتار مشارکتی در حفاظت از طور فزایندهاجتماعی به
منابع آب اثرگذار است. همچنین، به این نتیجه رسید که از بین 
این هنجارها، باورهای هنجاری مهمترین اثر را بر رفتار 

و همکاران  Ranjbarظت از منابع دارد. مشارکتی در حفا
( در پژوهشی با عنوان تحلیل هنجارهای تأثیرگذار بر 2019)

رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از آب حوزه آبخیز 
تاالب زریوار شهرستان مریوان بیان کردند که متغیرهای 
هنجارهای مشارکتی، قانونی و باورهای هنجاری کشاورزان 

داری بر رفتار مشارکتی در حفاظت از آب نیتأثیر مثبت و مع
که متغیر باورهای هنجاری )با ضریب مسیر طوریداشتند. به
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ترتیب ( به18/0( و هنجارهای مشارکتی )با ضریب مسیر 6/0
بیشترین و کمترین تأثیر را بر رفتار مشارکتی در حفاظت از 

درصد از  47آب کشاورزان داشتند. درمجموع، این سه متغیر 
اریانس رفتار مشارکتی در زمینه حفاظت از آب کشاورزان و

( در پژوهشی 2019) و همکاران Mahdaviرا تبیین کردند. 
گرایانه جوامع محیطبا عنوان تحلیل نگرش و رفتار زیست

تع مرعشایری پس از اجرای طرح مدیریت مشارکتی جنگل و 
دلیل در استان چهارمحال و بختیاری بیان کردند که امروزه به

محیطی، بازشناسی نگرش و های زیستمشکالت و چالش
زیست اهمیت زیادی پیدا کرده است. رفتار انسان با محیط

همچنین، نتایج نشان داد که اجرای طرح مدیریت مشارکتی 
گرایانه محیطجنگل و مرتع سبب تغییر رفتارهای زیست

 مطالعه شده است.عشایر در منطقه مورد 
هایی در این رابطه کشور هم پژوهش البته در خارج از

( هم در پژوهشی 2020و همکاران ) Engelانجام شده است. 
گیری هنجار ها و عقاید ارزش در شکلگیریبا عنوان جهت

زیست در اروپا بیان فردی و تأثیر آن بر حفاظت از محیط
برداری مستقیم از منابع، باعث تخریب محیطکردند که بهره

میزان تخریب محیط هم بستگی به رفتار و شود. زیست می
زیست دارد. برای تمایل به همکاری افراد در حفاظت از محیط

مقابله با این چالش و درنتیجه حفاظت از محیط باید درک 
 کنند.کنیم که مردم در رابطه با مشکالت چگونه فکر می

محیطی به کشورهای های زیستامروزه تجربه چالش
شود، بلکه کلیه کشورهای جهان را درنمی یافته محدودتوسعه

(. افزایش کیفیت زندگی مردم  2014et alLee ,.گیرد )میبر
صورت ناخواسته بر محیطی بهبا نرخ زیاد مصرف منابع زیست

(  2013et alLatif ,.زندگی مردم جهان تأثیر منفی گذاشته )
محیطی مثل تغییرات آبهای زیستو آنها را با انواع چالش

هوا، کاهش سطح منابع طبیعی و از دست دادن تنوع زیستی و
رسد (. بنابراین به نظر میKlöckner, 2013مواجه کرده است )

برداری تخریب منابع در مراتع دهگالن هم ناشی از بهره
ناپایدار روستاییان از منابع طبیعی بوده که در اثر استفاده بی

گیاهی( توسط  رویه از منابع طبیعی )آب، خاک و پوشش
ها نیز ریشه انسان به وجود آمده است. بسیاری از این تخریب

در هنجارها و رفتارهای نادرست در استفاده و حفاظت از 
پردازان محیطمنابع دارند. درواقع، بسیاری از محققان و نظریه

ها منشأ بسیاری از زیست معتقد هستند که رفتار انسان
 توان ایندرک رفتار آنها میمحیطی است و با مشکالت زیست

 (.  2017et alSalehi ,.مشکل را حل کرد )

 

 

 
 چهارچوب تحقيق -1شکل 

چهارچوب تحقیق مربوط به هنجارهای  1در شکل 
منظور ترسیم این (. به1مشارکتی آورده شده است )شکل 

و همکاران   Hurlimannجمله منابع مختلفی ازچهارچوب از 

(2001 ،)Verdugo-Corral  وArment-Frias (2006 ،)
Zahedi Mazandarani ( و 2014و همکاران )Ohta  و

 ( استفاده شد.0202همکاران )
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هدف از این پژوهش تحلیل هنجارهای اثرگذار بر رفتار 
 راتعداران شهرستان دهگالن در حفاظت از ممشارکتی مرتع

بررسی در تحقیق و به متغیرهای مورد  1است. در جدول 
نتایج کلی آنها ازجمله ضریب همبستگی بین متغیرها، 

اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر رفتار مشارکتی 
ها اشاره شده است. نتایج داران و مجموع آن اثرگذاریمرتع

یر تأثدهد، شاخص باورهای هنجاری بیشترین کلی نشان می
 (.1داران دارد )جدول را بر رفتار مشارکتی مرتع

 

  خالصه متغيرها و نتایج مربوط به آنها -1جدول 

 متغيرهای تحقيق ردیف

ضریب 

همبستگي 

 اسپيرمن
(r) 

اثرگذاری مستقيم بر 

رفتار مشارکتي 

 دارانمرتع

 (β)ضرایب  

اثرگذاری غيرمستقيم بر 

  دارانرفتار مشارکتي مرتع

 (β)ضرایب 

 مجموع اثرها

)اثرگذاری مستقيم +  

 اثرگذاری غيرمستقيم(

ت
لوی

او
دی

بن
 

 1 842/0 192/0 650/0 615/0** باورهای هنجاری 1

 2 316/0 04/0 276/0 580/0** هنجارهای قانونی 2

 3 221/0 - 221/0 406/0** هنجارهای مشارکتی 3
 داری در سطح خطای یک درصد**: معنی

 

 هامواد و روش
درجه  35شهرستان دهگالن در استان کردستان و در بین 

درجه  47دقیقه عرض شمالی و  39درجه و  35دقیقه تا  1و 
دقیقه طول شرقی و در ارتفاع  36درجه و  47دقیقه تا  7و 

ان دارمتری از سطح دریا قرار گرفته است. جامعه مرتع 1906
د و کننآباد زندگی میسامان عرفی در حوزه کریم 15در 

های معیشت بیشتر آنها به مراتع وابسته است. بیشتر پروژه
کاری، بذرکاری و بذرپاشی(، بیومکانیکی بیولوژیک )کپه

 بند( در این حوزه انجامبندی( و مکانیکی )احداث سیل)بانکت
ن داران در ایرسد که رفتار مشارکتی مرتعشود. به نظر میمی

ای آنها باشد. بنابراین ها متأثر از هنجارها و باورهپروژه

بررسی و تحلیل هنجارهای اثرگذار بر رفتار مشارکتی آنها 
امری ضروری به نظر رسیده و تقویت بنیه معیشتی آنها را به 

 همراه خواهد داشت.
نیاز با استفاده در انجام این تحقیق آمار و اطالعات مورد 

های حها، طرنامهها، نشریات داخلی و خارجی، پایاناز کتاب
ها علمی و پژوهشی، شبکه اینترنت، مجموعه مقاالت همایش

 تمام را آماری جامعه آوری شد. حجمو سمینارها جمع
در شهرستان  آبادکریم آبخیز حوزه روستایی خانوارهای

 دار است. حجممرتع 418دهند که شامل می تشکیل دهگالن
 .شد ینتعی دارمرتع 200 از فرمول کوکران استفاده با نمونه

 

 :1رابطه 

n = 
N(t2)(p×q)

Nd2+(t2)(p×q)
      n= 

418 (1/962)(0/5×0/5)

418 (0/05)2+(1/962)(0/5×0/5)
 =200 

گیری استفاده در این تحقیق از نوع نمونهروش مورد 
 یجامعه آمار ی، همه اعضااین روشدر تصادفی ساده بود. 

 نیدر ا انتخاب شدن در نمونه دارند. یبرا را برابر یشانس

به  کیاست و قابل تفک کپارچهی یحالت جامعه آمار
آوری داده پرسشنامه بود. ابزار جمع .ستیمختلف ن یهابخش

منظور استخراج سئواالت پرسشنامه از منابع علمی به



 115   1، شماره 19، جلد تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران نشریه علمی

Hurlimann  ( 2001و همکاران ،)Verdugo -Corral  و 

Armenta-Frias (2006 ،)Zahedi Mazandarani  و
و  Salehi(، 2020و همکاران ) Ohta(، 2014همکاران )
( استفاده شد. تکنیک 2016) Yazdani( و 2017همکاران )

 -استفاده در این تحقیق پیمایشی و از انواع توصیفیمورد 
همبستگی بود. سئواالت پرسشنامه به پنج بخش تقسیم شد؛ 

 جمله سن،شناختی ازمربوط به مشخصات جمعیّتقسمت اول 
داران، قسمت دوم سطح تحصیالت، بعد خانوار و درآمد مرتع

 Normative« )باورهای هنجاری»مربوط به متغیر مستقل 

Beliefs گویه، قسمت سوم مربوط به متغیر مستقل  5( با
گویه، قسمت  5( با Laws Norms« )هنجارهای قانونی»

« هنجارهای مشارکتی»شاخص چهارم مربوط به 
(Participatory Norms با )گویه و قسمت پنجم مربوط به  5

 Participatoryمتغیر وابسته یعنی رفتار مشارکتی )

Behavior گویه بود. بعد از مشخص شدن متغیرهای  5( با
ف هایی تعریها گویهمستقل و وابسته، برای هر یک از شاخص

یف ای در قالب طت پنج گزینهداران به سئواالشد. سپس مرتع
 -5زیاد و  -4متوسط،  -3کم،  -2کم، خیلی -1لیکرت )

 زیاد( پاسخ دادند.خیلی
سنجی در این تحقیق با استفاده از روش معتبرسازی اعتبار

ی، های منابع طبیعمحتوا از طریق مشورت با افراد مجرب رشته

 اره منابعشناسی( و کارشناسان ادآمار و علوم اجتماعی )جامعه
طبیعی شهرستان دهگالن تأیید شد. برای بررسی پایایی 

ی براپرسشنامه هم از آلفای کرونباخ استفاده شد. درواقع، 
ز ا پرسشنامه کیدر  متغیرها یدرون یسنجش میزان هماهنگ

 شود. این ضریب براساسضریب آلفای کرونباخ استفاده می
  (.2دهد )جدول واریانس محاسبات را انجام می

های آماری مختلف مانند آمار در این تحقیق از روش
های ها از شاخصتوصیفی و استنباطی و برای آنالیز کمی داده

گیری مانند میانگین و انحراف معیار استفاده سنجش و اندازه
قل های مربوط به هر متغیر مستبندی گویهشد. ابتدا برای رتبه

استفاده شد. سپس  b یا وابسته از آزمون همبستگی کندال تائو
باورهای  -1برای بررسی رابطه بین هر یک از متغیرها )

هنجارهای قانونی( با  -3هنجارهای مشارکتی،  -2هنجاری، 
متغیر دوم )رفتار مشارکتی( از همبستگی اسپیرمن استفاده شد. 
برای بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 

استفاده و درنهایت از مدل نهایی  erEntاز رگرسیون به روش 
منظور بررسی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم تحلیل مسیر به

متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده گردید. برای ترسیم 
 شده ترسیم و درنهایت اینمدل نهایی، ابتدا نمودارهای تفکیک

 نمودارها با هم تلفیق شدند تا مدل نهایی ترسیم شود.

 

 بررسيضریب آلفای کرونباخ برای متغيرهای مورد  -2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد گویه مقياس ردیف

 88/0 5 دارانرفتار مشارکتی مرتع 1

 72/0 5 باورهای هنجاری 2

 80/0 5 هنجارهای قانونی 3

 72/0 5 هنجارهای مشارکتی 4
 

 نتایج
نتایج توصیفی حاصل از پژوهش نشان داد، متوسط سن 

سال بوده است.  49مطالعه در این محدوده،  افراد مورد
درصد( در  5/34داران )بیشترین درصد فراوانی سن مرتع

سال بود. بنابراین جامعه مورد  41-50محدوده سنی 

نظر سال به باال قرار داشتند. از مطالعه در شرایط سنی میان
مطالعه، با درصد از افراد مورد  5/34سطح تحصیالت هم، 

بیشترین فراوانی در سطح تحصیلی مقطع راهنمایی بودند. 
رأس بود.  50/66داران همچنین میانگین تعداد دام مرتع

نفر و میانگین  4داران متوسط بُعد خانوار در بین مرتع
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مربوط به دامداری و کشاورزی آنها  درآمد خالص ساالنه
 میلیون ریال تعیین شد. 350هم 

 
 های مربوط به رفتار مشارکتيبندی گویهرتبه

تی های مربوط به رفتار مشارکبندی گویهنتایج حاصل از رتبه
در کالس آموزشی و »های ترتیب گویهداران نشان داد، بهمرتع

کنم تا ان را تشویق میبردارسایر بهره»، «کنمترویجی مشاکت می
در تمام »، «های اصالح و احیای مراتع مشارکت کننددر پروژه

دام مجاز را »، «کنمهای بیولوژیک مشارکت میمراحل پروژه
زمان ورود و خروج دام به مرتع را رعایت »و « کنمرعایت می

 (.3در اولویت قرار گرفتند )جدول « کنممی

 دارانهای مربوط به رفتار مشارکتي مرتعبندی گویهرتبه -3جدول 

 رتبه انحراف معيار *ایميانگين رتبه گویه ردیف

 1 110/1 22/3 کنم.های آموزشی و ترویجی مشارکت میدر کالس 1

2 
و احیای مراتع مشارکت  های اصالحکنم تا در پروژهبرداران را تشویق میسایر بهره

 کنند.
35/3 065/1 2 

 3 977/0 15/3 کنم.های بیولوژیک مشارکت میدر تمام مراحل پروژه 3

 4 885/0 06/3 کنم.دام مجاز را رعایت می 4

 5 840/0 66/2 کنم.زمان ورود و خروج دام به مرتع را رعایت می 5
 زیادخیلی .5 زیاد و .4، متوسط .3 کم،. 2 کم،خیلی .1 مقیاس* 

 

 های مربوط به باورهای هنجاریبندی گویهرتبه -4جدول 

 رتبه انحراف معيار *ایميانگين رتبه گویه ردیف

 1 044/1 18/3 زنند باید جریمه شوند.افرادی که مرتع را شخم می 1

2 
 دارانی که دام کم یا دام زیاد دارند باید همگی در حفاظت از مرتع مشارکت داشتهمرتع

 باشند.
05/3 950/0 2 

3 
حل مناسبی برای حفاظت از مراتع داران راهها توسط مرتعها و تشکّلایجاد تعاونی

 است.
82/2 887/0 3 

 4 865/0 64/2 دارانی که دام مازاد دارند باید نقش بیشتری را در حفاظت از مراتع ایفا کنند.مرتع 4

 5 830/0 46/2 داران قرار بگیرد.دستورکار مرتعتنوع منابع درآمدی از سطح مراتع باید در  5
 زیادخیلی .5 زیاد و .4 متوسط، .3 کم،. 2 کم،خیلی .1 مقیاس* 

 

 های مربوط به باورهای هنجاریبندی گویهرتبه
های مربوط به باورهای بندی گویهنتایج حاصل از رتبه

 افرادی که»های ترتیب گویهداران نشان داد، بههنجاری مرتع
 دارانی که داممرتع»، «زنند باید جریمه شوندمرتع را شخم می

کم یا دام زیاد دارند باید همگی در حفاظت از مرتع مشارکت 
داران ها توسط مرتعلها و تشکّایجاد تعاونی»، «داشته باشند

ه دارانی کمرتع»، «حل مناسبی برای حفاظت از مراتع استراه
دام مازاد دارند باید نقش بیشتری در حفاظت از مراتع ایفا 

تنوع منابع درآمدی از سطح مراتع باید در دستورکار »و « کنند
 (.4در اولویت قرار گرفتند )جدول « داران قرار بگیردمرتع
 های مربوط به هنجارهای قانونيویهبندی گرتبه

های مربوط به باورهای بندی گویهنتایج حاصل از رتبه
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ه به قوانینی ک»های ترتیب گویهداران نشان داد، بههنجاری مرتع
 قوانین»، «کنند، هیچ اعتمادی ندارمتخریب مرتع را ممنوع می

 تعداران در زمینه حفاظت از مراموجود برای متقاعد کردن مرتع
ده هستند، فایقوانین مرتبط با تخریب مرتع بی»، «فایده استبی

کنند، به وظیفه خود بهچون افرادی که این قوانین را اجرا می

تواند بر رفتار من در هیچ قانونی نمی»، «کنندخوبی عمل نمی
مسئله حفاظت از مرتع در »و « زمینه تخریب مرتع اثر بگذارد
 «و اجرای قوانین حل نخواهد شد محل زندگی من هرگز با وضع

 (.5در اولویت قرار گرفتند )جدول 

 

 های مربوط به هنجارهای قانونيبندی گویهرتبه -5جدول 

 رتبه انحراف معيار *ایميانگين رتبه گویه ردیف

 1 965/0 33/3 کنند، هیچ اعتمادی ندارم.به قوانینی که تخریب مرتع را ممنوع می 1

 2 950/0 10/3 فایده است.داران در زمینه حفاظت از مراتع بیقوانین موجود برای متقاعد کردن مرتع 2

3 
فایده هستند، چون افرادی که این قوانین را اجرا قوانین مرتبط با تخریب مرتع بی

 کنند.خوبی عمل نمیکنند، به وظیفه خود بهمی
95/2 833/0 3 

 4 829/0 70/2 تواند بر رفتار من در زمینه تخریب مرتع اثر بگذارد.قانونی نمیهیچ  4

5 
مسئله حفاظت از مرتع در محل زندگی من هرگز با وضع و اجرای قوانین حل نخواهد 

 شد.
66/2 815/0 5 

 زیادخیلی .5 زیاد و .4 متوسط، .3 کم،. 2 کم،خیلی .1 مقیاس* 

 

 

 مربوط به باورهای مشارکتي هایبندی گویهرتبه -6جدول 

 رتبه انحراف معيار *ایميانگين رتبه گویه ردیف

1 
اگر اطالعاتی در زمینه مرتع و تبعات ناشی از تخریب مرتع دارم، در اختیار سایر 

 دهم.داران قرار میمرتع
45/3 977/0 1 

 2 945/0 24/3 گیرند.محیطی تخریب مراتع را در نظر میداران همیشه بُعد زیستمرتع 2

 3 843/0 95/2 داران در زمینه حفاظت از مراتع امری عادی است.مشارکت مرتع 3

 4 831/0 86/2 داران با کارشناسان منابع طبیعی امری طبیعی است.همکاری مرتع 4

5 
کنند، مورد تشویق اداره منابع برداری میدارانی که به شیوه درست از مراتع بهرهمرتع

 گیرند.میطبیعی قرار 
47/2 818/0 5 

 زیادخیلی .5 زیاد و .4 متوسط، .3 کم،. 2 کم،خیلی .1 مقیاس* 

 

 های مربوط به هنجارهای مشارکتيبندی گویهرتبه
های مربوط به باورهای بندی گویهنتایج حاصل از رتبه

اگر »های ترتیب گویهداران نشان داد، بههنجاری مرتع
اطالعاتی در زمینه مرتع و تبعات ناشی از تخریب مرتع دارم، 

داران همیشه مرتع»، «دهمداران قرار میدر اختیار سایر مرتع
، «گیرندمحیطی تخریب مراتع را در نظر میبُعد زیست

داران در زمینه حفاظت از مراتع امری عادی مشارکت مرتع»
داران با کارشناسان منابع طبیعی امری همکاری مرتع»، «است
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دارانی که به شیوه درست از مراتع مرتع»و « طبیعی است
کنند، مورد تشویق اداره منابع طبیعی قرار میبرداری میبهره

 (.6دول در اولویت قرار گرفتند )ج« گیرند
 

 دارانهمبستگي متغيرها با رفتار مشارکتي مرتع
نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد، هر 
سه متغیر مستقل باورهای هنجاری، هنجارهای قانونی و 
هنجارهای مشارکتی با متغیر وابسته )رفتار مشارکتی 

داران در زمینه حفاظت از مراتع( در سطح یک درصد مرتع
که بیشترین همبستگی طوریداری دارند. بهمثبت و معنیرابطه 

ترتیب مربوط به باورهای هنجاری، هنجارهای قانونی و به

داران هنجارهای مشارکتی بود. بنابراین رفتار مشارکتی مرتع
های بیشتر متأثر از باورهای هنجاری است. به بیان دیگر، گویه

افرادی که مرتع را »جمله مربوط به متغیر باورهای قانونی از
دارانی که دام کم یا مرتع»، «زنند، باید جریمه شوندشخم می

دام زیاد دارند، باید همگی در حفاظت از مرتع مشارکت داشته 
حل داران، راهها توسط مرتعها و تشکّلایجاد تعاونی»، «باشند

دارانی که دام مرتع»، «مناسبی برای حفاظت از مراتع است
 «باید نقش بیشتری در حفاظت از مراتع ایفا کنند مازاد دارند،

تنوع منابع درآمدی از سطح مراتع باید در دستورکار »و 
بیشترین اثرگذاری را بر رفتار « داران قرار بگیرد.مرتع

 (.7)جدول  داران دارندمشارکتی مرتع
 

 دارانشارکتي مرتعها با رفتار مهمبستگي بين شاخص -7جدول 

 ردیف
عوامل مؤثر بر رفتار مشارکتي 

 دارانمرتع

ضریب همبستگي 

 (rاسپيرمن )
 اولویت (pداری )سطح معني

 1 001/0 615/0** باورهای هنجاری 1

 2 001/0 580/0** هنجارهای قانونی 2

 3 001/0 406/0** هنجارهای مشارکتی 3
 درصدداری در سطح خطای یک **: معنی

 

 خط بودن متغيرهابررسي هم
خطی برای انجام رگرسیون، ابتدا با استفاده از آزمون هم

نظر برای وارد خط بودن متغیرهای مستقل مورد میزان هم
کردن در رابطه رگرسیون بررسی شد. مطابق نتایج مندرج در 

مقدار تولرانس متغیرهای مستقل یادشده نزدیک به  9جدول 
)عامل تورم  VIF یک و مقدار مناسبی بود. همچنین شاخص

و در حد مناسب و قابل قبولی بود  2واریانس( هم کمتر از 
 (.8)جدول 

 

 تحليل رگرسيون نظر برای انجامهای مستقل مورد خطي متغيرآزمون هم -8جدول 

 (VIF) تولرانس متغير

 212/1 850/0 باورهای هنجاری

 369/1 763/0 هنجارهای قانونی

 747/1 886/0 هنجارهای مشارکتی

 تحليل رگرسيون
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی میزان اثرگذاری 

از  داران در حفاظتمتغیرهای مستقل بر رفتار مشارکتی مرتع

محاسبه شده( که متغیرهای  2Rمراتع نشان داد )براساس مقدار 
 72کار برده شده در مدل تحلیل مسیر، قادر به تبیین مستقل به

داران بودند درصد از واریانس کل رفتار مشارکتی مرتع
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 (.9)جدول 
 

 دارانتحليل رگرسيوني ميزان نقش متغيرهای مستقل در نگرش مرتع -9جدول 

 R 2R مدل
2R  

 خطای استاندارد شدهتعدیل

 850/0 722/0 490/0 255/5 (Enterتوأم )

 

تحليل مسير متغيرهای تأثيرگذار بر رفتار مشارکتي 
 پاسخگویان

پس از بررسی مسیرهای اثرگذار بر رفتار مشارکتی 
 3، 2های داران و تعیین ضرایب بتا در هر مرحله )شکلمرتع

نهایت با ادغام این مسیرها، مدل علّی نهایی تحلیل (، در4و 
مسیر طراحی شد )خطوط ممتد بیانگر اثرهای مستقیم و 

 (.5شکل خطوط منقطع بیانگر اثرهای غیرمستقیم است( )

 

 
 شده مرحله اول                  مسير تفکيک -2شکل 

  

 
 شده مرحله دوممسير تفکيک -3شکل 

 

 
 شده مرحله سوممسير تفکيک -4شکل 
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 داراندهنده رفتار مشارکتي مرتعمدل علّي نهایي عناصر تشکيل -5کل ش

 

برای بررسی اثرهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای 
رو، مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل مسیر استفاده شد. ازاین

بر اثر مستقیمی که بر رفتار شاخص باورهای هنجاری عالوه
های هنجارهای قانونی مشارکتی دارد، با اثرگذاری بر شاخص

ر داران تأثیو هنجارهای مشارکتی، بر رفتار مشارکتی مرتع
غیرمستقیم خواهد داشت. درنهایت اثرهای مستقیم و 

غیرمستقیم هر شاخص با هم جمع شده و مجموع اثرها بررسی 
رین از تحلیل مسیر نشان داد که بیشت شد. بنابراین نتایج حاصل

اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم مربوط به متغیر باورهای 
هنجاری بود. همچنین، بیشترین مجموع اثرها در رفتار 

داران هم مربوط به همین متغیر بود )جدول مشارکتی مرتع
10.)  

 

 دارانای مستقل بر رفتار مشارکتي مرتعتجزیه اثرگذاری متغيره -10جدول 

 مقياس ردیف
اثرگذاری 

 مستقيم

اثرگذاری 

 غيرمستقيم
 بندیاولویت مجموع اثرها مسيرهای اثرگذاری

 192/0 650/0 باورهای هنجاری 1

276/0*328/0 

221/0*408/0 

221/0*176/0*328/0 

842/0 1 

 2 316/0 176/0*221/0 04/0 276/0 هنجارهای قانونی 2

 3 221/0 - - 221/0 هنجارهای مشارکتی 3

 

 بحث 
های مربوط به هر سه دست آمده، همه گویهطبق نتایج به

ت داران در زمینه حفاظمتغیر مستقل با رفتار مشارکتی مرتع
های داری داشتند. در بین گویهاز مراتع رابطه مثبت و معنی

دار با مربوط به متغیر باورهای هنجاری، بیشترین رابطه معنی
 افرادی که»های هداران مربوط به گویرفتار مشارکتی مرتع

 دارانی کهمرتع»و « زنند، باید جریمه شوندمرتع را شخم می
دام کم یا دام زیاد دارند، باید همگی در حفاظت از مرتع 

تا زمانی  رسدبودند. بنابراین به نظر می« مشارکت داشته باشند

مورد که هنجارهای اجتماعی توصیفی )یعنی اعتقادات در 
دهند( و هنجارهای اجتماعی پیشمی آنچه که دیگران انجام

کنند باید مورد آنچه دیگران فکر میشده )اعتقادات در بینی
انجام بدهند( قابل درک و فهم نباشد، باورهای هنجاری اثر 

گذارند. باورهای داران میسوء بر رفتار مشارکتی مرتع
عنوان احساس تعهد به زیست بهمورد محیطهنجاری در 

 کند که این احساساتنابع طبیعی نمود پیدا میاستفاده از م
داران را تحت تأثیر قرار محیطی مرتعرفتارهای زیست

داران باید به این درک مشترک برسند دهد. درواقع، مرتعمی
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د آورند، باید جریمه شونکه افرادی که روی به تخریب مرتع می
ع اتو افراد با تعداد دام متفاوت باید همگی در حفاظت از مر

توانند رو باورهای هنجاری میاینمشارکت داشته باشند. از
محیطی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین رفتارهای زیست

اعتقاد و باور به قوانین حاکم بر منابع طبیعی، رفتار مشارکتی 
دهد. در این پژوهش، داران را تحت تأثیر قرار میمرتع

بیشترین اثر  باورهای هنجاری بیشترین اثر مستقیم،
داران غیرمستقیم و بیشترین اثر کل را بر رفتار مشارکتی مرتع

های ارتقای سطح مشارکت داشت. بنابراین در تبیین راه
ی دوچندان حفاظت از مراتع، این شاخص اهمیتّداران در مرتع

و  Hurlimannهای دارد. نتایج حاصل از این بخش با یافته
( که بیان 2019)همکاران و  Ranjbar( و 2001همکاران )

عنوان زیست بهمورد محیطکردند باورهای هنجاری در 
شود که این احساس تعهد به استفاده از منابع طبیعی ظاهر می

محیطی را تحت تأثیر توانند رفتارهای زیستاحساسات می
 قرار دهند، همسوست.

های مربوط به متغیر هنجارهای قانونی، در بین گویه
در زمینه  داراندار با رفتار مشارکتی مرتعبطه معنیبیشترین را

به قوانینی که تخریب »های حفاظت از مراتع مربوط به گویه
قوانین موجود »، «کنند، هیچ اعتمادی ندارممرتع را ممنوع می

داران در زمینه حفاظت از مراتع برای متقاعد کردن مرتع
فایده بی قوانین مرتبط با تخریب مرتع»و « فایده استبی

ه کنند، به وظیفهستند، چون افرادی که این قوانین را اجرا می
است. در این شاخص، اعتقاد به « کنندخوبی عمل نمیخود به

که به نظر طوریمحیطی اهمیت دارد. بهاثربخشی قوانین زیست
رسد در سطح فردی، عدم اعتماد به قصد و نیّت دیگران می

، منجر به کاهش تالش در برای همکاری در حفاظت منابع
شده برای شود. درواقع، قوانین اتخاذمحور میرفتار مشارکت

حفاظت از مراتع باید در عمل مورد استفاده قرار بگیرند تا 
داران نسبت به این قوانین کاهش پیدا کند. ازعدم اعتماد مرتع

توانند رفتارهای مربوط به رو هنجارهای قانونی میاین
بع طبیعی را تحت تأثیر قرار دهند. نتایج حاصل حفاظت از منا

( که بیان 2020و همکاران ) Engelهای از این بخش با یافته
کردند میزان تخریب محیط، بستگی به رفتار و تمایل به 

زیست دارد و برای مقابله همکاری افراد در حفاظت از محیط
با این چالش و درنتیجه حفاظت از محیط باید درک کنیم که 

کنند، همخوانی مردم در رابطه با مشکالت چگونه فکر می
 دارد.

های مربوط به متغیر هنجارهای مشارکتی، در بین گویه
در زمینه  داراندار با رفتار مشارکتی مرتعبیشترین رابطه معنی

اگر اطالعاتی در زمینه »های حفاظت از مراتع مربوط به گویه
رم، در اختیار سایر مرتع و تبعات ناشی از تخریب مرتع دا

داران همیشه بُعد مرتع»، «دهمداران قرار میمرتع
ارکت مش»و « گیرندمحیطی تخریب مراتع را در نظر میزیست

است. « داران در زمینه حفاظت از مراتع امری عادی استمرتع
این هنجارها یکی از مبانی سرمایه اجتماعی بوده و با عضویت 

مفهوم سرمایه اجتماعی را پدید  ای و اعتماد اجتماعی،شبکه
رو، ایناز(.  2014et alZahedi Mazandarani ,.) آوردمی

هنجارهای مشارکتی با تحت تأثیر قرار دادن بُعد سرمایه 
محور اجتماعی در جامعه، زمینه را برای رفتارهای مشارکت

د. کننداران در زمینه حفاظت و حراست از مراتع فراهم میمرتع
بنابراین کاهش سطح هنجارهای مشارکتی مرهون تقویت 

تایح حاصل از سرمایه اجتماعی در بین جوامع هدف است. ن
( و 2011) و همکاران Yazdanpanahهای یافتهاین بخش با 

Putnam (2001 که بیان کردند هنجارهای مشارکتی به )
ها داللت دارد که ها، اصول و ارزشقواعد، دستورالعمل

 کند، مطابقت دارد.دستیابی به فرایند را تسهیل می
وامل مطالعه، متأثر از عداران مورد رفتارهای مرتع

جمله هنجارها و باورهای آنها است شناختی مختلفی ازروان
طور مجزا یا همزمان بر بروز رفتارها اثرگذار توانند بهکه می

رسد، به هر میزانی که هنجارها و باشند. بنابراین به نظر می
داران در زمینه حفاظت و حراست از مراتع بهبود باورهای مرتع

دهند تری را از خود بروز میمناسبپیدا کند، رفتار مشارکتی 
 که در این شرایط شاهد پایداری مراتع خواهیم بود.
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Abstract 

    Rangeland protection in complex socio-ecological systems has uncertainties due to constant 

changes, therefore rangeland protection organizations need to understand the norms that affect 

the participatory behavior of local people. This study was conducted to analyze the norms 

affecting the participatory behavior of ranchers for protection of rangelands in Dehgolan city in 

Kurdistan province. This study is a descriptive-correlational research in which the survey 

technique is used to collect data. The statistical populations consisted of 418 rangers and the 

samples were randomly selected. The method of data collection and information was a 

questionnaire. The result of descriptive analysis of indicators showed that the relation between 

participatory behavior of ranchers and three independent variables including normative beliefs, 

legal norms and participatory norms, was moderate. Also, the results of Spearman correlation 

coefficient showed that all three independent variables have a positive and significant relationship 

with the dependent variable (participatory behavior of ranchers) at the level of 1%. The route 

analysis’s results showed that the most direct and indirect effects and the most total effect on the 

participatory behavior of ranchers were related to the variable of normative beliefs. It seems as 

much as the norms and beliefs of the ranchers regarding to rangeland protection improve, they 

will show more appropriate participatory behavior, in which stability of rangeland will be 

increased. 

 

Key words: Participatory behavior, normative beliefs, legal norms, participatory norms, 

Dehgolan rangelands. 

 

 

 


