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چکیده
زیستن بر روی کرهای که به علّت حجم زیاد آالیندههای تولید شده توسط انسان ،در معرض انواع تهدیدهاست ،و
هزینههایی که بهواسطه رفتارهای نامناسب زیستمحیطی ـ باالخص در حوزههایی نظیر انرژی بر جوامع تحمیل میشوند،
تبیین رفتار زیستمحیطی افراد را به مسألهای مهم در مطالعات جامعهشناسی محیطزیست ،جامعهشناسی مصرف انرژی و
حتی مدیریت شهری بدل ساخته است .در تبیینهای رفتار زیستمحیطی عموماٌ بر سه دسته عوامل فردی ،موقعیتی و
اجتماعی ـ سیاسی تأکید میشود .رفتارهای زیستمحیطی هر گروه از کنشگران انسانی؛ بسته به موقعیت؛ میتواند متفاوت
و دارای اهمیت ویژهای باشد .گردشگران نیز از جمله گروه هایی هستند که به دلیل شدت تأثیراتی که رفتارهای
زیستمحیطی آنها بر محیط اجتماعات مقصد بهجا میگذارد ،در معرض مطالعه رفتار زیستمحیطی قرار دارند .مقاله
حاضر با نگرشی سازهگرایانه ،تأثیر متغیرهای ذهنی و نگرشی بر رفتار زیستمحیطی دو نمونه از گردشگران را بررسی
میکند .روش بررسی در این پژوهش تلفیقی از روش کتابخانهای و میدانی است .در روش میدانی از پرسشنامه به عنوان
ابزار اصلی در گردآوری داده استفاده شده است .به دلیل نبود چارچوب دقیقی برای نمونه گیری گردشگران داخلی ،در
قالب یک کار اکتشافی  ٠٥٣گردشگر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد  ٠٣٣نفر به جامعه آماری چالوس و
 ٠٥٣نفر به اصفهان تعلق دارند .اطالعات جمعآوری شده به کمک نرم افزار  SPSSو با استفاده از روشهای آماری توصیفی
و استنباطی تحلیل شدهاند .طبق یافتههای بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون ،رفتار زیستمحیطی گردشگران با
ارزشهای زیستمحیطی ،درک منافع زیستمحیطی ،تصور فرهنگی و انگیزه فرهنگی رابطه مستقیم معنادار دارد.
درحالیکه میان دانش زیستمحیطی و رفتار زیست محیطی گردشگران رابطه معناداری مشاهده نشد .همچنین براساس
تحلیل مسیر ،تصور از مکان با مجموع بتای  ./5٥بیشترین تآ ثیر را بر متغیر وابسته تحقیق دارد .بعد از آن متغیر درک منافع
زیستمحیطی با بتای  ./٥5بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار زیستمحیطی گردشگران تآثیر میگذارد .انگیرهها و
ارزشهای زیستمحیطی نیز بهطور مستقیم تأثیر قابل مالحظهای در حد  ./٠٥و  ./٠5بر متغیر وابسته دارند .طی فرایند
تحلیل رگرسیونی مسیرها متغیر دانش زیستمحیطی به دلیل معنیدار نبودن بتای بدست آمده از مدل حذف شد .عوامل
ذکر شده در مجموع ۰٣درصد تغییرات رفتار زیستمحیطی گردشگران را تبیین نمودهاند.
مفاهیم کلیدی :محیطزیست ،رفتار زیستمحیطی ،جامعهشناسی زیستمحیطی ،گردشگری.
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مقدمه
محیطزیست ،برمبنای تعاریف متعدد ،شرایط عینی و بیرونیای است که ارگانیسم
زنده را احاطه میکند و میتوان آن را در انواع طبیعی ،ساختهشده (توسط انسان) و
فرهنگی طبقهبندی کرد .واضح است که این انواع منفک از یکدیگر نیستند و تحت
نفوذ انسان ،در ارتباط با یکدیگر قابل مشاهدهاند .انواع ساختهشده و فرهنگی
محیطزیست مستقیماً منعکسکننده رفتارهای انسانی هستند و محیطزیست طبیعی نیز
در طول تاریخ تحتتأثیر فعالیتهای بشری از قبیل کشاورزی ،صنعتیشدن و
شهرنشینی تغییر یافتهاست.
رفتار زیستمحیطی ،رفتار مثبت در برابر محیطزیست است که در آن کنشگر اگر
از محیطزیست حفاظت نمیکند حداقل به آن آسیبی نمیرساند .تبیین رفتارهای افراد
درقبال محیطزیست یکی از مسائل مهم در جامعهشناسی زیستمحیطی است که
بهدالیل متعدد عالوه بر مسألهای نظری ،اهمیت کاربردی بسیاری نیز دارد.
ضرورت اجتناب از آلودگی محیطزیست ،تأثیر برخی رفتارهای مناسب
زیستمحیطی بر ارتقای کیفیت زندگی در اماکنی نظیر شهرها ،ضرورت کاهش برخی
آالیندههای مهم به کمک در پیشگرفتن رفتارهای زیستمحیطی مناسب و تغییر
شیوههای مصرف با الهام از این رفتارهای مناسب ،و همچنین ارتباط بسیار مهم میان
رفتارهای زیستمحیطی و حوزه مصرف انرژی ،نمونه مواردی هستند که تبیین رفتار
زیستمحیطی را مهم ساختهاند (نک :کالهی و همکاران .)٠٠۳٥ ،سه دسته عوامل
بهطور کلی در دو سطح فردی و ساختاری ،برای تبیین رفتار زیستمحیطی بهکار گرفته
شدهاند .این سهدسته عبارتند از :عوامل فردی (ارزشها ،باورها ،آگاهی) ،عوامل
موقعیتی (امکانات ،کنترل اجتماعی ،هزینه مادی) و عوامل اجتماعی و سیاسی (سرمایه
اجتماعی ،تأثیر شهروندی ،اعتقاد به تأثیر کنش فردی و .)...این سه دسته را میتوان در
دو گروه تبیینهای عینی و ذهنی تقسیمبندی کرد .تبیینهای ذهنی ،به ویژگیهای
نگرشی ،ارزشی ،آگاهیها و ادراکات فردی نظر دارند؛ و تبیینهای عینی میکوشند تا
تأثیر شرایط عینی نظیر امکانات انجام رفتار زیستمحیطی ،کنترل اجتماعی یا
هزینههایی را که فرد برای انجام رفتار زیستمحیطی مجبور به پرداختن آنهاست،
مبنایی برای تبیین رفتار زیستمحیطی قرار دهند.

شکاف نگرش ،دانش و رفتار زیستمحیطی گردشگران 832

رفتار زیستمحیطی به دالیل ذکرشده بهطور کلی اهمیت دارد ،لیکن رفتار
زیستمحیطی گروههای انسانی خاص نیز حائز اهمیت است .گردشگران از جمله
گروههایی هستند که بهعلت تأثیرگذاری شدید رفتارهای آنها بر محیطزیست
اجتماعات مقصد ،در معرض بررسیهای جامعهشناسی زیستمحیطی قرار دارند.
این مقاله ،میکوشد تا از میان دو گروه کلی متغیرهای تبیینکننده رفتار زیست
محیطی ،تأثیر متغیرهای ذهنی ـ نگرشی در تبیین رفتار زیستمحیطی گردشگران را
بررسی کند .پیمایشیبودن تحقیق ،پرداختن به متغیرهای ذهنی را ناگزیر ساختهاست.
این پژوهش بر مبنای مطالعه ارزشها ،نگرشها ،دانش و ادراکات دوگروه از
گردشگران و تأثیر آنها بر رفتار زیستمحیطی ایشان در دو شهر اصفهان و چالوس
صورت گرفته است.

مبانی نظری
ارزشها و نگرشهای زیست محیطی
ارزشها از ارتباط بین محیط و متن فرهنگی بهوجود آمده و نمایانگر این ارتباط نیز
هستند .گری ( )٠5۳٥معتقد است ارزشها ،راه دیدن جهان و ارتباط با آن هستند و
بههمیندلیل در رفتاری که انسان در قبال طبیعت بهعنوان بخشی از جهان زیستیاش
دارد مؤثرند .استرن و همکارانش در مطالعهای در باب نگرانی زیستمحیطی
گردشگران به هر دوجنبه کلی و خاص ارزشهای زیستمحیطی پرداختهاند .طبق نظر
آنها ساختار اجتماعی ،ارزشهای اساسی شخص که بر جهانبینی و باورهای کلی وی
درباره محیطزیست مؤثرند را شکل میدهد و این باورهای کلی نیز متعاقباً باورها و
نگرشهای خاصتر (مثل باور به اینکه توریسم توده تهدیدی برای محیطزیست است)
را شکل میدهند .نهایتاً همین باورها و نگرشهای خاص هستند که به رفتار واقعی
گردشگر در محیطزیست مقصد منجر میشوند ( .)Stern et al, 1995بنابراین آنچه
بیش از هرچیز در این تحقیق مدنظر است ،آگاهی از میزان ارزشهای زیستمحیطی
کلی گردشگران و ارتباط آن با رفتارهای کلی و خاص زیستمحیطی افراد است.
درباره تأثیر ارزشها و نگرشهای زیستمحیطی در یکی از مهمترین رفتارهای
زیستمحیطی یعنی رفتار مصرف انرژی ،میتوان دو نوع موضعگیری را در بین
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محققان مشاهده کرد .ویتراسپون و همکارانش و بسیاری دیگر از محققان معتقدند که
نه داشتن دغدغههای زیستمحیطی و نه نگرش مثبت به سیاستهای صرفهجویی،
هیچکدام نمیتوانند الزاماً به رفتار مطلوب بینجامند ).(Witherspoon et al,1995: 57
اما گروهی دیگر معتقدند که نگرشهای انرژی انگیزههای متفاوتی دارند و نوع
انگیزهها میتوانند در تأثیرگذاری نگرشها تأثیر داشته باشند .برای مثال مویسآندر
براساس مطالعاتش در فنالند معتقد است چهار نوع انگیزه پشتوانه نگرشهای
صرفهجویانه به مصرف وجود دارد .این انگیزهها عبارتند از٠ :ـ شناختهشدن بهعنوان
مصرفکننده سبز٠ ،ـ دلمشغولیداشتن درقبال مسائل اکولوژیک٠ ،ـ حفاظت از
محیطزیست براساس مالحظات اخالقی۴ ،ـ حفاظت از محیطزیست براساس فشار
هنجاری ) .(Moisander, 2002به اعتقاد وی ،از میان چهارانگیزه باال ،موارد  ٠و ٠
بیشترین تأثیر را بر رفتار متناسب با محیطزیست دارند.

دانش زیستمحیطی
کایزر و همکارانش ( )٠555دانش زیستمحیطی را اطالعات فرد درباره معضالت
محیطی ،عوامل مؤثر بر گسترش این معضالت و اطالعات درباره آنچه فرد می تواند
برای بهبود این وضعیت انجام دهد ،تعریف میکنند (آقامحمدی ،٠٠۳٥ ،ص .)٠٠ .به
نظر فریک و همکارانش سه نوع دانش زیستمحیطی وجود دارد،از قبیل؛
٠ـ دانش درباره نظامهای زیستمحیطی1؛ قبل از آنکه فردی بتواند اقدامی انجام دهد،
باید شناختی از وضع طبیعی اکوسیستمها داشته باشد ،یا به عبارتی نظامهای
زیستمحیطی را بشناسد.
8
٠ـ دانش عمل زیستمحیطی  .دانستن اینکه برای مسائل زیستمحیطی چه میتوان
کرد .ممکن است مردم بدانند دیاکسید کربن زمین را گرم میکند اما ندانند که چگونه
باید مانع تولید دیاکسید کربن شد؛ لذا دانش عمل زیستمحیطی به مردم اجازه میدهد
تا خودشان مستقیماً در زمینه عمل زیستمحیطی اقدام کنند .برخی معتقدند داشتن «دانش
عمل زیستمحیطی پیشگیرانه» بهتر میتواند رفتار زیستمحیطی را برانگیزاند.
٠ـ دانشی که مزیتهای رفتارهای زیستمحیطی مسئوالنه را نشانمیدهد.
1- System Knowledge
2- Oction - related Knowledge
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تصور میشود که دانش درباره نظامهای زیستمحیطی ،زمینهساز دو نوع دیگر باشد
اما اثر مستقیم بر رفتار زیستمحیطی ندارد ،لیکن دو گونه دیگر اثر مستقیم بر رفتار
زیستمحیطی دارند )(Frick et al,2004: 1598
تأثیر دانش ،ارزشها و باورهای زیستمحیطی بر مصرف انرژی بهمثابه یکی از
صورتهای رفتارهای مرتبط با محیطزیست نیز غیرمستقیم است .فریک و همکارانش
نشان دادهاند که تأثیر مستقیم دانش زیستمحیطی بر رفتار زیستمحیطی فقط ۰درصد
است ) .(P. 1610وردوگا و همکارانش نیز این تأثیر غیرمستقیم را نشان دادهاند« .باور
زیستمحیطی ،نظامی از نگرشهاست که رفتار فرد دربرابر محیطزیست را تعیین
میکند .باورهای زیستمحیطی ،چارچوب مرجع در تعامل با محیطزیست هستند .نکته
مهم این است که تأثیر آنها بر کنش ،غیرمستقیم و با واسطه متغیرهای دیگر صورت
میگیرد» ) .(Vrduga et al, 2003: 248برهمیناساس تصور میشود که آگاهکردن
مردم از پیآمدهای زیستمحیطی رفتارهایشان ،میتواند آنها را به در پیشگرفتن
رفتارهای زیستمحیطی مناسب تشویق کند.
نگرشهای زیستمحیطی خود تحتسیطره ارزشهای خاص فایدهگرایانه ،مذهبی،
زیستمحیطی و ملی است .پژوهشهای انجام شده در پنجکشور اتحادیهاروپا نشان
میدهد تحصیلکردهها نگرش زیستمحیطی مناسبتری دارند و رفتارشان نیز متأثر از
همین نگرشهاست و براساس مالحظات زیستمحیطی ،کمتر از وسیله نقلیه شخصی
استفاده میکنند؛ زنان بیش از مردان موافق رفتارهای مناسب محیطزیست هستند و
اعمالی نظیر جداسازی زبالهها و توجه به برچسبهای زیستمحیطی را بیشتر انجام
میدهند؛ و مردم در حالت کلی با اقدامات تنبیهی و تنظیمی برای ایجاد رفتارهای
زیستمحیطی موافق هستند ،اگرچه در مواردی که اجرای عملی سیاستها پیش
میآید ،موافقت کمتر میشود .افراد طبقه پایین بیش از بقیه طبقات اجتماعی با اعمال
سیاستهای زیستمحیطی مخالف هستند ).(Witherspoon et al, 1995

درک منافع جمعی از کنش زیستمحیطی
البل ( )٠٣٣٠تحتتأثیر نظریههای مبادله و منافع به تشریح رفتار زیستمحیطی
میپردازد .این نظریهها ریشه در نظریههای انتخاب عقالنی همچون نظریههای منافع
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جمعی ،نظریه منافع شخصی جیمز کلمن و نظریه مبادله هومنز و امرسون دارند و نتیجه
تلفیقی آنها که در الگوهای نظری جدید موردنظر است تأکید بر این نکته است :هر
چه وزن متغیرهایی که به ارزیابی نفع عمومی و سود شخصی حاصل از رفتار میانجامد
بیشتر باشد امکان بروز رفتار هم افزایش مییابد و برعکس هر چقدر درک هزینههای
عمل نزد فرد بیشتر باشد ،احتمال اقدام به عمل ضعیفتر است« .ارزیابی فایده» (سود
جمعی و شخصی) و «کاهش هزینههای عمل» دو مفهوم اساسی در این نظریه است .در
اینجا از مفهوم «درک منافع جمعی» حاصل از رفتار بهمنظور لحاظ کردن متغیرهای
غیرفردی مؤثر بر رفتار بهره خواهیم گرفت.
انتظار میرود کسانی که از رابطه مستقیم یا غیرمستقیم بین سالمت زیستمحیطی و
شکوفایی اقتصادی جامعه اطالع دارند و به آن باور دارند و همچنین کسانی که
مشکالت زیستمحیطی را تهدیدی برای زندگی اجتماعی میدانند دربرابر رفتارهای
زیستمحیطی خود حساس باشند و بیشتر عمل زیستمحیطی مناسب انجام دهند.
درواقع اینها کسانی هستند که به پیامدها و منافع جمعی عمل زیستمحیطیشان آگاه
هستند.

نگاه سازهگرایانه به رفتار زیستمحیطی
«نگرش سازهگرایانه اجتماعی بیشتر با این وجه از امور سروکار دارد که ما چطور
این جهان را میفهمیم و نه اینکه این جهان مادی مستقل از فهم ما چگونه است .آدمها
بر حسب معانیای که به اعیان بیرونی میدهند در مقابل پدیدههای بیرون از خودشان
عکسالعمل نشان میدهند» (لوزیک .)٠۰-٠5:٠٠۳٠ ،برخی متغیرهای مؤثر بر رفتار
زیستمحیطی براساس همین نگاه تعریف میشوند .اما برای درک متغیرهای مبتنی بر
نگاه سازهگرایانه ،باید به پیشینه مختصری درباره مطالعات گردشگری درخصوص رفتار
گردشگران توجه کرد.
اکثر تحقیقات حوزه گردشگری مبتنی بر نوعشناسیهایی هستند که عمدتاً از آثار
کوهن (٠555و  )٠555تأثیر گرفتهاند .اما منتقدان معتقدند اگرچه نوعشناسیهای کوهن
اطالعات زیادی درباره آنچه گردشگران تمایل به انجاماش دارند ،ارائه میکنند و
اینکه چگونه پولشان را خرج میکنند؛ انتظار چه چیز را دارند و چه انگیزههایی دارند؛
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اما توضیح نمیدهند که گردشگران چگونه رفتار خود را میسازند و به آن معنی
میدهند؛ و چگونه چنین تجربیاتی آنها را تحتتأثیر قرار میدهد .بهزعم مککیب،
مطالعات گردشگری در تمرکز روی فاعلیتها ،٠اهمیت گفتمان اجتماعی گردشگری
در شکلدادن و تعریف برداشتهای افراد از تجربههایشان را نادیده گرفتهاند .بسیار
مهم است توجه داشته باشیم که وقتی مردم درباره تجربیات سفر یا گذران تعطیالتشان
صحبت میکنند معموالً از گفتمانهای اجتماعی ـ فرهنگی مشترکی که در ارتباط با
نحوه گذران تعطیالت و زندگی اجتماعی در جامعه وجود دارد استفاده میکنند .مردم
رفتارهای خود را در ارتباط با رفتار سایرین طبقهبندی کرده و واژهها و دستهبندیها را
به شکلی خاص استفاده میکنند .با نادیدهانگاشتن متنی بودن ذاتی صحبتهای
گردشگران ،سایهای روی اعتبار تحقیق تجربی درباره تجربیات گردشگران بر مبنای
نوعشناسیهای کوهن افکندهشدهاست (.)MacCab,2000: 87
بنابراین همانطورکه کرواچ در نظریه «مواجهه گردشگر» استدالل میکند،
گردشگر پیوندی حسی و جسمی با محیط جدید برقرار میکند و این تعامل و معنایی
٠
که به آن داده میشود ،کلید درک تجربه گردشگری و رفتار گردشگر است .ادنسور
( )٠٣٣٠گردشگری را عملکردی پیچیده و چندمعنایی میداند و معتقد است،
گردشگران به شکلی مشابه معنای گوناگونی را ابراز میدارند و نوع «تعهد» ٠آنها به
اماکن ،انواع اعمالشان را سبب میشود (همان .)٠٣٠ :محققانی همچون اوری نیز
معتقدند که زیبا تلقیکردن جذابیتهای طبیعی توسط گردشگران نیز امری اجتماعی
است (.)Holden,2000: 20
توجه به اهمیت مسئله اجتماعیبودن ذهنیت گردشگران از سفر و مکان در تحقیقات
کیفی ،بهنوعی مشابه نگرش سازهگرایانه اجتماعی است که قبال توضیح دادهشد .از
منظری سازهگرایانه ،تصور گردشگران از مقصد و محیطی که در آن بهسر میبرند بر
رفتار آنها در قبال محیطزیست مؤثر است .مطالعات کیفی گردشگری نیز بر این نکته
تأکید میکنند که ذهنیت و تلقی اجتماعی گردشگران همان چیزی است که درک و
نگاه گردشگر به سفر ،مکان و در نتیجه رفتارهای گردشگری را شکل میدهد .بهنظر
میرسد «انگیزههای سفر» و «تصور ذهنی از مکان» را میتوان از هر دو منظر
1- Subjectivity
2- Edonsor
3- Allegiance
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سازهگرایانه و دیدگاههای جدید در مطالعات گردشگری ،متغیرهای مهم و تأثیرگذار
بر رفتارهای زیستمحیطی گردشگران تلقی کرد.

انگیزههای سفر

در ادبیات جامعهشناسی و انسانشناسی رفتار گردشگری ،اعتقاد بر این است که
انگیزههای مختلف سفر ،به انواع گردشگری و در نتیجه انواع رفتارها در
زیستمحیطهای فرهنگی و طبیعی جامعه مقصد میانجامد.
الف ـ طبق نظریههای مختلف گردشگران تفریحی بهطور کلی و گردشگران تفریحی
طبیعتگرا بهطورخاص یا با انگیزههایی مثل:
 .٠فرار و گریز از مسئولیت زندگی شهری ( ،)Boorstin,1964کسب نشاط بهعنوان
روشی برای فرار از تقالها و استرسهای ناشی از تطابق با جامعه مبدأ ،و ایجاد تغییر و
تنوع در مسیر کسالتبار و روزمرگی زندگی ،اقدام به مسافرت تفریحی میکنند
()Cohen, 1979؛ یا  .٠متأثر از انگیزههای ضدجهانشهری ( )Henrz,1990هستند و
تجربه آنها همان تجربه «خانه به اضافه طبیعت» است .عالوهبراین دو ،عوامل دیگری
هم به انگیزههای سفر تفریحی جهت میدهد از جمله .٠ :ماهیت جذابیتهای
گردشگری مثل ساحل و جنگل که تفریحی معرفی و شناسانده شدهاند  .۴تصویری که
از ساحل و طبیعت بهعنوان جایی برای بازی ،رهایی از کنترلهای هنجاری و تابوهای
جامعه مبدأ وجود دارد.
ب ـ انگیزههای گردشگران فرهنگی نیز عبارتاند از:
 .٠رفتن به آن سوی مرزهای فرهنگی خود ،شناسایی ناشناختهها و آشنایی با
فرهنگهای دیگر و خودآگاهی ()Cohen & Taylor, 1976؛
 .٠جستوجوی اصالت و اعتباری که حس میشود جامعه جدید فاقد آن است
()MacCannell, 1973؛
 .٠وجود جذابیتهای فرهنگیای که میتوانند ایجاد انگیزه نمایند و محرک رفتارهای
فرهنگی باشند.
 .۴تصویری که از فضاهای تاریخی و فرهنگی به مدد رسانهها در ذهن گردشگر نقش
میبندد .نکته مهم این است که تصور میشود انگیزههای فرهنگی برای سفر ،در مقایسه
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با انگیزههای تفریحی ،تأثیر مثبتتری بر رفتار زیستمحیطی دارند.

تصور از مکان
مفهوم تصویر ذهنی از سرزمینهای مقصد که در مطالعات گردشگری و بهخصوص
در مباحث اوری ( )٠55٣مطرح میشود ،مشابه بحث «شخصیت شهر» در مطالعات
شهری است .ریمون لودرو از اولین اندیشمندانی است که به واکاوی این مفهوم،
تحتتأثیر اندیشه مارکسی میپردازد« .در شخصیت شهر ،لودرو نوعی تداوم تاریخی را
میبیند که بهخصوص در شهرهای قدیمی نمایان است .قدیمیبودن به اعتقاد او نوعی
احساس امنیت به شهروندان میدهد که حاصل احساس تداوم در زمان است» (فکوهی،
 .)٠٠٥ :٠٠۳٠شخصیت شهر حاصل بیان شهروندان از حیات شهری خود است و بیشتر
بر محور کارکردی یا موقعیت اقلیمی شکل میگیرد .در این مفهوم «ما با ترکیبی از
واقعیت روزمرگی و بازنمود این واقعیت در ذهن کسانی که آن را مستقیماً تجربه
میکنند و همینطور کسانی که صرفا «تصور»ی از تجربه مادی آن دارند روبهرو
هستیم» (همان.)٠٠٥ :
این مفهوم در مطالعات گردشگری به نوع دیگری مطرح میشود .در اینجا بیان
گردشگران از مقصد مهم است و از دید اوری این بیان بیش از هر چیز توسط رسانهها
خلق میشود .او در بیان مفهومی با نام «نگاه خیره گردشگر» به اشباع رسانهای جامعه
مدرن اشاره میکند ،که از طریق آن درک افراد از کشورها و مناطق معین ،بر مبنای
تصویرهایی شکل میگیرد که آنان از رسانهها دریافت میکنند و این تصاویر در عمل
تبدیل به تجربهای اساسی میشوند که مجموع برداشتها و تلقیهای مربوط به یک
مکان یا مقصد گردشگری را خلق میکند (بنت .)٠٠5-٠٠5 :٠٠۳۰ ،درحالیکه بحث
اوری تصویر تفریحی و بر مبنای لذت گردشگران از مقاصد توریستی را نشانه
گرفتهاست ،بهنظر میرسد میتوان همچون شخصیتهای شهری مختلف از تصویرهای
متنوعی که گردشگران از مقاصد گردشگری در ذهن دارند سخن گفت.

فرضیات و مدل تحقیق
مبانی نظری ارائهشده امکان طرح فرضیات زیر را فراهم میکند .این فرضیات حول
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بررسی تأثیر متغیرهای ارزشهای زیستمحیطی ،نگرشهای زیستمحیطی ،دانش
زیستمحیطی ،درک منافع محیطزیست و رفتار زیستمحیطی ،انگیزههای سفر و
تصور از مکان و مقصد سفر سامان یافتهاند.
 .٠هرقدر گردشگران ارزشهای زیستمحیط فراتری داشته باشند ،رفتار زیستمحیطی
آنها در محیط مقصد مناسبتر است.
.٠گردشگرانی که دانش زیستمحیطی بیشتری دارند ،رفتار زیستمحیطی مناسبتری
بروز میدهند.
 .٠هرقدر گردشگران درک و شناخت بیشتری از منافع اقتصادی محیطزیست داشته
باشند ،رفتار مناسبتری خواهند داشت.
 .۴هرقدر انگیزههای سفر گردشگران فرهنگیتر باشد ،رفتارهای زیستمحیطی
مناسبتری انجام میدهند.
 .٥هرقدر تصور گردشگران از مکان ،فرهنگیتر باشد ،رفتار زیستمحیطی مناسبتری
خواهند داشت.
همچنین روابط میان متغیرهای مطرح شده بهصورت یک مدل مسیر نیز مدلسازی
شدهاست .تصور میشود دانش زیستمحیطی بر ارزشهای زیستمحیطی و همچنین
درک منافع اقتصادی محیط زیست تأثیر بگذارد .در ضمن ،تصور از مکان نیز بر تعیین
انگیزههای سفر مؤثر باشد .برایناساس مدل مسیر زیر شکل نهایی ارتباط میان متغیرهای
ارائه شده را بیان میکند .مدل نشان میدهد که رفتار زیستمحیطی تابع دو دسته عوامل
است؛ عواملی که با شناختها و ارزشهای زیستمحیطی فرد سروکار دارند ،و
عواملی که با شرایط مکان گردشگری و انگیزه گردشگری ارتباط دارند .درخصوص
گروههای خاصی از گردشگران ،نظیر اکوتوریستها ،انگیزههای گردشگری میتواند
تحتتأثیر دسته اول عوامل نیز باشد ،که با توجه به تأکید پژوهش حاضر بر
گردشگرانی که اکوتوریست نیستند ،این ارتباطات درنظر گرفته نشدهاست.
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انگیزه گردشگری

رفتار زیستمحیطی

تصور از مکان

ارزشهای زیستمحیطی

دانش زیستمحیطی

درک منافع زیستمحیط

شکل  .7مدل متغیرهای مؤثر بر رفتار زیستمحیطی گردشگران

روششناسی
تعاریف عملیاتی متغیرها و مقیاسسازی
کوشش شده است تا عملیاتی کردن متغیرها تا حد ممکن به کمک ابزارهایی که در
بقیه تحقیقات در سطح بینالمللی از آنها استفاده شدهاست صورت گیرد تا مقایسهپذیر
بودن یافتهها تسهیل شود.

متغیر وابسته :رفتار زیستمحیطی گردشگران
شاخصهای لحاظشده در اینجا شامل:
 .٠میزان عالقمندی به انجام فعالیتهای گردشگری مضر برای طبیعت مثل برافروختن
آتش در جنگل ،استفاده از چوب درختان برای پختوپز ،پاکسازی خودسرانه طبیعت
برای برپایی چادر ،آلودهکردن نهرها و رودها ،شستن اتومبیل در طبیعت؛
 .٠فکر کردن به تولید زباله کمتر در مقصد؛
 .٠فکر کردن به پیامدهای زیستمحیطی منفی سفر؛
 .۴رعایت رفتار زیستمحیطی در فضاهای تفریحی طبیعی؛
 .٥حساس بودن به رعایت رفتار زیستمحیطی از سوی دیگران است.

متغیرهای مستقل
 )٠دانش زیستمحیطی؛ این متغیر دربرگیرنده اطالع درباره برخی مفاهیم
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زیستمحیطی و همچنین خطراتی است که محیط زیست را بهطور جدی تهدید
میکنند .پرسش درباره زبالههای خطرناک ،الیه اوزون ،زمان الزم برای تولید خاک
در طبیعت ،علل نابودی حیوانات و گیاهان جنگلهای ایران ،عامل اصلی تولید
منوکسید کربن در ایران ،علت اصلی آلودگی رودخانهها و نهرها ،و مهمترین علت
فرسایش خاک در پارکهای جنگلی ،برای سنجش این متغیر استفاده شدهاست.
 )٠ارزشهای زیستمحیطی؛ برای سنجش ارزشهای زیستمحیطی از طیفی که اولین
بار توسط دانلپ ( )٠٣٣٣ساخته شدهاست استفاده کردهایم .جوهره اصلی این طیف
قراردادن ارزشهای زیستمحیطی در مقابل ارزشهای طرفدار صنعتیشدن و
رشداقتصادی به بهای نابودی طبیعت است و در آن میزان باور خطرناکبودن جنبههای
منفی صنعتیشدن حائز اهمیت است.
 )٠درک منافع محیطزیست؛ برای سنجش درک افراد از منافع اقتصادی محیط زیست،
از ایشان خواسته شده بود نمرهای بین  ٠تا  ٠٣به اهمیت اقتصادی جنگلها و مراتع،
منابع آبی ،تاالبها و دریاچهها ،گونههای گیاهی و جانوری حیات وحش ایران ،دریا و
آبزیان موجود در آن ،و خاک کشاورزی تخصیص دهند .جمع نمرات تخصیص داده
شده به منابع محیطزیست ،بهعنوان نمره درک فرد از اهمیت اقتصادی محیط زیست
لحاظ شدهاست.
 )۴انگیزههای سفر؛ گفتهشده که گردشگران ممکن است با انگیزههای متفاوتی سفر
کنند ،لیکن در این تحقیق دو انگیزه تفریحی و فرهنگی مدنظر قرار گرفتهاند .پنج و سه
گویه به ترتیب برای سنجش انگیزههای تفریحی و فرهنگی گردشگران نمونه بهکار
گرفته شدهاست .اولویت خرید ،بازی و ورزش ،دور شدن از شلوغی شهر ،بودن با
خانواده و لذت بردن از سفر به مثابه شاخصهای انگیزههای تفریحی؛ و اولویتداشتن
آشنایی با فرهنگهای دیگر ،آشنایی و شناخت طبیعت ،و بازدید از بناهای تاریخی و
مراکز فرهنگی بهمثابه شاخصهای انگیزه فرهنگی بهکار گرفته شدهاند.
 )٥تصور از مکان؛ برای سنجش تصور افراد از مکانی که در آن به سر میبرند ٠٠گویه
بهکار گرفته شدهاست .از افراد خواسته شدهبود درباره اینکه فکر میکنند شهری که
در آن به سر میبرند بیشتر برای کدامیک از امور بیانشده در گویهها مناسب است،
براساس انتخاب نمرهای بین ٠تا ٥قضاوت کنند .این امور عبارت بودهاند از :تفریح و
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خوش گذراندن ،تجربهکردن احساس و هویت ایرانی ،آزادی از قیدوبندهای زندگی
شهری ،کسب تجربههای فرهنگی جدید ،آشنایی و بازدید از اماکن و بناهای تاریخی،
لمس و دیدار بخشی از فرهنگ مادی ایران ،لذتبردن از معماری و میراث گذشته،
احساس فراغت و آزادشدن از دست بقیه مردم ،احساس یکیشدن با طبیعت ،روزهای
خوبی را با خانواده گذراندن ،در بازارگشتن و خریدکردن .پنج گویه بیانگر تصوری
تفریحی و شش گویه نشان از تصوری فرهنگی از مکان دارند .نسبت میانگین نمره
تصور فرهنگی به تصور تفریحی ،بهعنوان متغیر تصور از مکان استفاده شدهاست.
هرقدر این نسبت باالتر باشد ،بیانگر تصور فرهنگیتر پاسخگو از مکان است.
برای ارزیابی میزان اعتبار و روایی ابزار اندازهگیری از روش اعتبار صوری و برای
سنجش میزان اعتماد یا پایایی مقیاسها ،پس از بررسی پرسشنامه در یک نمونه
٥٣نفری ،از آلفای کرونباخ استفاده شدهاست .ضریب آلفای کرونباخ تمامی طیفهای
استفادهشده برای این تحقیق در محدوده قابل قبول و بیش از  ./5بودهاست.
جامعه آماری این تحقیق گردشگران دو شهر چالوس و اصفهان بودهاند .انتخاب
چالوس و اصفهان از آن جهت بودهاست که تصور میشد گردشگران دو تصور
متفاوت از این دو شهر درنظر دارند .تصور میشد گردشگران شهر اصفهان تصوری
فرهنگی از این شهر داشته باشند و گردشگران چالوس نیز با تصور مقصدی تفریحی
راهی این مکان شدهاند .حجم نمونه ٠٥٣نفر بودهاست که از این تعداد ٠٥٣نفر به
گردشگران شهر اصفهان و ٠٣٣نفر به گردشگران چالوس تعلق داشتند .برخالف
پیمایش جلوی منازل یا مکانهای مشخص ،گردشگران در این شهرها در مکانهای
مشخصی حضور نداشتهاند و ترکیب ویژگیهای آنها نیز در نقاط مختلف شهر
مشخص نبودهاست .با اینحال سعیشده با استفاده از سهمیههای مشخص برای
وِیژگیهای جمعیتشناختی نظیر سن ،جنسیت و تحصیالت ،تا حد ممکن نمونهای
تصادفی از گردشگران بررسی شود.
پس از گردآوری دادهها بهوسیله تکنیک پرسشنامه ،دادههای نهایی توسط برنامه
نرمافزاری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند بهاینمنظور در سطح توصیفی از
جداول یکبعدی و شاخصهای مرکزی همانند میانگین ،میانه و نما ،در سطح استنباطی
از آزمون همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفادهشدهاست.
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یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
الف ـ 
طبق جدول شماره ٠بیش از نیمی از پاسخگویان زن هستند .اکثر آنها در رده سنی
 ٠٣-٠٥سال قرار دارند و میانگین سنی آنان تقریبا  ٠٠/٥سال است .اغلب آنان دارای
تحصیالت لیسانس و شاغل میباشند .نسبت اکثر پاسخگویان با سرپرست خانوار ،فرزند
ذکر شد.
بر مبنای دادههای اخذشده از متغیرهای مستقل مشخص شد که حدود 5٠درصد از
پاسخگویان در مورد گویههای مربوط به ارزشهای زیستمحیطی بدون نظر هستند.
نیمی از آنان دارای انگیزه فرهنگی در سطح متوسط و ۰٥درصد دارای انگیزه تفریحی
در سطح متوسط میباشند .حدود ٠۳درصد از پاسخگویان دارای تصور فرهنگی
متوسط هستند ،درحالیکه تصور تفریحی اکثر آنان ( ۰۰درصد) در سطح متوسط
گزارش شدهاست .سرمایه فرهنگی ٠5درصد از جامعه آماری کم است .تقریباً نیمی از
آنان نیز دارای دانش زیستمحیطی کمی هستند .بیش از 5٣درصد از پاسخگویان
دارای رفتار زیستمحیطی در سطح کم هستند.
جدول . 7خالصه اطالعات توصیفی متغیرها
شاخصهای مرکزی
ردیف

متغیر

میانگین

میانه

فراوانی

نما
فراوانی

درصد

1

جنسیت

-

-

زن

12١

٥3/٤

3٥٣

8

سن

33/٤8

38

1٥-3٣

1٦8

٤١/8

3٤3

3

تحصیالت

٤

وضع فعالیت

-

-

لیسانس

2٣

8٥/١

3٤1

شاغل

13٦

٤1/8

33٣

٥

نسبت پاسخگو با
سرپرست

-

-

فرزند

118

3١/2

388

١

ارزش زیستمحیطی

-

بینظر

بینظر

8٥٥

١8/2

3٥٣

2

انگیزه فرهنگی

-

2

انگیزه تفریحی

-

1٣
11

تصور فرهنگی
تصور تفریحی

-

کم و
بیش
کم و
بیش
کم
کم و

گزینه

کل

کم و بیش

1١٥

٥٣

3٥٣

کم و بیش

882

٦٥/٤

3٥٣

کم و بیش
کم و بیش

133
831

32
٦٦

3٥٣
3٥٣
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شاخصهای مرکزی
ردیف

متغیر

میانگین

18

سرمایه فرهنگی

13

دانش زیستمحیطی

-

میانه

فراوانی

نما
گزینه

فراوانی

درصد

کل

بیش

رفتار زیستمحیطی
گردشگران

-

کم

کم

132

32/٤

3٥٣

کم

کم

1١8

٤2/1

3٥٣

کم

کم

8٥2

١3/١

3٥٣

عالوهبراین طبق میانگین نمرات (دادههای جدول ضمیمه) از بین منابع معدنی و طبیعی
درنظر گرفتهشده نیز پاسخگویان اهمیت اقتصادی بیشتر را برای منابع نفت (با میانگین
 ) ۳/٠5و گاز ( )۳/٠قائل هستند تا منابعی مثل جنگل ،آب ،تاالبها و غیره.

ب ـ یافتههای تحلیلی
برای آزمون تجربی فرضیات ،از آزمون همبستگی پیرسون ،مدل رگرسیونی و همچنین
تحلیلمسیر استفاده شده؛ هریک از فرضیات بهصورت مجزا به کمک آزمون همبستگی
پیرسون بررسی شدهاند .سپس مدلسازی رگرسیونی برای تعیین میزان تأثیر متغیرهای لحاظ
شده در تبیین رفتار زیستمحیطی انجام شدهاست .در نهایت ،تحلیل مسیر برای آزمودن
مدل ارائهشده درباره ساختار ارتباط میان متغیرهای مستقل و وابسته اجرا شدهاست.
جدول شماره ٠نتیجه آزمون همبستگی پیرسون میان متغیرهای مستقل فرضیات و
متغیر وابسته یعنی رفتار زیستمحیطی را نشان میدهد.
ارزشهای زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی گردشگران
در سطح نمونه تحقیق میان ارزشهای زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی رابطهای
معنادار و مستقیم وجوددارد .درواقع هرچه بر میزان ارزشهای زیستمحیطی
افزودهشده ،رفتار زیستمحیطی مناسب نیز افزایش یافتهاست .شدت این رابطه بهطور
کلی ضعیف و در چالوس بیشتر از اصفهان میباشد.
دانش زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی گردشگران
بین دانش زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی رابطهای مستقیم و غیرمعنادار
وجوددارد .بنابراین این فرضیه تأیید نشدهاست .لیکن میتوان عدم ارتباط معنادار میان
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دانش زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی را در متغیرهای واسط دیگری جست .همان-
طوری که وردوگاو و همکاران ( )٠٣٣٠و فریک و همکاران ( )٠٣٣۴اشاره داشتند دانش
زیستمحیطی بهطور غیرمستقیم و با واسطه متغیرهای دیگری به رفتارهای زیستمحیطی
میانجامد .دانش زیستمحیطی در ارتباط با نگرشهای زیستمحیطی و نگرشهای
زیستمحیطی تحت سیطره ارزشهای خاص فایدهگرایانه ،مذهبی زیستمحیطی و ملی
میباشد؛ در این میان برخی متغیرهای میانجی دیگری چون طبقهاجتماعی و جنسیت نیز
میتواند در پیوستار منتهی به رفتارهای زیستمحیطی افراد نقش داشته باشند.
درک منافع زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی گردشگران
بین دو متغیر درک منافع زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی رابطهای مستقیم و
ضعیف وجوددارد .با توجه به اینکه سطح معناداری این رابطه در چالوس تأیید
نشدهاست .به عبارتی با باالرفتن درک منافع زیستمحیطی ،بهنسبت ضعیفی رفتار
زیستمحیطی افزایش مییابد .البل ( )٠٣٣٠بروز رفتار زیستمحیطی منتج از درک
منافع زیستمحیطی را از سویی منوط به درک هزینههای عمل نزد فرد میداند.
هرچقدر درک هزینههای عمل نزد فرد بیشتر باشد ،احتمال اقدام به عمل ضعیفتر
میگردد .این امر این احتمال را تقویت مینماید که ممکن است رابطه ضعیف مشاهده
شده میان درک منافع زیستمحیطی گردشگران و رفتار زیستمحیطی نزد ایشان
برآیند درک هزینههای عمل نزد گردشگران در مقصد باشد.
تصور از مکان و رفتار زیستمحیطی گردشگران
همانطور که اشارهشد ،براساس یک تقسیمبندی کلی تصور ذهنی افراد از مقاصد
گردشگری را میتوان در دو دسته تصور تفریحی و تصور فرهنگی از مکان طبقهبندی
کرد .با توجه به اینکه داشتن تصور فرهنگی از مکان بهطور کلی متضمن رفتارهای
فرهنگیتر از سوی گردشگران میباشد ،انتظار میرود گردشگرانی که تصور فرهنگی
از مقصد دارند ،رفتارهای زیستمحیطی مناسبتری را در برابر افرادی با تصور
تفریحیتر داشتهباشند .یافتههای جدول  ٠این نظر را تأیید میکند ،چنانچه گردشگران
با تصور فرهنگیتر بیشتر از گردشگران با تصور تفریحی به انجام رفتارهای
زیستمحیطی مناسب میپردازند.
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جدول .2بررسی رابطه متغیرهای مستقل و رفتار زیستمحیطی گردشگران به تفکیک شهر
متغیرهای مستقل
ارزشهای زیستمحیطی

دانش زیستمحیطی

درک منافع زیستمحیطی

تصور از مکان

انگیزههای سفر

میزان همبستگی

سطح معناداری

اصفهان

r =./8

./٣1

چالوس

r =./3٥

./٣٣

کل

r =./82

./٣٣

اصفهان

r =-./1

./81

چالوس

r =-./12

./٣1

کل

r =./٣١

./1٤

اصفهان

r =./32

./٣٣

چالوس

r =./٣١

./38

کل

r =./12

./٣٣1

اصفهان

r = ./35

./٣٣

چالوس

r = ./30

./٣٣1

کل

r = ./31

./٣٣

اصفهان

r = ٣/44

./٣٣

چالوس

r = ٣/3٥

./٣1

کل

r = ٣/3٥

./٣٣

انگیزههای سفر و رفتار زیستمحیطی گردشگران
در این تحقیق چنانچه پیش از این در بخش تعریف متغیرها اشارهشد ،میتوان از
انگیزههای تفریحی و فرهنگی بهمثابه دو سر طیف وسیع انگیزههای سفر نام برد .از آن-
جایی که انتظار داریم گردشگران تحصیلکرده ،هنرمند و بهطورکلی افرادی با سرمایه
فرهنگی بیشتر انگیزههای فرهنگیتری از مسافرت داشته باشند ،بنابراین دور از منطق
نیست که رفتارهای مسئوالنهتری را به محیط پیرامونشان در پیش بگیرند .یافتههای
جدول  ٠نشان میدهد که متغیر «انگیزه فرهنگی» بیشتر از «انگیزه تفریحی» قابلیت
پیشبینی رفتار زیستمحیطی مناسب را دارد و به این ترتیب این فرضیه تأیید شدهاست.
بهطورکلی ،یافتهها و تحلیل آماری پیرسون فرضیات اصلی تحقیق را به جزء یک
مورد تأیید میکند .رفتار زیستمحیطی گردشگران با ارزشهای زیستمحیطی ،درک
منافع زیستمحیطی ،تصور فرهنگی و انگیزه فرهنگی رابطه مستقیم و معنادار دارد.
درحالیکه میان دانش زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی گردشگران رابطه معناداری
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مشاهده نشد .نکته حائز اهمیت آن است که همانگونه که در مدل مسیر رابطه میان
متغیرهای مؤثر بر رفتار زیستمحیطی گردشگران آمده ،دانش زیستمحیطی بر ارزش-
های زیستمحیطی و درک منافع زیستمحیطی افراد مؤثر است .نتایج یافتههای حاضر
نشانداد که شدت رابطه میان ارزشهای زیستمحیطی و رفتار زیستمحیطی
گردشگران بهطورکلی ضعیف و از سوی دیگر درک منافع زیستمحیطی و رفتار
زیستمحیطی گردشگران ضعیف بوده است .حال این فرض محتملتر میشود که
بخشی از یافتههای حاضر در ارتباط میان دانش ،ارزش و درک منافع زیستمحیطی
افراد قدرت تبیینکنندگی مییابد.
در ادامه ،به منظور تشخیص همزمان اثر کلیه متغیرهای مستقل بر رفتار
زیستمحیطی ،از روش تحلیلی چندمتغیره استفادهشده است .اطالعات جدول شماره٠
نشان میدهد که از بین  ٥متغیر مستقل  ۴مورد آنها در مجموع میتوانند  ۰٣درصد از
تغییرات رفتار زیستمحیطی را تبیین نمایند .مقایسه ضرایب رگرسیونی استاندارد
حاکی از آن است که متغیر انگیزه بیشترین سهم را در تغییرات متغیر وابسته دارد.
جدول  .3محاسبه رگرسیون چندمتغیره با روش  stepwiseبرای بررسی تأثیر همزمان
متغیرهای مستقل بر رفتار زیستمحیطی
متغیرهای مستقل

متغیرهای داخل
معادله

متغیرهای خارج
از معادله

ضریب رگرسیونی
استاندارد (بتا)

سطح معناداری

انگیزه فرهنگی برای سفر

./3٥

./٣٣

ارزشهای زیستمحیطی

./12

./٣٣

تصور از مکان تصور فرهنگی /تصور تفریحی

./٣2

./٣٣٥

درک منافع زیستمحیطی

./٣8

./٣٣1

دانش زیستمحیطی

-./٣٤

./8٣

در مرحله بعد متغیر ارزشهای زیستمحیطی دارای بزرگترین ضریب رگرسیونی
معنادار و مستقیم است .متغیر تصور از مکان سومین پیشبینیکننده رفتار زیستمحیطی
است و نشان میدهد که احتمال انجام رفتار زیستمحیطی مناسب در بین گردشگرانی
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که تصور فرهنگیتری دارند در مقایسه با گردشگرانی با تصور تفریحیتر  ./٣5است.
درک منافع زیستمحیطی در رتبه چهارم قرار دارد .همانگونه که از جدول  ۴برمی
آید ،متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیونی ،توانستهاند  ۰٣درصد ( )R=./۰٣از
تغییرات متغیر وابسته (رفتار زیستمحیطی گردشگران) را تبیین کنند .نتایج حاضر نشان
میدهد تبیین ذهنی منتج از ذهنیت اجتماعی گردشگران از منظر سازهگرایانه ،درباره
انگیزههای سفر ،ارزشها و تصور افراد از مقصد در مقایسه با عوامل موقعیتی و
اجتماعی همچون درک منافع زیستمحیطی قدرت تبیینکنندگی بیشتری در رفتارهای
زیستمحیطی خاص افراد داشتهاند.
جدول  .۴شاخصها و آمارهای تحلیل رگرسیونی برای تبیین رفتار زیستمحیطی خاص
ضریب همبستگی چندگانه

1٧./

ضریب تعیین

1٦./

ضریب تعیین تعدیل شده

12./

خطای استاندارد

21./

برای ارزیابی میزان تناسب و همخوانی دادهها با مدل و پیبردن به سازوکار اثر متغیرها
بر یکدیگر ،در این مرحله از تحلیل مسیر استفاده کردهایم .نمودار زیر مدل نهایی تحقیق را
با توجه به تحلیل مسیر صورت گرفته بر مبنای تحلیل رگرسیونی مسیرها نشان میدهد.
انگیزه گردشگری

ارزشهای زیستمحیطی
/22

./31

.

رفتار زیستمحیطی

./2٧
./37
تصور از مکان

./7٧

./72

درک منافع زیستمحیط

شکل  .2مدل نهایی مسیر متغیرهای مؤثر بر رفتار زیستمحیطی گردشگران

نمودار شماره  ٠نشان میدهد که متغیرهای مستقل تحقیق از طریق تحلیل مسیر چه
تأثیری بر متغیر وابسته رفتار زیستمحیطی دارند .بر حسب این مدل ،تصور از مکان با
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مجموع بتای  ./5٥بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته تحقیق دارد .بعد از آن متغیر درک
منافع زیستمحیطی با بتای  ./٥5بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار زیستمحیطی
گردشگران تأثیر میگذارد .انگیرهها و ارزشهای زیستمحیطی نیز بهطور مستقیم تأثیر
قابل مالحظهای در حد  ./٠٥و  ./٠5بر متغیر وابسته دارند .طی فرایند تحلیل رگرسیونی
مسیرها متغیر دانش زیستمحیطی به دلیل معنیدار نبودن بتای بدستآمده از مدل کنار
گذاشتهشد .در جدول شماره ۴اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر رفتار
زیستمحیطی آورده شدهاست.
جدول  .1اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر رفتار زیست محیطی
متغیرها

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

تصور از مکان
درک منافع زیست محیطی
انگیزههای زیست محیطی
ارزشهای زیست محیطی

./31
./12
./3٥
./82

./٤٤
./٤1
ندارد
ندارد

./١٥
./٥2
./3٥
./82

در میان متغیرهای مؤثر بر رفتار زیستمحیطی ،تصور از مکان بیش از سایر
متغیرهای بر رفتار زیستمحیطی تأثیرگذار بود .نمایانشدن تأثیر تصور از مکان بر رفتار
زیستمحیطی زمانی مهمتر میگردد که همانگونه که اوری ( )٠55٣اشاره میکند این
تصور بیش از هر چیز توسط رسانهها خلق میشود .تصویرهایی که رسانهها ارائه
میدهند در طول زمان مبدل به تجربه و فهمی از جهان پیرامون توسط گردشگران
میشود .ذهنیت ،انگیزهها و تعابیر اجتماعی گردشگران زمینه نگاه گردشگران به سفر،
مکان و در نهایت رفتارهای زیستمحیطی گردشگران را شکل میدهد .یافته حاضر
درباره نقش پررنگتر تصور از مکان بر رفتارهای زیستمحیطی گردشگران از یک
سو و از جانب دیگر توجه به تأثیر اشباع رسانهای بر درک گردشگران؛ مداقه جدی در
عملکرد رسانهها در ایجاد مکانیزم منجر به رفتارهای زیستمحیطی گردشگران در
جامعه ایران را نضج میبخشد.
در کنار تصور از مکان ،درک منافع زیستمحیطی متغیر بعدی بوده که بر رفتار
زیستمحیطی گردشگران مؤثر بود .نکته حائز اهمیت آن است که درک منافع
زیستمحیطی که به ارزیابی نفع عمومی و سود شخصی حاصل از رفتار میانجامد
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متغیری غیرفردی و منتج از عوامل موقعیتی و اجتماعی است .اینکه چطور گردشگران
جهان پیرامونشان را فهم میکنند و در این میان عوامل موقعیتیاجتماعی چه نقشی ایفا
میکنند اهمیت بهسزایی در فرایند منتهی به رفتارهای زیستمحیطی مییابد.

بحث و نتیجهگیری
طبق ایدهای سازهگرایانه در این تحقیق میتوان مدعی شد که الگوهای رفتاری
گردشگران در محیطزیست مقصد تا حدود زیادی بیانگر چگونگی دید آنها به
محیطزیست مقصد گردشگری است .به عبارت دیگر ،عوامل مؤثر بر درک و تعریف
مسئله محیطزیست از یک سو و ذهنیت برساخته گردشگران از سفر و مکان از سوی دیگر
بر رفتار زیستمحیطی گردشگران مؤثر است .بهاینترتیب در تحقیق حاضر ،زمینههای
شناختی و ذهنی رفتار زیستمحیطی گردشگران که درواقع شاخص عملی چگونگی
مصرف محیطزیست است ،مورد مطالعه قرار گرفت .سؤال اصلی تحقیق ،آشکار ساختن
نقش عوامل سازهای شناخت محیطزیست بهمثابه یک مسئله اجتماعی نزد گردشگران بود.
ضمناً این عوامل در دو نوع گردشگری (گردشگری تفریحی ـ طبیعتگرا و گردشگری
فرهنگی) مورد مقایسه قرار گرفتند ،تا تأثیر احتمالی نوع گردشگری نیز بررسی شود.
یافتههای پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنیدار بین رفتار زیستمحیطی
گردشگران با ارزشهای زیستمحیطی ،درک منافع زیستمحیطی ،انگیزههای سفر و
تصور ذهنی از مقصد گردشگری است .باوجوداین ،آزمون همبستگی پیرسون بر رابطه
تقریباً ضعیف این متغیرها تأکید دارد ،ضمن اینکه طبق نتایج بدستآمده متغیر دانش
زیستمحیطی رابطه معنیداری با رفتار زیستمحیطی گردشگران بررسی شده نداشت.
در حقیقت نتایج حاکی از یک رابطه ضعیف بین ذهنیت (نگرش) و عمل (رفتار)
زیستمحیطی است .در مطالعات محیطزیست و انرژی ،دالیل متعددی برای مغایرت
نگرشها با رفتارها ارائه شدهاست .استر معتقد است که تبدیل نگرشها به عمل به
سهچیز بستگی دارد که:
٠ـ آزادی افراد در تحققیافتن نگرشها در عمل؛
٠ـ میزان کنترل اجتماعی در جهت تبدیل نگرشها به عمل؛
٠ـ امکان فرار از کنترل اجتماعی ) .(Ester,1984:10توسلی نیز به اهمیت هنجارها
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اشاره کردهاست .به اعتقاد وی هنجارهای قوی اجتماعی میتوانند جبرانکننده مجموعه
عواملی باشند که مانع از تبدیل نگرشها به عمل میشوند (توسلی ،ص .)5۴
پیرکو و نورن نیز تالش کردهاند تا برای فاصله گرفتن اعمال از نگرشها تبیینی
مناسب ارائه کنند .به عقیده آنها ،مطابق نظریه ناهماهنگی شناختی 1فرد بهدنبال ایجاد
تعادلی میان شناخت ،عاطفه و کنش خود است .هنگامی که عدم تعادلی میان دانش و
کنش رخ میدهد ،فرد میکوشد تا آنرا کاهش دهد .این تعادل میتواند بهوسیله تغییر
نگرش یا تغییر در رفتار حاصل شود .در شرایطی که موانع ساختاری بروز میکنند افراد
ترجیح میدهند تا آن عاملی را که راحتتر قابل تغییر است و به کاهش ناهماهنگی
شناختی نیز میانجامد انتخاب کنند .به همیندلیل ،غالباً نگرشها رهاشده و رفتار در
راستای ناموافق با نگرش تغییر میکند ).(Pyrko&Noren,1998:4
عالوهبر عواملی که بهطورکلی بر رفتار افراد در مقابل محیطزیست تأثیر میگذارد،
تفاوت ماهوی فعالیتها ،انگیزها و تصورات گردشگری از شهروندان عامل تأثیرگذار
دیگری است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .چنانچه نتایج نشان داد رابطه بین
متغیرها در گردشگری اصفهان و چالوس با یکدیگر متفاوت است .مطالعات نشان میدهند
به میزانی که گردشگری تفریحی در سمتوسوی نابودی عناصر فرهنگی و اکولوژیکی
مقاصد گردشگری پیش میرود ،گونههای جایگزین گردشگری همچون اکوتوریسم و
گردشگری فرهنگی میتوانند در حفظ محیطزیست میزبان تأثیرگذار باشند.
نهایت آنکه با اذعان به نتایج تحقیق حاضر از نقش هر یک از متغیرهای مورد
مطالعه در تبیین رفتارهای زیستمحیطی گردشگران و روابطی که میان این متغیرها
دیدهشد توجه به متغیرهای موقعیتی و اجتماعی بهعنوان تبیینکنندههای عینی در ارتباط
با تبیینکنندههای ذهنی در شکلگیری رفتارهای زیستمحیطی گردشگران نمایانتر
میگردد .چنانکه قبال نیز اشاره شد متغیرهای مهمی چون تصور از مکان و درک
منافع زیستمحیطی در پیدایش رفتارهای زیستمحیطی گردشگران ربط وثیقی با
عوامل موقعیتی و اجتماعی دارد .لذا اهتمام جدی به عوامل موقعیتی و اجتماعی در کنار
سایر متغیرها معطوف به تبیین رفتارهای زیستمحیطی در بعد نظری ،سیاستگذاریها و
برنامهریزیهای کالن مرتبط با فعالیتهای گردشگری ضرورت مییابد.
1- Cognitive dissonance
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