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چکیده
هـاي فسـیلی و انتشـارات    عمـده ناشـی از مصـرف زیـاد سـوخت     طورکه بهگرمایش جهانی

صـنعت  . محیطی در سـطح جهـان تبـدیل شـده اسـت     اکسیدکربن است، به مسئله مهم زیستدي
درصـد کـل گازهـاي    14اکسـیدکربن و انتشـار   درصـد از کـل دي  5گردشـگري عامـل انتشـار    

منظـور  هـایی کـه بـه   عـان در تـالش  نفگردشـگران در مقـام ذي  .اي در سطح جهان اسـت گلخانه
شود، نقش مهمی دارند و میزان مصـرف انـرژي   کاهش انتشارات کربن در گردشگري انجام می

بــراي موفقیــت در تغییــر .در گردشــگري، بــه میــزان زیــادي بــا رفتــار گردشــگران ارتبــاط دارد 
روي شناسـایی  اینبود، ازآگاه آنثر بر ؤباید از عوامل متقویت رفتار پایدار،و رفتارهاي ناپایدار 

جـویی در انـرژي و کـاهش انتشـار     قصد تغییر آن در راسـتاي صـرفه  عوامل مؤثر در بروز رفتار به
عوامـل تأثیرگـذار بـر تمایـل گردشـگران بـه       بررسـی  بـه ، نیزحاضرپژوهش. اندکربن بسیار مهم
جامعـۀ  . پرداختـه اسـت  "نظریه انگیزش محافظت"با استفاده از ساختار کربنکمانجام رفتارهاي 

انـد؛ بـا   آماري پژوهش، شهروندان سـاکن در منطقـۀ یـک تهـران درجایگـاه گردشـگران بـالقوه       
اي چهـار محلـه نیـاوران، زعفرانیـه، تجـریش و      اي چندمرحلهگیري خوشهاستفاده از روش نمونه

زیـه و تحلیـل   اي با طیف لیکرت و براي تجپرسشنامهازاهآوري دادهبراي جمعفرمانیه انتخاب و 
هاي تحقیق حـاکی از آن  یافته.سازي معادالت ساختاري استفاده شداز روش آماري مدلهاداده

ادراك آنان از میـزان  "،"پذیري از خطرادراك گردشگران از میزان آسیب"متغیرهاي کهاست
یر به ترتیـب داراي بیشـترین تـأث   "خودکارآمدي ادراك شده"و "شدههاي پیشنهادکارآیی پاسخ

.باشندمعنادار بر تمایالت رفتاري گردشگران می

وهــوا، کــربن، انگیــزش محافظــت، تغییــرات آباکســیدانتشــارات دي:واژگــان کلیــدي
.کربن، مصرف انرژيکربن، گردشگري کمرفتارهاي کم

mdziaee@gmail.comدانشیار گروه مدیریت گردشگري دانشگاه عالمه طباطبائی.1
ائیاستادیار گروه مدیریت گردشگري دانشگاه عالمه طباطب.2
Elmira.soltani@gmail.com)نویسنده مسئول(کارشناسی ارشد دانش آموخته دانشگاه عالمه طباطبائی.3
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مقدمه
هـاي انسـانی، انتشـار    محیطی ناشی از فعالیـت در میان عوامل مؤثر بر بروز معضالت زیست

درصـد از آثـار   60و حـدود  سهم بسـزایی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     1کربنسیداکدي
کربن اسـت  اکسیدهاي بشر، مربوط به انتشار گاز دياي ناشی از فعالیتانتشار گازهاي گلخانه

آمارهـاي  . آیـد شـمار مـی  ترین عوامل بهها، مصرف انرژي از مهمو در میان تمامی این فعالیت
نیز حاکی از آن است که افزایش تقاضـا و  2015در سال 2المللی انرژيینموجود در آژانس ب

کـربن در جهـان اسـت و از حـدود    اکسیدهاي فسیلی عامل اصلی افزایش ديمصرف سوخت
%  1/56رسـیده و  2013میلیـون تـن در سـال    32190بـه رقـم  1971در سال میلیون تن 13995

ــت   ــته اس ــزایش داش ــگ .)IEA،2015(اف ــنعت گردش ــهص ــزرگ  ري ب ــی از ب ــه یک ــرین مثاب ت
3وهـوا کربن، نقش مهمی در تغییرات آباکسیدکنندة گاز ديکنندگان انرژي و تولیدمصرف

اسـکات، املیونـگ،   (دلیل زیر فشار روزافزون براي مقابله بـا ایـن بحـران اسـت    همیندارد و به
ــون   ــرز، سیمپس ــلینگ، پیت ــوآ، گس ــرون، دوب ــه داوو).2008، 4بکن،ک ــین 5سدر بیانی در دوم

کـــه توســـط ســـازمان جهـــانی 6وهـــوا و گردشـــگريالمللـــی تغییـــرات آبکنفـــرانس بـــین
وهــوا و اتخــاذ برگــزار شــد، بــر رابطــه بــین توســعۀ گردشــگري و تغییــرات آب 7گردشــگري

در . اي در این صنعت تأکید شدرویکردهاي کاربردي براي کاهش انتشارات گازهاي گلخانه
هــاي ونقــل، اقامــت و فعالیــتتخمــین زده شــد کــه حمــل 2008دو تحلیــل مســتقل در ســال 

اکسـیدکربن در سـطح جهـان    درصـد از کـل دي  5گردشگري در مقصد، عامل انتشار حـدود  
تـري از سـهم گردشـگري در گرمـایش جهـانی برپایـه واداشـت        ارزیابی دقیق). 1جدول(است

ازهـاي هـوایی،   اي توسـط پرو خصـوص میـزان نشـر گازهـاي گلخانـه     ویژه در، بهRF(8(تابشی 
هـاي ناشـی از   درصـد از تمـام واداشـت   12,5تـا  5,2تخمین زده است کـه گردشـگري عامـل   

طـور نامسـاوي   مقدار بـه این(UNWTO/UNEP, 2008).است2005هاي بشري در سال فعالیت
. هاي صنعت گردشگري و انواع آن توزیع شده استبین زیرمجموعه

1. carbon dioxide (CO2)
2. International Energy Agency (IEA)
3. Climate change
4. Scott, Amelung, Becken, Ceron, Dubois, Gössling, Peeters, Simpson
5. Davos Declaration
6. The second International Conference on Climate Change and Tourism
7. United Nation World Tourism Organization(UNWTO)
8. Radiative forcing

.شدن تعادل انرژي توسط تغییرات جوي استمعیاري براي ارزیابی میزان مختل
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ي گردشگريهابن به تفکیک زیربخشکراکسیدتوزیع انتشارات دي: 1جدول 

علت اهمیت آن در گردشگري و دریکی از اجزاي عرصه گردشگري است که بهونقلحمل
و 1سرون(تحقیق و مطالعه شده استترگستردهها در مقایسه با سایر اجزا آن، بودن دادهدسترس
اکسیدکربن در گردشگري از درصد از کل انتشار گاز دي75). 2010، 2؛ میر، تل2003دوبوآ، 

در گردشگري 3درصد از کل ردپاي کربن40شود که پروازهاي هوایی عامل ونقل ناشی میحمل
توسعه و حالاي به کشورهاي درقارهینبیژه سفرهاي با مسافت طوالنی و وبهباشند یمگردشگري 

میر، تل، (کنندیاي که تعداد زیادي از گردشگران با هواپیما به این مناطق سفر ممقاصد جزیره
درصد نیز مربوط به 21زمینی با ماشین و ونقلحملدرصد مربوط به 32و پس از آن )2010

تن 19,2شوند، با انتشار حساب می"هاونقلحملدیگر "هاي تفریحی که جز کشتی. اقامت است
. ندباشدرصد از انتشارات گردشگري در سطح جهان می1,5اکسیدکربن عامل حدود متریک دي

زیست یطمحدوام، تأثیر بسزایی بر یبها با مصرف حجم زیادي آب، انرژي وکاالهاي هتل
کربن صنعت گردشگري مربوط به اقامت استاکسیددرصد از انتشارات دي21دارند و 

)(UNWTO,UNEP,WMO,2008 . سازمان جهانی گردشگري دامنۀ گسترده و متفاوتی از
ها و مصرف گونه اطالعات جامعی از تعداد تخته است اما هیچتأسیسات اقامتی را تعیین کرد

در جدول زیر میزان مصرف انرژي و انتشار . انرژي به تفکیک هرکدام ارائه ننموده است
:ها آمده استکربن در تعدادي از انواع اقامتگاهاکسیددي

1. Ceron
2. Mayor & Tol
3. Carbon footprint

(UNWTO, UNEP, WMO, 2008)



1395پاییز، 35شماره دهم،یازسال ، يگردشگرمدیریتفصلنامه مطالعات22

میانگین مصرف انرژي در انواع اقامتگاه: 2جدول 
ب اقامت انتشارات به ازاي هر ش

(kg CO2)یک نفر

مصرف انرژي به ازاي هر 
(MJ)شب اقامت یک نفر

نوع اقامتگاه

هاهتل6/20130
1هاکمپ سایت9/750

2هاپانسیون0/425

3تسهیالت خودپذیرا0/19120

4هاي گردشگريدهکده3/1490

5هاي تعطیالتخانه9/15100

میانگین تخمینی6/1598
(UNWTO, UNEP, 2008)

اکسیدکربن حاصل از اند که انتشارات ديتخمین زدهUNEPوUNWTOهاي سازمان
درمجموع(درصد افزایش خواهد یافت135یباً تقر2005در مقایسه با سال 2035گردشگري تا سال 

3,059Gt .(دهد افزایش که نشان می6ها بسیار به مطالعات پروژه مجمع جهانی اقتصاداین تخمین
. رسد، نزدیک استمیGt164/3به 2035اکسید کربن ناشی از گردشگري تا سال یزان نشر ديم

بیان مسئله و ضرورت تحقیق
محیطی حاصل از آن طی یستزهايبحرانو وهواآبشدن زمین و تغییرات افزایش گرم

نوانعبهسالی که 15از سال14و استشدهبرخوردارخاصیاهمیتازهاي اخیر دهه
به 2015سال .)1394ابتکار، (بوده استبه این سو 0002اند از سال ها ثبت شدهترین سالگرم

هاي جدید وهوا و اتخاذ تصمیمو تغییرات آب7دلیل توجه جهانی به دو موضوع توسعه پایدار
پاریس وهواآببرگزاري اجالس تغییرات . اي برخوردار استدر این دو حوزه از اهمیت ویژه

8نامه طبق توافق. کشور مؤید این فرایند است195در دسامبر این سال با حضور 
COP21 تا سال

کار اي بهکشورها باید حداکثر تالش خود را براي کاهش میزان نشر گازهاي گلخانه2020
.کربن متمرکز شده استاکسیددر این چارچوب بیشترین توجه بر سهم باالي انتشار دي. گیرند

میلیون تن گاز 9/525ایران با انتشار المللی انرژي، آژانس بین2015ارش سال طبق گز
1.campsites
2. pensions
3. Self-catering
4. Holiday villages
5. Vacation homes
6. World Economic Forum
7. Sustainable Development
8. Conference of the Parties Twenty-First Session
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اکسیدکربن حاصل منتشرکننده بیشترین میزان ديکشور01را در میان نهمکربن رتبه اکسیددي
با توجه به نقش بسزاي گردشگري در انتشار .اختصاص داده است به خود هاي فسیلیاز سوخت

شکل 2کربنکمدر راستاي اقتصاد 1کربنکمگردشگري وهوا، تغییرات آبکربن واکسیددي
"در گزارشی از مجمع جهانی اقتصاد با عنوان 2009بار در سال اولینگرفت و مفهوم آن

بر پایه اهداف این نوع از گردشگري . کار رفتبه"3کربنسوي سفر و گردشگري کمبه
چیسا، (و انتشارات کربن کمتر شکل گرفته استمصرف انرژي کمتر، انتشار آلودگی کمتر

کربن گردشگران جدا تواند از مصرف کمکربن نمیرسیدن به گردشگري کم).2010، 4گاتام
هاي آنان در مقصد بسیار با میزان ونقل، اقامت و فعالیترفتارهاي گردشگران در حمل. باشد

رفتن گردشگران اغلب باعث هدر. )5،2009لیو(مصرف انرژي و میزان انتشار کربن ارتباط دارد
اند که گردشگران مسئول یافته) 2010(پیترز و دوبوآ. شوندمنابع و افزایش ردپاي کربن می

با 2035بینی کردند که این رقم تا سال اند و پیشاکسیدکربن جهانیدرصد از دي4/4انتشار 
در حال افزایش باعث کمبود در این اندازه . شوددرصد در هرسال بیشتر می2/3میزان متوسط 

محیطی و وهوا و دیگر مشکالت جهانی زیستعرضه انرژي، افزایش انتشار کربن، تغییرات آب
کربن و نقش مهم گردشگران در میزان مصرف با توجه به اهداف گردشگري کم. شودمنابع می

گردشگري بر هاي مهم براي کاهش تأثیراي، یکی از روشانرژي و انتشار گازهاي گلخانه
کوپر، فلیچر، گیلبرت، (هاي رفتاري گردشگران استگرمایش جهانی، تغییر رفتار و گرایش

باید از عوامل مؤثر بر ،براي موفقیت در تغییر یا تثبیت رفتار سالم)6،1998:543شیفرد و ونهیل
ستاي قصد تغییر آن در راروي شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتار بهبود ازاینآگاه آن

ازیکی7نظریه انگیزش محافظت. جویی در انرژي و کاهش انتشار کربن بسیار مهم هستندصرفه
با توجه به . شودرفتار انسان استفاده میبرمؤثرعواملتشریحهایی است که برايتئورياز

شده هدف این پژوهش، بررسی عوامل تأثیرگذار بر تمایل به انجام رفتارهاي مبحث مطرح
در گردشگران با استفاده از ساختار نظریه انگیزش محافظت است تا با شناسایی این 8کربنکم

ها، قادر باشیم به شکل مؤثرتري به شناسایی عوامل و آگاهی از میزان اهمیت هر یک از آن
جویانه در انرژي و کاهنده کربن بهترین راه براي تشویق گردشگران براي اتخاذ رفتارهاي صرفه

.بحران گرمایش جهانی بپردازیمو مقابله با 
1. Low carbon tourism
2. Low carbon economy
3. Towards a Low Carbon Travel & Tourism Sector
4. Chiesa, Gautam
5. Liu
6. Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd, & Wanhill
7. Protection motivation theory

رفتارهاي صرفه جویانه در انرژي و کاهنده کربن.8
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پیشینۀ پژوهش
"اي با عنوان در مقاله1، یین باي و یانگ لیوکربنکمدر مطالعات خارجی در حوزه رفتارهاي 

با هدف بررسی ارتباط بین "چین2شهروندان شهر تیانجینِکربنکمی و رفتارهاي بر آگاهی کاوش
هاي ، ارزشکربنکممتغیر دانش 7اي شامل امهنشهروندان، پرسشو رفتارکربنکمهاي آگاهی

نفر از ساکنینِ 354هاي انگیزه، را بین ، موانع و محركکربنکم، رفتار کربنکم، نگرش کربنکم
همچنین چندین . انداند، توزیع کردهاي انتخاب شدهگیري خوشهشهر تیانجین که با روش نمونه

ستفاده از ساختار انگیزش محافظت انجام شده است براي با اوهواآبپژوهش نیز در حوزه تغییرات 
با تغییرات 4سازگاري فردي"در مطالعۀ خود  با عنوان ) 2010(3نمونه اوزبرگ هوس، فینکل، پل

هدف خود را بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ "شده از خطرنقش آگاهی و شدت ادراك: وهواآب
در "از خطرشدهادراكشدت "اند و تأثیر آگاهی برادهقرار دوهواآبرفتارِ سازگار با تغییرات 

نتایج این . افراد بررسی  و براي این امر از چارچوب نظریۀ انگیزش محافظت استفاده شده است
هاي کنندهبینیپیش"ارزیابی فائق آمدن بر خطر"و "ارزیابی تهدید"گر آن است که مطالعات بیان

؛ گروتمن، 2005، 5گروتمن، پت(باشندوهوا میتغییرات آبمهمی در جهت تالش براي مقابله با
رفتارهاي کاهندة کربن و "اي با عنوان، در مطالعه) 2014(هورنگ و همکاران ). 2006، 6روسویگ

اي ادراکی در مورد بازدیدکنندگان آسیایی طبق نظریۀ مطالعه- جویانۀ انرژي در گردشگريصرفه
7"جویانۀ انرژيِرفتارهاي کاهندة کربن و صرفه"هدف خود را کاوشِ"انگیزش محافظت

اساس نظریۀ چارچوب علمی این تحقیق نیز بر. اندیرگذار بر آن قرار دادهتأثگردشگران و عوامل 
گردشگر ورودي به کشور 512کار با روش پیمایشی، تعداد براي این. انگیزش محافظت است

هدف تحقیق با استفاده از . نظر قرار گرفتندتایوان براي سنجش رفتارهاي محافظت از محیط مد
پذیري ادراك یبآس"، "شده از خطرشدت ادراك"متغیر 4روش تحلیل رگرسیون خطی بررسی 

میزان ادراك شده از "و "شدههاي پیشنهادمیزان ادراك شده از کارایی پاسخ"، "شده از خطر
همچنین به بررسی تفاوت . آنان استبر تمایالت رفتاري گردشگران و رفتار واقعی"خودکارآمدي

گر آن است که متغیر نتایج تحقیق بیان. بین تمایالت رفتاري و رفتار واقعی گردشگران پرداخته است
کننده رفتار گردشگران بود همچنین تفاوتی ترین پیشبینیقوي"شده ازخودکارآمديمیزان ادراك"

. آماري پژوهش مشاهده شدآشکار بین تمایالت رفتاري و رفتار واقعی جامعه 

1. Yin Bai, Yong Liu
2. Tianjin
3. Osberghaus, Finkel, Pohl
4. Individual adaptation
5. Grothmann & Patt
6. Reusswig
7. Energy saving and carbon reduction behaviors
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گرفتهصورتمحیطییستزرفتارهايخصوصدرمطالعاتیاخیريهاسالدرهرچندایراندر
انجاممستقلايمطالعهکربنانتشاراتکاهشووهوا آبتغییراتبامرتبطرفتارهايبارابطهدراما

اده از نظریۀ انگیزش وهوا با استفهمچنین با محوریت گردشگري و تغییرات آب.استنشده
اي صورت نگرفته است، ولی چندین پژوهش با استفاده از ساختار این نظریه در محافظت نیز مطالعه

نامه مشابه پژوهش حاضر ها و پرسشهاي دیگر انجام شده که روش تحقیق و ساختار فرضیهحوزه
عواملبرخیشناسایی"ان با عنو) 1392(اي که توسط جوزي و همکارانطور مثال در مطالعهاست به
، هدف تعیین عوامل "محافظتنظریه انگیزشبراساساسمیرپاپغربالگريآزمونانجامبامرتبط

هاییپرسشنامهوسیلهبهاطالعات. اساس نظریۀ انگیزش محافظت استمرتبط با انجام این آزمون بر
نتایج این تحقیق . دشده، گردآوري شطراحیمحافظتانگیزشمتغیرهاي نظریهبراساسکه

میزان ادراك "با متغیرهاي ) رفتار(دهندة رابطه آماري معنادار بین انجام آزمایش پاپ اسمیرنشان
میزان ادراك شده "و "شدههاي پیشنهادشده از کارایی پاسخمیزان ادراك"، "شده ازخودکارآمدي

شدت ادراك شده از "متغیرهاي همچنین بین انجام آزمایش پاپ اسمیر و . بود"هاي پاسخاز هزینه
. رابطه معنادار آماري مشاهده نشد"شده از خطرپذیري ادراكآسیب"و"خطر

چارچوب نظري تحقیق
نسخه اصلی این . است"نظریه انگیزش محافظت"مدل مفهومی این پژوهش برگرفته از مدل 

فتارهاي بهداشتی ها و رتوسط راجرز براي توضیح اثرات ترس بر نگرش1975نظریه در سال 
بینی و مداخله در مثابه یک چارچوب براي پیشوسیعی بهطورتوسعه یافت و از آن پس به

. شده، پذیرفته شده استرفتارهاي محفاظتی و ترغیب مردم در جهت پیروي از رفتارهاي توصیه
فرآیند - 1: شناختی است که عبارت است از-ايمدل این پژوهش شامل دو فرآیند واسطه

متغیرهاي ارزیابی تهدید و ارزیابی فائق . آمدن بر خطرفرآیند ارزیابی فائق-2ارزیابی تهدید 
آمدن بر خطر با یکدیگر ترکیب شده و انگیزش محافظت یا همان تمایل به انجام رفتارهاي 

و "1شدت ادراك شده از خطر"متغیرهاي از ارزیابی تهدیدفرآیند. کربن را شکل می دهندکم
و فرآیند ارزیابی فائق آمدن بر خطر از متغیرهاي "2پذیري ادراك شده از خطریبآسن میزا"
4میزان ادراك شده ازخودکارآمدي"، "3شدههاي پیشنهادشده از کارآیی پاسخمیزان ادراك"

.شودتشکیل می"5هاي پاسخمیزان ادراك شده از هزینه"و "4ازخودکارآمدي
1. Perceived severity
2. Perceived vulnerability
3. Perceived response efficacy
4. Perceives self-efficacy
5. Perceived response cost
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)1983(راجرز PMTمدل مدل نظري تحقیق برگرفته از: 1شکل شماره 

هاي پژوهشفرضیه
:هاي اصلیفرضیه

.کربن تأثیر معنادار داردبر تمایل گردشگران به انجام رفتارهاي کم"ارزیابی تهدید"- 1
کربن تأثیر بر تمایل گردشگران به انجام رفتارهاي کم"آمدن بر خطرارزیابی فائق"- 2

. معنادار دارد

:هاي فرعیفرضیه
کربن تأثیر بر تمایل گردشگران به انجام رفتارهاي کم"شده از خطرادراكشدت"- 1

. معنادار دارد
بر تمایل گردشگران به انجام رفتارهاي "شده از خطرپذیري ادراكمیزان آسیب"- 2

.کربن تأثیر معنادار داردکم
به انجام بر تمایل گردشگران"هاي پیشنهادشدهشده از کارآیی پاسخمیزان ادراك"- 3

.کربن تأثیر معنادار داردرفتارهاي کم
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کربن بر تمایل گردشگران به انجام رفتارهاي کم"شده ازخودکارآمديمیزان ادراك"- 4
. تأثیر معنادار دارد

کربن بر تمایل گردشگران به انجام رفتارهاي کم"هاي پاسخشده از هزینهمیزان ادراك"- 5
.تأثیر معنادار دارد

سی تحقیقشناروش
علی و از منظر نتیجه کاربردي است که با روش - روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت توصیفی

. شودپیمایشی انجام می

جامعه و نمونه آماري تحقیق
فرست بیشتر تصرف افراد در مناطق گردشگرگرفته هرچه درآمد قابلکه طبق مطالعات انجامآنجااز

کردن میزان اوقات فراغت خود تمایل بیشتري براي سفربودن باشد، افراد در صورت مناسب
توان نتیجه گرفت ؛ بنابراین تقاضاي بیشتري براي سفر دارند، بنابراین می)1388پور، نیک(دارند

شده در با توجه به موضوع مطالعه. یافتگی باالتر، بیشتر استتقاضاي سفر در میان افراد با سطح توسعه
ن در منطقه یک درجایگاه گردشگران بالقوه براي جامعه آماري تحقیق این پژوهش، شهروندان ساک

به دلیل ساختار . آمددستبه1385حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکرانهمچنین . انتخاب شدند
در گام نخست نقشه . اي استفاده شده استاي چندمرحلهگیري خوشهجامعه آماري از روش نمونه

عنوان جامعه آماري به چهار بخش جغرافیایی شمال، سپس این منطقه بهمنطقه یک تهران تهیه و
سپس از هر خوشه یک محله . گویندجنوب، شرق و غرب تقسیم شد که اصطالحاً به آن خوشه می

هاي یک از محالت تعداد خیابانشدن محالت، در هرپس از مشخص. عنوان خوشۀ فرعی تعیین شدبه
ها طور تصادفی سه خیابان انتخاب و آنگاه از ابتداي شمالی خیابانها بهاصلی مشخص و از بین خیابان

گیري تصادفی شروع و افراد از طریق نمونه) هابودن از ابتداي شرقی آنیا در صورت شرقی غربی(
شده، در هاي طراحینامهصورت که پرسشنامه انتخاب شدند، بدینگویی به پرسشساده براي پاسخ

هاي مسکونی هاي سبز و بازِ مجتمعشده و در محوطهمحلۀ انتخاب4هاي اصلیِ هر نمحدودة خیابا
هاي مسکونی موجود در بین ساکنان پخش شد، همچنین تعدادي نیز با هماهنگی با مدیران این مجتمع

هاي ها به مدت یک هفته قرار داده شد و همین کار نیز در سراي محلهدر محل ورودي و نگهبانی آن

1.
: N است379962و برابر با حجم جامعه
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شدن این مدت اقدام به ها صورت گرفت و بعد از سپريشده با درخواست از مسئوالن آندیا
افزون ابزار تحقیق دیجیتالی و اینترنتی روش با توجه به پیشرفت روز.ها شدنامهآوري پرسشجمع

هاي اجتماعی بود ازجمله ها در نظر گرفته شد استفاده از شبکهدیگري که براي پخش پرسشنامه
هاي بوك، صفحات محلهصورت که در مورد شبکۀ اجتماعی فیساین، به1بوك و تلگرامسفی

ها گیري تصادفی ساده و ارتباط با مدیر این صفحات از آنشناسایی و با روش نمونه2شدهانتخاب
را در این صفحات قرار دهند و ازآنجاکه بیشتر محالت 3نامۀ مربوطخواسته شد تا لینک پرسش

در تلگرام نیز با توجه به اقبال روزافزون این شبکۀ اجتماعی در بین ایرانیان، داراي کانال بودند، شدهیاد
نامه گفتنی است ازآنجاکه فُرم پرسش. ها نیز قرار داده شدنامه در این کانالشده از پرسشلینک یاد

تمامیِ امکانات گستردة روطراحی شده است، ازاین4العاده کارآمد گوگل فرمتماماً با ابزار فوق
توان به ویژگی تطابق و ها در گوگل نیز در اختیار قرار داشت که از آن جمله میگذاري دادهاشتراك

اي که براي باز کردن لینک گونههاي اجتماعی اشاره کرد بههماهنگی باالي گوگل فرم با تمامی شبکه
نبود و کاربران در ) بوك و تلگرامدر اینجا فیس(ها و پاسخ به پرسشنامه نیازي به خروج از این شبکه

گویی دیدند و قادر به پاسخها با باز کردن لینک، فرم پرسشنامه را مقابل خود میفضاي خود این شبکه
عدد پرسشنامه اعم از اینترنتی و کاغذي جمع 410درنهایت تعداد . شدندهاي خود میو ثبت جواب

. عدد قابل بررسی تشخیص داده شدند387گردید که از این میان تعداد 

ابزار گردآوري اطالعات
یله پرسشنامه استفاده وسبهیاز تحقیق از روش تحقیق میدانی موردنجهت گرداوري اطالعات 

هاينامهپایان،رسانیي اطالعهاپرسشنامه ابتدا با استفاده از پایگاهتهیهبراي . شده است
و التین با توجه زبانفارسیجستجوي مقاالت ر و همچنیندانشجویی در ایران و خارج از کشو

جویی در انرژي،در حوزه صرفههاي مشابهنامهاصلی مطالعه، به بررسی پرسشهايکلیدواژهبه 
. ته شدپرداخوهوا و حوزه روانشناسی و تئوري انگیزش محافظت کاهش کربن، تغییرات آب

طراحی کربن در آن، و ادغام ادبیات کمPMTد استاندارهاي از پرسشنامهسپس با الگوگیري
نامه ، سپس با استفاده از نظر اساتید مربوطه پرسشانجام شد و پرسشنامه اولیه ساخته شدسؤاالت

نفري مورد مطالعه آزمایشی قرار گرفت و 27نامه در جامعه آماري پس از آن پرسش. نهایی شد

1. Telegram
داراي صفحات ویژه و بعضاً چند صفحه بودند1جالب توجه است که قالب محالت منطقۀ .2

3. http://goo.gl/forms/o6PcWJV9ib
4. Google form.
https://docs.google.com/forms/d/1E0Mzrf2UcxMHqN2VvdslyXM7AgNxIIWmpYwTd
T7Savc/edit
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باعباراتارتباط مطلوبوتناسبمیزانکلمات،وعباراتدركدشواريسطحمواردي چون
همچنین. شدبررسیشدهمطرحعباراتازي اشتباههابرداشتمورددرابهاموپرسشنامهابعاد

استفاده شد که تأثیر آیتمنامناسب از روش کمی هايتمیها و حذف آاهمیت آیتمتعیینبراي 
سؤال جهت 50نامه نهایی با در آخر پرسشو مورد قبول در نظر گرفته شد5/1ره تأثیر باالي نم

نامه با روش تحلیل عاملی نیز مورد تأیید قرار روایی پرسش. توزیع بین جامعه آماري تهیه شد
ذکرشده ) 3(گرفت و پایایی آن از طریق محاسبه آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که در جدول

. دهنده حد مطلوب پایایی استاست که نشان7/0مقدارآلفاي تمامی متغیرها باالي . است
پرسش نامهسؤاالت: 3جدول 

منبع توضیحات متغیر و میزان آلفاي کرونباخ

IPCC, 2007
UNWTO,2011

UNWTO,
UNEP,

WMO,2008

عبارت است ازادراك شده از خطرشدت 
بودن جدياز شدت و درك فردمیزان
شده در این قسمت سؤاالت مطرح. خطر

مه یافتن انتشارات گازهاي دربارة نتایج ادا
اکسید کربن، جدي ویژه گاز دياي بهگلخانه

بودن مشکل و تأثیرگذاري آن بر گردشگري 
و زندگی فرد است که از ادبیات این حوزه و 

اند و میزان موافقت منابع مرتبط استخراج شده
سنجد و شده میگو را با جمالت مطرحپاسخ

ز سوي شده اهاي دادهدهی به پاسخارزش
دهندگان بر اساس طیف پیوسته لیکرت پاسخ

صورت "کامالً ناموافقم"تا "کامالً موافقم"
.گرفته است

شدت ادراك 
شده از خطر

757/0=α

ارزیابی تهدید
798/0=1α

2011، 2استیگر
کیسمارو و 

2011همکاران، 
اوزبرگ هوس و 

2010همکاران، 

بر یک برادراینکهبه معناي باور فرد است به
بدین معنی که فرد .استپذیریبخطر، آس

دهنده تا چه میزان خود و صنعت پاسخ
گردشگري را در برابر خطر انتشار گاز 

وهوا تبع تغییرات آباکسیدکربن و بهدي
گو داند و میزان موافقت پاسخپذیر میآسیب

سنجد و شده میرا با جمالت مطرح
وي هاي داده شده از سدهی به پاسخارزش
دهندگان بر اساس طیف پیوسته لیکرت پاسخ

میزان 
پذیري یبآس

ادراك شده 
از خطر

809/0=α

1. Cronbach's alpha
2. Steiger
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صورت "کامالً ناموافقم"تا "کامالً موافقم"
.گرفته است

سیمپسون و 
2008همکاران،

،1استراسداس
2010

UNWTO,
UNEP,

WMO,2008
جواناب، 

2013، 2دلنیکار
هورنگ و 

2014همکاران، 
ن، بکن، پترسو

2006

رآورد شـخصبه معناي  از اینکـه استـب
کننده در محافظترفتار(یشنهادشدهرفتار پ

.مؤثر واقع خواهد شدتا چه میزان )برابر خطر
توانند در این بخش رفتارهایی در سفر که می

اکسیدکربن شوند منجر به کاهش انتشار دي
عنوان به"کربنرفتارهاي کم"تحت عنوان 

گو لیست هادي براي پاسخهاي پیشنپاسخ
اند و او میزان مؤثر بودن هرکدام را شده

. کنداي از درصد بیان میصورت دامنهبه
رفتارهاي لیست شده همگی از منابع مربوطه 

کربن اخذشده و تحت عنوان رفتارهاي کم
کربن وارد و سپس در حوزه گردشگري کم

کربن شامل سه بخش اصلی گردشگري کم
ها را دربر مت و فعالیتونقل، اقاحمل

.گیرندمی

میزان ادراك 
شده از 
کارآیی 

هاي پاسخ
پیشنهادشده

830/0=α

ارزیابی فائق 
آمدن بر خطر

819/0=α ،شرر، مدوکس
مرکاندانته، 

دان، -پرنتیس
، 3جکوب، راجرز

1982

خودکارآمدي به معناي میزان اعتماد یا 
اطمینان شخص نسبت به خودش در انجام 

آمیز یک عمل به روش صحیح تموفقی
نامه سؤاالت این بخش از پرسش. است

استاندارد خودکارآمدي شرر الگوگیري 
اش در اند و میزان اعتماد فرد به تواناییشده

هر . سنجدکربن را میانجام رفتارهاي کم
سؤال بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه کامالً 

.موافقم تا کامالً مخالفم تنظیم شده است

یزان ادراك م
شده 

ازخودکارآمدي
729/0=α

راجرز و 
2000همکاران، 

به معناي برآوردي است که شخص از هر 
) مانند پول، شخص، زمان، تالش(اي هزینه

کننده که در ارتباط با انجام رفتار محافظت
سؤاالت دربرگیرنده هزینه و . است، دارد

دهنده در انجام موانعی است که فرد پاسخ
ها کربن پیشنهادشده با آناي کمرفتاره

.شودمواجه می

میزان ادراك 
شده از 

هاي هزینه
پاسخ

716/0=α

1. Strasdas
2. Juvanab & Dolnicar
3. Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs, Rogers



31ر گردشگراندکربنکمبررسی عوامل مؤثر بر تمایل به رفتارهاي 

سیمپسون و 
2008همکاران،

2010استراسداس،
UNWTO,

UNEP,
WMO,2008

جواناب، دلنیکار، 
2013

هورنگ و 
2014همکاران، 

بکن، پترسون، 
2006

دهنده خواسته شده تا در این قسمت از پاسخ
ن قصد خود را از انجام هرکدام از میزا

کربن پیشنهادشده در سفرهاي رفتارهاي کم
یک سال آینده خود بسنجد و در محدودة 

رفتارهاي . اي امتیاز دهددرجهطیف پنج
کربن به هرنوع رفتاري در سفر اطالق کم
جویی در مصرف شود که منجر به صرفهمی

اکسیدکربن و ردپاي انرژي و کاهش نشر دي
.ن شودکرب

تمایالت رفتاري
793/0=α

میزان تحصیالت- سن - جنسیت  دموگرافیک

هاي تحقیقها و یافتهتجزیه و تحلیل داده
در مرحله اول نرمال . هاي گوناگون استفاده شده استهاي پژوهش از تحلیلمنظور تحلیل دادهبه

گرفت، با توجه به اینکه سطح انجاماسمیرنوف–ها با استفاده از آزمون کولموگروف بودن داده
شده آوريهاي جمعیم که دادهگیراست نتیجه می05/0تر از معناداري براي متغیرهاي تحقیق بزرگ

هاي منتج از در مرحله بعد روایی سازه متغیرهاي تحقیق و شاخص. براي متغیرهاي تحقیق نرمال است
کهدهدمینشانعاملیتحلیلنتایج. ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدي بررسی شدآن

بارو)96/1بیشتر از (تی خطر از مقادیري ارزیابی تهدید و ارزیابی فائق آمدن برهاشاخصتمامی
سنجش متغیرهاي ارزیابی تهدید و ارزیابی برايبرخوردارند وقبولیمورد)4/0بیشتر از (عاملی 

به متغیر ي مربوطهاشاخصشوند، تمامیمیمحسوبمناسبیيهافائق آمدن بر خطر شاخص
برخوردارند قبولیمورد)4/0بیشتر از (عاملی بارو)96/1بیشتر از (تی مقادیرتمایالت رفتاري نیز از

.شوندمیمحسوبهاي مناسبیمتغیر تمایالت رفتاري شاخصبرايو
اي از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل با استفاده از مدل معادالت ساختاري که در حقیقت آمیزه

در جدول بعدي خالصه نتایج . هاي تحقیق پرداخته شدییدي است به آزمون فرضیهتأعاملی 
.نشان داده شده است
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هانتایج بررسی فرضیه: 4جدول 

متغیرشماره
ضریب 
مسیر 

)(
tآماره 

ضریب 
تعیین کل 

)(

وضعیت 
فرضیه

1
ارزیابی تهدید بر تمایل گردشگران به 

کربن تأثیر معنادار انجام رفتارهاي کم
دارد

38/015/4
47/0

تأیید

2
مدن بر خطر بر تمایل ارزیابی فائق آ

گردشگران به انجام رفتارهاي 
.کربن تأثیر معنادار داردکم

تأیید46/034/5

1 -1
بر تمایل "شدت ادراك شده از خطر"

گردشگران به انجام رفتارهاي 
.کربن تأثیر معنادار داردکم

تأییدعدم03/022/017/0

1 -2
پذیري ادراك شده از یبآسمیزان "

یل گردشگران به انجام بر تما"خطر
.کربن تأثیر معنادار داردرفتارهاي کم

تأیید39/005/2

2 -1
میزان ادراك شده از کارآیی "

بر تمایل "هاي پیشنهادشدهپاسخ
گردشگران به انجام رفتارهاي 

.کربن تأثیر معنادار داردکم
35/042/4

38/0

تأیید

2 -2
"میزان ادراك شده ازخودکارآمدي"

ل گردشگران به انجام رفتارهاي بر تمای
کربن تأثیر معنادار داردکم

تأیید34/087/5

2 -3
هاي میزان ادراك شده از هزینه"

بر تمایل گردشگران به انجام "پاسخ
.کربن تأثیر معنادار داردرفتارهاي کم

تأییدعدم02/009/0

يریگجهینت
در میان کربنکمبه انجام رفتارهاي پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تمایل 

بر اساس انگیزش محافظت وقتی . گردشگران بالقوه انجام شدعنوانبهشهروندان منطقه یک تهران 
و سپس مبتنی بر این ارزیابی اقدام دهدیمفرآیند ارزیابی آن را انجام شودیمفرد با تهدیدي روبرو 
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ي ریپذبیآسشده از خطر و میزان تغیر شدت ادراكدر این پژوهش ارزیابی تهدید با دو م. کندیم
بهگردشگرانتمایلبرارزیابی تهدیدآمده دستبهبا توجه به نتایج . شده از خطر سنجش شدادراك

ي ریپذبیآسهرچه میزان شدت و گریدانیببهدارد، معناداريومثبتتأثیرکربن کمرفتارهايانجام
.ابدییمنیز افزایش کربنکمیل به انجام رفتار درك شده از خطر بیشتر باشد تما

پس از درك یا شناسایی تهدید، اگر تهدید باعث ایجاد یک حداقل سطح ترس در ارزیابی 
کند درواقع ارزیابی فرد از تهدید، انگیزش هاي مقابله موجود را ارزیابی میفرد شود، وي راه

در این پژوهش ارزیابی فائق آمدن بر خطر .کندوي براي شروع فرایند فائق آمدن را فراهم می
میزان ادراك شده از "، "هاي پیشنهادشدهمیزان ادراك شده از کارآیی پاسخ"با متغیرهاي 

بررسی . موردسنجش قرار گرفت"هاي پاسخمیزان ادراك شده از هزینه"و "خودکارآمدي
کربن ه انجام رفتارهاي کمتمایل گردشگران ببر دهد ارزیابی فائق آمدن بر خطرحاضر نشان می

.هاي پیشین استیافتهدیمؤمثبت و معناداري دارد که این موضوع تأثیر
اند ها سنجیدهبرخالف نتایج مطالعات قبلی که متغیرهاي انگیزش محافظت را در حوزه بیماري

؛ صالح، رامالحسین، محمد، )1390(رهاییآباد، شریفمروتی ، یارمحمدي، رادشریفیازجمله
که شدت ادراك شده از خطر داراي ارتباط معنادار و )2012(1عبدول کریم، اهالن، ادیتیاوارمان

، آمدهدستبههاي بر اساس تحلیل آماري دادهمثبتی با تمایالت رفتاري است، در پژوهش حاضر
دم ع.معناداري نداشته استکربن تأثیر تمایل گردشگران به انجام رفتارهاي کمبر متغیر یادشده

تواند به این علت باشد که جامعه آماري پژوهش یممعنادار بودن این فرضیه در پژوهش حاضر 
این عدم درك مناسب جامعه آماري . اندنداشتهوهواآبدرك درستی از شدت خطر تغییرات 

تواند ناشی از نداشتن آگاهی و دانش الزم باشد، زیرا اگر فرد دانش و شناخت کافی نسبت به یم
. تواند به درك مناسبی از آن برسد و ترس در وي ایجاد شودیک خطر داشته باشد آنگاه میوجود

یکسان است، ) 2013(عدم اثبات این فرضیه در پژوهش حاضر با نتایج مطالعه هورنگ و همکاران
و تأثیر گردشگري بر آن را وهواآبشده نیز گردشگران شدت خطر تغییرات در پژوهش ذکر

کننده د، ولی با نتایج پژوهش اوزبرگ هوس و همکاران با هدف یافتن عوامل تقویتاندرك نکرده
.وهوا با استفاده از انگیزش محافظت، مغایرت داردبر اتخاذ رفتارِ سازگار با تغییرات آب

در پژوهش خود به بررسی تأثیر ) 2014(2رالف، آگر، بل، کولینز، اندروز، تاکر، فیلیپس، بوتو
اند هاي جذب استروژن پرداختهزش محافظت بر رفتار زنان در انتخاب تعدیل کنندهمتغیرهاي انگی

بیشتر باشد تمایل "میزان اسیب پذیري ادراك شده از خطر"اند که هرچه و به این نتیجه رسیده
1. Salleh, Ramlah Hussein, Mohamed, Abdul Karim, Ahlan, Aditiawarman
2. Ralph, Ager, Bell, Collins, Andrews, Tucker, Phillips, Butow
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پذیري یبآسمیزان "در پژوهش حاضر نیز متغیر . یابدها افزایش میکنندهآنان به استفاده از تعدیل
کربنکمدرصد بر تمایل گردشگران به انجام رفتارهاي 95در سطح اطمینان "ك شده از خطرادرا

ي ادراك شده از ریپذبیآستأثیر مثبت و معناداري دارد، این بدان معناست که با افزایش میزان 
در سفر شنهادشدهیپاکسیدکربن در گردشگران، تمایل آنان به انجام رفتارهاي خطر انتشار دي

. ابدییمش افزای
بر "هاي پیشنهادشدهمیزان ادراك شده از کارآیی پاسخ"دهدیمنشان آمدهدستبهنتایج 

اثبات این فرضیه با . کربن تأثیر مثبت و معنادار داردتمایل گردشگران به انجام رفتارهاي کم
هاي یکسان است، در پژوهش)2013(1و کارماکار) 2013(نتایج مطالعه هورنگ و همکاران

داراي تأثیري معنادار "هاي پیشنهادشدهمیزان ادراك شده ازکارآیی پاسخ"ذکرشده نیز متغیر 
. بر متغیر تمایالت رفتاري است

عنوان باور فرد از توانایی انجام یک عمل در یک را به"خودکارآمدي") 1994(2بندورا
تمایل بر "خودکارآمدي ادراك شده"در پژوهش حاضر. موقعیت مشخص تعریف کرده است

معناداري مثبت دارد بنابراین با افزایش کربن تأثیر گردشگران به انجام رفتارهاي کم
خودکارآمدي، تمایالت رفتاري فرد و یا انگیزش اتخاذ رفتارهاي محافظتی در وي افزایش 

آباد، شریفمروتی و ) 2014(رالف و همکارانهاي با نتایج پژوهشآمدهدستبهنتیجه .ابدییم
. یکسان است) 1390(فالح زادهفیروزآبادي، برخورداري ، منی سروستانیمؤ

به معناي موانع درك شده توسط "هاي پاسخ ادراك شدههزینه") 1983(طبق تعریف راجرز 
یرمالی مثل زمان، تالش غهاي مالی و و شامل هزینهاستیشنهادشده پفرد در انجام رفتار محافظتی 

رود یمشود و بر اساس نظریه انگیزش محافظت انتظار یم... نج و و کوشش، ناراحتی، دردسر، ر
اما در . یشنهادشده باعث کاهش انگیزش انجام آن رفتار شودپافزایش هزینه در انجام رفتار 

کربنکمبر تمایل گردشگران به انجام رفتارهاي "هاي پاسخ ادراك شدههزینه"پژوهش حاضر، 
اصالًهاي پرسش شده، صل شاید به دلیل آن است که موانع و هزینهنتیجه حا.تأثیر معناداري ندارد

تواند ناشی از یمهمچنین . شده استینممانع و هزینه تعریف عنوانبهبراي جامعه آماري پژوهش 
نامه در چند مرحله انجام و پایایی و روایی آن سنجیده شده خطاي پاسخ باشد، اگرچه تهیه پرسش

درك دهندگانپاسخی توسط درستبهسؤاالت، ولی احتمال دارد )شدهیانبیل تفصبهتر یشپ(است
اي نیز در پژوهش خود نتیجه) 2007(3یون. نشده باشند که نیاز است در تحقیقات آتی بررسی شود

.آورده استدستبهیکسان 

1. Karmakar
2. Bandura
3. Yoon
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تري يقوبینی کننده یشپ"ارزیابی تهدید"نسبت به"ارزیابی فائق آمدن بر خطر"درمجموع
منظور را بهکه انگیزش محافظتی تدر بیشتر مطالعا، 1استکربنکمبراي تمایل به انجام رفتارهاي 

"ارزیابی تهدید"نسبت به "آمدنفائقارزیابی "، متغیر اندکار بردهبهتمایالت رفتاريبینییشپ

؛ )2002(2ومباتو هیگین تنیکفهاي مطالعات پالبوده است، مانند یافتهترييکننـده قوبینییشپ
65بـر روي فراتحلیلیپژوهشدر یک نیز ) 2000(فلوید و همکاران). 2000(3، شیران، اربلمیلن

متغیرهاي ی طورکلکه بهزمینه بهداشتی نشان دادند20مطالعه بر پایه تئوري انگیزش محافظت در 
. باشندیمارتمایل به انجام رفتبراي ترييهاي قوکنندهبینییشآمدن پفائق ارزیابی 

ي مدیریتی حاصل از نتایج تحقیقهاشنهادیپ
وهوا، ارتباط بین گردشگري و تغییرات باید به گردشگران دربارة آثار مخرب تغییرات آب

زیست و ارتباط هایشان بر محیطها را نسبت به تأثیر فعالیتوهوا آموزش داده شود و باید آنآب
راهنمایی گردشگرانکربن وکممصرفمفهومکرد، آموزشرفتارهایشان با گرمایش جهانی آگاه

دست آوردن دانش کافی به درکی مناسب از تغییرات این راستا باید انجام شود، تا بتوانند با بهدر
کربن وهوا برسند و با ایجاد ترس ناشی از وجود خطر بتوان آنان را نسبت به انجام رفتارهاي کمآب

ها اغلب از هاي رسانهها، برنامهمطالعات انجام شده، کنفرانس. وددر جهت پیشگیري تشویق نم
اند و کمتر بحثی در خصوص آثار و پیامدهاي منفی آن هاي مثبت به گردشگري نگریستهجنبه

هاي یکی از تحلیل. وهوا صورت گرفته استخصوص تأثیر گردشگري در افزایش تغییرات آببه
سوم افراد بالغ در دنیا هرگز اسم شخص کرد که بیش از یکتحقیقات جهانی موسسه گالوپ نیز م

اتمعتقدند که آگاهی از تأثیرات تغییرنیز ) 2006(پائولوآ،دوب. اندرا نشنیدهوهواآبتغییرات 
و نظارت بیشتر بر رفتارها توأم خواهد پذیري یتبا مسئولمنجر به درك کافی از خطر و وهوا آب
درباره مصرف انرژي و عمومیدركوايآموزش پایهفردي، بهبودبنابراین افزایش آگاهی.بود

همچنین . تواند منجر به اتخاذ رفتارهاي حفاظتی در میان گردشگران شودنتایج منفی انتشار کربن می
دهندگان پژوهش حاضر افراد با تحصیالت کارشناسی و باالتر بودند که درصد از پاسخ70بیش از 

میان افراد با تحصیالت دانشگاهی ضرورت هرچه بیشتر آموزش و این عدم درك مناسب در
.دهدافزایش آگاهی در این حوزه را نشان می

پذیر بودن کشور سازي افراد و گردشگران باید بر میزان آسیبهاي آموزشی و آگاهدر برنامه

R2با توجه به .1

2. Plotnikoff, Higginbottom
3. Milne, Sheeran, Orbell
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ها و متعلق به ناي دور از آوهوا پدیدهایران و سالمتی فرد تأکید شود و اینکه خطر تغییرات آب
تواند تأثیري مستقیم بر سالمتی و دیگر مردم نیست بلکه خطر آن مستقیماً متوجه فرد است و می

ها را اي که خطر زندگی آنپذیري و طریقهباید میزان آسیب. استانداردهاي زندگی وي بگذارد
ارزه با گرمایش جهانی هاي مباغلب کمپین. طور دقیق و واضح به افراد گفته شودکند بهتهدید می

ها درباره گرم پردازند یا اخبار روزنامهجنبه کلی و عمومی دارند و از منظر شخص به مسئله نمی
باید آثار تهدید گرمایش . شدن زمین بسیار آکادمیک هستند و با زندگی روزانه مردم فاصله دارند

نبه شخصی آموزش داده شود وهوا مستقیماً متوجه خود فرد باشد و از ججهانی و تغییرات آب
پذیري درك شده یعنی بگوییم که براي تو چه خطري دارد، و بدین ترتیب با افزایش میزان آسیب

توان خطرات و نتایج می. از خطر در فرد تمایل وي به انجام رفتار محافظتی را افزایش دهیم
پذیري یزان آسیبهاي مختلف صنعت گردشگري و سالمت انسان و موهوا در بخشتغییرات آب

، هاسایتهاي ارتباطی گوناگون، وبها و وسایل ارتباطات جمعی و کانالافراد را از طریق رسانه
رسانی هاي رایگان اطالعبوك، توییتر، ویدئو کلیپهاي اجتماعی مانند فیسها، رسانهخبرنامه

اکسیدکربن و شار ديرسانی در خصوص آثار منفی انتهاي اطالعتوان کتابچههمچنین می. کرد
کربن بین طیف وهوا در بخش گردشگري، با ذکر ارقام مربوطه و رفتارهاي کمتغییرات آب

توانند نگاران نیز میو روزنامهNGOs. اي از گردشگران، تورها و متخصصین توزیع  کردگسترده
جوانان در خصوص درگیر کردن مردم به. هاي مؤثري بردارنددر جهت افزایش آگاهی مردم گام

طور که نتایج توصیفی جمعیت وهوا بسیار مهم است چون همانهاي تغییرات آبحلها و راهبحث
سال 40دهندگان را افراد جوان زیر درصد پاسخ68شناختی این مطالعه نیز نشان داد درمجموع 

.دادندتشکیل می
نند در جهت تواهمچنین نحوه همکاري گردشگران باید مشخص شود، کارهایی که می

ها گفته شود و تنها به طور دقیق به آنوهوا انجام دهند باید بهکاهش نتایج منفی تغییرات آب
توانند با انجام یمها باید به گردشگران یادآوري شود که آن. آگاهی از خطرات کفایت نشود

.نقشی مهم در جهت کاهش آثار گرمایش جهانی داشته باشندکربنکمرفتارهاي 
که ریشه در کننده است آمیز رفتار محافظتاعتقاد فرد به انجام موفقیتکارآمدي خود

باورها و انتظارات عمیق اجتماعی دارد و افزایش و تقویت باورهاي خودکارآمدي موجب 
هاي فردي و دستیابی به نتایج مورد و بلندمدت در جهت توسعه مهارتجانبههمهگذاريهدف
و کربنکموقوف افراد به توانایی خود براي در پیش گرفتن رفتارهاي بنابراین.شودمیانتظار 

یک مهارت از عنوانبهباشند و باید یمقابل دستیابی مروربهباور به آن با تغییر سبک زندگی 
. کودکی آموزش داده شود



37ر گردشگراندکربنکمبررسی عوامل مؤثر بر تمایل به رفتارهاي 

هاي پاسخ، باید قدرت درك هزینه واقعی به افراد همچنین براي افزایش درك فرد از هزینه
آموزش داده شود که هنگام مواجه با هزینه انجام یک رفتار با خود تحلیل کنند که چه منافع 
مستقیم و غیرمستقیمی در آینده از این هزینه عاید من خواهد شد و اگر من این رفتار صحیح را 

.اي که برایم دارد انجام ندهم با چه زیان واقعی در آینده مواجه خواهم شدهزینهخاطربه
و استیت الزم به ذکر است که تمایالت رفتاري مفهومی بسیار پیچیده و انتزاعی درنهاو 

هاي آتی و با استفاده از دیگر باشند که الزم است تا در پژوهشیمعوامل زیادي در آن دخیل 
.ابزارهاي پژوهشی مورد مطالعه قرار گیرند
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