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 دوستانه زیستی بر رفتار گردشگری محیط یارزش های گیریجهتاثر 

در میان  انتظار یههنجار و نظر یدهارزش عق یواسطه تئور به

 گردشگران دربند و درکه

 6یباغ یشمها ینبز، 8زاله دارابی، غ1*یزدان شیرمحمدی

 99/2/19تاریخ پذیرش:-99/2/19تاریخ  دریافت:

 چکیده
 یتحائز اهم یدر صنعت گردشگرنیز  یزیست محیط یاست و امروزه گردشگر یغن یاربس یعیازنظر جاذبه طب یرانکشور ا

 یعیمناطق طب حفظو  دشگرییداری گرپاتوسعه به  یدنجهت رس یگردشگران الزمه و ضرورت یزیست رفتار محیط .است

و خودخواهانه بر رفتار  یاجتماع یدوست نوع ،زیست محیط یارزش گیری جهتسه اثر  یپژوهش به بررس یندر ا .است

 یت،احساس مسئول ،زیست محیط یآگاه واسطه به گردشگران دربند و درکه یاندوستانه در م یزیست محیط یگردشگر

پرداخته  زیست محیط یاز گردشگر یتزیست و رضا حافظ محیط یرفتارها ،زیست های محیط ارزش ی،شخص یهنجارها

 قرار پیمایشی توصیفی تحقیقات ی زمره در تحقیق روش ازنظر و کاربردی هدف لحاظ به حاضر پژوهش شده است. 

در  ت.اسپژوهش در دسترس  ینا گیری روش نمونه .است درکه و دربند تهران گردشگران پژوهش، آماری جامعه. گیرد می

 های تحلیل .شد ییننفر تع 325پژوهش  ینا یآمار نمونهو  یدتعداد نمونه پژوهش از جدول مورگان استفاده گرد یینتع

و  کرونباخ یآلفا یبها از ضر داده یاستنباط یل. در تحلاست شده  انجام Amos و SPSSافزار  نرم از استفاده با نیز آماری

 یکمناسب بودن حجم نمونه و درست بودن تفک یبارتلت برا یتو کرو KMOون ابزار از آزم یثبات درون یینجهت تع

 آن از حاکی پژوهش ها یافته استفاده شد. یمتغیرها از روش مدل معادالت ساختار ینب یارتباط عل یینتع یها و برا عامل

دوستانه  یزیست محیط یبر رفتار گردشگر یدوستی اجتماع نوع یارزش گیریجهتزیست و  محیط یارزش گیریجهت است

حافظ  یرفتارها ،زیست های محیط ارزش ی،شخص یهنجارها یت،احساس مسئول ،زیست محیط یآگاه واسطه به

طور  خودخواهانه به یارزش گیری جهتهمچنین  تأثیرگذار است،زیست  محیط یاز گردشگر یتزیست و رضا محیط

دهی رفتارهای نقش مهمی در شکل یهای ارزش یریگ جهتاست. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که معکوس اثرگذار 

رفتار گردشگر  کننده تیهداکنند، اما باید توجه داشت که یگانه متغیر زیستی در سطح جامعه ایفا می گردشگری محیط

زیستی نیست و در کنار آن بایستی به نقش متغیرهایی همچون عوامل موقعیتی، نگرش افراد، دانش و آگاهی افراد از  محیط

 موضوع و درک اهمیت آن نیز توجه کرد.

 یاز گردشگر یترضا ،زیست حافظ محیط هایرفتار ،زیست محیط های ارزش ،زیست محیط یآگاه کلید واژگان:

 دوستانه یزیست محیط یگردشگر ، رفتارزیست محیط

                                                                                                                                                                                 
 y.shirmohammadi@pnu.ac.ir. )نویسنده مسئول(؛ نور، تهران یامدانشگاه پ ی،بازرگان یریتگروه مد. استادیار 1

 .تهران، نور، دانشگاه پیامیبازرگان گروه مدیریت ،کارشناس ارشد .2

 .تهران، یبازرگان گروه مدیریت ،نوردانشگاه پیام و مدرس کارشناس ارشد .3
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 مقدمه

 های بشر بوده و در فرهنگ موردتوجههای تازه از دیرباز  سفر کردن و آشنایی با سرزمین

شده است )پاشایی و همکاران،  گوناگون جهان دارای اهمیت و گاه نیز مقدس شمرده می

های متعدد همراه با  ی سیستمی است پیچیده، متشکل از عناصر و خرده سیستمگردشگر (.9310

 عنوان بهتواند به نقش خود  های درگیر و ذینفع مختلف. این مجموعه زمانی می گروه

ند که همه عناصر آن در یک مجموعه هماهنگ شده با یکدیگر قرار دهنده توسعه عمل ک تحقق

(. از 9312های درگیر و ذینفع دارای رضایتمندی باشند )صیف و همکاران،  داده شوند و گروه

زیست مشهود است.  سوی دیگر با گسترش صنعت گردشگری تأثیرات منفی آن بر محیط

محیطی  یل شدت تأثیراتی که رفتارهای زیستهایی هستند که به دلگروه ازجملهگردشگران نیز 

محیطی قرار دارند )فاضلی  گذارد. در معرض مطالعه رفتار زیستجا می ها بر محیط مقاصد به آن

عنوان یک موضوع مهم  (. امروزه ارتباط بین انسان و طبیعت به9312، جعفر صالحی و

تر از زمانی که برای بازیابی سریعرسد منابع طبیعی موردتوجه قرار گرفته است، زیرا به نظر می

درک رفتار  .(2590و همکاران،  9شوند )میلرها مصرف و تخریب می الزم دارند، توسط انسان

محیط دوستانه گردشگران و شناخت عوامل اثرگذار بر آن الزمه اساسی جهت رسیدن به توسعه 

رعایت اصول  .(2593 و همکاران، 2محور است )رامکیسون پایدار در زمینه گردشگری طبیعت

ریزی،  برنامه رو نیازاتوسعه پایدار در هر سه بخش دولتی خصوصی و مدنی ضروری است. 

عنوان یکی از منابع بسیار مهم کسب درآمد و ایجاد  هدایت و توسعه صنعت گردشگری به

ان عنو ای نیز است، به العاده محیطی فوق اشتغال که دارای تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و زیست

(. توسعه مستلزم تالش برای بهبود وضعیت 9319شود )صابری و همکاران،  یک نیاز مطرح می

زندگی مردم است. توسعه تنها درباره افزایش ثروت نیست، توسعه یعنی تغییر، تغییر در رفتار، 

-شناسد و نسبت تبع آن واکنش نشان می ها و روشی است که فرد دنیای اطراف را باز می آرمان

تری کیفیت گسترده صورت بهها و نهادها نیز است و  توسعه شامل تغییر در رفتار انسان دهد.

زندگی را نیز در مواردی از قبیل امید زندگی، رعایت اصول اخالقی، اکتساب فرهنگی، 

نمین،  زاده گیرد )تاج های اولیه، غذا، منزلت اجتماعی و رفاه معنوی در برمیدستیابی به آزادی
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گیری از منابع طبیعی برای کسب های توسعه پایدار و بهرهآلرض بین ایده(. تعا9393

های اخیر با شتاب روزافزونی ادامه یافته است و در این میان همواره درآمدهای اقتصادی در دهه

اولویت به منافع اقتصادی داده شده و حفاظت محیطی تا حدود زیادی مغفول واقع شده است 

است.  مناسبات بین گردشگری و محیط هم اساسی و هم پیچیده حالهر به(. 9399)زاهدی، 

-گویند. این همزیستی میمیان این دو، وابستگی متقابلی وجود دارد که در اصطالح به آن هم

های باکیفیت ی خود را مرهون محیطزیستی به زبان ساده بدین معناست که گردشگری توسعه

تا ارزش خود را  ید از سطوح باالی حفاظت برخوردار شوندها نیز باباالست، بنابراین آن محیط

های جاذبه که نیا(. با توجه به 993: 9399، استفانعنوان منابع گردشگری حفظ کنند ) به

روند، هر تغییری که های گردشگری به شمار میی فعالیتی اصلی توسعهگردشگری هسته

عی گردشگری شود، از میزان مطلوبیت فضا های طبیمنجر به تنزل کیفیت محیط طبیعی در جاذبه

های تعداد بازدیدکنندگان از جاذبه جیتدر بهکاهد و برای گردشگران و بازدیدکنندگان می

، توجه به اثرات مثبت و منفی گردشگری بر رو نیازاشود. طبیعی با افت محسوسی مواجه می

(. یکی از 922: 9312 احمدی،یابد )ضیایی و ترابزیست و مدیریت آن اهمیت می محیط

منظور حفظ  ترین اقدامات در این عرصه ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار گردشگران به مهم

ی موجود در پی یافتن چارچوبی قوی برای توضیح ها هیاز نظراستفاده  زیست است که با محیط

 زیست در هنگام سفر است. در حوزه گردشگری تعداد های طرفدار محیطرفتارهای گروه

است؛ که  شده متمرکز زیست محیط با سازگار خدمات و محصوالت زیادی از مطالعات بر

و  2زیست گردشگری )لی (، محیط9،2595های سبز )هانهتل مثال عنوان بهتوان  آن می ازجمله

( اشاره کرد. از سوی دیگر مطالعات 2592، 3( و گردشگری داوطلبانه )ویور2592همکاران، 

(. بهترین 2592، 3نها درت رفتارهای عمومی تأکید دارند )کیاکاسین واکولوژیک اغلب بر ق

محیطی تمرکز بر گردشگران است. گردشگران با داشتن  راه برای افزایش پایداری زیست

رفتاری محیط دوستانه در مکان مورد بازدید نقش مهمی در کاهش اثرات مخرب بر 
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اعتقاد دارند، تحلیل مسائل  2رگ و موسر(. بامب2592، 9زیست دارند )جوان و دولنیکار محیط

محیطی  شناختی است و مطالعات در حوزه مسائل زیست محیطی مستلزم دانش جامعه زیست

محیطی نیازمند مطالعات  دیگر در انحصار دانشمندان علوم طبیعی نیست، بلکه مشکالت زیست

زیست، طبیعت  شناسان محیطرو از دیدگاه جامعه اند. ازاینهای اجتماعیحلشناختی و راه جامعه

خواه ها را جدا از هم در نظر گرفت )حمایت و جامعه در کنار هم قابل درک است و نباید آن

زیست اعتقاد دارند که برای حل مسائل  بنابراین طرفداران محیط؛ (9312جهرمی و همکاران، 

محیطی خود  زیستهای نگرش .شناختی بهره گرفت محیطی باید از علوم رفتاری و جامعه زیست

جعفر  )فاضلی و محیطی و ملی است گرایانه، مذهبی، زیست های خاص فایده تحت ارزش

-های تحصیلکنند، نگرش و عمل گروه( بیان می2551) 3(. گرونج و توگرسون9312، صالحی

های دیگر جامعه دارد و رفتارشان نیز متأثر از همین ی با گروهتوجه قابلکرده و جوان شکاف 

محیطی، کمتر از وسیله نقلیه شخصی استفاده  مالحظات زیست بر اساسهاست؛ افراد نگرش

دهند. همچنین افراد طبقه پایین تمایل زیست اهمیت می کنند، زنان بیش از مردان به محیطمی

(. مشکالت 2592ن، ها محیطی دارند )کیاکاسین و های زیستکمتری به اجرای سیاست

در صنعت  ستیز طیمححال افزایش است، امروزه اهمیت در  روز روزبهی زیست محیط

زیست توسعه صنعت  بدون توجه به حفظ محیطگردشگری بسیار افزایش یافته است، 

زیستی  زیست نیز نیازمند رفتار محیط رسد. حفظ محیط یدور از ذهن به نظر م یگردشگر

زیست در برخی  طمناسب است. امروزه با گسترش صنعت گردشگری تأثیرات منفی آن بر محی

هایی هستند که به دلیل شدت تأثیراتی که شود. گردشگران نیز ازجمله گروه از مناطق دیده می

گذارد در معرض مطالعه رفتار جا می ها بر محیط مقاصد به  زیستی آن رفتارهای محیط

ستی دو نوع ،زیست محیط یارزش یریگ اثر جهت یبه بررسمحیطی قرار دارند. این مطالعه  زیست

گردشگران دربند و درکه  یاندر م یزیست محیط یو خودخواهانه بر رفتار گردشگر یاجتماع

 یهنجارها یت واحساس مسئول ،زیست محیط یآگاه) باور هنجار استرن یدهعق یهواسطه نظر به

زیست و  حافظ محیط یرفتارها ،زیست های محیط ارزش)انتظار ورووم  یهنظر ی( وشخص
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پردازد. این ( گردشگران شهرستان دربند و درکه میزیست حیطم گریاز گردش یترضا

با توجه به  ها سفر کردند. به این مکان 9319 ماه ینماه تا اواخر فرورد از اول بهمنگردشگران 

اواخر  نزدیکی دربند و درکه به نقاط مهم جمعیتی و گردشگرفرست کشور یعنی استان تهران،

کند. این مناطق از نقاط مهم  یم یدمنطقه بازد این ازگردشگران  از یادیهفته تعداد ز

شود. علت انتخاب این جامعه آماری  در کشور محسوب می تبع بهگردشگری در استان تهران و 

 زیاد است و از طرف دیگر برخی نسبتاًاین است که میزان بارگذاری گردشگری در این مناطق 

 یها دغدغه یدارا کنند، یم یدبازد دربند و درکه که از مناطق یگردشگرانهای  گروهاز 

 درواقع، دنباش یم یینسبتاً باال یالتتحص یگردشگران عمدتاً دارا ینا .هستند یزیست محیط

سازگارتر با  ییرفتارها یجادتر درباره اجامع یچارچوب یمطالعه بررس ینهدف از انجام ا

 زیست است. رساندن به محیط یبو کاهش آس یگردشگر ینزیست ح محیط

 

 چهارچوب نظری

عنوان عامل کلیدی  کنند که در حال حاضر محیط طبیعی به ( بیان می2599و همکاران ) 9ژونگ

در گردشگری شناخته شده و از طرف دیگر، توسعه صنعت گردشگری با محیط طبیعی و 

اجتماعی و فرهنگی در تعامل است. توسعه صنعت گردشگری یک شمشیر دو لبه است که در 

زیست( بلکه همچنین، اثر منفی  زیباسازی محیط ه ایجاد اثرات مثبت )مانند اشتغال وب تنها نهآن 

زیست بیوفیزیکی )مانند آلودگی آب، آلودگی هوا، تخریب اکوسیستم( و محیط  بر محیط

(. 9312شود )صیف و همکاران،  اجتماعی و فرهنگی )مانند از دست دادن فرهنگ سنتی( می

زیستی،  ه ایران نیز ممکن است، مستعد عوارض جانبی محیطازجمل توسعه درحالکشورهای 

با توسعه گردشگری باشند. پس با افزایش ظرفیت  زمان هماقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

یابد )خوشکام و  گردشگری در ایران توجه به حفاظت از منابع طبیعی نیز اهمیت بیشتری می

و  یعیبه حفاظت منابع طب یازن یدرونق صنعت جهانگر یبرا یسماکوتور( 2592همکاران، 

رساندن  یباجتناب از آس یامحیطی که به محدود کردن  دارد و رفتار مسئوالنه زیست یفرهنگ

و همکاران،  یزیست است )جعفر از حفاظت محیط یزمیکند، مکان یزیست کمک م به محیط
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مذهبی، گرایانه،  ها خاص فایده زیستی خود تحت سیطره ارزش های محیط نگرش(. 9312

ها نگرش  کرده دهد، تحصیل های انجام شده نشان می زیستی و ملی است. پژوهش محیط

مالحظات  بر اساسهاست و  از همین نگرش متأثرتری دارند و رفتارشان نیز  زیستی مناسب محیط

کنند، زنان بیشتر از مردان موافق  محیطی، کمتر از وسیله نقلیه شخصی استفاده می زیست

های  ها و توجه به برچسب اند و اعمالی نظیر جداسازی زباله زیست اسب محیطرفتارهای من

دهند و مردم در حالت کلی با اقدامات تنبیهی و تنظیمی برای ایجاد  محیطی را بیشتر انجام می

آید،  ها پیش می در مواردی که اجرای عملی سیاست اگرچهاند.  زیستی موافق رفتارهای محیط

همچنین افراد طبقه پایین پیش از بقیه طبقات اجتماعی با اعمال  شود. موافقت کمتر می

های شناخت  . یکی از راه(9312 ی،و جعفرصالح ی)فاضلاند  زیستی مخالف های محیط سیاست

زیستی افراد نقش دارد، مطالعه  ها محیط دهی به ارزش ی که در شکلا محدودکنندهعوامل 

ی طورکل بهکند.  یستی گردشگران را تعیین میز های ارزشی است که رفتار محیط گیری جهت

 یریگ جهت -9زیستی درخور توجه هستند.  گیری ارزشی که در مطالعات محیط سه جهت

ی غیرانسانی و سپهرهای زیستی دیگر است. ها بر گونهها  ی که تمرکز انسانزیست محیط یارزش

سایش انواع بشر هستند و ی که افراد در پی رفاه و آاجتماع یدوست نوع یارزش یریگ جهت -2

کوشند در آن منافع شخصی را پررنگ کنند  که افراد می خودخواهانه یارزش یریگ جهت -3

محیطی  های ارزشی بر رفتارهای زیست گیری (. تأثیر جهت2599و همکاران،  9)استگ

ر های ارزشی تمام انواع رفتار را تحت تأثی گیری انکارناپذیر است، اما باید گفت هرگز جهت

: 2555، 2دهند )کورالیزا و برنگر کم این کار را به شیوه یکسان انجام نمی دهند یا دست قرار نمی

محیطی سبب افزایش ارتباط میان سالمت  آگاهی از مسائل زیست که نیا(. نکته حائز اهمیت 3

زیست  محیطی خواهد شد. آگاهی از صدمات ناشی از تخریب محیط فردی و حفاظت زیست

محیطی برانگیزد  های مسئوالنه زیست مردم را به مراقبت از آن و مشارکت در رفتاری تواند، می

همچنین هنجارهای شخصی در نگرش و کنترل رفتاری تأثیر  (.951: 9312)صالحی، 

(. 399: 2595، 3زیست دارد )هالپنی توجهی در نیات گردشگران در حفاظت از محیط قابل
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رود که  زیستی، زمانی به کار می ار مسئوالنه محیطدهد که اصالح رفت تحقیقات نشان می

های گردشگری در  گردشگران تأثیر رفتار بر محیط و رعایت هنجارهای شخصی را در مکان

های گردشگری، رعایت  محیطی در مکان یابی به پایداری زیست منظور دست نمایند. به

و همکاران،  9است )چیومحیطی از سوی گردشگران دارای اهمیت  رفتارهای مسئوالنه زیست

بر  تواند، روشی مؤثر و کارآمد محیطی می توان گفت مسئولیت زیست بنابراین می؛ (323: 2593

. در این (9312و همکاران،  یف)ص زیست در مقاصد گردشگری باشد کاهش تخریب محیط

ای است که طی آن گردشگران برای  زیست عامل پیشگیرانه میان رفتارهای حافظ محیط

زیست و مناطق گردشگری، اقدام به همدلی با طبیعت و پرداختن به مسائل  ظت از محیطمحاف

زیست، شکلی از رفتاری داوطلبانه به بهترین  نمایند. رفتارهای حافظ محیط محیطی می زیست

که به پایه همدلی گردشگران در  زیست است رسیدن به محیط بیاز آسشیوه برای جلوگیری 

گیرد. این رفتارها  یک منطقه گردشگری و حفاظت از آن صورت میهای گردشگری با  مکان

و  2یک منطقه گردشگری است )لی داشتن نگهدر سفر و سالم  دشدهیتولشامل کاهش آلودگی 

 یریگ اثر جهتبررسی  برای چارچوبی است،  مطالعه سعی شده (. در این302: 2593همکاران، 

در  یزیست محیط یخواهانه بر رفتار گردشگرو خود یدوستی اجتماع نوع ،زیست محیط یارزش

باور هنجار  یدهعق یهنقش نظر یقارتباط از طر ینگردشگران دربند و درکه ارائه گردد، ا یانم

انتظار ورووم  یهنظر ی( وشخص یهنجارها یت واحساس مسئول ،زیست محیط یآگاه) استرن

( زیست محیط گریگردشاز  یتزیست و رضا حافظ محیط یرفتارها ،زیست های محیط ارزش)

 پردازیم. ی قرارگرفته است که در ادامه به توضیح این مفاهیم میموردبررس

 

 دوستانه گردشگران زیستی رفتار محیط

تر از گردشگر  تر و با تجربه گردشگر را در دنیای مدرن امروز، فردی آگاه 2559، 3یو اس اچ کتی

یعت و ارتقا ابعاد غیرمادی زندگی خود است، دانند که به دنبال برقراری ارتباط با طب سنتی می

رود و به دنبال کشف حقیقت زندگی و درک معنای حقیقی  لذا از عینیات فراتر می
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هاست و روحیه ماجراجویانه و اکتشافی او بستر را برای کسب تجربیات ذهنی فراهم  پدیده

هایی ه شامل فعالیتدوستان زیستی (. رفتار محیط9312خوشخو و همکاران،  سازد )ایمانی می

به  زیست و بهبود آن های انسانی بر محیطحداقل رساندن تأثیر منفی فعالیت برای بهاست که 

های آگاهانه افراد جامعه نسبت ای از کنشگرایانه مجموعه زیست محیطرود. رفتارهای کار می

برای رفتار های خاص مادگیآت و زیست است که طیف وسیعی از احساسات، تمایال به محیط

رفتار  گرید عبارت به (.2590 و همکاران، )لی شودزیست را شامل می مطلوب نسبت به محیط

زیست  زیست است که در آن کنشگر اگر از محیط زیستی رفتار مثبت در برابر محیط محیط

گیری رفتارهای رساند. این مطالعه در پی اندازهکند، حداقل به آن آسیبی نمیحفاظت نمی

 خرید از اجتناب ارگانیک، محیطی گردشگران ازجمله اولویت خرید محلی، محصوالت زیست

 و استفاده از آب در جوییصرفه پالستیکی، هایبطری مجدد استفاده پالستیکی، هایکیسه

وحش است. تحقیقات پیشین  آشفتگی حیات از جلوگیری ها وزباله بازیافت و سازیمرتب برق،

 هایزمینه و تحصیالت سطح درآمد، جنسیت، سطح سن، مانند عواملی دهد کهنشان می

 (.2552، 9محیطی افراد مؤثر هستند )بودآنو اجتماعی در نگرش و رفتار زیست

 

 هنجار -باور -نظریه ارزش عقیده 

ارزش،  هیاز نظرترکیبی  درواقعهنجار را که  -باور -نظریه ارزش عقیده 2555در سال  2استرن

-را پیشنهاد کرد. این نظریه سه جهت 3و الگوی هنجار کنش شواترز نوینپارادایم اکولوژیکی 

دوستی  زیستی( نوع های محیطگذاری بر تمامی گونه)ارزش 3زیست گیری ارزشی محیط

زیست  )کسب منافع شخصی( در ارتباط با محیط 2ها( و خودخواهانه )رفاه سایر انسان 0اجتماعی

-زیست را جهت می چارچوب رفتاری افراد در قبال محیط کند. این نظریه زیربنا ورا مطرح می

مبنایی برای اعتقادات  خودخواهانهدوستانه و  زیست، نوع های محیط دهد. بر این اساس ارزش
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دهند. تحقیقات گسترده در حوزه زیست شوند که رفتار را تحت تأثیر قرار میمحسوب می

زیست از  دارند، رفتارهای حامی محیطمحیط نشان داده است که افرادی که نگرش زیست کره 

محیطی مناسبی  دهند. از طرفی افراد با دیدگاه ارزشی خودخواهانه رفتار زیست خود نشان می

ی پارادایم نوین ، با طرح ایده9129 9(. از سوی دیگر دانلپ2592ن، ها ندارند )کیاکاسین و

ی( را زیر سؤال برد و به تئوری محیطی، پارادایم اجتماعی مسلط )اولویت بر رشد اقتصاد زیست

ن، ها ی( تأکید کرد )کیاکاسین وزیست محیطهای  زیستی جدید )اولویت در حفظ قابلیت محیط

منجر به پیدایش این پارادایم گردید که رشد اقتصادی به  یزیست محیطبنابراین آگاهی ؛ (2592

پذیر در یک ت کره آسیب. با این ایده که افعال انسان و یک زیسستین قبول قابلهر قیمتی 

قرار دارد، این رابطه برحسب ادراک تعامل گرایانه انسان با محیط و اتصال  ریناپذ ییجداتعامل 

حیات انسانی به حیات هستی در نظر گرفته شده است. بر این گمان و برحسب ادعای پارادایم 

ط دارند، در حفاظت از گرایانه با محی و تعامل یزیست محیطی، افرادی که درک زیست محیطنوین 

بنابراین این رویکرد عرصه جدیدی ؛ (9313آن نیز کوشش بیشتری دارند )توکل و همکاران، 

فرآیندهای اقتصادی، سیاسی،  اندازه بهزیست  تا محیط قرار داد مدنظرشناسی را در جامعه

جهرمی و خواه شناختی قرار گیرد )حمایت اجتماعی و فرهنگی موردتوجهات و تمایالت جامعه

(. ساختار بعدی نظریه هنجار شخصی محیطی است، این نظریه رفتار 9312همکاران، 

منظور از آگاهی حد توجه یک  داند.محیطی را پاسخی به هنجارهای شخصی افراد می زیست

زیست( تأکید دارد. این هنجارها  طور مثال محیط فرد است که روی شخص یا نهاد انتزاعی )به

دارد که اعتقاد دارند، بعضی شرایط خاص باعث تهدید و ایجاد خطر برای در افرادی وجود 

توانند، موجب دفع این زیستی می شود و همچنین اعتقاد دارند که آگاهی محیطدیگران می

زیست است  عواقب شوند. احساس مسئولیت عامل بعدی هنجارهای شخصی و حفظ محیط

ی است که فرد شخصاً خود را مسئول عواقب احساس مسئولیت به این معن (.2552، 2)بامبرگ

زیست، احساس مسئولیت و هنجارهای  رفتاری درک شده بداند. از سوی دیگر، آگاهی محیط

صورت کلی فرض اصلی در نظریه  سازی هنجار شوارتز است. بهفعال هیاز نظرشخصی سه بعد 

توانند از کنند و میمیزیست احساس تعهد  سازی هنجار این است که افراد نسبت به محیطفعال
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زیست مورد  دوستانه نسبت به جلوگیری از آسیب رساندن به محیط های ارزشی نوعطریق نگرش

زنجیره علّی ساختار این تحقیق گرایش به رفتارهای  تشویق و انگیزش قرار گیرند. در انتهای

 (.2592ن، ها و یاکاسین)ککند گیری میمحیطی حین سفر گردشگران را اندازه زیست

 

 1نظریه انگیزشی توقع و انتظار ورووم

-هایی که توسط یک شخص از میان راهنظریه ورووم براین فرض استوار است که گزینش

شناختی است و  آید، قاعدتاً مربوط به رویدادهای روانی و روانکارهای گوناگون به عمل می

 جهیدرنترفتار مردم  گرید عبارت ؛ به(2592 ن،ها دهد )کیاکاسین وزمان با آن رفتار رخ می هم

گیرد و این انتخاب و های گوناگون انجام میای است که از میان راههای آگاهانهانتخاب

با  ژهیو بهشناختی مربوط است.  طور سیستمی با فرآیند روانی و روان ها )رفتارها( بهگزینش

کند که افراد میان رض میگیری عقاید و نظریات ارتباط دارد. نظریه انتظار فادراک و شکل

هایی را در نظر دارند و اصطالح واالنس را در های طبیعی رجحان و برتری رویدادها یا حالت

برد شوند به کار میگیری عاطفی و احساسی که مردم نسبت به پیامدها قائل میاشاره به جهت

و ارتباط با آن ها راه دیدن جهان ( معتقد است، ارزش9190) 2(. گری9322محمدی،  )ملک

اش عنوان بخشی از جهان زیستی هستند و به همین دلیل در رفتاری که انسان در قبال طبیعت به

های مردم درباره ترین مظهر واالنس (. مهم9312، و جعفر صالحی دارد، مؤثرند )فاضلی

 یدنرس که شخص انتظار یتیها به سطح رضا درواقع واالنسها است.  یامدهای وابسته به کار آنپ

؛ شودها برخوردار می نه ارزش واقعی که شخص عمالً از آن کنند،یبه آن را دارد اشاره م

بنابراین ارزش یا واالنس، سطح مورد انتظار رضایت و یا نارضایتی است که توسط پیامدهای 

وز آورند. در اینجا برآید. پیامدها با خود واالنس و ارزش به همراه میمربوط به عمل پدید می

شود های فردی می این پیامدها نیازمند یک وسیله یا عامل و رابط است. واالنس شامل ارزش

، 3گورکو)اهداف یا ترجیحات مانند تمایل به زندگی در یک شهر بدون آلودگی هوا است 

لذا در این نظریه از طریق وسیله عاملی )ادراکی که عملکرد را به نتایج مطلوب هدایت  .(2599
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شود بنابراین این ارزش منجر به ابزاری می؛ توان به نتایج ارزشی مثبت دست یافتمیکند( می

دهد. سهم فرد ظاهراً که شخص تالش بیشتری در کاهش آلودگی هوا از خود نشان می

شود و آن کوچک است، ولی در کل مؤثر است. سومین جز از این نظریه، انتظار نامیده می

این  در (.9322محمدی، ودن یک پیامد خاص است )ملکشدت باور فرد درباره ممکن ب

قرار  موردمطالعهگردشگران با توجه به نظریه انتظار  یزیست محیطنوشتار تالش شده است؛ رفتار 

زیست، رفتارهای حافظ  های محیط انتظار برای توضیح ارزش هیاز نظرگیرد. در این مطالعه 

ستفاده شده است. در این نظریه هر سه بعد زیستی ا زیست و رضایت از گردشگری محیط محیط

، حال نیباادهند. شوند و با هم نیروی انگیزشی را تشکیل میگیری میصورت انفرادی اندازه به

صورت  گردشگران، نظریه ورووم را به یزیست محیطبرای سنجش نیروی انگیزشی یا قصد رفتار 

های مختلفی ز زمانی که ارائه شد، به روشی علّی در نظر گرفته است. نظریه انتظار ایک زنجیره

تفسیر شده است. در مطالعات گردشگری، کمتر از این چارچوب برای توضیح انگیزه 

نظریه  که ییازآنجاهای حین سفر استفاده شده است. گردشگران از انتخاب مقصد و فعالیت

پس از بررسی  تر مورد استفاده بوده است.گردشگری کم یزیست محیطانتظار در مطالعات 

ها چارچوب کلی  هنجار و ادغام این نظریه -باور –ادبیات این نظریه و همچنین نظریه ارزش

 (.2592ن، ها و یاکاسین)کمطالعه ارائه شده است 

 

 ترکیب دو چارچوب نظری

شناختی  روان –با ساختارهای اجتماعی یزیست محیطبر این باور است که رفتارهای  9بالدرو

ها، (. در مطالعه وی متغیرهایی مثل ارزش2592 ن،ها نی بیشتری دارد )کیاکاسین وبیقابلیت پیش

زیست، کامالً تجربی است و مربوط به چگونگی احساس افراد و  نگرش و باورها نسبت به محیط

اعتقاد  2و موسر بامبرگ زیست است. از سوی دیگر ها در محیط رفتارهای مداوم آن تیدرنها

بینی باالتری به همراه داشته تواند قدرت پیش های اجتماعی و عقالنی میدارند، ترکیب نظریه

هنجار و نظریه انگیزشی  -باور –(. چارچوب نظری این مطالعه، نظریه ارزش2590باشد )هان، 
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نظریه انتظار خود یک چارچوب  اگرچهتوقع و انتظار ورووم را به یک ترکیب در آورده است. 

 (.2599ز انتقادات از سوی محققان مختلف مواجه است )گورکو، محبوب است، ولی با برخی ا

یک انتقاد برجسته از تئوری انتظار، فقدان توجه اجتماعی به این نظریه است. در این مطالعه با 

 رسد.هنجار این محدودیت به حداقل می -باور –همگرایی نظریه انتظار با مدل ارزش

 

 پیشینه پژوهش

ای به بررسی رفتار زیست محیط دوستانه گردشگران جوان ر مطالعه( د2592ن )ها کیاکاسین و

ارزش باور هنجار و نظریه انتظار ورووم  هیاز نظرپرداختند. مدل مفهومی این مطالعه ترکیبی 

بینی کننده رفتارهای زیست محیط دوستانه  است. نتایج نشان داد که مدل ترکیبی پیشنهادی پیش

دهد که متغیرهای نظریه انتظار تایج پژوهش آنان نشان میگردشگران جوان است. همچنین ن

 باعث خود نوبه به در معرض هنجارهای شخصی محیطی گردشگران قرار دارد که شدت به

دهد که  ( نشان می9312نتایج پژوهش صیف و همکاران ). شودمی زیستی محیط هاینگرانی

ط به هنجارهای شخصی و کمترین آن زیست مربو باالترین اثر مستقیم بر رفتارهای حافظ محیط

و  یفاضل یقآمده از تحق دست به یها یافتهطبق مربوط به اثر مستقیم دلبستگی مکانی بوده است. 

 یتصور فرهنگ ی،زیست محیط یها گردشگران باارزش یزیست ( رفتار محیط9312) جعفر صالحی

و رفتار  یزیست انش محیطد ینب که یدرحال ،دارد اریمعناد یمرابطه مستق یفرهنگ یزهو انگ

ای با ترکیب نظریه ( در مطالعه2590ن )ها مشاهده نشد. یگردشگران رابطه معنادار یزیست محیط

های گیری برنامهارزش باور هنجار و نظریه انتظار به ارائه یک چارچوب جامع برای شکل

-مدل قدرت پیشمحیطی مسافران پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داده است که این  زیست

 و زیست محیط آگاهی هابینی برای قصد رفتار زیست محیط دوستانه را دارد. همچنین یافته

کنند. نتایج پژوهش لی و می مشخص را قصد رفتار زیست محیط ایجاد شخصی در هنجارهای

محور(  ( حاکی از آن است که وقتی فردی در گردشگری مبتنی بر طبیعت )طبیعت2590) 9جان

کند و  محیطی وی را تقویت می های زیست کند، این تجربیات تفریح، نگرش یشرکت م

محیطی،  طور خاص در رفتارهای مسئوالنه زیست ی در گردشگری و بهطورکل بهمشارکت وی 
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 -باور -ارزش ای با چارچوب اصلی نظریه  ( در مطالعه2593و همکاران ) 9یابد. زنگ افزایش می

به بررسی رفتار زیست محیط دوستانه ساکنان مقاصد  هنجار و نظریه دلبستگی مکانی

دوستانه در مقایسه  دهد که ارزش نوع اند. نتایج پژوهش آنان نشان می گردشگری چین پرداخته

دوستانه دارد. همچنین آگاهی  یزیست محیطخودخواهانه تأثیر زیادی بر رفتار  یها باارزش

و همکاران  ی افراد دارد. لیدوستانه ییستز محیطها نقش مهمی بر رفتار  زیست فعالیت محیط

گرایانه )رفتار خرید سبز، رفتار شهروندی خوب،  زیست محیط( با تحلیل سه نوع رفتار 2593)

ها در بین شهروندان شهر سئول کره جنوبی نشان  زیست( و روابط متقابل آن رفتار فعال محیط

گرایانه دارد. ضمن  بر رفتار زیست محیط دوستانه تأثیر مستقیم و مثبتی های نوع دادند که ارزش

دوستانه است. غزانی  گیری ارزشی نوعواسطه بین رفتار و جهت یزیست محیطهای نگرانی که آن

انجام دادند، نتایج پژوهش آنان نشان داد که  باره نیدرا( نیز پژوهش مشابهی 9313و بیژنی )

ترین رفتار حفاظتی بوده و افراد با زیست محور دارای باال های ارزشی محیطافراد با نگرش

-دهند. همچنین افراد با نگرشهای خودخواهانه رفتار حفاظتی کمتری از خود نشان مینگرش

( در 2593) 2دوستانه رفتار حفاظتی بینابینی را از خود نشان داده بودند. اکسن و کورانی های نوع

افراد اثرگذار است.  یزیست محیطهای کنند که نفوذ اجتماعی بر رفتارای خود بیان میمطالعه

( به 2552) 3زیست تأثیر دارد. بامبرگ و موزر ها در محیط ها و رفتار آنافراد، بر نگرش آگاهی

زیست دارند.  این نتیجه رسیدند که آگاهی و دانش تأثیر غیرمستقیم بر رفتاری حامی محیط

عه هنجارهای اخالقی و نگرش نسبت شرط الزم اما ناکافی برای توس ها معتقدند آگاهی، پیش آن

ای بیان ( در مطالعه9312) و همکارانخواه جهرمی زیست است. حمایت به رفتار حامی محیط

دانشجویان در حد مطلوب و رضایت بخشی است و  یزیست محیطکنند که نگرش می

 بیشتر مرتبط بوده )علوم یزیست محیطها با موضوعات  دانشجویانی که گروه تحصیلی آن

اند. همچنین افزایش زیست داشته تری نسبت به محیطکشاورزی و علوم پایه( نگرش مناسب

سازد. نتایج مطالعه تر میها را مطلوب محیطی آن سطح تحصیالت دانشجویان، نگرش زیست

محیطی شهروندان یزد  تفاوتی زیست( نیز نشان داد که بی9312فیروزجاییان گلوگاه و شفیعی )
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و دانش  یزیست محیطبا نگرش  یزیست محیطتفاوتی و به پایین است. بیدر حد متوسط ر

ی رابطه یزیست محیطی، احساس مسئولیت، هنجار اجتماعی و عادت به رفتارهای زیست محیط

یابد و متغیر نگرش محیطی کاهش می تفاوتی زیستمعناداری دارد و با افزایش این متغیرها، بی

( در 2599و همکاران ) 9تفاوتی تأثیرگذار است. چنبیمحیطی بیش از سایرین بر  زیست

در کشور چین پرداختند.  یزیست محیطسازی عوامل نگرشی بر رفتارهای ای به مدلمطالعه

ساختار این مطالعه بر اساس پارادایم اکولوژیکی است. نتایج پژوهش آنان نشان داده است که 

دوستانه دارند. آنان  یزیست محیطی به رفتارهای کرده تمایل بیشترجوانان و زنان و افراد تحصیل

وجود دارد.  یزیست محیطداری بین درآمد افراد و نگرش همچنین تأکید دارند که ارتباط معنی

 2دوستانه دارند. نیلسون و النگیسون یزیست محیطافراد با درآمد باال توجه بیشتری به رفتارهای 

های همسو با آوریامل مهم در پذیرش رفتار و فنکنند، نفوذ اجتماعی یک ع( بیان می2593)

است. نتایج این مطالعه نشان داده است که آگاهی، ارزیابی و هماهنگی با خود  یزیست محیط

 زیست تأثیر دارد. های همسو با محیط عواقب پذیرش و استفاده از فنّاوری پنداره بر

 

 مدل مفهومی پژوهش 

واسطه  به یزیست محیط یبر رفتار گردشگر یننو ییکولوژا یماثر پارادا یلپژوهش تحل یندر ا

 پژوهش، مفهومی مدلانتظار وروم است.  یهنجار استرن و تئور -باور -یدهارزش عق یتئور

در این پژوهش تغییراتی در آن اعمال  ؛ کهاست (2592ن )ها و یاکاسینک مطالعه برگرفته شده از

را ارائه داد که  یننو یکیاکولوژ یمپاراداظریه ن 2555استرن در سال  و مدل مربوطه بومی شد.

گیری ارزشی زیست، جهت گیری ارزشی محیطسه جهت این نظریه ترکیبی از درواقع

زیست است.  گیری ارزشی خودخواهانه در ارتباط با محیطی اجتماعی و جهتدوست نوع

 احساس ،زیست محیط یآگاه یحتوض یبرا باور هنجار استرن یدهعق هیاز نظر همچنین

 یحتوض یاز نظریه انتظار ورووم برابهره گرفته شده است و  یشخص یت، هنجارهایمسئول

 یزیست محیط یاز گردشگر یترضا زیست و حافظ محیط یرفتارها ،زیست های محیط ارزش
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در داخل کشور چنین پژوهشی انجام  تاکنونالزم به توضیح است که  شده است.نیز استفاده 

 نپذیرفته است.

 
 (8112ن )ها و یاکاسینک مطالعه از شده برگرفته پژوهش، مفهومی مدل: 1ل شک

 

 های پژوهشفرضیه

در میان گردشگران جوان  زیست محیط یآگاهزیست بر  گیری ارزشی محیطجهت -9

 شهرستان دربند و درکه اثر مثبت و معناداری دارد.

ن گردشگران جوان در میازیست  های محیط ارزشزیست بر  گیری ارزشی محیطجهت -2

 شهرستان دربند و درکه اثر مثبت و معناداری دارد.

 جوان گردشگران میان درزیست  محیط یآگاه دوستی اجتماعی بر گیری ارزشی نوعجهت -3

 .دارد معناداری و مثبت اثرو درکه  دربند شهرستان

 شگرانگرد میان در زیست های محیط ارزش دوستی اجتماعی بر گیری ارزشی نوعجهت -3

 .دارد معناداری و مثبت اثرو درکه  دربند شهرستان جوان

 جوان گردشگران میان درزیست  محیط یآگاه گیری ارزشی خودخواهانه برجهت -0

 .دارد معناداری و مثبت اثرو درکه  دربند شهرستان
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 جوان گردشگران میان در زیست های محیط ارزش گیری ارزشی خودخواهانه برجهت -2

 .دارد معناداری و مثبت اثرو درکه  دربند شهرستان

و درکه  دربند شهرستان جوان گردشگران میان یت دراحساس مسئولبر زیست  محیط یآگاه -2

 .دارد معناداری و مثبت اثر

گردشگران جوان شهرستان دربند و درکه  یاندر م یشخص یبر هنجارهایت احساس مسئول -2

 دارد. یاثر مثبت و معنادار

 شهرستان جوان گردشگران میان در زیست حافظ محیط یهابر رفتار زیست ای محیطه ارزش -1

 .دارد معناداری و مثبت اثرو درکه  دربند

 میان در محیطی زیست محیط یاز گردشگر بر رضایت زیست حافظ محیط یهارفتار -95

 .دارد معناداری و مثبت اثر و درکه دربند شهرستان جوان گردشگران

گردشگران در  دوستانه یزیست محیط یگردشگر خصی محیطی بر رفتارهنجارهای ش -99

 .دارد معناداری و مثبت اثرو درکه  دربند شهرستان جوان گردشگران میان هنگام سفر در

 میان در دوستانه یزیست محیط یگردشگر بر رفتار زیست محیط یاز گردشگر رضایت -92

 .دارد معناداری و مثبت اثرو درکه  دربند شهرستان جوان گردشگران

 

 پژوهش یشناس روش

از  گردشگران دربند و درکه شهر تهران ی،شده جامعه آمار مطرح های یهمنظور آزمون فرض به

این گردشگران اغلب از قشر  اند. شده انتخاب  9319 ماه ینماه تا اواخر فرورد اول بهمن

از طبیعت اطالعاتی زیست و حفاظت  کرده بودند و عموماً درباره گردشگری محیط تحصیل

های آن را با رفتار یدپس نبا ،زیست حق همه مردم است محیطداشتند و با این نگرش که 

این تحقیق ازنظر  .زیست بودند شود، حامی محافظت از محیط یبتخر گردشگری خودخواهانه

 ینا گیری پیمایشی است. روش نمونه-و ازنظر روش جزء تحقیقات توصیفی یهدف کاربرد

 جدول مورگانتعداد نمونه پژوهش از  ییندر تعاست. در دسترس گیری  ز نوع نمونهاپژوهش 

 مستقل یرپژوهش متغ ینشد. در ا ییننفر تع 325پژوهش  ینا یآمار  و نمونه یداستفاده گرد

 گیری ی و جهتاجتماع یدوست نوع یارزش گیری ی، جهتزیست محیط یارزش یریگ جهت
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یت، مسئول ، احساسزیست محیط یآگاه ای میانجیمتغیره هستند، خودخواهانه یارزش

از  و رضایت زیست حافظ محیط یرفتارها، زیست های محیط ارزشی، شخص هنجارهای

و  استدوستانه  یزیست وابسته رفتار گردشگری محیط یرو متغباشند  می زیست محیط یگردشگر

( ابعاد و 9ل )است که در جدو یافته  یصسؤال تخص 30الزم،  یها داده یآور جمع یبرا

 یینو جهت تع کرونباخ یآلفا یبها از ضر داده یاستنباط یلدر تحل های مدل آمده است. گوی

مناسب بودن حجم نمونه و درست  یبارتلت برا یتو کرو KMO ونابزار از آزم یثبات درون

 یمتغیرها از روش مدل معادالت ساختار ینب یارتباط عل یینتع یها و برا عامل یکبودن تفک

و  SPSS23 یآمار یافزارها پژوهش با استفاده از نرم ینا یمحاسبات آمار یهاستفاده شد. کل

انجام گرفت  Amos23افزار  با استفاده از نرم یمعادالت ساختار یابی مربوط به مدل های یلتحل

 است. P < 50/5آزمون  یتمام یو سطح معنادار
مفهومی پژوهشی مدل ها هابعاد و گوی :4جدول   

 ها گویه سازه

 یارزش یریگ جهت

 یزیست محیط

، استرن، 2015)هان، منبع: 

 (1999، استرن، 2000

 دارد. اهمیت من برای طبیعی منابع از حفاظت آلودگی و از جلوگیری

 دارد. اهمیت من برای دیگر های گونه با هماهنگی زمین و به احترام

 رد.دا اهمیت من طبیعت برای با وحدت

 دارد. اهمیت من طبیعت برای از حفاظت زیست و محیط از حفاظت

 یارزش یریگ جهت

 یاجتماع یدوست نوع

، استرن، 200)استرن، منبع: 

1999) 

 .اعتقاددارمهمه  برای برابر من به برابری و فرصت

 .اعتقاددارم جنگ بدون صلح و در من به جهان

 .اعتقاددارمیف ضع از موجودات مراقبت اجتماعی و من به عدالت

 شود. دیگران برای من ارزش محسوب می به کمک

 یارزش یریگ جهت

 خودخواهانه

، استرن، 200)استرن، منبع: 

1999) 

 برم. لذت می دیگران سلطه بر و کنترل اجتماعی، من از قدرت

 شود. مادی برای من ارزش محسوب می های دارایی ثروت و

 شود. من ارزش محسوب می فرمان دادن به افراد برای یا هدایت حق

 زیست آگاهی محیط

؛ استرن، 2015منبع: )هان، 

1999) 

 شود....  و وهوا آب تغییر آلودگی، باعث تواند، می گردشگری صنعت

 آورد. وجود به را زیادی زیستی محیط اثرات تواند می گردشگری صنعت

انرژی، آب و سوخت در محیط میزبان  ازحد شیبگردشگران باعث مصرف 

 شوند. می
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 ها گویه سازه

 احساس مسئولیت

؛ استرن، 2015)هان، منبع: 

1999) 

 زیست مسئول است. من معتقدم که هر گردشگر در برابر محیط

 زیست مسئول است. من معتقدم که هر گردشگر در برابر زوال محیط

 هنجارهای شخصی

؛ استرن، 2015منبع: )هان، 

1999) 

 زیست دارم. نسبت به محیطمن در هنگام سفرهای گروهی احساس مسئولیت بیشتری 

دهند، من معتقدم باید به  نظر ازآنچه دیگران در هنگام سفر گروهی انجام می صرف

 زیست احترام بگذارم. محیط

 است. تیبااهممحیطی افراد در سفرهای گروهی بسیار  رفتارهای زیست اعتقاددارممن 

 زیست های محیط ارزش

و جنگ،  یانگمنبع: )چ

2001) 

؛ من از اعمال شود یعیمنابع طب ینگهدار یتالش برای زیست محیط یردر گردشگ اگر

 .برم یلذت م یشترسفر ب

 آید. زیستی در هنگام سفر یک مزیت به شمار می محیط رفتار  اعتقاددارممن 

 است. تیبااهمزیست تمیز و بدون آلودگی برای سفر بسیار  به اعتقاد من انتخاب محیط

 زیست رفتارهای حافظ محیط

و جنگ،  یانگبع: )چمن

2001) 

زیست محیط دوستانه خود یک الگوی رفتاری برای  توانم با رفتار من اعتقاددارم که می

 دیگران باشم.

زیست کمک  دهم به محیط محیطی که من انجام می های زیست من اعتقاددارم که فعالیت

 کند. می

توانم به  ، بیشتر میزیست داشته باشم من اعتقاددارم هرچه دانش بیشتری درباره محیط

 محافظت از آن کمک کنم.

رضایت از گردشگری 

 زیستی محیط

و جنگ،  یانگمنبع: )چ

2001) 

زیست  های بیشتر در محیط توانند، مانع از خرابی زیست می رفتارهای سازگار با محیط

 باشد.

 وقت بیشتری ندارد.صرف  بهمن اعتقاددارم رفتارهای زیست محیط دوستانه نیازی 

 عتقاددارم، رفتارهای زیست محیط دوستانه سخت نیستند.من ا

رفتار گردشگری 

 زیستی دوستانه محیط

و  یکار؛ دلن2015، یلرمنبع: )م

 (1999؛ استرن، 2009گران، 

 من به خرید محصوالت محلی عالقه دارم.

 دهم. من در صورت امکان خرید، محصوالت ارگانیک را ترجیح می

 دهم. زیست را ترجیح می های سازگار با محیط بندی بستهصورت امکان، خرید با  من در

 جویی کنم. کنم، در مصرف آب و برق صرفه من سعی می

 کنم، در مورد بازیافت و اقدامات الزم برای آن از مردمان محلی یاد بگیرم. من سعی می

 کنم. تفکیک را ها زباله کنم، می سعی من

 محلی حفاظت کنم. تا آنجا که بتوانم از منابع کنم می سعی من
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 ها پژوهشیافته

 تحلیل عاملی اکتشافی

های موجود را توان دادهاین مسئله اطمینان حاصل شود که میاز   ابتدا باید  عاملی،  تحلیل  در

شود. هر چه  می استفادهو آزمون بارتلت  KMOبرای تحلیل به کار برد. بدین منظور از شاخص 

-برای تحلیل عاملی مناسب موردنظرهای تر باشد، دادهبه عدد یک نزدیک KMOمقدار شاخص 

 (. نتایج پژوهش نشان از قبول بودن مقادیر به دست آمده دارد.9392ترند )مؤمنی و قیومی، 
 و بارتلت پرسشنامه KMO: آزمون 2جدول 

 KMO 930/0 آزمون

 آزمون بارتلت

xاسکوئر تقریبی کای
2 113/9399 

 df 595درجه آزادی 

 sig 000/0 داری عنیسطح م

 یایی مدل تحقیقپااعتبار و 

همه  کرونباخ یپرسشنامه ازنظر خبرگان استفاده شد. آلفا ییو روا یاعتبار محتوا یینتع یبرا

استفاده شده  SPSSافزار  از نرم یاییپا یناست. جهت محاسبه ا 25/5از  یشترپژوهش ب ینها ا سازه

داده  یشها را نما سازه یاییجهت اعتبار و پا زایموردن یها ( شاخص3) است. جدول شماره

 .ستا
 های اعتبار و پایایی: تحلیل عاملی تائیدی: شاخص3جدول 

 کرونباخ آلفای سازه

اعتبار سازه 

(CRباال )ی 

66/6 

 یانسوار یانگینم

( AVEشده ) استخراج

 5/6 یباال

 642/0 122/0 160/0 یزیست محیط یارزش یریگ جهت

 512/0 142/0 160/0 یاجتماع یدوست عنو یارزش یریگ جهت

 622/0 156/0 161/0 خودخواهانه یارزش یریگ جهت

 642/0 146/0 145/0 زیست محیط یآگاه

 209/0 130/0 122/0 یتاحساس مسئول
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 کرونباخ آلفای سازه

اعتبار سازه 

(CRباال )ی 

66/6 

 یانسوار یانگینم

( AVEشده ) استخراج

 5/6 یباال

 602/0 111/0 142/0 یشخص یهنجارها

 621/0 131/0 146/0 زیست های محیط ارزش

 611/0 164/0 142/0 زیست حافظ محیط یرفتارها

 621/0 163/0 163/0 زیست محیط یاز گردشگر یترضا

 591/0 912/0 914/0 دوستانه یزیست محیط یرفتار گردشگر

 

 های برازندگی مدلشاخص

گیری مدل، از چندین شاخص برای سنجش برازندگی جهت تعیین روایی و پایائی بخش اندازه 

بل از آزمون بخش ساختاری مدل گیری مدل قتحلیل بخش اندازه چراکهمدل استفاده شد، 

( 3های بعدی ضروری است. جدول )های مورد استفاده در تحلیلجهت اطمینان از شاخص

 دهد.شاخص سنجش برازندگی مدل را نشان می
 های برازندگی مدل : شاخص6 جدول 

گروه شاخص 

 برازش
 مقدار مجاز نام شاخص

مقادیر 

 نهایی

 برازش مطلق

CMIN/DF )105/2 3کمتر از  )کای اسکوئر بهنجار شده 

RMSEA )055/0 01/0کمتر از  )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

GFI )163/0 9/0باالتر از  )نیکویی برازش 

 برازش افزایشی

AGFI 131/0 9/0باالتر از  یافته( )شاخص برازندگی تعدیل 

CFI 931/0 9/0باالتر از  یافته( تعدیل –ای )شاخص برازش مقایسه 

NFI 119/0 9/0باالتر از  شده()برازندگی نرم 

TLI 921/0 9/0باالتر از  نشده()برازندگی نرم 



 119 ... دوستانه زیستی بر رفتار گردشگری محیط یارزش های گیریجهتاثر 

 

 

 پژوهش یمدل مفهومهای برازندگی شاخصآزمون (: 2شکل )

 یرمس یلآزمون تحل

 یـن ا یبررسـ  ی. بـرا فرضـیه اسـت   92 بـر  یپـژوهش مبتنـ   یـن عنوان شـد، ا  تر یشکه پ گونه همان
منظـور   بـه  یاستفاده شده است. سطوح معنـادار  افزار آموسدر نرم تحلیل مسیراز روش  ها یهفرض

است  ینا ها یهفرض یدتائ یشده است. مبنا داده ( نشان0)جدول  (3شکل ) در ها یهفرض ینآزمون ا
-هبا توجـه بـه یافتـ    باشد.و ضریب مسیر مثبت  5.50تر از  ها کوچک آن یبرا یکه سطح معنادار

 یبــر رفتــار گردشــگر خودخواهانــه یارزشــ یــریگ جهــتهــای تحقیــق جــدول ضــریب مســیر 
 ی،شخصـ  یهنجارهـا  یت،احسـاس مسـئول   ،زیسـت  محیط یواسطه آگاه دوستانه به یزیست محیط
زیسـت   محـیط  یاز گردشـگر  یتزیست و رضـا  حافظ محیط یرفتارها ،زیست های محیط ارزش
 .طور معکوس اثرگذار است به
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 های پژوهشرآورد مسیر فرضیهب (:3شکل )

 

 های پژوهش: بررسی فرضیه5جدول 

 مسیر ها فرضیه
 برآورد مسیر

 نتیجه
Estimate (p-

value) 

 421/0( 005/0) زیست محیط یآگاه ← یزیست محیط یارزش یریگ جهت 1فرضیه 
 یدتائ

 یهفرض

 2فرضیه 
های  ارزش ← یزیست محیط یارزش یریگ جهت

 زیست محیط
(026/0 )130/0 

تائید 

 یهفرض

 3 فرضیه
 یآگاه ←یاجتماع یدوست نوع یارزش یریگ جهت

 زیست محیط
 )***(642/0 

 یدتائ

 یهفرض

 4 فرضیه
های  ارزش ←یاجتماع یدوست نوع یارزش یریگ جهت

 زیست محیط
 )***(192/0 

 یدتائ

 یهفرض

 -222/0( 025/0) زیست محیط یآگاه ← خودخواهانه یارزش یریگ جهت 5 فرضیه
 یدائت

 یهفرض
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 نتیجه برآورد مسیر مسیر ها فرضیه

 6 فرضیه
های  ارزش ← خودخواهانه یارزش یریگ جهت

 زیست محیط
(009/0 )312/0- 

 یدتائ

 یهفرض

 429/0)***(  یتاحساس مسئول ←زیست  محیط یآگاه 2 فرضیه
تائید 

 یهفرض

 033/1)***(  یشخص یهنجارها ← یتاحساس مسئول 1فرضیه 
 یدتائ

 یهفرض

 946/0)***(  زیست حافظ محیط یرهارفتا ← زیست های محیط ارزش 9فرضیه 
تائید 

 یهفرض

 10فرضیه 
 یاز گردشگر یترضا ← زیست حافظ محیط یهاررفتا

 زیست محیط
 )***(362/0 

 یدتائ

 یهفرض

 11فرضیه 
 یزیست محیط یرفتار گردشگر ← یشخص یهنجارها

 دوستانه
 )***(539/0 

تائید 

 یهفرض

 12فرضیه 
 یار گردشگررفت ← زیست محیط یاز گردشگر یترضا

 دوستانه یزیست محیط
 )***(340/0 

 یدتائ

 یهفرض

 

 گیری بحث و نتیجه

در صنعت  ی جدیدیدوستی اجتماع نوع و زیست محیط یارزش گیری جهتدر عصر حاضر 

خودخواهانه قبلی گذشته متفاوت است.  بعضاًگردشگری در حال ظهور است که با الگوهای 

فاوت از گذشته است و گردشگران به محیط طبیعی بسیار متهای گردشگران  امروزه دغدغه

 که است واقعیت این زیستی گویای محیطمتفاوت  ها NGOگیریباشند. شکل بسیار حساس می

است.  گذشته از متفاوت بسیار زیستی های محیط با دغدغه گردشگری و سفر الگوهای

ها و  دغدغه یدوستی اجتماع نوع جدید، زیست محیط یارزش گیری جهتگردشگران در 

گیری زیست دارند. در این پژوهش سه نظریه سه جهت محیطهای بیشتری نسبت به  حساسیت

زیستی( نوع دوستی اجتماعی  های محیطگذاری بر تمامی گونهزیست )ارزش ارزشی محیط

زیست مطرح و  ها( و خودخواهانه )کسب منافع شخصی( در ارتباط با محیط )رفاه سایر انسان

گیری ارزشی رار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که گردشگرانی که جهتی قموردبررس
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زیست برخوردار هستند. گردشگرانی که  زیست دارند از باالترین دغدغه در حفظ محیط محیط

زیست اهمیت زیادی  ها( باالی دارند نیز برای حفظ محیط نوع دوستی اجتماعی )رفاه سایر انسان

خودخواهانه دارند، اولویتی برای مسائل  یارزش گیری جهتدر  قائل هستند، اما گردشگران

قائل نیستند. نتایج این پژوهش نشان داد که در تهران و در دیگر شهرهای ایران محیطی  زیست

در صنعت گردشگری در حال رواج  یدوستی اجتماع نوع ،زیست محیط یارزش گیری جهتاین 

های  ده است و جوانان در غالب گروهاست و گردشگری خودخواهانه تا حدی کاهش پیدا کر

زیستی در  های محیط پردازند و دغدغه زیست می سازی محیط گردشگری خودجوش به پاک

 گیری این جهت که داد نشان مطالعه این تورهای گردشگری رواج پیدا کرده است. نتایج

 یرزشا یریگ جهت گردشگران با دارد. بروز و ظهور کرده لیتحص افراد در بیشتر ارزشی

 حفظ را اول اولویت که هستند مقاصدی خواهان یاجتماع یدوستع نو  و یزیست محیط

گیری خودخواهانه دارند، دغدغه  گردشگرانی که جهت که یدرحالدهند،  قرار زیست محیط

ی، زیست محیط یارزش یریگ جهت تأثیر یبررس به پژوهش زیستی ندارند. در این محیط

 یگردشگر رفتارخودخواهانه بر  یارزش یریگ جهتی تماعاج یدوست نوع یارزش گیری جهت

 ی،شخص یهنجارها یت،احساس مسئول ،زیست محیط یآگاه واسطه بهدوستانه  یزیست محیط

زیست  محیط یاز گردشگر یتزیست و رضا حافظ محیط یرفتارها ،زیست های محیط ارزش

 که داد نشان پژوهش ینهای ا یافته. استشده   پرداخته گردشگران دربند و درکه یاندر م

 یآگاه واسطه بهدوستانه  یزیست محیط یبر رفتار گردشگرزیست  محیط یارزش گیریجهت

حافظ  یرفتارها ،زیست های محیط ارزش ی،شخص یهنجارها یت،احساس مسئول ،زیست محیط

 پژوهشبخش از  ینا یجنتا تأثیرگذار است.زیست  محیط یاز گردشگر یتزیست و رضا محیط

( نیز به این نتایج دست 9313غزانی و بیژنی ) راستا است. هم (2592ن )ها و یاکاسینکهای  هیافتبا 

 یغزان) باشند زیستی دارای باالترین رفتار حفاظتی می های ارزشی محیطیافتند که افراد با نگرش

زیستی  ی محیط، رفتارهازیستی گیری ارزشی محیطجهتبا  . گردشگران(9313یژنی، و ب

به  یرفتارهایی انجام دهند که صدمه کمتر ،کنندمی و سعی دهندز خود بروز میا یشتریب

 شانیزیست محیط یرغ یکند، زیرا خود را مسئول نتایج مخرب رفتارهازیست وارد می محیط

ها را مجاب  تواند آنیشان میاهیتاز نتایج مضر فعال گردشگرانآگاهی  ین،دانند. همچنمی
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و  است آن از حاکی پژوهش ها . یافتهکمترین ضرر باشد یدهند که دارارفتارهایی انجام  ،کند

 واسطه بهدوستانه  یزیست محیط یبر رفتار گردشگر یدوستی اجتماع نوع یارزش گیریجهت

 ،زیست های محیط ارزش ی،شخص یهنجارها یت،احساس مسئول ،زیست محیط یآگاه

های یافته اثرگذار است.زیست  محیط یاز گردشگر یتزیست و رضا حافظ محیط یرفتارها

دوستانه رفتار حفاظتی  های نوعافراد با نگرش نیز نشان داد که (9313) یژنیو ب یغزان

( نیز 9312داده بودند. نتایج تحقیق صیف و همکاران ) زیست بینابینی را از خود نشان محیط

آگاهی زیست، از طریق  دوستانه بر رفتارهای حافظ محیط نشان داد که ارزش نوع

محیطی، احساس مسئولیت و هنجارهای شخصی در گردشگران خارجی رابطه غیرمستقیم  زیست

های مهم در زمینه  کننده تواند از تعیین محیطی می دارد. دانش و نگرش افراد به مسائل زیست

 دوستی ارزشی نوع یریگبا جهت گردشگران بینی رفتارهای محافظت از محیط باشد. پیش

این  یشهدر رفتارهایشان به زندگی سایر افراد جامعه توجه کنند و هم ،کنندیسعی م اجتماعی

زدن یا محدود کردن توانایی دیگران  هایشان موجب صدمهیتدغدغه را دارند که اعمال و فعال

به زندگی سایر  یزها، توجه خاصی ن دادن به زندگی سایر انسان یتو عالوه بر اهم نشود

رفتارهایشان کمترین تأثیر منفی را بر  ،کنندتالش می یشهموجودات زنده دارند و هم

حاضر گویای آن است  پژوهش های. یافتهانسانی اطرافشان داشته باشدیرزیست انسانی و غ محیط

 یآگاه واسطه بهدوستانه  یزیست محیط یبر رفتار گردشگر خودخواهانه یارزش یریگ جهت که

حافظ  یرفتارها ،زیست های محیط ارزش ی،شخص یهنجارها یت،احساس مسئول ،زیست محیط

این نتایج  طور معکوس اثرگذار است؛ که زیست به محیط یاز گردشگر یتزیست و رضا محیط

( نیز به این نتیجه 9312صیف و همکاران ) .سو استهم (2592ن )ها و یاکاسینک های با یافته

محیطی  گاهی زیسترسیدند که ارزش خودخواهانه بر رفتارهای حافظ زیست از طریق آ

انتساب مسئولیت و هنجارهای شخصی رابطه غیرمستقیم دارد. افرادی که با دیدی خودخواهانه 

اند و آن را  های گردشگری نرسیده زیست مکان نگرند، به باور حفاظت از محیط به طبیعت می

 کنند. دانند و از وظایف خود شانه خالی می وظیفه دیگران و حتی دولت و مسئولین می

که فقط به خودشان توجه دارند و به زندگی سایر افراد جامعه و  گردشگرانی، گرید عبارت به

-هرچند جهت ینطلبی است؛ بنابرا دهند، رفتارهایشان بر اساس جاهنمی یتزیست اهم محیط
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تفکر  یهازیست از سبک محیط گردشگری اگر آموزشگران یول یدارند،تقریباً پای ارزش گیری

 یتوانند تا حدیم ی،آموزش یهایتمناسب فعال یدهگاهی داشته باشند با جهتمخاطبان خودآ

های طرفدار جامعه و  ارزش یسو ها را به های خودمحور دور کرد و آن گردشگران را از ارزش

 ،زیست محیط یارزش گیری جهت کند که دهند. نتایج تحقیق حاضر بیان میزیست سوق  محیط

 یآگاهطور مشخص نقش مهمی را در تعیین  بههانه و خودخوا یدوستی اجتماع نوع

های  زیست و ارزش محیط یآگاهکنند. ایفا میزیست  محیط های ارزشزیست و  محیط

و خودخواهانه  یدوستی اجتماع نوع ،زیست محیط یارزش گیری جهتتحت تأثیر زیست  محیط

از  یاطالع و آگاه هد.دزیست را تحت تأثیر قرار می یابد و رفتار گردشگران محیطارتقا می

 یاتواند در انجام یم یززیست ن منابع محیط یبر رو ی گردشگریهایتفعال یاثرات مثبت و منف

شود یزیست باعث م در قبال محیط یتمسئول یرشپذ وعدم انجام آن رفتارها تأثیرگذار باشد 

 یندر ا یهر اقدام باشد و از یگزینجا یدر مورد رفتارها یشترکه فرد به دنبال کسب اطالعات ب

مهمی  زیست های محیط ارزشنتایج تحقیق حاضر نشان داد که  درواقع. پوشی نکند راستا چشم

کنند، اما باید توجه زیستی در سطح جامعه ایفا می دهی رفتارهای گردشگری محیطدر شکل

رفتار گردشگر نیست و در کنار آن بایست به نقش  کننده تیهداداشت که یگانه متغیر 

تغیرهایی همچون عوامل موقعیتی، نگرش افراد، دانش و آگاهی افراد از موضوع و درک م

زیست  های طرفدار محیط ، تمایل گردشگران به ارزشگرید عبارت به اهمیت آن نیز توجه کرد.

زیستی داشته باشند و ضمن  ارتباطات خود با منابع محیط نهیدرزم تریمثبت دید شود،موجب می

زیست کنند.  در مورد حفظ محیط یشترب یتاحساس مسئول ینه،خود در این زمافزایش آگاهی 

 یطاخالقی در قبال مح یبه رعایت هنجارها یشتریب یپایبند ینگردشگران همچن گونه نیا

. دهنداز خود بروز می یشتریمحیطی ب زیست یرفتارها یلدل یناطراف خود دارند و به هم

 یآلودگ رو نیروند که محیط پاک داشته باشد. ازایمسیاحت  یبرا ییهاگردشگران به مکان

 یگرانبلکه د یند،سفر ننما ییهاتنها به چنین مکان شود که گردشگران نهیزیست باعث م محیط

 .آلوده بر حذر دارند یهارا نیز از سفر به محیط
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 پیشنهادهای پژوهش

 توسعه موجباتتنها  نه تواند، میزیست  محیط های دغدغه گردشگری با توسعه ریزی برنامه

 منابع بخش ترین عنوان یکی مهم به را زیست محیط بلکه کند، فراهم را گردشگری صنعت

ریزان توسعه گردشگری به  برنامه ،شود توصیه می. لذا دده گردشگری ارتقا صنعت توسعه

یست ز محیط یپاک .زیستی توجه ویژگی داشته باشند های محیط های گردشگران با دغدغه انگیزه

 یدارد و هیچ کشور یحضور گردشگران نقش اساس ی هم در جذب گردشگران و هم در ادامه

صنعت  ،زیست نتوانسته است محیط یاز آلودگ یزیست و جلوگیر بدون حفاظت محیط

جذب از مناظر طبیعی و فرهنگی خود  یدند یرا برا گردشگرانی یارا توسعه دهد  یگردشگر

مقصدهای  یزتجه ممکن است که یزیست در صورت محیطبر  توسعه گردشگری مبتنی. یندنما

 یهاو متنوع، سطل یباز ییهایقآالچمانند  زیست ی سازگار با محیطبا امکانات رفاه گردشگری

ساالن همراه باشد و مدیران  و بزرگکودکان  یبرا یمخصوص سرگرم یهازباله، مکان

ردشگران را به مناطق گردشگری مقصدهای گردشگری باید با رفتارهای محیط دوستانه، گ

 که نیا یلبه دل ،خاص مناطق خود بکوشند یهایژگیدر حفظ و همچنین. خود جذب کنند

استفاده شود که با پیشنهاد می .بکر محیطی استها یژگیو ینگردشگران هم یدبازد یاصل علت

 ورد مسائلبه همه مردم در مو مطبوعات  یوو راد یزیونجمعی مانند تلو ارتباط یلاز وسا

مخصوصاً بر  آگاهی داد و بر آموزش مسائل محیطی زیستی بر عموم مردم محیطی زیست

رفتار گردشگری مبتنی  یدجد های سعی نمود، عادت تیدرنهاجوانان و کودکان تأکید کرد و 

 ،الزم است بر حفظ محیطی زیست را در گردشگران و عموم مردم نهادینه کرد. در این راستا

های و دفاتر خدمات مسافرتی، به طراحی  ، آژانسفعاالن صنعت گردشگری ،تورراهنماییان 

 زیست توجه کنند. سازی محیط پاک باهدفتورهای 
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