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 زیستر سازگار با محیطتحلیل عوامل مؤثر بر تصویر و رفتا
 پایه -گردشگران در مقاصد گردشگري طبیعت

 (مطالعه موردي: شهرستان ماسال)
 ***پور، یاسر قلی**، سلمان فیضی*صادق صالحی

 
 23/3/1399تاریخ پذیرش:- 13/10/1398تاریخ دریافت:

  چکیده
ردشگري زیست در توسعه صنعت گزیستی و در پیش گرفتن رویکردهاي ناسازگار با محیطافزایش رفتارهاي مخرب محیط 

وجود تأثیرات مخرب محیطی خاصی روبرو شوند. بااینموجب شده است تا مقاصد گردشگري با مشکالت زیست
گونه موجب شده است تا این تأثیرات در این محیطی در مقاصد شهري که توسعه گردشگري آنان طبیعت پایه است،زیست

هاي مدیریت مقاصد گردشگري طبیعت پایه به شمار آید. در هاي مهم سازمانمقاصد بیشتر احساس گردد و یکی از نگرانی
ر زیست و رفتار سازگااین تحقیق تالش شده است تا تأثیر ارتباط با طبیعت و کیفیت محیطی بر تصویر مقصد سازگار با محیط

 -گردشگران در شهرستان ماسال (گیالن)، مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصیفی
است. حجم نمونه  1398تحلیلی است و جامعه آماري این پژوهش، شامل گردشگران ورودي به شهرستان ماسال در تابستان 

 ها توزیعگیري هدفمند، پرسشنامه تحقیق در بین نمونهرگرفته شد و بر اساس نمونهنفر در نظ 384با استفاده از فرمول کوکران  
) 831/0شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول و پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ (

با روش آمار   "8,8لیزرل نسخه "و  "اس پی اس اس "  افزارهايها با استفاده از نرموتحلیل دادهمحاسبه شده است. تجزیه
ریب دهد متغیر ارتباط با طبیعت با ضهاي مدل ساختاري اول نشان میسازي معادالت ساختاري انجام شد. یافتهتوصیفی و مدل

 49/0ندارد ضریب استاتأثیر مثبت و معناداري بر تصویر مقصد دارد. متغیر تصویر مقصد با  73/5و مقدار تی  64/0استاندارد 
و مقدار تی  42/0زیست اثر مستقیم دارد و ارتباط با طبیعت نیز با ضریب استاندارد بر رفتار سازگار با محیط 16/7و مقدار تی 

 6/0زیست تأثیرگذار بوده است. در مدل ساختاري دوم کیفیت محیطی با مقدار ضریب مسیر بر رفتار سازگار با محیط 56/4
و مقدار تی  38/0بر تصویر مقصد تأثیر مثبت و معناداري دارد؛ همچنین کیفیت محیطی با ضریب استاندارد  45/4و مقدار تی 

 زیست اثر مستقیم دارد.بر رفتار سازگار با محیط 97/3

 پذیر، ماسال.کیفیت محیطی، تصویر مقصد، رفتار مسئولیت کلیدواژگان:
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 مقدمه
ته و زیست داشطبیعت پایه، اتکاي زیادي بر محیطخصوص در مقاصد شهري گردشگري به

محیطی از توسعه آن در این مقاصد به کیفیت آن بسیار حساس است. کاهش کیفیت زیست
منفی بر توسعه  کاهد و تأثیرپذیري مقاصد طبیعت پایه در مقایسه با سایر رقبا میجذابیت و رقابت

دیگر، عالوه بر تشدید گرمایش جهانی و ). از سوي 2014، 1گردشگري دارد (ژانگ و همکاران
 بینی، اشکال مختلف تأثیرات منفی ناشی از گردشگري، منجر بهپیشبالیاي طبیعی غیرقابل

). بر این اساس، 2013، 2شود (لی و همکارانبوم یک مقصد میزیست یا زیستتخریب محیط
ي با اولویت زیاد هازیست، از نگرانیافزایش میزان تأثیرات مخرب گردشگري بر محیط

رود. در چند سال اخیر جوامع انسانی در سراسر جهان، هاي مدیریت مقاصد به شمار میسازمان
ها و سیاره زمین سالمتی انسان اند که بهمحیطی در حال رشدي روبرو شدهبا مشکالت زیست

ی و دیگر هاي حیوانرسانند. در واقع، گرم شدن زمین، آلودگی هوا، انقراض گونهآسیب می
ته هاي صورت گرفها و فعالیتآیند و انسانخود به وجود نمیخوديمحیطی بهمشکالت زیست

)؛ و نیز در پیش 2009، 3کنند (نیزیت و همکارانها ایفا میاي را در به وجود آمدن آننقش عمده
جب وزیست در توسعه صنایعی از قبیل صنعت گردشگري مگرفتن رویکردهاي ناسازگار با محیط

محیطی شده است تا مقاصد گردشگري به عنوان بخشی از این جریان جهانی با مشکالت زیست
وجود، چنین تأثیرات مخربی در مقاصد شهري که اتکاي بیشتري بر بیشتري روبرو شوند. بااین

هاي طبیعی دارند و توسعه گردشگري آنان طبیعت پایه است، موجب شده است تا این جاذبه
 گونه مقاصد بیشتر احساس گردد.اینتأثیرات در 

ان از آینده محیطی را براي اطمیندیدگاه نظریه گردشگري پایدار، اهمیت بنیادین کیفیت زیست
). مبتنی بر این 2014بیشتر انواع مقاصد گردشگري به رسمیت شناخته است (ژانگ و همکاران، 

همیت هاي گردشگري اانمحیطی مکبایست به مسائل زیستدیدگاه، ذینفعان گردشگري می
یست ززیست و گردشگري به ترویج رفتارهاي طرفدار محیطقائل شده و براي حفظ محیط

1 .Zhang et al. 
2 .Lee et al. 
3 .Nisbet et al. 
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تمرکز  با خیزش جهانی کنونی در موردرسد پذیر باشند. به نظر میپرداخته و در قبال آن مسئولیت
ش همحیطی، در مطالعات حوزه گردشگري نیز عناوین مرتبط با کابر روي مسائل زیست

یقات هاي اخیر تحقمحیطی در مقاصد اولویت یافته است. بر این اساس در سالمشکالت زیست
: سلیمی سبحان و 1397: صیف و همکاران، 1392متعدد داخلی (براي مثال صالحی و فاضلی، 

) و خارجی 1398: سلیمانی و همکاران، 1398صفار حیدري و صفار حیدري، : 1397همکاران، 
) 2019، 3: لیو و همکاران2019، 2: کرتناور و همکاران2011، 1ك و پارك(براي مثال پار

چنین  نتایج اند.زیست مقاصد گردشگري را مورد بررسی قرار دادهموضوعات مرتبط با محیط
محیطی بازدیدکنندگان از مقاصد گردشگري زیست مطالعاتی نشان داده است که رفتارهاي

دشگري محیطی توسعه گرا افزایش تأثیرات مخرب زیستاي در کاهش یطبیعت پایه، نقش عمده
ي حیوانی هاآوري کلکسیونکند. در واقع، رفتارهاي گردشگران مانند جمعدر این مقاصد ایفا می

تواند به ازحد جمعیت، میوحش و ازدحام بیشو گیاهی، ایجاد مزاحمت براي زندگی حیات
 ). 2013جر گردد (لی و همکاران، هاي مقاصد گردشگري منبومایجاد آسیب به زیست

دهد بررسی مبانی نظري موجود در زمینه مقاصد رفتاري گردشگران و عوامل مؤثر بر آن نشان می
که مفهوم تصویر مقصد، تأثیرگذاري زیادي بر رفتارها و رویکردهاي آتی گردشگران طبیعت 

رت صوبسیاري از تحقیقات به). مبتنی بر این دیدگاه 1397پوریان و همکاران، پایه دارد (تقی
اي مفهوم تصویر مقصد را براي اثبات رابطه آن با رفتار گردشگران مورد بررسی قرار گسترده

). عموماً نتایج این تحقیقات نشان داده است که افراد بیشتر گرایش 2018، 4اند (لی و جونگداده
). 2012، 5اشته باشند (لی و کیمبه انتخاب مقصدي دارند که ادراك و تداعی مثبتی از آن مکان د

سد، در میان ربر این اساس، با توجه به اهمیت تصویر مقصد بر رفتارهاي گردشگران، به نظر می
گیري لتواند به شکمحیطی مقاصد میعوامل تأثیرگذار بر رفتار گردشگران، تصویر زیست

1 .Park 

2 .Krettenauer et al. 
3 .Liu et al. 
4 .Lee  &  Jeong 
5 .Lee  & Kim 

                                                                                                                                                                                 



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 56

 
-طصد سازگار با محیزیست مقصد در آنان منجر گردد. تصویر مقرفتارهاي سازگار با محیط

توان آن را به عنوان ادراك مثبت کلی که یک فرد از زیست از تصویر مقصد ریشه گرفته و می
). در واقع، تصور گردشگران از مقصد 2018مقصد مشخص دارد، تعریف نمود (لی و جونگ، 

ات کیفی عزیست مؤثر است. مطالها در قبال محیطبرند بر رفتار آنو محیطی که در آن به سر می
ه کنند که ذهنیت و تلقی گردشگران همان چیزي است کگردشگري نیز بر این نکته تأکید می

د (اوري، دهدرك و نگاه گردشگر به سفر، مکان و در نتیجه رفتارهاي گردشگري را شکل می
دهد که ادراك ) نشان می2018). نتایج مطالعه لی و جونگ (1398ترجمه صالحی و همکاران، 

زیست طپذیري آنان درباره محیزیست بر مسئولیتان از میزان سازگاري مقاصد با محیطگردشگر
 آن مقاصد تأثیرگذار است.

حت تأثیر پذیري گردشگران نیز تزیست و مسئولیتاز سوي دیگر تصویر مقصد سازگار با محیط
در  1یعتبا طبشناختی و محیطی دیگري مانند ارتباط عوامل مختلفی قرار داشته و مفاهیم روان

گیري آن مؤثر هستند. در واقع در رویکرد روانشناسی محیطی نیز براي ارتقاي رفتارهاي شکل
مراقبت از محیط، بر ارتباط انسان با طبیعت؛ یعنی تمایالت عاطفی، عشق ذاتی و درونی تأکید 

ان را جزئی ششود. ارتباط و پیوستگی با طبیعت به این معنی است که افراد تا چه اندازه خودمی
). مفهوم ارتباط با طبیعت به عنوان یک روش مفید 1394پور، دانند (حبیبی و ابراهیماز طبیعت می

ه گردد که در آن موضوعات مربوط ببراي سنجش ارتباطات موجود بین انسان طبیعت تلقی می
 زبت وشود (نیزیست و رفتارهاي معطوف به حفظ طبیعت بحث مینگرانی نسبت به محیط

اند که رابطه فردي گردشگر با ). در همین راستا، برخی از مطالعات نشان داده2009همکاران، 
صویر مقصد گیري تمحیط طبیعی و پیوندهاي عاطفی که قبل از سفر با طبیعت دارد، بر شکل

زیست در ذهن او مؤثر است و گردشگرانی که رابطه و پیوستگی بیشتر با طبیعت سازگار با محیط
، 2میتمککی و اسپذیرتر هستند (زیست مقاصد گردشگري مسئولیت، در مقابل محیطدارند
). بر این اساس، مفهوم ارتباط با طبیعت 2018و همکاران،  3: ما2019کرتنر و همکاران،  :2019

1 .Connectedness with nature 

2 .Mackay  & Schmitt 
3 .Ma 
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زیست و نیز افزایش تصویر مقصد سازگار با محیط تواند به عنوان عاملی جهت ایجادمی
ن گردشگران بازدیدکننده از مقاصد شهري طبیعت پایه در نظر گرفته شود.  پذیري در میامسئولیت

ت تأثیر پذیري گردشگران تنها تحزیست و مسئولیتوجود، تصویر مقصد سازگار با محیطبااین
باشند. در  تواند تأثیرگذارعوامل فردي نبوده و عوامل محیطی مانند کیفیت محیطی مقاصد نیز می

هاي  اساسی در  انتخاب مقصدهاي گردشگران ها  و  مالكکی از شاخصواقع محیط مناسب، ی
) و بر نیات رفتاري آنان تأثیرگذار است. 1395رود (سجاسی قیداري و همکاران، به شمار می

ري دهد که با باال رفتن کیفیت محیطی، گردشگران تمایل بیشتنتایج برخی از مطالعات نشان می
) و مقاصد با کیفیت 2010، 1: زابکار و همکاران2019و و همکاران، پذیري دارند (لئبه مسئولیت

: سجاسی 1397کند (جابري و همکاران، باالتر تصویر مقصد بهتري را در ذهن آنان ایجاد می
اند ضمن ایجاد تو)؛ بنابراین، توجه به کیفیت محیطی مقاصد شهري طبیعت پایه می1395قیداري، 

ران محیطی را در میان گردشگپذیري زیستیست، مسئولیتزتصویر مقصد سازگار با محیط
پذیري باالي این نوع مقاصد و نیز اتکاي زیاد آن به ورودي تشویق نماید. این امر به دلیل آسیب

هاي گردشگري طبیعی از اهمیت باالیی برخوردار است. این در حالی است وجود منابع و جاذبه
هاي همراه ضعف فرایندهاي مدیریت و بازیافت زباله که ازدحام گردشگران در این مقاصد به

تولید شده، همواره یکی از عوامل کاهنده کیفیت محیطی شهرهاي گردشگر پذیر طبیعت پایه 
 بوده است. 

هاي گذشته شهرستان ماسال نیز به عنوان مقصد گردشگري طبیعت پایه، شاهد رشد در سال
هاي گردشگري طبیعی موجود عموماً از جاذبهگردشگران ورودي به این مقصد بوده است که 

 نماید. به دلیل تأثیراتهایی که در حوزه نفوذ این مقصد قرار دارند، بازدید میدر آن یا جاذبه
مخرب گردشگري انبوه بر سایر مقاصد طبیعت پایه نواحی شمال ایران، مانند افزایش ازدحام، 

ر و که بکهاي اطراف آنل و جاذبهترافیک و افت کیفیت محیطی، مقصد گردشگري ماسا
محیطی بهتري دارند، بازار گردشگري مقاصد ذکر شده تر هستند و کیفیت زیستنخوردهدست

وجود، افزایش گردشگران ورودي و عدم توجه به گردشگري را به خود جذب نموده است. بااین
آن را کند  ه گردشگريزیست مواجه ساخته و توسعپذیر، این مقصد را با تخریب محیطمسئولیت

1 .Zabkar et al. 
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). در صورت نادیده گرفتن عوامل ذکر شده و عدم تالش 1398پور و صیادي، نموده است (قلی

هاي ایجاد شده و کاهش کیفیت محیطی این براي مدیریت رفتار گردشگران ورودي، آسیب
 یطی آنمحپذیري ماسال را که اتکاي زیادي بر تصویر زیستمقصد، در آینده نزدیک رقابت

زیست و شناخت عوامل دارد، کاهش خواهد داد. بر این اساس ایجاد تصویر سازگار با محیط
محیطی در پذیري زیستتواند به افزایش مسئولیتفردي و محیطی تأثیرگذار بر این مقصد می

میان گردشگران ورودي منجر شده و توسعه گردشگري این مقصد را به سمت بازاریابی بر اساس 
هاي این مقصد سوق دهد تا گردشگرانی که ارتباط ناسب با نیازها و ضرورتبندي متبخش

زیست سازگارتر هستند به این مقصد جذب شوند. چنین بیشتري با طبیعت دارند و با محیط
تواند به پایداري بلندمدت این مقصد منجر شده و این مقصد را در میان سایر مقاصد رویکردي می

سازد.در همین راستا اهداف تحقیق حاضر به این صورت تعیین شده شهري طبیعت پایه متمایز 
 است:

 بررسی تأثیر ارتباط با طبیعت بر تصویر مقصد گردشگران
 زیست گردشگرانبررسی تأثیر ارتباط با طبیعت بر رفتار سازگار با محیط

 بررسی تأثیر کیفیت محیطی بر تصویر مقصد گردشگران

 فتار سازگار گردشگرانبررسی تأثیر کیفیت محیطی بر ر 

 بررسی تأثیر تصویر مقصد بر رفتار سازگار گردشگران

فرضیه ارائه  5شده و در قالب هاي تحقیق تدوینهمچنین مطابق با مبانی نظري موجود فرضیه
 شدند؛

 .دزیست دارداري بر تصویر مقصد سازگار با محیطارتباط با طبیعت تأثیر معنی
 .اردزیست گردشگران دداري بر رفتار سازگار با محیطمعنیارتباط با طبیعت تأثیر 

 .زیست داردداري بر تصویر مقصد سازگار با محیطکیفیت محیطی تأثیر معنی
 .زیست گردشگران داردداري بر رفتار سازگار با محیطکیفیت محیطی تأثیر معنی

زیست طبا محی داري بر رفتار سازگارزیست تأثیر معنیتصویر مقصد سازگار با محیط
 گردشگران دارد.
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 پیشینه پژوهش
پذیري سئولیتزیست و ممفهوم پیوند با طبیعت، کیفیت محیطی، تصویر مقصد سازگار با محیط

گردشگران در مطالعات متعددي در حوزه گردشگري مورد توجه بوده و بررسی این تحقیقات 
در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهد که در این مطالعات ارتباط مفاهیم ذکر شده نشان می

نگرفته است. مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق حاضر در دو بخش مطالعات داخلی و خارجی 
 ارائه شده است:

که  ) در تحقیقی از دیدگاه پدیدار شناختی نشان دادند1398و صفار حیدري ( صفار حیدري
ور و صیادي پگردد. قلیباز میگردشگري به نوع نگاه گردشگران به طبیعت  اثرات تخریبی

ذیر در پ) در تحقیقی افزایش گردشگران ورودي و عدم توجه به گردشگري مسئولیت1398(
اند. زیست و کندي توسعه گردشگري آن دانستهمقصد گردشگري ماسال را عامل تخریب محیط

ت د در تمایال) در تحقیقی نشان دادند که تصویر ذهنی برند مقص1397پوریان و همکاران (تقی
) در تحقیقی نشان 1397رفتاري گردشگران غرب استان مازندران نقش دارد. جابري و همکاران(

شده از مقاصد گردشگري بر رضایت و تمایل به بازدید مجدد تأثیرگذار دادند که کیفیت ادراك
) از طریق ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر رفتارهاي حافظ 1397است. صیف و همکاران (

رین هنجارهاي شخصی باالت زیست در میان گردشگران خارجی استان فارس نشان دادند کهحیطم
زیست داشته بستگی مکانی کمترین اثر غیرمستقیم را بر رفتارهاي حافظ محیطاثر مستقیم و دل

هاي مختلف تأثیر ) نشان داد که کیفیت محیطی مقاصد در جنبه1395است. سجاسی قیداري (
تواند این مقاصد را در بازار جذب گردشگر ب گردشگر داشته و تقویت آن میبسزایی در جذ

) نشان 1392پذیرتر نموده و به انتخاب گردشگران کمک نماید. جعفر صالحی و فاضلی(رقابت
نافع محیطی، درك مهاي زیستمحیطی گردشگران با عوامل فردي مانند ارزشدادند رفتار زیست

) نشان 1390و انگیزه فرهنگی رابطه دارد. کاظمی و همکاران (محیطی، تصور فرهنگی زیست
ترین پیامدهاي تصویر ذهنی شده از مهمشده نسبت به ارزش ادراكدادند کیفیت ادراك

 گردشگران از شهرهاي ساحلی دریاي خزر بوده است.
شده عامل مهمی براي ) نشان داد که کیفیت محیطی ادراك2019نتایج مطالعه لیو و همکاران(

شود. نتایج محیطی محسوب میپذیري زیستبینی رویکرد گردشگران نسبت به مسئولیتپیش
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فتار داري با رهاي گردشگران چینی ارتباط معنی) نشان داد که انگیزه2018مطالعه ما و همکاران (

) نشان داد 2018زیست دارد. نتایج مطالعه لی و جونگ (رد آنان نسبت به حفاظت محیطو رویک
ان درباره پذیري آنزیست بر مسئولیتکه ادراك گردشگران از میزان سازگاري مقاصد با محیط

) در تحقیق نشان داد که 2019زیست آن مقاصد تأثیرگذار است. نتایج مطالعه لی و وهو (محیط
سازگار با  هاي عقالنی بر قصد رفتارهايخالقی تأثیرگذاري بیشتري نسبت به انگیزههاي اانگیزه
 1زیست در میان ساکنان و گردشگران مقاصد گردشگري دارد. نتایج مطالعه رودریگوئسمحیط

) نشان داد که تصویر مقاصد سبز نقش مهمی در توسعه مقاصد گردشگري طبیعت پایه 2016(
) نشان داد که ادراك گردشگران از کیفیت 2011و همکاران ( 2لعه مونکند. نتایج مطاایفا می

 هاي گردشگري بر تصویر مقاصد تأثیرگذار است.جاذبه

 

 مبانی نظري پژوهش
در تحقیق حاضر چهار مفهوم اساسی مطرح است که در اینجا به توضیح هر یک از این مفاهیم 

 پردازیم:اساسی می
 الف) ارتباط با طبیعت

تباط با طبیعت دربرگیرنده احساس اهمیت فرد نسبت به موجودات زنده دیگر روي زمین مفهوم ار
بر طبق فرضیه طبیعت ). 1395ها است (سعادتی و همکاران، و درك ارتباط زندگی انسان با آن

انسان از زمان تولد از توانایی برقراري ارتباط با طبیعت برخوردار است (کرتنر و  3بارگی
توان فرض کرد که اتصال به طبیعت یک وضعیت بیولوژیکی عادي ؛ بنابراین می)2019همکاران، 

و ویلسون  کلرتتوانستند از طریق سازگاري با طبیعت زنده بمانند. است، زیرا اجداد ما فقط می
املی خود، ها در تاریخ تککنند با توجه به اینکه انسانطبیعت بارگی ادعا می ) در فرضیه1993(

ها تمامی روع به زندگی در شهرها جداي از طبیعت کردند، پس این امر که ما انساننسبتاً دیر ش
هاي خود از طبیعت را که در بیولوژي آنان نهفته است، به فراموشی سپارد، ها و یادگیريداشته

1 .Rodrigues 

2 .Moon 
3 .biophilia hypothesi 
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ود مواردي شغیرمحتمل است. شواهد و مدارکی که براي اثبات فرضیه طبیعت بارگی آورده می
هاي معطوف به محیط بیرونی و طبیعت وحشی و رام نشده، شتن فعالیتچون عمومیت دا

بیعی اندازهاي طهاي باغبانی، روابط ما با حیوانات و انس و ارتباط ما با چشمها، فعالیتوحشباغ
). با وجود چنین کشش و جذبه آشکاري نسبت به طبیعت، 2011است (نیز بت و همکاران، 

ی نیز در میزان و مقدار احساس ارتباط اشخاص با طبیعت مشاهده توجهتغییرپذیري و تنوع قابل
هایی در بر این اساس در مطالعات علمی مختلفی تفاوت). 2011گردد (نیز بت و همکاران، می

ته شده زیستی یافهاي مختلف در ارتباط با رویکردها، دانش و رفتار سازگار با محیطمیان ملت
گی هاي فرهنهاي ارزشی زیربناي وابستگیگیريه جهتاست. دلیل این موضوع این است ک

ه هاي متفاوت بر چگونگی احترام گذاشتن افراد نسبت ببینیدهد. این جهانها را تشکیل میانسان
گرایی و درجه مثال، فردگرایی یا جمععنوان). به2016و همکاران،  1طبیعت مؤثر است (میلفانت

محیطی در اکثر جوامع محسوب هاي زیستتوسعه یک کشور از عوامل تأثیرگذار بر نگرش
فی هاي مختلاحساس ارتباط با طبیعت در شکلوجود، بااین ).2016، 2گردد (مورن و گرینستینمی

ت در قالب خشنودي از تجربه طبیعت با پنج حس مختلف یابد. این موضوع ممکن اسبروز می
 هاي طبیعی یا در حس درونیابراز گردد، این خشنودي به شکل عالقه علمی به بررسی پدیده

 ). 2019یابد (کرتنر و همکاران، ارتباط با دنیاي طبیعی تجلی می
 ب) کیفیت محیطی

شتر از جمع احیه معین است؛ اما بیکیفیت محیط در یک مکان برآیند کیفیت اجزاي مکانی یک ن
اجزاي سازنده، بر ادراك کلی از مکان داللت دارد. اجزاي سازنده محیط، هریک از مشخصات 

). کیفیت محیطی 1394و کیفیات خاص خود برخوردار است (سجاسی قیداري و همکاران، 
دشگري رگیري حس مثبت به مقصدهاي گردشگري و سرانجام توسعه گساز شکلمطلوب زمینه

ت که یکی از پذیر اسهاي مختلف امکانگیري و تقویت حس مثبت با شیوهاست؛ بنابراین، شکل
شود ها ارتقاي کیفیت محیطی است که موجب بهبود تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران میآن

مدت و تداوم حس و تصویر ادراکی مثبت درباره مقصد در میان ).2011(مون و همکاران، 

1 .Milfont 
2 .Morren  & Grinstein 
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ستی مقاصد زیهاي مختلف بر توسعه اقتصادي، اجتماعی و محیطآثار مثبتی در جنبه بلندمدت،

دارد. چنانچه محیط مقصدهاي گردشگري فاقد کیفیت مطلوب باشد، در ادراك و احساس 
ردهاي گذارد و سبب بازخوگردشگر از فضا و در نتیجه بر سطح رضایتمندي او از محیط اثر می

ترین )، از مهم1390ود؛ بنابراین، همسو با نظر کاظمی و همکاران (شمنفی در جذب گردشگر می
ریزي محیط باید به آن دقت شود، فرایند احساس، ادراك و ابعادي که در مدیریت و برنامه

راي ساختن کند. بشناخت محیطی است که تجربه مکان را به لحاظ کیفیت براي انسان هموار می
اسب با نیازهاي ادراکی رفتاري جامعه هدف، باید شناخت هاي باکیفیت، سازگار و متنمحیط

)؛ 1394صحیح و دقیق از رابطه بین انسان و محیط به دست آورد (سجاسی قیداري و همکاران، 
نهایتاً  گیري حس مثبت نسبت به مقصدهاي گردشگري وساز شکلزیرا کیفیت محیطی باال، زمینه

ر است که پذیمثبت از طرق مختلف امکانگیري و تقویت حس توسعه گردشگري است. شکل
ها ارتقاء کیفیت محیطی است که منجر به بهبود تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران یکی از آن

 ).2011گردد (مون و همکاران، می

 زیستج) تصویر مقصد سازگار با محیط
تواند می یشود. آن شء مشخص دارند تعریف میتصویر به عنوان ادراك کلی که یک فرد از شی

). همچنین 2018یک سازمان، محصول، برند، شخص یا مکان (مقصد) باشد (لی و جونگ، 
تصویر مقصد در تحقیقات گردشگري به عنوان ادراك کلی که یک فرد یا گروهی از افراد از 

صد گیري اطالعات، تصویر مقهاي شکلمکان مشخص دارند تعریف شده است. با توجه به جنبه
تفاوت شامل تصویر ارگانیک، القا شده و پیچیده تفسیر و تشریح شده است (لی و در سه بخش م

 صورت). تصویر ارگانیک ادراکی از مقصد است که گردشگر احتمالی به2018جونگ، 
ناشی  دهد. تصویر القاشدهناخودآگاه بدون بازدید مقصد یا تالش براي کسب اطالعات شکل می

 ، ارتقا و تبلیغ است و بر این اساس بیشتر مبتنی بر اطالعاتاز تالشی هوشیارانه براي گسترش
طریق  صورت مستقیم ازدهند، است. تصویر پیچیده بهتجاري که بازاریابان عامدانه انتشار می

گیري مرتبط گیرد و با تصویر ارگانیک و فرایند تصمیمتجربه بازدید از یک مقصد شکل می
توان به عنوان ادراك زیست را میسازگار با محیط ).  تصویر مقصد2018است(لی و جونگ، 

ویر هایی که تصزیستی کلی که یک فرد از یک مقصد مشخص در زمان اشاره به زمینهمحیط
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). مطالعات گذشته حاکی از آن است که 2018دهد دانست (لی و جونگ، مقصد را ارائه می
العات بر وجود بسیاري از مطرد. بااینتصویر مقصد یک رابطه علی با رویکرد، انگیزه و رفتار دا

زیست رفتار خرید و بازدید گردشگران تمرکز نموده و کمتر نقش تصویر مقصد سازگار با محیط
) تصویر مقصد 2016اند. رودریگوس (که بر رفتار سازگار با محیط تأثیرگذار است تمرکز نموده

ت که شامل تصویر مقصد را به عنوانی اي جدید مورد بررسی قرار داده اسسبز را به عنوان سازه
ها و بخشی از پارادایم گردشگري پایدار در نظر گرفته و انجام تحقیق اکتشافی براي توسعه مؤلفه

)  مفهوم تصویر مقصد 2010گیري تصویر مقصد سبز را پیشنهاد نمود. پارك (هاي اندازهشاخص
اي تأثیر مثبت گیرد را برها نشئت میتزیستی شرکزیست که از بازاریابی محیطسازگار با محیط

زیستی ) رابطه میان تصویر محیط2011آن بر رفتار مشتریان پیشنهاد نموده است. پارك و پارك(
و رضایتمندي گردشگران از گردشگري شهري را مورد بررسی قرار دادند. مطالعات دیگر نیز 

شناختی دو مؤلفه متفاوت زیستی و بومزیستی، تصویر محیط-اند که در مقاصد طبیعیاثبات نموده
 ).2010روند (لی، زیست به شمار میتصویر مقصد سازگار با محیط

 
 زیستد) رفتار سازگار با محیط

ریحی هاي تفمناطق گردشگري همواره در معرض آسیب هستند و ممکن است رفتارها و فعالیت
ن تأثیرات ذارد، در نتیجه کاهش ایزیست این مقاصد بگنامناسب گردشگران تأثیر منفی بر محیط

ها نشان داده است که آید. پژوهشهاي اصلی در این حوزه به شمار میزیست از دغدغهبر محیط
فر تدریج رفتار خود را در سها بهزیستی گردشگران باعث شده است که آنهاي محیطنگرانی

). نتایج پژوهش پوهاکا 2010و همکاران،  1نسبت به مقصد گردشگري تغییر دهند (پاپادوپولوس
زیستی باالیی دارند و عمیقاً به مسائل هاي محیطدهد که طبیعت گردها دغدغه) نشان می2010(

زیستی زیستی توجه دارند. همچنین با سپري شدن قرن حاضر، انواع مختلفی از مسائل محیطمحیط
صورت مثبتی زیست بهیکرد سازگاري با محیطتواند با رفتارهاي متناسب با روظهور یافته و می

). همچنین این موضوع که جذب این بخش از 2009، 2تحت تأثیر قرار گیرد (استج و ولک

1 .Papadopoulos 
2 .Steg  & Vlek 
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گذاري در صنعت پایداري سرمایه-اي مؤثر براي نشان دادن سودمنديگردشگران، وسیله

 1(مولر افزوده است رود بر اهمیت توجه به رفتارهاي سازگار گردشگرانگردشگري به شمار می
ران زیست گردشگ). در مطالعات موجود نیز تشویق رفتارهاي سازگار با محیط2011و همکاران، 

به عنوان اقدامات سودمند در شکوفایی یک مقصد گردشگري در نظر گرفته شده است (میائو و 
تار مسئوالنه اند که رابطه نمادین میان رف) تأکید نموده2011( 3). ویور و الوتون2016، 2وي

زیست گردشگران و پایداري مقاصد گردشگري وجود دارد و رفتارهاي سازگار با محیط
ا زیست در نظر گرفت. رفتار سازگار بتوان به عنوان حمایت از حافظت محیطگردشگران را می

زیست توان به عنوان رفتاري تعریف نمود که کمترین میزان آسیب را به محیطزیست را میمحیط
اندن صورت هوشیارانه براي به حداقل رسرساند؛ این رفتار بهکند و یا حتی به آن فایده میارد میو

). در 2018شود (لی و جونگ، یافته اتخاذ میهاي طبیعی یا توسعهتأثیرات منفی در مکان
رفتار  ها)،روي، کوهنوردي و کمپینگهاي تفریحی فضاي باز (براي مثال مناطق پیادهمحیط

نابع هایی که استفاده پایدار از متوان به عنوان رفتار افراد یا گروهزیست را میزگار با محیطسا
ه در آن زیست، رفتار مثبتی است کبخشند، دانست. رفتار سازگار با محیططبیعی را بهبود می

و جعفر  رساند (فاضلیکند، حداقل به آن آسیبی نمیزیست حفاظت نمیکنشگر اگر از محیط
 ).1392لحی، صا

ی بر توان گفت که ارتباط با طبیعت و کیفیت محیطی تأثیر مثبتبا توجه به مطالب ذکرشده می 
 1زیست و رفتار گردشگران دارد. مبتنی بر این دیدگاه، در شکل تصویر مقصد سازگار با محیط

 شده است. ارتباطات پیشنهادي میان متغیرهاي تحقیق در قالب مدل مفهومی ارائه 
 
 
 

1 .Moeller 
2 .Miao  & Wei 
3 .Weaver and Lawton 
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 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش
عات از آوري اطالتحلیلی است و براي جمع -مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش توصیفی 

کرت از کامالً موافق تا اي لیپرسشنامه با استفاده از طیف پنج گزینهشده است. سؤاالت ابزار پرسشنامه استفاده 
اند. جامعه آماري این پژوهش کلیه گردشگران ورودي به شهرستان ماسال در شدهکامالً مخالف طراحی 

ول با استفاده از فرم هاي این پژوهشاند. حداقل حجم نمونه براي تکمیل پرسشنامهبوده 1398تابستان سال 
گیري هدفمند انتخاب شدند. همچنین شده و با روش نمونهنفر از گردشگران در نظر گرفته 384ران کوک

ار با هاي ارتباط با طبیعت، کیفیت محیطی، تصویر مقصد سازگجهت سنجش متغیرهاي تحقیق از پرسشنامه
یق از مطالعات قهاي تحهاي پرسشنامهزیست استفاده گردید. شاخصزیست و رفتار سازگار با محیطمحیط

ازي گردید. سمرتبط و پیشینه تحقیق اخذ شده؛ سپس بر اساس شرایط تحقیق و شهر موردمطالعه بومی
شده براي سنجش این متغیرهاي به همراه تعداد و منابع هاي استفادههاي تحقیق و همچنین شاخصپرسشنامه

 شده است.نمایش داده 1آن در جدول 
 
 
 
 

  

ارتباط با 

 طبیعت

کیفیت 

 محیطی 

 تصویر مقصد

 سازگار 

رفتار سازگار 

 گردشگران
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 مورد استفاده در پژوهشهاي . شاخص1جدول 

 منابع هاگویه ابعاد

ارتباط با 

 طبیعت

کنم جزئی از طبیعت هستم؛ بودن من اغلب حس می
کنم دهد؛ سعی میدر طبیعت حس خوبی به من می

اوقاتم را در طبیعت سپري کنم؛ به غذا دادن به 
حیوانات عالقه دارم؛ من به کسب اطالعات و دانش 

 زده بههستم؛ من از آسیب منددر مورد طبیعت عالقه
 طبیعت متنفر هستم

)، کرتنر 2020و همکاران ( 1دانگ
)، پرین و 2019و همکاران (
 )2009( 2بناسی

کیفیت 

 محیطی

کنم این مقصد بسیار تمیز است؛ فکر من فکر می
کنم هواي این مقصد بسیار تمیز است؛ مناظر می

 اند؛ در اینخوبی حفظ شدهطبیعی در این مقصد به
مقصد آلودگی محیطی کمی وجود دارد؛ این مقصد 

 پاك و تمیز است.

)، 1397جابري و همکاران (
سجاسی قیداري و همکاران 

)، 2019)، لئو و همکاران (1395(
 )2010زابکار و همکاران (

تصویر 

مقصد 

 سازگار

در این مقصد آلودگی محیطی کمی وجود دارد؛ در 
اند؛ رسمیاین مقصد دفع زباله آسیبی به طبیعت ن

نخورده است؛ در این طبیعت این مقصد بکر و دست
مقصد گردشگري آسیبی به محیط طبیعی وارد 

هاي گردشگري این مقصد با کند؛ جاذبهنمی
زیست سازگار است؛ امکانات زیرساختی این محیط

 مقصد با طبیعت سازگار و هماهنگ است

)، پارك و 2019لی و جونگ (
 )2010)، لی (2011پارك (

رفتار 

سازگار 

 گردشگران

ها در رسانم؛ من زبالهمن به منابع طبیعی آسیبی نمی
هاي کنم؛ من در فعالیترودخانه و جنگل رها نمی

کنم؛ من زیست مقاصد مشارکت میحمایت از محیط
 زیست آسیبهاي گردشگري که به محیطدر فعالیت

 کنمزند مشارکت نمیمی

)، کرتنر و 2019لئو و همکاران (
 3)، لی و وهو2019همکاران(

)، 2018)، لی و جونگ (2019(
 )2016( 4کیم و وون

1 .Dong 
2 .Perrin and Benassi 
3 .Li  & Wu 
4 .Kim  & Won 
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 هاي پژوهشیافته
هاي هاي جمعیتی جامعه آماري تحقیق ارائه شده است. یافتهدر بخش ارائه نتایج نخست ویژگی

نفر آنان زن  156کنندگان مرد و نفر از شرکت 228تحقیق حاکی از آن است که از نظر جنسیت 
اند. بیشترین افراد نفر، متأهل بوده 195مچنین اکثریت اعضاي نمونه آماري تحقیق به تعداد و ه

نفر از بازدیدکنندگان  168اند. همچنین نفر قرار داشته 145سال به تعداد  30تا  21در رده سنی 
اند. در این میان از بار به این شهر مسافرت کرده 3تا  2شهرستان ماسال، براي بین 

اند. روز در این شهر اقامت نموده 3تا  2نفر بین  163کنندگان در مصاحبه انجام شده کتمشار
 . اندنفر داشته 145لیسانس به تعداد کننده، تحصیالتی در سطح فوقاکثر گردشگران مشارکت

ها توسط گیري معادالت ساختاري، صحت سنجش سازهدر ادامه با استفاده از مدل اندازه
وطه مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت با استفاده از مدل تحلیل عاملی هاي مربشاخص

ی آن خوبتواند بهتأییدي مرتبه اول مشخص شده است که سؤاالت طراحی شده در هر سازه می
گویه؛ متغیر مکنون کیفیت محیطی  6را مورد سنجش قرار دهد. متغیر مکنون ارتباط با طبیعت با 

گویه و متغیر مکنون  6زیست با متغیر مکنون تصویر مقصد سازگار با محیطگویه؛  5شده با ادراك
ها و گیري تحقیق شده و ارتباط بین سازهگویه وارد مدل اندازه 4پذیر با قصد رفتار مسئولیت

تر از که میزان بار عاملی و مقادیر تی، به ترتیب باالطوريها مورد تأیید قرار گرفته است. بهگویه
گیري متغیرهاي مربوطه در سطح هاي اندازهدهنده تأیید روایی سازهبوده و نشان 96/1و  45/0

دهنده برازش مطلوب گیري نشانهاي برازش مدل اندازهشاخصتأیید شده است.  05/0معناداري 
؛ نسبت 071/0برابر با  1که شاخص ریشه میانگین مربعات خطاي برآوردطوريآن است؛ به

؛ شاخص برازش 92/0برابر با  3؛ شاخص برازش تطبیقی95/2برابر با  2اسکوئر به درجه آزاديکاي

1 .  Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

2  .  

3 . Comparative Fit Index (CFI( 
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 91/0برابر با  3و شاخص برازش هنجاریافته 90/0برابر  2؛ شاخص برازش نسبی90برابر با  1افزاینده

 به دست آمده است.
 

 
 

هاي پرسشنامه در حالت تخمین گیري) سازه(مدل اندازهتحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول . 2شکل 
 استاندارد

 

1 .  Incremental Fit Index (IFI( 
2 . Relative Fit Index (RFI( 
3 . Normed Fit Index (NFI( 
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هاي پرسشنامه در حالت اعداد گیري) سازه. تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول (مدل اندازه3شکل 
 معناداري

 
هاي برازش مدل شاخصبراي آزمون مدل مفهومی از مدل معادالت ساختاري استفاده گردید. 

عات که شاخص ریشه میانگین مربطوريمطلوب مدل ساختاري تحقیق است؛ بهدهنده برازش نشان
؛ شاخص برازش 86/2اسکوئر به درجه آزادي برابر با ؛ نسبت کاي070/0خطاي برآورد برابر با 

و  91/0برابر  ؛ شاخص برازش نسبی92؛ شاخص برازش افزاینده برابر با 90/0تطبیقی برابر با 
در این مدل ساختاري، متغیر ارتباط با طبیعت  بوده است. 93/0رابر با شاخص برازش هنجاریافته ب

متغیر تأثیر مثبت و معناداري بر تصویر مقصد دارد. ضریب استاندارد این رابطه مستقیم برابر  6با 
و مقدار تی  49/0است. همچنین تصویر مقصد با ضریب استاندارد  73/5و مقدار تی برابر  64/0
د زیست اثر مستقیم دارد. ارتباط با طبیعت نیز با ضریب استاندارزگار با محیطبر رفتار سا 16/7
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ت زیست تأثیرگذار بوده است. براي تعیین وضعیبر رفتار سازگار با محیط 56/4و مقدار تی  42/0

زیست و میانجیگري متغیر تصویر مقصد بر رابطه میان ارتباط با طبیعت و رفتار سازگار با محیط
ري اثر غیرمستقیم آن، از آزمون سوبل استفاده شده است. در آزمون سوبل، یک مقدار گیاندازه

آید که در ) از طریق فرمول مربوطه به دست میZ-valueها (استانداردشده از مقادیر شاخص
درصد، معنادار بودن تأثیر میانجی  95توان در سطح می 96/1صورت بیشتر شدن این مقدار از 

 ید نمود.یک متغیر را تأی

 

 
 

. تحلیل مسیر تأییدي روابط متغیرهاي ارتباط با طبیعت، تصویر مقصد و رفتار سازگار با 4شکل 
 زیست در حالت تخمین استانداردمحیط
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. تحلیل مسیر تأییدي روابط متغیرهاي ارتباط با طبیعت، تصویر مقصد و رفتار سازگار با 5شکل 
 زیست در حالت اعداد معناداريمحیط

 
در مرحله دوم مدل معادالت ساختاري متغیر تصویر مقصد به عنوان میانجی در رابطه بین متغیرهاي 

زیست وارد مدل شده و خروجی آن در شده و رفتار سازگار با محیطکیفیت محیطی ادراك 
بر  6/0نشان داده شده است.  در این مدل کیفیت محیطی با مقدار ضریب مسیر  6و  5هاي شکل

)، تصویر 3مقصد تأثیر مثبت و معناداري دارد؛ در اینجا نیز مثل مدل ساختاري قبلی (شکل  تصویر
ار زیست مؤثر بوده است. همچنین کیفیت محیطی بر رفتار سازگمقصد بر رفتار سازگار با محیط

هاي برازش مدل ساختاري شامل شاخص ریشه میانگین شاخصزیست اثر مستقیم دارد. با محیط
؛ شاخص 69/2اسکوئر به درجه آزادي برابر با ؛ نسبت کاي066/0اي برآورد برابر با مربعات خط

؛ شاخص برازش نسبی برابر 93/0برابر با  ؛ شاخص برازش افزاینده94/0برابر با  1برازش تطبیقی
 بوده است. 90/0برابر با  و شاخص برازش هنجاریافته 95/0

1 .  Comparative Fit Index (CFI( 
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 Zدهد که مقدار براي سنجش اثر غیرمستقیم متغیر مستقل بر وابسته، نتایج آزمون سوبل نشان می

است که مبین نقش میانجی متغیر تصویر مقصد بر رابطه بین متغیرهاي کیفیت  5614/3برابر 
 زیست است. شده و رفتار سازگار با محیطمحیطی ادراك 

الوه بر گانه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و عپنجتوان گفت که فرضیات در یک نگاه کلی می
آن نقش میانجی متغیر تصویر مقصد در رابطه بین متغیرهاي مستقل (کیفیت محیط و ارتباط با 

 زیست) مشخص شده است.طبیعت) و متغیر وابسته (رفتار سازگار با محیط
 

 
 

-ار با محیطر مقصد و رفتار سازگ. تحلیل مسیر تأییدي روابط متغیرهاي کیفیت محیطی، تصوی6شکل 
 زیست در حالت تخمین استاندارد
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. تحلیل مسیر تأییدي روابط متغیرهاي کیفیت محیطی، تصویر مقصد و رفتار سازگار با 7شکل 
 زیست در حالت تخمین استانداردمحیط

 

 گیريبحث و نتیجه
محیطی  با طبیعت و کیفیتطور که اشاره گردید هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر ارتباط همان

زیست و رفتار سازگار گردشگران شهرستان ماسال بوده است. بر تصویر مقصد سازگار با محیط
داري بر تصویر مقصد با توجه به مدل نظري تحقیق، فرضیه اول تحقیق(ارتباط با طبیعت تأثیر معنی

ل از آزمون هاي حاصد. یافتهزیست دارد) مورد ارزیابی قرار گرفته و تأیید گردیسازگار با محیط
این فرضیه نشان داد که ارتباط با طبیعت در میان گردشگران ورودي به شهر ماسال بر تصویر آنان 

زیست تأثیر مثبتی داشته است. بر این اساس گردشگرانی که از سازگاري این مقصد با محیط
زیست بیشتر حیطگري با مارتباط و پیوستگی بیشتري با طبیعت دارند به سازگاري مقاصد گردش

دهند. همچنین در فرضیه دوم تحقیق تأثیر ارتباط با طبیعت بر رفتار سازگار گردشگران اهمیت می
یق هاي حاصل از آزمون این فرضیه با نتایج تحقمورد ارزیابی قرار گرفته و تأیید گردید. یافته
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راستا است. ) هم2018( ما  و همکارانو  )2019)، مککی و اسمیت (2010دانگ و همکاران(

نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که ارتباط با طبیعت در گردشگران ورودي به 
ساس، با زیست تأثیر مثبتی داشته است. بر این اشهرستان ماسال بر رفتارهاي سازگار آنان با محیط

زیست مقاصد به محیطافزایش ارتباط گردشگران با طبیعت، میزان رفتارهاي سازگار آنان نسبت 
اند، ) بررسی کرده2018طوري که اشمیت و همکاران (یابد. در واقع، همانافزایش می

گردشگرانی که احساس ارتباط بیشتري با طبیعت دارند، خطرات موجود نسبت به طبیعت را 
گران شکنند؛ بنابراین با افزایش ارتباط گردتر تلقی نموده و براي کاهش تهدیدات اقدام میجدي

حقیق گردد. در فرضیه سوم تزیست مقاصد سازگارتر میبا طبیعت رفتارهاي آنان نیز با محیط
ه و تأیید زیست مورد ارزیابی قرار گرفتتأثیر کیفیت محیط بر تصویر مقصد سازگار با محیط

) 1395) و سجاسی قیداري (1397هاي این فرضیه با نتایج تحقیق جابري و همکاران (گردید. یافته
راستا است. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که کیفیت محیطی مقصد گردشگري هم

با افزایش  زیست تأثیر مثبتی داشته است. در واقعشهرستان ماسال بر تصویر مقصد سازگار با محیط
کیفیت محیطی در مقاصد گردشگري طبیعت پایه که اتکاي زیادي بر محیط طبیعی دارند، تصویر 

قیق گردد. در فرضیه چهارم تحزیست در ذهن بازدیدکنندگان تقویت میازگاري آنان با محیطس
هاي تأثیر کیفیت محیط بر رفتار سازگار گردشگران مورد ارزیابی قرار گرفته و تأیید گردید. یافته

) و رضوانی و 2010)، زابکار و همکاران (2019این فرضیه با نتایج تحقیق لئو و همکاران (
راستا است. نتایج این فرضیه نشان داد که کیفیت محیطی مقصد گردشگري ) هم1396مکاران (ه

فزایش زیست تأثیر مثبتی داشته و آن را اشهرستان ماسال بر رفتار سازگار گردشگران با محیط
داده است. بر این اساس در مقاصد شهري طبیعت پایه با افزایش کیفیت محیط گردشگران میل 

اصد زمانی کنند. در واقع مقزیست مقصد پیدا میاي سازگار نمودن رفتار خود با محیطبیشتري بر
توانند بیشترین مطلوبیت را داشته باشند که انتظارات گردشگران را برآورده سازند. چنانچه می

گذارد؛ این عوامل کیفیت مطلوب را نداشته باشد، بر ادراك و احساس از فضا از محیط تأثیر می
این، با کاهش کیفیت محیطی در مقاصد رغبت و جدیت در گردشگران براي رعایت نکات بنابر

شود. همچنین در فرضیه پنجم تحقیق تأثیر تصویر زیست کمتر میو اصول حفاظت از محیط
زیست بر رفتار سازگار گردشگران مورد ارزیابی قرار گرفته و تأیید مقصد سازگار با محیط
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راستا بوده و نشان داد که ) هم2018رضیه با نتایج تحقیق لی و جیئونگ (هاي این فگردید. یافته
ت گردشگران زیستصویر سازگاري شهرستان ماسال تأثیر مثبتی بر رفتارهاي سازگار با محیط

ورودي به این مقصد طبیعت پایه داشته و آن را تقویت نموده است. بر این اساس در مقاصد 
تارهاي مسئوالنه زیست، رفتصویر سازگاري این مقاصد با محیط گردشگري طبیعت پایه با تقویت

اري گردد. این یافته بر اهمیت مفاهیم مرتبط با سازگو سازگار گردشگران ورودي نیز بیشتر می
هاي مرتبط جهت برند سازي مقاصد گردشگري طبیعت پایه تأکید نموده و ضرورت توجه به پیام

 سازد. با توجه به آنچه گفته شد:ري را بیشتر میزیست در مقاصد گردشگبا حفظ محیط
ي هاي مفهوم مقاصد گردشگرشود در تحقیقات آتی بر شناسایی مؤلفهپیشنهاد می  -

 سازگار تمرکز بیشتري صورت گیرد.
زیست گردشگران در مناطق ساحلی شود مفهوم رفتار سازگار با محیطپیشنهاد می -

 گیالن مورد مطالعه قرار گیرد

یرد، پیشنهاد گصورت گروهی صورت میبه آنکه بازدید از مناطق طبیعت پایه بهبا توجه  -
 هاي گروهی رفتارهاي سازگار با طبیعت بیشتر تأکید شود.شود بر زمینهمی
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