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Abstract 

The present study seeks to identify the factors affecting the behaviour 
of tourists about environmental protection activities. The research 
method has based on meta-synthesis. After searching for specific 
keywords in two journals, Google Scholar and Web Science, 198 
articles have been extracted. Eventually, 40 articles were coded and 
analyzed manually. The selected articles were divided into two 
categories, which included tourists' behaviour towards the environment 
and explaining the behaviour of indigenous people towards the 
environment. After extracting the sub-themes, the factors influencing 
tourists' behaviour towards three main themes can be suggested: 
indicators related to tourists - country of origin and destination country. 
Finally, by comparing the two categories of research, it can be 
suggested that consumers' perceptions of uncontrollable external 
factors such as the roles of governments and the understanding of 
chance/fate factors can explain the gaps in the present predicting the 
tourists' behaviour toward the environment. 
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How to Cite: Eivazinezhad, S., Akbari, M. (2022). Identifying and Calcifying the 
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process. Tourism Management Studies, 56 (16), 9- 44. 
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Introduction 
Today, paying attention to the environment is a very important issue in 
developing and developed countries. One of the areas that can severely 
affect the environment is tourism, which has become an important part 
of the gross national income for most countries. Due to its cultural 
heritage and its natural and four-season landscapes, Iran has attracted 
many tourists every year. Considering the importance of the 
environment on the one hand and the improvement of the tourism 
industry, on the other hand, the development of tourist behaviours is 
very important. Give tourists behaviour. 

Materials and Methods 
According to the research topic, the method used is meta-synthesis 
because the theoretical gap of the research was not clear. In the first 
stage, 198 articles were identified through the specified keywords, after 
which 40 papers were finally selected for the final analysis. The 
selected articles were divided into two categories, which included the 
behaviour of tourists and the indigenous behaviour of individuals 
towards the environment. The coding process was performed separately 
in each of these categories to identify new themes by comparing them. 
Caldwell is a model for measuring the validity and quality of research. 
In this type of evaluation, based on the basic and basic criteria, the 
subjects, the scope, the results, the studies, the methodology, and the 
validity of the articles were assessed. Cohen's kappa coefficient was 
used to properly execute the process and reliable the analysis and 
coding results. Several reviewed articles (15 out of 40) were randomly 
selected and provided to another experienced researcher for this 
purpose. In this study, Cohen's kappa coefficient for coding of two 
researchers was 0.78, which indicates high reliability. 

Discussion and Results 
After extracting the sub-themes, we finally suggested the factors 
affecting tourists' behaviour towards three main themes: indicators 
related to tourists, country of origin, and country of destination. The 
section on indicators related to tourists, motivations - attitude - personal 
experiences, environmental knowledge, materialism, pride, guilt, 
individual factors, significant experiences, tourist anxiety, nostalgia, 
age, gender, willingness to pay more, group size, Travel time is 
included. For the country of origin, institutional environment, level of 
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development - development of the Internet, religion, media, air 
pollution, and for the country of origin, factors such as destination 
loyalty, destination brand, destination culture, environmental climate, 
religion, location were categorized. Also, for the natives, the main 
factors explaining the behaviour of tourists were identified, which are 
in the same three categories. In addition to these identified themes, 
theories were identified that have been considered in explaining 
indigenous behaviour towards the environment but have not been 
studied in the behaviour of tourists. 

Conclusions 
Considering the comparison of researches done in the two fields of 
tourism and public actors regarding the environment, it is suggested that 
to improve the activities of tourists in the field of environment. It is 
necessary to pay attention to three items: the position of their country, 
the position of the destination country, motivations and The tourist's 
own experiences. Also, by comparing the two categories of research 
conducted, it can be suggested that consumers' perceptions of 
uncontrollable external factors such as government maps and an 
understanding of factors of chance, habit, and social capital can be gaps 
in predicting tourist behaviour. It is suggested that researchers in their 
research consider these variables in explaining the behaviour of tourists. 

Keywords: Environmental Behavior, Tourism, Tourism Industry, 
Country of Origin, Country of Destination. 
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بندي عوامل موثردر واکنش گردشگران نسبت به شناسایی و طبقه
  مقایسه اي -محیط زیست از طریق فرایند تطبیقی

 سلمان عیوضی نژاد
 گاهدانش بازرگانی، گذاريسیاست ـ بازرگانی مدیریت دکتري دانشجوي

 ایران تهران، بهشتی، شهید
  

 ایران رشت، گیالن، گاهدانش بازرگانی، مدیریت دانشیار محسن اکبري 

  چکیده
 هاي حمایت ازبر رفتار گردشگران در راستاي فعالیت ثرومدنبال شناسایی عوامل پژوهش حاضر به

 وجويصورت که پس از جستاست. روش پژوهش مبتنی بر فراترکیب است، بدین ستیز محیط
مقاله استخراج شد، که نهایتا  198 ساینس،افاسکالر و وبهاي مشخص در دو پایگاه دادة گوگلکلیدواژه

راد بندي شدند، شامل رفتار گردشگران و رفتار بومی افمقاله تحلیل شد. مقاالت گزیده در دودسته تقسیم 40
نی رفتار بیتوان عوامل مؤثر بر پیشزیست. پس از استخراج مضامین فرعی، نهایتا مینسبت به محیط 

کشور  و ي مربوط به گردشگران، کشور مبداهاشاخص یشنهاد کرد:گردشگران را در قبال سه مضمون اصلی پ
مقصد؛ هریک از این مضامین اصلی داراي مضامین فرعی بودند. نهایتا هم از طریق مقایسۀ بین دو دسته 

در مورد عوامل خارجی  کنندگاندراك مصرفتوان پیشنهاد کرد که اشده میي انجامهاپژوهش
ي هاهیسرما، عادت و درك عوامل شانس نیها و همچنهاي دولتنقشـ مانند  کنترلغیرقابل

 .ی رفتار گردشگران باشدنیبشیپهاي حاضر در تواند از شکافمی ـ اجتماعی

 .مقصد کشور مبدا، کشور گردشگري، صنعت گردشگر، زیست، محیط حامی رفتارها: کلیدواژه

  

 S_eyvazinezhad@sbu.ac.ir* نویسنده مسئول: 
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 مقدمه
که صنعت گردشگري را همانند صنایع ي اساسی است هابحرانیکی از  191کووید بحران 

 ٪80 )،2021ی گردشگري (سازمان جهاناست. بر اساس تخمین دیگر تحت تأثیر قرار داده
درآمد  از کایآمر ردال ونیلیتر 2/1 یدست دادن احتمال ، ازالمللیبین يگردشگر کاهش

نی یبپیش میمستق يشغل گردشگر ونیلیم 120 از دست رفتنو خطر ي صادرات گردشگر
سقوط  يگردشگرسرعت با  عیصنااندکی از کرونا، تعداد  روسیو وعیش یدر پ است.شده

 نیا و کنترل پیامدهاي صیاز مطالعات ضمن تشخ ياریبس ). از طرفی هم2،2020(بکر کردند
ردند انتخاب ک یتحول اساس يبالقوه برا زوریکاتال کیعنوان بهرا  19 کووید، بحران يماریب

که با توجه به  دارداذعان ). سازمان جهانی گردشگري 4،2020لجویک؛ ات3،2020(نپال
 نیبا چن دیبا ،یهاي قبلبه بحران نسبتبحران  نی، نوسانات و مشخصات کامال متفاوت ااندازه

اغلب  ).2020، سازمان جهانی گردشگري( صورت محتاطانه برخورد شودبه ییبرآوردها
پذیري باالیی برخوردار است و توانایی و افشود که بخش گردشگري از انعطاستدالل می

سیار بار یا غیرمنتظره را دارد. درنتیجه، استرس بظرفیت سازگاري و بازیابی از پدیدهاي فاجعه
ذار تدریج با گبراي گذار از این دوره وجود دارد. از دیدگاه برخی تحلیلگران، به شدیدي

ه قبل برخواهیم گشت (ناوارو جورادو و مشاب نسبتااز این دوره به سطح قبل از بحران یا 
در کشورهاي در حال توسعه، اثرات مضر این نوع از بالیاي جهانی داراي  ).5،2020همکاران

گذاري بیشتري است و ممکن است که اثرات آن براي چندین سال و حتی چند دهه ریتأث
 قرار دهند. ریتأثکشور را تحت 

دشگران در حوزة گوناگونی ممکن است با در کنار این بیماري فراگیر، رفتار گر 
 ،6هیگین دسبیولس( محیطیستیز يهایو نگران هاتیمحدودیی مواجه شود: هاتیمحدود

، 8کسونیحقوق کارگران (کول و ار ،)2010، 7(کول و مورگان يحقوق بشر و نابرابر )،2021

1 COVID-19 
2 Becker 
3 Nepal 
4 Ateljevic 
5 Navarro Jurado et al 
6 Higgins-Desbiolles 
7 Cole & Morgan 
8 Cole & Eriksson 
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 یولس، کارنیسلی،هیگین دسب( محلیحقوق جوامع  ،)2006، 1جانستون( هایحقوق بوم ،)2010
با ). 3،2020منيدبیانچی و ( ي اکولوژیکیهابیآس) و 2،2019همکارانکرلیکوسکی و 

زیست با ط در قبال محی هاآنوجود این تاثیرات منفی از نظر پژوهشگران مختلف، تبیین رفتار 
یف زیست  از ط رفتار حامی محیطي برخوردار است. اژهیوتوجه به موقعیت حاکم از جایگاه 

 رفتارزیست ،  با محیط مسئوالنهي مفاهیم دیگري مانند رفتار جابهي برخوردار است و اگسترده
 میلر،( استنیز استفاده شدهزیست   دوستدار محیط رفتار، رفتار سبز و زیست  محیطبا  دوستانه

ات و یا اثرزیست  محافظت کند  ی که از محیطهر عمل). درواقع 2015، 4مریلس و کوقالن
تواند در مفهوم رفتار زیست را به حداقل برساند می روي محیط هاانساني هاتیفعالمنفی 

 رفتار طرفدار محیط )2013( 5زیست  قرار گیرد. رامکینسون، اسمیت و ویلر سازگار با محیط
د ه بهبومنجر ب ای و یعیاز منابع طب داریپا ةند که باعث استفادنکیم فیتوصفعالیتی زیست  را 

و بهبود صنعت گردشگري از سوي  سوکزیست  از ی . با توجه به اهمیت محیطشودآن می
 سزایی برخوردار است.دیگر، توسعۀ رفتارهاي گردشگران از اهمیت به

و  فیدر توص یسع گردشگرانرفتار  ي در حوزةشماریب یو مطالعات تجرب هاهینظر 
 ماتیتصم نیا به یمنته يو سازوکارها یمربوط به سفر گردشگران احتمال ماتیتصم بیینت

 ي کلیهاالگوبندي کرد. توان در دو قالب کلی و جزئی تقسیمرا می هاهینظر ؛ ایندندار
 يندهایرا از نظر فرا گردشگرانرفتار  کنندیمتالش ) 2005، 6دیو وودسا ایراکای(س

زمی مل فرایندهاي ارگانیشا صراحتها به، آنرونیاز ا. کنند نییتب یو اجتماع یشناختروان
و  7کاهنمن( توان به پردازش اطالعات دوگانهمی هايتئوري از این انمونههستند. براي ذکر 

 و )2004)، تئوري منبع اطالعات (بیگر و الرسر،8،2004؛ هسئ و روتنتریچ1999همکاران،
 بیینت کیط فق یجزئ يهامدل در مقابل، .) اشاره کرد1991شده (اجزن،ریزيرفتار برنامه

روابط  يرو شتریب ایو مانند آن) و/  ینگرش يهامثال مدل عنوان(به دهندیارائه م یجزئ

1 Johnston 
2 Higgins-Desbiolles, Carnicelli, Krolikowski at el 
3 Bianchi & de Man 
4 Miller, Merrilees, & Coghlan 
5 Ramkissoon ،Smith& Weiler 
6 Sirakaya and Woodside 
7 Kahneman 
8 Hsee & Rottenstreich 

 

                                                            



 1400زمستان |  56شماره  | 16سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 16

به  توانیمکه در این رویکرد  )،1،2005وودسایا و ایراکایس( کنندمیپاسخ تمرکز  ـ محرك
ي کلی هامدل) اشاره کرد. الزم به ذکر است که 2،2010تئوري سطح تفسیر (تروپ و لیبرمن

 رایز ،اي دارندانگارانهساده اریبس دگاهیاوال، دو جامع هم چندان مطابق با واقعیت نیستند: 
 کشندمی ریبه تصو یو خروج يورود رفص سمیمکان کیعنوان گیري را بهروند تصمیم

  ).3،2010اسمالمن و مور(
ها مدل نیا سندگانی، نواماند. دوممی یباق اهیسجعبه کیعنوان به سمیدرواقع ارگان 

 يتا حدود یکه منطق ،محصوالت ملموس را در ذهن داشتند نه خدمات دیخر ماتیتصم
شود، و میروبر یتجرب طیمح کی، که فرد با يدر مورد گردشگر ژهیوبه نیمتفاوت دارند. ا

 ی وخط ار گیريتصمیم ندیفرا در این حوزه شدهمطرحبیشتر الگوهاي ، ا. سومکندیصدق م
 رهیو ذخ یابیجو، ارزوجست ندیفرا کی یطور فعال در ط(که اطالعات به نددانیهدفمند م

 5اشرافی يکاال یکه سفر نوع تیواقع نی. سرانجام، از ا)2008 ،4و اسکات (کوپر) شودمی
ي فرصت هانهیزهبستانی بین که بده شود،است هم انتقاد می میتقس رقابلیغۀ مؤلف نیبا چند
از  تردهیچیپ اریسفر بس ماتیتصم تیدرنتیجه، ماه). 2018اران،(لیسر و همک کندیمایجاد 
 . مربوط به مصرف است ماتیتصم گریانواع د بیشتر

زیست   با وجود این، پژوهشگران مختلفی به تبیین رفتار گردشگران در قبال محیط 
داري ، دین)62018هوانگ و وانگ،( تواند شامل وابستگی به طبیعت، که میاندپرداخته

و  گراییمادي ،)8،2019اوساما و همکاران( ، محیط نهادي)72020وانگ، وانگ، لی و ژو(
) باشد. گروهی دیگر هم 9،2016، هالتمن و مستقلایکاظم نزیست  ( عقاید سازگار با محیط

(  انددادههاي ذهنی برندهاي مقصد را مبنا قرار بنديشده از مقصد و طبقهاطالعات دریافت
 ). 2004، 10بیگر و السر

1 Sirakayaa,E & Woodside 
2 Trope & Liberman 
3 Smallman & Moore 
4 Cooper & Scott 
5 Lancastrian 
6 Huang & Wang 
7 Wang, Wang, Li & Zhou 
8 Usman el at 
9 Kazmnia,Hultman and Mostaghel 
10 Biger & laser 
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 نظري مذکور چنین بههاپژوهشداند. از را کلیدي و مهم می هارسانه) نقش 1996گربنر ( 
صورت جامع از زوایاي مختلف به تبیین رفتار گردشگران رسد که هیچ پژوهشی بهمی

شده در حوزة تبیین رفتار افراد هاي انجاماست. از طرف دیگر، بر اساس پژوهشنپرداخته
 برخی همانند نوپر، کیزر، هاي متعددي ذکر شده کهزیست،  شاخص به محیط بومی نسبت

 ؛اندکردهرا مهم ارزیابی  هادولت) نقش شانس و قدرت 2014( 1بولدر دیجک و همکاران
نی بیرا در پیش عمل يهانهیو کاهش هز )سود جمعی و شخصی( ارزیابی فایده) 2002( البل

) چهار عامل نگرشی، عادت و 2000( 2ست؛ استرناانستهدرفتار افراد بومی مهم و کلیدي 
زیست  مؤثر  ي و شخصی را در رفتار افراد نسبت به محیطانهیزمراهرفت، و عوامل 

 ست. ادانسته
بر این اساس، سعی پژوهشگران پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر  

 .فتار گردشگران مفاهیم جدیدي ارائه دهندبینی بهتر ردر هر دو مرحله، بتوانند براي پیش
ازگار با س يرفتار گردشگر ةنحو یبررس به ،اول ۀمرحلدرنتیجه مسئلۀ اصلی پژوهش در 

 يدازپرمفهوم ةنحوانتقادي  ـ تطبیقی ۀسیبه مقا ،دوم ۀمرحل در پردازد؛می 3زیست  محیط
سازگار با  يرفتارها ۀنیزمگرفته درصورت تاو مطالع هايپردازمفهوم با انگردشگر رفتار

 سهیمقااز  رودیم انتظار. پردازدمی ،يگردشگر ةحوز درصرفا  نه ی،طورکلزیست  به محیط
 محیطگار با ساز يگردشگر رفتار ییمعنا ۀتوسع و قیتعم يبرا ییشنهادهایپن دو بتوا نیا

 یمیفاهم چه نکهیا ادر رابطه ب ییهادهیا تواندمی سهیمقا نیا نیهمچنداد.  شنهادیپ زیست 
 .کند هارائ است را شتریتوجه ب ازمندیشده و ن مغفول واقع يحال در گردشگرتابه

 پیشینۀ پژوهش
 زیست رویکردهاي مختلف به ارتباط گردشگري و محیط

است. توسعۀ عجین شده زیست  محیطیی است که با هازهحوصنعت گردشگري یکی از 
انند به ایجاد اثرات مثبت م تنهانهاست، که  هبل ودصنعت گردشگري همانند یک شمشیر 

بیوفیزیکی  محیطانجامد، بلکه به اثر منفی روي می زیست  محیطایجاد اشتغال و زیباسازي 
اکوسیستم) و محیط فرهنگی و اجتماعی (مانند  بیتخری آب، آلودگی هوا، آلودگ(مانند 

1 Nopper, Keizer, Bolderdijk at el 
2 stern 
3 proenvironmental tourism behavior 
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 ). سه1،2011سونگ و همکاران ژانگ، دنگ،( شوداز دست دادن فرهنگ سنتی) منجر می
 وجود دارد: زیست  محیطرویکرد اصلی در مورد رابطۀ گردشگري و 

 زیست محیطدر مورد رابطۀ گردشگري و  شدهمطرحي رویکردهاي بندجمع. 1جدول 
 توصیف روش محققان رویکرد

 موافق
؛ تانگ و 2008، 2لی و چانگ

؛ تیان و 4،2011؛ هولزنر3،2009چانگ
 2020همکاران،

عنوان عاملی که منجر به اثر توسعۀ گردشگري به
 زیست  محیطبر  شودیمپیشرفت و بهبود زندگی 

 مثبت است.

 مخالف

؛ مارتین سجاز و 5،2008توار و لکوود
یترز و پ ؛ اسکات،6،2010سانچز

؛ 8،2013؛ گادي و وایلز7،2010گوسلین
 2011ژونگ و همکاران،

ت  ناشی زیس گردشگري با فرایند تخریب محیط
 منابع ازحدشیباز مصرف زیاد مردم و استفادة 

ن روي گرمایش زمی تأثیری و آلودگطبیعی، ایجاد 
 براي تولید بیشتر همراه است.

 10،2007هولدن )؛1995( 9میکزکووسکی مکمل
وجود گردشگري بدون یک محیط سالم و 

شده بین ، با مناظر خوب و هماهنگبخشلذت
 است. ورتصرقابلیغمردم و طبیعت 

زیست ، شناسایی علت اصلی رفتار  بر اساس رویکردهاي سه گانه نسبت به محیط 
ي هايتئورسزایی برخوردار است. در ادامۀ زیست  از اهمیت به گردشگران نسبت به محیط

کر است بررسی شده است. شایان ذ هاآناز رویکرد  نظرصرفکننده، رفتار گردشگران تبیین
زیست،  تئوري یا رویکرد  به رفتار گردشگران نسبت به محیط ثرومي هاصشاخکه در تبیین 

 هر عاملی که بتواند نقش در رفتار گردشگران نسبت به محیط صرفاخاصی مبنا نیست و 
 زیست  داشته باشد در فرایند بررسی آورده خواهد شد.

 

1 Zhong, L., Deng, J., Song at el 
2 Lee and Chang 
3 Tang   & Jang 
4 Holzner 
5 Tovar & Lockwood 
6 Martin-Cejas & Sánchez 
7 Scott, Peeters and Gössling 
8 Goudie & Viles 
9 Mieczkowski 
10 Holden 
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 کنندة رفتار گردشگرانهاي تبیینتئوري
است، که در شده پرداختهة رفتار گردشگران کنندنییتبهاي در این قسمت به بررسی تئوري

 است:شده خالصه 2جدول 

 زیست مبنایی تبیین رفتار گردشگران در قبال با محیط هايتئوري. 2 جدول
 نقد تئوري منبع شرح تئوري تئوري

ناهماهنگی 
 1شناختی

ادات اعتق ایرفتار و نگرش  نیب يناسازگار
نظر اختالف ای یذهن یفرد موجب ناراحت

با  کندیم، سپس فرد سعی شوددر فرد می
ها عقاید و نگرش تغییر دادن یکی از آن

 خود را با رفتار همسو کند.

 2،1957فستینگر

کنترل رفتار  تنهانه
 مدنظررا  شدهادراك

قرار نداده است بلکه 
هنجارهاي ذهنی 

غالب بر جامعه را نیز 
 استنادیده گرفته

تجانس خود 
 3رهپندا

تمایل فرد براي مصرف یک محصول و یا 
سفر به یک مقصد تابعی از دو متغیر 
تجانس کارکردي و تجانس تصویري 

 ي است.خودپندار

 )1980( 4سیرگی

کنترل رفتار  تنهانه
بلکه  شدهادراك

هنجارهاي ذهنی 
غالب بر جامعه را نیز 

 نادیده گرفته است.

پردازش 
اطالعات 

 5دوگانه

در دو نظام مستقل پردازش اطالعات 
 گرددیموتحلیلی تعریف تجربه

؛ 6،1980چایکن
؛ 2001کالزینسکی،
؛ 2005کالزیسنکی، 
و  7کاهنمن
؛ 1999همکاران،

هسئ و 
 8،2004روتنتریچ

دو نوع نظام  صرفا
 دهدیممستقل ارائه 

تار ةرفکنندنییتبکه 
افراد باشد، ولی از 

ی آن در واقعکارکرد 
ي مختلف هاطیمح
نایی را مب توانینم

 شناسایی کرد.

 
 

1 Cognitive Dissonance Theory 
2 Festingar 
3 Self -congruity 
4 Sirgy 
5 Dual process 
6 Chaiken 
7 Kahneman 
8 Hsee & Rottenstreich 
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 .2 جدولادامه 
 نقد تئوري منبع شرح تئوري تئوري

استدالل 
 1منطقی

ي اصلی تئوري عقایدْ (رفتاري و هاسازه
هنجاري) نگرش، هنجارهاي ذهنی، 

نیات، نگرش و رفتارها هستند. عقاید 
رفتاري و هنجاري از طریق نگرش و 

شوند. بر ی مینیبشیپهنجارهاي ذهنی 
ي جمعیت هایژگیواین تئوري، اساس 

یمشناختی هم رفتار را تحت تاثیر قرار 
 .دهند

 )،1989( ازجن
در نظر گرفتن  عدم

کنترل افراد بر رفتارهاي 
 ها بوده است.آن

رفتار 
 شدهيزیربرنامه

این تئوري توسعۀ تئوري کنش منطقی 
است، که شامل یک سازة اضافی کنترل 

ز کنترل است و حاکی ا شدهادراكرفتار 
عقاید است و رفتار و نیات را تحت تأثیر 

 .دهدیمقرار 

 1991آجزن،

عدم انجام یک رفتار 
دلیل بر نفی آن نیست، 

که در این درحالی
رویکرد بر مبناي این 

 .استتفکر پیش رفته

مدل 
برانگیختگی 

 2هنجار

سه پیشایند اصلی آگاهی از پیامدها، 
 احساس مسئولیت شخصی و هنجارهاي

محیطی مؤثر  در رفتار مراقبت شخصی
 هستند.

؛ 1994شوارتز،
 2005جکسون،

ها تمرکز اصلی ارزش
دوستانه بود و صرفاً نوع

مبناي اصلی ارزیابی 
باورهاي فرد هستند؛ 

که ممکن است درحالی
کنترل یا معیارهاي قابل

کنترلی وجود غیرقابل
 داشته باشند.

انگیزة 
 محافظت

یـزش انگ ،سـازه 5تـرس از طریـق 
یـا قصـد انجـام رفتـار (محافظـت 

کننده در برابـر خطـر) را تحـت محافظت
دهد و انگیــزش تأثیر قــرار می

محافظــت درنهایت باعــث برانگیختــه 
. شــودیشــدن رفتــار بهداشــتی م

اند از: خــود ســازه عبارت 5ایــن 
کارآمـدي درك شـده. کارایــی پاسـخ 

 -پذیري درك شـده: یبآس -درك شـده
پاســخ  يهـانهیهز -شــدت درك شـده

 .درك شــده

 )1975( 3روگرز

رغم اینکه این علی
نظریه تالش کرده است 
کلیه جوانب را تحت 
پوشش قرار دهد ولی 

کنترلی عوامل غیرقابل
گونه وجود دارد که هیچ

پاسخ مشخصی براي آن 
وجود نداشته و حتی 
 شاید نتوان در وهله اول

پذیري و شدت آسیب
 آن را شناسایی کرد.

 

1 reasoned action 
2 norm activation model 
3 Rogers 
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 .2 جدولادامه 
 نقد تئوري منبع شرح تئوري تئوري

نظریۀ سطح 
 1تفسیر

خود از  یذهن ییافراد بر اساس بازنما
بینی پیش ياقدامات برا ای اهداف

گیري تصمیمخود  کینزد يهاتیفعال
 .کنندمی

تروپ و لیبرمن 
 ،؛ تروپ)2010(

یبرمن و ل
واکسالك 

)2007( 

 کنترل تاعوامل غیرقابل
حد زیادي نادیده گرفته 

 است.شده

 -باور  -هنجار
 ارزش

 فعال طریق از محیطی دوستانۀنوع رفتار
 هنجارها این دهد.می هنجارها رخ شدن

شخصی،  هايارزش عامل سه از
 باور و هاارزش به نسبت تهدید احساس

 کاهش براي خود توانایی بر مبنی فرد
 .شوندمی ناشی اتهدیده این

استرن و 
 همکاران

)1995،( 
کیاتکاوسین و 

 )2017( 2هان

انتقاد اصلی به این 
رویکرد این است که 

عدم تمایل به معنی نظر 
منفی در مورد پدیده 

تواند تحت نیست و می
ي هاشاخصتأثیر 

 دیگري قرار داشته باشد.

استدالل 
 رفتاري

 لیها، دالارزش ایباورها  نیارتباط ب
 کلی يهازهیافق و مخالف)، انگ(مو

 يو کنترل رفتار ی(نگرش، هنجار ذهن
را  فردرفتار  نیاتدرك شده)، اهداف و 

 .کندیم نییتع

و  3،2005وبستی
؛ ریان و 2010

؛ 4،2018کاسیدي
کلودي و 

 5،2015همکاران

 

 -مکانیزم
 6محرك-پاسخ

) یاتغیتبل امیپ کیعنوان مثال محرك (به
شود زش میپردا يفرد سمیدر ارگان

و  زهیصورت انگعنوان مثال به(به
 دنیفرآ ایگیري آن، تصمیم يسازفعال

 ي متفاوتهاواکنشه که ب ،)يریادگی
 نجرم) رفتار مصرف رییعنوان مثال تغ(به

 شود.می

 لیسر و همکاران
)2018( 

کنندة مضامین تببین
رفتار گردشگران از 

حالت خطی خارج شده 
تواند غیرخطی و می

ترین و کاملباشد 
تئوري در این حوزه 

 است.

توان در زیست  را می ة رفتار گردشگران محیطکنندنییتب هايتئوريصورت کلی به 
 قالب سه رویکرد مطرح کرد:

1 construal level theory 
2 Kiatkawsin and Han 
3 Westaby 
4 Ryan and Casidy 
5 Claudy 
6 S-O-R 
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، 1اجزن و فیشبین( شدهيزیربرنامهرفتار  یۀنظر ی: مانندگیري شناختتصمیم يکردهای. رو1
عمدي بودن، صراحت، تحت کنترل بودن و مبتنی  هایی مانندبا ویژگی) 1998، 2چن؛ 1980

 يایو مزا هانهیهز يها ابتدا بر روآنشود. بر قاعده بودن به بهترین شکل توصیف می
یمشوند و بر براساس ادراك خود بهترین گزینه را انتخاب متمرکز میمختلف  يهانهیگز

توسط است، که  3ولید خانگیتئوري ت براساس هامدل نیا یاصل یۀو پا ينظر يربنایز .کنند
 ياژهیوجه وت دیسفر، با ۀنیزم در هینظر نیهنگام استفاده از ا) معرفی شد، که 1965(بکر  يگر
سفر،  دستۀ يو مدت سفر، انتخاب اعضا خی: تاردیداشته باش دهندهبرخی عناصر تشکیلبه 

و  حل اقامتم ۀطبق به مقصد و انتخاب دنیرس ریونقل و مسحمل انتخابانتخاب مقصد، 
 .)2016، 5، دوزکار، بولدیکار؛ سولنت2009، 4و السر دیشده (هاهاي انتخابفعالیت نیهمچن

مانند  ییهایژگیو وخو و برخلقبر احساسات و  یمبتنی: گیري عاطفتصمیم يکردهای. رو2
ي گیرتصمیم يهادر مورد مدل .متمرکز است يمواز ی و، خودکار، انجمنی، ضمنيرعمدیغ

 یاساس يهاها و نگرشها ارزشعنوان مثال، آنبه .وجود دارد رشاخهیز نی، چندیاحساس
؛ 2007 (بوکسبرگر و همکاران، 6مشارکتو  يریخطر، درگ درك) 1995، گالی(مادر
؛ السر و 2011(بوکسبرگر و همکاران،  یو روانشناس تیشخص ای) 2011و همکاران،  يبرود

 يهادرواقع به دامنه يمارك تجار يهایژگیاز و ياریبس .کنندیمرا برجسته  )2012زهرر، 
 9فیسنک و همکاران ) و2019( 8گاوو و همکاران )،2015( 7بارنت و ووماك .پردازدیفوق م

 اند.) اضطراب محیطی، غرور و احساس گناه را در تبیین رفتار موثر دانسته2007(
 دگاهید ،يرعمدیو غ ير عمدرفتا نیب زیتما جادیبا ا: گیري مشروطتصمیم يکردهایرو. 3

 شدهيزیررفتار برنامه ي، مانند آنچه در تئوردهندیارائه م یقبل کردینسبت به دو رو یمتفاوت
رفتار را  کنندیم یاساسا سع این گروه ).10،1992(اجزن و درایوراست ) بحث شدهی(اجتماع

1 Ajzen and Fishbein 
2 Chen 
3 Household production theory 
4 Hyde & Laesser 
5 Solnet, Boztug, and Dolnicar 
6 involvement and engagement 
7 Barnett & Womack 
8 Gao el at 
9 Eysenck et al 
1010 Ajzen and Driver 
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به تشریح دوگانه پردازش  یۀ). نظر1980، 1نیبشیفآجزن و دهند ( حینگرش توض ۀدرنتیج
 ی ناقص همراه بودهآگاهبا عدم آگاهی یا عدم قصد غالبا  که پردازدیماین موضوع 

تواند ) که می(ناگهانی يگرتکانش ای) و/ 2011، 2نوگاردن، بوس و دیجکستنهویس(
 .)2012، کاری(السر و دولن باشد گیريتصمیمدر فرایند  رآگاهانهیغ عامل کیعنوان به

/ يرعمدیغ يازهایاز ن یتواند ناشمی يوجود دارد که رفتار عمد يشواهد نیهمچن
مشاهده لو قاب شدهانیب يِرفتار عمد کی ياستدالل ناخودآگاه برا یعنی ،باشد رآگاهانهیغ

 ،طور خاصو به دهندیها مرزها را گسترش ممدل نیا ).2006و رالستون،  ترانوجود دارد (
زا درون يها فاکتورها. آنردیگیم میدر آن تصم ندهیه نماشوند کمی يانهیو زم طیشامل شرا

، یعمل لیالد). به1987، وینیشوند (موتگیري را شامل میبرون سازنده تصمیم نیو همچن
 ).2000ر، و الس گری(ب شوند يبندسفر گروه ۀنیو زم یشخص ۀنیممکن است با توجه به زم

حاضر در تالش است تا با در نظر گرفتن ، پژوهش شدهمطرحبا توجه به این رویکردهاي  
اي که در حوزة رفتار گردشگران وجود دارد، ابتدا این عوامل ي تبیین کنندههايتئورکلیۀ 

فراد ا را شناسایی کند و پس از آن، بدون در نظر گرفتن بستر و فضاي گردشگران، رفتار
امل مل با یکدیگر، بتواند عوزیست  بسنجد و از طریق مقایسۀ این عوا بومی را نسبت به محیط

نکتۀ  زیست  پیشنهاد دهد. جدیدي را در جهت توسعۀ رفتار گردشگران نسبت به محیط
توجه این است که ممکن است در جهت توسعۀ رفتار افراد و گردشگران نسبت به محیط قابل

لی اگر ویی وجود داشته باشد که الزاما مرتبط با فضاي گردشگري نباشند، هايتئورزیست   
شده وجود داشته باشند، در تشریح بهتر نتایج پژوهش مورد استفاده قرار در مقاالت گزینش

در ارائۀ عوامل پیشنهادي در جهت توسعۀ  خواهند گرفت. نقطۀ تمایز اصلی این پژوهش
 ؛ردیگیم ي شکلاسهیمقازیست است، که از طریق الگوي  رفتار گردشگران نسبت به محیط

 توان در قالب موارد زیر مطرح کرد:االت اصلی پژوهش را میبنابراین سؤ
 زیست  چیست؟ ی رفتار گردشگران نسبت به محیطنیبشیپعوامل مؤثر در  -
 زیست  چیست؟ بینی رفتار افراد بومی نسبت به محیطعوامل مؤثر در پیش -
ر تبینی و توصیف بهتوان در جهت پیشاز مقایسۀ بخش اول و دوم چه عواملی را می -

 زیست پیشنهاد داد؟ رفتار گردشگران نسبت به محیط

1 Ajzen and Fishbein 
2 Nordgren,., Bos,. and Dijksterhuis 
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 1روش
عنوان تحقیقی بنیادي، در پی آن است که با استفاده از روش تحقیق پژوهش حاضر، به

)، به ي مربوطهاروشروش مطالعۀ ثانویه از میان سایر  نیترمتناسبعنوان فراترکیب (به
، بفراترکی در روشه دست پیدا کند. ي پژوهش پاسخ دهد و به اهداف این مطالعهاپرسش

را مجددا گذشته فی کیتحقیقات عنوان نسخۀ کیفی فراتحلیل، محقق با رویکردي تفسیري، به
یمدیدي ي جهاافتهها، به یآننتایج و تلفیق با ترکیب درنهایت،  و دهدمورد بررسی قرار می

 )2،2019اختر و همکاران( رسد

 کیببر اساس فراتر شدهيسپرمراحل 
و ورود  هاپژوهش)، جهت ارزیابی مطالعات و 2014در روش فراترکیب آگوئیر و بالتون (

. از ارتباط موقتی و نقص اساسی اندعبارتبه مرحلۀ تحلیل، دو معیار اساسی وجود دارد که 
در مطالعات کیفی وجود دارد، از معیار اول براي انتخاب  عمومابا توجه به اینکه نقص اساسی 

امل شده شي انتخابی براي مقاالت گزینشهادواژهیکلاستفاده شد.  شدهانتخاب مقاالت
Proenvironmental behavior;Sustainable travel behavior;Ecofriendly 

behavior; Tourism ساینس و آفبود. مبناي انتخاب مقاالت هم از دو پایگاه دادة وب
ر ظ اعتبار باالي آن و گوگل اسکالر هم از نظلحاساینس بهآفاست. وبگوگل اسکالر بوده

ي این دو پایگاه، آورجمع. بعد از شوندیمهاي اصلی محسوب داده گاهیپاجامعیت جزو 
راك خاطر درصد اشتشد، که سرانجام به وجوجستي انتخابی در اسکوپوس هم هادواژهیکل

 یگاه اول شدند.دو پا هادادهنسبت به دو پایگاه قبلی، مبناي جمع آوري  باال
 شرح زیر است:شده بهبر اساس توضیحات داده ندیفرا انتخاب

  

1. method 
2 Akhter et al 
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 . روش انتخاب مقاالت1 نمودار

 

است، که این نوع ارزیابی بر اساس  1الگوي سنجش اعتبار و کیفیت تحقیقْ کالدوِل 
 تي موردنظر، گسترة مدنظر، نتایج موردنظر، مطالعاهاموضوعمعیارهاي اولیه و بنیادین، 

)؛ 2،2012گیرد (بتانی سالتیکووی و اعتبار مقاالت مورد سنجش قرار میشناسروشمدنظر، 
، از میان مقاالتی که واجد معیارهاي شمول بودند، که در نهایت بر مبناي گرید انیببه

 شده مبناي تحلیل قرار گرفتند.مقالۀ گزینش SJR 40سایت وب
» کدگذاري دستی«از روش  هاداده در این پژوهش، براي گردآوري و استخراج 

 شرح زیر است:)، مراحل کدگذاري به2012( است. بر اساس پژوهش بتانیشده استفاده
  ها؛مقاالت) و استخراج کد از میان آن( ي احصاشدههادادهتفکیک 
  ها با یکدیگر؛بر اساس شباهت آن هادسته ي فوق بهکدهاگنجاندن 
 کدگذاري مجدد؛ 

1 Caldwell 
2 Bettany-Saltikov 

علمی  يهاگاهیپادر  وجوجستتعداد نتایج 
 googleو  web of scienceمعتبر 
scholar 1 ۀح درجو بر اساس سطQ  4تاQ  با

 SJR:198شاخص 

 100حذف به علت نتایج مشترك:

پس از حذف تکراري در دو  ماندهیباقتعداد 
تعداد حذفیات به علت ناهمگون بودن  98پایگاه: 

با موضوع پس از مطالعه عنوان و 
 17چکیده مقاالت:

 هاناهمگونپس از حذف  ماندهیباقتعداد 
 81مقاالت:ة داساس عنوان و چکی بر

متن کامل  ۀتعداد حذفیات پس از مطالع
41مقاالت:   

در  استفادهقابلتعداد مقاالت همگون و 
40پژوهش:  
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 هاافتههمۀ ی ي نهاییبنددسته. 
قرار گرفت و به هر فعالیتی که به نقش  مطالعه موردصورت دقیق بدین منظور، هر مقاله به 

باشد یک کُد جداگانه  کرده اشاره زیست  اساسی در رابطۀ گردشگران نسبت به محیط
هاي در گام قبلی بررسی و فعالیت مؤثري هاشاخصتخصیص داده شد. بعد از شناسایی 

یز در سه بندي شدند، که در انتها نمنظور تشکیل مداخله (مضمون) گروها یکدیگر بهمرتبط ب
ایج تحلیل و نت بودن اعتمادقابلمنظور اجراي مناسب فرآیند و به دستۀ کلی شناسایی شدند.

شده رفت. بدین منظور، تعدادي از مقاالت بررسی کاربهکدگذاري، ضریب کاپاي کوهن 
تصادفی انتخاب شد و در اختیار یک پژوهشگر باتجربۀ  صورتبهد) مور 40مقاله از  15(

 78/0 رپژوهشگدیگر قرار گرفت. در این پژوهش، ضریب کاپاي کوهن براي کدگذاري دو 
 )1،2010اکایر( پایایی باال است دهندهنشانآمد، که  دستبه

 هایافته
در نشریات زیر پراکنده شده مقالۀ نهایی 40شده در بخش قبلی، بر اساس مقاالت گزینش

 اند:آورده شده 3شده بودند، که در قالب جدول 

 شده. فراوانی مجالت از مقاالت گزینش3 جدول
 نام مجله ذکرشدهفراوانی 
1 Journal of Travel Research 
9 Journal of Environmental Psychology 
12 Journal of Sustainable Tourism 
6 Journal of Retailing and Consumer Services 
3 Tourism Management 
2 Journal of Destination Marketing & Management 
1 international journal of consumer studies 
1 Tourism Planning & Development 
1 Asia Pacific Journal of Tourism Research 
2 Tourism Analysis 
1 Journal of Outdoor Recreation and Tourism 
1 Resources, Conservation & Recycling 

1 Akçayır 
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به دودستۀ کلی تقسیم شدند، که  شدهانتخابشده، مقاالت بر اساس مقاالت گزینش 
شامل رفتار کنشگران در فضاي گردشگري و در قالب مردم عادي است و تالش شده تا از 

ها، بهترین شکل نمایش داده شود؛ در بخش اول، طریق پیدا کردن شکاف بین آن
 ت.اسفضاي گردشگري بررسی شده ة رفتار کنشگران درکنندنییتبي هاشاخص

 زیست ة رفتار گردشگران نسبت به محیطکنندنییتبي هاشاخصبخش اول: 
از  متعددي يهاشاخصدر حوزة تبیین رفتار گردشگران،  گرفتهشکل هايتئورياساس  بر 

شده، بهترین مضامین است، که تالش شده بر اساس مقاالت گزینشها استخراج شدهآن
د. الزم به ذکر است که ممکن است برخی از این تئورهاي ذکرشده الزاما در انتخاب شون

ها را تا حدي تشریح کنند. رفتار آن دنتوانیمزیست  نباشند، ولی  حوزة گردشگري و محیط
 آورد شده است: 4در جدول  شدهاز مبانی انتخاب هايتئورخروجی بر اساس این 

 زیست ردشگران نسبت محیط. مضامین تببین کننده رفتار گ4 جدول
 مضمون اصلی مضامین فرعی هاي پشتیبانتئوري محققان

 )2019( 1وو و جنگ
 

تئوري ارزش، عقاید، 
 هنجار، تئوري انتظار

 کشور مقصد آلودگی هوا
 گردشگر اضطراب گردشگري
 گردشگر نوستالژي گردشگري

نیا و  کاظم هالتمن،
 )2015( 2قاسمی

 
 پست ماتریالیسم

 گردشگر یل به پرداخت بیشترتما

 عقاید
 –کشور مبدأ 

گردشگر کشور 
 مقصد

 گردشگر نگرش

رامکیسون، وایلر و 
)، مایر 2015( 3اسمیت

 )2004فرانتز (و 

 4تئوري تعلق
 (وابستگی)

 کشور مقصد هویت مکان
 کشور مقصد وابستگی مکان
 کشور مقصد اثرگذاري مکان

 مقصدکشور  پیوند اجتماعی مکان

 
 

1 Wu & jeng 
2 Hultman;Kazmnia & ghasemi 
3 Ramkissoon, Weiler & Smith 
4 attachment theory 
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 . 4 جدولادامه 
 مضمون اصلی مضامین فرعی هاي پشتیبانتئوري محققان

 ژو ي،دا چن،
 ؛)2020( 1همکاران

 2تروپ و لیبرمن
یبرمن ل ،؛ تروپ)2010(

 )2007( 3و واکسالك

 تئوري سطح تفسیر

 گردشگر تجربه شخصی گردشگر

 گردشگر دانش گردشگران

 زمانی ۀفاصل
کشور 

کشور  ـ مبدا
 مقصد

 مکانیفاصلۀ 
ـ  کشور مبدا

 کشور مقصد

 اجتماعی فاصلۀ
ـ  کشور مبدا

 کشور مقصد

 ياهیفرضفاصله 
ـ  کشور مبدا

 کشور مقصد

همکاران چن و 
)2020( 

تروپ و لیبرمن 
یبرمن ل ،؛ تروپ)2010(

 )2007و واکسالك (

تئوري انگیزش 
 محافظت

 گردشگر شـدهحساسـیت درك

 گردشگر شـدهدركشدت 
 گردشگر بیرونی درونـی و يهاپاداش

ارزیابی کنار آمدن (کارآمـــدي 
شـــده، پاســـخ درك

شده و خودکارآمـــدي درك
 ).پاسخ است يهانهیهز

 گردشگر

دورن، هانس و 
 )2017( 4الرسن

 
ارتباطی تعاملی  يهاتغییرات کانال

 از سنتی به مجازي
 –کشور مبدأ 

 کشور مقصد

ان همکاردورن و 
یاتکوسین و ک )؛2017(

 )2017( 5هان
 

 ـ تئوري هنجار
 برانگیختگی

 گردشگر هنجارهاي شخصی

 اجتماعی –جمعیتی  يهایژگیو
گردشگر ـ کشور 

مبدا ـ کشور 
 مقصد

 

1 Chen,,Dai,,Zhu,at el 
2 Trope & Liberman 
3 Trope, Liberman, & Wakslak 
4 Doran, Hanss & Larsen 
5 Kiatkawsin and Han 
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 . 4 جدولادامه 
 مضمون اصلی مضامین فرعی هاي پشتیبانتئوري محققان

)؛ دوران و 2015( 1هان
 )2017همکاران (

 ـ تئوري هنجار
 برانگیختگی

 کشور مقصد هنجارهاي اجتماعی

همکاران هان و 
و  دورن )،2017(

 )2017همکاران (

 ـ تئوري هنجار
 برانگیختگی

در  2گردشگر دشدهیمحتواي تول
 زیست حمایت از محیط

 گردشگر

ی، ترانگ و ل هان،
 )2018( 3همکاران

 ـ تئوري هنجار
 برانگیختگی

 گردشگر پذیري محیطی تیمسؤول

 گردشگر محیطی یاهآگ
 کشور مقصد هنجار اجتماعی

 هنجار شخصی
گردشگر ـ کشور 

 مبدا
شده در  تولیددرگیري محتواي 

 حمایت از محیط
 گردشگر

 کیم واستپچنکوا
)؛ دورن و 2019(

ي د )؛2015همکاران (
 4گورت و استگ

)2007( 

 ـ
نوع ارزش (خودخواهانه، 

 )یطیمحستی، زیدوستنوع
 ـ کشور مبدا

 کشور مقصد

 انداز زمان)منظر زمان (چشم ـ )2015( 5برودراینزلر
ـ  کشور مبدا

 کشور مقصد
 6هاسن و بوهم

و  دورن )؛2010(
)؛ 2015همکاران (

و  دورن ،بوهم هاسن،
 )2016( 7همکاران

- 

 گردشگر 8يمدآخودکار

 کشور مبدا 9عقاید کاراي جمعی

1 Han 
2 User Generated Content 
3At el Han, Lee,, Trang 
4 De Groot & Steg 
5 Bruderer Enzler 
6 Hanss and Böhm 
7 Hanss, Böhm,, Doran at el 
8 Self-efficacy beliefs 
9 Collective efficacy beliefs 
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 . 4 جدولادامه 
 مضمون اصلی مضامین فرعی هاي پشتیبانتئوري محققان

دنلی، وسدام ربیرو و 
 )2020( 1همکاران

 2و پیترز تاپر ایجیلر،
)؛ لملین، 2010(

دئوسن، استووارت و 
 )2010( 3همکاران

 باور ـ تئوري هنجار
 ارزش ـ

 گردشگر 4گردشگري شانس آخر

 5هوانگ و وانگ
)2018( 

- 
 گردشگر 6ییجوصرفهوجدان 

 رگردشگ 7وابستگی به طبیعت
 8وانگ، وانگ، لی و ژو

)2020( 
 کشور مبدا (ذاتی و بیرونی) يدارنید -

 9اوساما و همکاران
)2019( 

 محیط نهادي -
کشور مبدا ـ 
 کشور مقصد

، هالتمن و ایکاظم ن
 )2016( 10مستقل

پردازش اطالعات 
 دوگانه

 گردشگر ییگرايماد
 گردشگر زیست عقاید سازگار با محیط

 سمیعالیق اکوتور
گردشگر ـ کشور 

 مبدا

 تئوري منبع اطالعات )2004( 11بیگر و السر
 کشور مقصد شده از مقصداطالعات دریافت

 کشور مقصد مقصد برندهاي یذهن يبندطبقه

 12پودل و نیوپانه
)2016( 

تئوري استدالل 
 منطقی

 گردشگر سفر زمانمدت
 گردشگر اندازة گروه

 گردشگر سن
 گردشگر جنسیت

1 Denley, Woosnam, Alector Ribeiro at el 
2 Eijgelaar, Thaper, & Peeters 
3 Lemelin,, Dawson, Stewart at el 
44 last chance tourism 
5 Huang & Wang 
6 frugality consciousness; 
7 Connectedness to nature 
8 Wang, Wang, Li & Zhou 
9 Usman el at 
10 Kazmnia,Hultman and Mostaghel 
11 Biger & laser 
12 Poudel & Nyaupane 
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 . 4 جدولادامه 
 مضمون اصلی مضامین فرعی هاي پشتیبانتئوري محققان

 1کیم واستپچنکوا
)2019( 

 -باور-تئوري هنجار
 ارزش

 کشور مقصد وفاداري مقصد
ار ي مثبت از رفتاهیتوصتبلیغات 

 حامی محیط
 کشور مقصد

 گردشگر پذیرانه محیطی تیولئمسرفتار 

 2الین، هانکس و میاو
)2017( 

- 

 کشور مقصد صویر مقصدت
 گردشگر ي مالیهامشوق
 کشور مقصد ي امنیتیهامشوق

 نگرانی محیطی
گردشگر ـ کشور 

 مبدا

 3وانگ و همکاران
)2019( 

- 
 کشور مقصد وهوا محیطیآب

 گردشگر احساس تعهد نسبت به مقصد
 گردشگر 4دوستانهنوعي هاینگران

 5هانت و هاربور
)2018( 

 گردشگر 6ریگچشمت تجربیا 

 زیست ي مبنایی رفتار افراد بومی در قبال محیطهايتئوربخش دوم: تببین 
 هاي مبنایی در حوزة رفتار افراد در قبالدر این بخش تالش شده تا از طریق تشریح تئوري

ر ي که بتوانند در تشریح رفتامؤثري هاشاخص، )سواي فضاي گردشگري( زیست  محیط
و  هايتئور، در گام اول، به استخراج رونیاباشند را ارائه کرد. از  کنندهکمکگردشگران 

است. شده پرداختهزیست   ي موثر در تشریح رفتار افراد در قبال محیطهاشاخصطور همین
مضامین فرعی این است که این پژوهش صرفاً تأثیر افراد بومی را مورد  نکتۀ مهم در استخراج

اده فردْ مبنا قرار د صورت کلی، نقشرو، در مضامین اصلی، بهازاین .استبررسی قرار داده
 است.شده

 

1 Kim & Stepchenkova 
2 Line, Hanks and Miao 
3 Wang at el 
4 Altruistic concern 
5 Hunt & Harbor 
6 immersive 
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 زیست افراد بومی) نسبت محیط( کننده رفتار کنشگرانمضامین تبیین .5 جدول
 مضامین اصلی مضامین فرعی هاي مبناییتئوري محقق

 1کولموس و اجیمن
)2002( 

تئوري استدالل 
 منطقی

 افراد نگرش

 کشور مبدأ ترلمنبع کن
 افراد ي اشخاصریپذتیمسئول

 افراد فاکتورهاي شخصی

 کشور مبدأ فاکتورهاي موقعیتی

 افراد دانش موضوع

 
 )1981( 2فیتکائو و کسل

 مدل رفتار محیط
 زیست ي

 براي امکانات ؛هاارزش و نگرش
 زیستی؛ محیط رفتار

 افراد -کشور مبدأ

 افراد ي رفتاريهامشوق
 رفتار در مورد شدهادراك پیامدهاي

 زیستی محیط
 افراد

 3تورگرسن و االندر
)1995( 

 
 
 

ـ  الگوي انگیزه
 ـ فرصت ـ توانایی

 رفتار

 افراد دانش دربارة طبیعت

 افراد اطالعات کاربردي

 )؛2000برنگر (کورالیز و 
 )2003واسک (یلیامز و و

 ـ
 کشور مبدا موقعیت مکانی

 ر مبداکشو تعلق مکانی

 کشور مبدا سرمایۀ اجتماعی اعتماد اجتماعی )1380پانتام (

 1999سورین و تانکارد،
نظریۀ 

 يسازبرجسته
 کشور مبدا یرساناطالعاهمیت رسانۀ در 

 )2000( 4استرن
 
- 

 افراد عوامل نگرشی
 کشور مبدأ عادت و راهرفت

 کشور مبدأ يانهیزمعوامل 
 افراد عوامل شخصی

 )1996( گربنر
 نظریۀ پرورش

 کاشت)(
 کشور مبدأ هارسانه

1 Kollmuss & Agyeman 
2 Fietkau & kessel 
3 Thøgersen& olander 
4 stern 
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  .5 جدولادامه 
 مضامین اصلی مضامین فرعی هاي مبناییتئوري محقق

 )2002( البل
و  نظریۀ مبادله

 منافع
سود جمعی و ( ارزیابی فایده

 عمل يهانهیو کاهش هز )شخصی
 افراد

 1کریمانی و اکشاي
 2داربی و کارنی )،2000(

)1973( 
 یگنالتئوري س

 افراد 3زیست  برچسب در راستاي محیط

 افراد نگرش نسبت به محصول

بولدر دیجک  نوپر، کیزر،
 )2014( 4و همکاران

تئوري قلمرو 
 کنترل

 کشور مبدا شانس و سرنوشت
دولت و ( ي خارجیهاقدرت

 )شرکت
 کشور مبدا

 5کورالیز و برنگوئر
)2000( 

تئوري 
ـ  بازدارندگی

 6تسهیل

 افراد ديعوامل فر

 کشور مبدا عوامل موقعیتی

 7بارنت و ووماك
 8گاو و همکاران )؛2015(

فیسنک و  )؛2019(
 )2007( 9همکاران

تئوري خود 
نظریه  ـ10تناقض

 کنترل توجه

 افراد محیطی اضطراب
 افراد غرور

 افراد گناه

 11، هانگ و تنگلئو
)2021( 

 ـ
 ـ کشور مبدا افراد استفاده از اینترنت

 افراد ـ کشور مبدا شدهی محیطی دركآلودگتهدیدات 
 افراد دانش محیطی

ا تبیین معموتوان به بررسی این نکته پرداخت که می شدهمطرحهاي با توجه به تئوري  
سواي مقصد مدنظر است و استفاده از  شدهمطرحهاي بر اساس تئوري رفتار گردشگران

 آید. ابحسبهمناسبی  کنندهلیتعدتواند می شدهادراكروي مقصد  رگذاریتأثي هاشاخص

1 Kirmani and Akshay 
2 Darby and Karni 
3 Eco-label trust 
4 Nopper, Keizer, Bolderdijk at el 
5 Corraliza andBerenguer 
6 Inhibition-facilitation theory 
7 Barnett & Womack 
8 Gao el at 
9 Eysenck et al 
10 self-discrepancy 
11 Liu, Hun and Teng 
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 بحث
زیست،  بر  در این پژوهش، در راستاي دستیابی به تبیین رفتار گردشگران نسبت به محیط

تارها رف  مقاله)، نهایتا با توجه به محتواي مقاالت انتخابی، 40شده (اساس مقاالت گزینش
گران نسبت ستۀ اول شامل تبیین رفتار گردشبندي شدند که دبراي تبیین در دو دسته تقسیم

زیست بود و در دستۀ دوم، سواي گردشگران، رفتار افراد بومی نسبت به محیط  به محیط
بررسی شد. با توجه به هدف پژوهش حاضر که به دنبال تبیین رفتار گردشگران است، 

ورد بحث ممبناي مضامین اصلی تحقیق بر اساس گروه اول بود که در فضاي گردشگران 
 نیا و همکاران) و کاظم2017( هایی همانند الین و همکاراناست. بر اساس پژوهشبوده

تواند در طیفی از کشور زیست می )، مبناي تبیین رفتار کنشگران نسبت به محیط2017(
ضامین رو، بر اساس این فضا، ممبدا، کشور مقصد و خود نیّات رفتاري گردشگر باشد. ازاین

 قصدـ کشور م )کشور مبدا (شهر یا استان توان در قالب موارد زیر مطرح کرد:میاصلی را 
شگران کنندة رفتار گرددیگر، مضامین تبیینعبارتبه فرد).( شهر، استان)ـ گردشگر(

در بخش  دهشمطرحهاي تواند غیر از این سه دسته مضمون کلی باشد. با توجه به تئورينمی
(ناهماهنگی شناختی،  شدهمطرحهاي درآغاز، تئوري عموماکه کرد  استنباطتوان اول می

بر فرد گردشگر متمرکز بودند، یعنی ) شده، هنجار، باور، ارزش و ...استدالل درك
ها را توانست نوع رفتار آنشد میتناقضاتی که فرد در بافت هاي نهادي با آن مواجه می

 ، نقش باورها و نگرش گردشگرانشدهحمطرهاي ، در ابتداي تئوريرونیاتبیین کند. از 
رامکیسنون و ( ي مقصد نیز مطرح شدهاطیمحنقش  کمکمدر اولویت بود و 

). درنتیجه، تالش کردند تا بتوانند از طریق 2015و  1؛ رامکینسون و ماووندو2012همکاران،
 هاي جدیدتر این رابطه را بهتر تشریح کنند.تئوري

 دهدر گردشگران را نشان می. سه جزء اصلی رفتا1نمودار  
 
 
 
 
 

1 Ramkissoon & Mavondo 
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 . ارکان اصلی تبیین رفتار گردشگران2نمودار 

 
 )2016( ؛ کاظم نیا و همکاران2017)؛ الین و همکاران،2017کیاتکوسین و هان ( )؛2017( منبع: دورن و همکاران

ي متعددي هايتئورکنندة رفتار گردشگران بر اساس ، مضامین تبیین2بر اساس نمودار  
د بررسی قرار گرفت، که تمرکز اصلی محققان عموماً بر خود نیات رفتاري گردشگران مور
نسبت به رفتار افراد  ي کلیهاشاخص، که در آن 5است. حال بر اساس جدول شمارة بوده

هاي . تئوري1است، دو نکته قابل ذکر است: زیست  مورد بررسی قرار گرفته در قبال محیط
شده در خصوص . مضامین شناسایی2زیست   گران نسبت به محیطکنندة رفتار کنشتبیین

ها، مضامین دیگري در رو، بر اساس این تئوري. ازاینزیست رفتار کنشگران نسبت به محیط
تواند رفتار گردشگران را زیست  می شده گردشگران نسبت به محیطکنار عوامل شناسایی

دنبال آن، مضامین ها و بهمقایسۀ این تئوري مورد بررسی قرار دهد. لذا محققان از طریق
گران را کنندة رفتار گردشهاي تبیینشده تالش کردند که ابعاد جدیدي از شاخصشناسایی

 به دست آمده است: 5و  4مورد بررسی قرار دهند، که از طریق مقایسۀ دو جدول 

گري روي این تمرکز تئوریهاي گردش

بخش بیشتر از محیط نهادي و عوامل 

.ن بوده استآدرشدهقرارگرفتهغیرقابل  
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 زیست سبت به محیطکنندة رفتار گردشگران و عموم مردم ن. مقایسۀ مضامین تبیین6 جدول

 مفاهیمِ 
ران کنندة رفتار گردشگتبیین

 زیست  در قبال محیط
 )4جدول (

 زیست  تبیین رفتار افراد در قبال محیط
 )5جدول (

تعلق مکان (وابستگی مکان، 
هویت مکان، اثرگذاري مکان و 

 پیوند اجتماعی مکان)
    

     ییگرايماد
     ي محیطیوهواآب

   *** یرساناطالعنقش رسانه در 
 سن( شناختیهاي جمعیتویژگی

 و جنسیت)
    

     دانش محیطی
     اضطراب گردشگري
     نوستالژي گردشگري

   *** هاعادت
   *** سرمایۀ اجتماعی

     هنجارهاي اجتماعی
     محیط نهادي

     يدارنید
 کنترل خارجیعوامل غیرقابل

 )دولت(
***   

   *** شانس و تصادف
   ***1 اعتماد اجتماعی

 اند.دار از جمله مضامینی هستند که درفضاي گردشگري توسط محققان بررسی نشدهموارد ستاره. 1

 صورت ستاره در، نهایتا مواردي که بههاپژوهشبر اساس خروجی مقایسۀ دو دسته از   
، اهعادتاند از: نقش رسانه، شناسایی شدند. این مضامین عبارت اندشدهمشخص  6جدول 

یه اجتماعی، نقش دولت، اعتماد اجتماعی، شانس و تصادف. درنتیجه، بر اساس موارد سرما
ة رفتار محیطی گردشگران باشد در کنندنییتب تواندیمهاي پژوهش که ، شکافشدهمطرح

تنها تحت نه یرفتار مصرف خصوص يداریپا نکهیا صیتشخگیرد: قالب موارد زیر جاي می
در مورد  کنندگاندراك مصرف، بلکه اردیگیقرار م ردعقاید ف -نگرش -ادراك تأثیر

درك در  نیهمچن و وکارهاها و کسبهاي دولتنقشکنترل مانند عوامل خارجی غیرقابل
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در  هاي حاضرتوانند از شکافمی سبز) انیخدا مثالعنوانبهمورد عوامل شانس / سرنوشت (
 ةگسترد ۀبا مجموع سهیدر مقاها این شکاف ،کهدرحالیتبیین رفتار گردشگران باشند؛ 

، يد، خودکارآممثالعنوان به( یداخل یطیمح التیتما نیب ۀمتمرکز بر رابط قاتیتحق
 )یداخل یطیشده و مکان کنترل محدرك یطیکننده، کنترل محمصرفة شددرك یاثربخش

 يهاعادتدیگر، نقش  ). از طرف1،2014مس و همکاران کاال( اندبررسی شده وفوربه
سزایی در واکنش مردم در آن جامعه نقش به تواندیمي اجتماعی هاهیسرماعمومی مردم و 
 زیست  داشته باشد. نسبت به محیط

 يریگجهینت
بندي مقاالت در فضاي گردشگري و در این بخش، محققان تالش کردند تا از طریق دسته

 صورت بهتري تشریح کندبهرفتار گردشگران را  تواندیمفضاي عمومی بتوانند عواملی که 
شده در بخش مبانی نظري، عوامل متعددي در شناسایی کنند. بر اساس تئورهاي مطرح

تا  اندردهکاست، ولی محققان در این پژوهش تالش بینی رفتار گردشگران آورده شدهپیش
شده در خصوص رفتار گردشگران و مردم بومی نسبت به هاي انجاماز طریق مقایسۀ پژوهش

ي اصلی را شناسایی کنند و عوامل جدیدي در جهت بهبود هاشکافزیست  بتوانند  محیط
توان ي رفتار گردشگران را میهاشاخصرفتار گردشگران ارائه دهند. در بخش اول، تبیین 

بندي کرد، که شامل خود گردشگر، کشور مبدا و کشور مقصد در سه دستۀ کلی تقسیم
 ـ تجارب شخصی، دانش ـ نگرش هازهیانگضامینی نظیر شود. در بخش گردشگر با ممی

، اضطراب گردشگر، ریگچشمعوامل فردي، تجربیات  غرور، گناه، یی،گرايمادمحیطی، 
بر در کارة درگیري محتواي تولیدشدنوستالژي گردشگر، سن، جنسیت، اندازة گروه، 

ي هاشاخصا و مقصد، است. در بخش عوامل مربوط به کشور مبد.. بوده.و  حمایت از محیط
انی، تعلق ي مکهاتیموقعتوان به مضامینی از قبیل متعددي مورد بررسی قرار گرفت، که می

ي نقش شماریبي هاپژوهشي محیطی اشاره کرد. وهواآبمکانی، وفاداري مقصد، مذهب، 
ة شددرك ی، اثربخشيعنوان مثال، خودکارآمد(به یداخل یطیمح التیتما نیب ۀرابط

ی) را مورد بررسی قرار داخل یطیشده و مکان کنترل محدرك یطیکننده، کنترل محمصرف
) و رامکیسنون و 2019( )، چن و همکاران2017( توان به هان و همکاران، که میاندداده

1 Kalamas el at 
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شده در دو حوزة ي انجامهاپژوهشبه مقایسۀ  توجه) اشاره کرد. با 2013( همکاران
بود در راستاي به که دشویمبه محیط پیشنهاد گردشگري و کنشگران عمومی نسبت 

قرار دهند:  توجه موردباید سه آیتم را  زیست، گردشگران در راستاي محیط يهاتیفعال
 و تجارب خود گردشگر؛ با توجه به هازهیانگ، موقعیت کشور مقصد، خودموقعیت کشور 

واقع ي توجه کنند. دري متعددي مانند محیط نهادهاشاخصموقعیت کشورهاي مقصد باید به 
حاظ لبه عموماشود و محیط نهادي قوي محیط نهادي بر اساس اقتصاد کشورها تعریف می

فتار تواند در تبیین ری در سطح باال قرار دارد و بلعکس، که این موضوع میافتگیتوسعه
یم دنریگیمباشد. فضایی که گردشگران در آن قرار  رگذاریثاتگردشگران نسبت به محیط 

قش مذهب تواند نبسیاري از رفتارهاي افراد را تفسیر کند. ازطرفی، شاخص دیگر می تواند
باشد، که در نوع سالیق و نگرش مردم نسبت به محیط تاثیر بگذارد. در کنار این موارد، 

است، که  رگذاریتأثموقعیت سنی، تحصیالت و تجارب قبلی گردشگران هم از متغیرهاي 
 ي مختلف متفاوت باشد.هاوهگراساس  بر تواندیم
توان گسترده بودن حوزة بحث دانست، که محدودیت اصلی پژوهش حاضر را می 

زیست  مورد بررسی  رفتار کنشگران را نسبت به محیط اندکردههاي متعددي تالش تئوري
ه ب ها بتواند پوشش بهتريناچار تالش کرده تا از طریق جدا کردن آنقرار دهند. لذا محقق به

موضوع بدهد. همچنین مبناي اصلی پژوهش حاضر مقاالت سطح باالي علمی بود، که ممکن 
 باشند.شده گرفتهیی نادیده هاشاخص، هاکتابو  هانامهانیپاخاطر رد کردن است به

ه ک هایی مانند تئوري کنترل، تئوري سیگنال و ...،شود که بر مبناي تئوريیمپیشنهاد  
دهند، وارد فضاي زیست در فضاي بومی مورد بررسی قرار می بت به محیطرفتار افراد را نس

رفی، پیشنهاد ازط گردشگري شد و بتوان مضامین جدیدي از رفتار گردشگران را تبیین کرد.
گران بر گردش کشورهاي آتی تاثیر نقش دولت و نوع اقتصاد هاپژوهششود محققان در می

 ةکنندنییتبهاي ي تئوريهاسهیمقاکه از طریق  دشویمرا بررسی کنند. همچنین پیشنهاد 
ر افراد ب      ة رفتاکنندنییتبطور عموم مردم بتوانند مضامین جدیدي که گردشگران و همین

ي هاسانهرکه با توجه به اثربخشی باالي  دشودیماشد را شناسایی کنند؛ نهایتا پیشنهاد 
 .ر گردشگران مورد بررسی قرار دهندااطالعاتی، میزان تأثیر نوع رسانه را بر رفت

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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