
 
 

3B 1394 بهارـ  29ـ شماره  دهمفصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري سال 
4B 144تا  123صفحات 

0B با  در استان مازندران يزباله پراكنشرايط محيطي اثرگذار بر
 كننده آن يلتسه يطيمح يطبر شرا يدتأك
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 چكيده
زباله پراكني به عنوان يكي از مسائل اجتماعي جدي در رفتار شهروندي در جامعه ايراني مي باشد. اين در 

در  و زيباشناسي اجتماعي محيطي، زيست مسائل ترين مهم از حاليست كه زباله پراكني به عنوان يكي
شهروندان، در حوزه شهروندي  بي نظمي اجتماعيسراسر جهان نيز مطرح است. زباله پراكني مصداقي از 

محيط زيست مي باشد كه در فضاهاي شهري و عمومي موجب تشديد مسائل مربوط به زباله شده است. 
بدين منظور هدف تحقيق حاضر بررسي شرايط محيطي تسهيل كننده رفتار زباله پراكني مي باشد. روش 

نامه محقق ساخته است. جامعه آماري شامل كليه تحقيق از نوع پيمايشي و ابزار سنجش آن پرسش
وارد استان مازندران شده اند. حجم نمونه ي آماري بر اساس  1393گردشگراني داخلي است كه در تابستان 

نفر برآورد شده است. طبق يافته هاي بدست آمده از آزمون همبستگي پيرسون،  385فرمول كوكران تعداد 
عادت،گمنامي، فقدان امكانات و محيط كثيف رابطه ي مستقيم و با  رفتار زباله پراكني گردشگران

سپس نتايج مدل آزمون نظري تحقيق بر اساس مدل سازي معادله ساختاري نشان داد كه . معناداري دارد
طور مستقيم و غير مستقيم بر رفتار زباله پراكني گردشگران تأثير دارد. ه شرايط محيطي تسهيل كننده ب

درصد از تغييرات متغير وابسته(رفتار زباله پراكني) را مورد تبيين  28/0ه در مجموع توانستندعوامل ذكر شد
 قرار دهند.

 گردشگران استان مازندران. ، عادت،مسأله زيست محيطي، زباله پراكني :يديکل واژگان
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 مقدمه 

 هاي نگراني از بسياري كه گرديد مواجه واقعيت اين با بيستم قرن پاياني هاي دهه در بشر
 نابودي، منابع از استفاده در اسراف، جمعيت رشد همچون وي فراروي محيطي زيست 

 ها آلودگي انواع و جانوري و گياهي هاي گونه انقراض، وحش حيات زيستگاه هاي
 با بشر زيستگاه عنوان به را زمين تمام سابقه بي اي گونه به و داشته يكديگر با دروني ارتباطي

در واقع نگاهي گذرا بر وضعيت محيط زيست در دهه هاي اخير  .است كرده مواجه خطر
نشان مي دهد كه فعاليت هاي انساني مؤثرترين و مهم ترين علل تغييرات زيست محيطي 
است كه ضمن ايجاد تغييرات مفيد و مناسب موجبات تخريب را فراهم مي آورد(پناهنده و 

2F). به اعتقاد بارو88: 1389عابدين زاده، 

، استفاده ي بي رويه از انرژي در منازل، استفاده از 1
توليدات يكبار مصرف، استفاده از وسايل نقليه ي شخصي، استفاده از انواع آفت كش ها، 
دفع مواد زائد به روش غير بهداشتي، جمع آوري و تفكيك نكردن زباله به منظور بازيافت 

در نتيجه ي رفتارهاي زيست  و بسياري از رفتارهاي مخرب زيست محيطي ديگر همگي
). رفتار زيست محيطي، رفتاري است كه فرد در برخورد با 1380محيطي انسان است(بارو، 

محيط زيست از خود بروز مي دهد. افراد هر اجتماعي بر حسب شرايط و مقتضيات خاص 
نواح و  ( اجتماعي، فرهنگي و شخصيتي خود برخورد متفاوتي نسبت به محيط زيست دارند

ها ممكن است كامالٌ مثبت، محيط گرانه و مسئوالنه باشد؛ ). اين رفتار79: 1390اران،همك
يا برعكس، كامالٌ منفي و مخالف محيط زيست. يكي از رفتار غير مسئوالنه افراد در قبال 

 محيط زيست رفتار زباله پراكني است. 
 بررف گرايي، امروزه با افزايش روز افزون جمعيت، گسترش شهرنشيني و رشد مص    

 تبديل جدي مسئله يك به ها زباله ساماندهي و شده افزوده شده توليد هاي زباله ميزان
3F. در كنار اين مسئله، زباله پراكنياست شده

 فضاهاي شهري و عمومي موجب تشديد در 2
4Fمسائل مربوط به زباله شده است. زباله پراكني مصداقي از بي نظمي اجتماعي

شهروندان،  3
5Fشهروندي زيست محيطيدر حوزه 

 زيست مسائل ترينمهم از مي باشد كه به عنوان يكي 4
نظر محققين  كه طوري به .در سراسر جهان مطرح است زيباشناسي اجتماعي، محيطي،

و  ؛ شوتز2008؛ ترگلر و همكاران،2005اجتماعي را به خود معطوف كرده است(كولي،

                                                                                                                   
1. Baro 
2. littering 
3. Social Disorder 
4. Environmental Citizenship 
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جامعه ما كمتر مورد بررسي علمي قرار ). هرچند چرايي زباله پراكني در 2013همكاران، 
 گرفته است.

6F(گلر مقداري زباله نامناسب و انگارانه سهل دفع مثابه به پراكني زباله    

 و همكاران، 1
7F؛ استكلوس1982

8Fو المان 2

9F؛ كنان1987 ،3

 معني   به   پراكني زباله. شود مي ) تعريف1996 ،4
10F(گرين است محيط در طبيعي غير و  ضروري غير  چيزهاي  كردن رها 

 -) و قابل رويت5،2001
11F(فانيمي شود ترين مسئله اي است كه موجب تخريب محيط زيست 

دسته  ). چهار1973، 6
زباله براي تبيين رفتار بيروني  -عامليتي و ساختاري -فرديطور كلي در دو سطح  عوامل به

ها، باورها،  ارزشدسته عبارتند از: عوامل فردي ( 4اند. اين  كار گرفته شده به پراكني
عوامل عادتي(الگوهاي رفتاري گذشته، رفتارهاي بدون )، ، هنجارهاي شخصيآگاهي

) و عوامل كنترل اجتماعي، هزينه ماديتفكر)، عوامل موقعيتي يا محيطي(امكانات، 
؛ 1980انديس،-(تري  اجتماعي(هنجارهاي اجتماعي، قواعد فرهنگي، ادراك مشترك و...)

 ). 2013شوتز،
باله پراكني به عنوان يك مسئله زيست محيطي، منبع قابل توجهي از آلودگي است. ز    

نتايج تحقيقات گوناگون در كشورهاي ديگر نشان داده شده است وجود و تجمع براساس 
اي  زباله در فضاهاي عمومي يك مسئله زيست محيطي و انساني كامالً شناخته شده

12Fاست(كادنا

) كه عالوه بر مسائل زيبايي شناختي محيط، تهديد 1734: 2012و همكاران، 7
13Fشهروندان (عرفات جسمي و رواني روحي، بهداشت و سالمتي

؛  2007و همكاران، 8
14Fارميتج

15F) هزينه هاي اقتصادي(كيهانيان9،2000

)، موجب نقض هنجار 2008 و همكاران، 10
بر ميزان جرم و تخلفات اجتماعي به عنوان بخشي از آسيب شهري اجتماعي مي گردد و 

16Fمانند سرقت تأثير گذار است(اليكسون

17F؛ كيزر1996 ،11

؛  2008 و همكاران، 12
18Fدفرا

13،2012.( 

                                                                                                                   
1. Geller 
2. Stokols 
3. Altman 
4. Keenan 
5. Green  
6. finnie 
7. Cadena 
8. Arafat 
9. Armitage 
10. Kayhanian 
11. Ellickson 
12. Keizer 
13. Defra 
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در كشور ما طور كلي اهميت دارد،   به داليل ذكر شده به باله پراكنيرفتار زتبيين    
و مسافران  گيرد. در اين بين گردشگران زباله پراكني در بين قشرهاي مختلفي صورت مي

زنند. مشاهده مقصدهاي گردشگري  داخلي با آسودگي بيشتري به اين رفتار دست مي
ها كه مملو از زباله هاي رها شده مي باشد جمله حاشيه دريا، رودخانه و جنگلطبيعي از 

گواه اين مدعاست. به طوري كه امروزه زباله پراكني به عنوان مسأله اي اجتماعي در حوزه 
 -مطرح مي باشد. از اين رو، تحقيق حاضر مي كوشد تا از ميان عوامل تأثير زيست محيطي

گذار بر رفتار زباله پراكني، به بررسي زمينه هاي موقعيتي و عادتي مؤثر بر رفتار زباله 
 پراكني گردشگران بپردازد.

 
 مروري بر پيشينه تحقيق

مهم ترين مسائل زيست يكي از زباله پراكني به عنوان مصداقي از بي نظمي اجتماعي، 
مورد توجه بسياري از كشورها قرار سال  40است كه بيش از محيطي، اجتماعي، زيباشناسي 

گرفته است. در ايران، هرچند در سال هاي اخير مطالعاتي در رابطه با رفتارهاي زيست 
محيطي صورت گرفته، اما در رابطه با بحث زباله پراكني مطالعه اي مستقل انجام نشده 

ست. مطالعات انجام شده در اين حوزه بيشتر به بحث اشكال زباله و بحث بازيافت ا
هاي  اند. در واقع تحقيقات، به بحث زباله بعد از مرحله توليد به خصوص زباله پرداخته

صنعتي، خانگي و چگونگي برخورد با آن توجه كرده اند و به توليد زباله به خصوص در 
). 1394شهروندان توجه نكرده اند(فيروزجائيان و همكاران،نوع رهاسازي در طبيعت توسط 

ريزي در حوزه شهروندي به موضوعي مهم در نظر محققين  اما در خارج از كشور زباله
19Fكالركبه پژوهش هاي رفتاري نظام مند ( تبديل شده است و اين منجر

20Fو برجس 1

؛ 2،1971
بررسي اين مسئله در ست. ) شده ا2013شوتز و همكاران، ؛ 1982،1980گلر و همكاران،

آغاز شده است. زماني كه مطالعات و نظرسنجي هاي  1970و اوايل دهه  1960اواخر دهه 
21Fدر زمينه حفظ امريكاي زيبا1968اوليه در سال 

آغاز شد و نتايج نشان دهنده آن بود كه  3
؛ 1971زباله ريزي و پاكسازي فضاهاي عمومي از زباله در ايالت متحده (كالرك و برجس،

22Fكون

23Fو هايز 4

) منجر به هزينه هاي اقتصادي(ترگلر و 1982 ؛ گلر و همكاران،1980، 5

                                                                                                                   
1. Clark 
2. Burgess  
3. Keep America Beautiful (KAB) 
4. Cone 
5. Hayes 
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زيادي شده است. اين خود منجر به افزايش  )2012 و همكاران، ؛ كادنا2008همكاران، 
شده  مطالعات در زمينه رفتار زباله پراكني و مداخالت مؤثر براي غلبه بر اين مسئله

نتايج تحقيقات گوناگون در كشورهاي . )2013و همكاران،  ؛ شوتز2005 (كولي،است
ديگر نشان داده است وجود و تجمع زباله در فضاهاي عمومي يك مسئله زيست محيطي و 

) كه عالوه بر مسائل 1734: 2012و همكاران، اي است(كادنا انساني كامالً شناخته شده
شهروندان  جسمي و رواني روحي، شناختي محيط، تهديد بهداشت و سالمتي زيبايي

24F(عرفات

 هاي اقتصادي(كيهانيان و همكاران، ) هزينه2000 ؛ ارميتج،2007 و همكاران، 1
25F؛ اوالينكا2008

26Fو بلگان 2

به عنوان گردد و  ) موجب نقض هنجار اجتماعي مي2011، 3
 بخشي از آسيب شهري بر ميزان جرم نيز تأثير مي گذارد. 

ده در زمينه زباله پراكني، مطالعات در در اين بخش باتوجه به بررسي هاي انجام ش  
ارائه  ) به صورت مختصر65: 1391(كرسول، جدولي به عنوان نقشه پيشينه پژوهش 

 .شوند مي

                                                                                                                   
1. Arafat 
2. Oluyinka   
3. Balogun 
4. Oluyinka   
5. Balogun 

جامعه مورد  عنوان پژوهش محقق، سال پژوهش
 مطالعه

عوامل تعيين کننده رفتار 
 زباله پراکني

موانع مرتبط با 
 مناسب زبالهدفع 

 
ترگلر و  

 )۲۰۰۸همکاران(

 
توجيه رفتار زباله   

 پراکني

 
 اروپا

عضويت در سازمان هاي 
زيست محيطي، سطح 

آموزش و پرورش رسمي، 
هنجارهاي اجتماعي و 
 سرمايه هاي اجتماعي

 

 
 انکوچا و اوکيما 

)۲۰۰۹( 

زباله پراکني 
خياباني در 

شهرهاي نيجريه: 
به سوي يک 

چارچوب نظافت 
 پايدار شهري

 
 نيجريه

سطح سواد، سن و درآمد، 
 ناآگاهي، خشم، استرس

عدم وجود سطل 
هاي زباله، 
ناکارآمدي 

مقامات محلي، 
 ضعف قوانين

 
27Fاوالينکا 

28Fو بلگان ٤

٥ 
)۲۰۱۱( 

بررسي نگرش 
نسبت به زباله 
پراکني از منظر 

 
 ايبادان

عوامل رواني ـ اجتماعي 
دوستي، اعتماد چون: نوع 

به نفس، منبع کنترل، 
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به طور كلي بر خالف تحقيقات خارجي، مطالعات داخلي نشان مي دهد كه محققين    

زباله در جامعه توجهي نشان  رفتار زباله پراكني شهروندان به عنوان منبع اصلي توليد بر
اين در حالي است كه با توجه به هزينه بر بودن زباله براي  ).1393اند(غالمرضازاده، نداده

به عنوان مصداقي جامعه در بخش هاي مختلف، الزم است تا رفتار زباله پراكني شهروندان 
 از بي نظمي و مسئوليت گريزي شهروندان مورد تحليل جامعه شناختي قرار گيرد.

 
 چارچوب نظري تحقيق

زباله پراكني و توضيح نظري متغيرهاي اصلي تحقيق از در اين تحقيق براي تحليل رفتار 
اجتماعي تأكيد دارند،  -نظريه هاي تلفيقي يا نظرياتي كه براي تبيين كنش بر عوامل فردي

31Fتري انديس» رفتار بين شخصي«استفاده مي شود. بر اين اساس از دو نظريه 

و نظريه تلفيقي  3
 ستفاده مي شود.پاول استرن براي تبيين رفتار زباله پراكني ا

براي تبيين رفتار مدل منسجمي را تحت » هري تري انديس«روان شناس اجتماعي    
). او اين بحث را براي اولين 1977ارائه كرده است(تري انديس،» رفتار بين شخصي« عنوان 

                                                                                                                   
1. Cadena 
2. Schultz 
3. Triandis 

روانشناختي ـ 
فرهنگي اجتماعي 

 در ايبادان

مفهوم خود، سن، جنس و 
 سطح سواد

 
29Fکادنا 

 و همکاران ١
)۲۰۱۲( 

 تجربه زباله و توليد
 در زباله ريزي

 مکزيکو هاي محله
 »سيتي

 
 مکزيکوسيتي

 
درآمد،  ،تحصيالت ،سن

 تقليد و تنبلي

 مراقبت عدم
 مقامات توسط

 عدم، شهري
 زباله سطل وجود
 خيابانها در

 
30Fشوتز  -

 و ٢
 )۲۰۱۳(همکاران 

 عوامل بررسي
 زيست و شخصي
 بر مؤثر محيطي

 پراکني زباله رفتار

 
 اياالت متحده

 وجود( فيزيکي هاي زمينه
، زباله سطل وجود عدم يا

 دسترس در، آن تعداد
 ها) ويژگي سطل بودن

، سن فردي: هاي
 انگيزه، ها نگرش،جنس
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32Fرفتار بين شخصي"در كتابي تحت عنوان  1977بار در سال 

 طرح كرد. از نظر تري "1
 ه اي تحت تأثير پاسخ هاي عادتي وهر موقعيتي تحت تأثير نيت، و تا انداز انديس، رفتار در

 ي) است. از نظر او نيت تحت تأثيردر نهايت تحت تأثير فشارها و شرايط موقعيتي(وضعيت
 گيرد. در مدل او فرد نه كامالً عوامل اجتماعي، عاطفي(احساسي) و تأمالت عقالني قرار مي

 الً مستقل و نه كامالً تحت تأثيركند. فرد نه كام تيك رفتار ميبا تأمل و نه كامالً اتوما
اجتماع است. در واقع تري انديس عالوه بر بخش آگاهانه رفتار بر بخش ناخودآگاه رفتار 
هم تأكيد دارد. از اين رو، از نظر او عادت مستقيماً بر رفتار تأثير دارد. عادت ها به الگوهاي 

بيشتر مواقع به طور خودكار انجام مي پذيرد. عادت كه مبتني  رفتاري اي اشاره دارد كه در
بر رفتار گذشته افراد است موجب مي شود تا رفتار در موقعيت هايي به طور خود به خودي 

گيرد آن رفتار را بر طبق  انجام پذيرد. به طوري كه وقتي فرد در موقعيتي خاص قرار مي
او همه اين عوامل اجتماعي و فردي، تحت دهد. عالوه بر اين از نظر  عادت انجام مي

 شرايط تسهيل كننده تعديل مي گردد.
است كه به  TIBشرايط تسهيل كننده يكي از عوامل مهم و تأثير گذار بر رفتار در مدل 

گذارد. شرايط تسهيل كننده به حضور وغياب شرايطي  صورت مستقيم بر رفتار فرد اثر مي
كند در واقع ممكن است فرد قصد  شخص را آسان مياشاره دارد كه اجراي يك رفتار م

انجام رفتاري را داشته باشد كه شرايط و محيط زيست از آن حمايت كند و يا مانع آن 
 -تريكيد در مدل نظريه رفتار بين شخصي ). بيشترين تأ31: 1977رفتار شود(تري انديس،

). 2005 انديس روي حضور وضعيت خاصي است كه رفتار در آن واقع مي شود(جكسون،
در واقع شرايط تسهيل كننده به عنوان عامل ساختاري موجب تسهيل رفتاري خاص در 

 محيط زيست مي گردد.
تواند به عنوان چارچوبي براي تحليل تجربي رفتار در موقعيتهاي  نظريه تري انديس مي

رو، اين نظريه به وسيله محققان مختلف در بررسي موضوعات  اين يد. ازمتفاوت به كارآ
33Fمختلف از جمله فرهنگ جمعي(كيمارا

34Fو ناكاجيما2

35F)، كسب وكار(چن3،2011

36Fو لي 4

5 ،
37Fهمچنين در حوزه محيط زيست(سيلديني )2005

38F؛ اسمات2003، 6

39F؛ وايت7،2007

و  8

                                                                                                                   
1. Theory Interpersonal Behavior (TIB) 
2. Kimura 
3. Nakajima  
4. Chen 
5.Li 
6. Cialdini 
7. Smout 
8. White 
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40F؛ ليندهرست1990همكاران،و بيين رفتار زباله پراكني(سيلديني ) و ت2009همكاران،

1، 
گرفته است. اين نظريه از اين منظر كه به عوامل فردي ـ نيز مورد استفاده قرار )2012

اجتماعي و همچنين موقعيتي در تبيين رفتار توجه دارد يك نظريه تلفيقي در تحليل رفتار 
شده آيزن  است. پاول استرن تحت تأثير نظريه هاي تري انديس و نظريه رفتار برنامه ريزي

تر و تركيبي گام بردارد. در واقع، استرن تعديل آنها به سوي نظريه اي كاملتالش كرد تا با 
يك مدلي چند عاملي در زمنيه رفتار زيست محيطي ارائه كرده است. او در نظريه خود 

ساختاري در تبيين رفتار  -به عوامل اجتماعي ،فردي -عالوه بر توجه به عوامل نگرشي
 -اشاره دارد. استرن بر اين عقيده است كه تأكيد بر يك عامل به خصوص، نمي محيط گرا

تواند تبيين درستي از رفتار ارائه دهد. مدل هاي تبييني بايد بيشتر از يك عامل نگرشي را 
در تبيين رفتار در نظر بگيرند. از نظر او مدل هاي قبلي عمدتاً بر نگرش در توضيح رفتار 

ا به نظر مي رسد براي تبيين رفتار بايد به عوامل غير نگرشي هم توجه تأكيد داشته اند ام
داشت. بر اين اساس او به چهار عامل به عنوان تعيين كننده هاي رفتار(كه بسيار شبيه به 

). اين عوامل 2000نظريه تري انديس مي باشد) در رابطه با محيط اشاره مي كند(استرن،
 عبارتند از:

هاست. اين عوامل را  اين عوامل شامل هنجارها، باورها و ارزشعوامل نگرشي:  -الف
هاي كلي در زمينه محيط، باورهاي و هنجارهاي وان در قالب مفاهيمي چون پيش فرضمي ت

 داد.ايده متصور كنش مورد برررسي قرارف-مشخص رفتاري، نگرش هاي ضد محيط، هزينه
ات بين شخصي(مثل ترغيب و عوامل زمينه اي(بيروني): اين عوامل شامل تأثير -ب

مدلسازي)، انتظارات اجتماع، تبليغات، قوانين دولتي، عوامل قانوني و نهادي ديگر، 
مشكالت فيزيكي كنش هاي مشخص، ويژگي هاي مختلف زمينه اجتماعي، اقتصادي و 

 سياسي كالن مي شود.
براي  توانايي هاي شخصي: اين توانايي ها، شامل شناخت و مهارت هايي است كه -پ
هاي  هاي مشخصي نياز مي باشد. همچنين دسترسي به زمان براي كنش توانايي كنش

 عمومي و منابعي چون سواد، درآمد، پايگاه و قدرت اجتماعي.
عوامل عادتي: عادات نوع متمايزي از متغيرهاي علي هستند. تغيير رفتار اغلب نياز  -ت

است. عادت يك عامل كليدي در  به كنار گذاشتن عادات قديمي و تثبيت عادات جديد
 -در واقع استرن با نقد نظريات يك  ).416-418: 2000تبيين رفتار محيطي است(استرن،

                                                                                                                   
1. Lyndhurst 
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جانبه گراي رفتاري به سوي نظريه اي تلفيقي در رابطه با رفتار محيطي گام بر مي دارد. او 
بايد توجه دهد.  هم به عوامل بيروني و هم عوامل دروني در تبيين رفتار توجه نشان مي

گراست. از نظر او فرد تحت تأثير اين  داشت كه نظريه استرن معطوف به رفتارهاي محيط
عوامل چهارگانه، رفتاري را در حمايت يا مخالف با ارزش هاي محيطي از خود بروز 

 دهد. از اين رو مي توان از نظريه او در تبيين رفتار زباله پراكني استفاده كرد. مي
توضيح داده شده در باال به عوامل مرتبط با فرد،  دو نظريه آمد در هر همان گونه كه   

جامعه و محيط در تبيين كنش در موقعيت خاص توجه داشته اند. در عين حال با بررسي 
عامليتي و  -مطالعات پيشين در رابطه با زباله پراكني مي توان به دو دسته كلي عوامل فردي

زباله پراكني تأكيد داشت. هر يك از اين عوامل كلي را بيروني مؤثر بر رفتار  -ساختاري
مي توان به دو دسته كوچك تر عوامل، نيز تقسيم كرد: عوامل فردي را مي توان به دو 

بيروني را مي توان به دو  -دسته عوامل شخصي و عادتي تقسيم كرد. و عوامل ساختاري
جه به موضوع وچارچوب نظري، موقعيتي ـ محيطي تقسيم كرد. باتو دسته عوامل اجتماعي و

در اين تحقيق به بررسي عوامل عادتي(الگوهاي رفتاري گذشته، رفتارهاي بدون تفكر) و 
) بر رفتار زباله پراكني كنترل اجتماعي، هزينه ماديعوامل موقعيتي يا محيطي(امكانات، 

تحليل گردشگران خواهيم پرداخت. ضمن اينكه متغير عادت را به عنوان متغير واسط در 
مورد بررسي قرار مي دهيم. چراكه از نظر اين دو، عادت تحت تأثير شرايط تسهيل كننده 

گردد. بر اين اساس چارچوب نظري اين تحقيق دو سطح فردي(عادت) و  تعديل مي
 ساختاري(عوامل تسهيل كننده زباله پراكني) را در تبيين زباله پراكني مد نظر دارد.
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 قيقمدل نظري و فرضيات تح

 
 مدل نظري روابط بين متغيرهايي مستقل و وابسته (زباله پراكني) .١نمودار

 
 ثير مستقيم دارد.أشرايط تسهيل كننده محيطي بر زباله پراكني ت .1
موقعيت هاي گمنام(ناشناخته) فرد در محيط مشخص در زباله پراكني تأثير مستقيم  .2

 دارد.
 بر زباله پراكني تأثير مستقيم دارد. محيط كثيف .3
 فقدان امكانات مربوط به دفع مناسب زباله بر زباله پراكني تأثير مستقيم دارد. .4
 شرايط محيطي تسهيل كننده بر عادت به زباله پراكني تأثير مستقيم دارد. .5
 عادت به زباله پراكني بر زباله پراكني تأثير مستقيم دارد. .6

 
 روش شناسي

 عملياتي متغيرها و مقياس سازيتعاريف 
41Fشناختي، روش تحقيق پژوهش حاضر پيمايشي از لحاظ منطق روش

42Fو از نوع مقطعي 1

1 
باشد. جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از كليه گردشگراني كه در فصل تابستان  مي

                                                                                                                   
1. Survey 
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 ن، گيري كوكرا وارد استان مازندران شدند. تعداد نمونه با استفاده از فرمول نمونه 1393
 نمونه تعيين شده است. در اين تحقيق از روش نمونه گيري چند مرحله اي استفاده شد. 385

با توجه به اين كه گردشگران در فصل تابستان شهرهاي ساحلي را به عنوان مقصد خود 
ن درسه خوشه غرب، مركز، شرق انتخاب مي كنند. ابتدا شهرهاي هاي ساحلي مازندرا

از هر خوشه يك شهر به شكل تصادفي انتخاب شد. در مرحله نهايي گرفته، بعد از آن قرار
از روش نمونه هاي در دسترس براي انتخاب نمونه استفاده شده است. داده هاي مورد نياز 
تحقيق از طريق ابزار پرسشنامه به روش ميداني جمع آوري شده است. براي تجزيه و تحليل 

براي آزمون مدل نظري از مدل ساختاري  و SPSSداده هاي اين پژوهش از نرم افزار 
AMOS   .استفاده شده است 

محيط،  در زباله وجود در تحقيق حاضر متغيرهاي عادت و شرايط تسهيل كننده(ميزان   
اكني نيز به عنوان متغير وابسته فقدان خدمات،گمنامي) جزو متغيرهاي مستقل و زباله پر

مستقل خواهيم  متغيرهاي و وابسته متغير عملياتي و كه در ذيل به تعريف نظري است
 پرداخت.

 
 متغيرهاي مستقل -الف

 عادت و زباله پراکني -۱
بر اساس نظر تري انديس، عادت ها به الگوهاي رفتاري اي اشاره دارد كه در بيشتر مواقع 

 -به طور خودكار انجام مي پذيرد. عادت كه مبتني بر رفتار گذشته افراد است موجب مي
شود تا رفتار در موقعيت هايي به طور خود به خودي انجام پذيرد. به طوري كه وقتي فرد 

: 1980دهد(تري انديس، گيرد آن رفتار را بر طبق عادت انجام مي مي در موقعيتي خاص قرار
ها را بر اساس مي توان عادت). بر اساس نظر تري انديس در زمينه اندازه گيري عادات؛ 204

تكرار رفتار، ارزيابي رفتار فرد در موقعيت هاي مختلف و اينكه فرد اغلب  تعداد دفعات
طبق نظر  گيري كرد. چگونه به يك موضوع يا موقعيت واكنش نشان مي دهد، اندازه

) عادت يك عامل كليدي در تبيين رفتار محيطي است. به طوري كه تغيير 2000استرن(
ي و تثبيت عادات جديد است. در زمينه رفتار رفتار اغلب نياز به كنار گذاشتن عادات قديم

 گويه مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است. 5زباله پراكني، عادت فرد به زباله ريختن با 
 

                                                                                                                   
1. Cross - sectional 
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 شرايط تسهيل کننده وزباله پراکني -۲
طبق نظريه استرن رفتار افراد متأثر از شرايط، زمينه هاي اجتماعي و امكانات فيزيكي است. 

يز بر اين باور است كه رفتار فرد تحت شرايط محيطي مي باشد. از نظر وي تري انديس ن
شرايط تسهيل كننده به حضور وغياب شرايطي اشاره دارد كه اجراي يك رفتار مشخص را 
آسان مي كند در واقع ممكن است فرد قصد انجام رفتاري را داشته باشد كه شرايط و 

رفتار شود. در اين تحقيق شرايط تسهيل كننده محيط زيست ازآن حمايت كند و يا مانع آن 
 -2ميزان وجود زباله در محيط  -1با سه معرف مورد بررسي قرار گرفت كه عبارتند از: 

گمنامي(موقعيت هاي ناشناخته). در مجموع  -3مربوط به دفع مناسب زباله  فقدان خدمات
 ه است. گويه مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت 12شرايط تسهيل كننده با 

 
 گمنامي  -۲-۱
وضعيتي اشاره دارد كه افراد در مكان هاي ناشناس،  گمنامي يا موقعيت هاي ناشناس به 

تر و بيشتر زباله خلوت يا به دور از ديد ديگران كه امكانات سامان دهي زباله نباشد راحت 
گويه مورد بررسي  4بر زباله پراكني با گمنامي از اين رو در اين تحقيق تأثير مي ريزند. 

 قرار گرفته است. 
 
 کثيف محيط -۲-۲

هاي در محيط كثيف است. افراد در محيطنشان مي دهد كه چق ميزان وجود زباله در محيط
در واقع  فرد با ديدن محيط كثيف و پر از زباله احتمال آنكه زباله بريزند، بيشتر است. 

كند هنجاري است كه بايد بر اساس آن عمل كند. سپس زباله كثيف و پر از زباله، فكر مي 
. وقتي محيطي تميز باشد ودش ريختن در آن محيط خاص يك امر مقبول اجتماعي مي

 گويه مورد بررسي قرار گرفته است. 3احتمال ريختن زباله كمتر مي شود. اين متغير با 
 
 فقدان امکانات  -۲-۳
ب زباله به شرايطي چون عدم وجود سطل زباله، پر بودن فقدان امكانات مربوط به دفع مناس 

سطل زباله، فاصله زياد سطل هاي زباله از هم اشاره دارد. در واقع فقدان خدمات شرايط را 
گويه مورد سنجش 5. در اين تحقيق فقدان خدمات با ندكريزي افراد تسهيل مي  براي زباله

 قرارگرفته است.
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 زباله پراکنيمتغيروابسته: رفتار  -ب
است  محيط در طبيعي غير و ضروري غير چيزهاي كردن رها معناي به پراكني زباله 

گلر و نيز( مقداري زباله نامناسب و سهل انگارانه دفع مثابه به پراكني ). زباله2001(گرين،
رفتار زباله پراكني به . ) مي باشد1996؛ كنان،1987 و المان، ؛ استكلوس1982همكاران،

كند. در اين  رفتارهايي كه منجر به ريختن و پاشيدن زباله در محيط مي گردد، اشاره مي
 -تحقيق رفتار زباله پراكني با شاخص هايي چون دستمال كاغذي، تكه هاي كاغذ يا تكه

هاي روزنامه، ظرف نوشيدني ها، پوست ميوه، آدامس، ته سيگار، كيسه هاي كاغذي مورد 
 سنجش قرار گرفته است.

 
 تحليل يافته ها

يافته هاي تحقيق حاضر در دو بخش ارائه مي شود. بخش اول شامل توصيف متغيرهاي 
زمينه اي و متغير اصلي و ابعاد آنها است. بخش دوم به تحليل داده ها و آزمون مدل 

 اختصاص مي يابد.
 

 توصيف اجمالي نمونه آماري
 دهشستان مازندران جمع آوري نفر از گردشگران ا 385اطالعات در اين تحقيق از بين 

اند. همچنين  نفر) مرد بوده 191درصد ( 6/49نفر) و  194درصد زن ( 4/50است كه 
سال بوده  71سال و باالترين سن نيز  15ترين سن  سال بوده و پايين 30ميانگين سني افراد 

 234درصد هم متأهل ( 8/60نفر) و 151درصد مجرد( 2/39است. به لحاظ وضعيت تأهل 
نفر)  130درصد ( 8/33نفر) بوده اند. در رابطه با تحصيالت هم افراد با تحصيالت ديپلم با 

دهند.  نفر) كمترين افراد نمونه را تشكيل مي 3/. درصد(8بيشترين افراد نمونه و ابتدايي با 
اند.  درصد وضعيت اقتصادي خود را متوسط ارزيابي كرده 6/80بيشتر پاسخگويان 

درصد وضعيت 1/14ضعيت اقتصادي خود را باال ارزيابي كرده و تنها درصد هم و3/5
 اقتصادي خود را پايين ارزيابي كرده اند.
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 توزيع فراواني شاخص هاي تحقيق .١جدول

 درصدکل پاسخگويان حداکثردرصد فراواني حداقل درصد فراواني نام متغير

 ٥/٩٩ ٤/٧١ ١/٢٨ عادت

 ٧/٩٩ ٢/٧٤ ٨/٢٥ فقدان امکانات

(موقعيت گمنامي
 ناشناخته)

٤/٩٨ ٦/٥٠ ٣/٤٩ 

 وجود محيط کثيف(ميزان
 محيط) در زباله

١٠٠ ٢/٥٨ ٨/٤١ 

   
هاي دهد. داده) توزيع فراواني شاخص هاي اصلي تحقيق را نشان مي1جدول شماره (

درصد پاسخگويان عادت به ريختن زباله 1/28جدول باال حاكي از آن است كه حدود 
اند كه هرگز عادت به ريختن زباله ندارند. سپس  درصد بيان كرده4/71دارند و حدود 

ها حاكي از آن دهد. دادهجدول، توزيع فراواني فقدان امكانات پاسخگويان را نشان مي
اند.  درصد با فقدان خدمات موافقت كرده2/74است كه بيش از نصف پاسخگويان حدود 

اند. توزيع فراواني شاخص گمنامي حاكي  ودهدرصد مخالف با فقدان خدمات ب 8/25تقريباٌ 
توانند  مي ترند كه در محيط هاي ناشناخته راحت ا درصد افراد موافق 3/49از آن است كه 

 وجود درصد مخالف اين امر هستند. توزيع فراواني شاخص ميزان 6/50ها را بريزند اما  زباله
هاي كثيف و  موافق اند كه در محيطدرصد افراد 8/41محيط بيانگر آن است كه  در زباله

 درصد افراد موافق نبوده اند. 2/58 كنند اما پر از زباله آنها هم زباله ها را به راحتي رها مي
 

 توزيع فراواني شاخص زباله پراکني
باشد. بر اساس ) نشان دهنده توزيع فراواني نمرات زباله پراكني افراد مي2جدول شماره(

درصد  6/33درصد داراي رفتار زباله پراكني متوسط بوده،  9/33اطالعات جدول حدود 
درصد هم رفتار زباله پراكني شان پايين بوده است. در كل مي توان گفت ميزان  6/32باال و 

زباله پراكني در حد متوسط است. به طوري كه بيشترين فراواني در گويه هاي زباله پراكني 
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هاي  غذي بوده و كمترين آن مربوط به گويهمربوط به آدامس، ته سيگار، دستمال كا
 هاي كاغذي و پالستيكي بوده است. كيسه

 توزيع فراواني نمرات ميزان زباله پراکني .٢جدول 

 زباله پراکني                     

 طبقات پاسخ

 درصد فراواني

 ٦/٣٣ ١٢٩ باال

 ٩/٣٣ ١٣٠ متوسط

 ٦/٣٢ ١٢٥ پايين

 ٧/٩٩ ٣٨٤ کل پاسخ دهندگان

 /.٣ ١ بي جواب

 ١٠٠ ٣٨٥ کل

 
 آزمون فرضيات 

براي آزمون فرضيات تحقيق از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. همچنين براي 
ارائه استفاده  Amosآزمون مدل نظري تحقيق و ارائه مدل ساختاري تجربي از نرم افزار 

زباله  ادامه ابتدا به تحليل و تفسير روابط بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته ( شده است. در
مي پردازيم و در پايان روابط چندگانه بين متغيرها از طريق مدل ساختاري ارائه  پراكني)

 شود مي

 آزمون همبستگي بين متغيرهاي مستقل و زباله پراکني .٣جدول 

 متغير مستقل ميزان همبستگي ناداريسطح مع

 عادت /.٥٥ /.٠٠٠

 گمنامي /.٤٣ /.٠٠٠

 فقدان امکانات /.١٥ /.٠٠٦

 محيط) در زباله وجود محيط کثيف(ميزان /.١٦ ٠٠٠/٠



  1394 بهار - 29 شماره -همد سال -فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري  138
 

يافته هاي جدول باال حاكي از آن است بين عادت و رفتار زباله پراكني رابطه معناداري 
مستقيم   بوده و در نتيجه جهت رابطه =55/0rو ميزان همبستگي  =000/0sigوجود دارد. 

مي باشد. براين اساس هر چه افراد عادت بيشتري به زباله پراكني داشته باشند اين امر بر 
پراكني تأثير مثبت داشته و موجب افزايش زباله پراكني مي گردد. بر اساس نظريه تري  زباله

رفتار افراد دارد كه در اين بررسي نيز از بين  انديس نيز عادت نقش كليدي بر روي
 متغيرهاي مستقل، متغير عادت باالترين ميزان همبستگي را با زباله پراكني دارد.

در اين تحقيق رابطه بين فقدان امكانات و رفتار زباله پراكني معنادار و جهت رابطه 
 مستقيم  جهت رابطه د ومي باش  =15/0r  و ميزان همبستگي  =006/0sigمثبت است. 

است. براين اساس فقدان خدمات مربوط به دفع مناسب زباله، شرايط زباله پراكني را تسهيل 
مي نمايد و تأثير مسقيم بر زباله پراكني دارد، موجب افزايش آن مي گردد. همان گونه كه 

و  =000/0sigاز جدول برمي آيد بين گمنامي و زباله پراكني رابطه معناداري وجود دارد
مستقيم است. بدين معني كه محيط   مي باشد بنابراين جهت رابطه =43/0rميزان همبستگي 

ناشناخته شرايط را براي زباله پراكني افراد تسهيل مي نمايد و موجب افزايش زباله پراكني 
مي گردد. بين متغير ميزان وجود زباله در محيط با زباله پراكني رابطه معناداري وجود دارد. 

000/0sig=  43/0و ميزان همبستگيr= مستقيم است. به  مي باشد بنابراين جهت رابطه
طوري كه هر چقدر ميزان تجمع زباله در محيط بيشتر باشد، محيط كثيف و از منظر عمومي 

 زيبا نباشد، امكان زباله پاشيدن افراد بيشتر است.
 

 آزمون مدل نظري
  AMOSن مدل نظري تحقيق از نرم افزار همان گونه كه آمد در اين تحقيق براي آزمو

استفاده شده است. اين نرم افزار به عنوان يكي از نرم افزارهاي معادله ساختاري مطرح 
مدل سازي معادله ساختاري روشي براي آزمون مدل هاي نظري است. بر اين اساس  .است

مدل يابي  د.براي كاربرد اين تكنيك نياز است تا محقق مدل نظري پيش فرض داشته باش
كلي و نيرومند از خانواده رگرسيون يك تكنيك تحليل چند متغيري بسيارمعادله ساختاري 

چند متغيري و به بيان دقيق تر بسط مدل خطي كلي است كه به پژوهشگران امكان مي دهد 
 دهد زمان مورد آزمون قرار اي هم اي از معادالت رگرسيون را به گونه مجموعه
اساس بر مدلي ساختار  AMOSر اين تحقيق با استفاده از نرم افزار ). د11: 1390(هومن،

مدل نظري ارائه شده است و از اين طريق تالش شده است تا ميزان برازش مدل نظري 
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نسبت به داده هاي نمونه اي سنجيده شود. در حقيقت محقق از اين طريق تالش دارد تا 
 سنجش قرار دهد. مدل نظري تحقيق را در جامعه مورد مطالعه مورد

 
 ): مدل ساختاري روابط بين متغيرهايي مستقل و وابسته (زباله پراكني)٢نمودار(

    
مدل فوق بيانگر آزمون مدل نظري تحقيق مي باشد. همان گونه كه از مدل پيداست 

تأثير مستقيم بر زباله پراكني افراد در جامعه دارد. عادت  (Beta=0.36)متغير آشكار عادت
به زباله پراكني موجب زباله پراكني افراد در جامعه مي شود. سازه پنهان شرايط محيطي 
تسهيل كننده زباله پراكني مركب از سه شاخص(گمنامي، محيط كثيف و فقدان امكانات) 

مي باشد. اين در حالي است كه شرايط  بر زباله پراكني (Beta=0.24)داراي تأثيري مثبت
 .شود در جامعه مي (Beta=0.51)تسهيل كننده موجب شكل گيري عادت به زباله پراكني 

هاي برازش نشان دهنده برازش قابل قبول مدل نظري ماست. معنادار نبودن  آماره
رد. ضريب كاي اسكوئر به اين معناست كه بين مدل نظري و مدل تجربي تفاوتي وجود ندا

بدين معنا كه مدل تجربي حاصل از داده هاي نمونه اي روابط بين متغيرها در مدل نظري ما 
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از  28/0را مورد حمايت قرار داده است. همچنين متغيرهاي حاضر در مدل توانستند 
 تغييرات متغير وابسته(رفتار زباله پراكني) را مورد تبيين قرار دهند.

 
 نتيجه گيري 

 موجب، گرايي مصرف رشد و شهري جوامع توسعه، جمعيت افزون روز افزايش امروزه 
 از يكي صورت به، مسأله اين و نهاده فزوني به رو ها زباله توليد ميزان تا است شده

 خطر معرض در را او زيست محيط هم و سالمت هم كه درآيد بشر مشكالت و معضالت
 مسائل تشديد موجب عمومي و شهري فضاهاي در پراكني زباله، اين بر عالوه. دهد قرار

 زباله رفتار است الزم آن اثرات كاهش منظور به رو اين از. است شده زباله به مربوط
به اين ترتيب در تحقيق . گيرد قرار مطالعه مورد و شناسايي آن بر مؤثر عوامل و پراكني

گردشگران مورد بر رفتار زباله پراكني حاضر، تأثير شرايط تسهيل كننده محيطي و عادتي 
 . مطالعه قرار گرفت

رابطه مثبت و معناداري بين عادت و رفتار زباله يافته هاي پژوهش حاكي از وجود    
پراكني است. طبق نظر استرن نيز عادت يك عامل كليدي در تبيين رفتار محيطي است 

پراكني تأثير مستقيم بر زباله درصد، 36كه در اين تحقيق با ضريب تأثير )2000استرن،(
سپس نتايج نشان مي دهد رابطه بين متغيرهاي مستقل ديگر تحقيق  افراد در جامعه دارد.

چون ميزان وجود زباله در محيط، گمنامي، فقدان خدمات با رفتار زباله پراكني مستقيم و 
) همخواني دارد. 2012معنادار بوده است. به طوري كه با نتايج تحقيق شوكور وهمكاران(

فرد  گذار بر رفتار يكي از عوامل مهم و تأثيرخص گرديد كه شرايط محيطي در واقع مش
طبق نظريه استرن رفتار افراد متأثر از شرايط، زمينه هاي اجتماعي و امكانات فيزيكي است. 

است. تري انديس نيز بر اين باور است كه رفتار فرد تحت شرايط محيطي مي باشد. بنابراين 
وان عامل ساختاري موجب تسهيل رفتاري خاص در محيط زيست كننده به عن شرايط تسهيل

كننده  گردد. براساس نتايج حاصل از مدل ساختاري، سازه پنهان شرايط محيطي تسهيل مي
درصد تأثير مستقيم بر زباله پراكني دارد. اين در حالي است 24زباله پراكني با ضريب تأثير 

موجب شكل گيري عادت به زباله  درصد 51كه شرايط تسهيل كننده با ضريب تأثير 
درصد از تغييرات متغير  28پراكني شده است. همچنين متغيرهاي تحقيق توانستند 

 وابسته(رفتار زباله پراكني) را مورد تبيين قرار دهند.
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بنابراين، با توجه به ميزان زباله پراكني گردشگران در حد متوسط، توجه به عوامل 
بيين كننده ساختاري در كنار عوامل عادتي بسيار حائز تسهيل كننده محيطي به عنوان ت

اهميت است. بر اساس نتايج برخي از تحقيقات نيز، در تبيين رفتارهاي زيست محيطي 
 در عيني كننده هاي تبيين عنوان به اجتماعي و موقعيتي گردشگران توجه به متغيرهاي

 گردشگران محيطي زيست رفتارهاي شكل گيري در ذهني كننده هاي تبيين ارتباط با
  .)1392(فاضلي، جعفرصالحي:ودشنمايان تر مي 

از آنجايي كه بسياري از گردشگران فقدان يا ضعف خدمات مربوط به دفع مناسب 
زباله را يكي از دالئل مهم رفتار زباله پراكني دانسته اند از اين رو براي كاهش زباله پراكني 

 موارد ذيل پيشنهاد مي گردد: 
 توزيع رايگان كيسه هاي زباله در ورودي مكان هاي  تفريحي. -1
 نصب تعداد بيشتري سطل زباله در محيط هاي تفريحي و مكان هاي عمومي. -2
 تميز كردن به موقع محيط از زباله و خالي كردن سطل هاي زباله. -3
 .تبليغات و توزيع بروشور در مكان هاي تفريحي -4
 گسترش و بهبود فضاي سبز. -5

در نهايت الزم است عالوه بر افزايش آگاهي زيست محيطي شهروندان و تدوين و 
سازمان هاي مرتبط با اجراء قوانين در زمينه مسائل زيست محيطي به ويژه زباله پراكني، 

حفظ محيط زيست به ويژه شهرداري ها امكانات را در محيط هاي تفريحي و مكان هاي 
ريزان اقداماتي را  ران عرصه گردشگري و نيز برنامهگذا عمومي مجهزتر نمايند. سياست

 جهت مقابله با زباله پراكني اعمال نمايند.
 

 منابع
، ترجمة مهرداد اصول و روش هاي مديريت زيست محيطي). 1380(بارو، كريستوفر

 اندرودي، تهران: كنگره.
كارخانه  ). ارزيابي اثرات زيست محيطي1389پناهنده، محمد؛ عابدين زاده، نيلوفر.(

 .87-99، ص 46، شماره محيط زيستكمپوست يزد، فصلنامه ي علوم و تكنولوژي 
زيست محيطي  انش و رفتارشكاف نگرش، د) «1392فاضلي، محمد،جعفرصالحي، سحر.(

، 22، سال هشتم، شمارهفصلنامه مطالعات مديريت گردشگري، »گردشگران
 .137-161صص
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تحليل جامعه « )1394(فاطمه مرضازاده،غال صادق؛ صالحي، علي اصغر، فيروزجائيان،
، »ريزي در بين گردشگران(مطالعه موردي:گردشگران استان مازندران)  شناختي زباله

 .168-186،صص13، سال چهارم، شماره مجله برنامه ريزي و توسعه گردشگري
 شناختي رفتار زباله پراكني در بين شهروندان تبيين جامعه )1393غالمرضازاده، فاطمه.(

نامه كارشناسي ارشد، دانشكده  ، پايان(مطالعه موردي: گردشگران استان مازندران)
 علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران.
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