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عوامل موثر بر تمایل به انجام گردشگری پایدار و پرداخت بیشتر برای آن
آزاده کاظمی نیا 1 ،پگاه بابایی
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(تاریخوصول-39/2/11:تاریخپذیرش)39/61/16:


چکیده
تحقیقحاضربااستفادهازنظریهتجانسخودپندارهبهبررسینقشتجانسکارکردیوتصویرایدهآلوواقعی

در تعیین نگرش گردشگران و تمایل به انجام گردشگری پایدار و پرداخت بیشتر برای محصوالت پایدار
میپردازد.بهمنظوربررسیفرضیاتتحقیقنمونهایمتشکلاز 800نفرازدانشجویاندراستاناصفهانمورد

پیمایشقرارگرفت.دادههابااستفادهازمدلمعادالتساختاریتجزیهوتحلیلگردیدهونتایجنشاندهنده
نقشقویمولفههاینظریهتجانسدرتبیینتمایلبهانجامگردشگریپایداراست.بعالوهتجانسکارکردیو
تجانستصویراثریقویومثبتبر نگرشبرگردشگریپایداردارندونگرشمتعاقباًتمایلبهگردشگری
دهدکهاثرتجانسکارکردیقویترازتجانستصویر


دهد.نتایجهمچنیننشانمی

پایدارراتحتتاثیرقرارمی
آلنیزنقشمهمترینسبتبهتجانستصویرواقعیایفامیکند.درانتهاکاربردهای


ویرایده
بودهوتجانستص
هایموردبحثقرارگرفتهوپیشنهاداتیبرایتحقیقاتآتیارائهگردیدهاست.


مدیریتییافته
واژگان کلیدی :تجانس کارکردی ،تجانس تصویر خودپنداره واقعی ،تجانس تصویر خودپنداره ایدهآل،
تمایلبهانجامگردشگریپایدار،تمایلبهپرداختبیشتر

.1استادیار ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن(نویسنده مسئول) kazeminia@guilan.ac.ir
 .2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجف آباد
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مقدمه
گردشگریپایداربهواسطهآسیبحداقلیبهمقاصدوجوامعمیزبانبهعنوانشیوهایمطلوب
از گردشگری مورد توجه مدیران و محققین حوزه گردشگری قرار گرفته است (هن و
همکاران.)61060،نظربهاینکهاینشیوهسفرغالباً باقیمتباالتروراحتیکمترهمراهاست،
یکیازسواالتاساسیکمتربررسیشدهدرموردرفتارگردشگریپایدارایناستکهاین
افراد تا چه اندازه بر اساس مشخصات عملکردی سفر (مانند قیمت و کیفیت و راحتی)
گیریمیکنند؟آیاتوجهبهمحیطزیستبهاینمعناستکهمشخصاتکارکردیسفر


تصمیم
درتصمیماتسفراینافرادکمتاثیربودهویادرحاشیهقراردارد؟

میرسد عدم توجه کافی به این سوال پایهای ریشه در تاکید محققین این حوزه بر
به نظر  
محوروجلوهدادنرفتارهایگردشگریپایداربهمنزلهتالشهای

بکارگیریمدلهایارزش-

صرفاًباورمدارانهباشد.اینتمرکزازطرفدیگرمنجرشدهتادیگرعواملاثرگذاربرایننوع
تمایالترفتاریکمترموردتوجهقرارگیرند(جووانودولینکار.)1061،1ایندرحالیستکه
میدهد عوامل شناختی باور-محور (مانند آگاهی ،ارزشها و باورهای
یافتههای متاخر نشان  
محیطی)برایدرککاملرفتارهایسازگاربامحیطزیستگردشگرانناکافیبودهو


زیست
عناصراحساسیتصمیم گیری(مانندعالیقوعواطفوعواملاثرگذاربینافردی)نقشیقابل

توجهی (و در بسیاری از موارد پررنگتر از عناصر عقالیی) در شکلدهی به رفتارهای

طزیستدارند(هالتمن3وهمکاران1069،؛ کاظمینیا 4وهمکاران،
گردشگریسازگاربامحی 
.)1061لذااتخاذرویکردیمتفاوتازرویکردهایصرفاًارزش-محورکهدربرگیرندهعوامل
میرسد.
احساسیدرکنارعواملعقالییباشد،ضروریبهنظر 
در پاسخ به خأل تحقیقاتی موجود ،پژوهش حاضر در صدد تبیین پدیده تمایل به انجام
گردشگری پایدار و پرداخت بیشتر برای محصوالت مرتبط با استفاده از مولفههای نظریه

تجانسخودپنداره( 9سیرگی)6331 ،1است.ازمنظرایننظریه،افراد تمایلدارندمحصوالت
1. Han
2. Juvan & Dolincar
3. Hultman
4. Kazeminia
5. Self congruity
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و مقاصدی را انتخاب نمایند که شباهت یا تطابق بیشتری میان مصرفکنندگان نوعی 1آن
محصول با خودپندارهشان یا تصویرشان از خودشان احساس کنند .به بیان دقیقتر ،این نظریه
تمایلفردبرایمصرفیکمحصولیاسفربهیکمقصد(دراینجاانجامگردشگریپایدار)
میداند .تجانس
را تابعی از دو متغیر تجانس کارکردی 8و تجانس تصویری خودپنداره  1
طابقمیانویژگیهایکارکردیمقصد(مانندقیمتوکیفیت)وانتظارت

کارکردیدرجهت
فرد از محصول مورد نظر است و تجانس تصویری خودپنداره به ادراک مصرف کننده از
اشوتصویرقالبیویازمصرفکنندگاننوعیآنمحصولیابرند

شباهتمیانخودپنداره
میتواندحاصلشباهتمیانتصویرمحصولموردنظر
اشارهدارد.تجانستصویربهنوبهخود  
باآنتصویریباشدکهفردازآنچیزیکههستدارد(تجانسخودپندارهواقعی)یاباآن

چیزیباشدکهدوستداشتهباشد(تجانسخودپندارهایدهآل)(سیرگیوسو.)1000 ،5نسبت

اهمیتمولفههایکارکردیدرقیاسبامتغیرهایتصویر -محوردرهرتصمیمگیریبستهبه
نوعمحصول،شرایطمصرفومشخصاتفردتصمیمگیرندهمتفاوتاست.بنابراین،تحقیق
حاضر به دو سوال اساسی خواهد پرداخت .اول ،هر کدام از مولفههای تجانس کارکردی،
تصویر خودپنداره واقعی و خودپنداره ایدهآل تا چه اندازه در شکلگیری نگرش ،تمایل به
انجامگردشگریپایداروتمایلبرایپرداختبهایبیشتربرایمحصوالتآناثرگذاراست؟
دوم،باتوجهباماهیتخاصگردشگریپایدارتاثیرکدامیکازاینعناصرپررنگترازدیگران
میکنندیاویژگیهای
است؟آیاافرادبیشترویژگیهایکارکردیرادرتصمیماتخودلحاظ 
میدهد؟ سوم ،آیا رابطهای میان اثر تجانس
تصویر-محور مبنای تصمیمات آنها را تشکیل  
کارکردی و تجانس تصویر (اعم از ایدهآل و واقعی) وجود دارد؟ و در نهایت ،از میان
آیااینخودپندارهواقعیفرداستکهنقشمهمتریداردیااینکه

مولفههایتصویر-محور،
افرادبواسطهتصویرآنچهدوستدارندباشنددرموردانجامسفرهایگردشگریپایدارتصمیم
میگیرند؟

1. Sirgy
2. Typical
3. Functional congruity
4. Self-congruity
5. Sirgy & Su
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چارچوب نظری تحقیق
گردشگریپایدارشیوهایازگردشگریستکهموجبتغییریاتخریبمحیط(اعمازفیزیکی
وانسانی)،بهگونهایکهمانعیبرایتوسعهوارتقاءدیگرفعالیتهاوفرایندهادرآنمنطقه
شود ،نمیگردد (باتلر )6333 ،6و برایمدتی نامحدوددر یکمنطقه(جامعه یامحیط) قابل
انجاماست.تحقیقاتصورتگرفتهتاکنونتالشقابلتوجهیبرایشناساییعواملاثرگذار
برتصمیماتافراددرخصوصسفرهایپایدارانجامدادهاند.مشخصاتدموگرافیک،پیشینه

زههاوترجیحاتگردشگرانپایدارکانونتوجهمطالعاتگذشتهقرارگرفتهاست
شخصی،انگی 
میدهد حضور خانمها در گردشگری
(ازبیلو 1و همکاران .)1060 ،برای مثال ،یافتهها نشان  
پایدارپررنگتراست (دولینکار 8وهمکاران .)1003،گردشگرانپایداراز سطحباالتریاز
تحصیالتبهرهمند هستندکه  بهنسبتدیگرگردشگرانازدرآمدباالتریبرخوردارندوپول
میکنند.همچنینعواملفرهنگی برانتخابوترجیحاتگردشگرانپایداراثر
بیشتریخرج  
میگذارد .برایمثال،گردشگرانپایدار شمالآمریکابهدنبالارزشهای فرهنگیوتحصیلی

هستند ،در حالی که گردشگران پایدار سنگاپور به دنبال ارزشهای به روز بودن و تجارت
هستند و اکثر گردشگران پایدار اروپا طبیعت را برای لذت بردن از تعطیالت خود انتخاب
میکنند (ازبیلو و همکاران .)1061 ،یافتههای موجود همچنین نشان میدهد که گردشگران

دارندوعالقهبیشتریبهجاذبههایطبیعیدارند(کاظمی

پایدارارزشهایمادیگرایانهکمتری
نیا و همکاران .) 1061 ،تحقیقات انجام شده در ایران نیز مؤید وجود اثر مثبت نگرشها و
باورهایزیستمحیطیدرانتخابمحصوالتگردشگرانپایدارایرانیاست(قدمی6830،؛

تقوایی ،احسانی وصفرآبادی .)6833،اگرچهادبیات حوزه گردشگری پایدار در ایران غالباً
وههای توسعهوعرضهمحصوالتومقاصدگردشگریپایدار
عرضه-محور بوده و از منظر شی 
بهاینموضوعنگریستهاند(برایمثال،بیدختیوهمکاران6838؛پورامراییوهمکاران6831؛
فنی و همکاران 6838؛ وثوقی و ماربینی .)6831 ،جنبه تقاضا و رفتار مصرفکننده در
گردشگریپایدار نیز بطورکمشمارتر موردتوجهمحققین داخلی واقع شده است (مقیمهفر،
1. Butler
2. Ezebilo
3. Dolicar
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.)6831،برایمثال،سلطانی ()6831بهبررسیاثرارزیابی
6831،؛مهدیخانی 
6830؛سلطانی 
میپردازد.
گرانبهانجاممصرفکمکربن  

تهدیدوارزیابیفائقآمدنبرخطربرتمایلگردش
درمطالعهایدیگر،مقیمهفر()6830نشاندادرفتارهایکوهنورانباشاخصهایگردشگری
پایدارمنطبقنیست.اگرچهحوزهرفتارمصرفگردشگریپایدارهمچناننیازمندتوجهبیشتر
پژوهشگراناست.

نظریه تجانس خودپنداره
میدهندکهبسیارشبیه
براساستئوری تجانس،گردشگران محصوالتیا مقاصدی راترجیح  
).اگرفردتصویرافرادنوعیسفرکنندهبه

برداشتشانازخودشاناست (سیرگیوسو1000 ،
آنمقصدرامطلوبدانستهودرسنخیتباتصویرشازخودشبداندنسبتبهمحصولمورد
نظرنگرشمثبتپیداکردهوتمایل بیشتریبرایانتخابآنخواهدداشت.پیشفرضاصلی
تئوری تجانس خود آن است که افراد بواسطه مصرف برندها یا محصوالت جنبههایی از
خودپندارهشان را پررنگتر نموده و به خود و دیگران انعکاس میدهند .بر این اساس
گردشگرانزمانیتمایلدارند شیوهسفریامحصوالت پایدارگردشگری راانتخاب کنندکه
میانتصویریکهازگردشگرانپایدارنوعیدارندباخودپندارهآنهایاادراکآنهاازخودشان
تشابه و سنخیتاحساس کنند واز اینطریق بتوانند به نحوبهتری تصویر خودپندارهشان را
برارزیابیهایذهنی فردازمحصول

میدهندکه تجانس 
منعکسنمایند.مطالعاتمرتبطنشان  
میگذاردبهطوریکههرچهتجانسبینخودپندارهمصرف
ودرنتیجهنگرشنسبتبهآنتاثیر 
کننده وتصویرمحصول یا برند بیشتر باشد ،احتمالآن کهمصرفکنندهارزیابی ونگرش
مطلوبینسبتبهآنمحصولیابرندداشتهباشد،بیشتراستدرنتیجهامکانانتخاببیشتراست
(پارکر1009،؛مهدیخانی.)6831،
نظریهتجانسبرایننگاهاستواراستکهمحصوالتفرایاستفادههایکارکردیآنها،دارای

منافع حسی و تجربی و اجتماعی هستند (هیرشمن و هلبروک )6331 ،6که به نحو موثری
میتوانندپاسخگوینیازهایخودپندارهباشند.بهبیانسادهتر،احتمال اینکهیکفردنگرش

1. Hirschman & Holbrook
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مثبتینسبتبهیکمقصدگردشگریداشتهباشدومایلباشدازآنمقصددیدارکندنهتنها
تحتتاثیرمنافعکارکردیسفر(عواملعقالییتصمیمگیری)مانندقیمتبهتریاکیفیتباالتر
آناستبلکهتاحدزیادیبهاینبستگیداردکهفردتاچهاندازهمنافعاحساسیدورنییابینا
میداند(سیرگیوسو .)1000 ،بنابراین،نظریه
فردیدرانجامایننوعازسفربرایخودمتصور 
تجانسخودپندارهتمایلفردبرایسفربهیکمقصد(دراینجاانتخابگردشگریپایدار)را
تابعی از دو متغیر تجانس تصویری خودپنداره (بعد احساسی و اجتماعی تصمیم گیری) و
تجانسکارکردی(بعدعقالییتصمیم)میداند.
ویژگیهایکارکردییاعملکردیسفرمواردیهمچونقیمت،کیفیتخدمات،خصوصیات

زیباییشناختیمکان،دسترسیبهفرودگاههاوبندرگاههاوایستگاههایقطار،نزدیکیمقصدبه
محلزندگیرادربرمیگیرد؛وتجانسعملکردیبهمیزانمطابقتویژگیهایکارکردیبا

انتظاراتمشتریدرموردهریکازآنهابرمیگردد.میزاناهمیتتجانسکارکردیدرهر

موقعیت تصمیمگیری بسته به ماهیت سفر ،ویژگیهای فرد و عوامل محیطی متغیر است .بر
تجانسکارکردیدرتصمیمگیریسفروابسته

اساسنظریهتجانس،میزاناتکاءافرادبهمؤلفه 
بهمیزاندانشآنهانسبتبهسفریامقصد،تجربیاتگذشتهویوسطحدرگیری ذهنیآنهابا
یافتههای مرتبط با
فرایند ذهنی تصمیمگیری سفر بستگی دارد (سیرگی و سو  .)1000 ،
رفتارگردشگرانپایدارنشاندهندهسطحباالیآگاهیهایزیست محیطیوهمینطوردانش

سفر این گردشگران است .همچنین این افراد در مقایسه با دیگر گردشگران بیشتر به دنبال
بیشترباانگیزههای

میدهند،
تجربیات فعالو چالشبرانگیز هستند،سفرهایطوالنیتر انجام  
یافتن تجربههای جدید سفر میکنند تا با انگیزههای فرار از روزمرگی زندگی (هالتمن و
)وانگیزههایسفردرآنهابیشتردرونیاستتابیرونی

همکاران1069،؛ویورولوتون1002 ،0
می توانچنیننتیجهگرفتکهاینافرادتجربهسفروآگاهی
(کاظمینیاوبابایی .)6839،پس  

بیشترینسبتبهدیگرگردشگراندارند.ازسویدیگر،گردشگرانپایدارخدماتکمتریدر
میکنند،خودشانمقدماتسفرشانرافراهممیکنندوبرایکسباطالعاتازسایر
خواست  
).ایننتایجنهتنهانشانازباتجربهگیواعتمادبه

گردشگرانفعالترهستند (کاپالن1003،1
1. Weaver & Lawton
2. Kaplan
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نفسبیشتراینافراددرتصمیماتگردشگریداردبلکهنشاندهندهسطحباالتردرگیریذهنی
میدهد که آنها معیارهای متعددی را مورد
ایشان در فرایند تصمیمگیری سفر بوده و نشان  
گیریمینمایند(درمقابلافرادبادانشوتجربهاندکویا


بررسیقراردادهوبهدقتتصمیم
بیانگیزه ،به جای دقت به جوانب مختلف سفر بر اساس معیارهای کمتری تصمیمگیری

میتوانچنینپیشنهادنمودکهتجانسکارکردی
میکنند).لذادرپاسخبهسوالاولتحقیق ،

مستقیماًوبواسطهنگرشبرتمایلبهانجامگردشگریپایداروپرداختبیشتربرایمحصوالت
آن  ،تاثیر مثبت دارد؛ و این تاثیرات قوی تر از تاثیر متغیر تجانس خودپنداره تصویری بر
نگرش ،تمایل و تمایل به پرداخت بیشتر است .ضمناً با توجه به نقش مولفههای عقالیی در
میرودتجانسکارکردی
شکلدهیبهعواطفنسبتبهمحصول(زاجونک)1006،6انتظار  
اثرمثبتومستقیمبرتجانسخودپندارهایدهآلوتجانسخودپندارهواقعیداشتهباشد.

در پاسخ به دومین سوال تحقیق که به موشکافی ماهیت اثر مولفههای تجانس تصویری
خودپنداره (واقعی یا ایدهآل) در تصمیمات گردشگری پایدار میپردازد الزم است ابتدا
انگیزههاوابعادآنبپردازیم .بخشمهمی از

مختصریبهتوضیحدربابمفهومخودپنداره،5
دهها،تفکراتو
ینامیم،یک دانشاست .این دانشدرواقعهمهای 
چیزی کهماآنراخودم 
یهایی داریم،
اطالعاتی استکهما دربارهخودمانداریم؛ اینکه چه کسی هستیم ،چه ویژگ 
یسازد (برودشو
پیشینهفردیماچیستوممکناستچهباشیم،همهوهمهخودپندارهمارام 
)انگیزههاو

هوریتز.)1006،هنگامبحثدرموردخودپندارهبایدبهدوموضوعتوجهداشت(6
( )1ابعادچندگانه خودپنداره.انگیزههایخودپنداره 8یکیاز کلیدیترینمحرکهایرفتار
آدمیاستوافرادمصرفمحصوالتمختلفراوسیلهایبرایتعریفوتغذیهابعادمختلف
خودپنداره قرار میدهند (پاکارد 1و همکاران .)1061 ،انگیزه خودپنداره به هرگونه گرایش

موجوددرفردبرایایجادیاحفظحالتخاصیازخودآگاهی،خود-ابرازییاارزیابیخود
شود.دوموردازانگیزههایاصلیخودپندارهعبارتندازانگیزهارتقاءخود( 9عزت

گفتهمی
1. Zajonc
2. Self-concept
3 .Self-motives
4. Packard
5. Self-enhancement
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نانگیزههامتفاوتازدیگری

نفس)وانگیزهیکپارچگیخود6کهرفتارمنبعثازهرکدامازای
است .انگیزه ارتقاء خودپنداره عبارت است از تالش فرد برای مثبتتر نمودن تصویرش از
خودپندارهخودش،یاتالشبرایحفظ،محافظتوارتقاءعزتنفسش.ازسویدیگر،انگیزه
کردنبهگونهای

حفظیکپارچگییاثباترویهخودپندارهعبارتستازتمایلفردبرایرفتار
پندارهواقعیاش(لیری.)1002،1فردبوسیله


هاوتصویرویازخود
منسجموسازگاربانگرش
بکار گرفتنونشاندادنمحصوالتمختلفویابالعکسبااجتنابازمصرفبعضی
خرید ،
محصوالتمیتوانددرراستایاغنایهرکدامازایندونوعازانگیزهعملنماید.درجاییبا

استفادهازیکمحصولبهارتقاءعزتنفسوتصویرخودپندارهچهدرنگاهخودشوچهدر
نگاه دیگران میپردازد و در جایی دیگر در راستای انگیزه ثبات خودپنداره عمل کرده و
رفتاری می کند که در هماهنگی با رفتارهای دیگرش بوده تا از این طریق به نوعی احساس
ریویکپارچگیدردرونخودشدستیابد(سیرگیوسو.)1000،بهعنواننمونهنتایج

پایدا
تحقیقاتاخیردرخصوصعواملاثرگذاربرتمایلافرادبرایتوصیهکاالهاوبرندهادرقالب
تبلیغات افواهی نشان میدهد کلیدیترین انگیزه افراد برای به اشتراک گذاشتن اطالعات8
عزتنفسشاناست(پاکاردوهمکاران.)1061،
ارتقاء 
پندارههای

از سویی دیگر ،خودپنداره ماهیتی چندبعدی دارد؛ به این معنی که افراد  
خود
راتجربهمیکنند(کیم .)1001،1خودواقعی عبارتاستازنحوهادراکشخص

چندگانهای 

ازخودش(یاتصویرفردازآنچهکههستومنعکسکنندههنجارهایدرونیووظایففرد
خودایدهآلروشیاستکهفرددوستداردخودشراادراککند(یاآنچه

است).درمقابل،
منعکسکننده امیدها،آرزوها و اهداف فرد است)(سیرگی،

فرد دوست دارد آن گونه باشد و 
  .)6331اهمیت هر کدام از ابعاد خودپنداره در آن است که این ابعاد در تعامل مستقیم با
بهفراخورمشخصاتموقعیتتصمیمگیریو

انگیزههایخودپندارههستندودرهرموقعیت،

شودوانگیزههای

ویژگیهایفرد،یکیاچندبعدازخودپندارهاهمیتبیشترییافته،فعالمی

مشخصیازخودپندارهرافعال نمودهواغنامیکنند(سیرگی وسو.)1000،خودواقعیدر

1. Self-consistency
2. Leary
3. Word of mouth
4. Kim
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ارتباطقویترباانگیزهثباترویهوخودایدهآلدرارتباطنزدیکترباانگیزهارتقاءخودقرار

دارد.
فعالشدنانگیزههایمختلفخودپندارهتابعیازموقعیتاست؛بهاینمعناکهدرهرموقعیت

مصرف (در اینجا انتخاب سفر و محصوالت سفر پایدار) ممکن است یکی از انگیزههای
خودپنداره بر دیگر انگیزهها پیشی بگیرد (سیرگی و سو .)1000 ،برای مثال ،فردی از طبقه
متوسطیاپایینتراجتماعممکناستانجامسفرهایلوکسطبقهمرفهتررامتناسبباتصویراز

خودشندانستهوتمایلیبهانجامآنهانداشتهباشد،حتیاگربهنحویتوانمالیانجاماینگونه
سفرهاراداشتهباشد(فعالبودنبعدواقعیوانگیزهیکپارچگیخودپنداره).برعکسمثالباال،
فردیازطبقهمتوسطممکناستجزءطبقهمرفهاجتماعبودنراایدهآلبداند،بنابرایندر

انتخابسفرهایشبیشتربهمقاصدگرانقیمتتمایلداشتهباشد(لیری.)1002،
ندرپاسخبهسوالدومتحقیقبایدبهاینمسالهپرداختکهآیاخودپندارهواقعیفرد

بنابرای
کندتادرهماهنگیبادیگرنگرشها

متغیرتعیینکنندهبودهوفرداقدامبهگردشگریپایدار 
می
وباورهایشعملکردهباشدوبهنوعیانسجامدرونیدستپیداکند؛ویااینکهخودپنداره
آلاستکهتمایالتفردراراهبریمیکندوفردگردشگریپایداررابهعنوانابزاری

ای 
ده
میگیرد؟ویااینکههر
برایارتقاءخودپندارهوانعکاستصویریبزرگنماییشدهازخودبکار 

میدارد که
دو این انگیزهها همزمان ایفای نقش میکنند .پژوهش حاضر چنین مفروض  
تریدرتصمیماتمرتبطباگردشگریپایداربودهوانگیزههای


آلجزءفعال
خودپنداره 
ایده
ارتقاء خودپنداره و در نتیجه تجانس ایدهآل خودپنداره نقش اصلی را در این میان بازی
میکنند.فرضمذکوربرپایهسهدلیلعمدهبناشدهاست.

آرزوها ،باورها و آرمانها شکل
آلها  ،
ده 
اوالً تصمیمات گردشگری پایدار غالباً بر مبنای ای 
گیرندورفتارهایسازگاربامحیطزیستاساساماهیتیارزشمحوروآرمانخواهانهدارند


می
(برای مثال رجوع شود به کاظمی نیا و همکاران1061 ،؛ هان و همکاران .)1060 ،بنابراین،
میتوان چنین استنباط کرد که در این موقعیتها بیشتر خودپنداره ایدهآل و انگیزه ارتقاء

پندارهفعالبودودرنتیجهایننیازبهتجانسخودپندارهایدهآلاستکهنقشکلیدیتر


خود
میکند.بهعبارت
نسبتبهتجانسخودپندارهواقعی،درموردرفتارهایگرشگریپایداربازی 
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شدهازرفتاراجتماعیایدهآل (مبتنیبر

دیگرفرددرتالشبرایهمسازیباتصویرپذیرفته
هاایدهآل)پایبندیبیشترینسبتبهرفتارهایگردشگریسازگاربامحیط

ارزشها وآرمان
میدهد.دسته دوم مشاهدات نشان دهنده اهمیت قابل توجه انگیزه ارتقاء
زیستازخودبروز  
خودپنداره در رفتارهای سازگار با محیط زیست گردشگران است.همانطور که در قسمت باال
خودپندارهوحفظعزتنفسغالباًهمراهاستبا فعالبودن
نیزتوضیحدادهشد،انگیزهارتقاء  
میدهد که افرادی که
ایدهآل.نتایج تحقیقاتی بر روی رفتار مهمانان در هتل نشان  
خودپنداره  
توجه بیشتری به مسائل زیست محیطی دارند ،بیشتر تمایل دارند تا خود را به عنوان مصرف
هتلهابرایفرد
کنندگانهتلهایسبزتصویرکنند.بهاینمعنیکهاستفادهازخدماتسبزاین 
زههای ارتقاء عزت نفس در ایشان است .تحقیق مذکور
متمایزکننده بوده و اغنا کننده انگی 
هتلها بیشتر در
همچنین نشان داد که تمایل برای پرداخت بهای باالتر برای اقدامات سبز  
مشتریان هتلهای لوکس و متوسط به باال دیده شد و نه در میان مشتریان هتلهای ارزان قیمت
).الزمبهذکرستافرادمعموالبرایبرندهاییکهمتناسبباتجانس

(باهاتاچاریاوسن1001،6
میپردازند (بارون 1و همکاران .)6333 ،نتایج مطالعه
با خود ایدهآل آنها است بهای بیشتری  
کرتین )1060( 8بر روی طبیعت گردان نیز نشان از آن دارد که عواملی همچون موقعیت
اجتماعی گردشگر  ،میزان تجملی بودن و بعد اجتماعی مصرف مقصد 1در تصمیمات
گردشگریاثرگذارهستندواینافرادتمایلدارندتاتصویرمتمایزیازخودوهمراهانشاندر
نسبتبهدیگرانواعگردشگرانداشتهباشند(انگیزههایارتقاءخودپنداره)؛واین

اینسفرها 

تمایل آنها در شیوههای رفتاری آنها مانند لباس پوشیدن ،کسب مهارتها و بکارگیری
تجهیزات نمود بیرونی پیدا میکند .دسته سوم یافتهها حکایت از آن دارند که افراد بروز
مشکال تزیستمحیطیرابیشتربهعواملبیرونیوخارجازکنترلخودمنتسبدانستهوکمتر
میدانند؛درنتیجهدرمقامعملبرایخود
خودورفتارهایخودرامسبببروزاینمشکالت  
وظیفهای متصور نبوده و خود را مسئول بهبود دادن شرایط نمیدانند (جووان و دولینکار،
تواندتضعیفکنندهنقشخودپندارهواقعیدرشکل

.)1061عدماحساسوظیفهدرفرد می
1. Bhattacharya & Sen
2. Baron
3. Curtin
4. visibility
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دهیبهرفتارهایسفرزیستمحیطیشود،زیراتجانسخودپندارهواقعیهنگامیفعالتراست
میدهد.
کهفردعملیرابهواسطهاحساسوظایفودرراستایانجاممسئولیتهایخودانجام 
براساسمواردذکرشدهفرضیاتتحقیقعبارتنداز:
فرضیه: 6تجانسکارکردیمستقیماًوبواسطهنگرشبرتمایلبهانجامگردشگریپایدارو
پرداخت بیشتر برای محصوالت آن  ،تاثیر مثبت دارد؛ و این تاثیرات قوی تر از تاثیر متغیر
تجانسخودپندارهتصویریبرنگرش،تمایلوتمایلبهپرداختبیشتراست.
فرضیه  :1تجانس تصویری خودپنداره ایدهآل و تجانس تصویری خودپنداره واقعی هر دو
مستقیما و بواسطه نگرش نسبت به گردشگری سازگار با محیط زیست بر تمایل به انجام
رفتارها ی گردشگری سازگار با محیط زیست و تمایل به پرداخت بیشتر برای این قبیل
میگذارند.
محصوالتتاثیر 
:تجانسکارکردیبرتجانسخودپندارهایدهآلوتجانسخودپندارهواقعیاثرمثبت

فرضیه8
دارد.
اثرتجانسخودپندارهایدهآلنسبتبهاثرتجانس

فرضیه:1درروابطمفروضدرفرضیهدوم،
خودپندارهواقعیقویتراست.

میگذارد.
شکلشماره6مدلمفهومیتحقیقرابهنمایش 
تجانس عملکردی
تمایل به
گردشگری
پایدار

تجانس با خودتصویر
نگرش به
گردشگری
پایدار

تمایل به
پرداخت
بیشتر

تجانس با خود
ایده آل
تجانس با خود
واقعی

شکل.1مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی پژوهش
به منظور بررسی و آزمون آماری فرضیات تحقیق نمونه ای غیر تصادفی متشکل از 800
دانشجویمقاطعمختلفتحصیلیدردانشگاههایاستاناصفهانموردپیمایش(مقطعی)قرار
گرفتند.پرسشنامهمورداستفادهدرپیمایش ازمقیاسهایآزمونشدهدرتحقیقاتقبلیگرفته
شدهوبرایمنظورتحقیقحاضرطیفرایندترجمههمزمانوانجامپیشآزمون(برروینمونه
 80تایی)تعدیلگردید.باتوجهبهآنکهارزیابیابعادمختلفمفهومتجانسباخودزمانیبهتر
امکانپذیراستکهفرددرموقعیتیباشدکه درآنخودپندارهبرایویاهمیت 6داشتهباشد
(سیرگی ،)6331 ،در ابتدای پرسشنامه نوعی کاربندی 1به منظور تقویت توجه فرد به
خودپندارهاشقراردادهشدهاست.درکاربندیمذکورابتداازفردخواستهمیشودتادرمورد
8گزینه"برایممهماستکهتاآنجاکهممکناستخودمرابشناسم""،دیگران،تواناییهاو
عقایدمنراارزیابی میکنند"،و"شیوهایکهدیگرانبامنبرخوردمیکنندتاحدزیادیبه
خصوصیاتشخصیتیخودمبسنگیدارد" تاملنمودهونظرخودرادرقالبمخالفیاموافق
بیاننماید.تاملودقتدربارهاین8گزینهموجباهمیتیافتنمفهومخودپندارهدرافکارفرد
میشود.سپسازپاسخگوخواسته میشودتابرایچندلحظه
درحینپاسخگوییبهپرسشنامه  
میروندراباذکرچندصفت
افرادیراکهبهطورمعمولبهسفرهایسازگاربامحیطزیست  
توصیفنمایند.آوردنایندوکاربندیبهطورمتوالیارزیابیصحیحمفهومتجانسراامکان
مینماید(سیرگی.)6331،
پذیر 
نمونهجمعآوریشده،ازنظردرصدتعدادزنانومردانتقریباَمتوازنبود(%16مردو%93
زن)%19.اعضاینمونهبین10تا80سالسنداشته،ازمابقی%11کمتراز10سالو%60بیش
از 80سالهبودند.غالباعضاینمونهازنظرتحصیالتکارشناسی()%90وباالتر(،)%89واز
نظروضعیتتاهلمجرد()%22بودند.درحدودنیمیازاعضاینمونه()%11درآمدخودرا
کمتراز900هزارتوماندرماهعنوانکرده%16،مابین900هزارتایکمیلیون%63،مابین6تا
1میلیون%62،بیشاز1میلیوندرماهدرآمدداشتند.

1. Elicited
2. Manipulation
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یتحقیقدادههایبدستآمدهازپیمایشدرفرایندی

بهمنظوربررسیپایاییورواییدادهها

چندمرحلهایموردتجزیهوتحلیلقرارگرفت .دراولینمرحلهبهمنظوراندازهگیریپایایی
پرسشنامه ،همبستگیدرونی گویهها یمرتبط با هرمفهوم بااستفادهاز آلفای کرونباخ مورد
بررسیقرارگرفتکهتمامیمقادیرآلفایمحاسبهشدهبیشازحدقابلقبول()0/2بودهو
نشاندهندهپایاییقابلقبولمفاهیمتحقیقهستند.درمرحلهبعدیبهمنظورتخلیصگویههای

پرسشنامه و حذف گویههای نامناسب (اعم از گویههای با بار عاملی پایین و یا بارعاملی
چندگانه )6با استفاده از نرم افزار  SPSS 22تحلیل عاملی اکتشافی برروی دادهها صورت
برایتمامیگویههاوعدموجود

گرفت.نتایجتحلیلعاملینشاندهندهبارعاملیباالتراز0/9
بارعاملیچندگانهبود.درمرحلهسوم،بهمنظورمحاسبهمیانگینواریانسمستخرج 1وپایایی
ترکیبی ،8با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل عاملی تاییدی بر روی دادههای انجام گرفت.
مقادیرمیانگینواریانسمستخرجبرایتمامیمتغیرهابیشازحد0/9بودکهنشاندهندهسطح

قابلقبولرواییهمگراسازهبرایکلیهمتغیرهاست.گویههایپرسشنامه،بارعاملیهرکداماز

گویهها  ،مقادیر آلفای کرونباخ و میانگین واریانس مستخرج مربوط به هر مفهوم در جدول

شماره6بهنمایشگذاشتهشدهاست.

جدول .1گویههای پرسشنامه و بارهای عاملی هریک بعالوه آلفای کرونباخ،
میانگین واریانس مستخرج برای هر یک از مفاهیم

شاخص

گویهها

تجانس
عملکردی

کیفیت خدمات اقامتی (اعم از هتل ،مسافرخانه)... ،
قیمت
راحتی در حین سفر
زیبایی مقصد
کیفیت خدمات حمل و نقل
دسترسی به فرودگاه

بار
عاملی
53.0
5304
53.0
5/00. 5/4.7
53..
53..
53.0

AVE

1. Cross-loading
2. AVE
3. CR
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تجانس با
خود ایده
آل

تجانس با
خود واقعی

نگرش به
گردشگری
پایدار

تمایل به
گردشگری
پایدار
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5375
دسترسی به پایانه قطار
5374
دسترسی به پایانه اتوبوس
53.5
دسترسی به اینترنت
53.0
امکان انجام خرید مناسب
5300
امکانات برای کودکان
53.4
سروغذاهای سالم و ارگانیک
5300
کیفیت خدمات اقامتی (اعم از هتل ،مسافرخانه)... ،
تصویر یک گردشگر دوستدار محیط زیست شبیه آن چیری است 53.0
که من دوست دارم باشم
تصویر یک گردشگر دوستدار محیط زیست شبیه آن چیری است 53.7
که من دوست دارم خودم را آن گونه ببینم
تصویر یک گردشگر دوستدار محیط زیست شبیه آن چیری است 53.8
که من دوست دارم دیگران مرا به آن صورت ببینند.
تصویر یک گردشگر دوستدار محیط زیست شبیه آن چیری است 53..
که من به طور ایده ال دوست دارم دیگران مرا به آن صورت
ببینند.
53.0
تصویر یک گردشگردوستدارمحیط زیست چیزی شبیه من است
تصویریک گردشگر دوستدار محیط زیست شبیه تصویر ی است 5375
که من ازخودم دارم.
تصویر یک گردشگر دوستدار محیط زیست شبیه آن چیزی است 53.0
که دیگران در مورد من فکر میکنند.
تصویر یک گردشگر دوستدار محیط زیست شبیه تصویری است 53..
که دیگران از من دارند.
53..
خوشایند  -نا خوشایند
53.0
مطلوب  -نا مطلوب
53..
جالب  -خسته کننده
5308
مثبت  -منفی
53.0
لذت بخش  -غیر لذت بخش
من تمایل دارم که رفتارهای گردشگری دوستدار محیط زیست را 53..
انجام دهم
من تمایل دارم که در سفرهای خود در آینده نزدیک به انجام 530.
رفتارهای دوستدار محیط زیست پایبند باشم.

5/407 5/48.

5/.8. 5/408

5/4.8 5/800

5/8.. 5/80.
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من به احتمال قوی در سفرهای خود در آینده نزدیک به انجام 5307
رفتارهای دوستدار محیط زیست پایبند خواهم بود
تا چه اندازه حاضرید هزینه بیشتری برای سفر دوستدار محیط 53.0
زیست بپردازید ،اگر بدانید که این هزینه اضافی میتواند از
آلودگی محیط زیست بکاهد؟
تا چه اندازه حاضرید هزینه بیشتری برای سفر دوستدار محیط 53..
تمایل به زیست بپردازید ،اگر بدانید که این هزینه اضافی میتواند موجب
بهبود محیط زیست شود؟
پرداخت
تا چه اندازه حاضرید هزینه بیشتری برای سفر دوستدار محیط 5370
بیشتر
زیست بپردازید اگر بدانید که این هزینه اضافی باعث میشود در
برای
گردشگری سفرهای آینده خود محیط بهتری را تجربه کنید؟
من تمایل دارم که رفتارهای گردشگری دوستدار محیط زیست را 53..
انجام دهم
من تمایل دارم که در سفرهای خود در آینده نزدیک به انجام 530.
رفتارهای دوستدار محیط زیست پایبند باشم
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5/..4 5/8.8


مناسببودن مدلو آزمون فرضیههایپژوهشبا استفادهمدلیابیمعادالت ساختاری تحقیق شد.
بهاینمنظورازنرمافزار لیزرل6استفادهشدهاست.درمرحلهنخستبرازشدادههایبدستآمده
از نمونه با مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.مقادیر بدست آمده برای شاخصهای
تحقیق()χ2/df= 2/101, GFI= 0/69,RMSEA= 0/090 ,NFI= 0/61, CFI= 0/69نشان
میدهد که الگوی مکنون در دادههای پژوهش به طور قابل قبولی در تناسب (و شباهت)با مدل

مفهومیتحقیقبودهوازجهتتبیینوبرازشازوضعمناسبیبرخورداراست.
مدلها،بهبررسی
مدلهایاندازهگیریومدلساختاریوداشتنبرازش 
پسازبررسیبرازش 
و آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شد.همانطور که در شکل  1قابل مشاهده است از میان
فرضیات مدل،تنها فرضیه مربوطبه اثر مستقیم تجانس واقعی خودپنداره بر تمایل به پرداخت
بیشترازنظرآماریمعنادارنبودهومابقیفرضیاتدرسطحاطمینانآماری%39تایید شدهاند.
ایدهآل و تجانس عملکردی هم
میتوان نتیجه گرفت که اوالَ،تجانس با خود واقعی /
بنابر این  

1. LISREL
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یهای منجر به شکلگیری نگرش بر تمایل
به طور مستقیم و هم بواسطه تاثیر برنگرش و ارزیاب 
میگذارند.ثانیاَ،اثر
بهگردشگریپایداروتمایلبهپرداختبیشتربرایگردشگریپایدارتاثیر 
ایدهآل و واقعی) به میزان قابل
تجانس عملکردی در مقایسه با اثر تجانس تصویر (اعم از  
ایدهآل بر نگرش،تمایل به انجام و پرداخت
توجهی قویتر است.ثالثاَ،اثر تجانس تصویری  
بیشتر برای گردشگری پایدار قوی تر از اثر تجانس تصویر خودپنداره واقعی است.در نهایت،
نتایجآزمونفرضیاتحاکیاز آناستکهاگرچهنقشمیانجیگرینگرشمعناداراستاما
ایننقشچندانپررنگنبودهواثرمستقیممتغیرهایتجانسبرتمایلبهانجاموپرداختبیشتر
برایگردشگریپایداربهطورقابلتوجهیقویتراست.
تجانس
عملکردی

0/23
0/29

0/73

تمایل به
گ پ
0/16

0/26

0/32
0/11
0/09

نگرش به
گ.پ.

تمایل به
پرداخت بیشتر

0/13
غیر معنادار

0/16

0/12
0/11

تجانس
تصویر

/69
0

تجانس با
خود ایده آل

تجانس با
خود واقعی

شکل .5ضرایب تخمین استاندارد اثر متغیرها در مدل پژوهش

نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادات کاربردی
میدهد که دو متغیر تجانس کارکردی و تصویر
نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان  
همزمانوبهطورمستقیموغیرمستقیم(ازطریقشکلدهیبهنگرشموافق)برتمایلبهانجام
میگذارند.همراستابا
گردشگریپایداروپرداختبیشتربرایمحصوالتمرتبطباآنتاثیر  
فرضیاتتحقیقاثرعواملکاربردیسفر(تجانسکارکردی) بهمیزانقابلتوجهیقویتراز
عناصر مرتبط با تصویر است .تجانس کارکردی همچنین به میزان زیادی عامل شکل دهنده
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آل)است.اینیافتههاکهتاییدکنندهسطحباالتراحتمالتصمیم


تجانستصویری(واقعیوایده
معیارمحور(درمقابلتصمیمگیریشهودی)درمیان گردشگرانپایداراست،درعینحال
حکایتازاهمیتجنبههایکارکردیمانندقیمت،کیفیتخدمات،میزانوسهولتدسترسی
و غیره در شکلدهی به تصمیمات گردشگران پایدار دارد .به بیان دیگر ،با وجود اهمیت
عواملی مانند احساس مثبت دورنی یا کسب اعتبار اجتماعی (انگیزههای ارتقاء خودپنداره)
بواسطهمشارکتدربهبودمحیطزیست،عواملکارکردیسفرنقشبسیارتعیینکنندهتریدر
میکنند.اینامربیانگرآناست
تصمیمنهاییفردبهانجامسفرهایسازگاربامحیطزیستایفا 
کهتاکیدبیشازاندازهبرنقشنگرش،آگاهیها وباورهایزیستمحیطیبهعنوانعوامل
اصلیتعیینکننده تمایلبه سفرهایزیستمحیطی ،به نوعیساده انگاری در موردماهیت
پیچیدهونهصرفاًباورمدارانهرفتارهایزیستمحیطیدچارشدهوازدرکدرستاینگونه
رفتارهای سفر بازخواهیم ماند .این مساله با مقایسه ضرایب رگرسیونی روابط مستقیم با
غیرمستقیم(بادرنظرگرفتننقشمیانجیگرینگرش)مفروضدرمدلمفهومیبیشترپررنگ
می شود .قویتر بودن اثر مستقیم متغیرهای تجانس کارکردی و تصویر بر تمایل به انجام و

پرداختبیشترنشاندهندهآناستکهنگرشتنهابخشیازاثرموردنظررامیاجیگریکرده
مینماید .حالبادرنظرگرفتنمطلوبیتمحوریگردشگریپایداربهمنزلهشیوهایاز
وتبیین 
گردشگریکهموجدمصرفمقدارکمتریمنابعمقصد(حتیبهقیمتاندکیراحتیکمتر)
است ،پژوهشها ی بیشتری در مورد عوامل تعدیل کننده اثر تجانس کارکردی (به غیر از
عوامل نگرشباورمحور) وشیوههایکمرنگتر نمودناثرآندرتصمیم نهاییمورد نیاز
خواهدبود.اگرچهضرورتتوجهبهاینجنبههاازسویمدیرانحوزهگردشگریدرهرحال
میرسد.
بدیهیبهنظر 
یپژوهشحاضردرمورداثرتجانستصویرخودپندارهواقعیوایدهآلنیزمویدفرضیه

یافتهها
سخودپندارهایدهآلدرتعیینرفتارهایسفرسازگارپایداراست.این

اهمیتبیشترتاثیرتجان
نتایج از دو سو حایز اهمیت است .اوالً این یافتهها تایید کننده تاثیر غالب انگیزه ارتقاء
خودپندارهدرشکلدهیبهرفتارهایسازگاربامحیطزیستگردشگراناست.بهبیاندیگر
میکندباانجام رفتارهایسازگاربامحیطزیستگردشگریبهتقویتخودپنداره
فردتالش  
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ایده آلوشکلدهیتصویرمثبتتریازخودشخواهدرنگاهدیگرانوخواهدرنگاهخودش

بپردازد.ثانیاً ،ایننتایجبیانگرنقشکمرنگاحساسوظیفهفردییااجتماعیدرشکلدهیبه
خودپندارهواقعیهنگامیتعیینکنندهتراستکهموقعیت
اینگونهرفتارهایسفراست.تجانس 
تصمیمگیریفعالکنندهانگیزهثباترویهخودپندارهدرفردشدهوفردباوظایفوبایدها و

نبایدها اجتماعی و درونی خود مواجه باشد و سعی کند تا به گونه ای رفتار کند که در

هماهنگیبادیگرنگرشها ورفتارهایویباشد.براساسنتایجبدستآمدهازدادههایاین
تحقیق ،تجانسواقعیاثرمعناداریبرتمایلبهپرداختبیشترنداشتهوتاثیرآنبرنگرشو
میتوانپیشنهادکردمدیرانو
تمایلبهانجامسفرهایپایدارنیزناچیزاست.ازمنظرکاربردی  
ادبهانجامسفرهایپایداربایدفعالیتهایبرندینگو

فعالینحوزهگردشگریبرایترغیبافر
آلخودپنداره واثرگذاری بر انگیزههای

تبلیغاتیخود را بر برقراریارتباط با جنبههای ایده
ارتقاء خود گردشگران متمرکز کنند .از سوی دیگر ،از آنجا که خودپنداره ایدهآل تا حد
میگیرد ،تقویت هنجارهای اجتماعی زیست
آلهای جامعه شکل  
زیادی در تعامل با ایده 
محیطیازسویمتولیانفرهنگعمومیتاثیربسزاییدرارتقاءتمایلافرادبهانجاماینگونه
رفتارهاخواهدداشت.درعینحال،تحقیقاتبیشتریبرایشناساییوتبیینعواملدرونیو
برونیتعدیلکنندهاثرخودپندارهایدهآلوواقعیالزمبهنظرمیرسد.
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