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 چکیده
بررسیعواملموثربررفتارهایحافظمحیطزیستگردشگرانخارجیبودهاست.مسألهاصلیدراینتحقیق،

هایجوامعبشریدرچنددههگذشتهتاکنونهاودغدغهترینومهمتریننگرانیزیستیکیازاصلیمحیط

ازاینرودرسال است. استمشکالتمحیط توجهزیادیبههایاخیربوده درتحقیقحاضر،زیستشده .

عواملموثربررفتارهایحفاظتیمحیطزیستبااستفادهازمدلعلی،بهکمکنرمافزارلیزرلموردارزیابی

،شاملقرارگرفتهاست.اینتحقیقبهروشپیمایشیوبااستفادهازابزارپرسشنامهانجامشدهاست.جامعهآماری

اندوهاازسایت7433گردشگرانخارجیاستکهدرسال بازدیدکرده  حجمیگردشگریاستانفارس،

باتوجهبهبرآوردهایضرایباثراتمستقیموغیرنفربهدستآمد.062نمونهازطریقفرمولکوکورانبرابربا

(وکمترینآنمربوط30/2وطبههنجارهایشخصی)مستقیم،باالتریناثرمستقیمبررفتارهایحافظمحیطزیستمرب

(بودهاست.20/2بهاثرغیرمستقیمدلبستگیمکانی)

ارزشنوعدوستانهوخودخواهانه،نگرشجهانیزیستمحیطی،دلبستگیمکانی،رفتارهایواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 موثر و مهم مسائل از یکی گردشگری صنعت حوزهامروزه، اقتصادی،هادر مختلف ی

ارت و فرهنگی زیراجتماعی، گسترش است. جهان سطح در اقتصادی،هاساختباطی ی

بهواقعیتیاجتنابناپذی امنیتیوارتباطیدرقرنبیستویکم،گردشگریرا ردربهداشتی،

استگردشگریسیستمیازطرفی(.497430)سقاییوعلیزاده،زندگیانسانتبدیلکردهاست

یدرگیروذینفعمختلف.هایمتعددهمراهباگروههاپیچیده،متشکلازعناصروخردهسیستم

تواندبهنقشخودبهعنوانتحققدهندهتوسعهعملکندکههمهعناصرمیاینمجموعهزمانی

گروه و شوند داده قرار یکدیگر با هماهنگشده یکمجموعه در ذینفعهاآن و یدرگیر

 همکاران،دارای و زاده باشند)محمد گروه(.گردشگران4397433رضایتمندی جمله یهااز

گذارد.درمیبهشدتبرمحیطزیستاجتماعاتمقصدتاثیرهااجتماعیهستندکهرفتارآن

برابرمحیطزیستاستکه در منفیافراد مثبتیا رفتار محیطزیستی، رفتار تواندمیواقع،

(.72397433،حیطزیستگردد)صالحیوهمکارانباعثحفظیاتخریبم

طرف از و شده گردشگریشناخته عاملکلیدیدر عنوان محیططبیعیبه حاضر حال در

دیگر،توسعهصنعتگردشگریبامحیططبیعیواجتماعیوفرهنگیدرتعاملاست.توسعه

مثبت)مانندایجادصنعتگردشگرییکشمشیردولبهاستکهدرآننهتنهابهایجاداثرات

اشتغالوزیباسازیمحیطزیست(بلکههمچنین،اثرمنفیبرمحیطزیستبیوفیزیکی)مانند

آلودگیآب،آلودگیهوا،تخریباکوسیستم(ومحیطاجتماعیوفرهنگی)مانندازدست

ازاینرواهمیتپژوهشد7،031390277ژونگوهمکارانشود)میدادنفرهنگسنتی( ر(.

یاخیرافزایشیافتهاست.هابابگردشگریومحیطزیستطیدهه

طبیعی منابع به گردشگری توسعهووابستگی که است معنا این به زیست محیط فرهنگی

منابع بر منفی یا مثبت اثرات موجب اثراتزیستمیگردشگری از افزایشآگاهی شود.

زیستاستکهدرطولنیمهدومقرنمحیطیگردشگرینشانگرتغییرنگرشنسبتبهمحیط

پیچیدهیبیستویکمرخدادهاست.ازآنجاکهرابطهبینگردشگریومحیطزیسترابطه

فعالیت دارنده بر در اینپدیده باریبرمییزیادیاستکههاایاست؛ اثراتزیان تواند
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آلودگی باشد. فاضالبهامحیطزیستداشته قبیلآلودگیآب، توسطهاییاز تولیدزباله ،

وآلودگیهواوصدایناشیهایزیستمحیطیحاصلازتخریبزمینهاگردشگران،زیان

(.1397433باشند)راسخیوهمکاران،میازجملهایناثراتهاوماشینهاازحرکتهواپیما

درقبالهابرندبررفتارآنمیهمچنینتصورگردشگرانازمقصدومحیطیکهدرآنبهسر

کنندکهذهنیتومیمحیطزیستموثراست.مطالعاتکیفیگردشگرینیزبرایننکتهتاکید

تلقیاجتماعیگردشگرانهمانچیزیاستکهدرکونگاهگردشگربهسفر،مکانودر

(.73297430دهد)فاضلیوجعفرصالحی،مینتیجهرفتارهایگردشگریراشکل

زیباییادربسیاریازمناطقدنی یطبیعیعلتاصلیواولیهجذبگردشگروتوسعهاینها،

شمار استمیصنعتبه ممکن و معرضآسیبهستند در گردشگریهمواره مناطق رود،

وفعالیت یتفریحینامناسبگردشگرانتاثیرمستقیموغیرمستقیممنفیبرمحیطهارفتارها

این کاهش نتیجه در بگذارد، مقاصد این اولویتزیست از زیست محیط بر وهاتاثیرات

شمارهادغدغه به اینحوزه نظرمییاصلیدر به مشکالتزیستمیآید. امروزه رسدکه

سازمان شهروندان، نگرانهامحیطی، بیشترازسیسالاستکه وموسساتسراسرجهانرا

زیستمحیطیگردشگرانیهایبینالمللینشاندادهاستکهنگرانیهاپژوهشت.کردهاس

آن استکه مقصدگردشگریتغییرهاباعثشده نسبتبه سفر در را خود تدریجرفتار به

دهدکهمی(نشان4290272نتایجپژوهشپوهاکا) (.7،76490272پاپادوپولوسوهمکاراندهند)

جهدارند.یمحیطزیستیباالییدارندوعمیقابهمسائلمحیطزیستیتوهاطبیعتگردهادغدغه

 آمادگی این گردشگران از بسیاری که آنند از حاکی شواهد درراستایحتی که دارند را

کنندمبلغمیحمایتواقعیازمحیطزیستبرایسفرهاییکهاستانداردهایمحیطیرارعایت

شکل تخریبیکهابیشتریپرداختکنند. به اثراتزیستمحیطیمنجر یمختلفازسوء

(.0،36290274لیوهمکارانشود)میزیستمحیطیمقصدگردشگری

ازمحیطزیستدرحالافزایش(گرایشافرادبهمباحثحمایت0390224)4بهاعتقادگرنت

استوعواملیچونافزایشاخبارآلودگیمحیطزیست،گرمشدنکرهزمین،مشکالتدفع
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نتیج در و غذایی مواد آلودگی اوزون، الیه شدن سوراخ افزایشفشارهایضایعات، آن ه

اجتماعیدرگسترشوعمومیشدنگردشگریسبزنقشمهمیراداراهستند.درواقعافزایش

شدهوهادانشجامعازمسائلزیستمحیطی،منجربهافزایشنگرانیوایجادحساسیتدرآن

ارزیابیمداومسفرهایگردشگریرابراساسگردشگریسبزامریضروریساختهاست.

نگرانی انعکاس بر مبنی شواهدی وجود با این درهابنابر محیطی زیست مسائل از افراد ی

دراتخاذتصمیماتهایمطالعاتبیشترحاکیازعدمتاثیراینحساسیتهارفتارهایسفر،یافته

.(3297432باشد)حقیقیوخلیل،میگردشگریسبز

انتخابنوعسفربهعنوانعاملیمهمدرپژوهشگرانبسیاریاظهارکردهاندکهدرگردشگری

یگردشگران،بهویژهدرسفرهایمبتنیبرهاپذیرشرفتارمسئوالنهزیستمحیطیبرخواسته

تواندروشیموثرومیتوانگفتمسئولیتزیستمحیطیمیگذارد.بنابراینمیطبیعتتاثیر

مقاصدگردشگریبا همچنینچندینبارکارآمدبرایکاهشتخریبمحیطزیستدر شد.

افزایشوابستگیمسافرانبهآنجا آنمکانو انسبا بازدیدازیکمکانموجبآشناییو

بهعالوهافرادیکهآمادگیبیشتریبرایتغییردارندو7،4690270وهمکارانچنجشود)می .)

ستبیشتریکنندبهاحتمالزیادرفتارهایمحافظتازمحیطزیمیاحساسنزدیکیباطبیعت

قلی)0،33290221باردهند)میازخودشاننشان امام صالحیو تحقیقات70397437(. نیزدر )

سرمایهفرهنگیبیشتریناثررابررفتارهایزیستمحیطیدارد.خوددریافتندکه

ازطرفیآموزشزیستمحیطیوانطباقالگویمصرفجامعهباموازینعقلیومنطقیدر

بایدبهمیملیتنهاازطریقنهادهایرسمینیستبلکهوسایلارتباطجمعینیزراستایمنابع

و کنند)رشیدی زیستمحیطیعمل مسائل زمینه آموزشدر نهادهایرسمی مکمل عنوان

یک7432رشیدی، عنوان به محیطزیسترا با سازگار رفتار مطالعاتیکه برخالفدیگر .)

نمایدکهآیامی(بررسی40090273)کارانوهم4چایوگیرندمطالعهمیصفتعمومیدرنظر

زیست محیط با سازگار رفتار سطح واقع سفرهایمیدر از نتیجه یک عنوان به تواند

یهاتواندرفتارمیاکوتوریستیباشد؟نتابجحاکیازآناستکهارزشدرکشدهورضایت
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ستقیمبررفتارهایحافظمحیطوارزشدرکشدهبهطورمحافظمحیطزیستراترویجدهد

زیستتاثیرداردورضایتنقشواسطهجزئیرادارد.

یهاکنندکهسطحدرآمدسرانهملیتحتتاثیرنگرانیمیبیان(3490277وهمکاران)7چن

استدالل و دارد نگرانیمیزیستمحیطیقرار از بخشی که یزیستمحیطینتیجههاکنند

محیطیاستوحاکیازآناستکهاینمشکالتبهخوبیبررسیوخامتمشکالتزیست

نمیشوند.

نیز مسئوالنه رفتار محیطزیستو با سازگار رفتار و مطالعاتلی (36790274)همکاراندر

(بهایننتیجهرسیدندکهبیندلبستگیمکانیو390272)0بررسیشدهاست.اسکانلوگیفورد

ار زیست محیط حافظ کهرفتارهای اند داده نشان مطالعات و دارد وجود نامشخصی تباط

برایبارفتارهایحافطمحیطزیستداردوابستگیمکانیهمرابطهکموهمرابطهزیادی .

بعدازدلبستگیمکانیشاملاجتماعیوطبیعیوتمایزمیاندوهاروشنشدناینقضیهآن

بررسینمودند.بررفتارهایحافظمحیطزیستراهاتاثیراتآن

توانمطالبمرتبطبابررسینگرشوسطححساسیتافرادبهمسائلزیستمیبهطورخالصه،

برگردشگریرابهدودستهتقسیمنمود9دستهایازمطالعاتنشاندادههامحیطیوتاثیرآن

افزایشحساسیتونگرانی حافظازمسائلزیستمحیطیباعثافزایشرفتارهایهااندکه

شودازاینروگردشگرانیکهنگرانیبیشتریبهمسائلزیستمحیطیدارندمیمحیطزیست

یگردشگریخواهندداشتاماهابااحتمالبیشترینیزرفتاریسبزدرسفروبازدیدازمکان

تحقیقاتچان مثال طور استبه یافتنشده روابطباال شواهدیبرایتایید دیگر دسته در

نشاندادکهحساسیتبهمسائلزیستمحیطیونگرشمثبتافرادتاثیربسیاراندکی(0227)

بنابراینباوجودشواهدی دربروزرفتارهایحفاظتیمحیطزیستدرمیانگردشگراندارد.

انعکاسنگرانی آنهامبنیبر رفتار مسائلزیستمحیطیدر از سفرهایافراد یهایافته؛در

دراتخاذرفتارهایحفاظتیمحیطزیستهابیشترحاکیازعدمتاثیراینحساسیت،مطالعات

(.3297432خلیل،و)حقیقیدباشمیدربینگردشگران
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امروزهگردشگریدرجهانجایگاهخودرایافتهاستوباسرعتیبسیاردرحالرشدوتوسعه

دارند،حالبایدبهاینموضوعاست.آمارهایمنتشرههمگینشانازرشدتعدادگردشگران

یمقاصدهاتوجهداشتکهاینحجموتعدادازگردشگرانفشارقابلتوجهیبهزیرساخت

برخورداریایرانازمیراثآورد.میواردهامحیطزیستوجاذبهگردشگری،فرهنگمحلی،

ایوملی،منطقهطبیعیوتاریخیغنیوموقعیتجغرافیاییمناسبووجودبازارهایگسترده

برایحضورتوانمندایراندربازارهای بینالمللیبرایاینعرصهبستروموقعیتمناسبیرا

.دراینمیاناستانفارسیکیازشگفتانگیزتریننقاطجهانیگردشگریفراهمآوردهاست

گذشته از که است فعالیتهاجهان کنون تا دور زمینههای در ای گسترده عهای لمی،ی

ازاینروآثارباستانیبهجاماندهدراینمنطقههموارهفرهنگی، ادبیومذهبیداشتهاست.

یهاگردیعالوهبرجنبهبودهاست.امروزهجهانیگردانبسیارگردانوجهانجاذبایران

ازیطبیعیومسائلاقتصادینیزنظرداردکهدراینرابطهاستانفارسهافرهنگیبهویژگی

مطالبفوقحاکیازآناستکهمسائلزیستمحیطیو موقعیتمناسبیبرخورداراست.

حفظمحیطزیستیکیازمهمترینمعیارهاییاستکهگردشگرانبایددرهنگامسفرآنرا

محیطیواردمفاهیمزیستمدنظرقراردهندودرنتیجهاینمسائلباعثشدهاستکهمسائل

باتوجهبهاهمیتگردشگریگردندو بینگردشگریومحیطزیستارتباطبهوجودآید.

صنعتگردشگریدرایرانواثراتزیستمحیطیاحتمالیتوسعهاینصنعت،مقالهحاضربه

بررسی خارجی رفتارهایحافظمحیطزیستگردشگران  بر موثر فارسعوامل استان در

پردازد.می
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 مدل مفهومی پژوهش  .1شکل 

 

 روش شناسی

پژوهشحاضر،ازلحاظهدفکاربردیوبهلحاظاجرا،توصیفیباتاکیدبرپیمایشمیدانیو

باتوجهبهویژگیمیتهیهپرسشنامه استفادهازهاباشد. یتحقیقومتغیرهایموردمطالعهوبا

 با ایبرابر مناسبتشخیص062فرمولکوکراننمونه پرسشنامهنفر شدکه ازطریقهاداده

 بین از گیری سایت322222نمونه از تحقیق زمان در که خارجی گردشگران از یهانفر

گردشگریاستانفارسبازدیدبهعملآوردهاند،توزیعواطالعاتموردنیازاستخراجشد.

بررسی به تحقیق جههاارزشتاثیراین نگرش خودخواهانه، و دوستانه نوع زیستی انی

رفتارهایحافظمحیطبرانتسابمسئولیت،محیطی،آگاهیازعواقبفاجعه،وابستگیمکانی

زیست پرسشنامهگردشگران از استفاده ارزشهابا استرنهای خودخواهانه و دوستانه نوع ی

 ارزش خود خواهانه

 شخصیهنجار 

 نگرش جهانی

 انتساب مسئولیت

 دلبستگی مکانی

 ارزش نوع دوستانه

 آگاهی زیست محیطی

رفتارهای حافظ 

 محیط زیست

**35/0 

**33/0 

**32/0 **27/0 

**22/0

- 

**23/0 

**21/0 

**29/0 

**42/0 

*17/0 

**29/

0 **24/0 

**30/0- 
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وداییتز)0222) نگرشجهانیزیست7333( استرنوگواگنانوز)محیطی(، (،7334داییتز،

مکانیدلبس )0272لپنی)هاتگی کوربین واسکو و مس0227( انتساب هنجارهایئ(، و ولیت

چنگ) مورای)0273شخصیژانگو رفتارهایحافظمحیطزیستچویو و )0272، )

(پرداختهاست.ازآنجاکهپرسشنامه0222(واسترن)0223(شوالتزوهمکاران)7336کارپ)

محققانمختلفبهطورمکررمورداستفادهقرارگرفتهاستمورداستفادهدراینتحقیقتوسط

،سواالتتشکیلدهندهابزار،دقیقامتغیرهایموردنظرطبققضاوتاساتیدمشاوروراهنماو

گیری اندازه پسکندمیدرتحقیقرا باالییرواییمحتواییمی، اطمینانخاطرنسبتا توانبا

 قرارداد.ابزاراندازهگیریراموردتایید

باروشآلفاییبهدستآمدهوهااستفادهازدادهبهمنظورتعیینپایاییپرسشنامهباهمچنین

یخودخواهانهها،ارزش40/2ینوعدوستانهعددهاارزشبهکرونباخ،برایسواالتمربوط

 11/2عدد عدد زیستمحیطی نگرشجهانی ،14/2 عدد مکانی دلبستگی آگاهی13/2، ،

 عدد محیطی 42/2زیست عدد مسئولیت انتساب ،11/2 عدد شخصی هنجارهای ،43/2،

باشد.میپایاییسواالتمؤیدبهدستآمدکه46/2رفتارهایحافظمحیطزیستعدد

عواملموثربررفتارهایحافظمحیط اثراتمستقیموغیرمستقیمدراینپژوهشبرایبررسی

بیانگرروابطعلیکهپیشینةنظریوتجربیطراحیشدهاستبراساسیکمدلفرضیزیست

میانمتغیرهایموجوددرمدلاست.برایارزیابیمدلفرضیاینپژوهش،ابتدابااستفادهازروش

پارام برآورد احتمالبه شاملضرایباثرمستقیم،پردازیممیترهابیشینة پارامترهایبرآوردشده .

کلمی ضرایباثر و مستقیم غیر ضرایباثر مقیاسلیکرتبرایباشد. ای گزینه طیفپنج

سنجه تحلیلدادههاپاسخگوییبه و برایتجزیه قرارگرفت. استفاده مورد ازهایپرسشنامه

وسیلهنرمافزارلیزرلوبرایتعیینضریبآلفایکرونباخازنرم)بهآزمونآماریتحلیلمسیر

 افزاراسپیاساس(استفادهشد.

 
 
 
 
 



 06 ...  ارائه مدل علی عوامل موثر بر رفتارهای حافظ محیط زیست

 

 تجزیه و تحلیل

 جدول بررسیشاخص7در مورد نمونه پژوهشبرای متغیرهای توصیفی آمار به مربوط های

 شدهاست.)گردشگرانخارجی(شاملمیانگین،انحرافاستاندارد،کجیوکشیدگیارائه

 

 ی آمار توصیفی متغیرهای پژوهشها شاخص .1جدول

 گردشگران خارجی شاخص

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی

 92/0 11/0 50/4 45/14ینوعدوستانههاارزش

 -32/0  -13/0 42/3 18/10یخودخواهانههاارزش

 29/1 85/0 47/8 33/22نگرشجهانیزیستمحیطی

 41/0  07/0 50/4 94/13مکانیدلبستگی

  17/0 -58/0 80/2 03/1آگاهیزیستمحیطی

  03/1 21/0 78/2 53/4انتسابمسئولیت

 11/0 -41/0 19/5 54/15هنجارهایشخصی

 -70/0 13/0 71/4 25/14رفتارهایحافظمحیطزیست

 

کجیوکشیدگیبرایشودباتوجهبهمقادیربدستآمدهمیمشاهده7همانطورکهدرجدول

+قراردارد،توزیعتمامیمتغیرهانرمالاست؛0و-0متغیرهایپژوهشدرگروهموردبررسی،بین

یپژوهشازروشتحلیلمسیراستفادهکرد.باتوجههاتوانجهتتجزیهوتحلیلیافتهمیبنابراین

تحلیلمدل و ماتریسهمبستگیمبنایتجزیه که اینامر ماتریسهمبستگیهایعلبه یاست،

 ارائهشدهاست.0متغیرهایموردبررسیدراینپژوهشبرایگردشگرانخارجیدرجدول
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 خارجی( ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش)گردشگران. 2جدول 

01/0 P < 
**

   05/0 P < 
*

 

شودکهباالترینضریبهمبستگیدرمیانمتغیرهایاینپژوهشدرمیمالحظه0باتوجهبهجدول

خارجی ارزشگردشگران بین رابطه به هنجارهاییهامربوط و خودخواهانه محیطی زیست

همبستگیبهدستآمدهنیزمربوطبهرابطهبیندلبستگی ترینضریب(وپایین-33/2شخصی)

(است.ازمیانمتغیرهایپژوهشبهترتیبهنجارهای00/2مکانیورفتارهایحافظمحیطزیست)

(،نگرش43/2نوعدوستانه)یزیستمحیطیها(،ارزش32/2(،انتسابمسئولیت)33/2شخصی)

( محیطی زیست )44/2جهانی محیطی زیست آگاهی ارزش46/2(، محیطیها( زیست ی

( )-43/2خودخواهانه مکانی دلبستگی و پایین00/2( تا باالترین با( را همبستگی ضریب ترین

همبستگی این تمامی که هستند هارفتارهایحافظمحیطزیستدارا سطح د27/2در ارمعنی

معنیدارهستند.27/2درسطح0باشند.شایانذکراستکهتمامیضرایبهمبستگیجدولمی

ازروشتحلیلمسیردراینپژوهشبرایبررسیاثراتمستقیموغیرمستقیممتغیرهابریکدیگر 

گرفتههادرقالبمدلاوّلیهصورت.ضمنادراینپژوهشبررسیهمزمانفرضیهاستفادهشدهاست

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        4 ی نوع دوستانهها . ارزش4

 ی خودخواهانهها . ارزش4
**63/4- 4       

. نگرش جهانی زیست 6

 محیطی

**60/4 **64/4- 4      

 . دلبستگی مکانی0
**04/4 **63/4- **43/4 4     

 . آگاهی زیست محیطی5
**63/4 **43/4- **45/4 **40/4 4    

 . انتساب مسئولیت3
**06/4 **64/4- **43/4 **64/4 **60/4 4   

 . هنجارهای شخصی3
**56/4 **55/4- **04/4 **63/4 **64/4 **66/4 4  

. رفتارهای حافظ محیط 3

 زیست

**63/4 **65/4- **63/4 **44/4 **63/4 **04/4 **05/4 4 
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(مربوطبهبرآوردهایضرایباثر4.جدولشماره)شدهاستودرنهایتمدلبرازششدهآورده

 مستقیماست.

 برآوردهای ضرایب اثر مستقیم. 3جدول

 برآوردها

 
 گردشگران خارجی

برای  t مقدار

 مقایسه پارامترها

  t پارامتر استاندارد شده متغیرها

    بر : ی نوع دوستانهها اثر مستقیم ارزش

 88/0 52/4 33/0** آگاهی زیست محیطی

 52/5 44/4 32/0** رفتارهای حافظ محیط زیست

    بر : ی خودخواهانهها اثر مستقیم ارزش

 44/3 00/5 -55/0** آگاهی زیست محیطی

 02/0 -88/3 -30/0** رفتارهای حافظ محیط زیست

    بر: اثر مستقیم نگرش جهانی زیست محیطی

 38/4 05/5 53/0** زیست محیطیآگاهی 

 80/4 83/5 54/0** انتساب مسئولیت

    اثر مستقیم دلبستگی مکانی بر:

 44/0 28/5 54/0** آگاهی زیست محیطی

 03/5 48/5 40/0* رفتارهای حافظ محیط زیست

    محیطی بر: زیست اثرمستقیم آگاهی

 44/5 84/3 58/0** مسئولیت انتساب

 88/0 48/3 50/0** هنجارهای شخصی

 80/4 88/3 35/0** رفتارهای حافظ محیط زیست

    اثر مستقیم انتساب مسئولیت بر:

 24/0 84/3 58/0** شخصی هنجارهای

    شخصی بر: اثر مستقیم هنجارهای

 88/4 52/2 45/0** زیست محیط حافظ رفتارهای
01/0 P < 

**
   05/0 P < 

*
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محیطحافظرفتارهایبردوستانهنوع،اثرمستقیمارزش4براساسنتایجگزارششدهدرجدول

معنیدار27/2(درسطحt=37/3وباتوجهبهمقدار)43/2درگردشگرانخارجیبرابربازیست

44/2برابربانیزدراینگردشگرانمحیطیزیستبرآگاهیدوستانهنوعاست.اثرمستقیمارزش

معنیداراست.27/2درسطح(t=03/3کهباتوجهبهمقدار)

درزیستمحیطحافظرفتارهایبرخودخواهانه،اثرمستقیمارزش4همچنینباتوجهبهجدول

معنیداراست.اثر27/2(درسطحt=-43/4وباتوجهبهمقدار)-42/2گردشگرانخارجیبرابربا

کهبا-00/2برابرباگراننیزدراینگردشمحیطیزیستبرآگاهیخودخواهانهمستقیمارزش

،3جدولدرشدهگزارشنتایجاساسمعنیداراست.بر27/2(درسطحt=12/0توجهبهمقدار)

بهتوجهباو03/2بابرابرخارجیگردشگراندرمحیطیزیستآگاهیبرجهانینگرشمستقیماثر

درنیزمسئولیتانتساببرجهانینگرشمستقیماثر.استدارمعنی27/2سطحدر(t=44/0)مقدار

.استدارمعنی27/2سطحدر(t=10/0)مقداربهتوجهباکه04/2بابرابرگردشگراناین

 جدول به توجه با دلبستگی4همچنین مستقیم اثر درزیستمحیطحافظرفتارهایبرمکانی،

معنیداراست.اثر23/2درسطح(t=34/0وباتوجهبهمقدار)71/2گردشگرانخارجیبرابربا

کهباتوجهبه07/2برابربانیزدراینگردشگرانمحیطیزیستبرآگاهیمکانیمستقیمدلبستگی

درسطحt=64/0مقدار) اساسجدول27/2( همچنینبر است. اثرمستقیمآگاهی4معنیدار ،

47/4وباتوجهبهمقدار)03/2مسئولیتدرگردشگرانخارجیبرابرباانتساببرمحیطیزیست

=tنیزدرشخصیبرهنجارهایمحیطیزیستمعنیداراست.اثرمستقیمآگاهی27/2(درسطح

اینگردشگران با بهمقدار)01/2برابر توجه با درسطحt=33/4که اثر27/2( معنیداراست.

که40/2برابرباگردشگرانزیستدراینمحیطحافظبررفتارهایمحیطیزیستمستقیمآگاهی

برمسئولیتمعنیداراست.بهعالوه،اثرمستقیمانتساب27/2(درسطحt=34/4باتوجهبهمقدار)

(درسطحt=43/4وباتوجهبهمقدار)03/2درگردشگرانخارجینیزبرابرباشخصیهنجارهای

معنیداراست.27/2

درزیستمحیطحافظرفتارهایبرشخصییمهنجارهایبراساسنتایجگزارششده،اثرمستق

معنیداراست.27/2(درسطحt=06/3وباتوجهبهمقدار)30/2گردشگرانخارجینیزبرابربا

 .پرداختهشدهاستدرادامهبهبحثپیراموناثراتغیرمستقیممتغیرهابریکدیگر

 



 03 ...  ارائه مدل علی عوامل موثر بر رفتارهای حافظ محیط زیست

 

 برآورد ضرایب اثر غیرمستقیم .4جدول 

 متغیرها    برآوردها
 گردشگران خارجی

 T پارامتر استاندارد شده
   ی نوع دوستانه بر:ها اثر غیرمستقیم ارزش

 28/0 05/0 انتساب مسئولیت

 25/3 44/0** هنجارهای شخصی

 22/3 45/0** رفتارهای حافظ محیط زیست

   ی خودخواهانه بر:ها اثر غیرمستقیم ارزش

 58/0 04/0 انتساب مسئولیت

 83/0 05/0 هنجارهای شخصی

 40/3 00/0** رفتارهای حافظ محیط زیست

   اثر غیرمستقیم نگرش جهانی زیست محیطی بر:

 88/0 04/0 انتساب مسئولیت

 38/5 02/0* هنجارهای شخصی

 40/3 08/0** رفتارهای حافظ محیط زیست

   اثر غیرمستقیم دلبستگی مکانی بر:

 84/0 05/0 انتساب مسئولیت

 52/4 03/0 هنجارهای شخصی

 82/0 05/0 رفتارهای حافظ محیط زیست

   اثر غیرمستقیم آگاهی زیست محیطی بر:

 32/3 08/0** هنجارهای شخصی

 40/4 43/0** رفتارهای حافظ محیط زیست

   اثر غیرمستقیم انتساب مسئولیت بر:

 82/3 44/0** رفتارهای حافظ محیط زیست
01/0 P < 

**
     05/0 P < 

*
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رفتارهایبردوستانهنوعارزشهمچنیناثرغیرمستقیم3جدولدرشدهگزارشنتایجبراساس

سطحدر(t=33/4)مقداربهتوجهباو70/2بادرگردشگرانخارجیبرابرزیستمحیطحافظ

استدارمعنی27/2 شخصیدرهنجارهایومسئولیتانتسابمحیطی،زیستبنابراینآگاهی.

کنند.میایفازیستنقشواسطهمحیطحافظرفتارهایودوستانهنوعرابطهبینارزش

به توجه حافظرفتارهایبرخودخواهانهارزشاثرغیرمستقیم3جدولدرشدهگزارشنتایجبا

معنی27/2سطحدر(t=31/4)مقداربهتوجهباو21/2بابرابرخارجیگردشگراندرزیستمحیط

دار بینرابطهدرشخصیهنجارهایومسئولیتانتسابمحیطی،زیستآگاهیبنابرایناست.

.کنندمیایفاواسطهنقشزیستمحیطحافظرفتارهایوخودخواهانهارزش

زیستمحیطحافظرفتارهایبرجهانینگرشاثرغیرمستقیم3جدولدرشدهارائهنتایجبراساس

.استدارمعنی27/2سطحدر(t=71/4)مقداربهتوجهباو23/2بابرابرخارجیگردشگراندر

جهانینگرشبینرابطهدرشخصیهنجارهایومسئولیتانتسابمحیطی،زیستآگاهیبنابراین

.کنندمیایفاواسطهنقشزیستمحیطحافظرفتارهایو

غیرمستقیم3جدولدرشدهارائهنتایجبراساس محیطحافظرفتارهایبرمکانیدلبستگیاثر

.نمیباشددارمعنی(t=43/2)مقداربهتوجهبااستکه20/2بابرابرخارجیگردشگراندرزیست

که معنی این بینرابطهدرشخصیهنجارهایومسئولیتانتسابمحیطی،زیستآگاهیبه

.ندارندواسطهنقشزیستمحیطحافظرفتارهایومکانیدلبستگی

حافظرفتارهایبرمحیطیزیستآگاهیغیرمستقیماثر3جدولدرشدهارائهنتایجاساسبر

t=72/3)مقداربهتوجهباواست74/2بابرابرخارجیگردشگراندرزیستمحیط سطحدر(

زیستآگاهیبینرابطهدرشخصیهنجارهایومسئولیتانتسابدرنتیجه.استدارمعنی27/2

.کنندمیایفاواسطهنقشزیستمحیطحافظرفتارهایومحیطی

محیطحافظرفتارهایبرمسئولیتانتسابغیرمستقیماثر3جدولدرشدهارائهنتایجاساسبر

معنی27/2سطحدر(t=33/4)مقداربهتوجهباواست77/2بابرابرخارجیگردشگراندرزیست

زیستمحیطحافظرفتارهایومسئولیتانتساببینرابطهدرشخصیهنجارهایبنابراین.استدار

.کندمیایفاواسطهنقش
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مربوطبهواریانستبیینشدهمتغیرهادرمدلموردنظرپژوهشحاضردرگروه3درادامهجدول

ارائهشدهاست.خارجیگردشگران


 واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش .5جدول 

خارجیگردشگرانمتغیر

02/2محیطیزیستآگاهی

73/2مسئولیتانتساب

03/2هنجارهایشخصی

40/2زیستمحیطحافظرفتارهای



شود،بیشترینوکمترینمیزانواریانستبیینشدهمتغیرهایمیمشاهده3همانطورکهدرجدول

خارجیبیشترینوکمترینمیزانواریانستبیینشدهمربوطبهرفتارهایپژوهشدرگردشگران

باشد.می73/2و40/2مسئولیتاستکهبهترتیببرابربازیستوانتسابمحیطحافظ

شاخص از مدل برازندگی میانجهتبررسی از کلی بطور است. شده استفاده برازندگی های

پژوهششاخصمشخصه این در دارد، وجود که متنوعی برازندگی های برازش ، x2/dfهای

RMSEA ،CFI ،GFI  وAGFI رجدولزیرگزارششدهاست.د


 خارجی زیست در گردشگران محیط حافظ بینی رفتارهای های نکویی برازندگی مدل پیش مشخصه .6جدول 

برآوردمشخصه

34/7(df2x/)نسبتمجذورکایبهدرجهآزادی

34/2(CFI)شاخصبرازندگیتطبیقی

34/2(GFI)شاخصنکوییبرازش

30/2(AGFI)شاخصتعدیلشدهنکوییبرازش

263/2(RMSEA)جذربرآوردواریانسخطایتقریب
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توجهبهمشخصه برازشمدلپیش6هاینکوییبرازشکهدرجدولبا بینیگزارششدهاست،

گردشگرانزیستمحیطحافظرفتارهای خوبیمیدر نسبتا سطح ادامه،خارجیدر در باشد.

مسیرمدلبرازششدههمراهباپارامترهایبرآوردشده)مقادیراستاندارد(برایگردشگراننمودار

ارائهشدهاست.خارجی

 

 

 خارجی گردشگران در زیست محیط حافظ رفتارهای بینی پیش مدل مسیر نمودار .2 شکل

 
  

 ارزش خود خواهانه

 هنجار شخصی

 نگرش جهانی

 انتساب مسئولیت

 دلبستگی مکانی

 ارزش نوع دوستانه

 آگاهی زیست محیطی

رفتارهای حافظ 

 محیط زیست

**35/0 

**33/0 

**32/0 **27/0 

**22/0

- 

**23/0 

**21/0 

**29/0 

**42/0 

*17/0 

**29/

0 **24/0 

**30/0- 
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 گیرینتیجه

،ازحافظمحیطزیستتانهبررفتارهاینتایجپژوهش،حاکیازایناستکهارزشنوعدوس

انتسابمسئولیتوهنجارهایشخصیدرگردشگرانخارجییقآگاهیزیستمحیطیطر ،

محیطی زیست مسایل به افراد نگرش و دانش دارد. غیرمستقیم تعیینمیرابطه از تواند

یمهمدرزمینهپیشبینیرفتارهایمحافظتازمحیطباشد.امروزه،رفتاردوستانهباهاکننده

طبیعتبهعنوانراهکاریبرایگردشگریطبیعتپایدارموردتوجهاست.برایناساسچنین

یهاگرددکهگردشگرانیکهدیدگاهنوعدوستانهداشتهباشندبهطبیعتومکانمیاستدالل

گردشگریبهشکلمایملکخودنگاهنمیکنندکههرگونهرفتارینسبتبهآنمناطقراحق

توانندباعثمیدهند،میبارفتارهاوتغییراتیکهدرمحیطزیستانجامهاانسانخودبدانند.

وکاهشاثراتتخریبیآندرحدیمعقولدرهاتخریبمحیطزیستشوند.تقلیلآلودگی

یمتعادلهموارهبرایحفظوتضمینهاروندتوسعهایپایدار،همراهبااستفادهازتکنولوژی

باشد.ایننتایجباتحقیقاتمییحالوآیندهموجوداتکرهزمینمدنظرسالمت،رشدوبقا

باشد.می(همسو0272(وپوهاکا)7433راسخیوهمکاران)

همچنینبراساسنتایجحاصلازپژوهشارزشخودخواهانهبررفتارهایحافظمحیطزیست

ابطهغیرمستقیمدارد.ولیتوهنجارهایشخصیرئازطریقآگاهیزیستمحیطی،انتسابمس

هایبهباورحفاظتازمحیطزیستمکاننگرند،میافرادیکهبادیدیخودخواهانهبهطبیعت

وظیفهدیگرانوحتیدولتومسئولین دانندوازوظایفمیگردشگرینرسیدهاندوآنرا

خالی شانه نیامیخود زیستمحیطی اخالق به ما محیطزیست، حفظ برای زمندیم؛کنند.

اخالقیکهارتباطاتپیچیدهودرحالتغییربینانسانوطبیعتراشناساییکرده،باحساسیت

رفتارهایحافظمحیطزیست شخصیقدرتزیادیبرایعملبه هنجار پاسخدهد. آن به

زیستدارنددارد.فرضبرایناستکهمردمتاحدیهنجارهایشخصیدرحمایتازمحیط

بیشتردرراستایاینهنجارهاحرکتکنند.ایندرحالیاستکهبرخورداریازوممکناست

محیطزیستیسالموپاکبرایهرفردیازاهمیتخاصیبرخورداراست.داشتنمحیطزیستی

نتایجبهدستآمدهدراینتحقیق،همسوبانتایجیسالمومناسبحقهمه مردمجامعهاست.

باشد.می(0274(ولیوهمکاران)0272همکاران)تحقیقاتپاپادوپولسو
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براساسنتایجحاصلازپژوهشاثرغیرمستقیمنگرشجهانیبررفتارهایحافظمحیطزیست

نقشواسطه انتسابمسئولیتوهنجارهایشخصیگردشگرانطیایآگاهیزیستمحیبا ،

اینقضیهاعتقاددارندشود.گردشگرانیکهنگرشزیستمحیطیدارندبهمیخارجیتایید

کهوضعیتزیستمحیطیفعلینشاندهندهوجودمشکالتزیستمحیطیجدیوخطرناک

خطرمی به را امنیتجهان بلکه یککشور و یکمنطقه تنها نه که بنابراینمیباشد اندازد

رفتارشانیگردشگریوهاتواندبررفتارشاندربازدیدازمکانمیهاآگاهیزیستمحیطیآن

توسعهصنعتیکهاز با درسفرتاثیرگذارباشدامروزهدیگرنمیتوانمتوقعبودکههمواره

باق نخورده دست زیست محیط است، بشر اقتصادی و علمی پبشرفت یملزومات

بایدهایتوریستیهستندوآنهاگردشگرانعضوهایفعالمرکزیدرحفاظتمحیطبماند.

بایدهاآنیگردشگریبسیارمهماست.هاحیطزیستدرتوسعهظرفیتبفهمندکهتوجهبهم

گیری جهت بر عواملی چه اثرهابفهمند محیطی زیست جهتمیی این چگونه و گذارد

توانددرهنگامتغییرودگرگونیدرنیتگردشگراندرداشتنرفتارهایزیستمیهاگیری

ن با دستآمده نتایجبه بگذارد. همکاران)محیطیاثر و همسو0273تایجتحقیقاتچایو  )

باشد.می

مستقیمدلبستگیمکانیبررفتارهایحافظمحیطزیستب غیر طرفیاثر ایاز نقشواسطه ا

هنجارهایشخصیردآگاهیزیستمحیطی انتسابمسئولیتو اهمیتمی، بر تاکید شود.

یمثبتهاوباالبردنسطحارزشدلبستگیبهمکانازآنرواستکهنقشعمدهایدرایجاد

یکارآمدیهادرقبالمحیطزیست،مسئولیتپذیری،همکاریوخودیاریافرادداردوشیوه

کند؛افرادیکهاحساسارتباطمیرابرایحلمسائلوبهبودشرایطمحیطیزندگیافرادارائه

ندکهبهمحیطزیستکمکوپیوستگیبیشتریباطبیعتدارند،تمایلدارندتصمیماتیبگیر

ولیتونههنجارهایشخصینمیئیزیستمحیطیونهانتسابمسهاکند.بنابرایننهآگاهی

یعاطفینقشپررنگتریدارد.ایننتایجباهاتوانددراینقضیهنقشیداشتهباشدووابستگی

سو(هم0272ورد)(واسکانلوگیف0274،لیوهمکاران)(7437تحقیقاتصالحیوامامقلی)

باشد.می
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براساسنتایجحاصلازپژوهش،آگاهیزیستمحیطیبررفتارهایحافظمحیطزیستبانقش

مستقیم غیر خارجیرابطه گردشگران هنجارهایشخصیدر ایانتسابمسئولیتو واسطه

(همخوانیدارد.0277دارد.ایننتایجبانتایجتحقیقژونگوهمکاران)

شمحیطزیستبهاقشارمختلفجامعهبهعنوانیکراهحلکلیدیدرجهانامروزهآموز

بهمیمطرح نسبت حساسیتی فرد هر در که است این زیست محیط آموزش هدف باشد.

حوادثوتغییراتفیزیکی،زیستی،اجتماعیوسیاسینسبتبهمحیطزیستبهوجودآورد.

وهایلزیستمحیطیبتواندبهابداعروشبهگونهایکهضمنقدرتتشخیصوتوصیفمسا

یزیستمحیطیوهاافزایشآگاهیباعثایجادنگرانیحلمسائلزیستمحیطیبپردازد.

فردئاحساسمس محیطمیولیتدر با برایگردشگریسازگار باعثباالرفتنتقاضا و شود

فقطمسئولیتدیگرانرسدکهحفاظتازمحیطزیستمیگردد.وفردبهاینباورمیزیست

د.نیستبلکهاونیزبایددراینقضیهمشارکتداشتهباش

پژو انتسابمسئولیتبررفتارهایحافظمحیطزیستازطریقهبراساسنتایجحاصلاز ش،

تحقیقات ایپژوهشبا در دستآمده نتایجبه دارد. مستقیم غیر هنجارهایشخصیرابطه

(همخوانیدارد.مسئولیتپذیریگردشگران0272همکاران)(وپاپادوپولوسو0272پوهاکا)

شودکهنسبتبهمسائلزیستمحیطیدرمیباعثهاونهادینهشدناینمسئولیتدرذهنآن

مکان در را هنجارها رعایت و محیط در خود رفتار تاثیر و نباشند تفاوت بی یهاسفر

جاماقداماتورفتارهاییکهسازگارباگردشگریاحساسنمایندواحساسدرونینسبتبهان

کندتامیایجابهامحیطزیستباشدداشتهباشند.لزومبقایحیاتوارتقاسطحزندگیانسان

یالزمرابرایحفاظتوهاودیدگاههاآنانازرابطهخودبامحیطزیستآگاهبودهوارزش

تخریب برایجلوگیریاز بپرورانند. خود در آن انسانبهبود رفتار باید بههامحیطزیست،

سمتوسویابعادطبیعتگرایانهتغییرکند.

 

 




