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چکیده
حفظ محیط زیست یکی از مسا ل روز جهان است .دوران معاصر دوران اف ایش آگاهیهای محیط
زیستی و توجه به نقش محیط زیست سالم در ارتقای کیفیت و کمیت حیات انسان است .عوامل
هاوبرنامه هایمرتبطبامحیطزیستسالمموردنظرایفاینقشمیکنند که


بسیاریدرتوفیقطرح
مهمترین
باتوجهبهتأثیرانسانبرمحیطاطرافخود،یکیاز 

آنهاست.
مهمترین 
نیرویانسانییکیاز 
اقداماتبرایرفعمشکالتمحیطزیستی،ارتقایفرهنگعمومیدراینزمینهاستکهاینخود،به
آموزش دربارة محیط زیست نیازمند است .بنابراین محتاج آنیم که آگاهیهای محیط زیستی را از
بهصورت ج ی درآوریم .ازاینرو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل فرهنگی و
فرهنگ عمومی  
اجتماعی مؤثر بر نگرش محیط زیستی گردشگران در سال  1395انجام یافت .بدین منظور ،برای
تعیینجامعة آماریاینتحقیقپیمایشی ،کهشاملگردشگرانداخلیوخارجیاستانفارسبود،از
عنواننمونهانتخابشدند.یافتههاحاکیازآن


نفربه
پرسشنامه استفادهشدودرمجمو  260

اب ار
بهصورتمستقیموغیرمستقیم ،ازطریق
وخودخواهانهبهترتیب  ،

بودکهمتغیرهایارزشنو دوستانه 
متغیرهایواسطه ایآگاهیمحیطزیستیوهنجارهایشخصیبررفتارهایحفاظتیمحیطزیستی

گردشگرانداخلیوخارجیاثرمعنیدارداشتهاست .
  
واژههای کلیدی :ارزشنو دوستانه،ارزشخودخواهانه،رفتارهایحافظمحیطزیست،هنجار
شخصی،آگاهیمحیطزیستی 




 

 1نویسندهمسئول:دانشیار،گروهعلومتربیتی،دانشگاهپیامنور،تهران،ایران()hassanseif@gmail.com
2استادیار،گروهعلومتربیتی،دانشگاهپیامنور،تهران،ایران
3کارشناسیارشدآموزشمحیطزیست
4کارشناسیارشدمدیریتآموزشی 
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مقدمه
طبیعتومحیطزیستموهبتیخداوندیاستکهازمجموعهموجودات،منابعوعواملوشرایط
وجودمیآید.


هماهنگیکهدراطرافهرموجودزندهوجودداردوادامةحیاتبهآنوابستهاست،به
اصلیترین نیازهای انسان است و هر روز بر اهمیت آن
تأمینکنندة  
محیط زیست محل زندگی و  
بیرویهوبدون
سفانهانساندردورانسلطهاشبراینکرة خاکی ،بهاستفادة  

اف ودهمیشود.امامتأ
برنامهری ی از منابع طبیعی ،ایجاد آلودگیهای خطرناك در خاك و آب و هوا و از بین بردن توان

به رشد ف ایندة گردشگری
زیستی آن پرداخته است (ادهمی و اکبرزاده .)38:1390 ،روند رو  
نگرانی های محیط زیستی را اف ایش داده است .بدیهی است که گردشگری در محیطی متشکل از

هایشان تشکیل
جاذبههای طبیعی صورت میگیرد .محیط طبیعی از گیاهان و جانوران و زیستگاه 

میتواند منابع و
می شود .اگرچه گردشگری ممکن است باعث بهبود کیفیت محیط زیست شود  ،

میتواند
هایطبیعیراتخریبکند.اگرگردشگریبابرنامهری یواجرایمناسبهمراهنباشد ،


جاذبه
زندگی گیاهان را نابود کند ،موجب ازدحام جمعیت شود ،زباله تولید کند ،سواحل را آلوده سازد،
اسکانبهوجود

ساختوسازشود،فضاهایبازرامحدودکند،مشکالتیدرزمینة

موجباف ایشبیرویة
آوردونیازهاوساختارجامعة می بانرانادیدهبگیرد.بنابراینبرایاینکهمردمبهسفرکردنادامه
هایطبیعیحفاظتونگهداریکند وبرایپایداری


گردشگریبایدازمحیطزیستوجاذبه
دهند ،
برداریازآنهااعمالکند (راسخیوهمکاران،


استفادهوبهره
هرچهبیشتر،محدودیتهاییدرزمینة 

 .)73:1395
تواندباعثقدرتواشتیاقدرذینفعانشودوبهتوسعة رفتارهایمثبت


اگرچهگردشگریمی
1
درخصوص محیط زیست و حفاظت کمک کند (آرن برگر و همکاران ،)50:2012 ،ولی یک رفتار
تواندتأثیراتناخواستةفراوانیدرسایرمکانهاو


وزمانیمعینمی
مخربمحیطزیستیدرمکان 
سازگانهای آینده و زندگی نسلهای فردا وارد

زمانها داشته باشد و صدمات جبرانناپذیری بر بوم

2
پایدارناممکنبهنظر

درچنینشرایطیدستیابیبهتوسعة 

آورد(نیاووپانوپودل  .)1346:2011،
میرسد ،چراکه رابطة بین توسعة پایدار و محیط زیست رابطهای دوسویه است و غفلت از محیط

میشود (گراوندی و همکاران .)69:1390 ،ازطرفی
زیست مانع از دستیابی به اهداف توسعه  
کنندکهنگرشهای

ویترسیون3وهمکاران( )1995بهنقلاز(فاضلیوجعفرصالحی)1392،بیانمی
ارزشهایخاصفایدهگرایانه،مذهبی،محیطزیستیوملیاست.
محیطزیستیخودتحتسیطرة  
کردههانگرشمحیطزیستی
دهدتحصیل 


اروپانشانمی
هایانجامشدهدرپنجکشوراتحادیة 


پژوهش
مناسبتری دارند و رفتارشان نی متأثر از همین نگرشهاست و براساس مالحظات زیستمحیطی،

شخصیاستفادهمیکنند؛زنانبیشترازمردانموافقرفتارهایمناسبمحیط

کمترازوسیلة نقلیة 
هایمحیطیرابیشترانجاممیدهند؛و

سازیزبالههاوتوجهبهبرچسب


ندواعمالینظیرجدا
زیستا

1. Arnberger
2. Nyaupane & Poudel
3. Vitersion
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مردمدرحالتکلیبااقداماتتنبیهیوتنظیمیبرایایجادرفتارهایمحیطزیستیموافقاند.اگرچه

آید،موافقتکمترمیشود.همچنینافرادطبقةپایین


هاپیشمی

درمواردیکهاجرایعملیسیاست
هایمحیطزیستیمخالفاند .


طبقاتاجتماعیبااعمالسیاست
بیشازبقیة
ازطرفی اگر فرهنگی سالمت کامل داشته باشد ،میتواند از سالمتی محیط زیست ،استفادة
آیندهنگرانه از منابع طبیعی و سالمت جامعه صحبت کند .سالمت محیط زیست هر جامعه ضامن

سالمت کامل آن است؛ بدین معنی که این دو به یکدیگر وابستهاند و اگر یکی را نادیده بگیریم،
دیگری نی از  بین خواهد رفت .همچنین مردم فرهنگ استفاده از منابع طبیعی و امکانات محیط
زیستی و فرهنگ هم یستی با محیط را نیاموختهاند یا آن را درونی نکردهاند (ادهمی و اکبرزاده،
برایپیشبینیکاهشفاجعهاثرزیادیدارد .حوادث

.)39:1390ادراكخطر،دربسیاریازمطالعات،
امادرافکارآنهاوشناخت

وفجایعبررفتارهایمردمحافظمحیطزیستتأثیر مستقیمنمیگذارد ،
از  خود و احساسات و هنجارهای شخصی و اعتقادات محیط زیستی آنها تأثیرگذار است (واست
فجال1وهمکاران .)66:2008،
توجهبه ظهور روندها و رویکردهای نوین به
با نگاه به آمار و ارقام و مطالعات صورتگرفته و با 
مسا لمحیطزیستی ،کههمگیحاکیازتأثیر چنینمسا لیدررفتارهایحفاظتیمحیطزیست
آنهاومی ان
بینشونگرش گردشگرانداخلیوخارجی،سطححساسیت 

گردشگراناست ،مطالعة 
شاندرتدوینبرنامههایمحافظتی


دلیلاهمیت
تأثیرگذاریاینمسا لدررفتارهایحفاظتیآن 
ها،به
وگردشگریضروریبهنظرمیرسد(حقیقیوخلیل .)86:1390،

ازطرفی آگاهی از حساسیتها و ظرافتهای موجود در نظام طبیعت و درك فرصتها و
تهدیدهایموجوددرمحیطزیست،ضرورتیانکارناپذیربرایبرنامهری انتوسعة پایدارکشوراست.

بنابراینپژوهشحاضرباهدفشناختمی انتأثیرعواملفرهنگیبرحفظمحیطزیستورفتارهای
ارزشها،هنجارشخصی ،دانشوادراکات دوگروهازگردشگران
محیطزیستی وبرمبنایمطالعة  
زیستمحیطیایشاندراستانفارسصورتگرفتهاست .

آنهابررفتار
داخلیوخارجیوتأثیر 

مبانی نظری
گردشگری فعالیتی است که غیر از م ایای اقتصادی و اشتغالزایی ،تأثیرات اجتماعی و فرهنگی
توانآنرابهمن لة نیروی


بسیاریدارد.همچنیناینصنعتدارایپیامدهایمتفاوتیاستکهمی
نمیتوان گفت که توسعة صنعت گردشگری با
محرك توسعة اقتصادی در تمام کشورها دانست  .
نخواهدبود،ولیبایدنتایجومنافعحاصلازسرمایهگذاریدرآنرابادیگرصنایع،

مشکالتهمراه 
د.عالوهبرنکاتفوق،بایداف ودکهدرعصرحاضر،

خصوصاً درکشورهایدرحالتوسعه ،مقایسهکر
یعنیدورانمبارزهباآلودگیمحیطزیست،بهجهانگردیدرمقاممقایسهباصنایعدیگر،بهعنوان

یبایهایطبیعی
صنعتیبدونآثارشدیدآلودگینگاهمیشود؛ بدینمعناکهحفظمحیطزیستوز 

درارتباطتنگاتنگباجهانگردیاست(ه ارجریبیونجفی.)134:1391 ،ازطرفیامروزهرفتارهای
1.vastfjall
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عنوانیکیازمهمترینوتأثیرگذارترینعواملمؤثر برمحیطزیست،مورد


محیطزیستیانسان،به
توجهبسیاریازپژوهشگرانقرارگرفتهاست(احمدیانوحقیقتیان .)53:1395،
تحقیقاتصورتگرفتهتوسطفورلووکناتدرسال،2000بسیاریازگردشگرانبراین

براساس
ازسفرمیتوانکمترین تأثیر منفیرابرمحیطزیستداشتو

باورندکهبابرگ یدنسبکجدیدی 
بهقدری حا اهمیت است که هر فرد بهتنهایی قادر است در حل مسا ل مربوط به
این مشارکت  
گذاربرفعالیتهای

بهمنظور تعیینعواملتأثیر
محیطزیستنقشبس اییایفاکند.تحقیقاتفراوانی 
افراددرارتباطبامحافظتازمحیطزیستصورتگرفتهاست.براینمونه،درتحقیقاتزیادینشان
روانشناختی ،شخصیت و نگرش از یک سو و

گیهای جمعیتشناختی،
داده شده که میان ویژ 
1
فعالیت هایگردشگراندربرابرمحافظتمحیطازسویدیگرارتباطمعناداریوجوددارد (ساپلیکو ،

 .)72:2009
شناسیایننظریهرابیانمیکنندکههنجارهایذهنیعامل

شمارزیادیازمطالعاتحوزة 
روان
ررااندازهگیریمیکند .اگر

مهمیدرقصدانجامرفتاراست.هنجارهایذهنیتأثیر دیگرانبر رفتا
انتظاراتاجتماعیبرانجام رفتارموردبحثباشد ،احتمالبیشتریوجود داردکه فردآن رفتاررا
هادرپیشبینیمقاصد


هنجارهایذهنینسبتبهنگرش
پژوهشهایگذشته ،

انجامدهد.بنابرنتایج
2
رفتاریگردشگراننقشمهمتریدارد(ماهرومادی  .)635:2010،

با مروری بر نظریات و مطالعات انجامشده ،عوامل مؤثر بر رفتار مسئوالنة محیط زیستی را
میتوانبهچهاردستهتقسیمکرد :

.1عواملانگی شی :احساسمسئولیتاخالقی؛ نگرانیمحیط؛ حساسیتمحیط؛ تواناییکنترل؛
نگرشمحیطیو....
دانشومهارتها

.2عواملشناختی:
   
عواملجمعیتشناختی:سن؛جنس؛درآمد؛سطحتحصیالت .

.3
فرصتهایی برای انتخاب رفتار و مانند اینها (متقی و

گروههای فشار؛ 
 .4عوامل بیرونی  :
همتیگویه.)156:1391،
مدلفعالسازیهنجارشوارت 

نظریههایگوناگون برایتوضیحرفتارهایمحیطزیستی ،
یکیاز  
()1977است .ان آ ام( (NAMتوضیحرفتارنو دوستانهراتوسعهمیدهد .فعالسازیهنجارمدلی
استکهتوسطشوارت ()1975توسعهیافتهوبرایتج یهوتحلیلتأثیر هنجارهایاخالقیبر رفتار
استفاده میشود .درواقع ان آ ام ،رفتارهای نو دوستانه را توضیح داد و بعد درزمینة محیط زیست
انآام ،رفتارهادرپاسخبههنجارهایشخصییااحساساتاخالقیضروریرخ
پذیرفتهشد.براساس 
دهدوهنجارهایشخصیوقتیفعالمیشودکهافرادآگاهیپیدامیکنندکهرفتارهایخاص


می
ممکناستنتیجةناسازگاریبادیگرانیابامحیطباشد(بامبرگ .)154:2013،

1. Suplico
2 .Maher & Mady
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کهاولینبارتوسطدونالپوونالیر ()1978

همچنینتئورینوینمحیطزیستی ،)NEP( 1
گیریدیدگاه هایاساسیعمومیدرموردطبیعتوارتباطباآنتوسعهپیداکرد،بر


منظوراندازه

به
درگیریهای انسان با طبیعت ،محدودیتهای رشد و نقش مناسب انسان در طبیعت تمرک داشت

(توکلوهمکاران .)13:1394،
2
عالوهبراین ،استرنوهمکارانش ()2000یکچارچوبتئوریارزش،باوروهنجار ()VBNرا

برایمطالعة رفتارمحیط زیستیارا هدادندکهبهتئوریارزششوارت ()1975مشهوراست وبه
تئوری ارزش  NEPالپ و ون الیر ( )1978و ( 3 NATشوارت  )1975 ،متصل میشود .این نظریه
بهصورت گسترده
درزمینة محیط زیست ،روانشناسی و پیشبینی رفتارهای حافظ محیط زیست  
استفادهمیشود(صالحیوامامقلی .)94:1391،

مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در
بهعنوان یکی از  
در قرن حاضر ،رفتارهای محیط زیستی  ،
موردتوجهبسیاریازجامعهشناسانمحیطزیستقرارگرفتهاست.رفتارهایمحیط

محیطزیست ،
میگذارند ،خودنی ازعواملی
زیستیضمناینکهبربیشترمسا لوتهدیدهایمحیطزیستیتأثیر  
میپذیرند.پژوهشحاضرباهدفشناختمی انتأثیرعواملفرهنگیبررفتارهایمحیطزیستی
تأثیر 
مسئوالنهانجامگرفتهاست .

پیشینة پژوهش
محیطزیستینهتنهاآرامشوامنیت

مسئلةحفظمحیطزیستیکیازمسا لروزجهاناست.فاجعة
کند.باوجودپژوهشهایمتعدد،هنوز


بلکهسالمتیوهستیراتهدیدمی
رااززندگیانسانمیرباید،

این مسئله روشن نیست که چه عواملی سبب میشود فرد رفتار جامعهپسندانة حفظ و مراقبت از
محیطزیستراانجامدهد(پرکین  .)2010،
نتایجپژوهشیکهباهدفبررسیشکافنگرشودانشورفتارمحیطزیستیانجامیافت،نشان
میتواندمتفاوتودارای
دادکهرفتارهایمحیطزیستیهریکازکنشگرانانسانی،بستهبهموقعیت ،
اهمیت ویژهای باشد .گردشگران ازجمله گروههایی هستند که بهدلیل شدت تأثیراتی که رفتارهای
محیط زیستی آنها بر محیط اجتماعات مقصد بهجا میگذارد ،در معرض مطالعة رفتاری محیط
زیستیاند .در این مقاله ،تأثیر متغیرهای ذهنی و نگرشی بر رفتارهای محیط زیستی دو نمونه از

دستآمده و آزمون همبستگی پیرسون ،رفتار محیط
گردشگران بررسی میشود .طبق یافتههای به 
زیستی گردشگران با ارزشهای محیط زیستی ،تصور فرهنگی و انگی ة فرهنگی رابطة مستقیم
معناداریدارد ،درحالیکهبیندانشمحیطزیستیورفتارمحیطزیستیگردشگرانرابطة معناداری
مشاهدهنشد(فاضلیوصالحی )1392،
نتایج حاصل از پژوهشی که با هدف بررسی تأثیر بیشتر عوامل اجتماعی نسبت به عوامل
1. New Environmental Paradigm
2. value-belief-norm
3. Norm Activation Theory
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اقتصادیبرعملکردزنان ،درجهتحفظمحیطزیست ،درشهرستانآبادانانجامیافت،بیانگرآن
استکهعواملاجتماعیبیشازعواملاقتصادیبرعملکردزناندرمحیطزیستتأثیردارد.تحقیق
حاضردرپییافتنعواملاجتماعیـاقتصادیاستکهبرعملکردزناندرحفظمحیطزیستاطراف
خودوخانوادهآنانمؤثراست(نامداریونجفیان .)1391،
درپژوهشی کهبا عنواننگرانی هایمحیطزیستیورفتار محیطزیستونگرشورفتاردر
اقتصادچینبهسرعترشدپیدا

جامعة شهریچینانجامیافت،مشخصشدکهبعدازسال 1978
آنضایعاتاقتصادی،کشمکشهای

کردومشکالتمحیطزیستیزیادیپدیدارشدکهدلیلاصلی 
چینیها
اجتماعیوکمشدن سالمتیبود .الزمبودفاکتورهاییآزمایششودکهبرنگرشورفتار  
هایمحیطزیستیدرچینیهاشامل این موارداست:

میگذارد.نتایجنشانمیدهدکهنگر 
انی
تأثیر  
هانشانمیدهدکه


پی.یافته
رفتارهایحافظمحیطزیستومشکالتمحیطزیستیداخلیوانای
طورکهتحلیلهابرای

بهج جنسودرآمداثردیگرمتغیرهایفردیهمانندالگویغرباست.همان
دهدومیگویدسطحدرآمدسرانة


نیووفورنعمترانشانمی
متغیرهایسطحشهریفرضیة فراوا
کندکهبخشیازنگرانیهایمحیط


استداللمی
نگرانیهایمحیطزیستیقراردارد ،

ملیتحتتأثیر 

زیستینتیجة  وخامتمشکالتمحیطزیستیاستوموضوعاتومشکالتمحیطزیستیدراینجا
هاییبراینگرانیهایآیندة محیطزیستی


نمطالعهدستورالعمل
طورکاملپشتیبانینمیشود.ای


به
1
وشکافمهمنگرشورفتارهایمحیطزیستیرادرمیانچینیها پرمیکند(لوو و

فراهممیکند

همکاران .)2012،
گیریهای محیط زیستی تأثیرگذار در رفتارهای محافظتی ذینفعان
پژوهشی با عنوان جهت 
گردشگری و تأثیرگذار در مدیریت مناطق گردشگری انجام یافت و مشخص شد که نگرش محیط
زیستی میتواند در روند گردشگری پایدار در مناطق حفاظتشده تأثیرداشته باشد .همچنین نتایج
هایمحیطزیستیدرمیانذی نفعانگردشگریمتفاوتاستوبه

حاکیازآنبودکهجهت 
گیری
2
منافعاقتصادی،آگاهیواطالعاتوزیروبمحکومتوابستهاست(امران وهمکاران.)2014،
نتایج پژوهشی که به منظور تشویق رفتار حافظ محیط زیست انجام یافت بیانگر آن است که
کیفیتمحیطزیستبهشدتبهالگوهایرفتارانسانبستگیدارد.دراینپژوهش ،سهموپتانسیل

روانشناسیمحیطیرابرایدر كوترویجرفتارحافظمحیطزیستبررسیکردندوچارچوبی کلی

طراحیوپیادهسازی

ارا هدادند -1:شناساییرفتارتغییرکرده؛  -2بررسیعواملاصلیدررفتار؛ -3
مداخالتتغییررفتاریبرایکاهشآثار محیطزیستی؛  -4ارزیابیآثار مداخالتوچگونگیتجربة
هایآشکارآنهاتاکنونوروشن

روانشناسانمحیطیدرچهارموضو موردمطالعهوشناساییکاستی

کردنمسا لعمدهبرایتحقیقاتآینده(استگو ولک .)2009،3
داشتنآگاهیازوضعیتمحیطزیستوبررسیروندتغییراتآنبهموضو موردتوجهمجامع
1. Liu
2. Imran
3. Steg & Vlek
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درطیسالهایاخیر ،بدلشدهاست .دركصحیحاز وضعیتمحیطزیست ،برایتعیین

جهانی ،
برنامههایمدیریتیگردشگری ،نقشبسیار
تغییراتالزمدرنحوة مدیریتمقاصدگردشگریوارا ة  
گرفتهوباتوجهبهظهورروندهاورویکردهاینوین


بانگاهبهآماروارقامومطالعاتصورت
مهمیدارد.
زیستمحیطیکههمگیحاکیازتأثیر چنینمسا لیدررفتارهایحفاظتیمحیطزیست

بهمسا ل
گردشگران است ،مطالعة  بینش و نگرش گردشگران داخلی و خارجی ،سطح حساسیت و می ان
تأثیرگذاری این مسا ل در رفتارهای حفاظتی آنها ،به دلیل اهمیتشان در تدوین برنامههای
نظرمیرسد .


محافظتیوگردشگریضروریبه
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش


ارزش
نوعدوستانه
H
1

H

آگاهی

3

زیستمحیطی

H
2

H
5

رفتارهای

H6

ارزش
خودخواهانه

H
4

حافظ محیط
زیست
H7

هنجار شخصی

روششناسی
پرسشنامه

کاررفتهدراینپژوهش،توصیفیبودواطالعاتودادههاوموادالزمازطریق


روشبه
و با استفاده از روش میدانی ـ پیمایشی بهدست آمد .جامعة آماری این تحقیق ،نهصده ار نفر از
مکانهای
گردشگران داخلی و خارجی بود که در زمان تحقیق (سه ماهة اول سال  )1395از  
زندیه،حافظیه،سعدیه،تختجمشید،

مجموعههایتاریخیشهرشیراز،مجموعة

گردشگریاستانفارس(
نقشرستم و آبشار مارگون) بازدید بهعمل آورده بودند .برای انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران
نهازطریقروشنمونهگیریتصادفیسادهبرابر 260نفرانتخاب

استفادهشد.بدینترتیب،حجمنمو
شد که 145نفر گردشگر داخلی ( 102نفرزنو 43نفرمرد) با میانگینسنی 34سالو  115نفر
گردشگرخارجی(73نفرزنو42نفرمرد)بامیانگینسنی52سالبودند .
اب ار سنجش متغیرهای ارزشهای نو دوستانه و خودخواهانه (نُه گویه) ،هنجارهای شخصی
(هفتگویه)،آگاهیازعواقبفاجعه(سهگویه)،رفتارهایحافظمحیطزیست(پنجگویه)بهترتیب

هایارزشهاینو دوستانهوخودخواهانهاسترن()2000واسترنوداییت 

عبارتاستاز:پرسش 
نامه
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(،)1994هنجارهایشخصیژانگ()2014ورفتارهایحافظمحیطزیستچویومورای(،)2010
نامهها
کارپ ( )1996شوالت و همکاران ( )2005و استرن ( .)2000مقیاس سنجش در این پرسش 
براساسطیفپنجگ ینهایلیکرتاز،5برابرباکامالًموافقم،تا،1برابرباکامالًمخالفم،تنظیمشده
است .
(استفادهازنظرکارشناسانومتخصصانذیربط)تأمینشده

هابهروشصوری
نامه 
پرسش 

اعتبار
است.برایسنجشپایایینی ازآلفایکرونباخاستفادهشدکهمقدارآنبرایشاخصهایتحقیق
همبستگیدرونیبینمتغیرها
دستآمدکهنشاندهندة 

بهترتیب 0/86،0/84،0/80،0/77،0/82
به

بدینترتیبمیتوانگفتکهاب ارهایسنجشازقابلیتاعتماد

برایسنجشمفاهیمموردنظراست.
هاازآزمونآماریتحلیلمسیر(بهوسیلة

ویاپایاییالزمبرخورداراست.برایتج یهوتحلیلداده
اساس نسخة )22
پی 
نرماف ار لی رل نسخة  8/7و برای تعیین ضریب آلفای کرونباخ از نرماف ار اس 

استفادهشد .

نتایج
شاخصهای مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای نمونههای موردبررسی

در جدول  ،1
(گردشگرانداخلیوگردشگرانخارجی)شاملمیانگین،انحرافاستاندارد،کجیوکشیدگیارا هشده
است .
جدول :1شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخص

گردشگران خارجی

گردشگران داخلی

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

ارزشهاینو دوستانه 

ارزشهایخودخواهانه 

آگاهیمحیطزیستی 
هنجارهایشخصی 
رفتارهایحافظمحیطزیست 

 12/52
 9/84
 7/14
 13/32
 15/75

 3/36
 3/47
 2/67
 6/28
 4/16

 14/45
 10/86
 8/03
 15/54
 14/25

 4/50
 3/42
 2/60
 5/89
 4/78

دستآمده ،کجیوکشیدگیبرای
باتوجهبهمقادیربه 

همانطورکهدرجدول 1مشاهدهمیشود ،
متغیرهایپژوهشدرهردوگروه ،کهبین-2و+2قراردارد،توزیعتمامیمتغیرهانرمالاست؛بنابراین
میتوانبرایتج یهوتحلیلیافتههایپژوهشازروشتحلیلمسیراستفادهکرد .

بینیکنندةمتغیرهایعنیبرآوردآثار
ایوپیش 


ازآنجاکهدراینپژوهشهدفبررسینقشواسطه
ومقدارواریانستبیینشدهبینمتغیرهادرمدلاست ،ازروش

مستقیم،غیرمستقیم،کل،مقدار  t
تحلیل مسیر استفاده شد .جدول  ،2اثر مستقیم و مقدار   tمربوط به متغیرهای پژوهش را نشان
میدهد .
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جدول :2برآوردهای ضرایب اثر مستقیم

برآوردها
متغیرها

گردشگران داخلی
پارامتر استانداردشده

مقدار  tبرای

گردشگران خارجی
T

پارامتر استانداردشده

مقایسة پارامترها

T

اثر مستقیم ارزشهای نوعدوستانه بر:
آگاهیمحیطزیستی 

**

رفتارهایحافظمحیطزیست 

**

 0/28
 0/23

 3/67
 2/66

**

 0/33
** 0/35

0/88
2/26

 4/25
 4/41

اثر مستقیم ارزشهای خودخواهانه بر:
آگاهیمحیطزیستی 
رفتارهایحافظمحیطزیست 

 0/11
**

 -0/26

 1/08
 3/15

** -0/22

 2/70

**

 -3/89

 -0/30

3/11
0/75

اثر مستقیم آگاهی محیط زیستی بر:
هنجارهایشخصی 
رفتارهایحافظمحیطزیست 

** 0/20
** 0/23

 2/61
2/74

** 0/27
** 0/32

 0/98
1/90

 3/49
3/98

اثر مستقیم هنجارهای شخصی بر :
رفتارهایحافظمحیطزیست 

** 0/31

 3/96

** 0/42

 1/99

 5/26
**

*

 P <0/05  P <0/01


براساس نتایج گ ارششده در جدول  ،2اثر مستقیم ارزش نو دوستانه بر رفتارهای حافظ محیط
وباتوجهبهمقدار  t= 2/66درسطح 0/01معنیداراست.اثر

زیست درگردشگرانداخلیبرابربا 0/23
کهباتوجهبهمقدار

مستقیمارزشنو دوستانهبرآگاهیمحیطزیستینی دراینگردشگرانبرابربا0/28
t=3/67درسطح0/01معنیداراست .
همچنین باتوجهبه جدول  ،2اثر مستقیم ارزش نو دوستانه بر رفتارهای حافظ محیط زیست در
معنیداراست.اثرمستقیم
وباتوجهبهمقدار  t= 4/41درسطح  0/01

گردشگرانخارجیبرابربا 0/35
کهباتوجهبهمقدارt=4/25

ارزشنو دوستانهبرآگاهیمحیطزیستینی دراینگردشگرانبرابربا0/33
درسطح0/01معنیداراست .
براساسنتایجگ ارششدهدرجدول ،2اثرمستقیمارزش خودخواهانه بر رفتارهای حافظ محیط
زیست در گردشگران داخلی برابر با  -0/26و باتوجهبه مقدار  t= 3/15در سطح  0/01معنیدار است.
بااینحال،اثرمستقیمارزشخودخواهانهبرآگاهیمحیطزیستیدراینگردشگرانبرابربا0/11استکه

معنیدارنیست .
باتوجهبهمقدار t=1/08

همچنین باتوجهبه جدول  ،2اثر مستقیم ارزش خودخواهانه بر رفتارهای حافظ محیط زیست در
وباتوجهبهمقدار  t= -3/89درسطح 0/01معنیدار است.اثرمستقیم

گردشگرانخارجیبرابربا-0/30
کهباتوجهبهمقدار2/70

ارزشخودخواهانهبرآگاهیمحیطزیستینی دراینگردشگرانبرابربا-0/22
=tدرسطح0/01معنیداراست .
براساسنتایجگ ارششدهدرجدول،2اثرمستقیمآگاهیمحیطزیستیبرهنجارهایشخصی در
معنیداراست.اثرمستقیم
اتوجهبهمقدارt=2/61درسطح 0/01
اینگردشگرانداخلیبرابربا0/20کهب 
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کهباتوجهبهمقدار

آگاهیمحیطزیستیبررفتارهایحافظمحیطزیستدراینگردشگرانبرابربا0/23
t=2/74درسطح0/01معنیداراست .
همچنینبراساسجدول،2اثرمستقیمآگاهی محیطزیستیبرهنجارهای شخصی درگردشگران
کهباتوجهبهمقدارt=3/49درسطح0/01معنیداراست.اثرمستقیمآگاهیمحیط

خارجیبرابربا0/27
کهباتوجهبهمقدار  t= 3/98در

زیستیبررفتارهای حافظ محیط زیستدراینگردشگران برابربا 0/32
سطح0/01معنیداراست .
براساسنتایجگ ارششدهدرجدول،2اثرمستقیمهنجارهای شخصی بررفتارهای حافظ محیط
معنیداراست.بهعالوه،
وباتوجهبهمقدارt=3/96درسطح 0/01

زیستدرگردشگرانداخلیبرابربا0/31
اثرمستقیمهنجارهایشخصیبررفتارهایحافظمحیطزیستدرگردشگرانخارجینی برابربا0/42و
باتوجهبهمقدارt=5/26درسطح0/01معنیداراست .


درادامه،بهبحثپیراموناثرغیرمستقیممتغیرهابریکدیگرمیپردازیم
جدول  :3برآورد ضرایب اثر غیرمستقیم
برآوردها
متغیرها

گردشگران داخلی
پارامتر استانداردشده

گردشگران خارجی
T

پارامتر استانداردشده

T

اثر غیرمستقیم ارزشهای نوعدوستانه بر :
هنجارهایشخصی 
رفتارهایحافظمحیطزیست 

**

 0/09
** 0/12

 3/14
3/86

*

 0/05
* 0/06

 2/41
 2/33

**

 3/70

**

 3/62
3/55

 0/11
** 0/10

اثر غیرمستقیم ارزشهای خودخواهانه بر:

هنجارهایشخصی 
رفتارهایحافظمحیطزیست 

 0/02
** 0/07

 0/83
3/47

**

 4/10

اثر غیرمستقیم آگاهی محیط زیستی بر:

رفتارهایحافظمحیطزیست 

 0/11

 0/13
**

P <0/01

 *P <0/05


براساس نتایج گ ارششده در جدول  ،3اثر غیرمستقیم ارزش نو دوستانه بر رفتارهای حافظ محیط
باتوجهبه مقدار  t= 3/86در سطح  0/01معنیدار است.

زیست در گردشگران داخلی برابر با  0/12و 
همچنیناثرغیرمستقیمارزشنو دوستانهبررفتارهایحافظمحیطزیستدرگردشگرانخارجیبرابربا
باتوجهبه تأییداینفرضیه،آگاهی محیط

باتوجهبه مقدار  t= 3/55در سطح  0/01معنیدار است.

 0/10و 
زیستیوهنجارهایشخصیدررابطةبینارزشنو دوستانهورفتارهایحافظمحیطزیستنقشواسطه
ایفامیکند .
باتوجهبهنتایجگ ارششدهدرجدول،3اثرغیرمستقیمارزشخودخواهانهبررفتارهایحافظمحیط

باتوجهبه مقدار  t= 2/33در سطح  0/05معنیدار است.

زیست در گردشگران داخلی برابر با  0/06و 
همچنیناثرغیرمستقیمارزشخودخواهانهبررفتارهایحافظمحیطزیستدرگردشگرانخارجیبرابربا
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باتوجهبهتأیید این فرضیه ،آگاهی محیط

باتوجهبه مقدار  t= 3/47در سطح  0/01معنیدار است.

 0/07و 
زیستی و هنجارهای شخصی در رابطة بین ارزش خودخواهانه و رفتارهای حافظ محیط زیست نقش
واسطهایفامیکند .
براساسنتایجارا هشدهدرجدول،3اثرغیرمستقیمآگاهیمحیطزیستیبررفتارهایحافظمحیط
باتوجهبه مقدار  t= 3/70در سطح  0/01معنیدار است.

زیست در گردشگران داخلی برابر با  0/11است و 
همچنین اثر غیرمستقیم آگاهی محیطزیستیبر رفتارهای حافظ محیط زیست در گردشگران خارجی
باتوجهبه تأیید این فرضیه،

باتوجهبه مقدار  t= 4/10در سطح  0/01معنیدار است.

برابر با  0/13است و 
هنجارهای شخصی در رابطةبینآگاهیمحیطزیستیورفتارهایحافظمحیطزیستنقش واسطهایفا
میکند .
درادامهواریانستبیینشدة متغیرهادرمدلموردنظرپژوهشحاضر ،درهردوگروهگردشگران

داخلیوخارجیارا هشدهاست(جدول .)4





     

جدول  :4واریانس تبیینشدة متغیرهای پژوهش
متغیر

گردشگران داخلی

گردشگران خارجی

آگاهیمحیطزیستی 
هنجارهایشخصی 
رفتارهایحافظمحیطزیست 

 0/23
 0/29
 0/36

 0/20
 0/25
 0/32


شاهدهمیشود،بیشترینوکمترینمی انواریانستبیینشدةمتغیرهای

همانطورکهدرجدول4م
وبهترتیب
پژوهشدرگردشگرانداخلیمربوطبهرفتارهایحافظمحیطزیستوآگاهیمحیطزیستی 
برابربا0/36و0/23است.درگردشگرانخارجینی بیشترینوکمترینمی انواریانستبیینشدهمربوط
بهرفتارهایحافظمحیطزیستوآگاهیمحیطزیستیاستکهبهترتیببرابربا0/32و0/20است .
برای بررسی برازندگی مدل از شاخصهای برازندگی استفاده شده است .بهطورکلی از میان
هایبرازندگیمتنوعیکهوجوددارد،شاخصهایبرازشGFI،CFI،RMSEA،x2/dfوAGFI


مشخصه
دراینپژوهشبهکاررفتهکهدرجدولزیرگ ارششدهاست.

جدول  :5مشخصههای نکویی برازندگی مدل پیشبینی رفتارهای حافظ محیط زیست در گردشگران داخلی و خارجی
مشخصه

برآورد داخلی

برآورد خارجی

نسبتمجذورکایبهدرجهآزادی) ( x2/df
شاخصبرازندگیتطبیقی) (CFI
شاخصنکوییبرازش) (GFI
شاخصتعدیلشدةنکوییبرازش) (AGFI
جذربرآوردواریانسخطایتقریب) (RMSEA

 1/53
 0/97
 0/95
 0/94
 0/059

 1/43
 0/93
 0/93
 0/92
 0/065
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مشخصههای نکویی برازش ،که درجدول  5گ ارش شده است ،برازش مدل پیشبینی

باتوجهبه 

رفتارهای حافظ محیط زیست دردوگروهگردشگران داخلیوخارجیدرسطحنسبتاً خوبیاست.در
شدههمراهباپارامترهایبرآوردشده(مقادیراستاندارد)برایگردشگران


ادامه،نمودارهایمسیرمدلبرازش
داخلیوخارجیبهصورتجداگانهارا هشدهاست .
شکل  :2نمودار مسیر مدل پیشبینی رفتارهای حافظ محیط زیست در گردشگران داخلی 

شکل  :3نمودار مسیر مدل پیش بینی رفتارهای حافظ محیط زیست در گردشگران خارجی
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بحث و نتیجهگیری
دراینپژوهشعواملمؤثر بر رفتارهایحافظمحیطزیستدربینگردشگراناستانفارسو آثار
مستقیموغیرمستقیمآنهابایکدیگروبامتغیررفتارهایحافظمحیطزیستبررسیشد .

فرضیههایموجود ،بهج زیرفرضیه هایاثرارزشخودخواهانهبررفتارهای

باتوجهبه تأییدهمة 

حافظمحیطزیستدرگردشگرانداخلیوخارجیکهردمیشود،بینضرایباثرمستقیممتغیرهای
پژوهشدرمدلهایمربوطبهگردشگرانداخلیوخارجیتفاوتوجودداردومدلمفهومیپژوهش

است.عالوهبراین ،مدلروابط

حاضرمدلخوبیبرایگردشگراندرخصوص رفتارهایمحیطزیستی 
اساسی بین متغیرها و متغیرهای مدل رفتار حافظ محیط زیست را بررسی میکند و به آن اعتبار
دستآمدهازبررسیکلیمدلحاکیازآناستکهبیشترینمی اناثرکلمربوط
نتایجبه 

میبخشد .

بهمتغیرآگاهیمحیطزیستیبررفتارهایحافظمحیطزیست درگردشگرانداخلی 0/37است .و
بیشتریناثرکلمربوطبهمتغیرارزشنو دوستانهبررفتارهایحافظمحیطزیستومتغیرآگاهی
محیطزیستیبررفتارهایحافظمحیطزیستدرگردشگرانخارجی0/45است.بیشترینمی اناثر
مستقیمدرگردشگرانداخلیمربوطبهمتغیرهنجارهایشخصیبررفتارهایحافظمحیطزیستدر
گردشگران خارجی   0/42است و بیشترین می ان اثر مستقیم در گردشگران خارجی مربوط به اثر
مستقیمهنجارهایشخصیبررفتارهایحافظمحیطزیست 0/45است .متغیرهنجارهایشخصی
بیشتریناثرمستقیمرابر رفتارهایحافظمحیطزیستدرگردشگرانداخلیوخارجیداشت.نتایج
دستآمده در این تحقیق با تحقیقات حقیقی و خلیل ( ،)1390احمدیان و حقیقتیان (،)1395
به 

امرانو همکاران ( )2014ولووهمکاران ()2012همخوانیدارد.گردشگرانعضوهایفعالمرک ی
ظرفیتهای

درحفاظتمحیطهایگردشگرپذیرندوبایدبدانندکهتوجهبهمحیطزیستدرتوسعة 

زیستمحیطیاثر

گیریهای
گردشگریبسیارمهماست.همچنینبایدبدانندکه چهعواملیبرجهت 
میتواندبرتغییرودگرگونینیتگردشگراندرداشتنرفتارهای
گیریهاچگونه 
گذاردواینجهت 


می
زیستمحیطیاثربگذارد .

مشکالت مربوط به محیط زیست و اهمیت حفاظت از محیط زیست مسئلهای جهانی است.
فرهنگعاملاصلیوموتورتوسعة پایداروحفاظتازمحیطزیستاست.دربینانبوهگردشگرانی
کهانتظارمیرودرفتارهماهنگبا

ند،گروههاییوجوددارند 

کهمشتاقمسافرتبهنقاطگردشگریا

هرچهدغدغههایمحیطزیستیبیشترباشد،توجهبهحفظمحیطزیست

محیطزیستداشتهباشند.
میشود.دانشمحیط
گردیواستفادهازمحصوالتبابرچسبهایمحیطزیستیبیشتر 


درطبیعت
زیستییکیازمتغیرهایمستقلدرپیشبینیرفتارهایحفاظتیمحیطزیستگردشگراناست و

گردشگرانبادانشمحیطزیستیبیشترتمایلقویتریبرایمشارکتدررفتارهایحفاظتیمحیط

عنوانعاملعمدهایاز


محیطزیستاغلببه
زیستدارند.همچنیندانشبر نگرشتأثیرگذاراست .
کششدرحرکاتگردشگریدرنظرگرفتهمیشودوبهمطلوبیتوجذابیتمقصدگردشگری کمک

حسابمیآید.رفتارهاینامناسبوبدبعضیاز


کندودرصنعتگردشگرییکداراییضروریبه

می
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محیطزیستومنابعممکناستباعثخرابشدناکوسیستمهاومقاصدگردشگریشود.

ساکنانبا
دولت و شرکت های خدمات مسافرتی باید سعی کنند با تغییر نگرش در گردشگران آنها را به
آنها
گردشگریسب ترغیبکنند،زیرافقدان دركمردمازنقشیکهدرتخریبمحیطزیستدارند ،
کننده است ،سوق میدهد.

را به ثبات در تغییر رفتار ،بهویژه رفتارهایی که از نظر آنها محدود
تهاییمانندتغییردربستة سفر،
ذینفعاننی میتوانندبافعالی 
آژانسهایخدماتمسافرتیوبقیة  

تبلیغات درجهت گردشگری سب و کاهش قیمت سفر سب و ارا ة خدمات بهتر به حفاظت محیط
ند.همچنینپیشنهادمیشود کهدولتومسئوالنوسازمانمیراثفرهنگیونی 

زیستکمککن
مثلآژانسهایخدماتمسافرتی ،ازطریقتشویقوترویجفرهنگطبیعتدوستیو

بخشخصوصی ،
ازطریقچاپبروشوروکتابچههایآموزشی

گردیواجرایبرنامههایآموزشیواطال رسانی،


طبیعت
وپخشبرنامههایمرتبطباحفاظتمحیطزیستازصداوسیما،تعهداخالقیومسئولیتپذیریرا

درگردشگرانبهوجودآورند .
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