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دوستانه و خودخواهانه بر رفتارهای  های نوع فرهنگی روابط ارزش مدل علّی تطبیقی میان

 ای آگاهی و هنجار شخصی محیطی گردشگران: نقش واسطه حفاظتی زیست

 4،مرضیهتاجوران3رهکریمیفرد،طاه2احمدرستگار، 1محمدحسنصیف
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 چکیده

جهانحفظمحیطزیست مسا لروز دوراناف ایشآگاهیاست.یکیاز محیطهایدورانمعاصر

بزیستی توجه ارتقاهو در کمیتحیاینقشمحیطزیستسالم عواملت.انساناستکیفیتو

کهکنندهایمرتبطبامحیطزیستسالمموردنظرایفاینقشمیهاوبرنامهبسیاریدرتوفیقطرح

ترینمهمانسانبرمحیطاطرافخود،یکیازتأثیربهباتوجهست.هاآنترینمهمنیرویانسانییکیاز

،بهکهاینخودمینهاستفرهنگعمومیدراینزیارتقا،محیطزیستیاقداماتبرایرفعمشکالت

آگاهی.نیازمنداستمحیطزیستةآموزشدربار ازمحیطزیستیهایبنابراینمحتاجآنیمکه را

ازایندرآوریمی صورتج بهفرهنگعمومی هدفبررسیعواملفرهنگیو،رو. با پژوهشحاضر

مؤثراجتماعی سال نگرشمحیطزیستیگردشگراندر یافت1395بر بدینمنظورانجام برای،.

کهشاملگردشگرانداخلیوخارجیاستانفارسبود،از،آماریاینتحقیقپیمایشیةجامعتعیین

هاحاکیازآنعنواننمونهانتخابشدند.یافتهنفربه260ودرمجمو شداستفادهنامهپرسشاب ار

ازطریق،صورتمستقیموغیرمستقیمبه،ترتیبوخودخواهانهبهدوستانهنو بودکهمتغیرهایارزش

ایآگاهیمحیطزیستیوهنجارهایشخصیبررفتارهایحفاظتیمحیطزیستیمتغیرهایواسطه

.استدارداشتهگردشگرانداخلیوخارجیاثرمعنی
 

دوستانه،ارزشخودخواهانه،رفتارهایحافظمحیطزیست،هنجارارزشنو  کلیدی: های هواژ

آگاهیمحیطزیستیشخصی،
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 مقدمه

منابعوعواملوشرایط طبیعتومحیطزیستموهبتیخداوندیاستکهازمجموعهموجودات،

.آیدوجودمیهماهنگیکهدراطرافهرموجودزندهوجودداردوادامةحیاتبهآنوابستهاست،به

 و زندگی ااصلیةکنندتأمینمحیطزیستمحل نیازهای اهمیتآنترین بر روز هر استو نسان

امامتشواف ودهمی رویهوبدونبیةبهاستفاد،خاکیةاشبراینکرسفانهانساندردورانسلطهأد.

آلودگیبرنامه ایجاد منابعطبیعی، خاكری یاز بینبردنتوانوهایخطرناكدر از و هوا آبو

است پرداخته آن اکبرزاده،زیستی و رو38:1390)ادهمی روند ف ایندبه(. گردشگریةرشد

محیطیمتشکلازنگرانی گردشگریدر بدیهیاستکه است. اف ایشداده هایمحیطزیستیرا

گیاهانگیردصورتمیهایطبیعیجاذبه محیططبیعیاز زیستگاهو. شانتشکیلهایجانورانو

محیمی کیفیت بهبود باعث است ممکن گردشگری اگرچه زیستشودشود. ومی،ط منابع تواند

تواندمی،ری یواجرایمناسبهمراهنباشدهایطبیعیراتخریبکند.اگرگردشگریبابرنامهجاذبه

سازد، آلوده سواحلرا کند، تولید زباله جمعیتشود، موجبازدحام کند، نابود را زندگیگیاهان

وجوداسکانبهةرامحدودکند،مشکالتیدرزمینوسازشود،فضاهایبازساختةرویموجباف ایشبی

بنابراینبرایاینکهمردمبهسفرکردنادامهةآوردونیازهاوساختارجامع نادیدهبگیرد. می بانرا

وبرایپایداریندداریکهایطبیعیحفاظتونگهگردشگریبایدازمحیطزیستوجاذبه،دهند

)راسخیوهمکاران،هااعمالکندبرداریازآناستفادهوبهرهةنهاییدرزمیهرچهبیشتر،محدودیت

73:1395.)

رفتارهایمثبتةنفعانشودوبهتوسعتواندباعثقدرتواشتیاقدرذیاگرچهگردشگریمی

حفاظتکمککندخصوصدر همکاران،1)آرنبرگرمحیطزیستو 50:2012و ولییکرفتار(،

وتواندتأثیراتناخواستةفراوانیدرسایرمکانوزمانیمعینمیمخربمحیطزیستیدرمکان ها

صدماتجبرانزمان باشدو داشته بومها زندگینسلسازگانناپذیریبر و واردهایآینده هایفردا

2آورد)نیاووپانوپودل نظرپایدارناممکنبهةیابیبهتوسعدرچنینشرایطیدست(.1346:2011،

رابطچ،رسدمی توسعةراکه محیطزیسترابطهةبین و محیطپایدار غفلتاز استو ایدوسویه

دست از مانع زیست توسعه اهداف به مییابی همکاران،شود و ازطرفی69:1390)گراوندی .)

هایکنندکهنگرشبیانمی(1392بهنقلاز)فاضلیوجعفرصالحی،(1995)وهمکاران3ویترسیون

گرایانه،مذهبی،محیطزیستیوملیاست.هایخاصفایدهارزشةودتحتسیطرمحیطزیستیخ

هانگرشمحیطزیستیکردهدهدتحصیلاروپانشانمیةشدهدرپنجکشوراتحادیهایانجامپژوهش

متمناسب نی  رفتارشان و همیننگرشأتریدارند از براساسمالحظاتزیستثر محیطی،هاستو

زنانبیشترازمردانموافقرفتارهایمناسبمحیطشخصیاستفادهمیةنقلیةکمترازوسیل کنند؛

دهند؛وهایمحیطیرابیشترانجاممیهاوتوجهبهبرچسبسازیزبالهندواعمالینظیرجداازیست
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چهاگر.ندامردمدرحالتکلیبااقداماتتنبیهیوتنظیمیبرایایجادرفتارهایمحیطزیستیموافق

پایینةینافرادطبقنشود.همچآید،موافقتکمترمیهاپیشمیدرمواردیکهاجرایعملیسیاست

اند.هایمحیطزیستیمخالفطبقاتاجتماعیبااعمالسیاستةبیشازبقی

می باشد، داشته کامل سالمت فرهنگی اگر استفادازطرفی زیست، محیط سالمتی از ةتواند

مآینده از جامعهنگرانه سالمتمحیطزیستهر سالمتجامعهصحبتکند. ضامننابعطبیعیو

است وابسته؛سالمتکاملآن یکدیگر به ایندو بگیریم،بدینمعنیکه نادیده یکیرا اگر و اند

از منابعطبیعیدیگرینی  از فرهنگاستفاده همچنینمردم رفت. بینخواهد امکاناتمحیطو

فرهنگهم ی نیاموختهزیستیو محیطرا درونینکردهستیبا را آن یا اکبرانداند زاده،)ادهمیو

حوادث بینیکاهشفاجعهاثرزیادیدارد.برایپیش،دربسیاریازمطالعات،(.ادراكخطر39:1390

هاوشناختامادرافکارآن،گذاردمستقیمنمیتأثیروفجایعبررفتارهایمردمحافظمحیطزیست

آناز اعتقاداتمحیطزیستی و هنجارهایشخصی و احساسات و خود استتأثیرها )واستگذار

.(66:2008وهمکاران،1فجال

مطالعاتصورت و ارقام و آمار به نگاه بابا و رویکردهاینوینبهتوجهگرفته و روندها بهظهور

رهایحفاظتیمحیطزیستچنینمسا لیدررفتاتأثیرکههمگیحاکیاز،مسا لمحیطزیستی

ومی انهاآنگردشگرانداخلیوخارجی،سطححساسیتبینشونگرشةمطالعاست،گردشگران

هایمحافظتیشاندرتدوینبرنامهدلیلاهمیتها،بهگذاریاینمسا لدررفتارهایحفاظتیآنتأثیر

(.86:1390)حقیقیوخلیل،رسدنظرمیوگردشگریضروریبه

ازط حساسیترفی از ظرافتآگاهی و فرصتها درك و طبیعت نظام در موجود وهای ها

ضرورتیانکارناپذیربرایبرنامه کشوراستةری انتوسعتهدیدهایموجوددرمحیطزیست، .پایدار

عواملفرهنگیبرحفظمحیطزیستورفتارهایتأثیربنابراینپژوهشحاضرباهدفشناختمی ان

برمبنایمطالعمحیطزیستی گردشگرانارزشةو از گروه ادراکاتدو دانشو هنجارشخصی، ها،

یایشاندراستانفارسصورتگرفتهاست.محیطزیستهابررفتارآنتأثیرداخلیوخارجیو
 

 مبانی نظری 

اشتغال و اقتصادی م ایای از غیر که است فعالیتی گردشگری فرهنگتأثیرزایی، و اجتماعی یات

همچنیناینصنعتدارایپیامدهایمتفاوتیاستکهمی بهبسیاریدارد. نیرویةمن لتوانآنرا

توسع ةمحرك کشورها تمام در توسعنمیدانست.اقتصادی که گفت گردشگریةتوان باصنعت

نایع،گذاریدرآنرابادیگرصنخواهدبود،ولیبایدنتایجومنافعحاصلازسرمایههمراهمشکالت

بایداف ودکهدرعصرحاضرد.عالوهکرمقایسه،درکشورهایدرحالتوسعهخصوصاً ،برنکاتفوق،

به بهجهانگردیدرمقاممقایسهباصنایعدیگر، آلودگیمحیطزیست، عنوانیعنیدورانمبارزهبا

هایطبیعییبایبدینمعناکهحفظمحیطزیستوز؛شودصنعتیبدونآثارشدیدآلودگینگاهمی

جهانگردی ارتباطتنگاتنگبا رفتارهای134:1391)ه ارجریبیونجفی،استدر ازطرفیامروزه .)
                                                           

1.vastfjall  
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به موردمؤثرگذارترینعواملتأثیرترینوعنوانیکیازمهممحیطزیستیانسان، برمحیطزیست،

.(53:1395)احمدیانوحقیقتیان،توجهبسیاریازپژوهشگرانقرارگرفتهاست

بسیاریازگردشگرانبراین،2000گرفتهتوسطفورلووکناتدرسالتحقیقاتصورتبراساس

منفیرابرمحیطزیستداشتوتأثیرکمترینتوانازسفرمییباورندکهبابرگ یدنسبکجدید

بهقدریبهاینمشارکت فرد هر اهمیتاستکه مربوطحا   حلمسا ل استدر قادر بهتنهایی

هایگذاربرفعالیتتأثیرتعیینعواملمنظوربهد.تحقیقاتفراوانیکنمحیطزیستنقشبس اییایفا

درتحقیقاتزیادینشان،نمونهبرایافراددرارتباطبامحافظتازمحیطزیستصورتگرفتهاست.

 شده داده ویکه جمعیتگیژمیان یروان شناختی،های از نگرش و شخصیت وشناختی، سو ک

،1)ساپلیکوهایگردشگراندربرابرمحافظتمحیطازسویدیگرارتباطمعناداریوجودداردفعالیت

72:2009).

کههنجارهایذهنیعاملکنندشناسیایننظریهرابیانمیروانةشمارزیادیازمطالعاتحوز

هنجارهایذهنی قصدانجامرفتاراست. اندازهرفتادیگرانبرتأثیرمهمیدر را اگر.کندگیریمیر

انتظاراتاجتماعی انجام موردبحثبر راباشد،رفتار فردآنرفتار داردکه احتمالبیشتریوجود

بینیمقاصدهادرپیشهنجارهایذهنینسبتبهنگرش،هایگذشتهپژوهشبنابرنتایجانجامدهد.

(.2،2010:635)ماهرومادیتریداردرفتاریگردشگراننقشمهم

 انجامبا مطالعات و نظریات بر ،شدهمروری مسئوالنمؤثرعوامل رفتار راةبر زیستی محیط

توانبهچهاردستهتقسیمکرد:می

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

 .نگرشمحیطیو...

 هادانشومهارت:عواملشناختی.2

.سطحتحصیالت؛درآمد؛جنس؛سن:شناختیعواملجمعیت.3

4 بیرونی. عوامل فشار؛گروه: اینفرصتهای مانند و رفتار انتخاب برای وهایی )متقی ها

 (.156:1391گویه،همتی

سازیهنجارشوارت مدلفعال،برایتوضیحرفتارهایمحیطزیستیگوناگونهاینظریهیکیاز

توسعهمیتوضیحرفتارنو NAM)ام)آان.تاس(1977) سازیهنجارمدلیفعالدهد.دوستانهرا

رفتارهنجارهایاخالقیبرتأثیر(توسعهیافتهوبرایتج یهوتحلیل1975)استکهتوسطشوارت 

می درواقعاناستفاده بعددرزمیندوستانهنو رفتارهای،امآشود. و توضیحداد زیستمحیطةرا

رفتارهادرپاسخبههنجارهایشخصییااحساساتاخالقیضروریرخآام،انپذیرفتهشد.براساس

میدهدوهنجارهایشخصیوقتیفعالمیمی کنندکهرفتارهایخاصشودکهافرادآگاهیپیدا

(.154:2013)بامبرگ،ناسازگاریبادیگرانیابامحیطباشدةممکناستنتیج

                                                           
1. Suplico 

2 .Maher & Mady 
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1تئورینوینمحیطزیستیهمچنین
 (NEP)،(1978)بارتوسطدونالپوونالیرکهاولین

برگیریدیدگاهمنظوراندازهبه هایاساسیعمومیدرموردطبیعتوارتباطباآنتوسعهپیداکرد،

محدودیتدرگیری طبیعت، با داشتهایانسان طبیعتتمرک  نقشمناسبانساندر و هایرشد

.(13:1394کاران،)توکلوهم

باوروهنجار2000)استرنوهمکارانش،براینعالوه (راVBN)2(یکچارچوبتئوریارزش،

)ةبرایمطالع محیطزیستیارا هدادندکهبهتئوریارزششوارت  مشهور1975رفتار بهاست( و

ونالیرNEPتئوریارزش ایننظریهشودمتصلمی (1975)شوارت ،NAT3و(1978)الپو .

روانةدرزمین زیست، پیشمحیط و زیستشناسی محیط حافظ رفتارهای گستردهبهبینی صورت

(.94:1391قلی،)صالحیوامامشوداستفادهمی

رفتارهایمحیطزیستی قرنحاضر، به،در ترینمهمعنوانیکیاز درگذارترینعواملتأثیرو

شناسانمحیطزیستقرارگرفتهاست.رفتارهایمحیطموردتوجهبسیاریازجامعه،محیطزیست

خودنی ازعواملی،گذارندمیتأثیرزیستیضمناینکهبربیشترمسا لوتهدیدهایمحیطزیستی

عواملفرهنگیبررفتارهایمحیطزیستیتأثیرپذیرند.پژوهشحاضرباهدفشناختمی انمیتأثیر

مسئوالنهانجامگرفتهاست.



 پژوهش ةینپیش

تنهاآرامشوامنیتمحیطزیستینهةاست.فاجعیکیازمسا لروزجهانحفظمحیطزیستئلةمس

،هنوزمتعددهایکند.باوجودپژوهشبلکهسالمتیوهستیراتهدیدمی،ربایدرااززندگیانسانمی

عواملیسببمیئاینمس چه روشننیستکه جامعهله رفتار فرد مراقبتازةپسندانشود حفظو

(.2010)پرکین ،محیطزیستراانجامدهد

،نشانیافتدانشورفتارمحیطزیستیانجاموپژوهشیکهباهدفبررسیشکافنگرشنتایج

تواندمتفاوتودارایمی،بستهبهموقعیت،دادکهرفتارهایمحیطزیستیهریکازکنشگرانانسانی

گردشگراهمیتویژه گروهایباشد. بهانازجمله که رفتارهایتأثیردلیلشدتهاییهستند اتیکه

آن زیستی بهمحیط مقصد اجتماعات محیط بر میها معرضمطالع،گذاردجا محیطةدر رفتاری

مقالهازیستی این در ازتأثیر،ند. نمونه رفتارهایمحیطزیستیدو بر نگرشی و متغیرهایذهنی

می بررسی یافته.دشوگردشگران بهطبق همدستهای آزمون و پیرسآمده محیط،نوبستگی رفتار

ارزش با گردشگران انگی زیستی و فرهنگی تصور زیستی، محیط رابطةهای مستقیمةفرهنگی

معناداریةکهبیندانشمحیطزیستیورفتارمحیطزیستیگردشگرانرابطدرحالی،معناداریدارد

(1392)فاضلیوصالحی،دشمشاهدهن

پژوهش از حاصل بررسیکهینتایج هدف تأثیربا وعبیشتر اجتماعی بهامل املوعنسبت

                                                           
1. New Environmental Paradigm 

2. value-belief-norm 
3. Norm Activation Theory 
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،درجهتحفظمحیطزیست،اقتصادیبرعملکردزنان بیانگرآنشهرستانآباداندر انجامیافت،

قحقیدارد.تتأثیراستکهعواملاجتماعیبیشازعواملاقتصادیبرعملکردزناندرمحیطزیست

حفظمحیطزیستاطرافدراقتصادیاستکهبرعملکردزنانـحاضردرپییافتنعواملاجتماعی

(.1391)نامداریونجفیان،استمؤثرخودوخانوادهآنان

عنواننگرانی با پژوهشیکه دردر رفتار نگرشو محیطزیستو رفتار هایمحیطزیستیو

سرعترشدپیدااقتصادچینبه1978کهبعدازسالشهریچینانجامیافت،مشخصشدةجامع

هایآنضایعاتاقتصادی،کشمکشاصلیکردومشکالتمحیطزیستیزیادیپدیدارشدکهدلیل

کمشدنسالمتیبود هاچینیکهبرنگرشورفتارآزمایششودالزمبودفاکتورهایی.اجتماعیو

:استموارداینهاشاملهایمحیطزیستیدرچینیانیدهدکهنگرنتایجنشانمی.گذاردمیتأثیر

دهدکههانشانمیپی.یافتهایرفتارهایحافظمحیطزیستومشکالتمحیطزیستیداخلیوان

هابرایطورکهتحلیل .هماناستبهج جنسودرآمداثردیگرمتغیرهایفردیهمانندالگویغرب

نشانمیفراواةمتغیرهایسطحشهریفرضی ةگویدسطحدرآمدسراندهدومینیووفورنعمترا

هایمحیطکندکهبخشیازنگرانیاستداللمی،هایمحیطزیستیقرارداردنگرانیتأثیرملیتحت

وخامتمشکالتمحیطزیستیاستوموضوعاتومشکالتمحیطزیستیدراینجاةزیستینتیج

شودطورکاملپشتیبانینمیبه محیطزیستیةهایآیندهاییبراینگرانینمطالعهدستورالعملای.

1)لووکندپرمیهاوشکافمهمنگرشورفتارهایمحیطزیستیرادرمیانچینیکندفراهممی
و 

.(2012همکاران،

جهت عنوان با گیریپژوهشی زیستی محیط ذیتأثیرهای محافظتی رفتارهای در نفعانگذار

 نگرشمحیطتأثیرگردشگریو مشخصشدکه یافتو مدیریتمناطقگردشگریانجام در گذار

مناطقحفاظتزیستیمی در روندگردشگریپایدار توانددر باشدتأثیرشده همچنیننتایج.داشته

نفعانگردشگریمتفاوتاستوبههایمحیطزیستیدرمیانذیگیریحاکیازآنبودکهجهت

2)امراناستحکومتوابستهبموزیراطالعاتومنافعاقتصادی،آگاهیو
 .(2014،وهمکاران 

به استکهنتایجپژوهشیکه آن یافتبیانگر حافظمحیطزیستانجام تشویقرفتار منظور

سهموپتانسیل.دراینپژوهش،شدتبهالگوهایرفتارانسانبستگیداردکیفیتمحیطزیستبه

کلییكوترویجرفتارحافظمحیطزیستبررسیکردندوچارچوبشناسیمحیطیرابرایدرروان

سازیطراحیوپیاده-3؛بررسیعواملاصلیدررفتار-2؛شناساییرفتارتغییرکرده-1ارا هدادند:

ةمداخالتوچگونگیتجربآثارارزیابی-4؛محیطزیستیآثارمداخالتتغییررفتاریبرایکاهش

هاتاکنونوروشنهایآشکارآنرچهارموضو موردمطالعهوشناساییکاستیشناسانمحیطیدروان

.(3،2009ولک کردنمسا لعمدهبرایتحقیقاتآینده)استگو

داشتنآگاهیازوضعیتمحیطزیستوبررسیروندتغییراتآنبهموضو موردتوجهمجامع

                                                           
1. Liu 
2. Imran 
3. Steg & Vlek 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517713001350
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494408000959
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494408000959
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برایتعیین،وضعیتمحیطزیستدركصحیحاز.بدلشدهاست،هایاخیردرطیسال،جهانی

نقشبسیار،هایمدیریتیگردشگریبرنامهةمدیریتمقاصدگردشگریوارا ةتغییراتالزمدرنحو

بهظهورروندهاورویکردهاینوینگرفتهوباتوجهبانگاهبهآماروارقامومطالعاتصورتمهمیدارد.

چنینمسا لیدررفتارهایحفاظتیمحیطزیستتأثیریکههمگیحاکیازمحیطزیستبهمسا ل

 می انةمطالعاست،گردشگران و حساسیت سطح خارجی، و داخلی گردشگران نگرش و بینش

آنتأثیر حفاظتی رفتارهای در مسا ل این اهمیتگذاری دلیل به برنامهها، تدوین در هایشان

رسد.نظرمیمحافظتیوگردشگریضروریبه
         

 مدل مفهومی پژوهش :1شکل 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی روش

نامهپرسشهاوموادالزمازطریقکاررفتهدراینپژوهش،توصیفیبودواطالعاتودادهروشبه

روشمیدانی از استفاده با و بهـ جامعپیمایشی تحقیق،ةدستآمد. این ازنهصده ارآماری نفر

خارجی و داخلی بودگردشگران در تحقیقکه ماهزمان ة)سه سال 1395اول از هایمکان(

جمشید،زندیه،حافظیه،سعدیه،تختةهایتاریخیشهرشیراز،مجموعمجموعهگردشگریاستانفارس)

مارگون(نقش آبشار بهرستمو عملآوردهبازدید فرمولکوکرانبودند. از نمونه برایانتخابحجم

بدینترتیب،حجمنمو نفرانتخاب260گیریتصادفیسادهبرابرنهازطریقروشنمونهاستفادهشد.

 داخلی)145کهشد گردشگر 102نفر 34میانگینسنیبانفرمرد(43نفرزنو نفر115سالو

.ندسالبود52میانگینسنیبانفرمرد(42نفرزنو73گردشگرخارجی)

ارزش سنجشمتغیرهای نو اب ار خوهای و شخصیدوستانه هنجارهای گویه(، )نُه دخواهانه

ترتیب)هفتگویه(،آگاهیازعواقبفاجعه)سهگویه(،رفتارهایحافظمحیطزیست)پنجگویه(به

(واسترنوداییت 2000دوستانهوخودخواهانهاسترن)هاینو هایارزشنامهعبارتاستاز:پرسش

ارزش 

 دوستانه نوع

ارزش 

 خودخواهانه

آگاهی 

 یمحیط زیست

 هنجار شخصی

رفتارهای 

حافظ محیط 

 زیست

H

3 

H

1 

H

2 

H

4 

H

5 
H6 

H7 
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(،2010هایحافظمحیطزیستچویومورای)(ورفتار2014(،هنجارهایشخصیژانگ)1994)

همکاران)1996کارپ) و شوالت  استرن)2005( و اینپرسش2000( مقیاسسنجشدر هانامه(.

،برابرباکامالًمخالفم،تنظیمشده1،برابرباکامالًموافقم،تا5ایلیکرتازبراساسطیفپنجگ ینه

است.

شدهتأمینربط()استفادهازنظرکارشناسانومتخصصانذیوریروشصهابهنامهپرسشاعتبار

آلفایکرونباخاستفادهشدکهمقدارآنبرایشاخص برایسنجشپایایینی از هایتحقیقاست.

بستگیدرونیبینمتغیرهاهمةدهنددستآمدکهنشانبه82/0،77/0،80/0،84/0،86/0ترتیببه

توانگفتکهاب ارهایسنجشازقابلیتاعتمادبدینترتیبمی.ظراستبرایسنجشمفاهیمموردن

برایتج یهوتحلیلداده پایاییالزمبرخورداراست. ازآزمونآماریتحلیلمسیر)بهویا ةوسیلها

لی رلنسخنرم نرم7/8ةاف ار برایتعیینضریبآلفایکرونباخاز اسو (22ةاسنسخاسپیاف ار

هشد.استفاد



 نتایج

 جدول نمونهشاخص،1در برای پژوهش متغیرهای توصیفی آمار به مربوط موردبررسیهای های

)گردشگرانداخلیوگردشگرانخارجی(شاملمیانگین،انحرافاستاندارد،کجیوکشیدگیارا هشده

است.
 

 های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش : شاخص1جدول

 

کجیوکشیدگیبرای،آمدهدستهبهمقادیربباتوجه،شودمشاهدهمی1همانطورکهدرجدول

+قراردارد،توزیعتمامیمتغیرهانرمالاست؛بنابراین2و-2کهبین،متغیرهایپژوهشدرهردوگروه

یلمسیراستفادهکرد.هایپژوهشازروشتحلتج یهوتحلیلیافتهبرایتوانمی

آثارمتغیرهایعنیبرآوردةکنندبینیایوپیشازآنجاکهدراینپژوهشهدفبررسینقشواسطه

مقدار کل، غیرمستقیم، ازروش،شدهبینمتغیرهادرمدلاستومقدارواریانستبیین tمستقیم،

جدول شد. استفاده 2تحلیلمسیر مقدار و مستقیم اثر ،t نشانمربوطب متغیرهایپژوهشرا ه

دهد.می



 گران خارجیگردش گردشگران داخلی شاخص

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیر

52/1236/345/1450/4دوستانههاینو ارزش

84/947/386/1042/3هایخودخواهانهارزش

14/767/203/860/2محیطزیستیآگاهی

32/1328/654/1589/5هنجارهایشخصی

75/1516/425/1478/4رفتارهایحافظمحیطزیست
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 برآوردهای ضرایب اثر مستقیم: 2جدول

 برآوردها

 متغیرها

 گردشگران خارجی گردشگران داخلی
برای  tمقدار 

 مقایسة پارامترها

  T پارامتر استانداردشده T پارامتر استانداردشده

 بر: دوستانه های نوع اثر مستقیم ارزش

 33/025/488/0**28/067/3**محیطزیستیآگاهی

 35/041/426/2**23/066/2**رفتارهایحافظمحیطزیست

 بر: های خودخواهانه اثر مستقیم ارزش

 70/211/3-22/0**11/008/1محیطزیستیآگاهی

 75/0-89/3-30/0**15/3-26/0**رفتارهایحافظمحیطزیست

 بر:محیط زیستی  مستقیم آگاهی اثر
27/049/398/0**20/061/2**یشخصیهنجارها

 23/074/2**رفتارهایحافظمحیطزیست
**32/098/3 90/1 

:شخصی بر اثر مستقیم هنجارهای
42/026/599/1**31/096/3**زیستمحیطحافظرفتارهای

01/0P <** 05/0P <*



جدولبراساسنتایجگ ارش در مستقیمارزش2شده اثر محیطحافظرفتارهایبروستانهدنو ،

اثرمعنی01/0درسطحt=66/2بهمقداروباتوجه23/0درگردشگرانداخلیبرابربازیست داراست.

بهمقدارکهباتوجه28/0برابربانی دراینگردشگرانمحیطزیستیبرآگاهیدوستانهنو مستقیمارزش

67/3=tداراست.معنی01/0درسطح

چنینباتوجههم جدول ارزش2به مستقیم اثر درزیستمحیطحافظرفتارهایبردوستانهنو ،

 باتوجه35/0گردشگرانخارجیبرابربا اثرمستقیممعنی01/0درسطحt=41/4بهمقدارو داراست.

t=25/4مقداربهکهباتوجه33/0برابربانی دراینگردشگرانمحیطزیستیبرآگاهیدوستانهنو ارزش

داراست.معنی01/0درسطح

درجدولبراساسنتایجگ ارش اثرمستقیمارزش2شده محیطحافظرفتارهایبرخودخواهانه،

زیست با گردشگرانداخلیبرابر باتوجه-26/0در مقدارو سطحt=15/3به است.دارمعنی01/0در

استکه11/0برابربادراینگردشگرانمحیطزیستیگاهیبرآخودخواهانهاثرمستقیمارزش،حالبااین

.نیستدارمعنیt=08/1بهمقدارباتوجه

ارزش2بهجدولهمچنینباتوجه مستقیم اثر درزیستمحیطحافظرفتارهایبرخودخواهانه،

.اثرمستقیماستدارمعنی01/0درسطحt=-89/3بهمقداروباتوجه-30/0گردشگرانخارجیبرابربا

70/2بهمقدارکهباتوجه-22/0برابربانی دراینگردشگرانمحیطزیستیبرآگاهیخودخواهانهارزش

=tاست.دارمعنی01/0درسطح

درشخصیبرهنجارهایمحیطزیستی،اثرمستقیمآگاهی2شدهدرجدولبراساسنتایجگ ارش

است.اثرمستقیمدارمعنی01/0درسطحt=61/2بهمقداراتوجهکهب20/0برابربااینگردشگرانداخلی
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بهمقدارکهباتوجه23/0برابربازیستدراینگردشگرانمحیطحافظبررفتارهایمحیطزیستیآگاهی

74/2=tاست.دارمعنی01/0درسطح

رگردشگراندشخصیبرهنجارهایمحیطزیستی،اثرمستقیمآگاهی2همچنینبراساسجدول

محیطاست.اثرمستقیمآگاهیدارمعنی01/0درسطحt=49/3بهمقدارکهباتوجه27/0خارجیبرابربا

درt=98/3بهمقدارکهباتوجه32/0برابربازیستدراینگردشگرانمحیطحافظبررفتارهایزیستی

است.دارمعنی01/0سطح

2شدهدرجدولبراساسنتایجگ ارش محیطحافظبررفتارهایشخصیاثرمستقیمهنجارهای،

عالوه،هاست.بدارمعنی01/0درسطحt=96/3بهمقداروباتوجه31/0زیستدرگردشگرانداخلیبرابربا

و42/0درگردشگرانخارجینی برابربازیستمحیطحافظرفتارهایبرشخصیاثرمستقیمهنجارهای

است.دارمعنی01/0درسطحt=26/5بهمقدارباتوجه

پردازیمبهبحثپیراموناثرغیرمستقیممتغیرهابریکدیگرمی،درادامه
 

 برآورد ضرایب اثر غیرمستقیم :3جدول 

 برآوردها

 متغیرها

 گردشگران خارجی گردشگران داخلی

 T پارامتر استانداردشده T پارامتر استانداردشده

دوستانه بر: عهای نو اثر غیرمستقیم ارزش

11/062/3**09/014/3**هنجارهایشخصی

 12/086/3**رفتارهایحافظمحیطزیست
**10/055/3 

 های خودخواهانه بر: اثر غیرمستقیم ارزش

05/041/202/083/0*هنجارهایشخصی

 07/047/3**06/033/2*رفتارهایحافظمحیطزیست

 بر: محیط زیستیاثر غیرمستقیم آگاهی 

13/010/4**11/070/3**رفتارهایحافظمحیطزیست

01/0P <**
     05/0P <*



محیطحافظرفتارهایبردوستانهنو ارزشغیرمستقیماثر،3جدولدرشدهگ ارشنتایجبراساس

برابرزیست داخلی گردشگران .تاسدارمعنی01/0سطحدرt=86/3مقداربهباتوجهو12/0بادر

بادرگردشگرانخارجیبرابرزیستمحیطحافظرفتارهایبردوستانهنو ارزشغیرمستقیمهمچنیناثر

محیطتأییداینفرضیه،آگاهیبهباتوجه.استدارمعنی01/0سطحدرt=55/3مقداربهباتوجهو10/0

زیستنقشواسطهمحیطظحافرفتارهایودوستانهنو بینارزشةشخصیدررابطهنجارهایوزیستی

کند.ایفامی

محیطحافظرفتارهایبرخودخواهانهارزشغیرمستقیماثر،3جدولدرشدهگ ارشنتایجبهباتوجه

.استدارمعنی05/0سطحدرt=33/2مقداربهباتوجهو06/0بابرابرداخلیگردشگراندرزیست

بابرابرخارجیگردشگراندرزیستمحیطحافظارهایرفتبرخودخواهانهارزشاثرغیرمستقیمهمچنین



... دوستانه و خودخواهانه بر های نوع فرهنگی روابط ارزش مدل علّی تطبیقی میان محمد حسن صیف و همکاران

 

58 

محیطآگاهیفرضیه،اینتأییدبهباتوجه.استدارمعنی01/0سطحدرt=47/3مقداربهباتوجهو07/0

 نقشزیستمحیطحافظرفتارهایوخودخواهانهارزشبینةرابطدرشخصیهنجارهایوزیستی

.کندمیایفاواسطه

محیطحافظرفتارهایبرمحیطزیستیآگاهیغیرمستقیماثر،3جدولدرشدهارا هنتایجبراساس

.استدارمعنی01/0سطحدرt=70/3مقداربهباتوجهواست11/0بابرابرداخلیگردشگراندرزیست

خارجیگردشگراندرزیستمحیطحافظرفتارهایبرمحیطزیستیآگاهیغیرمستقیماثرهمچنین

فرضیه،اینتأییدبهباتوجه.استدارمعنی01/0سطحدرt=10/4مقداربهباتوجهواست13/0بابرابر

ایفاواسطهنقشزیستمحیطحافظرفتارهایومحیطزیستیآگاهیبینةرابطدرشخصیهنجارهای

.کندمی

ادامهواریانستبیین مدلموردنظرپژوهشحاضرةشددر در گ،متغیرها هردو گردشگراندر روه

.(4)جدولارا هشدهاستداخلیوخارجی


 متغیرهای پژوهش ةشد : واریانس تبیین4جدول 

 خارجی گردشگران داخلی گردشگران متغیر

23/020/0محیطزیستیآگاهی

29/025/0هنجارهایشخصی

36/032/0زیستمحیطحافظرفتارهای



متغیرهایةشدشود،بیشترینوکمترینمی انواریانستبیینشاهدهمیم4همانطورکهدرجدول

ترتیبوبهمحیطزیستیزیستوآگاهیمحیطحافظداخلیمربوطبهرفتارهایپژوهشدرگردشگران

شدهمربوطخارجینی بیشترینوکمترینمی انواریانستبییناست.درگردشگران23/0و36/0برابربا

.است20/0و32/0ترتیببرابربااستکهبهمحیطزیستیزیستوآگاهیمحیطحافظیبهرفتارها

شاخصبرای از مدل برازندگی ببررسی است. شده استفاده برازندگی میانههای از طورکلی

AGFIوx2/df،RMSEA،CFI،GFIهایبرازشهایبرازندگیمتنوعیکهوجوددارد،شاخصمشخصه

 درجدولزیرگ ارششدهاست.کاررفتهکهبهدراینپژوهش


 داخلی و خارجی زیست در گردشگران محیط حافظ بینی رفتارهای های نکویی برازندگی مدل پیش : مشخصه5جدول 

 

 برآورد خارجی برآورد داخلی مشخصه

53/143/1(x2/df )نسبتمجذورکایبهدرجهآزادی

97/093/0(CFI)شاخصبرازندگیتطبیقی

95/093/0(GFI)شاخصنکوییبرازش

94/092/0(AGFI)نکوییبرازشةشدشاخصتعدیل

059/0065/0(RMSEA)جذربرآوردواریانسخطایتقریب
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برازشمشخصهبهباتوجه نکویی ،های درجدول پیش5که برازشمدل است، بینیگ ارششده

دراستخوبیداخلیوخارجیدرسطحنسبتاًندردوگروهگردشگرازیستمحیطحافظرفتارهای .

شده)مقادیراستاندارد(برایگردشگرانشدههمراهباپارامترهایبرآوردادامه،نمودارهایمسیرمدلبرازش

است.صورتجداگانهارا هشدهبهداخلیوخارجی
 

    

داخلی گرانگردش در زیست محیط حافظ رفتارهای بینی پیش مدل مسیر نمودار: 2 شکل

 
 

 خارجی گردشگران در زیست محیط حافظ رفتارهای بینی پیش مدل مسیر نمودار: 3 شکل
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 گیری بحث و نتیجه

آثاررفتارهایحافظمحیطزیستدربینگردشگراناستانفارسوبرمؤثردراینپژوهشعوامل

.شدیطزیستبررسیرفتارهایحافظمحهابایکدیگروبامتغیرمستقیموغیرمستقیمآن

هایاثرارزشخودخواهانهبررفتارهایبهج زیرفرضیه،هایموجودفرضیهةییدهمأتبهباتوجه

بینضرایباثرمستقیممتغیرهای،شودحافظمحیطزیستدرگردشگرانداخلیوخارجیکهردمی

ومدلمفهومیپژوهشهایمربوطبهگردشگرانداخلیوخارجیتفاوتوجودداردپژوهشدرمدل

مدلروابط،برایناست.عالوهیرفتارهایمحیطزیستخصوصحاضرمدلخوبیبرایگردشگراندر

بررسی حافظمحیطزیسترا متغیرهایمدلرفتار و آناعتبارکندمیاساسیبینمتغیرها به و

نمی اناثرکلمربوطبیشتریحاکیازآناستکهازبررسیکلیمدلآمدهدستنتایجبه.بخشدمی

واست.37/0درگردشگرانداخلیبهمتغیرآگاهیمحیطزیستیبررفتارهایحافظمحیطزیست

دوستانهبررفتارهایحافظمحیطزیستومتغیرآگاهیبیشتریناثرکلمربوطبهمتغیرارزشنو 

 بیشترینمی اناثر.تاس45/0محیطزیستیبررفتارهایحافظمحیطزیستدرگردشگرانخارجی

مستقیمدرگردشگرانداخلیمربوطبهمتغیرهنجارهایشخصیبررفتارهایحافظمحیطزیستدر

اثر42/0گردشگرانخارجی گردشگرانخارجیمربوطبه در مستقیم اثر بیشترینمی ان استو

هایشخصیمتغیرهنجاراست.45/0مستقیمهنجارهایشخصیبررفتارهایحافظمحیطزیست

رفتارهایحافظمحیطزیستدرگردشگرانداخلیوخارجیداشت.نتایجبیشتریناثرمستقیمرابر

تحدستبه با تحقیق این در خلیلقیقآمده و حقیقتیان1390)اتحقیقی و احمدیان ،)(1395،)

عالمرک ی(همخوانیدارد.گردشگرانعضوهایف2012)ولووهمکاران(2014)همکارانامرانو

هایظرفیتةندوبایدبدانندکهتوجهبهمحیطزیستدرتوسعگردشگرپذیرهایدرحفاظتمحیط

یاثرمحیطزیستهایگیریچهعواملیبرجهت.همچنینبایدبدانندکهگردشگریبسیارمهماست

رداشتنرفتارهایتغییرودگرگونینیتگردشگراندبرتواندمیچگونههاگیریگذاردواینجهتمی

یاثربگذارد.محیطزیست

محیطزیستمسئله اهمیتحفاظتاز محیطزیستو به مربوط است.ایمشکالت جهانی

دربینانبوهگردشگرانیاستپایداروحفاظتازمحیطزیستةفرهنگعاملاصلیوموتورتوسع .

رودرفتارهماهنگباکهانتظارمیهاییوجوددارندند،گروهاکهمشتاقمسافرتبهنقاطگردشگری

توجهبهحفظمحیطزیست،هایمحیطزیستیبیشترباشدهرچهدغدغهمحیطزیستداشتهباشند.

دانشمحیطشودمیهایمحیطزیستیبیشترگردیواستفادهازمحصوالتبابرچسبدرطبیعت .

واستمحیطزیستگردشگرانبینیرفتارهایحفاظتیزیستییکیازمتغیرهایمستقلدرپیش

تریبرایمشارکتدررفتارهایحفاظتیمحیطگردشگرانبادانشمحیطزیستیبیشترتمایلقوی

ایازعنوانعاملعمدهمحیطزیستاغلببهگذاراست.تأثیرنگرشزیستدارند.همچنیندانشبر

کمکگردشگریتمقصدشودوبهمطلوبیتوجذابیکششدرحرکاتگردشگریدرنظرگرفتهمی

آید.رفتارهاینامناسبوبدبعضیازحسابمیکندودرصنعتگردشگرییکداراییضروریبهمی
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هاومقاصدگردشگریشود.محیطزیستومنابعممکناستباعثخرابشدناکوسیستمباساکنان

شرکت و گردشگدولت نگرشدر تغییر با کنند سعی باید مسافرتی خدمات آنهای بهران را ها

هاآن،دركمردمازنقشیکهدرتخریبمحیطزیستدارندفقدانزیراترغیبکنند،گردشگریسب 

ب رفتار، تغییر در ثبات به نهرا از که رفتارهایی آنظویژه محدودر میاست،کنندهها .دهدسوق

سفر،ةهاییمانندتغییردربستتبافعالیتوانندنی مینفعانذیةهایخدماتمسافرتیوبقیآژانس

ارا  و سب  کاهشقیمتسفر و بهحفاظتمحیطةتبلیغاتدرجهتگردشگریسب  خدماتبهتر

نی نوسازمانمیراثفرهنگیوئوالکهدولتومسدشوند.همچنینپیشنهادمیکنزیستکمک

دوستیورهنگطبیعتازطریقتشویقوترویجف،هایخدماتمسافرتیمثلآژانس،بخشخصوصی

هایآموزشیازطریقچاپبروشوروکتابچه،رسانیهایآموزشیواطال گردیواجرایبرنامهطبیعت

پذیریراولیتئتعهداخالقیومس،هایمرتبطباحفاظتمحیطزیستازصداوسیماوپخشبرنامه

وجودآورند.درگردشگرانبه
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