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مقدمه
امروزه ،صنعت گردشگری یکی از مسائل مهم و موثر در حوزههای مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و ارتباطی در سطح جهان است .گسترش زیرساختهای اقتصادی،
بهداشتی،امنیتیوارتباطیدرقرنبیستویکم،گردشگریرابهواقعیتیاجتنابناپذیردر
زندگیانسانتبدیلکردهاست(سقاییوعلیزاده.)497430،ازطرفیگردشگریسیستمیاست
یمتعددهمراهباگروههایدرگیروذینفعمختلف.

پیچیده،متشکلازعناصروخردهسیستمها

می تواندبهنقشخودبهعنوانتحققدهندهتوسعهعملکندکههمهعناصر
اینمجموعهزمانی 
آن در یک مجموعه هماهنگ شده با یکدیگر قرار داده شوند و گروههای درگیر و ذینفع
گروههای

دارای رضایتمندی باشند(محمد زاده و همکاران.)4397433،گردشگران از جمله
میگذارد.در
اجتماعیهستندکهرفتارآنها  بهشدتبرمحیطزیستاجتماعاتمقصدتاثیر  

میتواند
واقع،رفتارمحیط زیستی،رفتارمثبت یامنفیافراددر برابرمحیطزیستاستکه  
باعثحفظیاتخریبمحیطزیستگردد(صالحیوهمکاران .)72397433،
در حال حاضر محیط طبیعی به عنوان عامل کلیدی در گردشگری شناخته شده و از طرف
دیگر،توسعهصنعتگردشگریبامحیططبیعیواجتماعیوفرهنگیدرتعاملاست.توسعه
صنعتگردشگرییکشمشیردولبهاستکهدرآننهتنهابهایجاداثراتمثبت(مانندایجاد
اشتغالوزیباسازیمحیطزیست)بلکههمچنین،اثرمنفیبرمحیطزیستبیوفیزیکی(مانند
آلودگیآب،آلودگیهوا،تخریباکوسیستم)ومحیطاجتماعیوفرهنگی(مانندازدست
میشود(ژونگوهمکاران.)031390277،7ازاینرواهمیتپژوهشدر
دادنفرهنگسنتی)  
بابگردشگریومحیطزیستطیدهههایاخیرافزایشیافتهاست .
وابستگی گردشگری به منابع طبیعی و فرهنگی محیط زیست به این معنا است که توسعه
گردشگری موجب اثرات مثبت یا منفی بر منابع میشود .افزایش آگاهی از اثرات زیست
محیطیگردشگرینشانگرتغییرنگرشنسبتبهمحیطزیستاستکهدرطولنیمهدومقرن
بیستویکمرخدادهاست.ازآنجاکهرابطهبینگردشگریومحیطزیسترابطهیپیچیده

میتواند اثرات زیان باری بر
ای است؛ این پدیده در بر دارنده فعالیتهای زیادی است که  
1. Zhong et al
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محیطزیست داشته باشد .آلودگیهاییاز قبیل آلودگی آب،فاضالبها،تولید زبالهتوسط
یزیستمحیطیحاصلازتخریبزمینها وآلودگیهواوصدایناشی

گردشگران،زیانها
میباشند(راسخیوهمکاران .)1397433،
وماشینهاازجملهایناثرات 

ازحرکتهواپیماها

میبرندبررفتارآنها درقبال
همچنینتصورگردشگرانازمقصدومحیطیکهدرآنبهسر  
میکنندکهذهنیتو
محیطزیستموثراست.مطالعاتکیفیگردشگرینیزبرایننکتهتاکید 
تلقیاجتماعیگردشگرانهمانچیزیاستکهدرکونگاهگردشگربهسفر،مکانودر
میدهد(فاضلیوجعفرصالحی .)73297430،
نتیجهرفتارهایگردشگریراشکل 
دربسیاریازمناطقدنیا،زیباییها یطبیعیعلتاصلیواولیهجذبگردشگروتوسعهاین
میرود ،مناطق گردشگری همواره در معرض آسیب هستند و ممکن است
صنعت به شمار  
رفتارهاوفعالیتها یتفریحینامناسبگردشگرانتاثیرمستقیموغیرمستقیممنفیبرمحیط
زیست این مقاصد بگذارد ،در نتیجه کاهش این تاثیرات بر محیط زیست از اولویتها و
میآید .بهنظر میرسدکهامروزهمشکالتزیست
دغدغههایاصلیدراین حوزه بهشمار  

محیطی،شهروندان،سازمانها  وموسساتسراسرجهانرابیشترازسی سالاستکهنگران

پژوهشهایبینالمللینشاندادهاستکهنگرانیهایزیستمحیطیگردشگران

کردهاست .
باعث شده است که آنها  به تدریج رفتار خود را در سفر نسبت به مقصد گردشگری تغییر
میدهدکه
دهند(پاپادوپولوسوهمکاران .)76490272،7نتایجپژوهشپوهاکا()4290272نشان  
طبیعتگردهادغدغههایمحیطزیستیباالییدارندوعمیقابهمسائلمحیطزیستیتوجهدارند .
حتی شواهد حاکی از آنند که بسیاری از گردشگران این آمادگی را دارند که درراستای
میکنندمبلغ
حمایتواقعیازمحیطزیستبرایسفرهاییکهاستانداردهایمحیطیرارعایت 
بیشتریپرداختکنند.شکلهایمختلفازسوء اثراتزیستمحیطیمنجر به تخریبیک

میشود(لیوهمکاران .)36290274،0
مقصدگردشگریزیستمحیطی 
بهاعتقادگرنت)0390224( 4گرایشافرادبهمباحثحمایت ازمحیطزیستدرحالافزایش
استوعواملیچونافزایشاخبارآلودگیمحیطزیست،گرمشدنکرهزمین،مشکالتدفع
1. Papadopoulos et al
2. Lee et al
3. Grant
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ضایعات ،سوراخ شدن الیه اوزون ،آلودگی مواد غذایی و در نتیجه آن افزایش فشارهای
اجتماعیدرگسترشوعمومیشدنگردشگریسبزنقشمهمیراداراهستند.درواقعافزایش
دانشجامعازمسائلزیستمحیطی،منجربهافزایشنگرانیوایجادحساسیتدرآنها شدهو
ارزیابیمداومسفرهایگردشگریرابراساسگردشگریسبزامریضروریساختهاست .
بنابر این با وجود شواهدی مبنی بر انعکاس نگرانیهای افراد از مسائل زیست محیطی در
یمطالعاتبیشترحاکیازعدمتاثیراینحساسیتهادراتخاذتصمیمات

رفتارهایسفر،یافتهها
میباشد(حقیقیوخلیل .)3297432،
گردشگریسبز 
پژوهشگرانبسیاریاظهارکردهاندکهدرگردشگریانتخابنوعسفربهعنوانعاملیمهمدر
پذیرشرفتارمسئوالنهزیستمحیطیبرخواستههایگردشگران،بهویژهدرسفرهایمبتنیبر
میتواندروشیموثرو
میتوانگفتمسئولیتزیستمحیطی  
میگذارد.بنابراین  
طبیعتتاثیر  
کارآمد برایکاهشتخریبمحیطزیست درمقاصد گردشگری باشد.همچنینچندین بار
بازدیدازیکمکانموجبآشناییو انسباآنمکانوافزایشوابستگیمسافرانبهآنجا
میشود(چنج وهمکاران.)4690270،7بهعالوهافرادیکهآمادگیبیشتریبرایتغییردارندو

احساسنزدیکیباطبیعت میکنندبهاحتمالزیادرفتارهایمحافظتازمحیطزیستبیشتری
میدهند(بار.)33290221،0صالحیوامامقلی ()70397437نیزدرتحقیقات
ازخودشاننشان  
خوددریافتندکهسرمایهفرهنگیبیشتریناثررابررفتارهایزیستمحیطیدارد .
ازطرفیآموزشزیستمحیطیوانطباقالگویمصرفجامعهباموازینعقلیومنطقیدر
میبایدبه
راستایمنابعملیتنهاازطریقنهادهایرسمینیستبلکهوسایلارتباطجمعینیز  
عنوان مکمل نهادهای رسمی آموزش در زمینه مسائل زیست محیطی عمل کنند(رشیدی و
رشیدی .) 7432،برخالف دیگر مطالعاتی که رفتار سازگار با محیط زیست را به عنوان یک
مینمایدکهآیا
میگیرندمطالعه چایو 4وهمکاران()40090273بررسی  
صفتعمومیدرنظر  
میتواند به عنوان یک نتیجه از سفرهای
در واقع سطح رفتار سازگار با محیط زیست  
اکوتوریستیباشد؟نتابجحاکیازآناستکهارزشدرکشدهورضایتمیتواندرفتارهای
1. Cheng et al
2. Barr
3. Chiu
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حافظمحیطزیستراترویجدهدوارزشدرکشدهبهطورمستقیمبررفتارهایحافظمحیط
زیستتاثیرداردورضایتنقشواسطهجزئیرادارد .
میکنندکهسطحدرآمدسرانهملیتحتتاثیرنگرانیهای
چن 7وهمکاران()3490277بیان  
میکنند که بخشی از نگرانیهای زیست محیطی نتیجه
زیست محیطی قرار دارد و استدالل  
وخامتمشکالتزیست محیطیاستوحاکیازآناستکهاینمشکالتبهخوبیبررسی
نمیشوند .
رفتار سازگار با محیط زیست و رفتار مسئوالنه نیز در مطالعات لی و همکاران()36790274
بررسیشدهاست.اسکانلوگیفورد)390272(0بهایننتیجهرسیدندکهبیندلبستگیمکانیو
رفتارهای حافظ محیط زیست ارتباط نامشخصی وجود دارد و مطالعات نشان داده اند که
وابستگیمکانیهمرابطهکموهمرابطهزیادیبارفتارهایحافطمحیطزیستدارد.برای
روشنشدناینقضیهآنها تمایزمیاندو بعدازدلبستگیمکانیشاملاجتماعیوطبیعیو

تاثیراتآنهابررفتارهایحافظمحیطزیسترابررسینمودند .
بهطورخالصه،میتوانمطالبمرتبطبابررسینگرشوسطححساسیتافرادبهمسائلزیست
محیطیوتاثیرآنها  برگردشگریرابهدودستهتقسیمنمود9دستهایازمطالعاتنشانداده

اندکهافزایشحساسیتونگرانیها ازمسائلزیستمحیطیباعثافزایشرفتارهایحافظ

می شودازاینروگردشگرانیکهنگرانیبیشتریبهمسائلزیستمحیطیدارند
محیطزیست 
بااحتمالبیشترینیزرفتاریسبزدرسفروبازدیدازمکانهایگردشگریخواهندداشتاما

در دسته دیگر شواهدی برای تایید روابط باال یافت نشده است به طور مثال تحقیقات چان
( )0227نشاندادکهحساسیتبهمسائلزیستمحیطیونگرشمثبتافرادتاثیربسیاراندکی
دربروزرفتارهایحفاظتیمحیطزیستدرمیانگردشگراندارد.بنابراینباوجودشواهدی
مبنی بر انعکاس نگرانیهای افراد از مسائل زیست محیطی در رفتار آنها در سفر؛ یافتههای
بیشترحاکیازعدمتاثیراینحساسیتها دراتخاذرفتارهایحفاظتیمحیطزیست

مطالعات ،
میباشد(حقیقیوخلیل .)3297432،
دربینگردشگران 

1. Chen
2. Scannell & Gifford
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امروزهگردشگریدرجهانجایگاهخودرایافتهاستوباسرعتیبسیاردرحالرشدوتوسعه
است.آمارهایمنتشرههمگینشانازرشدتعدادگردشگران دارند،حالبایدبهاینموضوع
توجهداشتکهاینحجموتعدادازگردشگرانفشارقابلتوجهیبهزیرساختهایمقاصد

میآورد.برخورداریایرانازمیراث
محیطزیستوجاذبههاوارد 

گردشگری،فرهنگمحلی،
طبیعیوتاریخیغنیوموقعیتجغرافیاییمناسبووجودبازارهایگسترده ملی،منطقهایو
بینالمللیبرایاینعرصهبستروموقعیتمناسبیرابرایحضورتوانمندایراندربازارهای
جهانیگردشگریفراهمآوردهاست.دراینمیاناستانفارسیکیازشگفتانگیزتریننقاط
جهان است که از گذشتههای دور تا کنون فعالیتهای گسترده ای در زمینههای علمی،
فرهنگی  ،ادبیومذهبیداشتهاست.ازاینروآثارباستانیبهجاماندهدراینمنطقههمواره
جاذبایران گردانوجهان گردانبسیاری بودهاست.امروزهجهان گردیعالوهبرجنبههای
فرهنگیبهویژگیها یطبیعیومسائلاقتصادینیزنظرداردکهدراینرابطهاستانفارساز

موقعیتمناسبیبرخورداراست.مطالبفوقحاکیازآناستکهمسائلزیستمحیطیو
حفظمحیطزیستیکیازمهمترینمعیارهاییاستکهگردشگرانبایددرهنگامسفرآنرا
مدنظرقراردهندودرنتیجهاینمسائلباعثشدهاستکهمسائلزیستمحیطیواردمفاهیم
گردشگریگردندو  بینگردشگریومحیطزیستارتباطبهوجودآید.باتوجهبهاهمیت
صنعتگردشگریدرایرانواثراتزیستمحیطیاحتمالیتوسعهاینصنعت،مقالهحاضربه
بررسی  عوامل موثر بر  رفتارهای حافظ محیط زیست گردشگران خارجی در استان فارس
میپردازد .
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نگرش جهانی
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دلبستگی مکانی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی
پژوهشحاضر،ازلحاظهدفکاربردیوبهلحاظاجرا،توصیفیباتاکیدبرپیمایشمیدانیو
باشد.باتوجهبهویژگیهایتحقیقومتغیرهایموردمطالعهوبااستفادهاز

تهیهپرسشنامه  
می
دادهشدکهپرسشنامهها ازطریق

فرمولکوکران نمونه ای برابربا 062نفرمناسبتشخیص
نمونه گیری از بین  322222نفر از گردشگران خارجی که در زمان تحقیق از سایتهای
گردشگریاستانفارسبازدیدبهعملآوردهاند،توزیعواطالعاتموردنیازاستخراجشد.
این تحقیق به بررسی تاثیر ارزشهای نوع دوستانه و خودخواهانه ،نگرش جهانی زیست
محیطی،آگاهیازعواقبفاجعه،وابستگیمکانی ،انتسابمسئولیتبر رفتارهایحافظمحیط
زیست گردشگران با استفاده از پرسشنامههای ارزشهای نوع دوستانه و خودخواهانه استرن
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()0222وداییتز(،)7333نگرشجهانیزیست محیطیداییتز،استرنوگواگنانوز(،)7334
دلبستگی مکانیهالپنی( )0272و واسک و کوربین ( ،)0227انتساب مسئولیت و هنجارهای
شخصی ژانگ و چنگ ( )0273و رفتارهای حافظ محیط زیست چوی و مورای (، )0272
کارپ()7336شوالتزوهمکاران()0223واسترن()0222پرداختهاست.ازآنجاکهپرسشنامه
مورداستفادهدراینتحقیقتوسطمحققانمختلفبهطورمکررمورداستفادهقرارگرفتهاست
وطبققضاوتاساتیدمشاوروراهنما،سواالتتشکیلدهندهابزار،دقیقامتغیرهایموردنظر
درتحقیقرااندازهگیری میکند،پس میتوانبااطمینانخاطرنسبتاباالییرواییمحتوایی
ابزاراندازهگیریراموردتاییدقرارداد.
همچنین بهمنظورتعیینپایاییپرسشنامهبااستفادهازدادههایبهدستآمدهوباروشآلفای
،ارزشهایخودخواهانه

ارزشهاینوعدوستانهعدد2/40

کرونباخ،برایسواالتمربوطبه
عدد  ،2/11نگرش جهانی زیست محیطی عدد  ،2/14دلبستگی مکانی عدد  ،2/13آگاهی
زیست محیطی عدد  ،2/42انتساب مسئولیت عدد  ،2/11هنجارهای شخصی عدد ،2/43
میباشد .
رفتارهایحافظمحیطزیستعدد2/46بهدستآمدکهمؤیدپایاییسواالت 
دراینپژوهشبرایبررسیاثراتمستقیموغیرمستقیم عواملموثربررفتارهایحافظمحیط
زیست یکمدلفرضیبراساس پیشینةنظریوتجربیطراحیشدهاست که بیانگرروابطعلی
میانمتغیرهایموجوددرمدلاست.برایارزیابیمدلفرضیاینپژوهش،ابتدابااستفادهازروش
میپردازیم.پارامترهایبرآوردشدهشاملضرایباثرمستقیم،
بیشینةاحتمالبهبرآوردپارامترها  
ضرایب اثر غیر مستقیم و ضرایب اثر کل میباشد .طیف پنج گزینه ای مقیاس لیکرت برای
پاسخگوییبهسنجهها یپرسشنامه مورداستفادهقرارگرفت .برایتجزیهوتحلیل دادهها از
آزمونآماریتحلیلمسیر(به وسیلهنرمافزارلیزرلوبرایتعیینضریبآلفایکرونباخازنرم
افزاراسپیاساس)استفادهشد.

ارائه مدل علی عوامل موثر بر رفتارهای حافظ محیط زیست ...
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تجزیه و تحلیل
در جدول  7شاخصهای مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای نمونه مورد بررسی
(گردشگرانخارجی)شاملمیانگین،انحرافاستاندارد،کجیوکشیدگیارائهشدهاست.
جدول .1شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

گردشگران خارجی

شاخص

انحراف

متغیر

میانگین

ارزشهاینوعدوستانه 


١۴/۴۵

۴/۵٠

ارزشهایخودخواهانه 


١٠/٨۶

٣/۴٢

-٠/١٣

نگرشجهانیزیستمحیطی 

٢٢/٣٣

۶/۴٧

٠/۶۵

١/٢٩

دلبستگیمکانی 

١٣/٩۴

۴/۵٠

٠/٠٧

٠/۴٨

آگاهیزیستمحیطی 

٨/٠٣

٢/۶٠

-٠/۵۶

٠/١٧

انتسابمسئولیت 

۴/۵٣

٢/٧۶

٠/٢٨

١/٠٣

هنجارهایشخصی 

١۵/۵۴

۵/٨٩

-٠/۴١

٠/١١

رفتارهایحافظمحیطزیست 

١۴/٢۵

۴/٧٨

٠/١٣

-٠/٧٠

استاندارد

کجی

کشیدگی

٠/١١

٠/٩٢
-٠/٣٢

همانطورکهدرجدول7مشاهدهمیشودباتوجهبهمقادیربدستآمدهکجیوکشیدگیبرای
متغیرهایپژوهشدرگروهموردبررسی،بین-0و+0قراردارد،توزیعتمامیمتغیرهانرمالاست؛
بنابراینمیتوانجهتتجزیهوتحلیلیافتههایپژوهشازروشتحلیلمسیراستفادهکرد.باتوجه
به اینامر کهماتریس همبستگیمبنایتجزیهو تحلیلمدلهای علیاست،ماتریس همبستگی
متغیرهایموردبررسیدراینپژوهشبرایگردشگرانخارجیدرجدول0ارائهشدهاست.
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جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش(گردشگران خارجی)

1

متغیرها
 .4ارزشهای نوع دوستانه
 .4ارزشهای خودخواهانه

2

3

4

5

7

6

8

4
**

-4/63

4

 .6نگرش جهانی زیست
محیطی

**4/60

**4 -4/64

 .0دلبستگی مکانی

**4/04

**4 4/43** -4/63

 .5آگاهی زیست محیطی

**4/63

**4 4/40** 4/45** -4/43

 .3انتساب مسئولیت

**4/06

**4 4/60** 4/64** 4/43** -4/64

 .3هنجارهای شخصی

**4/56

**4 4/66** 4/64** 4/63** 4/04** -4/55

 .3رفتارهای حافظ محیط
زیست

**4/63

**4 4/05** 4/04** 4/63** 4/44** 4/63** -4/65

P < ٠/٠١

**

P < ٠/٠۵

*

باتوجهبهجدول0مالحظهمیشودکهباالترینضریبهمبستگیدرمیانمتغیرهایاینپژوهشدر
گردشگران خارجی مربوط به رابطه بین ارزشهای زیست محیطی خودخواهانه و هنجارهای
شخصی()-2/33وپایینترینضریب همبستگیبهدستآمدهنیزمربوطبهرابطهبیندلبستگی
مکانیورفتارهایحافظمحیطزیست()2/00است.ازمیانمتغیرهایپژوهشبهترتیبهنجارهای
شخصی(،)2/33انتسابمسئولیت(،)2/32ارزشهایزیستمحیطینوعدوستانه(،)2/43نگرش
جهانی زیست محیطی ( ،)2/44آگاهی زیست محیطی ( )2/46ارزشهای زیست محیطی
خودخواهانه ( )-2/43و دلبستگی مکانی ( )2/00باالترین تا پایینترین ضریب همبستگی را با
رفتارهای حافظ محیط زیست دارا هستند که تمامی این همبستگیها در سطح  2/27معنی دار
میباشند.شایانذکراستکهتمامیضرایبهمبستگیجدول0درسطح2/27معنیدارهستند .

دراینپژوهشبرایبررسیاثراتمستقیموغیرمستقیممتغیرهابریکدیگرازروشتحلیلمسیر
استفادهشدهاست.ضمنادراینپژوهشبررسیهمزمانفرضیههادرقالبمدلاوّلیهصورتگرفته

ارائه مدل علی عوامل موثر بر رفتارهای حافظ محیط زیست ...
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ودرنهایتمدلبرازششدهآوردهشدهاست.جدولشماره()4مربوطبهبرآوردهایضرایباثر
مستقیماست.
جدول .3برآوردهای ضرایب اثر مستقیم

برآوردها

متغیرها

مقدار  tبرای
گردشگران خارجی
پارامتر استاندارد شده

مقایسه پارامترها
t

اثر مستقیم ارزشهای نوع دوستانه بر :
آگاهی زیست محیطی

**

رفتارهای حافظ محیط زیست

**

0/33
0/32

0/88

4/52

5/52

4/44

اثر مستقیم ارزشهای خودخواهانه بر :
آگاهی زیست محیطی

**-0/55

5/00

3/44

رفتارهای حافظ محیط زیست

**-0/30

-3/88

0/02

اثر مستقیم نگرش جهانی زیست محیطی بر:
آگاهی زیست محیطی

**0/53

5/05

4/38

انتساب مسئولیت

**0/54

5/83

4/80

آگاهی زیست محیطی

**

5/28

رفتارهای حافظ محیط زیست

*

اثر مستقیم دلبستگی مکانی بر:
0/54

0/40

0/44
5/03

5/48

اثرمستقیم آگاهی زیست محیطی بر:
انتساب مسئولیت

**0/58

3/84

5/44

هنجارهای شخصی

**0/50

3/48

0/88

رفتارهای حافظ محیط زیست

**

3/88

0/35

4/80

اثر مستقیم انتساب مسئولیت بر:
هنجارهای شخصی

**0/58

0/24

3/84

اثر مستقیم هنجارهای شخصی بر:
رفتارهای حافظ محیط زیست

**0/45

2/52

P < ٠/٠١

**

4/88

P < ٠/٠۵

*
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براساسنتایجگزارششدهدرجدول،4اثرمستقیمارزش نوع دوستانه بر رفتارهای حافظ محیط
زیست درگردشگرانخارجیبرابربا2/43وباتوجهبهمقدار()t= 3/37درسطح2/27معنیدار
است.اثرمستقیمارزش نوع دوستانه برآگاهی زیست محیطی نیزدراینگردشگران برابربا2/44
کهباتوجهبهمقدار()t=3/03درسطح2/27معنیداراست .
همچنینباتوجهبهجدول،4اثرمستقیمارزش خودخواهانه بر رفتارهای حافظ محیط زیست در
گردشگرانخارجیبرابربا-2/42وباتوجهبهمقدار()t=-4/43درسطح2/27معنیداراست.اثر
مستقیمارزش خودخواهانه برآگاهی زیست محیطی نیزدراینگردشگران برابربا -2/00کهبا
توجهبهمقدار()t= 0/12درسطح2/27معنیداراست.براساسنتایجگزارششده در جدول،3
اثرمستقیمنگرشجهانیبرآگاهیزیستمحیطیدرگردشگرانخارجیبرابربا2/03وباتوجهبه
مقدار()t=0/44درسطح2/27معنیداراست.اثرمستقیمنگرشجهانیبرانتسابمسئولیتنیزدر
اینگردشگرانبرابربا2/04کهباتوجهبهمقدار()t=0/10درسطح2/27معنیداراست .
همچنین با توجه به جدول  ،4اثر مستقیم دلبستگی مکانی بر رفتارهای حافظ محیط زیست در
گردشگرانخارجیبرابربا 2/71وباتوجهبهمقدار( )t= 0/34درسطح 2/23معنیداراست.اثر
مستقیمدلبستگیمکانیبرآگاهیزیستمحیطینیزدراینگردشگرانبرابربا2/07کهباتوجهبه
مقدار()t= 0/64درسطح 2/27معنیداراست.همچنینبراساسجدول،4اثرمستقیمآگاهی
زیست محیطی بر انتساب مسئولیتدرگردشگرانخارجیبرابربا  2/03وباتوجهبهمقدار(4/47
=)tدرسطح2/27معنیداراست.اثرمستقیمآگاهی زیستمحیطیبرهنجارهای شخصی نیزدر
اینگردشگران برابربا 2/01کهباتوجهبهمقدار()t= 4/33درسطح 2/27معنیداراست.اثر
مستقیمآگاهیزیستمحیطیبررفتارهایحافظمحیطزیستدراینگردشگرانبرابربا2/40که
باتوجهبهمقدار()t=4/34درسطح2/27معنیداراست.بهعالوه،اثرمستقیمانتسابمسئولیتبر
هنجارهایشخصی درگردشگرانخارجینیزبرابربا2/03وباتوجهبهمقدار()t=4/43درسطح
2/27معنیداراست .
براساسنتایجگزارششده،اثرمستقیمهنجارهای شخصی بر رفتارهای حافظ محیط زیست در
گردشگرانخارجینیزبرابربا2/30وباتوجهبهمقدار()t=3/06درسطح2/27معنیداراست .
درادامهبهبحثپیراموناثراتغیرمستقیممتغیرهابریکدیگرپرداختهشدهاست.

ارائه مدل علی عوامل موثر بر رفتارهای حافظ محیط زیست ...
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جدول  .4برآورد ضرایب اثر غیرمستقیم

برآوردها متغیرها

گردشگران خارجی
پارامتر استاندارد شده

T

اثر غیرمستقیم ارزشهای نوع دوستانه بر:
0/05

0/28

انتساب مسئولیت
هنجارهای شخصی

**0/44

3/25

رفتارهای حافظ محیط زیست

**0/45

3/22

اثر غیرمستقیم ارزشهای خودخواهانه بر:
انتساب مسئولیت

0/04

0/58

هنجارهای شخصی

0/05

0/83

**0/00

3/40

رفتارهای حافظ محیط زیست
اثر غیرمستقیم نگرش جهانی زیست محیطی بر:
انتساب مسئولیت

0/04

0/88

هنجارهای شخصی

*

0/02

5/38

رفتارهای حافظ محیط زیست

**0/08

3/40

اثر غیرمستقیم دلبستگی مکانی بر:
انتساب مسئولیت

0/05

0/84

هنجارهای شخصی

0/03

4/52

رفتارهای حافظ محیط زیست

0/05

0/82

اثر غیرمستقیم آگاهی زیست محیطی بر:
هنجارهای شخصی

**0/08

3/32

رفتارهای حافظ محیط زیست

**

4/40

0/43

اثر غیرمستقیم انتساب مسئولیت بر:
رفتارهای حافظ محیط زیست

**0/44

P < ٠/٠١

**

3/82

P < ٠/٠۵

*
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براساس نتایج گزارش شده در جدول  3همچنیناثرغیرمستقیم ارزش نوع دوستانه بر رفتارهای
حافظ محیط زیست درگردشگرانخارجیبرابر با  2/70و با توجه به مقدار( )t= 4/33در سطح
 2/27معنی دار است.بنابراینآگاهی زیست محیطی ،انتساب مسئولیت و هنجارهای شخصیدر
رابطهبینارزشنوعدوستانهورفتارهایحافظمحیطزیستنقشواسطهایفامیکنند .
با توجه به نتایج گزارش شده در جدول  3اثرغیرمستقیم ارزش خودخواهانه بر رفتارهای حافظ
محیطزیستدرگردشگرانخارجیبرابربا2/21وباتوجهبهمقدار()t=4/31درسطح2/27معنی
دار است .بنابراین آگاهی زیست محیطی ،انتساب مسئولیت و هنجارهای شخصی در رابطه بین
ارزشخودخواهانهورفتارهایحافظمحیطزیستنقشواسطهایفامیکنند .
براساسنتایجارائهشدهدرجدول3اثرغیرمستقیمنگرشجهانیبررفتارهایحافظمحیطزیست
در گردشگران خارجی برابر با  2/23و با توجه به مقدار()t= 4/71در سطح  2/27معنی دار است.
بنابراینآگاهیزیستمحیطی،انتسابمسئولیتوهنجارهایشخصیدررابطهبیننگرشجهانی
ورفتارهایحافظمحیطزیستنقشواسطهایفامیکنند .
براساس نتایج ارائه شده در جدول   3اثرغیرمستقیم دلبستگی مکانی بر رفتارهای حافظ محیط
زیستدرگردشگرانخارجیبرابربا2/20استکهباتوجهبهمقدار()t=2/43معنیدارنمیباشد.
به این معنی که آگاهی زیست محیطی ،انتساب مسئولیت و هنجارهای شخصی در رابطه بین
دلبستگیمکانیورفتارهایحافظمحیطزیستنقشواسطهندارند .
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول   3اثر غیرمستقیم آگاهی زیست محیطی بر رفتارهای حافظ
محیط زیست در گردشگران خارجی برابر با  2/74است و با توجه به مقدار()t= 3/72در سطح
2/27معنیداراست.درنتیجهانتسابمسئولیت و هنجارهایشخصی در رابطه بینآگاهیزیست
محیطیورفتارهایحافظمحیطزیستنقشواسطهایفامیکنند .
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول   3اثر غیرمستقیم انتساب مسئولیت بر رفتارهای حافظ محیط
زیستدرگردشگرانخارجیبرابربا2/77استوباتوجهبهمقدار()t=4/33درسطح2/27معنی
داراست.بنابراینهنجارهایشخصیدررابطهبینانتسابمسئولیتورفتارهایحافظمحیطزیست
نقشواسطهایفامیکند .
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درادامهجدول3مربوطبهواریانستبیینشدهمتغیرهادرمدلموردنظرپژوهشحاضردرگروه
گردشگرانخارجیارائهشدهاست .

جدول  .5واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش

متغیر 

گردشگرانخارجی 

آگاهیزیستمحیطی 

 2/02

انتسابمسئولیت 

 2/73

هنجارهایشخصی 

 2/03

رفتارهایحافظمحیطزیست 

 2/40



همانطورکهدرجدول3مشاهدهمیشود،بیشترینوکمترینمیزانواریانستبیینشدهمتغیرهای
پژوهشدرگردشگران خارجیبیشترینوکمترینمیزانواریانستبیینشدهمربوطبهرفتارهای
میباشد .
حافظمحیطزیستوانتسابمسئولیتاستکهبهترتیببرابربا2/40و 2/73
جهت بررسی برازندگی مدل از شاخصهای برازندگی استفاده شده است .بطور کلی از میان

مشخصههای برازندگی متنوعی که وجود دارد ،در این پژوهش شاخصهای برازش ،x2/df
 GFI ،CFI ،RMSEAﻭ  AGFIدرجدولزیرگزارششدهاست .

جدول  .6مشخصههای نکویی برازندگی مدل پیشبینی رفتارهای حافظ محیط زیست در گردشگران خارجی

مشخصه 

برآورد 

نسبتمجذورکایبهدرجهآزادی) (x٢/df

 7/34

شاخصبرازندگیتطبیقی) (CFI

 2/34

شاخصنکوییبرازش) (GFI

 2/34

شاخصتعدیلشدهنکوییبرازش) (AGFI

 2/30

جذربرآوردواریانسخطایتقریب) (RMSEA

 2/263
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گزارششدهاست،برازشمدلپیشبینی

باتوجهبهمشخصههاینکوییبرازشکهدرجدول 6
رفتارهای حافظ محیط زیست در گردشگران خارجی در سطح نسبتا خوبی میباشد .در ادامه،
نمودارمسیرمدلبرازششدههمراهباپارامترهایبرآوردشده(مقادیراستاندارد)برایگردشگران
خارجیارائهشدهاست .
ارزش نوع دوستانه

**٠/٣٣

**٠/٣۵
آگاهی زیست محیطی

**٠/٣٢

**٠/٢٢
-

ارزش خود خواهانه

**٠/٢٧

**-٠/٣٠
رفتارهای حافظ
محیط زیست

**٠/٢٩
**٠/۴٢

هنجار شخصی

**٠/٢٣
**

٠

/٢٩

**٠/٢۴
انتساب مسئولیت

نگرش جهانی

**٠/٢١

*٠/١٧

دلبستگی مکانی

شکل  .2نمودار مسیر مدل پیش بینی رفتارهای حافظ محیط زیست در گردشگران خارجی
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نتایجپژوهش،حاکیازایناستکهارزشنوعدوستانهبررفتارهایحافظمحیطزیست،از
طریقآگاهیزیستمحیطی،انتسابمسئولیتوهنجارهایشخصیدرگردشگرانخارجی
رابطه غیرمستقیم دارد .دانش و نگرش افراد به مسایل زیست محیطی میتواند از تعیین
کنندهها یمهمدرزمینهپیشبینیرفتارهایمحافظتازمحیطباشد.امروزه،رفتاردوستانهبا
طبیعتبهعنوانراهکاریبرایگردشگریطبیعتپایدارموردتوجهاست.برایناساسچنین
می گرددکهگردشگرانیکهدیدگاهنوعدوستانهداشتهباشندبهطبیعتومکانهای
استدالل  
گردشگریبهشکلمایملکخودنگاهنمیکنندکههرگونهرفتارینسبتبهآنمناطقراحق
میتوانندباعث
میدهند  ،
خودبدانند.انسانها بارفتارهاوتغییراتیکهدرمحیطزیستانجام  
تخریبمحیطزیستشوند.تقلیلآلودگیها وکاهشاثراتتخریبیآندرحدیمعقولدر

روندتوسعهایپایدار،همراهبااستفادهازتکنولوژیهایمتعادلهموارهبرایحفظوتضمین
میباشد.ایننتایجباتحقیقات
سالمت،رشدوبقایحالوآیندهموجوداتکرهزمینمدنظر  
میباشد .
راسخیوهمکاران()7433وپوهاکا()0272همسو 
همچنینبراساسنتایجحاصلازپژوهشارزشخودخواهانهبررفتارهایحافظمحیطزیست
ازطریقآگاهیزیستمحیطی،انتسابمسئولیتوهنجارهایشخصیرابطهغیرمستقیمدارد.
مینگرند،بهباورحفاظتازمحیطزیستمکانهای
افرادیکهبادیدیخودخواهانهبهطبیعت 
میدانندوازوظایف
گردشگرینرسیدهاندوآنراوظیفهدیگرانوحتیدولتومسئولین  
خود شانه خالی میکنند .برای حفظ محیط زیست ،ما به اخالق زیست محیطی نیازمندیم؛
اخالقیکهارتباطاتپیچیدهودرحالتغییربینانسانوطبیعتراشناساییکرده،باحساسیت
به آن پاسخ دهد .هنجار شخصی قدرت زیادی برای عمل به رفتارهای حافظ محیط زیست
دارد.فرضبرایناستکهمردمتاحدیهنجارهایشخصیدرحمایتازمحیطزیستدارند
وممکناستبیشتردرراستایاینهنجارهاحرکتکنند.ایندرحالیاستکهبرخورداریاز
محیطزیستیسالموپاکبرایهرفردیازاهمیتخاصیبرخورداراست.داشتنمحیطزیستی
سالمومناسبحقهمهیمردمجامعهاست.نتایجبهدستآمدهدراینتحقیق،همسوبانتایج

میباشد .
تحقیقاتپاپادوپولسوهمکاران()0272ولیوهمکاران( )0274
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براساسنتایجحاصلازپژوهشاثرغیرمستقیمنگرشجهانیبررفتارهایحافظمحیطزیست
بانقشواسطهایآگاهیزیستمحیطی،انتسابمسئولیتوهنجارهایشخصیگردشگران
میشود.گردشگرانیکهنگرشزیستمحیطیدارندبهاینقضیهاعتقاددارند
خارجیتایید  
کهوضعیتزیستمحیطیفعلینشاندهندهوجودمشکالتزیستمحیطیجدیوخطرناک
میاندازد بنابراین
میباشد که نه تنها یک منطقه و یک کشور بلکه امنیت جهان را به خطر  

تواندبررفتارشاندربازدیدازمکانهایگردشگریورفتارشان

آگاهیزیستمحیطیآنها 
می

درسفرتاثیرگذارباشدامروزهدیگرنمیتوانمتوقعبودکههموارهباتوسعهصنعتیکهاز
ملزومات پبشرفت علمی و اقتصادی بشر است ،محیط زیست دست نخورده باقی
یتوریستیهستندوآنها باید

بماند.گردشگرانعضوهایفعالمرکزیدرحفاظتمحیطها
آنها باید
بفهمندکهتوجهبهمحیطزیستدرتوسعهظرفیتهایگردشگریبسیارمهماست  .
میگذارد و چگونه این جهت
بفهمند چه عواملی بر جهت گیریهای زیست محیطی اثر  
گیریها می توانددرهنگامتغییرودگرگونیدرنیتگردشگراندرداشتنرفتارهایزیست

محیطی اثر بگذارد .نتایج به دست آمده با نتایج تحقیقات چایو و همکاران(  )0273هم سو
میباشد .

از طرفی اثر غیر مستقیم دلبستگی مکانی بررفتارهای حافظ محیط زیست با نقش واسطه ای
میشود .تاکید بر اهمیت
آگاهی زیست محیطی ،انتساب مسئولیت و هنجارهای شخصی رد  
دلبستگیبهمکانازآنرواستکهنقشعمدهایدرایجادوباالبردنسطحارزشهایمثبت
درقبالمحیطزیست،مسئولیتپذیری،همکاریوخودیاریافرادداردوشیوههایکارآمدی

رابرایحلمسائلوبهبودشرایطمحیطیزندگیافرادارائهمیکند؛افرادیکهاحساسارتباط
وپیوستگیبیشتریباطبیعتدارند،تمایلدارندتصمیماتیبگیرندکهبهمحیطزیستکمک
کند.بنابرایننهآگاهیهایزیستمحیطیونهانتسابمسئولیتونههنجارهایشخصینمی
توانددراینقضیهنقشیداشتهباشدووابستگیهایعاطفینقشپررنگتریدارد.ایننتایجبا
تحقیقاتصالحیوامامقلی(،)7437لیوهمکاران()0274واسکانلوگیفورد()0272همسو
میباشد .
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براساسنتایجحاصلازپژوهش،آگاهیزیستمحیطیبررفتارهایحافظمحیطزیستبانقش
واسطه ای انتساب مسئولیت و هنجارهای شخصی در گردشگران خارجی رابطه غیر مستقیم
دارد.ایننتایجبانتایجتحقیقژونگوهمکاران()0277همخوانیدارد .
امروزهآموز شمحیطزیستبهاقشارمختلفجامعهبهعنوانیکراهحلکلیدیدرجهان
می باشد .هدف آموزش محیط زیست این است که در هر فرد حساسیتی نسبت به
مطرح  
حوادثوتغییراتفیزیکی،زیستی،اجتماعیوسیاسینسبتبهمحیطزیستبهوجودآورد.
بهگونهایکهضمنقدرتتشخیصوتوصیفمسایلزیستمحیطیبتواندبهابداعروشهاو
افزایشآگاهیباعثایجادنگرانیهایزیستمحیطی و

حلمسائلزیستمحیطیبپردازد .
میشودوباعثباالرفتنتقاضابرایگردشگریسازگاربامحیط
احساسمسئولیتدرفرد  
میرسدکهحفاظتازمحیطزیستفقطمسئولیتدیگران
میگردد.وفردبهاینباور  
زیست  
نیستبلکهاونیزبایددراینقضیهمشارکتداشتهباشد .
براساسنتایج حاصلازپژوهش،انتسابمسئولیتبررفتارهایحافظمحیط زیستازطریق
هنجارهای شخصی رابطه غیر مستقیم دارد .نتایج به دست آمده در ای پژوهش با تحقیقات
پوهاکا()0272وپاپادوپولوسوهمکاران()0272همخوانیدارد.مسئولیتپذیریگردشگران
میشودکهنسبتبهمسائلزیستمحیطیدر
ونهادینهشدناینمسئولیتدرذهنآنهاباعث 

سفر بی تفاوت نباشند و تاثیر رفتار خود در محیط و رعایت هنجارها را در مکانهای
گردشگریاحساسنمایندواحساسدرونینسبتبهانجاماقداماتورفتارهاییکهسازگاربا
میکندتا
محیطزیستباشدداشتهباشند.لزومبقایحیاتوارتقاسطحزندگیانسانهاایجاب 

آنانازرابطهخودبامحیطزیستآگاهبودهوارزشها ودیدگاههایالزمرابرایحفاظتو
بهبود آن در خود بپرورانند .برای جلوگیری از تخریب محیط زیست ،باید رفتار انسانها به
سمتوسویابعادطبیعتگرایانهتغییرکند .



