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شابطهی ساختاشی اشزآ دشک شده و شضایت گردشگر با شفتاش مسئوالنه
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(تاریخدریافت-39/7/63:تاریخپذیرش)39/1/66:

چکيده
هدفاینپژوهش،بررسیرابطهیساختاریارزشدر شگدهورضگایتگردشگگربگارفتگارمسگئوالنهزیسگت
محیطیبان شمیان یمشارکتگردشگردرمنط هدریاچهالندانبودهاست .
پژوهشحاضر با توجه به هدف ،کاربردی و با توجه به نحگوه گگردووری دادههگا از نگور تح ی گات توصگیفی-
همبستگیمحسوب میشود.جامعهوماریشاملکلیهگردشگرانمنط هیگردشگریدریاچهالنگدانمگیباشگد.
شرکتکنندگان311نفرازگردشگراندریاچهالندان(667نفرگردشگرمرد63،نفرگردشگرزن)بودندکهبگا

اسگتفادهازروشنمونگهگیگگریدردسگترلانتخگگابشگدند.همگهونهگگام یگالهگگایارزشدر شگده،رضگگایت
گردشگر،مشارکتگردشگرورفتارمسئوالنهزیستمحیطیراتکمیلکردند.دادههگابگامگدلتحلیگلمسگیربگا

استفادهازنر افرارLISRELتحلیلشدند .
یافتههانشاندادکهارزشدر شدهتأثیرمعناداریبررفتارمسئوالنهزیستمحیطیدارد.ارزشدر شدهبگه

طورغیرمست یمبامیگان یگگری مشگارکتگردشگگربگررفتگارمسگئوالنهزیسگتمحیطگیتگأثیرمعنگاداریدارد.
همچنین،رضایتگردشگرتأثیرمعناداریبررفتگارمسگئوالنهزیسگتمحیطگیداردونیگررضگایتگردشگگربگه
صورتغیرمست یمبامیان یگریمشارکتگردشگربررفتارمسئوالنهزیستمحیطیتأثیرمعناداریدارد .
ارزشدر شدهورضایتگردشگربهطورمست یموباواسطهمشارکتگردشگگرمگیتواننگدرفتگارمسگئوالنه
زیستمحیطیراتحتتاثیرقرارداد .
واژگان كليدی :ارزشدر شده،رفتارمسئوالنهزیستمحیطی،رضایتگردشگر،مشارکتگردشگر .

.6استادیاردانشکدهروانشناسیوعلو تربیتیدانشگاهسمنان(نویسندهمسئول)sjafari.105@semnan.ac.ir
.3استادیارجامعهشناسی،دانشگاهسمنان
.7دانش ویکارشناسیارشدمدیریتجهانگردیگبرنامهریریتوسعه،دانشکدهگردشگریسمنان
 .4دانش ویکارشناسیارشدمدیریتجهانگردیگبازاریابیجهانگردی،دانشکدهگردشگریسمنان
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مقدمه
طوراجتنابناپذیریبهونوابسته

بشردرمواجههباطبیعتومحیطزیستازونجاکهب ایشبه
است،شیوهمع ولیرابهکارنبردهوبهمنفعتجوییناپایدارازونپرداختگهاسگت.پیامگدچنگین
هایمختلوزیستمحیطیوتخریبشدیدمنگاب طبیعگیرابگههمگراه

اقداماتی،ای ادولودگی
داشتهاست.ازونجاکهطرزنگرشبرنوررفتاربامحیطزیستتأثیربسراییدارد،برخورداری
افرادازاخالقزیستمحیطیمناسبتضمینیدرونیبرایرفتگاردرسگتبگادیگگرمخلوقگاتو
جلوگیریازصدمهبهمحیطزیستشناختهمیشود.بهاعت ادبسیاریازصگاحبنظگراناصگالح
بحرانهایزیستمحیطیدرگروتغییرنگرشوارزشدر شدهانسانبهمحیطزیستاست
زیرانگرشوارزشدر شدهازمهمتگرینمفگاهیمروانشگناختیوعامگلاصگلیتغییگررفتگار
نیا،پاپزنومهدیزاده .)33:6737،


باشد(معتمدی

می
طگگورفراینگگدهایبگگارفتارهگگایمسگگئوالنه

ارزیگگابیدقیگگ نگگگرشهگگایزیسگگتمحیطگگیبگگه
زیستمحیطیدرارتباطاست(هوالند،کیلواسگتاین.)7:3164،6ازنظگربرخگیپژوهشگگران

رویکردجدیدزیستمحیطی،دروهلهاولراهیبرایتعییننگرشمانسبتبگهمحگیطزیسگت
بودهودرمرحلهبعدیای ادموقعیتیاستکهرفتارمعنیدارزیستمحیطگیردیگابیمگیشگود.
دراینجافرصبراینواق میشودکهرفتارهایزیستمحیطیازارزشهگایزیسگتمحیطگی
کهبارویکردجدیدزیستمحیطیسن یدهمیشود،نشگأتمگیگیگرد(صگالحی.)311:6763،
نکتهمهمتراینکهوگاهیازمسائلزیستمحیطیسببافرایشارتباطمیگانسگالمتفگردیو
حفاظتزیستمحیطیخواهدشد.وگاهیازصدماتناشیازتخریبمحیطزیستمگیتوانگد
مرد رابهمراقبتازونومشارکتدررفتارهایمسئوالنهزیسگتمحیطگیبرانگیگرد(صگالحی،
 .)613:6733
مح اناکوتوریسمراشکلیازگردشگریمعرفیمیکنندکهبراسگتفادهازمنگاط طبیعگی
تمرکرداردوبرحفاظتمحیطزیستتأکیدمگیکنگد(بیگژور .)636:3111،3درسگالهگای
اخیگگرمالحظگگاتاکولگگوژیکیوزیسگگتمحیطگگیموجگگبگردیگگدتگگااکوتوریسگگمبگگهعنگگوان
سازگارتریننورگردشگری باطبیعت،بیشازسایراشکالگردشگریموردتوجهقراربگیگرد.
1. Holland, Kil, & Stein
2 .Bjork
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در واق ایننورگردشگریجهتپیشگرفتاقتصگادیهگرکشگور،مگرد بگومیمنط گهوحفگظ
ارزشهایطبیعی،زیستمحیطیوفرهنگیمناط گردشگریمناسبتشخیودادهشدهاست
(حسینی6763،؛.)614درارتباطبااکوتوریسگمسگهمعیگارمهگمواساسگیجاذبگههگایطبیعگت
محور،گردشگرانومگدیریتمحیطزیستبایدمدنظرقرارگیردواصولواقداماتیپیگیگری
شودکهباپایداریاکولوژیکی،اجتماعی گفرهنگیواقتصادیهمخوانیداشتهباشگند(ویگورو
التون .)6631:3113،6
محیط زیست ،برمبنای تعاریو متعدد ،شرایط عینی و بیرونیای است که ارگانیسمزنده را
احاطه میکند و میتوان ون را در انوار طبیعی ،ساخته شگده (توسگط انسگان)وفرهنگگی طب گهبنگدی
کرد.واضا است که این انوار منفك از یکگدیگر نیسگتند و تحگتنفگوذ انسگان ،در ارتبگاط بگا
یکدیگر قابل مشاهدهاند .انوار ساختهشده و فرهنگگی محگیط زیسگت مسگت یماب مگنعکسکننگده
رفتارهای انسانی هستند و محیط زیست طبیعی نیردر طول تاریخ تحت تأثیر فعالیتهایبشری
از قبیل کشاورزی ،صنعتیشدن وشهرنشینی تغییگر یافتگه اسگت.تبیگینرفتارهگایافگراددرقبگال
محیطزیستیکیازمسائلمهمدرجامعهشناسیزیستمحیطیاستکه بهدالیلمتعددعالوه
برمسألهاینظری،اهمیتکاربردیبسیارینیردارد.رفتارزیستمحیطی،رفتگارمثبگتدربرابگر
محیطزیستاستکهدرونکنشگراگگرازمحگیطزیسگتحفاظگتنمگیکنگد،حگداقلبگهون
وسیبینمیرساند(فاضلی،جعفرصالحی.)676:6733،رابطهمحیطزیستورفتارهایمسئوالنه
زیستمحیطییكموضورپیچیدهوچندجانبهاست.تعاملتوسعهومحیطزیستوپایگداری
وندرزمینههایمختلویکیازدغدغگههگایهمیشگگیکشگورهابگهویگژهکشگورهایدرحگال
توسعهبودهاست.ممکناستادامهرشگداقتصگادیناپایگدارتگأثیرمخربگیبگرطبیعگتداشگتهو
ظرفیتتولیدورفاهعمومینسلهایویندهراتهدیدکند.احتمالچنینخطریباعگثاحسگال
تعهگداخالقگینسگبتبگهوینگدهشگدهوتئگوریحفاظگتازمحگیطزیسگت راشگکلدادهاسگت
(خوشفروهمکاران .)6766،

دراینمیانحفاظتازمحیطزیستوتوسعهصنعتگردشگریبدونحمایتومشگارکت
گردشگرانمشکلاست،زیراگردشگرانبرایشناساییمناف یگاهرینگههگایدر شگدهخگود
1 . Weaver & Lawton
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بایداهمیتاثراتاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیومحیطیراازدیدگاهخودارزشگذاریکننگد
(نانکو ورامکیسون،)333:3166،6ارزشدر شدهکهبهمفهو ارزیابیکلگیبازدیدکننگدهاز
ارزشخالوسفربرمبنایارزیابیاوازونچهدریافگتکگردهاسگت(منگاف )وونچگهپرداخگت
کردهاست(هرینه)میباشدرا میتوانبهعنوانپیشعاملواکنشهگایرفتگاریدرطگولزمگان
بازدیددرنظرگرفت(زارعگی،قربگانیوپگدرا نیگا.)643:6736،ارزشدر شگدهگردشگگر،
ارزیابیشخصیاوازمشخصههایمحصوالتسفرماننگدکیفیگتخگدمت،قیمگت،هی انگاتو
فاکتورهایاجتماعیاستواینفاکتورهامشخومیکنندکهمحصگوالتسگفرارزشصگرف
هرینهرادارندیان دارندورضگایتومشگارکتگردشگگررانیگربعگدازسگفرتحگتتگأثیرقگرار 
میدهند(چیو،لیوچن .)736:3164 ،3
رضایتیانارضایتی یك پاسخ احساسی است که به ارزیابی از کاال یا خدمتی که مصرف
یا ارائه شده است ،دادهمیشود.رضایت،ارزیابی مشتری از محصول یا خدمت است ،با توجه
به این که ویا محصول یا خگدمت نیازهگا وانتظگارات مشگتریان را ارضگا کگرده اسگت یگا خیگر؟
شکست در ارضای نیازها و انتظارات من ر به عد رضایت نسبت بهمحصولیاخدمتخواهگد
شد(زیاری،امانپوروفهلیانی.)66:6733،بنابهگفتهیکرازبی)6336(7وسودرلوند،)6337(4
رضایتمشتریانبهمسئلهایبرجستهوچشمگیربرایاکثرصنای خدماتیتبدیلشگدهاسگت.بگا
رجوربهصنعتگردشگریمیتوانبیاننمودکهگردشگگرانراضگی،رفتگارمسگئوالنهزیسگت
محیطیمطلوبتریازخودنشانمیدهندورفتارهایونانمرایاییبرایمحیطزیستبههمگراه
خواهدداشت(اردکانی،میرغفوریوبرقی .)4:6763،
مشارکتبهخاطراثربال وهایکهبرنگرشمرد بهیكفعالیتوفرویندتصمیمگیریونها
دارد،یكمتغیررفتاریبسیارمهمدرمدلهایرفتاریمصرفکنندهاست(جوسیا ،اسمیتونو
کلمنتس.)6333،9مشارکتدروهلهاولبگهمعنگایتعلگ داشگتنبگهگروهگیخگاصوداشگتن
سهمیدرهستیوناناستودرمرحلهدو ،شرکتفعاالنهدرگروهرامیرسگاندوبگهفعالیگت
1 . Nunkoo and ramkissoon
2 . Chiu, Lee & Chen
3 . Crosby
4 . Söderlund
5 . Josiam, Smeaton & Clements
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اجتماعیان ا شدهنظردارد(نظرپورومنتظگریم گد .)19:6763،ایگنمفهگو دو اسگتکگه
موردنظرمح یناست،لذامشارکتگردشگرانیکیازارکانکلیدیرفتارهایمسگئوالنهبگه
حفاظتازمحیطزیستبهشمارمیرود(امینیان،صادقی،فرجیونادریگورقلعه.)6736،بگر
ایناسال،درحفاظتازمحیطزیستبهعنوانفعالیتیحیاتیوگردشگری،نبایدازمشگارکت
گردشگرانبرایحفاظتازونغافلماند.نگگاهبگهگردشگگراندرحفاظگتازمحگیطزیسگت
نبایدصرفنگاهبهعنوانمصرفکنندهازمرایایمحیطزیستباشدواینکهتنهاگروهخاصگی
ازجامعهعهدهدارحفاظتازمحیطزیسگتهسگتند.بایگدگردشگگرانرادرحفاظگتازمحگیط
زیستوتصمیمسازیهاوسیاستگذاریهاواردنمودتادراجرایبرنامههامشگارکتداشگتهو
بامشکالت،موان ومرایایحاصلازاینامرمهمبهخوبیوشناشوند.درمیانعواملوعناصگر
مختلودرحفاظتازمحیطزیسگت،مشگارکتگردشگگرانبایگدبگهعنگوانمحگوروشگاخو
حفاظتیدرنظرگرفتهشود .
عالوهبراینکهدرجامعهشناسیزیستمحیطیتبیینرفتارافراددرقبالمحیطزیست،همبه
لحاظنظریوهمازنظرعملییكمسئلهمهمتل یمیشود،نکتهحائراهمیگتایگناسگتکگه
اکوتوریسمدرنظا بازارجهانیگردشگریروندروبهرشدیدارد،ولیرفتارمسئوالنهزیست
محیطیووگاهیزیسگتمحیطگیگردشگگرانوهمینطگورمشارکتشگانهنگوزبگهکنگدیپگیش 
میرود.بنابراینچگونگیای ادوبهبودرفتارمسئوالنهزیسگتمحیطگیگردشگگرانموضگوعی
استکهتوجهصنعتگردشگریرابهطورعا وتوجهبخشسفرسازگاربامحگیطزیسگترا
بهطورخاصبهخودجلبکردهاست .
لذاهدفپگژوهشحاضگربررسگیرابطگهمیگانارزشدر شگدهبگهعنگوانعگاملیجهگت
ارزیابیکلیگردشگرازسفرورضایتبهعنوانیکیازمهمترینشگاخوهگاویگابگهتعبیگری
مهترینشاخودروفاداریبهم اصدگردشگریمیباشد؛امادراینمیانن شخودگردشگگر
درکنارجامعهمیربانبگهعنگوانعوامگلانسگانیتأثیرگگذارگردشگگریدرارزشدر شگدهو
رضایتمندیبسیارمهماست،بنابراینشایستهوضروریاستکهمشارکتگردشگگربگهعنگوان
متغییرمیان یتأثیرگذاربراینروندنیربررسیشگود.دریاچگهالنگدانواقگ درروسگتایالنگدان،
بخشچهاردانگهشهرستانسارییکیازمناط یاستکهدرسگالهگایاخیگربگهدلیگلداشگتن
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پوششگیاهیوحیاتجانوریمنحصربهفگردخگود،درکگانونتوجگهبسگیاریازگردشگگران
طبیعتمحوروبازدیدکنندگانبرایفعالیتهایاوقاتفراغتقرارگرفتهوافرایشسفربهاین
منط ه،احتمالوسیببگهمحگیططبیعگیونراافگرایشدادهاسگت؛یکگیازروشهگایکگاهش
اثراتحضورانبوهگردشگردراینمنط هتوجهبهگردشگریمسگئوالنهاسگتوازون گائیکگه
هدفرفتارمسئوالنهزیستمحیطیکاهشمشکالتمحیططبیعیناشیازحضورگردشگرتگا
حدممکناست،اینپژوهشمدلیرابرایشکلگیریرفتارمسئوالنهزیستمحیطیازطریگ 
ارزشدر شده،مشارکتورضایتگردشگگرارائگهدادهاسگت.نکتگهحگایراهمیگتدرایگن
پژوهشایناستکهعلیرغمپژوهش هگاییصگورتگرفتگهدرزمینگهرفتگارمسگئوالنهزیسگت
محیطیدرایران،اینپژوهشمشارکتگردشگررابهعنوانمتغیگرمیگان یتأثیرگگذاردرنظگر
گرفتهاستوباتوجهبههدفموردنظر،اینپژوهشدرپیپاسخبهاینسؤاالتاستکهویگا
ارزشدر شدهورضایتگردشگرانرابطهمعناداریبارفتارمسئوالنهزیستمحیطگیدارد؟
وویامشارکتگردشگگراندربرنامگههگاوفعالیگتهگایاکوتوریسگمباعگثبهبگودایگنروابگط 
میگرددیاخیر؟


مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هدفازمرورمبانینظریوپیشینهپژوهشتبیینوتوصیوبهتررفتارمسئوالنهزیستمحیطگی
وعواملموثربروناست.ازاینرو،درادامهمفاهیمرفتارمسگئوالنهزیسگتمحیطگیوعناصگر
تاثیرگذاربرونبسطدادهشدهاست .

ارزش درکشده
ارزشها،یکیازمهمترینجنبههایزندگیاجتماعیمیباشد(کفاشپور،رحیمنیاونبگیزاده،
.)63:6731تعریوزیتامل)6366(6گسگتردهتگرینتعریگوپذیرفتگهشگدهازارزشدر شگده
است.اوپیبردکهمصرفکنندگانارزشراازچهارمنظرتعریومیکننگد-6:قیمگتپگایین؛
-3ونچهازیكمحصولمیخواهم؛-7کیفیتیکهدربرابرقیمتپرداختشدهازمحصولبگه
دستمیوور و-4چیریکهبهدستووردها دربرابرچیریکهپرداختکردها (یان،،یو،
1 . Zeithaml
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زووچوی.)393:3161،6زیتاملارزشدر شدهمشتریرابگهعنگواننتی گهم ایسگهشخصگی
بینمناف کلیوهرینههایپرداختشدهدر شدهتوسگطمشگتریتعریگوکگردهاسگت.وی
خاطرنشانکردکهتمایالترفتاریمشتریاندسگتاوردارزشدر شگدهمگیباشگد.زمگانیکگه
مشگگتریانسگگطابگگاالییازارزشراازت ربگگهمصرفشگگاندر م گیکننگگد،خواهگگانبگگروزدادن
تمگگایالترفتگگاریمثبگگتازخگگودهسگگتند.ارزشخریگگدبگگاافگگرایشرفتارهگگایرویکگگردیدر
گردشگری نیردرارتباطاست.بونوشومیکر)3117(3اظهارداشتندمیلبهتوصیهکگردننیگر
یكنیترفتاریمثبتاستکهازارزشدر شدهت ربهمصرفسرچشمهمیگیگرد(بگهن گل
ازابراهیمیومنصوری.)1:6733،
هیگینرواسکوالر)3113(7معت دندکهارزشمست یمابامنافعیکهشخوازیكکگاالیگا
خدمتدریافتمیکندارتباطداردوارزشدر شدهمشتریدوحوزهینتایجوفروینگدهارا
دربرمیگیرد.نتایجبیانگرخواستههاییكشخووهدفنهاییاوست.دراینزمینگه،نتی گهای
یگیگرد-6:مفیگدبگودن؛ 
کهازکاالیاخدمتبهدستمگی ویگدازسگهجهگتمگدنظگرقگرارمگ 
-3ارضاینیازو-7حلیكمشکل.فرویندهابازتابت ربگهناشگیازفعالیگتان گا شگدهدر
راستایهدفهستند(کارلسون،اوکالواهرهلد .)33:3169،4

رضایت گردشگر
بنابهاظهارالیور،)6333(9بهمفهو عا ،رضایتمشترینوعیارزشیابیازواقعیتهایمصرف
استکهدردامنهایازمطلوبتانامطلوبتغییرمییابگد.ازطرفگی،بعضگیمح گاندیگدگاهی
اقتصادینسبتبهرضایتمشتریدارند،یعنینتی هیمصرفراموردمطالعهقرارمیدهند،اما
برخیدیگرفرویندارزشیابیراموردتوجهقراردادهاند،کهدیدگاهشگناختیاسگت(رن بریگان،
زاهدی .)13:6761،چی)3119(1اظهارداشتهرضایت مشتری طبگ  تعریگو سگازمان جهگانی
1. Yang, Yu, Zo & Choi
2. Bown & Shoemaker
3. Higgins & Scholar
4. Carlson, O’cass & Ahrholdt
5. Oliver
6. Chee
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گردشگری عبارت است از":یك مفهو روانشناسانه که شامل احسال خوشی و لذت ناشی
از به دست ووردن ونچه که فردیامیدوار است و از یك محصول و یگا خگدمت انتظگار دارد،
میباشد(خوشگخووجاودانگه.)66:6731،قلگیزادهسگروری(،)3163معت گداسگترضگایتمندی را 
میتوان واکنش مصرفکننده به ارزیابی از اختالف ادرا
محصول تعریو کرد کگه پگس از مصگرف ون محصگول در

بگین انتظگارات قبلگیو عملکگرد فعلگی
مگیشگود(همتگیوزهرانگی:6737،

 .)631
6

الیوکوانگگ،)3167( ،رضگگایت(جگگرءعگگاطفی)وواسگگطهاثگگرکیفیگگتخگگدمات(جگگرء
شناختی)برنیاترفتاریاست.هاشمزاده(،)6766رضایتیانارضایتی یگك پاسگخ احساسگی
است که به ارزیابی از کاال یا خدمتی که مصرف یا ارائه شگده اسگت ،دادهمگیشگود.رضگایت،
ارزیابی مشتری از محصول یا خدمت است ،با توجه به این که ویا محصول یا خگدمت نیازهگا و
انتظارات مشتریان را ارضا کرده است یا خیر؟ شکست در ارضای نیازها و انتظگارات من گر بگه
عد رضایت نسبت بهمحصولیاخدمتخواهگدشگد(زیگاری،امگانپوروفهلیگانی.)66:6733،
پاالسیووهمکاران)436:3113(3بهن لازهالستدوهمکاران7اظهارداشگتهانگدرضگایتپاسگخ
مؤثریاستکهبرم ایسگهنتگایجحاصگلازیگكمحصگولبگااسگتانداردهایتعیگینشگدهقبلگی
متمرکراستودرطولمصرفیابعدازونسن یدهمیشگود(حسگینی،یگردانپنگاهوفرهگادی
نهاد .)639:6736،
بنابهگفتهیکرازبی)6336(4وسودرلوند،)6337(9رضایتمشتریانبهمسئلهایبرجسگتهو
چشمگیربرایاکثرصنای خدماتیتبدیلشدهاست.بارجوربگهصگنعتگردشگگریمگیتگوان
بیاننمودکهگردشگرانراضی بهاحتمالفراوانمکانهاییراکگهبگهون گاسگفرکگردهانگدبگه
سایرینتوصیهمیکنندکهاین یکی از ارزانترین و تاثیرگذارترین نور از بازاریابی و پیشرفت
است(اردکانی،میرغفگوریوبرقگی.)4:6763،قلگیپگورسگلیمانیورشگیدی(،)7:6763اظهگار
کردهاندکهرضایتمندیگردشگرانیکیازمهمتگرینعوامگلرقگابتیوبهتگرینشگاخوبگرای
1. Lai & Quang Vinh
2 . Palacio et al.
3 . Halstead et al.
4 . Crosby
5 . Söderlund
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تضمینرشدسودهایوتیمحسوبمیشود.امروزهبسیاریازمراکر،ارگگانهگاوسگازمانهگا،
میرانرضایتگردشگرانرامعیاریمهمبرایسن شکیفیتکارخود قلمدادمیکننگدوایگن
روندهمچناندرحالافرایشاست.رضایتگردشگرزمانیبه دستمگیویگدکگهفروینگدهای
مناسببگهگونگهایطراحگیشگوندکگهخگدماتارائگهشگده،توقعگاتوانتظگاراتگردشگگررا
برووردهنمایند.نیلوگرسری،)97:3116(6ازون اکهرضایتمندیگردشگرن گشمهمگیدر
تگگداو گردشگگگریووینگگدهایگگنصگگنعتایفگگامگگیکنگگد،ازموضگگوعاتیاسگگتکگگهدرحگگوزهی
گردشگریبسیارموردکنکاشقرارگرفتهاست(فنی،برغمدی،اسکندرپوروسلیمانی:6736،
.)76صباغکرمانی(،)761:6761برایگنع یگدهاسگتکگهاگگرگردشگگرانم صگدخاصگیرا
انتخابکنندوازت ربهیسفرخودراضیبرگردند،بگدون شگكوشگنایانواطرافیگانخگودرا
تشوی بهسفربهونم صدنمودهوتمایلخودگردشگرانبرایبازگشتوبازدیدم ددازون
م صدبیشترمیگردد.بهعبارتدیگرتعریووتم یدهایگردشگگرانازم صگدیگادشگدهدر
بسیاریمواردتأثیربیشتریدرجذبگردشگرانداشگتهونسگبتبگهابرارهگایینظیگرتبلیغگاتو
غیرهبهترعملمینماید(یاری،ابراهیمزادهویاری .)677:6733،

مشارکت گردشگر
ازنظرمفهومی،واژهمشارکتبهمعنایشراکتوهمکاریدرکاری،امرییافعالیتیوحضگور
درجم وگروهیوسازمانیجهتبحثوتصمیمگیری،چهبهصورتفعالوغیرفعگالاسگت
(سرور،موسویودانیالی.)631:6731،اوکلگی)6333(3بگرایتعریگومشگارکتبگهبیگانسگه
تفسیردرخصوصمشارکتمیپردازدکهعبارتنداز-6:مشگارکتبگهعنگوانسگهمداشگتنکگه
معت داستاینتفسیردرموردپروژههایبهداشتی،تأمینوب،جنگلداری،مناب طبیعیوامگور
زیربناییدرجهانسو کهدارایاهدافازپیشتعیینشدههستند،صگادقاسگت؛-3مشگارکت
بهعنوانسازمانکهدراینتفسیرسازمانبه عنگوانابگراروسگازوکگاراصگلیمشگارکتمطگرح 
میگرددوبرتشکیلتعاونیها،مؤسساتکشاورزی،کمیتههایمربوطبهمدیریتوبوغیگره
1 . Neal & Gursory
2 .Oakley
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تأکیدمیشود؛-7مشارکتبهعنوانتوانمندسازیکهدراینتفسیر،برخوردارشدنمشارکت-
کنندگانازدانش،مهارت،قابلیتهایتوسعهایوتوانتصمیمگیریموردتأکیدقرارمیگیگرد
(گلشیریاصفهانی،خادمی،صدی یوتازه .)696:6766،
بنابهاظهارهلی)3116(6درهرجامعهای(مدرنوسنتی،اقتدارگرودموکراتیگك،فئگودالی
یاسرمایهداری)ازطری مشارکترسمیوغیررسمیارتباطگاتومبگادالتبگینافگرادشگناخته
میشود.مشارکتاجتماعیرامیتوانشاملدوبخشدانسگت:مشگارکتنهگادی(رسگمی)کگه
دربرگیرنگدهمشگگارکتدرسگگازمانهگگا،ان مگنهگگا،کلگگوپهگگا(باشگگاههگگا)مگگیشگگود.مشگگارکت
غیررسمی(فردی)کهخوددربرگیرندهیدونگورالگو-درگیگریاتفگاقیشگاملمشگارکتدر
فعالیتهایگروهیبافواصلنامنظممثلهمکاریباخیریههاییکگهدرکمگكبگهمحگرومینو
افرادخاصتشکیلمیشود.ب-مشارکتپایدارکهشگاملمشگارکتقاعگدهمنگدوفعالیگتدر
گروههاییکهبهصورتمؤسسهوسازماننسیتند،ولینسبتابدائمیوهمیشگی(مثگلگگروههگای
موسی یوجوانان)هستند(مهگدویورحمگانیخلیلگی.)66:6763،ازنگگاهمشگارکتبگاوران،
افرایشمشارکتبهمعنیافرایشاعتمادبهنفسبودهوایگنامگرنیگرتوانمندسگازیرابگهدنبگال
دارد(صابریفر،فالسلیمانوقیصاری.)43:6736،
بنابهاظهارمنفردو)6363(3ازن طهنظراوقاتفراغتوگردشگگری،مشگارکتبگهعنگوان
میرانعالقهدریكفعالیتتعریومیشودوواکنشمؤثر،بااینعالقهدرارتباطاست.ریگدو
کرومپتون)6337(7نیربیانکردندکهمشارکتیكمتغیرکلیدیدررفتارهایاوقگاتفراغگت
است؛زیرامردمیکهبرایسفربرنامهریریمیکنند،توجهبیشتریبهاطالعاتمربگوطبگهسگفر
مبذولمیدارند(سودتولتونلوارکوت.)364:3169،4نتگایجتح یگ گیورسگویوگاوکگار9
()3117نشاندادکهمشارکتگردشگرانبینالمللیاوقاتفراغت،سهبعدسگاختاریداردکگه
عبارتنداز:عالقه،احتمالریسكواهمیتریسك(گیورسویوگاوکار.)311:3117،

1. Helly
2. Manfredo
3. Reid & Crompto
4. Cevdet Altunel & Erkut
5. Gursoy & Gavcar
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1

ازنظرمفهومی،رفتارهایزیستمحیطی،م موعهایازکنشهایافرادجامعهنسبتبگهمحگیط
زیستاستکهطیووسیعیازاحساسات،تمایالتوومادگیهایخاصبرایرفتارنسبتبگه
محیطزیستراشاملمیشود.افرادهراجتماعیبرحسبشرایطوم تضیاتخاصاجتمگاعی-
فرهنگیبرخوردمتفاوتینسبتبهمحیطزیستدارند .ایگنبرخوردهگاورفتارهگاممکگناسگت
کامالبمنفیومخالومحیطزیسگتویگابگرعکسکگامالبمثبگتوموافگ محگیطزیسگتباشگد
(خوشفر ،صالحیوع یلی .)6766،
است،وولك،)3113(3لیوهمکگاران ،)3167(7اظهگارداشگتهانگدرفتگارزیسگتمحیطگی
اقداماتان ا شدهتوسطافرادیاگروههابهمنظگورکگاهشمشگکالتزیسگت محیطگیتگاحگد
ممکناست.بهخاطرزمینههاینظریمختلو،رفتارزیستمحیطیبهطرقمختلفیانگدازهگیگری
شدهاست.برایمثال،اسمیتودیکستا،)6339(4نشاندادندکهرفتارزیسگت محیطگیشگامل
اقدا هایوموزشی،اقدا مدنی،اقدا مالی،اقدا فیریکی،اقدا قان کننگدهواقگدا قگانونیبگر
مبنایمکانتحتکنترلمی باشد.چندتگنازپژوهشگگرانبگهعوامگلمگوثربگررفتگارمسگئوالنه
زیستمحیطتمرکرداشتهاند،بگرایمثگال:لگی()3166عوامگلروانشگناختی،هرنانگدز)3166(9
عواملفردی،وینین)6333(1،عواملبیرونیومیلفونتوهمکاران)3111(3عوامگلفرهنگگی
راموردبررسیقراردادند.بهن لازهانوهمکاران،)3161(6ازدیدگاهومگوزشهگایزیسگت
محیطی،راهمؤثرتغییررفتارهایمسئوالنهزیستمحیطییكفرد،بگاالبردننگگرشهگاوارزشهگای
زیستمحیطیاومیباشد(لیوجان .)634:3169،3
استرن،)3111(61رفتارمسئوالنهزیستمحیطیراعملعمدیفردییاگروهیمیداندکه
1 . Environmental Responsible Behaviour
2 . Steg & Vlek
3. Lee et al.
4. Smith-Sebasto & D’costa
5. Herna´ndez
6. Vining
7. Milfont et al.
8. Han et al.
9. Lee & Jan
10. Stern
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بهطورمست یمیاغیرمست یم،تغییراتمحیطراتحتتأثیرقرارمیدهدویامرایاییبرایمحگیط
زیستبههمراهدارد.بهعنوانمثال،انوارمختلورفتارسازگاربگامحگیطزیسگتزیرم موعگه
فعالیتهایزیستمحیطیفرصشدهاست(مثالمشگارکتدرسگازمانهگایزیسگتمحیطگی)،
رفتارهایسیاسیغیرفعاالنه(بهعنوانمثگال،ت اضگایرسگیدگیبگهمشگکالتزیسگتمحیطگی،
رأیگیریوگرارشبهم اماتدولتی)وحفظمحیطزیسگتبگهصگورتفگردی(ماننگدخریگد
محصوالتسبر).بادرنظرگرفتنابعادیکهاسمیت)6339(6ودیگرمح گانازونهگااسگتفاده
کردند،تاپا)3161(3رفتارمسئوالنهزیسگت محیطگیرابگااسگتفادهازپگنجعامگلارزیگابینمگود:
فعالیتهایسیاسی،بازیافت،فعالیتهایوموزشی،سیسگتممصگرفگرایگیسگبروفعالیگتهگای
اجتماعی(بهعنوانمثال،بهاشترا گذاشتننشریاتمحیطزیست،بازیافتبطریهگایشیشگهای،
تماشایبرنامههایمربوطبهمحیطزیست،خریگدمحصگوالتسگاختهشگدهازمگوادبازیگافتیو
استفادهازوسایلحملون لعمومی)(کیل،هالنواستین .)66:3164،7
مت یوهمتیگویه(،)691:6736بیانکردندکهمروری بر نظریات ومطالعات ان ا شده
در زمینهیرفتارهای محیطزیستینشانمیدهد کهعواملمؤثربررفتارمحیطزیستیرامگیتگوان
درچهاردستهت سیمکرد.اینچهاردستهعبارتانداز.6:عواملانگیرشی(احسگالمسگئولیت
اخالقی،نگرانیمحیط،حساسیتمحیط،تواناییکنترل،نگرش محیطیومانندون)؛.3عوامگل
شناختی(دانشومهارتها)؛.7عواملجمعیتشناختی(سن،جنس،درومد،سطاتحصیالت)
و.4عواملبیرونی(گروههایفشار،فرصتهاییبرایانتخابرفتارومانندایگنهگا)(بگهن گلاز
علی لیزادهفیروزجایی،رمضانزادلسبوئیواسمعیلی .)391:6734،
درحوزهیارزشدر شده،رضایتگردشگر،رفتارمسئوالنهزیستمحیطیومشارکت،
هامیتگوانبگهمگواردیاز
ازجملهنتایجاینپژوهش 

پژوهشهای نسبتاب زیادی ان ا شده است.
ونهااشارهنمود .

درپژوهشیباعنوان"کیفیتت ربه،ارزشدر شده،رضگایتوتمگایالترفتگاریبگرای

گردشگرانمیراثجهانی"نوشتهیچین،فگوچنوفوشگیانچگن)3161(4نشگاندادهشگدکگه
1 . Smith-Sebasto
2 . Thapa
3 . Kil; Holland & Stein
4 . Ching fu Chen & Fu-shion Chen

رابطهی ساختاری ارزش درک شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئوونه زیست محیطی ...

کیفیتت ربه،اثراتمست یمیبرارزشدر

027

شدهورضایتدارد(چنوچن.)33:3161،لگو

ولی)3166(6پژوهشیباعنوان"انگیرههاوارزشدر شدهیگردشگگرانداوطلگبهنگ-،

کن"،ان ا دادند،یافتههایاینپژوهشنشاندادکهسفرداوطلبانه،اثرمثبتیبرارزشدر 
شدهمسافرانداوطلب،ازقبیلرشدوبهبودفردی،افرایشارتباطوتغییردیگدگاهبگهزنگدگیو

محیطزیستدارد(لوولی.)731 :3166،نگرشنسبتبهریختنزبالهبهعنگوانمیگان یرابطگه

بینویژگیهایشخصیتیورفتارمسئوالنهزیسگتمحیطگیعنگوانپژوهشگیاسگتکگهاوینکگا3
()3167ان ا داد.اینمح بهایننتی هدستیافتکهویژگیهایشخصگیتیتگأثیرمسگت لو
قابلتوجهیبرنگرشنسبتبهریختنزبالهدرمحیطوبهخصوصرفتارمسئوالنهزیستمحیطگی
دارد.بینویژگیهایشخصیتیورفتارمسئوالنهزیستمحیطی،نگرشنسبتبگهریخگتنزبالگهدر
محیط،ن شمیان یراایفامیکند.نتایجنشانمیدهدافرادیکهویژگیهایشخصگیتیخگاصو
مطلوبیدارندونیرافرادیکهنسبتبهریختنزبالهدرمحیطنگرشنامطلوبیدارند،بهمشگارکت
دررفتارهایزیستمحیطی،تمایلبیشتریدارند(اوینکا .)3116:3167،

پاندزابگاجس)3169(7درم الگهایبگاعنگوان"ارزشدر شگده،رابطگهونبگارضگایتو

تمایالترفتاری"پگیبگردکگهارزشدر شگدهیگردشگگرانمسگت یمارضگایتوتمگایالت
رفتاریویندهونهاراتحتتأثیرقرارمیدهد،درحالیکهرضگایتتگأثیرمسگت یمیبگرتمگاالت
رفتاریگردشگرانندارد،بهاینمعنیکهبرایای ادارتباطبلندمدتباگردشگرانبایدبیشگتر
برتح ی اتارزشدر شدهتمرکرشودتاتح ی اترضایت(پاندزاباجس .)676:3169،
رفتارمسئوالنهزیستمحیطیدراکوتوریسم:بررسگین گشتصگویرم صگدوارزشدر 
شدهعنوانپژوهشهلناچیو،لیوچن)3164(4است،دراینپگژوهشمح گانبگهایگننتی گه
دستیافتندکهارزشدر شدهمیتواندرفتارمسئوالنهزیسگتمحیطگیگردشگگرانراارت گا
دهد(هلناچیو،لیوچن.)631:3164،روابطساختاریبیننگرشهایزیستمحیطگی،انگیگره
تفریاوسرگرمیورفتارهایسازگاربامحیطزیستعنوانپژوهشکیگلوهمکگاران()3164
است،مح اننتی هگرفتندکهنگرشهایزیستمحیطیوانگیرههگابگهطگورقابگلمالحظگهای
1. Lo & Lee
2. Oluyinka
3 .Pandza Bajs
4. Helena, Chiu, Lee & Chen
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رفتارهایسازگاربامحیطزیستراشکلمیدهند.مفاهیممدیریتیازجملهحفظابعگادطبیعگی
محیطوافرایشوگاهیدرموردمحیططبیعیازطری برنامههایوموزشگی،مگوردبحگثقگرار
گرفت(کیلوهمکاران.)61:3164،همچنیننتایجپژوهشلگو،چگیولیگو)3169(6بگاعنگوان

"اصالت،مشگارکت،وتصگویر:ارزیگابیت گاربتوریسگتدرمنگاط تگاریخی"نشگاندادکگه
اصالتدر شدهومشارکتگردشگراندرفعالیتهایمحلی،مست یمادرشکلدهیتصگویر
م صددرمناط تاریخیاثرمثبتدارد.مشارکتگردشگرانبهطورمثبتبگارضگایتونهگادر

ارتباطاست(لو،چیولیگو.)69:3169،نتگایجپگژوهشلگیوجگان()3169بگاعنگوان"اثگرات
ت ربهتفریا،نگرشزیستمحیطیبررفتارسازگاربامحیطزیستگردشگرانطبیعتمحگور"

حاکیازوناستکهوقتیفردیدرگردشگریمبتنیبرطبیعت(طبیعتمحگور)شگرکتمگیکنگد،
اینت ربیاتتفریا،نگرشهایزیستمحیطیویرات ویتمیکنگدومشگارکتویبگهطگور
کلیدرگردشگریوبهطورخاصدررفتارهایمسئوالنهزیستمحیطی،افرایشمییابگد(لگی
وجان .)637:3169،
نتایجپژوهشیباعنوانسرمایهاجتماعیورفتارهایزیستمحیطیمسئوالنهدرشگمالایگران
نشاندادکهبینسرمایهاجتماعیبارفتارهایمسئوالنهزیستمحیطگیارتبگاطمعنگاداریوجگود
دارد.عالوهبراینبینعناصرعمدهسرمایهاجتماعیبارفتارهگایمسگئوالنهزیسگتمحیطگینیگر
ارتباطمعناداریبرقراربودهواینروابگطدرمنگاط مختلگوجغرافیگایینیگرمتفگاوتاسگت.از
یافتههایاینپژوهشمیتواننتی هگرفتکهبرایترویجوتوسعهرفتارهایمسئوالنهنسبتبه
محیطزیستبایدسرمایهاجتماعیوابعادونبهویژهاعتمادنهادی،عضویتدرنهادهایمگدنی
وشگگبکهروابگگطبگینگروهگیت ویگگتشگگود(خوشگگفروهمکگگاران.)6766،اکبگگرزادهوادهمگی

(،)6731باان ا پژوهشیباعنوان"بررسیعواملفرهنگیمؤثربگرحفگظمحگیطزیسگتشگهر

تهران"نشاندادندکهمتغیرهگایاحسگالمسگئولیت،اخگالقاجتمگاعی،ومگوزشوارزشهگای
سنتیودینیبرحفظمحیطزیستورفتارهایمحیطزیستیمؤثرهستنداماباتوجهبگهیافتگههگای

اینتح ی نشاندادهشدهکهمتغیرهن ارسازیبرحفظمحیطزیسگتتگأثیرینگدارد.دریگك
نتی هکلیمیتوانگفتکهفرهن،عاملتعیینکنندهرفتارهایافراددریگكجامعگهاسگت و
1. Lu, Chi & Liu
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رفتارهای زیستمحیطیتكتكافرادنشأتگرفتگهازایگنعامگلمهگممگیباشگد(اکبگرزادهو

ادهمی.)73:6731،همچنینصالحیواما قلی(،)6736درم الهخودباعنگوان"بررسگیتگأثیر

سرمایهاجتماعیبررفتارزیستمحیطیمسئوالنهاستانکردسگتان"نتی گهگرفتنگدکگهبگاوجگود
شرایطنامناسبوامکاناتمحدودزیستمحیطی،رفتارهایمسئوالنهزیستمحیطیافرادمگورد
مطالعهدرسطاباالییبودهاست.عالوهبراین،یافتههاحاکیازوناستکهسگرمایهاجتمگاعی
افرادموردمطالعهدرحدنردیكبهمتوسطاست.وزمونفرضیهنشانمیدهگدکگهبگینسگرمایه
اجتماعیورفتارهایزیستمحیطیرابطهمثبگتومسگت یمیوجگوددارد.بگهعبگارتدیگگر،بگا
افرایشسرمایهاجتماعی،رفتارهایزیستمحیطینیگرمسگئوالنهمگیشگود.درخاتمگهبگهدالیگل
احتمالیپایینبودنمیرانسرمایهاجتماعیپرداختهشد(صالحی،امام لی .)31-36:6736،

فاضلیوجعفرصالحی(،)6733پژوهشیباعنوان"شکافنگرش،دانگشورفتگارزیسگت-

محیطیگردشگران"ان ا دادندکهطب یافتههایبدستومدهازوزمگونهمبسگتگیپیرسگون،
رفتارزیستمحیطیگردشگرانباارزشهایزیستمحیطی،در مناف زیستمحیطی،تصگور
فرهنگیوانگیرهفرهنگیرابطهمست یممعناداردارد.درحالیکهمیاندانگشزیسگتمحیطگیو
رفتارزیستمحیطیگردشگرانرابطهمعناداریمشگاهدهنشگد(فاضگلیوجعفرصگالحی:6733،
.) 673سن شرفتارهگایزیسگتمحیطگیگردشگگراندرم صگدهایکگویریوبیابگانیعنگوان
پژوهشفیروزجاییوهمکاران()343:6734استکهمح انبگرطبگ وننشگاندادنگدمیگران
رعایترفتارهایزیستمحیطیازسویگردشگراننواحیروستاییمنط هدرشگرایطمطلگوبی
قرارداردوعواملینظیرمیرانوگاهی،میرانارزشدر شگده،تصگویرذهنگیگردشگگراناز
م صد،دلبستگیمکانیومیرانرضایتمندیازسفردرنگواحیروسگتاییخگوروبیابانگكاز
عواملمؤثربرمیرانرعایترفتارهایزیستمحیطیگردشگرانبودنگد.براسگالنتگایجتحلیگل
مسیر،دلبستگیمکانی(وفاداریبگهم صگد)بیشگترینو تصگویرذهنگیگردشگگرانازم صگد،
کمترینتأثیررابرمتغیروابستۀتح ی دارد .
باتوجهبهونچهمطرحگردیدوبررسیپیشگینهپگژوهشمشگخومگیگگرددکگههگرچنگد
تگاکنونپگگژوهشهگگایمتعگگددیدرزمینگهمتغیرهگگایارزشدر شگگدهورضگگایتومشگگارکت
گردشگربارفتارمسئوالنهزیستمحیطگیصگورتگرفتگهاسگت،امگاتگاکنونپژوهشگیکگهبگه
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صورتهمرمانبهرابطهارزشدر شدهورضایتگردشگربارفتارمسئوالنهزیستمحیطگی
ون شمیان یمشارکتگردشگربپردازد،صورتنگرفتهاست.لذاپژوهشحاضرباتوجگهبگه
موارداشارهشده،مدلیازروابطبینارزشدر شدهورضایتگردشگگربگارفتگارمسگئوالنه
زیستمحیطیرادرنظرگرفتهاست.درمدلمفهومیارائهشگدهارزشدر شگدهورضگایت
گردشگربهعنوانمتغیربرونزادبررفتارمسئوالنهزیستمحیطیاثگرمسگت یمدارنگد.همچنگین،
مشارکتگردشگردررابطهارزشدر شدهورضگایتگردشگگربگارفتگارمسگئوالنهزیسگت
محیطین شمیان یایفامیکنند(شکل .)6


ارزش درک شده


رفتخر مسئوالنه
زیست محیطی



مشخرکت گردشگر




رضخیت گردشگر

منب :چیووهمکاران 3164،


شکل  ) 1مدل مفهومی تاثير ارزش درک شده و رضایت گردشگر بر رفتاار مساالوهنه زیسات میيبای باا نقاش
واسبهای مشاركت گردشگر (پيکانهای پایين مدل اشاره به اثرات باقيمانده دارند)

فرضیههای پژوهش
درراستایهدفپژوهشوباتوجهبهمدلمفهومیومبانیتئوریكذکرشدهفرضیههگایزیگر
مطرحووزمونشد:
ارزشدر شدهبررفتارمسئوالنهزیستمحیطیتأثیرمست یمدارد .
رضایتگردشگربررفتارمسئوالنهزیستمحیطیتأثیرمست یمدارد .
ارزشدر شدهباواسطهمشارکتگردشگربررفتارمسئوالنهزیستمحیطیتاثیرغیرمست یمدارد.
رضایتگردشگرباواسطهمشارکتبررفتارمسئوالنهزیستمحیطیتاثیرغیرمست یمدارد.

رابطهی ساختاری ارزش درک شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئوونه زیست محیطی ...
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روششناسی
جامعه آماری و روش نمونهگیری
مطالعهحاضرازنظرهدفکاربردیوبگاتوجگهبگهنحگوهگگردووریدادههگاازنگورتح ی گات
توصیفیگهمبستگیاست.جامعهوماریاینپژوهششاملکلیهگردشگرانورودیبهدریاچگه
النداندرتابستانوپاییرسال6734بودند.باتوجهبهمسیرهایفرصشگدهتعگداد61پگارامتر(4
پارامتردرماتریسگامگا6،پگارامتردرمگاتریسبتگا3،پگارامتردرمگاتریسفگایو7پگارامتردر
ماتریسسای)بایدبرووردشود.بهاینترتیب،ح منمونهبایدحداقل9تا91برابرپارامترهگای
دردسترل،نمونهای

موردنظرباشد(مولر.)6331،برایناسال،بااستفادهازروشنمونهگیری
بهح م311نفردرنظرگرفتهشد.ازاینتعدادشرکتکنندگاندرپژوهش667نفرمعادلبگا
()%91/9مردو63نفرمعادلبا()%47/9بودند .

ابزارهای اندازهگیری
الااف) ارزش درک شااده:درایگگنپگگژوهشازپرسشگگنامهارزشدر شگگدهاسگگونیوسگگوتار6
()3116استفادهشدهاستکهمشگتملبگر4گویگهمگیباشگدوبگهصگورتطیگولیکگرتپگنج
)درجهبندیشگدهاسگت.اعتبگارایگنم یگالتوسگط

گرینهایازکامالمخالفم()6تاکامالبمواف م(9
اسونیوسوتار()3116بهروشولفایکرونباخ1/61گرارششدهاسگت.ضگریبولفگایکرونبگاخ
اینم یال1/374توسطمح برووردشدودامنههمبستگیگویههابانمرهکل1/43-1/19بود.


ب) رضااایت گردشااگر:بگگهمنظگگورانگگدازهگیگگریرضگگایتگردشگگگرازپرسشگگنامهرضگگایت
گردشگراوکلوویِریان)3113(3استفادهشدهاستکهمشتملبر1گویهمیباشدوبهصگورت
طیولیکرتپنجگرینهایازکامالبمخالفم()6تگاکگامالبمگواف م()9درجگهبنگدیشگدهاسگت.
اعتباراینم یالتوسطاوکلوویِریگان()3113بگهروشولفگایکرونبگاخ1/31گگرارششگده
است.ضریبولفایمحاسبهشدهدراینپژوهشبرابر1/317استودامنههمبستگیگویههابگا
نمرهکل1/93-1/34بهدستومد .
1.Sweeney & Soutar
2. Okello & Yerian
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ج) مشاركت گردشگر:بهمنظوراندازهگیریمشگارکتگردشگگرانازپرسشگنامهمشگارکت
گردشگرهگاویترودایمگونچ) 6333(6اسگتفادهشگدهاسگت.ایگنپرسشگنامهمشگتملبگر1گویگه
میباشدوبهصورتطیگولیکگرتپگنجگرینگهایازکگامالبمخگالفم()6تگاکگامالبمگواف م()9
درجه بندیشدهاسگت.اعتبگارایگنم یگالتوسگطهگاویترودایمگونچ ()6333بگهروشولفگای

کرونباخ1/63گرارششدهاست.ضریبولفایکرونباخمشارکتگردشگگردرایگنپگژوهش
1/333اندازهگیریشدهاست.دامنههمبستگیگویههایاینمتغیربانمگرهکگل1/46-1/36بگه
دستومد .
د) رفتار مسالوهنه زیستمیيبی :دروخرینقسمتازپرسشنامهرفتارمسگئوالنهزیسگتمحیطگی
کرستِتر)3114(3وتاپگا)3161(7مشگتملبگر3گویگهوطیگولیکگرتپگنجگرینگهایازکگامالب
مخالفم()6تاکامالبمواف م()9استفادهشدهاست.اعتبارایگنپرسشگنامهتوسگطتاپگا()3161بگه
روشولفایکرونباخ()1/63گرارششدهاست.ضریبولفایکرونباخمحاسبهشگدهبرابگربگا
دامنههمبستگیگویههابانمرهکل1/96-1/33بهدستومد .

1/316و

روش تحلیل دادهها
برایتحلیلدادههاازبستهبندیوماریبرایتحلیلدادههگایعلگو اجتمگاعینسگخه463ونگر 
افرارروابطخطیساختارینسخه8/549استفادهشگد.شگاخوهگایتوصگیفیشگاملمیگانگین،
انحرافاستانداردوضرایبهمبستگیمحاسبهشد.روابطفرضیساختاریبامدلتحلیلمسگیر
وزمونشدوشاخوهایبرازندگیمدلنهاییگرارششد .


1 .Havitz & Dimanche
2 .Kerstetter
3 .Thapa
)4 .Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19
)5. Linear Structural Relations (LISREL V8.54
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یافتهها
بررسی تأثیرات متغیرهای پژوهش
میرانتأثیرواندازهمتغیرهایپژوهش(ارزشدر شده،رضایتگردشگر،مشگارکتگردشگگرو
رفتارمسئوالنهزیستمحیطی)وگویههایهرکدا درجداولزیرگرارششدهاست .
جدول  .1اشزیابی و اندازه گویههای اشزآ دشک شده از دیدگاه گردشگران

میزان اشزیابی
فراوانی
متغیر

گویهها
میانگین

نااااه

انحراف
معیاش

کااامال
مخالفم

مخالفم

مخالفم
نااااه

موافقم

کااامال
موافقم

موافقم

ارزش
درک
شده

لذتبخش بودن سفر و
دیدن طبیعت

4/58

1/60

0

0

4

68

026

ارزش هزینه کردن برای
سفر

4/07

1/77

2

04

54

93

37

کیفیت باوی امکانات

2/21

1/96

52

75

59

9

5

تجربه تعامل با مردم
محلی

3/74

1/87

2

04

54

93

37

یافتهیپژوهشنشانمیدهدکهگویهلذتبخشبودنسفرودیدنطبیعگتبگرایگردشگگران
حائراهمیتزیادبودهاست.میانگیناینگویه()4/96وانحرافمعیارون()1/16گرارششده
است.اینمیانگینحاکیازوناستکهگویهلذتبخشبودنسفرودیدنطبیعگتنسگبتبگه
سایرگویه هگایارزشدر شگدهازسگویگردشگگرانازاولویگتبیشگتریبرخگورداراسگت.
بررسیگویهارزشهرینهکردنبرایسفرنشانمیدهدکهمیگانگینایگنگویگهبگررویطیگو
پگگنجدرجگگهایلیکگگرت()4/63وانحگگرافمعیگگارون()1/33مگگیباشگدبگگهعبگگارتدیگگگربیشگگتر
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پاسخگویان ارزش هزینه کردن برای سفر به دریاچه الندان را نسبتاً زیاد ارزیابی کررد انرد ییری
از دالیل این امر طبیعت بسیار زیبا و بیر دریاچه الندان میباشد اما از دیدگا گردشگران نمونره
پژوهش کیفیت امیانات ارائه شد در سفر به دریاچه الندان بسیار پایین است ( )M=0/02و ایرن
نشان از عدم بهر وری مناسب مسئولین از صنعت گردشگری در ایران اسرت همننرین میرانگین
تجربه تعامل برا مرردم می ری از سروی گردشرگران ( )M=3/47مریباشرد کره کراکی از تمایرل
گردشگران به تعامل با افراد جدید با فرهنگهای مخت ف دارد
جدول  :2ارزیابی و اندازه گویههای رضایت از دیدگاه گردشگران

ميزان ارزیابی
متغير

فراوانی

گویهها
ميانگين

انحراف
معيار

بسيار
کم

رضااا
گردشگر

کم

کیفی ز س محیطی
در چه

2/88

0/41

42

22

متوسط زیاد
49

بسيار
زیاد

43 22

عملکرد راهنم ی تور

2/49

4/48

22

39

83

29

28

اخالق همسفران و تن سب
سنی

2/41

0/84

29

20

91

4

4

امنی راهه

2/22

0/44

22

22

83

34

حف ظ از حی ت وحش و
پوشش گی هی

3/39

4/44

4

32

98

20

نحوه برخورد مردم محلی

2/29

0/44

21

19

43

22

4
38
40

یافته دیگر پژوهش کاکی از آن بود که میزان رضایت گردشرگران از گویره کفاترت از کیرات
وکش و پوشش گیاهی کائز اهمیت زیاد بود است میانگین این گویه ( )3/33و انیراف معیرار
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ون() 6/66گرارششدهاست.ایگنمیگانگینحگاکیازوناسگتکگهگویگهحفاظگتازحیگات
وحشوپوشگشگیگاهینسگبتبگهسگایرگویگههگایرضگایتگردشگگرانازاولویگتبیشگتری
یدهگدکگه
برخوردار است.امابررسیاخگالقهمسگفرانوتناسگبسگنیونهگادرسگفرنشگانمگ 
میانگینایگنگویگهبگررویطیگوپگنجدرجگهایلیکگرت()3/64وانحگرافمعیگارون( )1/63
میباشدواینمیانگینپایینترازمیانگینحدمتوسط()7میباشد.یکیازدالیلایگنامگرعگد 
توجهبرگرارکنندگانتورهایگردشگریبهتناسبسگنیگردشگگرانوقگراردادنگگروههگای
سنیمختلودریكتورمیباشد.همچنینازدیدگاهگردشگراننمونهپگژوهشمیگانگینهگای
کیفیتزیستمحیطیدریاچه(،)3/66عملکردراهنمایتگور(،)3/31امنیگتراههگا()3/39ونحگوه
برخوردمرد محلی()3/31ارزیابیشدهاسگتکگهپگایینتگرازمیگانگینحگدمتوسگط()7مگیباشگد .
اینیافتههانشانازعد برنامهریریصحیا،نبودزیرساختهایراهیامنوعگد تمایگلمگرد 
محلیازورودگردشگربهخاطرافرایشهرینههاییکهگردشگراندرمحلاقامتونهگابگهبگار
میوورند،میباشد .
جدول  :3اشزیابی و اندازه گویههای مشاشکت از دیدگاه گردشگران

میزان اشزیابی
فراوانی
متغیرها گویهها
میانگین

نااااه

انحراف
معیاش

کااامال
مخالفم

مخالفم

مخالفم
نااااه

موافقم

کااامال
موافقم

موافقم
حمایووووت از توسووووعه 4/19
طبیعتگردی دریاچه
مشارکت
گردشگر

شوورکت در برنامووههووا و 3/86
فعالیووتهووای موورتبط بووا
گردشگری

1/99

0/13

8

8

7

03

20

34

77 87

88

57

036

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،سال دوازدهم ،شماره  ،73بهار 6731

رعایوووت اسوووتانداردهای 4/56
محیطووی بوورای کوواهش
اثرات منفی گردشگری

1/63

0

0

6

68

بووه اشووتراک گذاشووتن 4/39
تجربه سفر با دیگران

1/82

4

3

00

74

عالقمندی به برنامههوای 3/99
آموزشی مرتبط با توسعه
طبیعتگردی

1/90

3

01

36

88

حمایوووت از طرحهوووای 4/56
حفاظت از دریاچه

1/67

0

2

8

63

024

018

63

026


یافتههایارزیابیگویههایمشگارکتگردشگگرانحگاکیازوناسگتکگهگویگههگایرعایگت
استانداردهایمحیطیبرایکاهشاثراتمنفیگردشگریوحمایتازطگرحهگایحفاظگتاز
دریاچهالندان برایگردشگرانحگائراهمیگتبگاالییبگودهاسگت.میگانگینگویگ ههگایرعایگت
استانداردهایمحیطیبرایکاهشاثراتمنفیگردشگریوحمایتازطگرحهگایحفاظگتاز
دریاچهالندان() 4/91گرارششدهاست.ایگنمیگانگینحگاکیازوناسگتکگهگویگهرعایگت
استانداردهایمحیطیبرایکاهشاثراتمنفیوحمایتازطرحهایحفاظتازدریاچهالنگدان
نسبتبهسایرگویه هگایمیگرانمشگارکتازسگویگردشگگرانازاولویگتبیشگتریبرخگوردار
هستند.یکیازدالیلاینامرمیتواندطبیعتدوسگتیوافگرایشسگطاوگگاهیگردشگگراناز
نابودیمحیطزیستوپیامدهایمنفیونباشد.دربینگویههایمیرانمشگارکتگردشگگران،
گویگگهشگگرکتدربرنامگگههگگاوفعالیگگتهگگایمگگرتبطبگگاگردشگگگریدارایپگگایینتگگرینمیگگانگین
()M=7/61استاماازسطامیانگینمتوسط()7باالتراست .
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جدول  .4اشزیابی و اندازه گویههای شفتاش مسئوالنه از دیدگاه گردشگران

میزان اشزیابی
فراوانی
متغیرها

گویهها
میانگین

نااااه

انحراف
معیاش

کااامال
مخالفم

مخالفم

مخالفم
نااااه

موافقم

کااامال
موافقم

موافقم
عوووودم بکووووارگیری 2/82
سیاستهای کنترل

0/23

35

45

22 35

63

کمک به حفظ کیفیت 4/48
محیط زیست دریاچه

1/65

0

0

9

78

000

گووووزارش هرگونووووه 4/12
آلووودگی یووا تخریووب
زیست محیطی دریاچه

1/82

-

5

50

79

65

پرداخت هزینوه بورای 3/47
رفتووووار حفووظ محوویط زیسووت
مسئوونه دریاچه

0/10

8

08

80

57

کموووک بوووه دیگووور 4/20
گردشگران برای کسب
اطالعات از دریاچه

1/72

2

2

07

019

آسوویب نرسوواندن بووه 4/75
گیاهان و جوانواران در
طول سفر

1/54

-

2

5

33

تفکیک زباله در مسویر 4/23
سفر به دریاچه

1/88

2

5

33

65

36

71

061

95
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درنهایتیافتهدیگرپژوهشنشانمیدهدکهگویهوسیبنرسگاندنبگهگیاهگانوجگانواراندر
طولسفربرایگردشگرانحائراهمیتزیادبودهاست.میگانگینایگنگویگه()4/39وانحگراف
معیارون()1/94گرارششدهاست.اینمیانگیننشاندهندهوناستکهگویهوسیبنرساندن
بهگیاهانوجانواراندرطولسفرنسبتبهسایرگویههایرفتارمسئوالنهازسگویگردشگگران
ازاولویتباالتریبرخورداراست.بررسیگویهکمكبهحفظکیفیتمحگیطزیسگتدریاچگه
النداننشانمیدهدکهمیانگیناینگویهبررویطیوپنجدرجهایلیکرت()4/46وانحگراف
معیارون()1/19می باشدبهعبارتدیگگربیشگترپاسگخگویانکمگكبگهحفگظکیفیگتمحگیط
زیستدریاچهالندانرانسبتابزیادارزیابیکردهاند.امگاازدیگدگاهگردشگگراننمونگهپگژوهش
عگد بکگگارگیریسیاسگتهگگایکنتگرلبسگگیارپگاییناسگگت()M=3/63وایگننشگگانازمخالفگگت
گردشگرانبهعد استفادهازسیاسگتکنتگرلدرحفاظگتازسیسگتمدریاچگهالنگداناسگت.بگه
عبارتدیگرونهامعت دندکهسیاستکنترلبرایحفاظتازدریاچگهالنگدانبایگدبکگارگرفتگه
شگگود.همچنگگینمیگگانگینهگگایگگگرارشهرگونگگهولگگودگییگگاتخریگگبزیسگگتمحیطگگیدریاچگگه
(،)M=4/13پرداختهرینگهبگرایحفگظمحگیطزیسگتدریاچگه(،)M=7/43کمگكبگهدیگگر
گردشگرانبرایکسباطالعاتازدریاچه()M=4/36وتفکیكزبالهدرمسیرسفربهدریاچه
()M=4/37باالترازحدمتوسط()7میباشدوایننشانازرفتارمسئوالنهگردشگگراندرحگین
سفربهدریاچهالندانمیباشد .

رابطه بین متغیرهای پژوهش
برایتعیینمیانگینمتغیرهایارزشدر شده،رضایتگردشگر،مشارکتگردشگرورفتگار
مسئوالنهزیستمحیطیازومارتوصیفیمیانگین،انحرافاستانداردومگاتریسهمبسگتگیبگین
متغیرهایپژوهشاستفادهشد(جدول.)9درنمونهموردمطالعهمیانگینرفتارمسگئوالنهزیسگت
محیطی()M=4/111دریكبازه9درجهاینشانمیدهدکهشرکتکنندگان،رفتارمسگئوالنه
زیستمحیطیرادرسطابگاالیمتوسگطارزیگابیکگردهانگد.الگگویت ریبگامشگابهیدرمگورد
مشارکتگردشگرمشاهدهمیشود.بااینتفاوتکهدراینم یال،پراکندگیکمتگرازرفتگار
مسئوالنهزیستمحیطیاست.میانگینارزشدر شدهورضایتگردشگرنشانمیدهگدکگه
بهطورمتوسطمیانگینارزشدر شدهدرم ایسگهبگارضگایتگردشگگربیشگتراسگت.رفتگار

رابطهی ساختاری ارزش درک شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئوونه زیست محیطی ...

039

مسئوالنهزیستمحیطیباارزشدر شده،رضگایتگردشگگرومشگارکتگردشگگررابطگه
معنادارودرجهتنظریدارد.شدترابطهرفتارمسئوالنهزیستمحیطیبامشارکتگردشگر
درحدمتوسطولیبیشترازسایرمتغیرهااست(.)r = 0.554, p<.001رفتگارمسگئوالنهزیسگت
محیطیبیشتربارضایتگردشگرمرتبط()r = 0.459, p<.001تاباارزشدر شده .
بهمنظورپاسخگوییبهسؤالپژوهشوبررسیساختارارتباطیمتغیرهگایموجگوددرمگدل
موردنظرومیرانقدرتپیشبینیمتغیرهایبرونزاد(ارزشدر شدهورضایتگردشگران)
ومتغیرواسطهای(مشارکتگردشگر)رویمتغیردرونزاد(رفتارمسئوالنهزیسگتمحیطگی)از
روشوماریتحلیلمسیر6بااستفادهازرگرسیونچندگانهبهروشمتگوالیهمرمگان3بگراسگال
مراحلبارونوکنی7بانر افرار SPSSاسگتفادهشگد.بگرایبررسگیمسگیرهایموجگوددرمگدل
مراحلزیراجراشد :
-6رگرسیونارزشدر شدهورضایتگردشگرانبررفتارمسئوالنهزیستمحیطی 
-3رگرسیونارزشدر شدهورضایتگردشگرانبرمشارکتگردشگر 
-7رگرسگگیونهمرمگگانمتغیرهگگایارزشدر شگگده،رضگگایتگردشگگگرانومشگگارکت
گردشگربررفتارمسئوالنهزیستمحیطی 
-4برایتعیینواسطهگریمشارکتگردشگربینارزشدر شدهورضایتگردشگگران
ورفتارمسئوالنهزیستمحیطی،مرحله6با7م ایسهگردید .
جدولهای3،6،3،1نتایجمربوطبهایگنمراحگلرانشگاندادهانگد.یافتگههگایجگدول()1
حاکیازوناستکهارزشدر شدهباضریبرگرسیون(P>1/116؛)β=1/733ورضایت
بینیکنندهیمعناداررفتگارمسگئوالنه

گردشگرباضریبرگرسیون(P>1/173؛)β=1/663پیش
زیستمحیطیمیباشند.همانگونهکهیافتههایجدول()6نشانمیدهد،مشارکتگردشگربگا
ضریبرگرسیون(P>1/116؛)β=1/973پگیشبینگیکننگدهیمعنگاداررفتگارمسگئوالنهزیسگت
1. Path Analysis
2. Sequential Simultaneous Regression Analyses
3. Baron & Kenny Steps
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باشد.درنهایتبراسالیافتههایجدول()9ارزشدر شدهباضریبرگرسگیون

محیطیمی

(P>1/116؛)β=1/633؛رضگایتگردشگگرانبگاضگریبرگرسگیون(P>1/116؛)β=1/631و
بینیکنندهیمعناداررفتگار


)پیش
مشارکتگردشگرباضریبرگرسیون(P>1/116؛β=1/463
مسئوالنهزیستمحیطیمیباشند .

جدول  .1ميانگين ،انیراف استاندارد ،همبستگی و ضرایب اعتبار متغيرها

متغیرها

میانگین

انحااراف
استانداشد

2

1

3

.0ارزش درک شده

3/696

1/510

-

.2رضایت گردشگر

3/053

1/638

**1/310

.3مشارکت گردشگر

4/244

1/592

* *- 1/228** 1/439

.4رفتووار مسووئوونه زیسووت 4/116
محیطی

1/496

*1/359

4

-

**1/554** 1/459

-

/19
< **P<1/116*P

جدول  .6میزان پیشبینی شفتاش مسئوالنه زیست محیطی بر اساس اشزآ دشک شده و شضایت گردشگر

متغیرها
متغیر برونزاد

متغیر دشونزاد نهایی :شفتاش مسئوالنه زیست محیطی
R

R2

ارزش درک
شده
1/380
رضایت
گردشگر

1/041

F

β

مقدار t

سطح
معناداری

1/399

7/015

1/110

25/244
P>1/110

1/007

2/178

1/139
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جدول  .7میزان پیشبینی مشاشکت گردشگر بر اساس اشزآ دشک شده و شضایت گردشگر

متغیرها
متغیرهای برونزاد

متغیر واسطهای :مشاشکت گردشگر
R2

R

ارزش درک شده
1/453

1/211

رضایت گردشگر

F

β

مقدار t

P

38/266

1/419

7/55

1/110

P>1/110

1/019

2/10

1/145

جدول  .8میزان پیشبینی شفتاش مسئوالنه زیست محیطی بر اساس مشاشکت گردشگر

متغیر دشونزاد نهایی :شفتاش مسئوالنه زیست محیطی

متغیرها
متغیرهای برونزاد

R

R2

مشارکت گردشگر

1/537

1/289

β

F

مقدار t

سطح
معناداری

020/168
P>1/110

1/537

00/113

1/110

جدول  .9میزان پیشبینی شفتاش مسئوالنه زیست محیطی بر اساس اشزآ دشک شده ،شضایت و مشاشکت گردشگر
متغیرها
متغیرهای برونزاد

متغیر دشونزاد نهایی :شفتاش مسئوالنه زیست محیطی

R

2

R

F

ارزش درک شده

β

مقدار t

1/099

3/676

سطح
معناداری
1/110

49/745
رضایت گردشگر
مشارکت گردشگر


1/579

1/328

P>1/110

1/071

3/415

1/110

1/489

9/095

1/110
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بابررسیوم ایسهمیرانضرائبرگرسیونازمرحلهاولتامرحلهسو نتایجزیربدستومد :
ضریبرگرسگیونرابطگهارزشدر شگدهبگامتغیگردرونزادرفتگارمسگئوالنهزیسگت

-6

محیطی1/733،بودهاستکهاینضریبدرحالتتگأثیرغیرمسگت یمبگه1/363کگاهش
یافتهاستکهنشاندهندهن شواسطهگریمعنادارمشگارکتگردشگگردرارتبگاطبگین
میباشد .
متغیربرونزادارزشدر شدهبارفتارمسئوالنهزیستمحیطی 

ضریبرگرسیونرابطگهرضگایتگردشگگربگامتغیگردرونزادرفتگارمسگئوالنهزیسگت

-3

محیطی1/663،بودهاستکهاینضریبدرحالتتگأثیرغیرمسگت یمبگه1/196کگاهش
یافتهاستکهنشاندهندهن شواسطهگریمعنادارمشگارکتگردشگگردرارتبگاطبگین
میباشد.
متغیربرونزادرضایتگردشگربارفتارمسئوالنهزیستمحیطی 


ارزش درک شده



**




/933
0

شده
**

رفتخر مسئوالنه
زیست محیطی



**

/903
0

مشخرکت

/791
0

گردشگر
*



*

/111
0

/103
0




رضخیت گردشگر

 Chi – Square = 9.09 df=4 P-value = 0.000 RMSEA = 0.O81

شکل  . 2مدل نهایی ضرایب مسیر تأثیر اشزآ دشک شده و شضایت گردشگر بر شفتاش مسئوالنه محیط زیست :نقش میانجی مشاشکت



گردشگر

رابطهی ساختاری ارزش درک شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئوونه زیست محیطی ...
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درنهایت،برازندگیداده گمدلبررسیشد.مدلنهاییدرشکل3گرارششدهاست.درمدل
نهاییارزشدر شدهبررفتارمسئوالنهزیسگتمحیطگیاثگرمسگت یمداردونیگرارزشدر 
شدهبامیان یگریمشارکتگردشگربررفتارمسگئوالنهزیسگتمحیطگیاثگرغیرمسگت یمدارد.
رضایتگردشگربررفتارمسئوالنهزیستمحیطیاثرمست یمدارد،همچنینرضگایتگردشگگر
بامیان یگریمشارکتگردشگربررفتارمسئوالنهزیستمحیطگیاثگرغیرمسگت یمدارد.بگرای
تعیینبرازشمدل،بااستفادهازنر افرار،Liserlم ادیرمختلگوبگرازشمحاسگبهشگد.نتگایجبگه
دستومدهحاکیازوناستکگهبگاتوجگهبگهبگاالبگودنشگاخوهگایبگرازش(،NFI6)1/33
(IFI7)1/33(،CFI3)1/36و(GFI4)1/34وشاخوخطگای(SRMR9)1/149مگدلمگذکوراز
برازشمطلوبیبرخوردارمیباشد .

جدول  . 1۱اثر مستقیم ،غیر مستقیم و کل اشزآ دشک شده ،شضایت و مشاشکت گردشگر بر شفتاش
مسئوالنه زیست محیطی

اثر 

اثرمست یم 

مسیر 

ارزشدر شدهبررفتارمسئوالنهزیستمحیطی  ** 1/733

اثرغیر
مست یم 

اثرکل 

** 1/363

** 1/166

* 1/196

* 1/639

درونراد  ارزشدر شدهبرمشارکتگردشگر 

** 1/413

-

** 1/413

رضایتگردشگربرمشارکتگردشگر 

** 1/613

-

* 1/613

** ./973

-

** ./973

برونرادبر رضایتگردشگربررفتارمسئوالنهزیستمحیطی  * 1/663

درونراد

مشگگارکتگردشگگگربگگررفتگگارمسگگئوالنهزیسگگت

بردرونراد  محیطی 
**P<1/116*P<1/19



1. Normed Fit Index
2. Comparative Fit Index
3.Incremental Fit Index
4.Goodness of Fit Index
5. Root Mean Squared Error of Approximation
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بحث و نتیجهگیری
اکوتوریسمبرایرون صنعتجهانگردینیازبهحفاظتمنگاب طبیعگیوفرهنگگیداردورفتگار
مسئوالنهزیستمحیطیکهبهمحدودکگردنیگااجتنگابازوسگیبرسگاندنبگهمحگیطزیسگت
کمكمیکند،مکانیرمیازحفاظتمحیطزیستاست.درحالیکهجوام محلیبرایاستفاده
ازمناف حاصلازتوسعهاکوتوریسمازمنط هخودمحافظتمیکنند،خگودگردشگگراننیگربگا
مشارکتدربرنامههاوفعالیتهایمرتبطبگااکوتوریسگممگیتواننگدن گشبسگراییرادرحفگظ
محیطزیستمناط طبیعیایفاکنند.بنابراینونچهحائراهمیتمیباشگد،ای گادوبهبگودحگس
مسئولیتپذیریگردشگراننسبتبهبروزرفتارهایزیستمحیطگیمثبگتدرمنط گهاسگت.از
اینرو،دراینپژوهشمدلیفرضیازرابطهبینارزشدر شگدهورضگایتگردشگگرانبگا
رفتارمسئوالنهزیستمحیطیتهیهشدون شمیان یمشارکتگردشگراندررابطگهبگینونهگا
برجستهگردید .
یافتهاولحاکیازوناستکهارزشدر شدهتأثیرمعناداریبگررفتگارمسگئوالنهزیسگت
محیطیداردکهاینیافتهبابرخیازنتایجپژوهشهایقبلیهمسواسگت(زارعگیوهمکگاران،
646:6736؛فاضلیوهمکاران673:6733،؛علی لیزادهفیروزجانیوهمکاران 397:6734،و
چیووهمکگاران.) 631:3164،طبگ ایگنیافتگه،اگگرارزیگابیشخصگیگردشگگرانازکیفیگت
خدمات،قیمت،هی اناتسفروغیرهمثبتباشد،باعثمیگگرددتگادرصگددبگروزرفتارهگای
زیستمحیطیمثبتیهمچونعد وسیببهحیاتجانوریوپوششگیاهی،تفکیگكزبالگههگا
درمسیروگرارشهرگونهولودگییاتخریگببگهمسگئولینبروینگد.ازایگنجهگتدرطراحگی
بسته هایاکوتوریسمبایدتمرکربیشتریبرمناف ملمولوغیرملموسیکگهبگهگردشگگرارائگه
میشودصورتپذیردوخدماتوتسهیالتارائهشگدهبگهگردشگگربایگدازجامعیگتمناسگبی
برخوردارباشد.ازاینروتوراپراتورهاووژانسهایگردشگریمیتواننددربستههگایمگرتبط
بااکوتوریسمخدماتیراارائهدهندکهنیازهایگردشگرانراتأمینکنندوازطریگ وندر 
وفهممثبتیازاکوتوریسمشکلبگیردکهاینامرمتعاقباباعثافگرایشرضگایتگردشگگرانو
مشارکتوناندرفعالیتهایاکوتوریسممیشود.

رابطهی ساختاری ارزش درک شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئوونه زیست محیطی ...
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یافتهدو وسو بیانگردومسیرغیرمست یمازاثراتدرمدلپژوهشیمیباشند.یافتهدو حاکی
ازوناستکهارزشدر شدهبهطورغیرمست یموبامیان یگریمشارکتگردشگگررفتگار
مسئوالنهزیستمحیطیراتحتتأثیرقرارمیدهد.گردشگردرطولسفرمناف بهدسگتومگده
ازسفرراباپولیکهبرایت ربهسفرپرداخگتکگردهاسگت،ارزیگابیمگیکنگدواوهنگگامیاز
ت ربهسفراحسالخشنودیمگی کنگدکگهمنگاف مگوردانتظگاراودرحگدمطلگوبیقگراربگیگرد.
مشارکتگردشگراندربرنامههاوفعالیتهایمرتبطبااکوتوریسمباعثعمی شدنادراکگات
واحساساتروانیوافرایشنگرانیزیسگتمحیطگیونگانمگیگگردد.ازایگنروگردشگگران
توجهبیشتریرابهحفظمناب طبیعیمبذولمیداردوخودرابهعنگوانعامگلمهمگیدرحفگظ
اکوسیستمسایتهایطبیعیتل یمیکند.درواق مشارکتگردشگراندراینبرنامههامنفعتگی
معنویرابرایونهارقمخواهدزدکهدرجهتبروزرفتارمسئوالنهزیستمحیطگیمگؤثرواقگ 
خواهدشد .
یافتهسو نیرحاکیازوناستکهرضایتگردشگربهصگورتغیرمسگت یموبگامیگان یگگری
مشارکتگردشگررابطگهمعنگاداریبگارفتگارمسگئوالنهزیسگتمحیطگیدارد.درایگنپگژوهش
مشارکتگردشگریگكمتغیگرکلیگدیبگهشگمارمگیرود.ازون گائیکگهیگادگیریوومگوزش
گردشگرانیکیازعناصراصلیدرحفاظتازاکوتوریسمبهشمارمیرود،بنگابراینمشگارکت
دربرنامههاوفعالیتهایمرتبطبااکوتوریسمباعگثای گادوافگرایشوگگاهیزیسگتمحیطگی
ونانمیگردد.هنگامیکهگردشگروگاهیودانشزیستمحیطیغنگیتگریداشگتهباشگد،بگه
بیاندیگرگردشگرانیکهسطاباالییازوگگاهیرادرمگوردحفاظگتمحگیطزیسگتدارنگد،
بیشترازمحیطزیستم صدگردشگریلذتمیبرندوبگهاحتمگالزیگادنگرانگیهگایزیسگت
محیطیبیشترینیردارندبنابراینسعیمیکنندتادرحینسفرفعالیتهگایخاصگیرانیگربگرای
ای ادارتباطهماهن،بامحیطزیستطبیعیاتخاذکنند.ازاینروحساسیتوینیگرنسگبتبگه
عد وسیبرسانیبهمحیطزیستبیشترخواهدشد .
یافتهدیگراینپژوهشحاکیازوناستکهرضگایتگردشگگرتگأثیرمعنگاداریبگررفتگار
مسئوالنهزیستمحیطیداردکهبابرخیازیافتههایقبلی(چنوهمکاران33:3163،؛زارعگی
وهمکاران646:6736،؛پاندزاباجس6:3167،وعلی لگیزادهفیروزجگانیوهمکگاران:6734،
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)397همسووبایافتهپژوهشپانگدزابگاجس()633:3169ناهمسگواسگت.رضگایتاحساسگات
ذهنیتعریوشدهگردشگرانهنگا استفادهازخدماتوت ربهم صداسگت.ایگنرضگایتدر
اکوتوریسمبستگیبهت ربهسفردارد.اگرکیفیتت ربهحاصلازسفربهوسگتانهمگوردانتظگار
گردشگرانبرسدرضایتشانجلبمی گرددومن ربگهای گادیگابهبگودرفتگارمسگئوالنهزیسگت
محیطیمیگر دد.ازطگرفدیگگررضگایتگردشگگرانموجگببازدیگدم گددونهگاازم صگد
خواهدشدکهاینامرموجگبدلبسگتگیوانگسبگامکگانوافگرایشوابسگتگیونهگابگهمنط گه 
میگرددومتعاقبانگرانیزیستمحیطیونهاراافرایشخواهدداد.بنابرایناحتمالبگروزرفتگار
مسئوالنهزیستمحیطیگردشگرانبهمراتببیشترخواهدشد .
مدلرفتارمسئوالنهزیستمحیطیدراینپگژوهشبگامحگدودیتهگاییمواجگهاسگت.اوالب،
رفتارمسئوالنهزیستمحیطیتحتتأثیرابعادزیادیقرارمگیگیگردکگهدرایگنپگژوهشف گط
ابعادارزشدر شده،رضایتومشارکتگردشگرموردتوجهقرارگرفتوازسایرابعگادی
کهمیتوانستتأثیراحتمالیبرونداشتهباشدچشمپوشیشد.بنابراینبگهپژوهشگگرانپیشگنهاد
میشوددرتح ی اتوتی،سایرابعادرانیردرنظربگیرند.عالوهبراین،اینپگژوهشدرمنط گه
دریاچهالندانان ا شدونتایجحاصلازونقابلتعمگیمبگهسگایرسگفرهایسگازگاربگامحگیط
زیستنمیباشد.بنابراینتوصیهمیشوددرتح ی اتوینده،مدلرفتارمسئوالنهزیسگتمحیطگی
درنواحیکویری،مناط حفاظتشده،سایتهایحیاتوحشوتورهایپرندهنگگریوغیگره
بهصورتم راموردوزمونقرارگیرد .
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