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تعلق مکانی ،نگرش و رفتار محیطزیستی گردشگران پارکهای جنگلی
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چکیده
به دلیل استفاده روزافزون مردم از مناطق تحت حفاظت مانند پارکهای جنگلی ،این دغدغه وجود دارد که آیا آنها رفتار مناسبی با این
مناطق دارند؟ برخی معتقدند متغیرهای روانشناختی مانند تعلق مکانی و نگرش محیطزیستی تا حد زیادی میتواند بر رفتار محیطزیستی
گردشگران و استفادهکنندگان پارکهای جنگلی تأثیرگذار باشد .مطالعه پیمایشی حاضر ،با هدف بررسی ارتباط بین این متغیرها بین
گردشگران پارکهای جنگلی استان گلستان انجام شده است .نتایج نشان میدهند ،با افزایش فاصله محل زندگی گردشگران با پارکهای
جنگلی ،از میزان تعلق مکانی آنان نسبت به این پارکها کاسته میشود و افراد مجرد نسبت به افراد متأهل ،تعلق مکانی بیشتری به
پارکهای جنگلی دارند .این در حالی است که نهتنها بین تعلق مکانی و رفتار مناسب محیطزیستی گردشگران در پارکهای جنگلی،
همبستگی مثبت ومعنیدار وجود دارد ،بلکه رابطه بین این دو متغیر یک رابطه علت و معلولی است .پژوهش حاضر ،نشان داد :تعلق مکانی
در مقایسه با نگرش نسبت به محیطزیست ،متغیر بهتری برای پیشبینی رفتارهای حامی محیطزیست است.

کلید واژهها :تعلق مکانی ،نگرش محیطزیستی ،رفتار محیطزیستی ،پارکهای جنگلی
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سرآغاز
تفریح و سرگرمی بخشی از زندگی انسانها و برخی اوقات به
منزله یک نیاز است .امروزه ،شمار بسیاری از جمعیت ،شهرنشین
هستند و برخالف گذشته با طبیعت و مناظر آن به طور مستقیم
ارتباط ندارند .به همین دلیل ،تفرجگاهها شاهد هجوم افرادی
است که برای گریز از شلوغی شهرها ،به طبیعت و به ویژه
پارکهای جنگلی رو میآورند .پارکهای جنگلی محدودههای
حفاظت شدهای از جنگلها هستند که عموم مردم برای گردش،
تفریح و گذراندن اوقات فراغت از آنها استفاده میکنند .یکی از
دغدغههای موجود ،نگهداری پارکهای جنگلی به نحوی است
که غنای محیطزیستی آنها همزمان با استفاده مردم از این
مناطق حفظ شود .اگرچه رفتار گردشگران از زمینه فرهنگی آنان
نشأت میگیرد ،اما بخشی از رفتار انسان با طبیعت ،در حوزه به
نسبت جدید روانشناسی محیطزیست مورد بررسی قرار گرفته
است .از مهمترین مباحث روانشناسی محیطزیست میتوان به
نگرش نسبت به محیطزیست ،رفتارهای محیطزیستی و تعلق
مکانی اشاره کرد.
نگرش را میتوان نظام بادوامی از ارزشیابیهای مثبت یا منفی،
احساسهای عاطفی و تمایل به عمل موافق یا مخالف نسبت به
یک موضوع اجتماعی تعریف کرد (کریمی .)1379 ،به همین
ترتیب ،نگرش محیطزیستی را میتوان نوعی سوگیری نسبت به
محیطزیست یا بخشی از آن دانست که فرد را مستعد رفتار
مطابق با آن مینماید .اهمیت نگرش در این است که مبنای
رفتار و پیش شرط بروز رفتارهای محیطزیستی است )Bord et
.(al., 2000
بررسیهای انجام شده پیرامون نگرش محیطزیستی با دو ویژگی
قابل تشخیص هستند که عبارت از مطالعه عوامل فرهنگی
(ارزشها) و عوامل روانشناختی (باورها) میباشند .در نتیجه،
پژوهشهای انجام شده پیرامون تعیینکنندههای فردی رفتار
محیطزیستی ،از دو جریان عمده پیروی کرده است .یکی،
جریانی که بر ارزشهای محیطزیستی تمرکز و دیگری ،آنهایی
که بر باورهای محیطزیستی تأکید دارند .در بررسی باورهای
محیطزیستی ،دو مبنای نظری یعنی دیدگاه غامض اجتماعی( )1و
نظریه ارزش -انتظار( )2بیشتر مورد استفاده بوده است .دیدگاه
غامض اجتماعی ،به فرایند تصمیمگیری فردی در هنگامی
میپردازد که انگیزههای خودخواهانه( )3در مقابل انگیزههای
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نوعدوستی( )4قرار میگیرند .در نظریه ارزش-انتظار ،به این
موضوع پرداخته میشود که چگونه انسانها بین ارزشی که یک
موضوع نگرشی در بر دارد و میزان احتمال وقوع آن ارزش ،دست
به یک معادله میزنند ).(Corraliza & Berenguer, 2000
در بررسی نگرشهای محیطزیستی ،از شاخصهای مختلفی
استفاده شده است .از مهمترین آنها میتوان به آیین نوین
محیطزیستی( )5و آیین غالب اجتماعی( )6اشاره کرد که هر کدام
شامل ابعادی هستند که با توجه به آنها ،نگرش مساعد یا
نامساعد نسبت به محیطزیست طبیعی ،مورد ارزیابی قرار
میگیرد .برای مثال ،آیین نوین محیطزیستی مجموعهای از
گزارههای مربوط به باور افراد را مورد استفاده قرار میدهد که بر
اساس آن ،دیدگاه فرد نسبت به طبیعت و رابطه انسانها با
طبیعت ارزیابی میشود ) .(Bord et al., 2000این آیین دارای
سه بُعد شامل تعادل اکولوژیکی ،رد تسلط انسان بر طبیعت و
قایل شدن به رشد اقتصادی محدود است ) Hernandez et al.,
 .(2000آیین غالب اجتماعی نیز دارای ابعاد فنی ،اقتصادی و
سیاسی است ).(Kilbourne et al., 2001
رفتار محیطزیستی مجموعهای از اقدمها و کُنشهایی است که
انسان در مقابل محیطزیست انجام میدهد .عمده این رفتارها با
رفتارهای حامی یا محافظت از محیطزیست مورد مقایسه قرار
میگیرند .به بیان دیگر ،سوال این است که افراد تا چه اندازه
رفتارهای سازگار با حفاظت از محیطزیست را انجام میدهند.
رفتارهای حامی محیطزیست را میتوان به معنی انجام رفتارهایی
در زندگی روزمره افراد دانست که به حفظ محیطزیست و ابقای
تعادل اکولوژیکی آن کمک میکنند .البته کاوش در پاسخ به این
سؤال که رفتارهای حامی محیطزیست چیست و چه کسی آن را
معین میکند ،به احتمال زیاد نشان خواهد داد که این قبیل
رفتارها با توجه به ارزشهای محیطزیستی تعریف میشوند که
یک ترکیب پیچیده از ارزشهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی،
شخصی و معنوی است که طی زمان و در موقعیتهای مختلف
تغییر میکند ) .(Mappin & Johnson, 2005به همین دلیل،
برای بررسی رفتارهای حامی محیطزیست از طیف وسیعی از
گزارهها استفاده شده است که هر یک بیانگر یک موقعیت
رفتاری در برابر محیطزیست هستند .این رفتارها میتواند از تذکر
به دوستان در رعایت معیارهای محیطزیستی تا راهاندازی
سازمانهای طرفدار محیطزیست را شامل شود.
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در مجموع ،مطالعات انجام شده درباره رابطه نگرش و رفتارهای
حامی محیطزیست نشان دادهاند ،افرادی که نگرش مثبت نسبت
به محیطزیست دارند ،به احتمال بیشتری در رفتارهای حامی
محیطزیست درگیر میشوند ) .(Hines et al. 1987اما با
وجودی که نگرش عمومی میتواند در پیشبینی رفتارهای
عمومی مورد استفاده باشد )،(Dunlap & Van Liere, 1978
رابطه بین نگرش و رفتارهای محیطزیستی موضوعی پیچیده
است .زیرا ،مطالعات نشان دادهاند اگرچه نگرش مساعد نسبت به
محیطزیست میتواند به درگیر شدن فرد در رفتارهای حامی
محیطزیست بیانجامد ،اما رابطه علی-معلولی بین این دو بسیار
ضعیف و یا در حد متوسط است )& Thapa, 1999; Tarrant
 .(Cordell, 1997; Hini et al., 1995این رابطه ضعیف در
مطالعه انجام شده در ایران نیز مورد تایید قرار گرفته است
(عابدیسروستانی .)1390 ،در کل ،مطالعات تجربی در اینباره
که آیا نگرشهای عمومی ،پیشبینیکنندههای خوبی برای رفتار
هستند ،به نتایج متضادی دست یافتهاند .به طوریکه ،همبستگی
بین مقیاسهای نگرش عمومی و رفتار حامی محیطزیست ،از
خیلی ضعیف تا به شدّت قوی ،متغیر بوده است .عواملی مانند
مشوقها و موانع موقعیتی میتوانند چنین نتایجی را توضیح
دهند .زیرا ،این عوامل قادرند اثر نگرش بر اتخاذ یک تصمیم را
بیاثر سازند ).(Bamberg et al., 1999
در بررسی رفتارهای محیطزیستی ،این پرسش مطرح است که آیا
شرایط موقعیتی میتواند بر چنین رفتارهایی مؤثر باشد؟ برخی
معتقدند این پاسخ مثبت است و موقعیت مکانی بر رابطه بین
نگرش و رفتار محیطزیستی افراد تاثیرگذار است )& Corraliza
 .(Berenguer, 2000بدینترتیب ،رفتار محیطزیستی بدیندلیل
میتواند متفاوت باشد که موقعیتها تغییر میکنند و این پدیده
سوای از نگرش مثبت یا منفی فرد نسبت به محیطزیست است.
به بیان دیگر ،سازگاری و یا تضّاد بین متغیرهای فردی (نگرش)
و متغیرهای موقعیتی میتواند رفتار محیطزیستی را تحت تأثیر
قرار دهد .تضّاد هنگامی پیش میآید که تمایل زیادی از سوی
فرد وجود داشته باشد ،اما موقعیت موجب دشوار شدن انجام آن
باشد .برعکس ،سازگاری هنگامی وجود دارد که فرد تمایل
زیادی برای انجام یک رفتار داشته باشد و موقعیت نیز به نحوی
باشد که انجام آن رفتار را تسهیل نماید .برای مثال ،یک فرد
ممکن است با وجود داشتن نگرش مساعد قوی نسبت به
حفاظت از محیطزیست ،از اتوبوس همگانی به جای ماشین
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شخصی استفاده نکند که این کار از نظر زمان هزینه بیشتری در
بر دارد ).(Bamberg et al., 1999
تعلق مکانی از جمله متغیرهای موقعیتی مؤثر بر رفتار
محیطزیستی است .تعلق مکانی به رابطه احساسی بین افراد،
گروهها یا اجتماعات با محیطزیست فیزیکی خود اشاره دارد
) .(Mishra et al., 2010در روانشناسی محیطزیست ،تعلق
مکانی بیانگر یک ارتباط یا پیوستگی مثبت بین فرد و یک
مکان خاص است ) .(Williams & Vaske, 2003تعلق مکانی
از دو بُعد شامل وابستگی مکانی( )7و هویت مکانی( )8برخوردار
است ).(Kyle et al., 2005; Williams et al., 1995
وابستگی مکانی که اهمیت مکان در فراهم آوردن شرایط حمایت
از اهداف یا فعالیتهای دلخواه را نشان میدهد ،با ویژگیهای
فیزیکی یک مکان در ارتباط است .هویت مکانی به اهمیت
نمادین یک مکان به عنوان منبعی برای احساسات و روابطی
اشاره دارد که به زندگی معنا و منظور میبخشند .بدین ترتیب،
هویت مکانی بخشی از هویت فردی را شرح میدهد که ضمن
ارتقای حس تعلق به اجتماع ،از اهمیت خاصی در ارزشهای
محیطزیستی برخوردار است ).(Williams & Vaske, 2003
برخی معتقدند در شناخت افراد ،باید به تأثیر محیط بر فرد توجه
شود و در این راستا ،سالمت روحی و روانی افراد میتواند به
استمرار تعلق مکانی به عنوان بخشی از هویت فردی بستگی
داشته باشد ).(Twigger-Ross & Uzzell, 1996
تا زمان پژوهش حاضر ،سابقه مشخصی از بررسیی ارتبیاط تعلیق
مکانی با نگرش و رفتار محیطزیستی گردشگران در ایران یافیت
نشد .اما ،مرور پیشینهنگاشتهها نشان میدهد افرادی کیه از نظیر
احساسی به یک منطقه گردشیگری تعلیقخیاطر دارنید ،دغدغیه
بیشییتری نسییبت بییه چگییونگی اسییتفاده از اییین منییاطق دارنیید
) .(Payton, 2003بررسیهای تجربی نیز این موضیوع را ثابیت
کرده است .برای مثال ،در مطالعه انجیام شیده در آمریکیا نشیان
داده شد که تعلق به محیطزیست طبیعی میتواند پیشبینیکننده
دغدغههای محیطزیستی افیراد باشید ).(Brehm et al., 2006
همچنین ،مطالعات انجام شده در پیارکهیای جنگلیی و منیاطق
حفاظت شده نشان داده است ،افرادی که از نظر احساسی به این
مناطق تعلق خاطر دارند ،برای حفاظت از این منیاطق دسیت بیه
اقدامهایی خواهند زد ) .(Walker & Chapman, 2003واسکه
و کوربین در مطالعه خود دریافتند که تعلقخاطر احساسیی ،دارای
یک رابطه مثبت و معنی دار با رفتارهای حامی محیطزیست است
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) .(Vaske & Korbin, 2001در مطالعه انجام شیده در پیارک
ملی پوینت پیلیه کانادا ،همبستگی مثبت و معنیداری بین تعلیق
مکانی و رفتارهای حامی محیطزیسیت بازدیدکننیدگان از پیارک
ملی به دست آمد .این مطالعه نشان داد کیه تعلیق مکیانی ییک
عامل مهم در پیش بینی رفتارهیای حیامی محییطزیسیت اسیت
) .(Halpenny, 2010; Halpenny, 2007نتیایج تحقییق در
یکی از پارکهای ملی نروژ نیز نشان داد که میزان تعلق مکیانی
دو گروه ساکنان محلی و جهانگردان ،اثر مثبتی بر ارزش گیذاری
صفات مختلف محیط زیستی و نگرش آنان نسبت به اولویتهای
مدیریت محیطزیست داشته است .این اثر تیا حیدی بیرای افیراد
محلی بیشتر از جهانگردان بوده است ) Kaltenborn & Williams,
 .(2002با توجه به موارد یاد شده ،این پرسش مطرح میباشد که
چییه ارتبییاط متقییابلی بییین تعلییق مکییانی ،نگییرش و رفتارهییای
محیطزیستی گردشگران پارکهای جنگلیی در کشیور میا وجیود
دارد؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش انجام شده است.
روش پژوهش
انجام شده است.
پژوهش حاضر با روش تحقیق
جمعیت مورد مطالعه شامل گردشگرانی بودند که برای گذراندن
اوقات فراغت و تفرج به پارکهای جنگلی استان گلستان آمده
بودند .به منظور نمونهگیری ابتدا سه پارک جنگلی استان ،یعنی
پارکهای جنگلی النگدره ،قُرق و دَلَند برای مطالعه انتخاب
شدند .دلیل این انتخاب ،سابقه ،امکانات رفاهی و استفاده بیشتر
مردم از این پارکهای جنگلی نسبت به سایر پارکهای جنگلی
و تایید آن از سوی مسوول اداره جنگلداری اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان بود .هر کدام از این پارکها به ترتیب
 652 ،185و  608هکتار وسعت دارند .سپس با روش
نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده( ،)10هر یک از پارکهای
جنگلی به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شدند و در هر کدام از
آنها تعداد صد نفر از گردشگران و در مجموع  300نفر به
صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .در این انتخاب،
سعی شد یک نسبت متعادل بین زنان و مردان و همچنین افراد
ساکن منطقه و مسافران رعایت شود تا امکان مقایسه بین آنان
فراهم آید .جمعآوری اطالعات با استفاده از یک پرسشنامه
صورت پذیرفت که بر اساس یک مقیاس از آیین نوین
محیطزیستی ،یک شاخص از رفتارهای محیطزیستی و یک
مقیاس از تعلق مکانی تنظیم شده بود .برای سنجش نگرش
پیمایشی()9

محیطزیستی از مقیاس تعدیل شدهای استفاده شد که ابتدا توسط
دانالپ و همکاران برای آیین نوین محیطزیستی ارایه شده است
و حاوی  15گزاره (آیتم) میباشد که هر گزاره بر یک دامنه
پنجگزینهای طیف لیکرت شامل کامالً موافق (با ارزش عددی
 ،)4موافق (با ارزش عددی  ،)3بینظر (با ارزش عددی ،)2
مخالف (با ارزش عددی  )1و کامالً مخالف (با ارزش عددی )0
مورد سنجش قرار میگیرد ) .(Dunlap et al., 1992برای
رفتارهای محیطزیستی از  13گزاره استفاده شد که هر یک
بیانگر یک عمل یا رفتار محیطزیستی گردشگران در پارکهای
جنگلی بود و بر یک دامنه پنجگزینهای طیف لیکرت شامل هیچ
وقت (با ارزش عددی  ،)0بهندرت (با ارزش عددی  ،)1بعضی
اوقات (با ارزش عددی  ،)2به طور مکرر (با ارزش عددی  )3و
همیشه (با ارزش عددی  ،)4مورد سنجش قرار میگیرند .برای
سنجش تعلق مکانی از  8گزاره مقیاس ارایه شده توسط ویلیامز
) (Williams, 2000استفاده شد که هر گزاره بر یک دامنه
پنجگزینهای طیف لیکرت شامل کامالً موافق ،موافق ،بینظر،
مخالف و کامالً مخالف مورد سنجش قرار میگیرد .روایی()11
ابزار سنجش از طریق روایی صوری و با اخذ نظر کارشناسان
اداره کل منابع طبیعی و استادان گروه محیطزیست مورد تایید
قرار گرفت .همچنین میزان پایایی( )12از طریق محاسبه ضریب
کرانباخ آلفا مورد بررسی قرار گرفت که میزان آن برای مقیاس
آیین نوین محیطزیستی  ،0/62برای شاخص رفتارهای
محیطزیستی  0/65و برای مقیاس تعلق مکانی  0/88بهدست
آمد .جمعآوری اطالعات بهصورت حضوری و با مراجعه به افراد
در پارکهای جنگلی از آذر  1390تا فروردین  1391انجام
شد .دادههای بهدست آمده با نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل
شدند.
یافتهها
مشخصات عمومی افراد مورد مطالعه
همانطور که جدول ( )1نشان میدهد ،نیمی از افراد مورد
مطالعه زن و مابقی مرد میباشند .میانگین سنی پاسخگویان
 31/6سال است .از بین زنان 18/7 ،درصد دارای شغل آزاد،
 15/3درصد دارای شغل دولتی 4/7 ،درصد محصل یا دانشجو،
 6درصد بیکار و مابقی ( 55/3درصد) خانهدارند .از بین مردان
نیز 58/7 ،درصد دارای شغل آزاد 36/7 ،درصد دارای شغل
دولتی 3/3 ،درصد محصل یا دانشجو و  1/3درصد بیکار
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میباشند .حداکثر فاصله محل زندگی  16/3درصد از افراد تا
پارک جنگلی 5 ،کیلومتر میباشد .حداقل سطح تحصیالت افراد
مورد مطالعه در حد ششم ابتدایی و حداکثر در سطح دکترای
تخصصی بوده است .میانگین سطح تحصیل پاسخگویان برابر
 13/9سال و با انحراف معیار  2/4میباشد .الزم به ذکر است
که سطح تحصیالت بر اساس تعداد سالهایی که افراد به
تحصیل ادامه دادهاند ،مورد سنجش قرار گرفته است.

به منظور بررسی بیشتر ،جمع عددی نمرات گزارهها به عنوان
امتیاز این مقیاس محاسبه شد .بدینمنظور ،ابتدا پاسخهای داده
شده به برخی گزارههای این مقیاس (یعنی گزارههای ،6 ،5 ،2
 )14 ،12 ،11 ،7به نحوی جهتدهی شدند که در راستای
مابقی گزارهها باشند .بنابراین ،نمره گزینههای «کامالً مخالف»
به «کامالً موافق» و «مخالف» به «موافق» و بالعکس تغییر
یافتند و جمع عددی نمرات گزارهها به عنوان امتیاز این مقیاس
در نظر گرفته شد .میانگین این امتیاز برابر  39/68و با انحراف
استاندارد  6/07بهدست آمد .بدین ترتیب ،نگرش مساعد
گردشگران پارکهای جنگلی مورد مطالعه نسبت به
محیطزیست ،باالتر از میانگین ممکن ( )30میباشد و در حد
متوسط به باال قابل ارزیابی است .با وجود این ،پرسشی که آیا
تفاوتی بین افراد از نظر سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت و
وضعیت تأهل در این رابطه وجود دارد یا خیر ،مطرح میباشد.
نتایج محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین
نگرش مساعد نسبت به محیطزیست و سن ،همبستگی معنیدار
وجود ندارد ( .)r=0/079 ،p=0/085نتایج آزمون تی-
استیودنت نیز نشان داد که بین مردان و زنان ،همچنین بین افراد
مجرد و متأهل از نظر نگرش مساعد نسبت به محیطزیست،
تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول  .)3نتایج تجزیه واریانس
یکطرفه برای مقایسه سه گروه با تحصیالت زیر دیپلم ،دیپلم و
باالتر از دیپلم ،بیانگر این است که فقط دو گروه با تحصیالت
دیپلم و گروه با تحصیالت باالتر از دیپلم از نظر نگرش مساعد
نسبت به محیطزیست با یکدیگر تفاوت معنیدار دارند ،به طوری
که نگرش افراد دارای تحصیالت باالتر از دیپلم ،مساعدتر از
نگرش افراد دارای دیپلم نسبت به محیطزیست است (جدول .)4

نگرش محیطزیستی
با توجه به پراکندگی پاسخ افراد مورد مطالعه میتوان گفت ،از
بین گزارههای مورد استفاده در سنجش نگرش محیطزیستی،
گزاره شماره ( )4بیشترین پاسخهای مثبت (موافق و کامالً
موافق) و گزاره شماره ( )12بیشترین پاسخهای منفی (مخالف و
کامالً مخالف) را از سوی پاسخگویان کسب کردهاند .در مجموع
و با توجه به میانگین هر یک از گزارهها ،گزاره «گیاهان و
حیوانات به اندازه آدمی حق حیات دارند» در اولویت اول و گزاره
«انسانها حق دارند که محیطزیست طبیعی را متناسب با
نیازهایشان تغییر دهند» در اولویت آخر جای میگیرد (جدول .)2

رفتار محیطزیستی
برای بررسی دقیقتر رفتار محیطزیستی گردشگران در پارکهای
جنگلی ،ابتدا افرادی که در زمان انجام تحقیق برای اولین بار به
پارک جنگلی مورد مطالعه آمده بودند ( 22درصد از نمونههای
مورد بررسی) ،از تحلیلها کنار گذاشته شدند .زیرا ،در بازدید اول
فرد از یک پارک جنگلی ،امکان بروز تمام رفتارهای
محیطزیستی مورد مطالعه وجود ندارد .با توجه به پراکندگی پاسخ
افراد میتوان گفت که از بین گزارههای مورد استفاده در سنجش
رفتار محیطزیستی گردشگران در پارکهای جنگلی ،گزاره
( )8بیشترین پاسخهای مثبت (به طور مکرر و همیشه) و گزاره

جدول ( :)1مشخصات عمومی افراد مورد مطالعه
مشخصات
جنسیت

سن (سال)

وضعیت تأهل

شغل

فاصله محل زندگی تا
پارک جنگلی (کیلومتر)
سطح تحصیالت

گروهها
زن
مرد
18~35
36~55
≥56
بدون پاسخ
مجرد
متأهل
آزاد
دولتی
خانهدار
محصل
بیکار
0~5
6~15
≥16
زیر دیپلم
دیپلم
باالتر از دیپلم

درصد
50
50
74/8
22/9
1/6
0/7
20/3
79/7
38/7
26
27/7
4
3/7
16/3
19/7
64
6/3
37/3
56/3
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( )10بیشتیرین پاسخهای منفیی (هیچوقت و بهندرت) را از
سوی
جدول ( :)2میانگین ،انحراف استاندارد و اولویت گزارههای مقیاس نگرش محیطزیستی
شماره
گزاره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

*

گزارهها

میانگین

اگر اوضاع به همین صورت پیش رود ،ما به زودی با یک فاجعه محیطزیستی روبرو خواهیم شد.
انسانها برای حکمرانی بر طبیعت در نظر گرفته شدهاند.
ما داریم به حداکثر تعداد جمعیتی که زمین میتواند در خود تحمل کند نزدیک میشویم.
گیاهان و حیوانات به اندازه آدمی حق حیات دارند.
زمین دارای منابع طبیعی فراوانی است فقط ما باید یاد بگیریم که چگونه آنها را قابل استفاده
کنیم.
مشکالت و بحران های محیطزیست را بیش از حد دارند بزرگ میکنند.
باالخره انسانها برای کنترل کردن طبیعت به اندازه کافی یاد خواهند گرفت که طبیعت چگونه
کار میکند.
زمین همانند یک کشتی است که فضا و منابع آن محدود است.
هنگامی که انسانها مزاحم طبیعت میشوند ،اغلب پیامدهای فاجعهبار و بالخیزی به بار میآید.
با وجود تواناییهای ویژهای که انسانها دارند ،باز آنها تابع و مشمول قوانین طبیعت هستند.
قابلیت و توان زمین به اندازهای زیاد است که میتواند از پس آثار جوامع صنعتی مدرن برآید.
انسانها حق دارند که محیطزیست طبیعی را متناسب با نیازهایشان تغییر دهند.
انسانها به روش بسیار بدی از محیطزیست استفاده میکنند.
انسان هیچوقت زمین را غیر قابل سکونت نخواهد کرد.
تعادل طبیعت بسیار ظریف است و به راحتی به هم میریزد.

انحراف

اولویت

3/53
1/63
2/77
3/66

استاندارد
0/61
1/22
0/99
0/69

3
12
9
1

3/58

0/70

2

1/32

1/18

14

2/47

0/96

10

3/12
3/41
3/05
1/39
1/19
2/99
2/06
2/81

0/94
0/71
0/83
1/16
1/20
0/96
1/16
1/08

5
4
6
13
15
7
11
8

* دامنه میانگین بین  0تا  4میباشد.

جدول ( :)3مقایسه نگرش مساعد نسبت به محیطزیست در بین گروههای مختلف پاسخگویان
متغیر

پاسخگویان

میانگین نگرش مساعد نسبت به محیطزیست

زن
40/08
مجرد
39/04

آماره T

مرد
39/28
متأهل
39/84

2-Tail P.

1/14

0/255

0/91

0/364

جدول ( :)4مقایسه گروههای مختلف تحصیلی نسبت به نگرش مساعد نسبت به محیطزیست
*

متغیر
میانگین نگرش مساعد نسبت به محیطزیست

زیر دیپلم
37/94a

گروههای تحصیلی
باالتر از دیپلم
دیپلم
ac
40/47
38/46ab

F

P.

3/55

0/0297

* گروههای دارای حروف التین مشابه ،با هم تفاوت معنیدار ندارند.

پاسخگویان کسب کردهاند .در مجموع و با توجه به میانگین هر
یک از گزارهها ،گزاره «تمیز نگه داشتن محل دستشوییها و
آبخوریها در پارک جنگلی» در اولویت اول و گزاره «آوردن
حیوانات خانگی به پارک جنگلی» در اولویت آخر جای میگیرد

(جدول  .)5به منظور بررسی بیشتر ،جمع عددی نمرات گزارهها
به عنوان امتیاز این شاخص محاسبه گردید .بدینمنظور ،ابتدا
پاسخهای داده شده به برخی گزارههای این شاخص (یعنی
گزارههای  )13 ،10 ،6 ،4 ،3 ،2بهنحوی جهتدهی شدند که
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نتایج محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین
رفتار مناسب محیطزیستی و سن ،همبستگی معنیدار وجود ندارد
( .)r=0/069 ،p=0/148همچنین بین رفتار مناسب
محیطزیستی و فاصله محل زندگی پاسخگویان تا پارک جنگلی،
همبستگی معنیدار مشاهده نشد (.)r=0/082 ،p=0/106
آزمون
نتایج
تی-استیودنت نیز نشان داد که بین مردان و زنان ،همچنین بین
افراد مجرد و متأهل از نظر رفتار مناسب محیطزیستی ،تفاوت
معنیدار وجود ندارد (جدول  .)6تحلیل واریانس یکطرفه نیز
نشان داد که در سه گروه با تحصیالت زیر دیپلم ،دیپلم و باالتر
از دیپلم ،تفاوتی از این نظر وجود ندارد.

در راستای مابقی گزارهها باشند .به این ترتیب ،نمره گزینههای
«هیچوقت» به «همیشه» و «بهندرت» به «بهطور مکرر» و
برعکس تغییر یافتند و جمع عددی نمرات گزارهها به عنوان
امتیاز این شاخص در نظر گرفته شد .میانگین این امتیاز برابر
 33/85و با انحراف استاندارد  6/00بهدست آمد .بدین ترتیب،
رفتار مناسب محیطزیستی گردشگران در پارکهای جنگلی مورد
مطالعه ،باالتر از میانگین ممکن ( )26میباشد و در حد متوسط
به باال قابل ارزیابی است .برای پاسخ به این پرسش که آیا
تفاوتی بین افراد از نظر سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،وضعیت
تأهل و فاصله محل زندگی تا پارک جنگلی در این رابطه وجود
دارد ،از آزمونهای آماری دیگری استفاده شد.

جدول ( :)5میانگین ،انحراف استاندارد و اولویت گزارههای شاخص رفتار محیطزیستی در پارکهای جنگلی
گزارهها
شماره
1
خاموش کردن آتش بهجا مانده از دیگران در پارک جنگلی
2
ریختن پسماند غذا در پارک جنگلی
3
کندن بوتهها در پارک جنگلی
4
رها کردن زباله در پارک جنگلی
5
توصیه به دیگران در آتش روشن نکردن در پارک جنگلی
6
مصرف بیش از اندازه آب در پارک جنگلی
7
توصیه به دیگران در قطع نکردن درختان در پارک جنگلی
8
تمییز نگه داشتن محل دستشوییها و آبخوریها در پارک جنگلی
9
جمعآوری زبالههای بجا مانده از دیگران در پارک جنگلی
10
آوردن حیوانات خانگی به پارک جنگلی
11
نوشتن یک نامه به مسووالن برای اداره بهتر پارک جنگلی
12
پرس و جو برای دانستن مشخصات و ویژگیهای پارک جنگلی
13
بلند کردن صدای ضبط صوت یا رادیو در پارک جنگلی
*

**

میانگین
2/62
0/62
0/35
0/34
1/52
0/63
2/17
3/30
1/61
0/21
0/24
1/12
0/58

انحراف استاندارد
1/42
0/97
0/67
0/76
1/30
0/93
1/48
1/04
1/25
0/64
0/67
1/07
0/83

اولویت
2
8
10
11
5
7
3
1
4
13
12
6
9

* در پرسشنامه ،نام پارک جنگلی مورد نظر در گزاره قید شده است.
** دامنه میانگین بین  0تا  4میباشد.

جدول ( :)6مقایسه رفتار مناسب محیطزیستی در بین گروههای مختلف پاسخگویان
متغیر
میانگین رفتار مناسب محیطزیستی

پاسخگویان
زن
33/69
مجرد
32/02

تعلق مکانی
از افیراد مورد مطالعه خواسته شد تا نظر خود را نسبت گزارههای
مقیاس تعلق مکانی در ارتباط با پارک جنگلی که به آن آمده

مرد
34/00
متأهل
34/05

آماره T

2-Tail P.

0/39

0/697

1/06

0/291

بودند ،مشخص کنند .با توجه به توزیع پراکندگی پاسخهای داده
شده میتوان گفت از بین گزارههای مورد بررسی ،گزاره ()8
بیشترین پاسخهای مثبت (موافق و کامالً موافق) و گزاره ()4
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بیشترین پاسخهای منفی (مخالف و کامالً مخالف) را از سوی
پاسخگویان کسب کردهاند .در مجموع و با توجه به میانگین هر
یک از گزارهها ،گزاره «این پارک جنگلی یک جای خاص و ویژه
برای من است» در اولویت اول و گزاره «هیچ جای دیگری قابل
مقایسه با این پارک جنگلی نیست» در اولویت آخر جای میگیرد
(جدول  .)7به منظور بررسی بیشتر ،جمع عددی نمرات گزارهها
به عنوان امتیاز این مقیاس محاسبه شد .یافتهها نشان میدهند؛

میانگین این امتیاز برابر  18/24و با انحراف استاندارد 5/8
میباشد .بدین ترتیب ،میزان تعلق مکانی گردشگران پارکهای
جنگلی مورد مطالعه را میتوان در حد متوسط ارزیابی کرد.
همچنین ،این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که آیا تفاوتی بین
افراد از نظر سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل،
فاصله محل زندگی تا پارک جنگلی و فواصل زمانی مراجعه به
پارک در این رابطه وجود دارد؟

جدول ( :)7میانگین ،انحراف استاندارد و اولویت گزارههای مقیاس تعلق مکانی
شماره

**

انحراف استاندارد

اولویت

گزارهها

میانگین

5

این پارک جنگلی* بهترین مکان برای انجام دادن کارهایی است که من
دوست دارم آنها را انجام دهم.
آمدن به این پارک جنگلی بیشتر از رفتن به هر جای دیگری موجب رضایت
و خشنودی من میشود.
هیچ جای دیگری قابل مقایسه با این پارک جنگلی نیست.
من برای انجام کارهایی که در این پارک انجام میدهم ،جای دیگری را
جایگزین آن نخواهم کرد.

2/38

1/09

2/51

1/09

4

1/65
1/81

1/13
1/12

8
7

2/62
2/72
1/87
2/70

1/02
0/98
1/10
1/03

3
1
6
2

وابستگی مکانی

1
2
3
4

هویت مکانی

5
6
7
8

من احساس میکنم که این پارک جنگلی بخشی از من است.
این پارک جنگلی یک جای خاص و ویژه برای من است.
من به این پارک جنگلی خیلی وابسته هستم.
این پارک جنگلی معنای زیادی برای من دارد.

* در پرسشنامه ،نام پارک جنگلی موردنظر در گزاره قید شده است.
** دامنه میانگین بین  0تا  4میباشد.

نتایج محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تعلق
مکانی و سن ،همبستگی معنیدار وجود ندارد (،p=0/46
 .)r=0/006اما ،بین تعلق مکانی و فاصله محل زندگی افراد تا
پارک جنگلی ،یک رابطه منفی و معنیدار وجود دارد (،p=0/03
 .)r=-0/11اگرچه این همبستگی قوی نیست ،اما نشان میدهد
با افزایش فاصله محل زندگی افراد تا پارکهای جنگلی ،میزان
تعلق مکانی آنان نسبت به این پارکها کاهش مییابد .همچنین،
بین تعلق مکانی و فواصل زمانی مراجعه به پارک ،یک
همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد (.)r=-0/22 ،p=0/000
این امر نشان میدهد افرادی که تعلق مکانی بیشتری به
پارکهای جنگلی دارند ،در فواصل کوتاهتری به پارک میآیند و
برعکس .نتایج آزمون تی -استیودنت نیز نشان داد که بین مردان
و زنان از نظر تعلق مکانی به پارکهای جنگلی ،تفاوت
معنیداری وجود ندارد .اما این تفاوت از نظر وضعیت تأهل

معنیدار است ،به طوری که افراد مجرد ،نسبت به افراد متأهل،
تعلق مکانی بیشتری به پارکهای جنگلی دارند (جدول .)8
تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که در سه گروه با تحصیالت
زیر دیپلم ،دیپلم و باالتر از دیپلم ،تفاوتی از این نظر وجود ندارد.
نمودار ( ،)1روند تغییر میزان تعلق مکانی افراد مورد مطالعه را با
توجه به سطح تحصیالت و فاصله محل زندگی آنان تا
پارکهای جنگلی نشان میدهد.
رابطه بین تعلق مکانی ،نگرش و رفتار محیطزیستی
برای بررسی رابطه بین تعلق مکانی ،نگرش و رفتار محیطزیستی
گردشگران پارکهای جنگلی ،اقدام به محاسبه ضریب
همبستگی پییرسون بین آنها شید .بیرای بررسی دقیقتیر ،ابتدا
افرادی که در زمان انجام تحقیق برای اولین بار به پارک جنگلی
آمده بودند ( 22درصد از نمونههای مورد بررسی) ،از تحلیلها
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مورد مطالعه وجود ندارد .نتایج نشان میدهند که بین نگرش
مساعد نسبت به محیطزیست و تعلق مکانی افیراد میورد مطالعه

کنار گذاشته شدند .زیرا ،چنین استدالل شد که در بازدید اول
فرد از پارک جنگلی ،امکان بروز تمام رفتارهای محیطزیستی

جدول ( :)8مقایسه تعلق مکانی به پارکهای جنگلی در بین گروههای مختلف پاسخگویان
متغیر
میانگین تعلق مکانی به پارک جنگلی

پاسخگویان
زن
18
مجرد
19/54

آماره T

مرد
18/47
متأهل
17/9

2-Tail P.

0/7

0/48

1/9

0/050

تا  5کیلومتر

21

باالتر از دیپلم

19
دیپلم
زیر دیپلم

بیش از
 16کیلومتر

کیلومتر 6-15

18

میزان تعلق مکانی

20

17
16

تحصیالت

فاصله تا محل زندگی

نمودار ( :)1میانگین میزان تعلق مکانی با توجه به سطح تحصیالت و فاصله محل زندگی تا پارکهای جنگلی

همبستگی معنیداری وجود ندارد .اما بین تعلق مکانی و
رفتارهای مناسب محیطزیستی گردشگران در پارکهای جنگلی،
یک همبستگی مثبت ومعنیدار وجود دارد (جدول  .)9این یافته
نشان میدهد که با افزایش میزان تعلق مکانی میتوان انتظار
داشت رفتارهای مناسب محیطزیستی افراد در پارکهای جنگلی
افزایش یابد.
جدول ( :)9ماتریس همبستگی تعلق مکانی ،نگرش و
رفتار محیطزیستی گردشگران پارکهای جنگلی
متغیرها
تعلق مکانی
نگرش محیطزیستی
رفتار محیطزیستی

تعلق مکانی
-0/004
**0/240

نگرش محیطزیستی
0/078

**معنیداری در سطح یک درصد

به منظور پیشبینی تغییرات شاخص رفتار مناسب محیطزیستی
گردشگران پارکهای جنگلی و بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر
روی این متغیر وابسته ،از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.

متغیرهای مستقل شامل جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل ،فاصله
محل زندگی تا پارک جنگلی ،سطح تحصیالت ،نگرش مساعد
نسبت به محیطزیست و تعلق مکانی میشد .الزم به ذکر است،
متغیرهای جنسیت ،و وضعیت تأهل برای استفاده در این آزمون،
به صورت دو ارزشی (صفر و یک) وارد تحلیل شدند .همچنین،
سطح تحصیالت بر اساس تعداد سالهایی که افراد به تحصیل
ادامه داده بودند ،مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که از بین متغیرهای مستقل یاد
شده ،فقط متغیر تعلق مکانی علت مستقیم رفتار محیطزیستی
است .مقدار  Bدر جدول ( )10نشان میدهد ،به ازای یک واحد
تغییر در متغیر مستقل تعلق مکانی ،تغییری برابر با  0/25واحد
در سطح متغیر وابسته رفتار محیطزیستی گردشگران پارکهای
جنگلی به وجود میآید .همچنین ،متغیر تعلق مکانی قادر است
 6/16درصد از تغییر در متغیر رفتار محیطزیستی را توضیح دهد
(جدول  .)11اگرچه این تبیین میزان باالیی نمیباشد و بیانگر
پیچیدگی رفتارهای محیطزیستی و دخالت سایر عوامل در ایجاد
آن است ،اما در مجموع نشاندهنده اهمیت تعلق مکانی در
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تغییرات رفتار مناسب محیطزیستی گردشگران در پارکهای
جنگلی مورد مطالعه میباشد.
جدول ( :)10یافتههای رگرسیون چندگانه به منظور تعیین تأثیر متغیرهای مستقل بر رفتار محیطزیستی
متغیر مستقل
تعلق مکانی

B

Se.B

Beta

Sig.T

0/250

0/064
Sig.F=0/0001

0/24
F=15/11

0/0001
Constant=29/33

جدول ( :)11میزان تغییرات  R2در تعیین تأثیر متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیونی
Step

Multiple R

R2

R2 Adjust

تعلق مکانی

0/248

0/0616

0/0575

بحث و نتیجهگیری
واکاوی متغیرهای روانشناختی و رفتار محیطزیستی افراد و
چگونگی روابط بین این متغیرها میتواند در پیشبینی چگونگی
تعامل با محیطزیست و حفاظت از آن کمک نماید .پژوهش
حاضر ،نشان داد که نگرش مساعد نسبت به محیطزیست و رفتار
مناسب محیطزیستی گردشگران پارکهای جنگلی استان
گلستان در حد متوسط به باال قابل ارزیابی است .این در حالی
است که میزان تعلق مکانی این گردشگران در سطح متوسط
است .نتایج نشان دادند که نگرش مساعد محیطزیستی ،رفتار
مناسب محیطزیستی و تعلق مکانی ،مستقل از سن گردشگران
است و گردشگران زن و مرد از نظر نگرش مساعد نسبت به
محیطزیست ،رفتار محیطزیستی مناسب و تعلق مکانی به
پارکهای جنگلی ،تفاوتی با یکدیگر ندارند .با وجود این ،با
افزایش فاصله محل زندگی گردشگران از پارکهای جنگلی و
همچنین فواصل زمانی مراجعه به پارک ،از میزان تعلق آنان به
این مناطق کاسته میشود .عالوه بر این ،بین تعلق مکانی و
رفتار مناسب محیطزیستی گردشگران در پارکهای جنگلی یک
همبستگی مثبت ومعنیدار وجود دارد و تعلق مکانی علّت
مستقیم رفتار محیطزیستی گردشگران است .این یافته ضمن
سازگاری با یافتههای سایر محققان در کشورهای دیگر (برای
مثال )Halpenny, 2010; Halpenny, 2007; Brehm et
;al., 2006; Payton, 2003; Walker & Chapman, 2003

 ،(Vaske & Korbin, 2001بیانگر میزان اهمیت تأثیر تعلق
مکانی در بروز رفتارهای محیطزیستی مناسب در پارکها جنگلی
است ،به طوری که با افزایش میزان تعلق مکانی افراد میتوان
انتظار داشت که رفتارهای مناسب محیطزیستی آنان در

پارکهای جنگلی افزایش یابد .نتایج حاصل از ضریب همبستگی
و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که تعلق مکانی در مقایسه با
نگیرش نسبت به محیطزیست ،متغییر بهتیری بیرای پیشبینیی
رفتارهای حامی محیطزیست است.
به دلیل ارتباط معکوس تعلق مکانی با فاصله محل زندگی تا
پارکهای جنگلی و در نتیجه ،افزایش احتمال بروز رفتارهای
نامناسب محیطزیستی در پارکهای جنگلی ،پیشنهاد میشود:
هنگام ورود مسافران به این قبیل پارکها ،برگههای
اطالعرسانی و آموزشی در اختیار آنان گذارده شود که در آن،
توصیههای الزم به منظور رعایت رفتارهای محیطزیستی مناسب
در پارک گنجانده شده باشد .همچنین ،این یافته ضرورت احداث
پارکهای جنگلی در مناطق مساعد به منظور دسترسی بیشتر
مردم محلی به این مناطق را آشکار میکند .زیرا ،با کاهش
فاصله بین محل زندگی افراد با پارکهای جنگلی ،تعلق مکانی و
در نتیجه رفتارهای محیطزیستی مناسب افزایش مییابد .فراهم
آوردن تسهیالت به منظور کاهش فواصل زمانی مراجعه افراد به
پارکهای جنگلی برای ارتقای تعلق مکانی آنان نسبت به این
مناطق و انجام پژوهش پیرامون نگرش و رفتار محیطزیستی
سایر گروههای سنی مانند کودکان و نوجوانان ،از پیشنهادهای
دیگر میباشند.
تشکر و قدردانی
اعتبار مالی این پژوهش از سوی معاونت پژوهشی و فنآوری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و در طرح
پژوهشی شماره  89-283-37تأمین شده است.
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