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 چکیده

ز اهمیتی در یتوان گفت که گردشگران نقش حامیبنابراین  شود.تلقی میزیست محیطگردشگری بیش از هر چیز نوعی مصرف امروزه 

 ،(VBN) هنجار -باور -های ارزشترکیبی از تئوری ،نظری مورد استفاده در پژوهشمدل  .دگردشگری پایدار و یا نابودی آن دارن توسعه
زیستی هدف از این تحقیق بررسی رفتارهای حفاظت محیط است. (NAT) سازی هنجارو تئوری فعال (NEP) زیستیتئوری جدید محیط

آماری آن را کلیه گردشگرانی تشکیل  و جامعه است انجام شده یتحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش گردشگران در استان فارس است.

ند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و با اهبازدید کرد های گردشگری استان فارساز مکان 1325دهند که در سال می
 افزار آماریآوری شده با استفاده از نرمهای جمعاده. دشدپرسشنامه توسط گردشگران تکمیل  266، تعداد انتخاب تصادفیاستفاده از روش 

SPSS متغیرهای ارزش نوع  ها نشان داد کههای توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهپردازش و با استفاده از آماره
ای آگاهی مستقیم از طریق متغیرهای واسطهستگی مکانی به صورت مستقیم و غیر، دلبزیستی محیطدوستانه و خودخواهانه، نگرش جهانی 

 گردشگران داخلی اثر معنادار دارند. با توجه به اینزیست محیطزیستی، انتساب مسئولیت و هنجارهای شخصی بر رفتارهای حفاظتی محیط
سمت رفتارهای مسئوالنه باید گردشگران را به ، روندشمار میبه زیستیمحیطگذار معضالت ها به عنوان عامل اصلی و اثرسانانکه 

 زیستی ترغیب کرد.محیط
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 سرآغاز
ن آو بررسی روند تغییرات زیست محیطگاهی از وضعیت آداشتن 

های اخیر بدل به موضوع مورد توجه مجامع جهانی در طی سال
برای تعیین زیست محیطشده است و درک صحیح از وضعیت 

دیریت مقاصد گردشگری و اراده م تغییرات الزم در نحوه
 ( ,.Sotoudeh et al های مدیریتی گردشگری کاربرد داردمهبرنا

نیز نیاز به زیست محیطدر عین حال حفاظت از  .2010)

گردشگری اری کالن دارد که درآمدهای حاصل از ذگسرمایه
باشد. با توجه به تنوع  به آنتواند منبع خوبی برای پاسخگویی می

های طبیعی در کشور، هیچ ارگانی به و جاذبهزیست محیط

تنهایی قادر به حفاظت از تمامی منظرهای طبیعی نخواهد بود و 
هسته مرکزی صنعت گردشگری را زیست محیطجا که از آن

طبیعی و دهد، گسترش فرهنگ حفظ منابعتشکیل می

ده، و توسعه همه جانبه آن در آین گردشگری سازی صنعتبهینه
زیست، توجه به بایست بر محور ترویج فرهنگ حفظ محیطمی

های مردمی استوار باشد. تبعات چنین جامعه محلی و مشارکت

جهانگردی،  تیمدت موجب بهبود وضعنگرشی در دراز
 ( ,Rezvaniو توسعه پایدار در کشور خواهد شدزیست محیط

نیز از زیست محیطدر این زمینه، رابطه گردشگری و  .2003)

ای برخوردار است. در واقع، گردشگری و اهمیت ویژه
اند. از یک طرف، به طور متقابل به یکدیگر وابستهزیست محیط
ها و ساز(، بسیاری از جاذبهطبیعی و انسان) فیزیکیزیست محیط

سازد و از طرف دیگر، توسعه طبیعی گردشگری را فراهم میمنابع
داشته زیست محیطند آثار مثبت و منفی بر تواگردشگری می

باید افزود که دستیابی به .  (Rasekhi et al., 2016)باشد

توسعه گردشگری پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، 
در یک جامعه است که  زیستیمحیطاجتماعی، فرهنگی و 

یابی به نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی دستزیست محیط

 استتوسعه گردشگری پایدار نیازمند حفظ و حراست 

.(Hasanzadeh, 2016)  وقتی مردم درک مثبت از حفاظت و
زیست محیطمزایای گردشگری داشته باشند استفاده پایدار از 

همچنان که . کنددهای گردشگری افزایش پیدا میمقص
آوری مانند جمععمدی رفتارهای گردشگری عمدی یا غیر

وحش و گیاهان و جانوران برای نمونه و اخالل در زیستگاه حیات

آسیب به اکوسیستم مقاصد توریستی  سببازدحام بیش از حد 

 (Lee et al., 2013). شودمی

عدم درک مردم از نقشی که به عنوان عامل تاثیرگذار از طرفی 
ه دارند آنان را به ثبات در تغییر رفتار بزیست محیطدر تخریب 

کننده هستند سوق ها محدودویژه رفتارهایی که از نظر آن

افرادی که دانش بیشتری در این (Babcock, 2009). دهدمی
یطی نگرانی بیشتری احساس زمینه دارند نسبت به موضوعات مح

در راستای  ر نتیجه چنین افرادی در گام نخست، دکنندمی

رفتارهایی را از خود نشان دارند و های خود قدم بر میدغدغه
دارد و در مراحل زیست محیطدهند که سازگاری بیشتری با می

در سایر افراد جامعه رسانی و ایجاد حساسیت بعدی به اطالع

 سازندها را عالقمند مینموده و آن زیستیمحیطل نسبت به مسای
.(Haghighi & Khalil, 2011)  اصطالح رفتارعالوه بر این 

رود که گردشگران تاثیر زمانی به کار می زیستیمحیطوالنه ئمس

های گردشگری محیط و رعایت هنجارها را در مکان رفتار بر

زیستی رفتار محیط (Chiu et al., 2014). درک نمایند
، زیستیمحیطزیستی، درک منافع های محیطگردشگران با ارزش

 (Fazeli & Jafar ارتباط داردتصور فرهنگی و انگیزه فرهنگی 

.(Salehi, 2013  
ای در رفتار افراد کنندهعوامل فرهنگی نقش تعیینبدون تردید 

تک افراد برگرفته از تک زیستیمحیطجامعه دارند و رفتارهای 
 (Adhami & Akbarzadeh, 2011). این عامل مهم است

تحت تاثیر منفی  زیستیمحیط هایپدیده شودتصور میهمچنین 

کننده تواند یک عامل کمکگردشگری قرار دارد و گردشگری می

 (Goudie & Viles, 2013). باشدزیست محیطبه نابودی 

ثر بر رفتار وتعلق مکانی نیز که از جمله متغیرهای موقعیتی م

ها یا زیستی است، به رابطه احساسی بین افراد، گروهمحیط
 (Mishra et فیزیکی خود اشاره داردزیست اجتماعات با محیط

(al., 2010 وابستگی مکانی شامل وابستگی مکان، هویت .

 (,.Ramkissoon et alاست اجتماعی محیط و مکان اثر مکانی،

.(2012 
نگرش و سطح  مرتبط با بررسی هایمطالعه به طور خالصه

و تاثیر آنها بر رفتارهای  زیستیمحیطل حساسیت افراد به مسای

افزایش که اند توسط گردشگران نشان دادهزیست محیطحفاظتی 
منجر به  زیستیمحیطل های افراد از مسایحساسیت و نگرانی

 ،رو از این .شودمیزیست محیطافزایش رفتارهای حفاظتی 

دارند با  زیستیمحیطمسایل گردشگرانی که نگرانی بیشتری به 
در را زیست محیطاحتمال بیشتری نیز رفتارهای حفاظتی 

 (Haghighi & Khalil, 2011). سفرهای خود خواهند داشت
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)آگاهی تاریخی( در طول  گردشگری یکی از عناصر هویت ایرانی
در میان سزایی در توسعه و تعمیق هویت ملی تاریخ، نقش به

گردی( از طریق داخلی)ایرانگردشگری  ،ایرانیان دارد. بنابراین
 (Pouramraee et گذار استریخی بر هویت ملی تاثیرآگاهی تا

(al., 2015 .گردشگری طبیعی به یک گردشگری  همچنین

به وجود آورنده  ،زیرا .محبوب در سراسر دنیا تبدیل شده است
طبیعی است و به طور منافع اقتصادی مرتبط با حفاظت از منابع

مستقیم از هر دو جامعه محلی و بومی در توسعه پایدار 

اما فعالیت گردشگری توریستی  .نمایدپشتیبانی میزیست محیط
. برای کاهش ه مقاصد توریستی صدمه وارد نمایدممکن است ب

گردشگران باید آموزش زیست محیط تاثیر منفی گردشگری بر

های گردشگری در مکان زیستیحیطمببینند و رفتارهای مناسب 
گیری های اندازهداشته باشند بر این اساس توسعه مفاهیم و روش

درک جامع از ارایه ممکن است به ، گردشگری مبتنی بر طبیعت

برگزاری  (Lee et al., 2013).گردشگری پایدار کمک نماید
های آموزشی، مشارکت مردم و وجود نهادهای محلی و کالس
توانند منجر به باال میزیست محیطهای دولتی حامی سازمان

 شوندزیست محیطبر  هبردن آگاهی مردم و کاهش صدمات وارد
(Geravandi et al., 2012). 

تحت تاثیر آگاهی افراد بوده و خودآگاهی زیست محیطحفاظت از 

های بسیاری نیز متاثر از عامل زیستیمحیط
 .(Hooshmandan Moghaddam et al., 2016)است

خود  زیستیمحیطها در رفتارهای بنابراین ضرورت دارد که انسان

حفظ سالمت  برایای که این رفتارها نظر کنند، به گونهتجدید
 ندو جلوگیری از آلوده کردن آن جهت یابند تا بتوانزیست محیط

 دنهای بیشتر در آینده پیشگیری به عمل آوراز بروز چالش
(Rhead et al., 2015).  

بر چگونگی  زیستیمحیطهای با توجه به اهمیت تاثیر آگاهی
های بسیاری خود، پژوهشزیست محیطرفتارهای افراد در قبال 

رابطه  هابرخی از این تحقیقن زمینه صورت گرفته است. در ای

مورد بررسی را  زیستیمحیطهای عوامل اجتماعی موثر بر آگاهی
 (khoshfar et al., 2016). قرار دادند

های آگاهانه ای از کنشگرایانه مجموعهزیست محیطرفتارهای 

است که طیف وسیعی از زیست محیطافراد جامعه نسبت به 
های خاص برای رفتار مطلوب احساسات، تمایالت و آمادگی

شود. این نوع رفتار برای به می را شاملزیست محیطنسبت به 
و زیست محیطهای انسانی بر منفی فعالیت حداقل رساندن تاثیر

بنابراین درک  .(Ghazani & Bijani, 2016) بهبود آن است
هدف اصلی بسیاری از پژوهشگران در  زیستیمحیطهای نگرش

ها در های جدید در راستای کمک به پژوهشیابی به بینشدست
 ( ,.Haghighatiyan et alاست زیستیمحیطزمینه رفتارهای 

(2013. 

از طرفی رونق گردشگری در هر مکان جغرافیایی در کنار 

 زیستیمحیطپیامدهای مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، اثرات 
های تواند خسارتبه همراه دارد که در صورت ادامه یافتن می

گردشگرها بیش از هر چیز به  بیشترناپذیری را به بار آورد. جبران
 مند هستندآب و هوا، فرهنگ یا طبیعت مقصد خود عالقه

.(Azmi et al., 2012)  یافته یک گردشگری سازمانامروزه

صنعت بسیار مهم در تمام جهان است. همین عامل سبب شده 
 هایاست که در بسیاری از موارد محیط میزبان تحت تاثیر اقدام

، مشکالت فرهنگی و زیستمحیطگیرد. تخریب  ها قراراین گروه

در  زیستیمحیطهای اجتماعی از آن نوع است که اثرات درگیری
 .استنظر این مقاله مد

امروزه به دلیل توسعه روزافزون صنعت و فناوری، افزایش نسبی 

درآمد مردم و عوامل دیگر، مسافرت از نوع گردشگری به یک 
شده و کشورها و مناطق زیادی از رفتار اجتماعی همگانی تبدیل 

اند درآمدهای هنگفتی را برای خود فراهم این رهگذر توانسته

تواند های انسانی و طبیعی میکنند. استان فارس با داشتن جاذبه
این استان کمک زیادی به توسعه اقتصادی و اجتماعی خود کند. 

های طبیعی، جاذبه در زمینههای بسیار قابل توجه قابلیت با

روستایی و  -شناسی، ژئومورفولوژی و فرهنگیتاریخی، زمین
عشایری در سطح یک منطقه از مناطق مهم گردشگری ایران 

ارچوب این پژوهش از چندین پژوهشی که چ شود.محسوب می

زمینه انجام شده به دست آمده است و در این  تاکنون در این
شناختی به و روان یزیستمحیطای از عوامل پژوهش مجموعه

عنوان عامل موثر بر تمایل به گردشگری سبز در نظر گرفته شده 

های بدیع و در مدل پژوهش گنجانده شده است. یکی از جنبه
که این است این پژوهش استفاده از مدل و چینش جدید متغیرها 

 در این مدل .استمدل خود تلفیقی از چند تئوری و مدل 

رفتارهای بینی دوستانه و پیشاجتماعی یا نوعمتغیرهای ارزش 

 (1)ارارزش، باور و هنجتئوری طریق از زیست محیطحافظ 

(Stern, 2000) VBN  ها و رفتارهای خاص و نگرش
NEP (2)  )& Dunlap زیستیمحیط جدید تئوریاز  زیستیمحیط

,1978Van Liere( (3)از نظریه دوستانه و هنجارهاو رفتار نوع 
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(Schwartz, 1975) NAT محقق در این . اندبه دست آمده
تحقیق برای اولین بار به بررسی عوامل موثر بر رفتارهای 

پردازد و از تلفیق گردشگران داخلی می زیستیمحیطحفاظتی 
های بیان شده و استفاده از متغیرهای موجود در ها و مدلنظریه

در تحقیق حاضر،  .ها مدل اصلی تحقیق شکل گرفته استآن
( مورد بررسی استان فارس) داخلی گردشگران زیستیمحیطرفتار 

چنین، این تحقیق به دنبال شناخت علل قرار گرفته است. هم
 است. زیستیمحیطموثر بر رفتارهای 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 مدل مفهومی پژوهش (:1)شکل

 

 شناسیروش
روش تحقیق از نوع توصیفی است که به شکل پیمایشی انجام 
شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل گردشگران 

 ان فارس ـبه است 1325در سال  که هستند( =200000N)داخلی

 اند.های گردشگری این استان بازدید کردهسفر کرده و از جاذبه

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و از طریق روش 
 نفر انتخاب شد.  266برابرگیری تصادفی ساده، نمونه

 
 
 
 

𝑛 =
9000 × (1/96)2 × 0/5 × 0/5

0/06(9000− 1) + (1/96)2 × 0/5 × 0/5
= 266 

 
جامعه آماری و نمونه مورد ها و اطالعات از آوری دادهبرای جمع

جایی  از آن بررسی از پرسشنامه بسته پاسخ استفاده شده است.

های مورد استفاده در این تحقیق که هر یک از این پرسشنامه
گرفته  توسط محققان مختلف به طور مکرر مورد استفاده قرار

الت وااست و طبق قضاوت استادان راهنما و مشاور س

گیری نظر را اندازها متغیرهای موردقیقدهنده ابزار دتشکیل
روایی  ،ا باالییتوان با اطمینان خاطر نسبتکنند پس میمی

توجه  یید قرار داد. همچنین بااگیری را مورد تمحتوایی ابزار اندازه

ها برای اطمینان از روایی سازه به استاندارد بودن پرسشنامه
جا که بین متغیرهای مورد استفاده در  از آن ،توان گفتمی

گیری خوبی وجود دارد، ابزار اندازه تحقیق حاضر همبستگی نسبتا
ای خوبی برخوردار است. همچنین برای برآورد از روایی سازه

پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که 
ر جدول ها دنتایج حاصل از آن و اطالعات مربوط به پرسشنامه

 شده است.ارایه زیر 

 چنین در این پژوهش برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیمهم
یک مدل فرضی بر زیست عوامل موثر بر رفتارهای حافظ محیط

شده است که بیانگر روابط  نظری و تجربی طراحی هاساس پیشین

ی میان متغیرهای موجود در مدل است. برای ارزیابی مدل فرضی علّ
احتمال به برآورد  هپژوهش، ابتدا با استفاده از روش بیشیناین 

 ارزش خود خواهانه

 هنجار شخصی

تمسئولیانتساب  نگرش جهانی  

یدلبستگی مکان  

 ارزش نوع دوستانه

محیط زیستیآگاهی   

رفتارهای حافظ 

 زیستمحیط

H7 H8 

H11 

H10 

H5 

H2 

H4 

H9 
H12 

H3 

H13 

H1 

H6 
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ضرایب اثر پردازیم. پارامترهای برآورد شده شامل پارامترها می
طیف پنج مستقیم و ضرایب اثر کل است. مستقیم، ضرایب اثر غیر

های ای مقیاس لیکرت برای پاسخگویی به سنجهگزینه
ها تجزیه و تحلیل داده پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. برای

 0/8افزار لیزرل نسخه وسیله نرمبه) از آزمون آماری تحلیل مسیر
اس اسپیافزار اسو برای تعیین ضریب آلفای کرونباخ از نرم

 ( استفاده شد.22نسخه 

 

 هاو اطالعات مربوط به پرسشنامه : مقدار آلفای به دست آمده متغیرها(1)جدول 

 

 ها و نتایج تحقیقیافته
 رهای ـوصیفی متغیـار تـربوط به آمـای مـهشاخص (2) دولـدر ج

پژوهش برای نمونه مورد بررسی )گردشگران داخلی( شامل 
 شده است.ارایه ارد، کجی و کشیدگی میانگین، انحراف استاند

 

 های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص(2)جدول

 گردشگران داخلی شاخص

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیر
 53/0 24/1 36/3 52/12 های نوع دوستانهارزش

 -60/0 -22/0 40/3 84/2 های خودخواهانهارزش

 24/0 44/0 23/0 66/24 زیستی محیطنگرش جهانی 

 12/1 52/0 05/4 21/13 دلبستگی مکانی

 42/0 03/0 60/2 14/0 زیستی محیطآگاهی 

 48/0 -02/1 26/3 32/4 انتساب مسئولیت

 15/0 22/0 28/6 32/13 هنجارهای شخصی

 -24/0 -44/0 16/4 05/15 زیست محیطرفتارهای حافظ 
 

شود با توجه به مقادیر مشاهده می (2)طور که در جدول همان

دست آمده کجی و کشیدگی برای متغیرهای پژوهش در هب
+ قرار دارد، توزیع تمامی متغیرها 2و  -2بین  گردشگران داخلی

های توان جهت تجزیه و تحلیل یافتهمی ،بنابراین .نرمال است

 از روش تحلیل مسیر استفاده کرد. پژوهش
با توجه به این امر که ماتریس همبستگی مبنای تجزیه و تحلیل 

ی است، ماتریس همبستگی متغیرهای مورد بررسی در های علّمدل

 شده است.ارایه  (3) ولدر جداین پژوهش برای گردشگران داخلی 

شود که باالترین ضریب ( مالحظه می3) با توجه به جدول

 همبستگی در میان متغیرهای این پژوهش در گردشگران داخلی
خودخواهانه و زیستی محیطهای مربوط به رابطه بین ارزش

همبستگی به  ترین ضریب( و پایین-40/0هنجارهای شخصی )

زیستی محیطهای دست آمده نیز مربوط به رابطه بین ارزش
ان متغیرهای ( است. از می14/0دوستانه و دلبستگی مکانی )نوع

های (، ارزش42/0)زیستی محیطپژوهش به ترتیب نگرش جهانی 

 (، 36/0ولیت )ــاب مسئـ(، انتس40/0انه )ـدوستوعــنزیستـی محیـط

 تعداد متغیرهای مورد مطالعه ردیف

 التاسو

آلفای 

 کرونباخ

 منابع

 دوستانههای نوعارزش 1
2 

واهانه از پرسشنامه ـدوستانه و خودخهای نوعمتغیر ارزش 82/0
Stern, 2000) (Dietz, 1994; 2 00/0 های خودخواهانهارزش 

 (Dietz et al., 1998)  03/0 10 زیستی محیطنگرش جهانی  3

 ;Halpenny, 2010) (Vaske & Kobrin, 2001  02/0 5 دلبستگی مکانی 4

 (Ho et al., 2008)  80/0 3 زیستی محیطآگاهی  5
 انتساب مسئولیت 6

0 
00/0 

 (Zhang & Chen, 2014) 
 84/0 هنجارهای شخصی 0

 ( ;Choi & Murray, 2010; Karp,1996 86/0 5 زیست محیطرفتارهای حافظ  8

(Schultz et al., 2005; Stern, 2000 
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 داخلی( )گردشگران : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش(3)جدول 

10/0 P < ** 05/0 P < * 
 

خودخواهانه زیستی محیطهای (، ارزش34/0هنجارهای شخصی )
( 24/0)زیستی محیطو آگاهی  (31/0(، دلبستگی مکانی )33/0)

ترین ضریب همبستگی را با رفتارهای حافظ باالترین تا پایین
 01/0در سطح  هادارا هستند که تمامی این همبستگیزیست محیط
باشند. شایان ذکر است که تمامی ضرایب همبستگی دار میمعنی

گانگی خطی در به منظور بررسی مساله چند معنی دارند. (3جدول )
 (5) و عامل تورم واریانس )4(این پژوهش، از دو آماره رواداری یا تحمل

 )VIF(ای از متغیر مستقل دارد . رواداری اشاره به اندازهشد استفاده

و  شودبینی تواند پیشکه از طریق دیگر متغیرهای مستقل نمی
اریانس که کامال وابسته به شاخص رواداری است و به عامل تورم و 

گانگی خطی افزایش خطای برآورد یک متغیر به دلیل وجود چند

( و تورم 32/0های این دو آماره رواداری)اشاره دارد. با توجه به یافته
توان دریافت که پدیده چندگانگی خطی بین ( می80/1واریانس )

 متغیرهای مستقل وجود ندارد.

در این پژوهش برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر 
کنیم. ضمنا در این یکدیگر از روش تحلیل مسیر استفاده می

ها در قالب مدل اوّلیه صورت زمان فرضیهپژوهش بررسی هم

( 4شود. جدول )گیرد و در نهایت مدل برازش شده آورده میمی
 است. مستقیمو غیر مستقیممربوط به برآوردهای ضرایب اثر 

 (، اثر مستقیم ارزش4بر اساس نتایج گزارش شده در جدول )

در گردشگران داخلی زیست محیط حافظ رفتارهای بر دوستانهنوع
دار معنی 01/0در سطح  t)= 66/2(و با توجه به مقدار 23/0برابر با 

در  نیززیستی محیط بر آگاهی دوستانهنوع است. اثر مستقیم ارزش

در سطح  t)= 60/3(که با توجه به مقدار 28/0برابر با  این گردشگران
 بر دوستانهنوع دار است. بنابراین، اثر مستقیم ارزشمعنی 01/0

 گردشگرانزیستی محیط آگاهی وزیست محیط حافظ رفتارهای

 بر دوستانه نوع ارزش غیرمستقیم شود. همچنین اثریید میاداخلی ت
 با و 12/0 با در گردشگران داخلی برابرزیست محیط حافظ رفتارهای

 ،است. بنابراین دارمعنی 01/0 سطح در t)= 86/3(مقدار به توجه
شخصی در  هنجارهای و مسئولیت انتساب ،زیستیمحیط آگاهی

نقش زیست محیط حافظ رفتارهای و دوستانهنوع رابطه بین ارزش

 کنند.ایفا می واسطه
 (، اثر مستقیم ارزش4گزارش شده در جدول )بر اساس نتایج 

در گردشگران داخلی زیست محیط حافظ رفتارهای بر خودخواهانه

دار معنی 01/0در سطح  t)= 15/3(و با توجه به مقدار -26/0برابر با 
 بر آگاهی خودخواهانه است. با این حال اثر مستقیم ارزش

است که با توجه به  11/0برابر با  در این گردشگرانزیستی محیط

 دار نیست. بنابراین اثر مستقیم ارزشمعنی t)= 08/1(مقدار 
 داخلی گردشگران درزیست محیط حافظ رفتارهای بر خودخواهانه

زیستی محیط آگاهی بر خودخواهانه تایید و اثر مستقیم ارزش

 بر خودخواهانه ارزش غیرمستقیم شود. اثرداخلی رد می گردشگران
 06/0 با برابر داخلی گردشگران در نیززیست محیط حافظ رفتارهای

 ،بنابراین. است دارمعنی 05/0 سطح در t)= 33/2(مقدار به توجه با و

 در شخصی هنجارهای و مسئولیت انتساب ،زیستیمحیط آگاهی
 نقشزیست محیط حافظ رفتارهای و خودخواهانه ارزش بین رابطه

 .کنندمی ایفا واسطه
 (، اثر مستقیم نگرش4بر اساس نتایج گزارش شده در جدول )

و  31/0در گردشگران داخلی برابر با زیستی محیط بر آگاهی جهانی
دار است. اثر معنی 01/0در سطح  t)= 26/3( با توجه به مقدار

 نیز در این گردشگران مسئولیت انتساب جهانی بر مستقیم نگرش
دار معنی 05/0در سطح  t)= 13/2( مقدار که با توجه به 15/0برابر با 

  افظـح ارهایـرفت بر دوستانهنوع ر مستقیم ارزشـاث ،راینـاست. بناب
 

 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
        1 های نوع دوستانه. ارزش1

       1 -33/0** های خودخواهانه. ارزش2

      1 -41/0** 20/0** زیستی محیط. نگرش جهانی 3

     1 28/0** -33/0** 14/0* . دلبستگی مکانی4

    1 21/0** 34/0** 16/0* 31/0** زیستی محیط. آگاهی 5

   1 21/0** 36/0** 20/0** -36/0** 42/0** . انتساب مسئولیت6

  1 25/0** 23/0** 35/0** 38/0** -40/0** 45/0** . هنجارهای شخصی0

 1 34/0** 36/0** 24/0** 31/0** 42/0** -33/0** 40/0** زیست محیط. رفتارهای حافظ 8
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 مستقیمو غیر برآوردهای ضرایب اثر مستقیم: (4) جدول

 متغیرها

 برآوردها

 اثر غیرمستقیم اثر مستقیم

 T پارامتر استاندارد شده T پارامتر استاندارد شده

     بر:  های نوع دوستانهاثر ارزش

 - - 60/3 28/0** زیستی محیطآگاهی 

 86/3 12/0** 66/2 23/0** زیست محیطرفتارهای حافظ 

 38/0 01/0 - - انتساب مسئولیت

 14/3 02/0** - _ هنجارهای شخصی

     :بر اثر ارزش های خودخواهانه

 - - 08/1 11/0 زیستی محیطآگاهی 

 33/2 06/0* 15/3 -26/0** زیست محیطرفتارهای حافظ 

 50/0 03/0 - - انتساب مسئولیت

 41/2 05/0* - _ هنجارهای شخصی

     بر: زیستیمحیطاثر نگرش جهانی 

 - - 26/3 31/0** زیستی محیطآگاهی 

 15/1 03/0 13/2 15/0* انتساب مسئولیت

 22/1 04/0 - _ شخصیهنجارهای 

 50/2 00/0* - _ زیست محیطرفتارهای حافظ 

     اثر دلبستگی مکانی بر:

 - - 55/2 18/0* زیستی محیطآگاهی 

 22/0 01/0 04/3 28/0** زیست محیطرفتارهای حافظ 

 20/1 02/0 - - انتساب مسئولیت

 80/0 01/0 - _ هنجارهای شخصی

     بر: زیستیمحیط اثر آگاهی

 - - 20/2 16/0* مسئولیت انتساب

 18/4 14/0** 61/2 20/0** هنجارهای شخصی

 00/3 11/0** 04/2 23/0** زیست محیطرفتارهای حافظ 

     اثر انتساب مسئولیت بر:

 - - 00/2 22/0** شخصی هنجارهای

 00/3 08/0** - _ زیست محیطرفتارهای حافظ 

     شخصی بر: اثر هنجارهای

 - - 26/3 31/0** زیست محیط حافظ رفتارهای

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

شود. یید میاداخلی ت گردشگرانزیستی محیط آگاهی وزیست محیط

 غیرمستقیم اثر (،4) جدول در شدهارایه  نتایج همچنین بر اساس
 داخلی گردشگران درزیست محیط حافظ رفتارهای بر جهانی نگرش

 دارمعنی 05/0 سطح در t)= 50/2( مقدار به توجه با و 00/0 با برابر

 هنجارهای و مسئولیت انتساب ،زیستیمحیط آگاهی بنابراین. است

زیست محیط حافظ رفتارهای و جهانی نگرش بین رابطه در شخصی

، (4)بر اساس نتایج گزارش شده در جدول  کنند.می ایفا واسطه نقش
در زیست محیط حافظ رفتارهای بر مکانی اثر مستقیم دلبستگی

در  t)= 04/3( و با توجه به مقدار 28/0گردشگران داخلی برابر با 

 بر آگاهی مکانی دار است. اثر مستقیم دلبستگیمعنی 01/0سطح 
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که با توجه به  18/0برابر با  نیز در این گردشگران زیستیمحیط
اثر مستقیم  ،بنابرایندار است. معنی 05/0در سطح  t)= 55/2( مقدار

 آگاهی وزیست محیط حافظ رفتارهای بر مکانی دلبستگی
 اثر همچنین شود.یید میاداخلی ت گردشگران زیستیمحیط

 درزیست محیط حافظ رفتارهای بر مکانی دلبستگی غیرمستقیم

 t)= 22/0( مقدار به توجه با است که 01/0 با برابر داخلی گردشگران
 انتساب ،زیستیمحیط آگاهی به این معنی که. نیست دارمعنی

 و مکانی دلبستگی بین رابطه در شخصی هنجارهای و مسئولیت

 ندارند. واسطه نقشزیست محیط حافظ رفتارهای
 ، اثر مستقیم آگاهی(4)بر اساس نتایج گزارش شده در جدول 

 16/0داخلی برابر با  مسئولیت در گردشگران انتساب بر زیستیمحیط

دار است. اثر معنی 05/0در سطح  t)= 00/0( و با توجه به مقدار
نیز در این  شخصی بر هنجارهای زیستیمحیط مستقیم آگاهی

در سطح  t)= 61/2( که با توجه به مقدار 20/0برابر با  گردشگران

 بر رفتارهای زیستیمحیط دار است. اثر مستقیم آگاهیمعنی 01/0
که با توجه به  23/0برابر با  در این گردشگرانزیست محیط حافظ
اثر مستقیم  ،بنابراین دار است.معنی 01/0در سطح  t)= 04/2( مقدار

 و شخصی هنجارهای مسئولیت، انتساب بر زیستیمحیط آگاهی
 شود.یید میاداخلی ت گردشگرانزیست محیط حافظ رفتارهای

 آگاهی غیرمستقیم اثر شده،ارایه  نتایج اساس همچنین بر

 داخلی گردشگران درزیست محیط حافظ رفتارهای بر زیستیمحیط
 01/0 سطح در t)= 00/3( مقدار به توجه با و است 11/0 با برابر
 در شخصی هنجارهای و مسئولیت انتساب ،بنابراین. است دارمعنی

 نقشزیست محیط حافظ رفتارهای و زیستیمحیط آگاهی بین رابطه
 .کنندمی ایفا واسطه

 اثر مستقیم انتساب ،(4) بر اساس نتایج گزارش شده در جدول
 22/0در گردشگران داخلی برابر با  شخصی هنجارهای بر مسئولیت

 .دار استمعنی 01/0در سطح  t)= 00/2( و با توجه به مقدار
 شخصی هنجارهای بر مسئولیت اثر مستقیم انتساب ،بنابراین

 انتساب غیرمستقیم اثر همچنین شود.یید میات داخلی گردشگران
 برابر داخلی گردشگران درزیست محیط حافظ رفتارهای بر مسئولیت

 دارمعنی 01/0 سطح در t)= 00/3( مقدار به توجه با و است 08/0 با
 و مسئولیت انتساب بین رابطه در شخصی هنجارهای ،بنابراین. است

 .کندمی ایفا واسطه نقشزیست محیط حافظ رفتارهای
 ، اثر مستقیم هنجارهای(4)بر اساس نتایج گزارش شده در جدول 

در گردشگران داخلی برابر زیست محیط حافظ بر رفتارهای شخصی
دار است. معنی 01/0در سطح  t)= 26/3(و با توجه به مقدار 31/0با 

 زیستمحیط حافظ رفتارهای بر شخصی هنجارهای مستقیم اثر بنابراین

 شود.یید میاداخلی ت گردشگران
در مدل مربوط به واریانس تبیین شده متغیرها  (5)در ادامه جدول 

 شده است.ارایه  داخلی نظر پژوهش حاضر در گروه گردشگرانمورد
 

 : واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش(5) جدول

 داخلی گردشگران متغیر
 23/0 زیستی محیط آگاهی

 12/0 مسئولیت انتساب

 22/0 هنجارهای شخصی

 36/0 زیست محیط حافظ رفتارهای
 

شود، بیشترین و کمترین مشاهده می (5)طور که در جدول همان
داخلی  میزان واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش در گردشگران

مسئولیت و به  و انتسابزیست محیط حافظ مربوط به رفتارهای
 است.  12/0و  36/0ترتیب برابر با 

داد پژوهش در های برازندگی مدل بروندر ادامه مشخصه

ه شده یداخلی و خارجی همراه با توضیحات الزم ارا گردشگران
 است.
های برازندگی استفاده شده بررسی برازندگی مدل از شاخص برای

های برازندگی متنوعی که وجود کلی از میان مشخصهه طوراست. ب
، x2/df ،RMSEAهای برازش دارد، در این پژوهش شاخص

CFI ،GFI  وAGFI .در جدول زیر گزارش شده است 
 

بینی های نکویی برازندگی مدل پیش: مشخصه(6)جدول 

 داخلی در گردشگرانزیست محیط حافظ رفتارهای

 برآورد مشخصه
 53/1 (df0x/)نسبت مجذور کای به درجه آزادی 

 20/0 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 25/0 (GFI)شاخص نکویی برازش 

 24/0 (AGFI)شاخص تعدیل شده نکویی برازش 

 052/0 (RMSEA)جذر برآورد واریانس خطای تقریب 
 

گزارش  (6) جدول های نکویی برازش که دربا توجه به مشخصه

در زیست محیط حافظ بینی رفتارهایشده است برازش مدل پیش
. در ادامه، نمودار مسیر استداخلی در سطح نسبتا خوبی  گردشگران

مدل برازش شده همراه با پارامترهای برآورد شده )مقادیر استاندارد( 

 شده است.ارایه داخلی  برای گردشگران
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 داخلی گردشگران درزیست محیط حافظ رفتارهای بینی پیش مدل مسیر نمودار (:2) شکل

  

 گیرینتیجه
 دوستانه برارزش نوع نتایج پژوهش حاکی از این است که

گردشگران  زیستیمحیطو آگاهی زیست محیطرفتارهای حافظ 
 ( Geravandi این نتایج با تحقیقات مستقیم دارد. رابطهداخلی 

(et al., 2012 چه شناخت و آگاهی گردشگران  هر .استسو هم

اند بیشتر شود هایی که تاکنون از آن بی اطالع بودهاز ارزش
شان را بهتر درک ارتباط منطقی و اصیل بین خود و طبیعت

 کنند و دربرای حفظ آن بیشتر تالش می ،بنابرایننمایند می

های برابر ارزش ها درولیت آنئچنین شرایطی احساس مس
رو برای جلوگیری و از این. شد طبیعی و فرهنگی تقویت خواهد

الزم زیست محیطهای اکوتوریستی در کاهش اثرات منفی فعالیت

ت توریستی اطراحان تاسیسریزان و است دست اندرکاران، برنامه
های جامع و تفصیلی از یک طرف نیازهای به هنگام تهیه طرح

بینی نمایند و از سوی دیگر نسبت اساسی اکوتوریست ها را پیش

گونه مستقیم اینت و منفی که به طور مستقیم و غیربه اثرات مثب
توجهی و دارند بیندیشند. بیزیست محیطتاسیسات توریستی بر 

انگاری در این خصوص خطرات بسیار جدی برای اجتماعات سهل

های گیاهی و دیگر عوارض طبیعی دارد و وحش و گونهحیات

 .شودزیست محیطدر  ممکن است موجب تغییرات اکولوژیکی

اثر مستقیم ارزش خودخواهانه پژوهش، بر اساس نتایج حاصل از 
در گردشگران داخلی تایید و زیست محیطرفتارهای حافظ  بر

گردشگران داخلی رد  زیستیمحیطارزش خودخواهانه بر آگاهی 
 .شودمی

ر بخوانی دارد. هم (Rhead et al., 2015)این نتایج با تحقیقات 

زیست تابعی از طغیان و خودخواهی این اساس، بحران محیط

ناشی از آگاهی و یا  علت دگرگونی و تخریب، .است انسان
خودخواهی انسان و پشت پا  توجهی انسان به محیط اطراف،بی

ها و آداب و رسوم گذشته برای حفظ و حمایت از زدن به ارزش
تواند تاثیر قابل توجهی در تقویت آموزش می آن بوده است.

و رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته  زیستیمحیطفرهنگ 

زیست و یک نگرش اجتماعی پیرامون محیط ترین دادهمهم. باشد
 زیستیمحیطهای تحلیل خاستگاه چالش های آن در زمینهچالش

گیری بحران و های شکلاست. تصویری که یک دیدگاه از زمینه

تفسیری است که از چگونگی رفع  دهد، پایهرفع آن به دست می

 ارزش خود خواهانه

 هنجار شخصی

 نگرش جهانی

تانتساب مسئولی  

یدلبستگی مکان  

 ارزش نوع دوستانه

محیط زیستیآگاهی   

 رفتارهای حافظ محیط

 زیست

0/32** 0/32** 

0/32** 0/30** 

11/0  

/21**

0 

0/12* 

0/11* 
0/21** 

0/32** 

33**

/0  

0/11* 

/31**

0-  
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تواند می زیستیمحیطنگرش همچنین  .بحران دست خواهد داد
در روند گردشگری پایدار در مناطق حفاظت شده تاثیر داشته 

نفعان در میان ذی زیستیمحیطهای گیریجهت. همچنین باشد
گردشگری متفاوت است و به منافع اقتصادی، آگاهی و اطالعات 

یقینا آگاهی و پی بردن به . استو باال و پایین حکومت وابسته 

های های ملی و محیطحفاظت شده، پارکهای مناطق ارزش
 کننده اکوتوریسم پایدار است وطبیعی است که تضمین

گردی باید به حفاظت و احیاء اکوتوریسم کره زمین کمک طبیعت

 کند و بر پایه الگوهای پایدار مصرف و تولید استوار باشد.
نگرش جهانی بر آگاهی  پژوهش، اساس نتایج حاصل ازبر 

  .مستقیم دارد رابطه ردشگران داخلیگ زیستیمحیط

نیز این نتایج را تایید  (khoshfar et al., 2016) تحقیقات
تاثیر زیادی در  زیستیمحیطبینی بر این اساس جهانکند. می

گردشگران دارد. اگر شخص نسبت به انجام  زمینه شناخت رفتار

. از استیک کار نگرش مثبت داشته باشد، مایل به انجام آن 
های خود را نسبت کلیه شهروندان موظف هستند آگاهیطرفی 

به محیط زندگی خویش افزایش دهند و با جلوگیری از اعمالی 

زیست محیطاست، در حفاظت از زیست محیطکننده که تخریب
ها و ای از ارزشمجموعه ،فراد باید از طریق آموزشا بکوشند.

های الزم نمایند و انگیزهکسب زیست محیطعالیق را نسبت به 

به دست زیست محیطبرای مشارکت فعال در حفاظت و بهبود 
اخالق مناسب بین انسان با انسان و انسان با  اشاعه آورند،
 ها،هایی است که با توسعه آگاهیاو مستلزم تالشزیست محیط

 .ها همراه باشدها و عادتمسئولیت
لبستگی مکانی بر رفتارهای د پژوهش،براساس نتایج حاصل از 

گردشگران داخلی  زیستیمحیطو بر آگاهی زیست محیطحافظ 

 (Ramkissoon تایج تحقیقاتاین نتایج با ن مستقیم دارد. رابطه

 (et al., 2012; Mishra et al., 2010 خوانی دارد.هم 
 ،دلبستگی به یک مکان یک نیاز اساسی و مهم بشری است. زیرا

دهد. که هویت مکانی بخشی از هویت فردی انسان را شکل می
های مهم اطرافشان زمانی که به عبارتی، دلبستگی افراد به مکان

که با آن ارتباط  زیستیمحیطبا نگرش مثبت و مسئوالنه آنان به 

حافظ دارند، همراه باشد، به طور موثرتری به رفتار مسئوالنه 
 شود.آنان منجر می زیستیمحیط

بر انتساب  زیستیمحیطآگاهی پژوهش، س نتایج حاصل از براسا
در زیست محیطولیت، هنجارهای شخصی و رفتارهای حافظ ئمس

نتایج به دست آمده در  .رابطه مستقیم داردگردشگران داخلی 

 (;Babcock, 2009سو با نتایج تحقیقات پژوهش حاضر هم
(Haghighi & Khalil, 2011 دادن آگاهی بیشتر . است

زیستی هم برایالگوهای رفتاری مناسب ارایه ، زیستیمحیط

دهی به رفتار و ای که ضمن شکلبه گونهزیست محیطمناسب با 
ها تبدیل شود ی از فرهنگ و باور ذهنی آنیشخصیت افراد به جز

زیست محیطو افراد را مقید به انجام رفتار مسئوالنه و سازگار با 

یا در هر موقعیتی دیگر رت زندگی و یا در هنگام مسافدر محل 
 ز اهمیت است.نماید، حای

 ولیت برانتساب مسئ پژوهش،بر اساس نتایج حاصل از 

 .رابطه مستقیم داردهای شخصی گردشگران داخلی رهنجا
اساس نتایج حاصل از پژوهش، هنجارهای شخصی  همچنین بر

داخلی رابطه در گردشگران زیست محیطبر رفتارهای حافظ 

 مستقیم دارد.
 (Chiu et al., 2014; Fazeliتحقیقاتسو با نتایج این نتایج هم

(& Jafar Salehi, 2013 هنجار شخصی قدرت زیادی  .است

دارد چون زیست محیطدر وارد کردن افراد به رفتارهای حافظ 
روی زیست محیطبه رفتارهای حافظ  از طریق باورهای خود افراد
بلکه  ،کندها را وادار به انجام کاری نمیو هیچ کس آنآورند می

لبی دارند و این هنجارها قخودشان به انجام این رفتارها اعتقاد 
زیست محیطهای موثری در توسعه رفتارهای حافظ محرک

 .هستند
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