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 چکیده

 سائلمدر مورد  و تحقیق ، باعث شده تا اهمیت بحثزیستیمحیط هایبحرانامروزه با افزایش معضالت و 

ط باعث تخریب محی تواندمی، دهدمیرخ  زیستمحیطدر  هاانسان با رفتار تغییراتی کهافزایش یابد.  زیستمحیط

 تغییر گرایانه زیستمحیطابعاد  وسویسمتبه  هاانسانباید رفتار  زیستمحیطشود. برای جلوگیری از تخریب 

ست. هدف به آن ا افراد نسبت ، نیازمند شناخت نگرشزیستمحیطبا  کند. دستیابی به تغییرات رفتاری در ارتباط

 سوادکوه آبادرخس منطقه ییالقیدر  گردشگران دوستانهرفتار محیط  بررسی عوامل موثر بر از این پژوهش

 ازنظر گیریرهبهپرسشنامه بود که روایی آن با  هاداده آوریجمعابزار  و یپژوهش توصیفی پیمایش روش. باشدمی

ژوهش شامل پعه آماری جامد. ش تائیدو پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  و کارشناسان مربوطهاساتید 

 .نمونه انتخاب شدندحجم  عنوانبه گردشگراننفر از  86 کوکران، فرمولبا استفاده از نفر بوده است که  110

حاصل از  جینتاانجام گرفت.  Smart PLS افزارنرمو  22SPSS افزارنرماز  با استفاده هاداده وتحلیلتجزیه

گردشگران  زیستیحیطمو رفتار  زیستیمحیطدرک بین  که نشان دادمتغیرهای دانش، نگرش و درک  یبستگهم

رفتار که  حاکی از این است گامبهگامنتایج تحلیل رگرسیون  .(p≤0/01) وجود دارد مثبت معناداررابطه 

معادالت  سازیمدل هایافتهیمطابق درک دارد.  با متغیر در سطح پنج درصد داریمعنیارتباط  زیستیمحیط

ر دیان داشت باید ببه عبارتی  .گذارندمی تأثیربر متغیر رفتار  زیستیمحیطنگرش و دانش  ،درکمتغیر ، ساختاری

ی ر رفتارهاگردشگران اثر باالتری ب زیستیمحیط، درک زیستیمحیطاثرگذار بر بروز رفتارهای  هایعاملبین 

 آنان داشته است.
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 مقدمه

و  تیاست. با رشد جمع دهیاضافه گرد زین زیستیمحیطبحران  ریاخ انیموجود در جهان در سال یهابحرانفهرست  به

: 1400بیات و همکاران، شد ) شتریبه دست بشر ب عتیطب کاریدستو  بیشدن جوامع، تخر یو صنعت ینیتوسعه شهرنش

از  یکیآن،  بیخراز ت یریو جلوگ زیستمحیطب رساندن به یاجتناب از آس ی(. برا114: 1396، و همکاران دایوح؛ 674

(. 149: 1391 ،یو همت یمتق)انه است یگرا زیستمحیطابعاد  وسویسمت به هاانسانر رفتار ییتغ یشنهادیپ یراهکارها

صنعت در  نیکه با رشد روزافزون ا آیدیمدر قرن حاضر به شمار  ایدن عیصنا ترینمهماز  یکی عنوانبه یصنعت گردشگر

درصد  زیاشتغال ن جادیا ازنظر نیبه خود جلب کرده است. همچن شیاز پ شتریرا ب شرفتهیپ یاقتصاد جوامع توجه کشورها

اعالم کرده هر گردشگر با ورود به منطقه  یجهانگرد یجهان مانساز کهطوریبهرا به خود اختصاص داده است،  ییباال

 ،ی؛ نوروز84: 1389؛ اشرف زاده و همکاران، 296: 1396و همکاران،  ی)دشت کندیمشغل  جادینفر ا 4 یبرا یگردشگر

 سمیکمک کند اکوتور یرا حفظ و به اقتصاد مردم بوم زیستمحیطکه  یعیطب هاییطمحبه  مسئوالنه(. سفر 157: 1389

 یکوهستان هاییستماکوس سم،یتوسعه اکوتور یجاذب برا یعیاز مناطق طب یکی(. 155: 1393 ن،ی)وز شودیم دهینام

 گاهیجا یگردشگر یهاقطباز  یکی عنوانبهباال  یستیو تنوع ز بایز اندازچشممطبوع و  وهوایآباست که با توجه به 

 (.195 :1395)خواجه شاهکوهی و همکاران،  در جذب گردشگر دارد اییژهو

جذب  یبرا زهیانگ جادیا زیستمحیط هاییلپتانسهستند. از  تنگاتنگیارتباط  یدارا زیستمحیطو  یگردشگر

و  گرددبرمی زیستمحیط به هاجنبه یخود از برخ نوبهبه زین یگردشگر هاییرساختز. امکانات و باشدیمگردشگران 

زباله  دیآب خاک تول ی. آلودگباشدیم یآثار مثبت و منف یدارا ی. صنعت گردشگرشودیم زیستمحیطبر  تأثیراتیموجب 

قرار داده و  تأثیررا تحت  زیستمحیطکه امروزه  باشدیم یگردشگر یو ... از آثار منف کیتراف یاهیپوشش گ بیتخر

است  داریاز توسعه پا اییرمجموعهز داریپا یدشگرسوق داده است. گر داریپا یبه سمت گردشگر یادیمحققان ز

و  یبرقرار باشد )خان یاقتصاد هاییتمزو  زیستمحیطو حفاظت از  یاخالق یهاارزش نیکه در آن تعادل ب ایگونهبه

 (.164: 1396 زادهمصطفیو  یبی؛ حب53: 1388همکاران 

 یهاکنشاز  یامجموعه گرایانهطبیعت رفتارهای. است هاانسانرفتار  رییتغ ازمندین گریاز هر زمان د شیجهان امروز ب

رفتار  یخاص برا هاییآمادگت و الیاز احساسات، تما یعیف وسیاست که ط زیستمحیطآگاهانه افراد جامعه نسبت به 

بر  یانسان هاییتفعال یر منفیبه حداقل رساندن تأث برای رفتار نوع نیا. شودیمرا شامل  زیستمحیطمطلوب نسبت به 

 رفتار مقولهضرورت پرداختن به  انیم نیدر ا .(Kollmuss & Agyeman, 2002) و بهبود آن است زیستمحیط

 ناپذیراجتناب حفاظت از محیط و رفتار گردشگران انیمتقابل م وندیکه پ نمایدمیمهم  یازآنجایگرایانه  زیستمحیط

رفتار  همطالع لیدل نیهم به .پذیردیم تأثیراست و خود از آن  زیستیمحیطو بستر توسعه در ابعاد  ساززمینهرفتار است. 

 .رودیمبه شمار  یاساس یآن عامل یهامؤلفه نییو تع گرایانه زیستمحیط

ر در نگرش افراد ییجاد تغیازمند ای، در ابتدا نزیستمحیطدر ارتباط با  یرات رفتارییبه تغ یبایاست که دست ین در حالیا

 یشتریب محیطیزیستکه نگرش مثبت  یمشخص شد، افراد یعلم هاییتفعال یدر راستا چراکهنسبت به آن است، 

 محیطیزیست(. نگرش Halpenny, 2010) دهندیماز خود نشان  یشتریانه بیط گرایست محیز یل رفتارهادارند احتما

 یهانگرشن، درک ی(. بنابرا31: 1394زاده و همکاران،  یمنت)دارد  محیطیزیست مسائلافراد راجع به  یاشاره به باورها

 نهیزم در هاپژوهشکمک به  ید در راستایجد هایینشببه  یابیاز پژوهشگران در دست یاریبس یهدف اصل زیستیمحیط

 (.117: 1391و همکاران،  انیقتیاست )حق زیستیمحیط رفتارهای
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از  یکیباشد،  زیستمحیطر قبال د مسئوالنه یهانگرشاز  یکه ناش محیطیزیستباورند که رفتار  نیبر ا پژوهشگران

و  اپوری؛ ض103: 1392مکاران، هو  یزدخواستیاست ) توسعهدرحالجوامع مدرن و  داریتوسعه پا ندیدر فرا یدیعناصر کل

که افزودن  اندیدهرس جهینت نیبه ا زیستمحیط حوزه رخود د هاییبررسپژوهشگران در  نی(. ا57: 1391همکاران، 

 یهانگرش ی. به عبارتشودیم هاانسان ترمسئوالنهآن، منجر به رفتار  رامونیپ مسائلو  زیستمحیط دربارهدانش انسان 

 هاآن محیطیزیست مسئوالنه یرفتارها نهیمهمواره ز بردارانبهره محیطیزیستاز دانش  یناش محیطیزیست مسئوالنه

 توانیمو، بنابراین با شناخت انسان و رفتارهای ا .(Kollmuss and Agyeman, 2002) کندیمرا فراهم 

ت مناسب در سای موردمطالعهه منطقه کازآنجای انجام داد.  زیستیمحیطبهتری برای حل مسائل  هایریزیبرنامه

ردشگران، گاحتمالی ناشی از رفتارهای  هایآسیبو  محیطیزیست مسائلاست، جهت جلوگیری از  قرارگرفتهگردشگری 

 است. قرارگرفته موردبررسیاین تحقیق 

 و فعال یردایق یسجاس وسطت در استان خراسان انییروستا زیستیمحیطو رفتار  یسنجش آگاهبا موضوع  یامقاله

 زیستیمحیطو رفتار  یآگاه نایکردند که م انیب و قرار دادند موردبررسینفر را  136 هاآنانجام شد. ( 1397) یجالل

نگرش و رفتار طرف دار  ،یبر آگاه زیستیمحیطر آموزش یتأث( 1398پور و فرخیان ) ولی .وجود دارد دارمعنیرابطه 

 رو رفتا یآگاه نگرش، رییبر تغ یلو عم یتئور یهاآموزش تأثیر قیتحق نیا جینتاابی کردند. یارز اهواز در زیستمحیط

ن کشاورزا زیستیمحیطرفتار  لیتحل ی(، در راستا1398) یو موحد یمیکر .نمود یابیرا مثبت ارز زیستمحیطحفاظت از 

و با  PLSو  SPSS یافزارهانرم وسیلهبه شدهگردآوری یهاو عوامل موثر بر آن در شهرستان قروه که با استفاده از داده

 وابطه مثبت که ر افتندی دست جینتا نیقرار گرفتند به ا وتحلیلتجزیه مورد یمعادالت ساختار سازیمدل کردیرو

کشاورزان  زیستییطمحنگرش  ،زیستیمحیط یهاینگران ،زیستیمحیط یدانش و آگاه یرونیب یرهایمتغ نیب داریمعنی

 گردشگران در زیستیمحیط یارهاعوامل موثر بر رفت( 1399جهانی و بخشی ) .وجود دارد هاآن زیستیمحیطبا رفتار 

 العهموردمط یرهایمتغ نیب باال یاز همبستگ یحاکنتایج  لیتحلکردند.  را بررسی رجندیب یو فرهنگ یعیطب یهاجاذبه

گران و راک گردشاد ریداد که دو متغ ننشا در جامعه گردشگران یونیرگرس لیاز تحل آمدهدستبه یبود. در مدل رفتار

 ق،یحقت نیا گرید جی. از نتاگذاردمی هاآنبر رفتار  یادیز تأثیر یعیطب یهاجاذبهو  یگردشگر یهامکاناز  هاآن تیرضا

 وی دختیب نیام است. هموردمطالعدر جامعه گردشگران  التیتحص زانیم وسن  ت،یدر جنس یمعنادار بودن تفاوت رفتار

 زیستیمحیط یباورها بر اساسرا  زیستمحیطو مشارکت در حفاظت از  زیستیمحیطنه المسئورفتار ( 1399همکاران )

بر  یو معنادار میاثر مستق زیستیمحیط یرهااوبنتیجه گرفتند  هاآنکردند.  بینیپیش زیستیمحیطنگرش  گرییانجیمبا 

 و میرمستقیغاثر  زیستیمحیطنگرش  گرییانجیمبا  نیو همچن کندیم فایا انیدانشجو زیستیمحیطنه الرفتار مسئو

نگرش  واسطهبهو  میمستق طوربه زیستیمحیط یدارد. باورها انیدانشجو زیستیمحیطنه البر رفتار مسئو یمعنادار

یری است .قرار دهد رتأثیرا تحت  زیستمحیط و مشارکت در حفاظت از زیستیمحیطنه المسئو رفتار تواندیم زیستیمحیط

ند. ررسی کردی را بخدمات شهر کنندهارائه یهاسازماندر  کارکنانبر رفتار  تأثیرگذار یرهاینقش متغ( 1399و همکاران )

 .کرد ائیدترا  یزمانسا یشهروند بر رفتار شدهادراک یسازمان تیاثر مثبت و معنادار حما تحقیق، یهاداده لیتحل جینتا

 مدل این در که نمودند ارائه چین در طبیعت بر مبتنی گردشگران در رفتاری مدل یامقاله( در 2018) 1لی و جان

 2بونیال و همکاران .دارد ایکنندهتعیین نقش شده درک رفتاری کنترل و ذهنی هنجارهای محیطی، هاینگرش رفتاری،

. دادند قرار موردبررسی را اروپایی کشور 16 گردشگران رفتار و زیستیمحیط فاکتورهای بین رابطه تحقیقی ( در2020)

رفتار  و محیطی هاینگرش بین که داد نشان نتایج. است بوده گردشگر 347 شامل پژوهش این آماری جامعه
                                                           
1 . Lee & Jan 

2 . Bonila  
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 فردی نگرش با زیستیمحیط رفتار بررسی باهدف( 2020) 1لی و وو .دارد وجود داریمعنی رابطه زیستیمحیط

. اندداده انجام تاالب پارک یک در چینی داخلی گردشگر 500 از بیش با تجربی پیمایشی ایمطالعه گردشگران،

 نمایش به گردشگران توسط که زیستیمحیط هاینگرانی و زیستیمحیط ارزش که داد نشان هاداده وتحلیلتجزیه

 گردشگران اهداف با ارتباطی زیستیمحیط دانش ولی. دهدمی نشان مثبت رابطه زیستیمحیط رفتار با شود،می گذاشته

 .است نداشته

 یامدهایاز پ مردمدادن به  یکه آگاه شودیمتصور  زیستیمحیطدر حوزه رفتار  شدهانجام یهاپژوهش مرور اساس بر

 تأثیرات کردبیان  2(2012) ساتن ،شناختیجامعهکند. از منظر  قیمناسب تشو یرا به رفتارها هاآن تواندیم یرفتار

 یدر سازمان اجتماع یاساس راتییاز تغ یاطرافشان را ناش زیستمحیط به هاانساننگرش  رییتغ یطیو مح شناختیروان

غلبه بر مشکالت  یاز راهکارها یکی زیستیمحیطعنوان کرد. گسترش دانش و درک  یآگاه شیجامعه و افزا

 .باشدیم داریپا زیستیمحیطبه  دنیو رس زیستیمحیط

 رب گوناگون ارامترهایپ تأثیر که شد مشخص مشابه مطالعات سایر و پژوهش این از حاصل نتایج مقایسه با ،درنهایت

. است متفاوت موردمطالعه جامعه نیز و بردارینمونه شیوه به توجه با گردشگران زیستیمحیط درک و نگرش دانش، سطح

 یرفتارها هک ردک برداشت گونهاین توانیم شور،ک از خارج و داخل در شدهانجام قاتیتحق بر یمرور با همچنین

 نگرش ،زیستیمحیط یراننگ مانند یعوامل قات،یتحق نیا در. دارد قرار یمختلف عوامل ریتأث تحت ،زیستیمحیط

 در یتیجمع یهایژگیو نیهمچن و یشخص یهاارزش ،زیستیمحیط آموزش و یآگاه ،زیستیمحیط دانش ،زیستیمحیط

 نیب در رفتارها گونهاین یبررس هک دهدیم نشان منابع مرور نیا ،حالبااین. اندقرارگرفته موردبررسی مطالعات، نیا

 ،انشد متغیرهای یرگذاریتأث نحوه یبررس باهدفحاضر  شپژوه .است نشدهانجام نونکتا مرتعی مناطق در گردشگران

 .است شدهانجام هاآن زیستیمحیطبر رفتار  زیستیمحیطنگرش و درک 

 

 مبانی نظری

 شدهارائه زیستیمحیطهای و عوامل موثر بر رفتار زیستیمحیطمختلفی برای تبیین رفتارهای  هاییهنظرو  هامدل

رابطه بین متغیرها خطی بوده است که مدل خطی رفتار محیط گرایانه نام دارد. در این مدل دانش  هامدلاست. نخستین 

و در ادامه با داشتن آگاهی و درک بیشتر در خصوص معضالت  شودیم زیستیمحیطمنجر به نگرش  زیستیمحیط

رفتار  مدلدر  .(41، 1398 نوریخواجهدسترس و ) دهدیمانجام  زیستمحیطفرد رفتاری حمایت از  زیستیمحیط

از: نگرش و  اندعبارت رهایمتغ نای. اندکردهبر رفتار استفاده  تأثیرگذار ریمتغ 5( از 1981) 3سلکتکو و یف زیستیمحیط

 رهایمتغ نای که کردند اشاره هاآن. زیستیمحیطامکانات رفتار  ،زیستیمحیطادراک، دانش  ،یرفتار یهامشوق ،هاارزش

و  هاینس (.41: 1398 ،نوریخواجه)دسترس و  گذارندیم ریانه تأثیط گرایمح یبر رفتارها غیرمستقیمم و یمستق صورتبه

 زیستیمحیطتحقیق برای رفتارهای  128( مدل رفتار مسئوالنه محیطی را طراحی کردند. با تحلیل 1987) 4همکاران

افراد را  زیستیمحیطو نیت، رفتارهای  هامهارتکردند که دانش، نگرش، تعهد شخصی، منبع کنترل،  گیرینتیجه

 .کندیم بینیپیش

                                                           
1 . Li & Wu 

2 . Sutton 

3 . Fietkau & Kessel 

4 . Hines  
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افراد در رفتار  اتیرییتغ ،ق آموزشیطر از توانیم (1990) 1فورد و ولنفهانگر  زیستیمحیط همسئوالنرفتار  مدل یهپابر 

و  شخصی یرهایمتغ ،نیازپیش یارهیاز: متغ اندعبارت شودیمرفتار ارائه  یبرا ی کهیارهی، متغهاآن یالگودر . ایجاد کرد

ت یساسح که شامل بخشندیمرا شدت  گیریتصمیمه ک اندیرهاییمتغ نیازپیش یارهیمتغ .یهنذدرت ق یرهایمتغ

مسائل  پیرامون شخصی یرهای. متغشودیمو اقتصاد  ی، فناوریآلودگ درباره نگرش ،یکیژوولکدانش ا ،زیستیمحیط

. نام برد توانیمرا  یفرد یهسرما ائل وق مسیدانش عم هایریمتغدر این راستا . اندیفرد طحمهم در س زیستیمحیط

 م.ینکل را ح مانزیستیمحیطمشکالت  توانیمیمه ما ک کنندیم تیرا تقون احساس یا ذهنیقدرت  یرهایمتغ

نواح و ) اندیانهگراط یمح یرفتارهاتبیین  یرابمتغیرها  نیرعمل، بهت یت استفاده از راهبردهادانش و مهار مثالعنوانبه

 .(573، 1395 اکیفروتن 

 شدهگرفتهبهره  یچارچوب نظر منزلهبه( 1980) 2فیشبینآیزن و  یانهگرا زیستمحیطرفتار  ین پژوهش از الگویدر ا

تمامی  توانینمو به دلیل گستردگی این عوامل  گیردمیعوامل مختلفی قرار  تأثیرتحت  زیستیمحیطرفتار  .است

ی متغیرهادر این تحقیق نیز سعی شد چند متغیر مهم و اصلی در نظر گرفته شود. متغیرها را در یک تحقیق بررسی کرد. 

. دانش افراد در زیستیمحیط، درک زیستیمحیط، نگرش زیستیمحیطاز دانش  اندعبارتدر این تحقیق  موردبررسی

 یچهارچوب مفهومبر این اساس . باشدیم زیستیمحیطرفتار  بینیپیشمتغیرهای مهم در  ازجمله زیستیمحیطمسائل 

 است: شدهارائهشکل زیر  صورتبهپژوهش 

 

 
 (1980از مدل رفتاری آیزن و فیشبین ) اقتباسمفهومی پژوهش با  چارچوب .1شکل 

 

 ، عوامل موثر در گسترش اینزیستمحیطبودن اطالعات در خصوص مشکالت  دارمعنیبه  زیستیمحیطدانش 

 .(Kaiser et al., 1999است ) زیستمحیطمشکالت و همچنین داشتن آگاهی در مورد راهکارهای بهبود وضعیت 

سب ک یگاه اجتماعیه جابه ا با توجی یفرد صورتبها ینشگران که ک یاطالعات مختلفین دانش عبارت است از همچن

 .(48، 1398 نوریاجهخو)دسترس و  شودیمف یتعر زیستمحیط درباره یفرهنگ یهسرماو معادل  اندکرده

 دربارهاد است تا دانش افر شدهاستفاده هایییهگو ده شده و ازیسنج فیط پنجبا  زیستمحیطن پژوهش دانش یدر ا

ی، لیفس یهاسوختات شامل: اطالعات در خصوص مضر موردبررسی هاییهگو ده شود.یسنج محیطیزیستمسائل 

اثرات  ،هاکشآفت کودها و لیباز ق ییایمیمصرف مواد ش، آثار مخرب زیستمحیطانسان از  یزندگ یازهایشدن ن برآورده

 .شدن هوا گرمیی، غذا زنجیرهدر  یمواد سم انتقالی، کیپالست دموا هیتجزی، اگلخانه

 زیستمحیطو مسائل مرتبط با  زیستمحیطاز باورها و تمایالت رفتاری فرد در مورد  یامجموعه زیستیمحیطنگرش 

 هایییهگوبا  زیستمحیطنگرش افراد درباره  .(Barker, 2010است ) شدهتعریف زیستیمحیطو داشتن نگرانی و دغدغه 

بودن  مضر، زیستیمحیطبروز فاجعه  احتمال، واناتیو ح اهانیگ اتیح حق، نیننده بودن تعادل زمکو ش فیظرهمچون 

                                                           
1 . Hungerford & Volk 

2 . Ajzen & Fishbein 
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، زیستمحیطها از انسان دیشد سوءاستفاده، ندهیآ یهابه نسل ، نگرانی نسبتزیستمحیط یبرا نمدر یزندگ یهاتیفعال

 سنجیده شده است.، پاک یهایکردن انرژ نیگزیجا ضرورت

، ادراک دیگرعبارتیبهواس است. از طریق ح زیستیمحیطتوانایی دیدن، شنیدن و کسب اطالعات  زیستیمحیطک ادرا

در  .باشدیمدر هر فرد  زیستیطمحفرایند مشاهده و توانایی مغز در ارزیابی و ذخیره اطالعات مربوط به  زیستیمحیط

 شده است تائید زیستییطمح مسئوالنهبر تمایل افراد به رفتار  زیستیمحیطمختلف اثرگذاری درک  یهاپژوهش

 (.1397و همکاران  یحجاز)

 ییهاراهال به دنب هاآن .شوندیمزه یانگ یدارا زیستمحیط ت وعیحفاظت از طب یترده براگس ینگران یافراد دارا

رند. را به دست آو زیستمحیطنفع  از عادات به یعیوس دامنهنند و کرفتار  زیستمحیطدر برابر  ترمسئوالنه هکهستند 

 سبتن. خرندیم زیستمحیطو محصوالت به نفع  کنندیم جوییصرفه انرژیو در مصرف آب و  تفکیکرا  هازباله هاآن

ن یمز کره یعیطب چرخهتالل در خو ا هاگونهاض ، انقریآلودگ نیهمچن. اندآگاه زیستمحیطو  خودن رفتار یب رابطهبه 

ا ی کنندیم تکرش یعموم هاییتفعالدر  زیستمحیطاز  حفاظت ین افراد برایا ی. گاهبینندیمنامطلوب را  صورتبه

 یاست حت کنمم ندارند ینه نگراک ی. افرادکنندیمت یحما یاسیس یهابرنامه از زیستمحیطاز  تروسیعحفاظت  باهدف

ر ه وقتش را دک کندیم ازیس احساس نکاست هر یهیبد .ندداشته باش یمنف دید زیستمحیطحفاظت از  مسئلهنسبت به 

 (.Krajhanzel, 2010, 267) کنندیمت یفعال زیستمحیطاز  حفاظت یراب ضرورتبهعت بگذرانند، یطب

 

 روش پژوهش

شده امانج 98شود. این پژوهش در تابستان شناختی، این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب میبه لحاظ روش

 رد پژوهش انجام زمانی زةبا در که هستند سوادکوه آبادسرخ منطقه گردشگران کلیه تحقیق این آماری جامعه است.

جم نمونه استفاده شد و ح نیی( جهت تع1997. از فرمول کوکران )باشندمی نفر 110 شامل که داشتند حضور منطقه

 عنوان نمونه انتخابنفر به 86تن خطای پنج درصد، . با در نظر گرفرفتیانجام پذ یصورت تصادفگیری بهنمونه

 انحراف و واریانس q و p نه،نمو حجم n فرمول کوکران، در .دیگرد لیو تکم عیها توزآن نیشده و پرسشنامه در ب

 .است اعتماد فاصله t و مطلوب احتمالی دقت d جامعه، حجم N جامعه، معیار

 

n =
N(𝑡2)(𝑝×𝑞)

𝑁𝑑2+(𝑡2)(𝑝×𝑞)
 

𝑛 =
110 × (1.96 × 1.96) × (0.5 × 0.5)

110 × (0.05 × 0.05) + (1.96 × 1.96) × (0.5 × 0.5)
= 86 

اصلی  ابزار عنوانبه ایگویه 32 ایپرسشنامه از لیکرت، ایدرجهپنج طیف و ترتیبی مقیاس بر اساس پژوهش، این در

 و فردی هایویژگی به مربوط سؤاالت نخست، بخش: است بخش دو دارای پرسشنامه .شد استفاده اطالعات آوریجمع

های پژوهش تعریف گویه .باشدزیستی میمحیط رفتار و درک نگرش، دانش، متغیرهای به مربوط هایسؤال دوم، بخش

 .است شدهطراحی( 2004) 2پرسشنامه فریک و( 2010) 1های میلفونتبر اساس نظر کارشناسان و با الهام از پرسشنامه

طور گویه اصلی سنجیده شده است. نگرش نمودهایی هستند که به 8زیستی با استفاده از ازنظر عملیاتی دانش محیط

تعمیم گیرد قابلعنوان احساسات و میل رفتاری که نسبت به هدف قرار میمشاهده نیستند، اما از باور بهمستقیم قابل

طور کامالً سازگاری رفتار ها در موضوعات مشابه بههاست و آنشاست. بنابراین رفتارهای گردشگران تحت تأثیر نگر

                                                           
1 . Milfont 

2 . Frick 
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ادراک به  گویه عملیاتی شده است. 8زیستی با استفاده از نگرش محیط (.876، 1400کنند )اسالمی و همکاران می

تواند بسیار آن میزیستی و اثرات های محیطها اشاره دارد. ادراک افراد از آسیبها و نگرشای از باورها، قضاوتمحدوده

شود )لیث زیستی محسوب مینیازهای اساسی در مواجهه با مشکالت محیطمتفاوت باشد. ادراک گردشگران یکی از پیش

سؤال مرتبط بر اساس مبانی نظری و  8زیستی گردشگران از (. برای تعریف عملیاتی درک محیط959، 1400و همکاران 

باورها ولی نگرش به معنای  باشدگرچه مفهوم نگرش و درک به یکدیگر نزدیک میمرور پیشینه تحقیق استفاده گردید. ا

 طیاطالعات مربوط به مح رهیو ذخ یابیارزکه درک توانایی است درحالی زیستفرد در مورد محیط یرفتار التیو تما

ای اشاره دارد که توسط فرد مشاهدهزیستی در این تحقیق، ازلحاظ مفهومی به کارهای واضح و قابلباشد. رفتار محیطمی

سؤال مورد پرسش قرارگرفته  8شود. این رفتار نیز از جهت عملیاتی با استفاده از زیست انجام میو در پاسخ به محیط

 است.

 و استادان شامل که خبرگان نظر بر اساس اعتبار محتوایی استفاده شد که سنجش روایی پرسشنامه از منظوربه

 پایایی و کرونباخ آلفای از پایایی، بررسی برای همچنین. گرفت صورت آن روی اصالحاتی است حوزه این کارشناسان

 .شد استفاده ترکیبی

 متغیرها از نوع دو بین روابط ارزیابی منظوربه گرفت. صورت SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده وتحلیلتجزیه

 Smart-PLS افزارنرم توسط تکنیک این. است شدهساختاری طراحی معادالت سازیمدل( پنهان و آشکار متغیرهای)

. است مدل متغیرهای بین روابط زمانهم پردازش و تحلیل ساختاری معادالت مدل ارزشمند بسیار ویژگی. گیردمی انجام

 ی. برااست شدهمشاهده هایداده با پژوهش شده فرض مدل برازش ارزیابی ساختاری معادالت سازیمدل دیگر کاربرد

 شد.استفاده  ییو روا ییایپا یارهایگیری معاندازه یهابرازش مدل یبررس

 

 موردمطالعه محدوده

 57′ 26 " جغرافیایی عرض و 52° 56′ 28 " تا 52° 55′ 44 " جغرافیایی طول در سوادکوه آبادسرخ ییالقی مراتع

 مراتع، کالله مرتع قبیل از عرفی سامان چندین شاملاین مراتع . دارد قرار در استان مازندران 36° 56′ 10 " تا °35

 بر. است متر 2090 آن کمترین و متر 2753 مراتع این در دریا سطح از ارتفاع بیشترین. باشدمی زرشکین و چشمه چهل

 برخوردار گرادسانتی درجه 15 درجه متوسط و مترمیلی 500 سالیانه بارندگی متوسط از مراتع این ساله، 20 آمار اساس

 علفی و ایدرختچه و درختی گیاهی پوشش از برخورداری لحاظ به سوادکوه نقاط سایر همانند آبادسرخ مراتع. هستند

 را بسیاری گردشگری و توریستی هایجاذبه دارای زیبا بسیار هایقله و روان آب هایچشمه دارویی، گیاهان خاص،

 .کندمی میزبانی
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 موردمطالعهمنطقه  .2 شکل

 

 هایافتهبحث و 

 ی، گردشگران نسبت به رفتارهاموردمطالعهدر منطقه  زیستمحیطبا توجه به مشاهدات و نقطه نظرات کارشناسان 

 ،اندداشتهتوجه  یتا حدود یاهیها و صدمه نزدن به پوشش گزباله آوریجمعخاموش کردن آتش،  لیاز قب زیستیمحیط

و  نیبودن به قوان بندیط، پایمح کنندهتخریبتذکر دادن به افراد ی، لونینا سهیاستفاده کمتر از کنسبت به  کهدرحالی

 .اندندادهرا از خود نشان  یاصول حفاظت از منطقه توجه چندان

کرونباخ به  یهر قدر آلفا. (1 )جدول است شدهاستفاده کرونباخ آلفای ضریب از پژوهش ابزار پایایی بررسی منظوربه

هرگاه  .شد استفاده ییاز روش اعتبار محتوابرای محاسبه روایی است.  شتریب یدرون یباشد اعتبار سازگار ترنزدیک 1عدد 

 دهندمی جدول زیر نشان . ارقامو اعتبار الزم وجود دارد ییایصورت پا نیباشد در ا 7/0از  و روایی بیشترکرونباخ  یآلفا

 .باشندمی مناسب برخوردار روایی پایایی و از متغیرها که

 
 قیابزار تحق ییروا و ییایپا یبررس .1 جدول

 لفای کرونباخآ روایی تعداد گویه متغیرها

 81/0 76/0 8 زیستیمحیطدانش 

 75/0 71/0 8 زیستیمحیطنگرش 

 84/0 87/0 8 زیستیمحیطادراک 

 82/0 84/0 8 زیستیمحیطرفتار 

 80/0 79/0 8 متغیرها میانگین

 

نشان  و رده سنی التیتحص زانیم ،تأهل تیوضع ،تیجنس ازنظررا  موردمطالعه گویانپاسخ تی( وضع2جدول )

 موردمطالعهافراد حاضر در منطقه  نیشتریب مرد هستند. گویانپاسخدرصد  2/37مرد و  گویانپاسخدرصد  8/62. دهدیم

 یدارا 57 ینسب یبا درصد فراوان لیسانسفوقو  سانسیل یلیمدرک تحص .4/54 ینسب یاند با درصد فراوانمجرد بوده
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 یفراوان نیشتریسال ب 60تا  41 یسال بوده است. گروه سن 37/42گردشگران  یسن نیانگیم بوده است. یفراوان نیشتریب

به خود  9/6 ینسب یرا با درصد فراوان یفراوان نیسال کمتر 20کمتر از  یسال و طبقه سن 1/43 ینسب یرا با درصد فراوان

 اند.اختصاص داده
 

 گویانپاسخ یفرد هایویژگی .2 جدول

 متغیرها فراوانی )نفر( درصد فراوانی نسبی

2/37  جنسیت زن 32 
 8/62  مرد 54 

6/54 تأهلوضعیت  مجرد 47   

4/45  متأهل 39 

9/34   زیر دیپلم و دیپلم 30 
لیسانسفوقلیسانس و  49 57 سطح تحصیالت  

1/8  دکتری 7 

9/6 20کمتر از  6    
 رده سنی

 
6/40 40تا  20 35   

1/43 60تا  41 37   

4/9 60باالتر از  8   

 

 زیستیمحیط درک متغیر موردمطالعهدر بین متغیرهای آورده شده است.  3اره شممیانگین پاسخ گردشگران در جدول 

 .باشدیمدارای کمترین میانگین نسبت به متغیرهای دیگر  زیستیمحیط دانشمتغیر دارای بیشترین میانگین و 
 

 گردشگران انیدر م موردمطالعهمتغیرهای  یفراوان عیتوز .3جدول 

 متغیرها میانگین انحراف معیار

 دانش 06/3 22/1

 نگرش 50/3 16/1

 درک 65/3 15/1

 رفتار 25/3 09/1

 

 بیگردشگران از ضر زیستیمحیطرفتار  با زیستیمحیط ، نگرش و درکسطح دانش یدرجه همبستگ نییتع منظوربه

از  آمدهدستبه جینتااست.  شدهارائه 4در جدول  یهمبستگ بیحاصل از ضر جیاستفاده شد. نتا رسونیپ یهمبستگ

گردشگران  زیستیمحیطو رفتار  زیستیمحیط درک نیمعنادار بمثبت نشانگر وجود رابطه  یهمبستگ بیمحاسبه ضر

 است.
 زیستیمحیطرفتار  با و درک نگرش ،دانش نیب رسونیپ یهمبستگ .4 جدول

 داریمعنیسطح  رسونیپ ضریب همبستگی متغیرها

 083/0 211/0 دانش

 071/0 218/0 نگرش

 014/0 438/0 درک

 

نشده بود  دارمعنیدانش و نگرش  یرهایمتغ یبرا شدهمحاسبه یهمبستگ ضریب نکهیا لیبه دل گامبهگامدر رگرسیون 

دو  نیب دارمعنیو  یوجود رابطه خط 5 که از جدول طورهمان. دیگرد لیدرک وارد تحل رینشدند. تنها متغ لیوارد تحل
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را  زیستیمحیطرفتار  راتییاز تغ 444/0درک  ریمتغ درمجموع نی. همچنشودیاثبات م زیستیمحیطدرک و رفتار  ریمتغ

 .کندیم نییتب

 

 زیستیمحیطمستقل بر رفتار  یرهایمتغ ونیرگرس زانیم .5 جدول

  
نتایج 

 همبستگی

R 2R  ضریب تعیین
 شدهتعدیل

F Sig. 

444/0 197/0 169/0 889/6 014/0 

درک متغیر  یوقت آورده شد. بر اساس معادله زیر ونیرگرس لیدر تحل واردشده یرهایمتغ یبرا یونیمعادله رگرس

 .یابدمیافزایش  زین زیستیمحیطرفتار متغیر  ،یابدیم شیافزا انیپاسخگو زیستیمحیط

 (زیستیمحیط)درک  416/0+ 61/12 =زیستیمحیط رفتار

 

 زیستیمحیطمستقل بر رفتار  یرهایمتغ بیضرا .6 جدول

 t ضرایب واردشدهمتغیرهای 
 

Sig. 

 Beta استاندارد B غیراستاندارد

 014/0 625/2 437/0 416/0 زیستیمحیطدرک 

است. در  شدهداده شینما هاهیو گو رهایاز مس کیدر هر  T.Valueمقدار  شود،ی( مشاهده م3که در شکل ) طورهمان

درصد  یکدرک بر عامل رفتار، در سطح  ریمتغ ریعامل نگرش بر عامل درک و مس تأثیر ریدر مس tشکل مقدار  نیا

 اند.را نشان نداده یرفتار اختالف معنادار ریبا متغ شدانش و نگر ریمتغ یرهایمس کهدرصورتی. باشدیمعنادار م

 

 
 هاهیو گو رهایمس T.Value ریمقاد .3شکل 
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 ریمتغ ریدر مس تأثیر بیضر نیاست. باالتر شدهداده شینما رهایمس ضرایبو  هاهیگو یبار عامل ضرایب( 4) شکلدر 

را با مقدار  ریمس تأثیر بیضر نیرفتار، کمتر رینگرش به متغ ریمتغ ری. مسباشدیم 768/0درک به رفتار بوده که برابر 

 شدهدادهدر سازه مربوط به خود نشان  هاهیگو یبار عامل ضرایبآمده است  ریکه در شکل ز طورهمانبوده است.  031/0

بر  هاهیاز گو کیهر  تی( اولو7) جدولاز مدل حذف شدند. در  4/0کمتر از  یعامل بیضر یدارا یهاهیاست که گو

 است. شدهدادهنشان  یبار عامل ضرایباساس 

 

 
 ریمس ضرایبو  هاهیگو یبار عامل ضرایب .4شکل 

 

 یبار عامل بیبر اساس ضرا هاگویه بندیاولویت .7 جدول

ضرایب بار  عنوان گویه متغیر دانش گویه
 عاملی

رتبه 
 هایهگو

 1 779/0 شوندیکربن م دیگاز مونوکس دیباعث تول یلیفس یهاسوزاندن سوخت 7دانش 

 2 695/0 زیستمحیطانسان از  یزندگ یازهایبرآورده شدن ن 6دانش 

 3 639/0 هاکشآفتکودها و  لیاز قب ییایمیمواد ش سوءمصرف درنتیجه وخاکآب یآلودگ 8دانش 

 4 597/0 گرددیم یاموجب اثرات گلخانه اهانیرفتن گ نیاز ب 5دانش 

 5 477/0 شوند هیتجز رید عتیدر طب یکیمواد پالست 1دانش 

 6 476/0 ینیرزمیز یهاآب قیاز طر ییغذا زنجیرهدر  یانتقال مواد سم 4دانش 

 7 422/0 شودیم لیشدن س یباعث جار درنتیجهو  یقطب هاییخگرم شدن هوا باعث ذوب شدن  3دانش 

   عنوان گویه متغیر نگرش 

 1 755/0 نیننده بودن تعادل زمکو ش فیظر 5نگرش 

 2 743/0 هاانسان اندازهبه واناتیو ح اهانیگ اتیحق ح 1نگرش 

 3 603/0 یدر صورت ادامه روند فعل زیستیمحیطاحتمال بروز فاجعه  2نگرش 

 4 516/0 زیستمحیط یمدرن، برا یزندگ هاییتاز فعال یاریبودن بس مضر 8نگرش 

 5 490/0 وارد نشود یبیآس ندهیآ یهابه نسل کهطوریبه یعیاز منابع طب برداریبهره 3نگرش 

 6 438/0 زیستمحیط ازها انسان دیشد سوءاستفاده 4نگرش 

 7 414/0 پاک هاییکردن انرژ نیگزیضرورت جا 6نگرش 
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   عنوان گویه متغیر درک 

 1 829/0 زیستمحیط شتریب بیباعث تخر تیرشد جمع شیافزا 8در ک 

 2 677/0 یاز حفاظت از رشد اقتصاد ترمهم یعیطب هاییطمحافظت از مح 2درک 

 3 640/0 نرسانند بیآس زیستمحیطکه به  یاخالق ازنظرگردشگران  فهیظو 5درک 

 4 546/0 خودش انجام دهد یازهایرفع ن یبرا یعیطب طیکه انسان حق دارد در مح یراتییتغ زانیم 6درک 

 5 458/0 عیتوسط صنا تولیدشده یهازباله ای یآلودگ زانیم شیافزا درنتیجهمرگ موجودات زنده  7درک 

 6 438/0 زیستمحیطحفاظت از  نهیدر زم یشخص هاییتبودن فعالتأثیرگذار  1درک 

 7 428/0 بیاز تخر یریجلوگ یافراد خطاکار برا یبرا نیسنگ یهامجازات 3درک 

 8 417/0 خود شهروندان حل شود یبا همکار دیبا زیستیمحیطمشکالت  4درک 

   عنوان گویه متغیر رفتار 

 1 698/0 دهایدر خر یلونینا سهیاستفاده کمتر از ک 2رفتار 

 2 677/0 زیستمحیطحفاظت از  یبرا طیمح کنندهتخریبتذکر دادن به افراد  8رفتار 

 3 662/0 درست کردن آتش یبرا درختان یهاستن شاخهکاجتناب از ش 6رفتار 

 4 574/0 رها کرده باشد یگریاگر زباله را فرد د یموجود حت یهازباله آوریجمع 3رفتار 

 5 532/0 در مسافرت و گردش زبالهکیسهبه همراه داشتن  5رفتار 

 6 504/0 خودمان شیدر مقابل رفاه و آسا عتیقرار دادن طب تیاولو 4رفتار 

 7 487/0 یو اصول حفاظت از منطقه گردشگر نیبودن به قوان بندیپا 7رفتار 

 8 419/0 خاموش کردن کامل آتش در هنگام ترک محل 1رفتار 

 

 یبررس قیخود از سه طر ییایپا .شودیاستفاده م ییروا و ییایپا هایاریمع گیریاندازه یهابرازش مدل یبررس یبرا

کرونباخ و  یاگر مقدار آلفا طورکلیبه. ردیپذیصورت م یبیترک ییایکرونباخ، پا یآلفا بیضرا ،یعامل یبارها بیضرا

 توانیمثبت باشد م گیریاندازه تیفیمقدار شاخص ک 5/0از  شتریبروایی همگرا  زانیم و 7/0باالتر از  یبیترک ییایپا

 یابیارز یارهایکند. مع گیریاندازهرا  موردنظرمکنون  یرهایتوانسته متغ خوبیبه)پرسشنامه(  گیریاندازهگفت که ابزار 

 است. شدهارائهزیر در جدول  یریگمدل اندازه
 

 یریگمدل اندازه یابیارز یبرا آمدهدستبه ریمقاد. 8 جدول

 (AVEروایی همگرا ) ضریب پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 549/0 764/0 760/0 دانش

 541/0 797/0 783/0 نگرش

 699/0 894/0 884/0 درک

 570/0 828/0 804/0 رفتار

 

 اند.شدهارائه( 9در جدول ) یآزمون مدل ساختار معیارهای
 

 یمدل ساختار یبرا آمدهدستبه ریمقاد .9 جدول

 2Qمعیار  2f تأثیرمعیار اندازه  T-values 2R هافرضیه

 216/0 269/0 191/0 673/0 رفتار<--دانش

 269/0 210/0 474/0 109/0 رفتار<--نگرش

 347/0 638/0 514/0 744/2 رفتار<-- درک

 

 کهطوریبه. شودیمحاسبه م 1 رابطهکه از  رودیبه کار م یبرازش مدل کل یبررس یبرا GOF اریمع

Communalities 2پنهان و  ریچهار متغ یاشتراک ریمقاد نیانگینشانه مR را  نییتع بیضر نیانگیمقدار م انگریب زین
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حاصل شدن  GOF یبرا یمتوسط و قو ف،یضع ریقادم عنوانبه 36/0و  01/0،25/0. با توجه به سه مقدار دهدینشان م

 مدل است. یقو یبرازش کل دهندهنشان ار،یمع نیا یبرا 39/0و  46/0مقدار 

 (1رابطه )

 GOF=√ 0/352 ∗ 0/401 = 0/37 
 

 گیرینتیجه

مواجه هستند و ریشه این مشکالت در نحوه رفتار انسان با طبیعت و  زیستیمحیطامروزه بیشتر جوامع با معضالت 

باید در الگوهای رفتاری با منابع طبیعی  هاانسان هاچالشبرای حل این  روازایناست.  طبیعیاز منابع  برداریبهرهروش 

و بررسی  زیستمحیطضعیت داشتن آگاهی از و جلوگیری کنند. زیستمحیطتغییر ایجاد کنند تا بتوانند از روند تخریب 

، حائز زیستیمحیطدر نحوه مدیریت و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکالت  تأثیرگذارینقش روند تغییرات آن 

 اهمیت است.

 تأثیررا تحت  هاآن، رفتار زیستمحیطکه درک گردشگران نسبت به  باشدمینتایج تحقیق حاضر گویای این مطلب 

و  یجعفر. همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد زیستیمحیطرفتار متغیر آماری بین این متغیر با  ازلحاظقرار داده و 

دست  یطیمح مسئوالنهو رفتار  زیستیمحیطاز رابطه درک  یمشابه جیدر پژوهش خود به نتا زین( 1396) همکاران

گردشگران و مشارکت آنان در  تیرضا شیباعث افزا ردیشکل بگ سمیاز اکوتور یاگر درک و فهم مثبت نی. بنابراافتندی

 یپژوهشگران هاییافتههمسو با  جینتا نی. اشودمی انهیگرا طیحمثبت م یرفتارها نیو همچن سمیاکوتور هایفعالیت

با توجه به . است هبود( (Chiu et al,. 2014 و (1394) زاده و همکاران یقلی؛ عل(1391) و همکاران یزارع رینظ

اثر مستقیمی بر تمایالت رفتاری گردشگر در  زیستیمحیطکه دانش  شودمیاستنباط  طورایندیگر محققان  هایپژوهش

 (.1395و همکاران،  یاری؛ آقا1397نجارزاده و همکاران،  ؛Onel and Mukherjee, 2016) دارد زیستمحیطحفاظت از 

منابع شده  سوءمصرفدر بین گردشگران باعث  زیستمحیطنداشتن آگاهی الزم در مورد آینده منابع طبیعی و  طورهمین

در پژوهش حاضر علیرغم وجود ارتباط بین دانش (. 1396 ان،یو شاطر یانی)ک کندمیو روند تخریب را تسهیل 

( 1396 ،زادهمصطفیو  یبیحب)( و 1392، یو صالح یفاضل)نتایج مشاهده نشد که با  داریمعنیو رفتار،  زیستیمحیط

 است. راستاهم

و مسائل و مشکالت موجود و  زیستمحیطنمود که با افزایش سطح آگاهی افراد در زمینه  گیرینتیجه گونهاین توانمی

بر  .ائل گردیدهاطرافشان ق زیستمحیطتبعات ناشی از آن، افراد جامعه اهمیت بیشتری برای حفاظت از منابع طبیعی و 

را در پیش گرفتن  هاآن تواندمیرفتارهایشان،  زیستیمحیطکه آگاه کردن مردم از پیامدهای  شودمیهمین اساس تصور 

 رفتارهای محیط گرایانه تشویق کند.

ارتباط اشخاص با طبیعت ارتباط بین افراد با طبیعت است.  دهندهنشان، متغیر نگرش زیستیمحیطدر مطالعه رفتار 

که  آوردمی به وجودرا افراد بینشی که افراد خود را جزئی از طبیعت ببینند. این روابط نزدیک با طبیعت در  شودمیموجب 

باور حفاظت از  به نگرندمیه با دید خودخواهانه به طبیعت در مقابل افرادی ک .شودمیمنجر  زیستمحیطبه حمایت از 

و همکاران،  فی)ص دانندمی مسئولینوظیفه دیگران، دولت و و آن را  اندنرسیدهگردشگری  هاینمکاو  زیستمحیط

 ،و همکاران دایوح) ازجمله ،اندکردهرا بر رفتار گزارش  زیستیمحیطنگرش  تأثیرشان مطالعاتمحققان بسیاری در (. 1397

 (.1395 ،عباس زاده و همکاران)(، 1396
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استفاده شد. در میان متغیرهایی که در  گامبهگامو تعیین آثار هر یک از متغیرها از روش رگرسیون  تردقیقبرای بررسی 

 5حدود  تنهاییبهکه  ایگونهبهدر مرحله اول قرار داشته است  زیستیمحیطرگرسیون چندمتغیره وارد معادله شدند، درک 

نشانگر اهمیت این متغیر در جامعه  زیستیمحیطیت یافتن درک اولو. درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده است

منافع شخصی در جامعه رفتار  دورازبهو  مسئوالنهاست. افرادی که  زیستیمحیطبرای ساماندهی مطلوب همه رفتارهای 

 .کنندمی

. باشندیرا دارا م لگرینقش تعد یفرد یرهایمتغ ،گردشگران محیطیزیست یمستقل و رفتارها یرهایمتغ نیرابطه ب در

را  هاآن تأثیردانش، نگرش، درک پرداخته و  یرهایاثرات مربوط به متغ یکه در گذشته انجام شدند به بررس یقاتیتحق

رفتار در  کیاست.  یموضوع مهم زیستمحیطکرد که رفتار افراد در قبال  انیب توانیم درنتیجهقرار دادند.  تائیدمورد 

درصد  یکدرک بر عامل رفتار، در سطح  تأثیر ریر مسد t ریمقاد(. 1399 ا،ین ی)جعفردهد می یعوامل رو رهیزنج کی یپ

 یرفتارها نیدر رابطه ب التیمثل جنس و تحص یفرد یرهاینشان داد، متغ قیتحق جیکه نتا طورهمانمعنادار بوده است. 

نشان داد ( 1399 ،یقربان) جینتا نی. همچنشوندیکاهش آن م ای تیباعث تقو یعنیرا دارند،  لگرینقش تعد محیطیزیست

 درنتیجهباشد  زین فهمقابلآن رفتار آسان و  کارگیریبهگر ید ییبداند و از سو دیرا مف انهیگرا زیستمحیطرفتار  یاگر فرد

در  انهیگرا زیستمحیط ی. نگرش مطلوب افراد نسبت به رفتارهاشودیم زیاو ن انهیگرا زیستمحیطموجب بهبود نگرش 

متناسب و دوستانه  یافراد نسبت به بروز رفتارها لیتما شیموجب افزا زیستیمحیط هاییتکنار درک مؤثر بودن فعال

 .خواهد شد زیستمحیطنسبت به 

 دیبا هاآنمهم است.  اریبس یگردشگر هاییتدر توسعه ظرف زیستمحیطدرک کنند که توجه به  دیبا گردشگران

و  رییدر هنگام تغ تواندیم هاگیریجهت نیو چگونه ا گذاردیاثر م زیستیمحیط یهاگیریبرجهت یبدانند که چه عوامل

 جیبا نتا آمدهدستبه جیراستا نتا نیاثر بگذارد. در ا زیستیمحیط یدر درک گردشگران در داشتن رفتارها یدگرگون

نسبت به  بردارانبهرهحاضر، عوامل موثر بر رفتار  قیبا تحق راستاهم باشد.یهم سو م( Chiu et al, 2014) قاتیتحق

 یدارا رهایمتغ گریدرک از د ریمتغ هاآن یهاافتهیشد. بر اساس  ی( بررس1398 ،یموحدو  یمیکر) توسط زیستمحیط

 نی( وجود رابطه ب1392 ،یو صالح یفاضل)(، 1393 ،یو اسحاق یحجاز) رینظ یبر رفتار بوده است. محققان یشتریب تأثیر

بر رفتار بوده  یشتریب تأثیر یدارا رهایمتغ گریدرک از د ریمتغ هاآن هاییافته. بر اساس اندکرده تائیددرک و رفتار را 

 میمشاهده نشد. تعم داریمعنیاختالف  ،زیستیمحیطدانش و نگرش با رفتار  یرهایمتغ انیوجود رابطه م رغمیاست. عل

پرسشنامه مانند عدم  هاییتهمراه باشد. محدود هایییبا ناسازگار تواندیم یجوامع آمار ریپژوهش به سا نیا جینتا

حاصل از  درنتیجه تواندیکه م ییپاسخگو برای هاآن لیعدم تما ای سؤاالتنسبت به  دهندگانپاسخ حیدرک صح

 کند. جادیپژوهش اختالف ا

مسئول حفاظت از محیط طبیعی اطراف خود  را خودش فرد که ایدرجهبه  مستقیم طوربه زیستمحیط از حمایت

 هایتفاوت از برخی طبیعت با ارتباط رسیدند که نتیجه این به خود تحقیق در( Nisbet et al, 2009) .ارتباط دارد بیندمی

 با رویارویی برای مردم در را بینشی ممکن است طبیعت با شخصی روابط. کنندمی تبیین را زیستیمحیطمسئوالنه  رفتار

 .شد خواهد منجر منابع طبیعی تخریب به طبیعی جهان با ارتباط عدم کهدرحالی فراهم کند زیستمحیط

از برازش قابل  آمدهدستبهبرازش  یهاشاخص ریبر اساس مقاد قیتحق یپژوهش نشان داد مدل ساختار یهاافتهی

 جیبوده و نتا یتجرب نهیشیو پ ینظر اتیبر اساس ادب آمدهدستبهگرفت مدل  جهینت توانیم نیبرخوردار بود؛ بنابرا یقبول

 است. قرارگرفته موردحمایت شدهگردآوری یدانیم یهاداده قیطر از نیموجود انطباق داشت؛ بنابرا یهاتیآن با واقع
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 نوبهبه. که است نشدهانجامدر استان مازندران  یادیز یعلم یکارها تاکنوندر مراتع  زیستیمحیطرفتار در خصوص 

 .باشدمیخود دارای نگرش جدیدی 

 پیشنهادها

 جیهم نتا یجامعه انسان یدارد بلکه برا ییامدهایپ عتیجهان طب یبرا تنهانه زیستمحیطدرباره بحران رشد  ینگران

 طیدرک شرا یبرا ،یو اقتصاد یاسیس یندهایفرا اندازهبهرا  زیستمحیطتوجه به  کردیرو نیبه بار خواهد آورد. ا یمهم

بر  درنتیجهو جامعه درک بیشتر  گیریشکلدر  زیستیمحیطگرش ، ندانش نکهی. با توجه به اداندمی یضرور یاجتماع

مختلف و در  هایدورهدر  زیستیمحیطدانش  ،شودمی شنهادیمثبت داشته پ تأثیر زیستیمحیط مسئوالنهرفتار  یرو

 شودمیتوصیه  و اجرا شود. یطراح یجد صورتبه یآگاه شتریب شیو افزا ییآشنا منظوربه ،یآموزش هایمکان

، گذارندمیاثر  زیستیمحیطرفتار  گیریشکلمتغیرهای دیگری از قبیل شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که بر روی 

 قرار گیرند. موردبررسی

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 

 

 منابع

بر رفتار  تأثیرگذار یرهاینقش متغ یبررس (.1399. )رزادی، فرضاعل و رجانی، ماضیف ؛میهی، سحسام ؛هرداداستیری، م (1
، (4)25 ،یانسان یایجغراف هایپژوهشمجله  .یخدمات شهر کنندهارائه یعموم هایسازماندر  کارکنانی سازمان یشهروند
1479- 1492. 

 جادینسبت به ا ییعوامل مؤثر بر نگرش زنان روستا یواکاو (.1400. )ژهیمن ی،احمد و هاجر ،خدابنده لو؛ الیلاسالمی،  (2
 -886، (3) 53 ،یانسان یایجغراف هایپژوهشمجله  .رود، شهرستان خدابنده بزینه: بخش یمورد مطالعه ار؛یخود هایگروه
873 

و مشارکت در  زیستیمحیط مسئوالنهرفتار  بینیپیش (.1399. )نهیسک ی،جعفر و زهرا ان،یدامغان ؛اکبرعلیی، دختیب نیام (3
مطالعات علوم ، فصلنامه زیستیمحیطنگرش  گریمیانجیبا  زیستیمحیطی بر اساس باورها زیستمحیطحفاظت از 

 .2660 -2651، (2) 5 ،زیستمحیط
 هایپروژه زیستیمحیطآثار  یابیارز (.1389. )دیقهص ،یادیبن و سترنن ،یخادم سین؛ح ،یمدد حمدرضا؛زاده، ماشرف (4

 .92-83، (1)1 ،زیستمحیط هایپژوهشمجله (. فارسخلیج المللیبین ی: شهر جهانگردی)مطالعه مورد یساحل یگردشگر

 مسئوالنهو مصرف  زیستیمحیطبررسی رابطه بین سواد  ،1395 ،سینهنرور، ح ؛محمدباقرعلیزاده اقدام،  وکل؛آقایاری هیر، ت (5
 .61-49 ص، ص1، شماره 5سال و توسعه پایدار.  زیستمحیطمه آموزش اپایدار )مطالعه موردی: شهروندان ارومیه(. فصلن

ی اجتماع بر توسعه محیطیزیست یاجتماع یرفتارها تأثیر ،1391 ،المرضا، غاین یجعفر صراهلل؛، نیپورافکار نصور؛، مانیقتیحق (6
 .134-115 ، ص1، شماره 5 سال .رانیا یجله مطالعات توسعه اجتماع. م(هیعسلو) جنوبیکارکنان پارس  موردمطالعه

 زیستیمحیطعوامل مؤثر بر رفتار  یبررس ،1396 بدالمطلب،ع ،ییرضا حمود؛م ،ینیحس ویا؛ر ،یدارابخان یکرم وسف؛ی ،یحجاز (7
 .30-17 ، ص1، شماره 43سال  ،شناسیمحیطمجله استان تهران.  زیستیمحیط نهادمردم هایسازمان یاعضا

غرب کشور بر اساس مدل رفتار  یهااستان انییروستا محیطیزیسترفتار  نییتب ،1393 ،ضار ،یاسحاق وسف؛ی ،یحجاز (8
 .267-257 ، ص2، شماره 45سال . رانیا یاقتصاد و توسعه کشاورز قاتی. فصلنامه تحقشدهریزیبرنامه

 ،گردشگران دریاچه زریوار مریوان. مجله جغرافیا و توسعه زیستیمحیطبررسی رفتار  (.1396. )انا، سزادهمصطفی و اتححبیبی، ف (9
15 (47) ،163- 184. 
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 بر هکیت با یساحل یگردشگر اثرات یبررس (.1388. )لینسب، ع یقنبر و ابوطالب ،یجانوسمه  یقاسمضیله؛ ف ،یخان (10
، (4)1 ،یانسان یایجغراف فصلنامه ،(لنگرود - شهرستان چمخاله، یروستا: یمورد مطالعه) ییروستا یخانوارها از ینظرسنج
51-64. 

 گردشگر رضایت و شده درک ارزش ساختاری رابطه (.1396. )گاررجبی، ن و رگسجعفری، ن حمد؛نجارزاده، م کینه؛جعفری، س (11
 .151 -115 ،(27)12، گردشگری مدیریت مطالعات گردشگر. فصلنامه مشارکت میانجی نقش: محیطیزیستمسئوالنه  رفتار با

شهروندان در شهر بوشهر.  محیطیزیست یبر رفتارها یاجتماع هیاثرات سرما لیو تحل یبررس (.1399. )المرضاغ ا،ین یجعفر (12
 .150 -141، (37) 10 ،یامنطقه ریزیبرنامهفصلنامه 

 گردشگران در زیستیمحیط یعوامل موثر بر رفتارها یونیرگرس لیتحل (.1399. )دالرام ی،بخش و اطمهف ،بیشک یجهان (13
 .187 - 139 ،(2)37 ران،یا یعیمنابع طب ،یعیطب زیستمحیطمجله  .رجندیب یو فرهنگ یعیطب هایجاذبه

 در اکوتوریسم توسعه سنجیامکان (.1395. )محمد موسوی، و اسماعیل مهاجر، بهمن؛ صحنه، علیرضا؛ شاهکوهی، خواجه (14
 .212-193، (21) 6 ،فضا جغرافیایی آمایش. کتول آبادعلی شهرستان کوهستانی روستاهای

 برای مناسب ارهاییمع ارائه (.1396. )نصور، ممؤمنی و رهانریاضی، ب حسن؛حسینی، م سعود؛منوری، م ولماز؛دشتی، س (15
 ،زیستمحیط تکنولوژی و مجله علوم .قشم( رهیجز: موردی ساحلی )مطالعه روستاهای در گردشگری صنعت ریزیبرنامه

19(4) ،295- 307. 

شهروندان شهر  محیطیزیستو رفتار  شناختیجامعهعوامل  نیب رابطه یبررس (.1398. )ژنیب ،نوریخواجه و فرناز دسترس، (16
 .58 -35، (67)30 ،یاربردک شناسیجامعهمجله  .رازیش

 مقصدهای از رفتاری بازدیدکنندگان هایواکنش بر مؤثر عوامل (.1391) .ینوم پدرام نیا، و اطمهف قربانی، ظیم؛ع زارعی، (17
 .166 -141، (20)7 ،گردشگری مدیریت مطالعات فصلنامه .گردشگری

: ی)مطالعه مورد انییروستا محیطیزیستو رفتار  یسنجش آگاه (.1397. )مینا ،یفعال جالل و مداهللح ،یداریق یسجاس (18
 .50-29، (1)8 ،(ای)جغراف ییفضا ریزیبرنامهدهستان زنگالنلو(. فصلنامه 

. ارائه مدل علی عوامل موثر بر رفتارهای (1397) .رضیهتاجوران، م و اهرهکریمی فرد، ط حمد؛رستگار، ا ؛محمدحسنصیف،  (19
 .53 -35، (43)13 ،: گردشگران خارجی استان فارس(. فصلنامه مدیریت گردشگریموردمطالعه) زیستمحیطحافظ 

و رفتار افراد نسبت به آن در  زیستمحیط شناختیجامعه لیتحل (.1392. )حمدرضام ،بختنیک و دان ،پورکیانی رش؛آ اپور،یض (20
 .55 – 67، (2)1 ،داریو توسعه پا زیستمحیطفصلنامه آموزش  .استان کرمانشاه یو شهر ییمناطق روستا

 در گردشگران محیطیزیست رفتارهایسنجش  (.1394. )جیدم اسمعیلی، و هدیم زاد،رمضاناصر؛ ن فیروزجایی، زادهعلیقلی (21
 .272 -253، (2) 6 ،روستایی هایپژوهش فصلنامه .و بیابانی کویری مقصدهای

فصلنامه مطالعات  .گردشگران زیستیمحیطشکاف نگرش، دانش و رفتار  (.1392. )حرجعفر صالحی، س و حمدفاضلی، م (22
 .161 -137، (22) 8 ،مدیریت گردشگری

علوم  مجله .النیپروران استان گ یآبز گرایانه زیستمحیطعوامل مؤثر بر رفتار  (.1399. )زادهآ ،یقربان و اطمهف ،یقربان (23
 .32 -17، (1)18 ،یطیمح

 )مطالعه زیستمحیط حفظ بر مؤثر فرهنگی اجتماعی عوامل شناسایی (.1396. )شاطریان، محسن و دیقهکیانی سلمی، ص (24
 .115 -101، (2) 6 ،و توسعه پایدار زیستمحیطآموزش  فصلنامه .کاشان( شهروندان: موردی

 مجلهکشاورزان و عوامل موثر بر آن در شهرستان قروه.  زیستیمحیطرفتار  لیتحل (.1398. )ضار ،یموحد و امبیزک ،یمیکر (25
 .152 -137 ،(2)8 ،داریو توسعه پا زیستمحیطآموزش 

 سالیخشکاز  هیاروم دریاچه یزآبره ادراک کشاورزان حوض لیتحل. (1400) علی بیگی، امیرحسین. و رستمی، فرحناز نادر؛ لیث، (26
 .976 -957، (3) 53 ،یانسان یایجغراف هایپژوهشمجله . (اندوآبی: شهرستان مموردمطالعه) و اثرات آن

کشاورزان:  محیطیزیست یاخالق یهنجارها یواکاو. (1394) .عیدیی، سغالمرضا و المحسینی، غزمان یثم؛م ،زادهیمنت (27
 .65 -49 (،2)11 ،رانیا یو آموزش کشاورز جیعلوم ترو. مجله رازیش شهرستان کشاورزان موردمطالعه

 نیدر ب زیستیمحیطو رفتار  یها، نگرانفرصت ی)بررس زیستمحیطو  یگردشگر (.1391. )هرا، زگویمی همتی و فشینمتقی، ا (28
 .165-148 ،(3)1 ،و توسعه گردشگری ریزیبرنامهمجله  .گردشگران شهر بوشهر(
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 به آن تبدیل باهدف مالیر شهرستان توابع از گمشده( توتیا )بهشت دره هایجاذبه سنجیامکان (.1389. )محمدباقر ،نوروزی (29
 .179 -155، (9)3 ،آمایش محیط . مجلهسایت گردشگری یک

با  زیستیمحیطرابطه ساختاری نگرش و دانش  (.1397. )گاررجبی، ن و رگسجعفری، ن کینه؛جعفری، س حمد؛نجارزاده، م (30
و  زیستمحیطمه آموزش ا: نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک شده. فصلنزیستمحیطتمایالت رفتاری در حفاظت از 

 .142 -127، (1)7 ،توسعه پایدار
 زیستیمحیطبررسی رابطه فعالیت اجتماعی با رفتار  (.1396. )دیقهافروز، ص و المرضاجعفری نیا، غ ریدون؛وحیدا، ف (31

 .125 -113، (4)5 ،و توسعه پایدار زیستمحیطآموزش  فصلنامه ،: ساکنان شهر تهران(موردمطالعه)
 و تاالب اکوسیستم سالمت یراستا در تاالبی اکوتوریسم توسعه یراهبرد ریزیبرنامه یالگو تدوین (.1393. )رگسوزین، ن (32

 -153، (2)4 ،(جغرافیا) فضایی یریز برنامه مجله .زاغْمرز یلَپو و میانکاله هایتاالب محدوده مورد روستایی، جوامع یپایدار
174. 

 در زیستمحیطنگرش و رفتار طرف دار  ،یبر آگاه زیستمحیطآموزش  ریتأث (.1398. )روزان، فانیفرخ و رزانه، فپور یول (33
 .225 -231، (1)21، زیستمحیط یعلوم و تکنولوژ(. فصلنامه اهواز 4ه ی: ناحیموردمطالعه )مقطع متوسطه دوم  دختران

 یبا ردپا شناختیبوم یفرهنگ سرمایه نیرابطه ب یبررس (.1392. )محمدباقراقدم،  زادهیعل و تانهف لو،یحاج هجت؛ب ،یزدخواستی (34
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