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  ي زريوار مريوان      ِ         ِ       زيستي  گردشگران  درياچه بررسي رفتارهاي محيط

  
  

 1396تابستان   47جغرافيا و توسعه شماره 

  31/01/1395: وصول مقاله 
  23/08/1395: نهايي  تأييد

  163- 184: صفحات
  

  زريوار مريوان ي گردشگران درياچه                          ِبررسي رفتارهاي محيط زيستي 
  

  2زاده سانا مصطفي،  1*دكتر فاتح حبيبي
  

  چكيده
جامعه ميزبان به همراه  براي بسياري محيطي و فرهنگي اجتماعي، ادي،گردشگري مزاياي مستقيم و غيرمستقيم اقتص ي توسعه

 هايي بيم و ها نگراني آمدن پديد موجب رويكردي چنين ديگر، از طرفي باشد؛ اما توسعه مي دهي الگوي داشته و از عوامل مؤثر در شكل

 گردشگري به همين دليل امروزه،. است شتهگ    ّ محل ي ساكنان فرهنگي و تاريخي طبيعي، ميراث و زيست تخريب محيط و تهديد از

 از حفاظت منظور به پايدار ي توسعه هاي برنامه چارچوب گردشگري در ي عنوان مفهومي نو براي مقابله با آثار مخرب توسعه پايدار به

 گردشگران بر شديد رفتار محيط زيستي با توجه به تأثيرگذاري. است قرارگرفته خاصي توجه مورد گردشگري مناطق زيست محيط

گردشگران  رفتارهاي محيط زيستي تبيين نگرشي و جمعيت شناختي در -ذهني هاي     متغي ر زيست مقصد، در اين پژوهش تأثير محيط
زريوار شهرستان  ي صورت تصادفي در بين گردشگران درياچه پرسشنامه به 230به همين منظور تعداد . گرفته است بررسي قرار   مورد

  . وتحليل قرار گرفت شده مورد تجزيه آوري پرسشنامه جمع 200يد و مريوان توزيع گرد
معناداري وجود  ي زيستي گردشگران رابطه نتايج پژوهش نشان داد كه بين جنسيت، سن و مدت اقامت بر ميزان رفتارهاي محيط

زيستي  بر ميزان رفتارهاي محيط همچنين نتايج نشان از معناداري رابطه بين سطح تحصيالت، چگونگي مسافرت و نوع اقامت. ندارد
      متغي رزيستي و تحصيالت بر  نگراني محيط      متغي رگام نشان داد كه بيشترين تأثير را  به نتايج تحليل رگرسيون گام. گردشگران دارد

زيستي  محيط گردشگران منجر به بروز رفتارهاي      ِباالتر       ِزيستي  به عبارت بهتر سطح تحصيالت باالتر و نگراني محيط. وابسته دارند
  .بيشتري در گردشگران شده است

  .زريوار ي زيستي، درياچه گردشگري پايدار، رفتارهاي محيط :ها  هواژكليد

                                                     
   f.habibi@uok.ac.ir                                                                                 *ردستان، سنندج دانشگاه كو اجتماعي،  اقتصاد، دانشكده علوم انساني يار استاد - 1
                       Sana. mostafazadeh@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه كردستان، سنندج -2
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 مقدمه

 جهت عاملي عنوان به گردشگري معاصر، جهان در

 تلقي توسعه  حال در جوامع زندگي كيفيت بهبود
 صنعت ي توسعه صنعتي، كشورهاي در. شود مي

 ناهماهنگي و كاهش درآمدها تنوع موجب گردشگري

 توسعه  حال در كشورهاي در و شود مي اقتصاد در
 نرخ كه يبطوركند  مي صادرات ايجاد براي فرصتي

است  بيشتر صادرات سنتي اشكال از آن رشد
آمارها رشد سريع و . )127: 1392و همكاران، خاكساري(

. دهد پوياي گردشگري جهاني را نشان مي ي توسعه
ميليون  750بيش از  2006ران در سال تعداد گردشگ
هاي سازمان جهاني  بيني بر اساس پيش. نفر بوده است

بيش  تعداد جهانگردان به 2020تا سال  1جهانگردي
ميليون نفر بالغ خواهد شد و اين صنعت نرخ  1600از 

بر . درصدي را تجربه خواهد كرد 4,1رشد متوسط 
 2ياساس گزارش شوراي جهاني مسافرت و گردشگر

درصد توليد  8/9، صنعت گردشگري 2015در سال 
تريليون دالر را شامل  5/7ناخالص جهان به ميزان 

همچنين بطور مستقيم يا غيرمستقيم بيش . شود مي
وقت و  وقت، پاره ميليون فرصت شغلي تمام 270از 

شغل  1شغل  11فصلي به وجود آورده است كه از هر 
در  .),WTTC 32015:( شود در اين صنعت ايجاد مي

 ايران در گرفته صورت هاي ريزي برنامه اين ميان، طبق

 در گردشگري صنعت سهم است شده تالش

 طبق. گيرد قرار موردتوجه بيشتر كشور درآمدزايي

كلي  سهم سفر، و گردشگري جهاني سازمان آمار
 در ناخالص داخلي ايران توليد در گردشگري صنعت

بيني  پيشدرصد بوده است كه  5/6، 2015سال 
درصد افزايش  8به  2025شود اين سهم در سال  مي
 ايجاد در صنعت اين مستقيم سهم همچنين،. يابد

درصد بوده است كه  5/5، 2015اشتغال در سال 

                                                     
1-World Tourism Organization 
2-World Tourism Travel & Counsil 

 2025درصد در سال  5/7رود اين رقم به  انتظار مي
گردشگري عالوه بر پيامدهاي  رونق حال،  اين با. برسد

باشد كه از  منفي نيز مي مثبت آن، داراي پيامدهاي
منفي محيط زيستي آن  آثارتوان به  آن جمله مي

آن  ابعاد تمام در پايدار گردشگري امروزه،. اشاره كرد
 هاي برنامه چارچوب در مقصد به رفتن و سفر ويژه به

 زيست محيط از حفاظت منظور به پايدار ي توسعه

  .است گرفته قرار خاصي توجه مورد گردشگري مناطق
 از عوامل مربوطه، تفريحات و گردشگري ي سعهتو

  كننده تأمين و نواحي  توسعه الگوي دهي شكل در مؤثر
 اجتماعي، اقتصادي، و غيرمستقيم مستقيم مزاياي

از  اما است؛ ميزبان براي بسياري محيطي و فرهنگي
 آمدن پديد موجب رويكردي چنين ديگر، طرفي

 و زيست ب محيطتخري و تهديد از هايي بيم و ها نگراني
 ساكنان محلي  فرهنگي و تاريخي طبيعي، ميراث

 امروزه،). 36: 1391،و همكارانالحي ص( است گشته

 حركت كيلومتر ميليارد 23 ساالنه دنيا در شهروندان

 چنانچه 2050سال  تا شده كه بيني پيش اما كنند، مي

 ميزان اين باشد، نداشته وجود منابع در محدوديتي

 كيلومتر يلياردم 106 به يعني برابرچهار  تا حركت

 عنوان به گردشگري 1970دهه  اواخر تا. يابد افزايش

 بر همواره و معرفي) آلودگي( دود بدون پاك و تي     فعالي 

 اقتصادي منافع ويژه به آن منافع مطلوب و پيامدهاي

 و ها يافته 1980  ي اينكه از دههتا . شد مي تأكيد آن
 زيستي، محيط پيامدهاي متعدد، تحقيقي هاي گزارش

 تائيد مورد را گردشگري نامطلوب و فرهنگي اجتماعي

پنج درصد اين صنعت به تنهايي مسئول    .دادند قرار
دي اكسيد كربن و گازهاي گلخانه اي توليد شده در 

 در. )94: 1392نژاد،  محمودي و پازوكي( جهان است

 از ناشي محيط زيستي پيامدهاي مذكوري  دهه

توجه محققان بيشتري را به خود جلب گردشگري 
هاي پژوهشي در اين زمينه را        فعالي ت ي كرده و زمينه

حفظ  ي لهأاز مسائل روز جهان مس. فراهم آورده است
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تنها   محيط زيستي نه ي فاجعه زيست است، محيط
ربايد كه  آرامش و امنيت را از زندگي انسان مي

يل در كند به همين دل ت بشر را تهديد مي      موجودي 
ترين  محافل علمي و سياسي بحث محيط زيست جدي

مثبت و  آثارتواند  گردشگري هم مي. بحث روز است
 در منفي كه آثار . منفي ريست محيطي داشته باشد

 زباله، توليد شامل آيد، مي وجود به گردشگري پي

 بصري، آلودگي هوا، آلودگي آلودگي آب، آلودگي

 و ازدحام شلوغي، زمين، كاربري مشكالت بروز صوتي،
 رفاهي، و خدماتي بخش حد از بيش ترافيك، رشد

 منطقه، تخريب طبيعي نواحي و مناظر به آسيب

 فرد به منحصر زيستگاههاي ساير و ها تاالب ها، جنگل

  ).  55: 1388، همكارانخاني و ( است غيره و خاص و
 1980 ي پايدار در اواخر دهه ي مفهوم توسعه  

 1992سال  جهاني زمين در  سپس از برگزاري اجال
گونه      ً                          كامال  جدي مطرح گشت كه آن را اين بطور

اي كه نيازهاي نسل حال را با  توسعه: اند تعريف كرده
گويي  هاي بعدي براي پاسخ در نظر گرفتن توانايي نسل

نمايد و شامل فرآيند  به نيازهاي خود تأمين مي
  ريگردشگ .است مستمر  ريزي، پايش و كنترل برنامه

 ي توسعه. استپايدار  ي توسعه ي پايدار نيز زيرمجموعه
اي است كه در آن توازن و  پايدار گردشگري، توسعه

ها و كيفيت اخالقيات و اصول  تعادل، حفظ ارزش
هاي اقتصادي همه به همراه هم  ت                 اقتصادي و نيز مزي 

اي متعادل و  شود تا توسعه شده و كوشش مي  ديده
    ً              صرفا  اقتصادي گردد  ي وسعهجانبه جايگزين ت همه

  ). 152: 1388 ،محسني (
 پرشتاب فرهنگي و اجتماعي تغييرات اقتصادي،

فني،  سريع هاي پيشرفت شدن،  جهاني فرايند از ناشي
 در سرعت اطالعاتي، افزايش و ارتباطي هاي جهش

 تكثر امكان، و زمان اهميت زندگي، اضمحالل امور

 در زندگي جهاني، نچني ، در...تمايززدايي و فرهنگي،

 از فراتر هايي مكان در زندگي به همسايگي و ها محله

 سفر، درحال همواره افراد و است تغييريافته محله
 خانواده، از دورتر مناطقي در گردش و مصرف

 پيامد. برند مي سر به ها و همسايه نزديك خويشاوندان

 در كربن از استفاده سريع، سفرهاي گسترش اين

گازهاي  درصد 23انتشار  مسبب كه تاس ونقل حمل
 هم همين و ده سوخت مصرف از ناشي اي گلخانه

سال  تا رود مي انتظار كه است هايي رشد آالينده منبع
اوري، ( برسد فعلي سطح از درصد باالتر 80به  2030
زيست باعث  بنابراين آلودگي محيط). 163: 1393

ي سفر هاي تنها به چنين مكان شود كه گردشگران نه مي
هاي آلوده  نكنند، بلكه ديگران را نيز از سفر به محيط

زيست هم در جذب   لذا پاكي محيط. بازدارند
حضور گردشگران نقش  ي  گردشگران و هم در ادامه

اساسي داشته و هيچ كشوري بدون حفاظت 
زيست  زيست و جلوگيري از آلودگي محيط محيط

ا نتوانسته است صنعت گردشگري را توسعه دهد ي
  .گردشگران را براي ديدن آن منطقه ترغيب نمايد

 
  ت و ضرورت پژوهش    اهمي 

 نزديك بسيار گردشگري و زيست محيط بين ارتباط  
 زيست، محيط مهم هاي بسيار يكي از ويژگي زيرا است؛
 شمار به گردشگران براي اي جاذبه كه است اين
  به نيز، گردشگري هاي زيرساخت و امكانات .آيد مي
گردد  برمي زيست محيط به ها جنبه برخي خود،از ي نوبه

 شود مي زيست محيط بر تأثيراتي موجب همچنين و
.(Lickoris and Jenkins, 1997: 86)   

عنوان رويكردي  اي بهامروزه پايداري به نحو گسترده   
 ي جمله توسعه بنيادين، براي هر نوع توسعه از

اهي، گردشگري پذيرفته و در مباحث علمي و دانشگ
عنوان مفهومي نو براي مقابله با  گردشگري پايدار به
از . شده است  گردشگري مطرح ي آثار مخرب توسعه

هاي طبيعي، به  محيط طرف ديگر حفظ و نگهداري
 هاي طبيعي در اولويت رسالت سازمانيخصوص جاذبه

رشد . زيست قرار دارد نهادهاي مرتبط با محيط

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
166 

 
 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

گردي اين ن طبيعتروزافزون گردشگري و همراه با آ
كند تا از اصول و مفاهيم مختلف در مهم را ايجاب مي

محيطي بيشتر استفاده شود خصوص پايداري زيست
  . پايدار، از اين دسته از مفاهيم است ي كه توسعه

 نزديك بسيار گردشگري و زيست محيط بين ارتباط

 زيست، محيط مهم بسيار هايويژگي از كه زيرا است؛

- مي شمار به گردشگران براي اي جاذبه كه است اين

-نوبه به نيز، گردشگري هاي زيرساخت و امكانات .آيد

 و گرددبرمي زيست محيط به ها جنبه برخي از خود،
. شود مي زيست محيط بر تأثيراتي موجب همچنين

 از منفي هم و مثبت اثرات هم تواند مي گردشگري

 يريپيشگ كه باشد داشته همراه به زيستي محيط نظر

 حفظمنابع براي ها ضرورت جمله از منفي، اثرات از

 مناطق اجتماعي فرهنگي، حتي و زيستي محيط

   ).36: 1391صالحي و همكاران، ( است پذير گردش

 در كه است كسي متعهد گردشگر راستا، اين در

تواند به درك  گيرد و بهتر مي اطالعات قرار مي معرض
ي دست صحيح و روشني از مخاطرات محيط زيست

 تغيير را خود زندگي سبك متعهد، گردشگر. يابد
 مصرف، كاهش مانند رفتارهاي حمايتي و دهد مي

 و شخصي خودرو از كمتر استفاده و زباله كمتر توليد
  .گيرد مي پيش در را گردشگري پاك

 تواند پيامدهاي مثبت و گردشگري مي ي توسعه
منفي اقتصادي، اجتماعي و محيطي را در برداشته 

توان به ايجاد  مثبت اقتصادي مي رثاآجمله  از. اشدب
اشتغال، افزايش درآمد و كمك به فراهم شدن خدمات 

هاي اقتصادي  ساير بخش ي  زير بنايي، تشويق و توسعه
ولي . هاي اقتصادي اشاره كرد       فعالي تبخشي به  و تنوع

 آثاربسياري از پژوهشگران معتقدند كه گردشگري 
. ميزبان را نيز به دنبال دارد  عهمنفي اقتصادي بر جام

 برخي تأثير زيست، محيط آلودگي از اجتناب ضرورت
 كيفيت ارتقاي بر مناسب محيط زيستي رفتارهاي

برخي  كاهش ضرورت شهرها، نظير اماكني در زندگي

 تبيين كه هستند مواردي مهم، نمونه هاي از آالينده

يوان اند شهرستان مر ساخته مهم را زيستي رفتار محيط
عنوان  زريوار به ي درياچهي  نيز با قرارگرفتن در حاشيه

قطب گردشگري استان كردستان هرساله در فصولي از 
 آثارجداي از . سال، شاهد ورود گردشگران زيادي است

 ،مثبت اقتصادي كه ورود گردشگر به اين شهر دارد
مخرب محيط  آثارهاي منفي آن به  يكي از جنبه

 زريوار ي درياچه. ان اشاره كردتو زيستي درياچه مي

 هاي ويژگي فردترين  به منحصر از يكي مريوان
 ي نمونه حتي و است كشور در طبيعي گردشگري و

 اخير هاي سال     و طي  نظير است بي نيز جهان در آن

 با متأسفانه و قرارگرفته مختلفي هاي توجهي مورد بي
آن صورت  نجات براي عملي اقدامي زمان گذشت
 آمده براي وجود به مشكالت متأسفانه. استنگرفته 

 آن، تهديدي به نسبت تفاوتي بي زريوار و ي درياچه

گردشگري و محيط زيستي  اقتصادي، هاي حوزه براي
ميزان بازديد گردشگران نيز ارتباطي . باشد منطقه مي

زيست  تنگاتنگ با ميزان پاكيزگي و نظافت محيط
شديد رفتار  گذارياز سوي ديگر با توجه به تأثير. دارد

 زيست مقصد، اين محيط محيط زيستي گردشگران بر

 نگرشي در ذهني هاي     متغي ر تأثير تا كوشد مي مقاله

گردشگران درياچه زريوار  محيط زيستي رفتار تبيين
  .كند مريوان را بررسي

  
  مباني نظري
  زيستي دانش محيط

 به فرهنگي متن و محيط بين ارتباط از ها ارزش

  .نيز هستند ارتباط اين نمايانگر و آمده وجود
 ديدن راه ها، ارزش است معتقد) 1970(گري 

 رفتاري دليل همين و به هستند آن با ارتباط و جهان

 جهان از بخشي عنوان به طبيعت قبال در انسان را كه
   دهد اش دارد، تحت تأثير قرار مي زيستي

)Gray, 1970: 139  .(  
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 باب در اي لعهمطا در) 1995(استرن و همكاران  

ي  جنبه دو هر به محيط زيستي گردشگران نگراني
. اند پرداخته محيط زيستي هاي ارزش خاص و كلي
 اساسي هاي ارزش اجتماعي، ها ساختار نظر آن طبق

 وي درباره كلي باورهاي و بيني جهان بر كه شخص
 باورهاي اين و دهد مي شكل را مؤثرند زيست  محيط
 باور مثل تر خاص هاي و نگرش هاباور        ًمتعاقبا  نيز كلي

است  زيست محيط براي گردشگري تهديدي اينكه به
 هاي نگرش و باورها همين       ًنهايتا . دهند مي شكل را

  محيط در واقعي گردشگر رفتار به كه هستند خاص
  . (Stern et al,1995:725) شوند مي منجر مقصد زيست

 را محيط زيستي دانش )1999(كايزر و همكاران 

 مؤثر عوامل معضالت محيطي، ي درباره فرد العاتاط

 فرد آنچه درباره اطالعات و معضالت اين گسترش بر

 تعريف دهد، انجام وضعيت اين بهبود تواند براي مي

  . )32: 1385محمدي،  آقا(كنند  مي
 دانش نوع سه )2004(فريك و همكاران  به نظر

  :دارد وجود محيط زيستي
 از قبل ؛1محيط زيستي يها نظام ي درباره دانش -1
 از شناختي بايد دهد، انجام اقدامي بتواند فردي كه آن

 عبارتي به يا باشد، داشته ها اكوسيستم طبيعي وضع

 .بشناسد را محيط زيستي هاي نظام

 براي كه اين ؛ دانستن2محيط زيستي عمل دانش -2

 است ممكن. توان كرد مي چه محيط زيستي مسائل

 اما كند مي گرم را زمين كربن داكسي دي بدانند مردم

 شد؛ كربن اكسيد دي توليد مانع چگونه بايد كه ندانند

دهد  مي اجازه مردم به محيط زيستي عمل دانش لذا
  محيط زيستي عمل ي زمينه در        ًمستقيما  خودشان تا

داشتن دانش عمل محيط  معتقدند برخي . كنند اقدام
 را ط زيستيمحي رفتار تواند زيستي پيشگيرانه بهتر مي

 .برانگيزاند

                                                     
1-System knowledge environmental 
2-Action- related knowledge 

 محيط زيستي رفتارهاي هاي ت   مزي  كه دانشي -3

 .دهد ن مي نشا را والنهؤمس

  محيط هاي نظامي درباره دانش كه شود مي تصور
 بر مستقيم اثر باشد اما ديگر نوع دو ساز زمينه زيستي،

 اثر ديگر گونه دو ليكن ندارد، محيط زيستي رفتار

  دارند زيستي  محيط رفتار بر مستقيم
)Frick etal,2004: 1598(.   

محيط  دانش مستقيم تأثير دادند كه آنها نشان     
 .درصد است 6 فقط محيط زيستي رفتار بر زيستي

هاست كه رفتار  باور محيط زيستي، نظامي از نگرش
 باورهاي. كند زيست را تعيين مي فرد در برابر محيط

  محيط با تعامل در مرجع چارچوب زيستي،  محيط
 ها آن تأثير كه است اين مهم ي نكته . هستند زيست

 ديگر هاي     متغي ري  واسطه با و غيرمستقيم بركنش،
هاي  همچنين ارتباط مثبتي بين نگرش.گيرد مي صورت

 محيط زيست و رفتار محيط زيستي وجود دارد
)Vega, 2006: 243.(   

كردن  آگاه كه شود مي تصور اساس بر همين   
 رفتارهايشان، محيط زيستي آمدهاي پي از مردم

محيط  گرفتن رفتارهاي پيش در به را ها آن تواند مي
زيستي  محيط هاي نگرش .كند تشويق مناسب زيستي

  فايده خاص هاي تأثير ارزش تحت گردشگران خود
 .است ي                            ّمذهبي، محيط زيستي، محلي و مل  گرايانه،
 پاارو ي اتحاديه كشور پنج در شده  انجام هاي پژوهش

 محيط زيستي ها، نگرش كرده تحصيل دهد نشان مي
 از همين متأثر نيز رفتارشان و دارند تري مناسب
 محيط زيستي، مالحظات بر اساس و ها است نگرش
 كنند؛ مي شخصي استفاده ي نقليه ي وسيله از كمتر
  محيط مناسب رفتارهاي موافق مردان از بيش زنان

 و ها زباله جداسازي نظير و اعمالي هستند زيست

 انجام بيشتر محيط زيستي را هاي برچسب به توجه
 دهد كه مردم همچنين اين نتايج نشان مي. دهند مي

 براي تنظيمي و تنبيهي اقدامات با كلي حالت در

 اگرچه هستند، موافق رفتارهاي محيط زيستي ايجاد
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 آيد، پيش مي ها سياست عملي اجراي كه مواردي در

 بقيه از بيش پايين طبقه افراد . شود مي كمتر موافقت

 محيط زيستي هاي اعمال سياست با اجتماعي طبقات

 (Witherspoon et al, 1995: 141) هستند مخالف
 جديد محيط با جسمي و حسي نديپيو گردشگر

 داده آن به معنايي كه و تعامل اين و كند مي برقرار

 گردشگر رفتار و گردشگري تجربه درك كليد شود، مي

 . است

 و پيچيده عملكردي را گردشگري )2000(ادنسور 
 است، گردشگران به معتقد و داند مي چندمعنايي

 نوع و دارند مي ابراز را گوناگوني معناي مشابه شكلي

 شود مي سبب را اعمالشان انواع به اماكن، ها تعهد آن
)MacCab, 2000: 87( . مقصد  از گردشگرانتصور

 رفتار برند بر ر ميس به آن در كه محيطي گردشگري و

  .است مؤثر زيست مقابل محيط در ها آن
  

  عوامل انگيزشي
مدل چندگانه ) 1995(اوالندر و توجرسون 

ارائه  1995را در سال ) انگيزه، توانايي، فرصت و رفتار(
نظران، زماني كه رفتار  از ديدگاه اين صاحب. اند كرده

 زيست مورد  همراه با تأثير بر محيط  كننده مصرف
گيرد، بايد انگيزه، توانايي و فرصت در  مطالعه قرار مي

عوامل انگيزشي در . يك چارچوب مرجع قرار گيرند
        ّ  نگرش موث ر  باورها كه بر :ها، عبارتند از مدل آن

ي  نوبه هستند؛ هنجارهاي اجتماعي و نگرش كه به
كنندگان را براي عمل به يك روش  خود، نيت مصرف
ت،         يك فعالي  ي  درباره باورها. كنند خاص تعريف مي

عالوه بر انگيزه، . يابند مياغلب در اثر تجربه تغيير 
هاي فردي يعني دانش و عادات، در تحقق نيات  توانايي

گيرند و يا  روزه ياد مي مردم، هر. كنند    ّ        موث ر عمل مي
         ً                اي تقريبا  خودكار قادر به  گونه ها را به عاداتي كه آن

نين ممكن است دارند همچ كند؛ وظيفه مي انجام
  ّ                                             اط العات مهمي نداشته باشند و يا قادر به درك پيام 

تر از همه،  مهم.   ّ                             اط العات حاميان محيط زيستي نباشند
خاصي حامي  ي  هايي كه بتواند به شيوه فرد به فرصت

آنها، فرصت را . زيست عمل كند، نياز دارد محيط
 با. بينند مي عيني براي رفتار هاي شرط عنوان پيش به
 حال، آنها اذعان دارند كه افراد ممكن است شرايط  ناي

نتيجه،  را به طرق مختلف درك كنند و در مشابه
   امكانات را متفاوت ببينند

Olander & Thogersen, 1995: 365).(    
كننده به دانشي  دهد كه مصرف اين مدل نشان مي

دانش (كه چرا تغيير رفتار افراد الزم است  اين ي درباره
  تواند از محيط كه چگونه مي و اين) ي طبيعت درباره

. نياز دارد)   ّ            اط العات كاربردي(زيست محافظت نمايد 
داند چگونه و چه  ممكن است زماني كه فرد نمي

زيست تأثيرگذار است، براي عمل به  اعمالي بر محيط
براي تغيير عادات، . ضعيف باشد انگيزهاي خاص  شيوه

د و اقدام به عمل به هاي جدي اغلب به يادگيري شيوه
  . استنياز زيست   ي حامي محيط شيوه

در مدل رفتار محيط ) 2002(كولوموس و آيزمن 
زيستي، از عوامل  مدل رفتار حيطنياز  زيستي،
شناختي براي شرح رفتار محيط  شناختي و روان جامعه

اين مدل . اند زيستي يا فقدان آن استفاده كرده
كه       متغي ر 5ي، از شناختي رفتار محيط زيست جامعه

بر رفتار محيط زيستي ) مستقيم و غيرمستقيم بطور(
ها از يكديگر      متغي راين . شده است تأثير دارند، تشكيل

توانند بر هم تأثير بگذارند و از  مستقل هستند و مي
اند  ها، عبارت     متغي راين . هم تأثير بگيرند و تغيير يابند

ر محيط ها؛ امكانات براي رفتا نگرش و ارزش: از
شده در   اي ادراكهاي رفتاري؛ پيامده زيستي؛ مشوق

  زيستي و دانش محيط زيستي مورد رفتار محيط
)Kollmuss & Agyeman, 2002: 246.(   

 
  هاي سفر انگيزه

 بر اعتقاد گردشگري، رفتار شناسي انسان ادبيات در   

 انواع به سفر، مختلف هاي كه انگيزه است اين
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 هاي محيط در زيست رفتارها واعان و درنتيجه گردشگري

  .شود منجر مي مقصد جامعه طبيعي و فرهنگي
-  گردشگران تفريحي بطور عام و گردشگران طبيعت- 

هايي از قبيل فرار و گريز از  خاص باانگيزه بطورگردي 
 براي عنوان روشي بهمحل زندگي شهري، كسب نشاط 

 هجامع با تطابق از ناشي هاي استرس و تقالها از فرار
 و بار كسالت مسير در و تنوع تغيير ايجاد مبدأ و

 كنند مي تفريحي مسافرت به اقدام زندگي، روزمرگي
(Choen, 1979: 182) .جمله ماهي  عوامل ديگري از         ت 

جنگل و طبيعت  ساحل، مثل هاي گردشگري جذابيت
 هاي كنترل از رهايي بازي، براي جايي عنوان به

 .كردتابوهاي جامعه اشاره  و هنجاري

 به جمله رفتن هاي گردشگران فرهنگي از انگيزه -

 ها ناشناخته شناسايي خود، فرهنگي مرزهاي سوي آن

خودآگاهي، جستجوي  و ديگر هاي فرهنگ با آشنايي و
شود جامعه جديد فاقد  اصالت و اعتباري كه حس مي

وجود  ؛(Maccannell, 1973: 602) آن است
يجاد انگيزه و توانند ا هاي فرهنگي كه مي جذابيت

 از كه محرك رفتارهاي فرهنگي باشند؛ تصويري

 ذهن در ها رسانه مدد به فرهنگي و تاريخي فضاهاي

 كه است اين مهم ي نكته. بندد نقش مي گردشگر

 در سفر، براي فرهنگي هاي انگيزه شود مي تصور

 رفتار بر تري مثبت تأثير تفريحي، هاي انگيزه مقايسه با

 .دارند محيط زيستي
 

  پيشينه تحقيق
تحقيقي با عنوان  در )2015(فرج و همكاران 

عنوان عوامل  آموزش و نوآوري در گردشگري به
هاي محيط زيستي به بررسي  كننده موفقيت تعيين

هاي محيط زيستي فعال،  ارتباط بين استراتژي
ها  نتايج آن. هاي سازماني و رقابت پرداختند قابليت

ي يادگيري و نوآوري گيري برا دهد كه جهت نشان مي
هاي  روز كردن حمايت  برنده براي به تنها عامل پيش نه

كننده  تعيين عنوان عامل بلكه به ،محيط زيستي است
   .(Fraj et al 2015: 30) اشدب  رقابت نيز مي

در تحقيقي با عنوان رفتار سازگار با   )2014(چو 
گردي به ارائه مدل  زيست در زمينه طبيعت محيط

كه در آن ارزش درك شده، رضايت و رفتاري 
گردي و شكل  مشاركت با توجه به نوع تجربه طبيعت

نتايج نشان . زيست پرداختند مسافرت سازگار با محيط
       فعالي تدهد كه ارزش درك شده، رضايت و  مي
زيست كمك  تواند به ارتقا رفتار سازگار با محيط مي

    .(Chiu et al, 2014: 877)نمايد 
به بررسي تصور ) 2012(اران اسكات و همك

 صاحبان مراكز گردشگري نسبت به تأثيرات تغيير آب
 تصورات اين. هوا در مناطق گردشگري پرداختند و 

 متفاوت براي گردشگري شده انتخاب منطقه برحسب

 درآمد، ميزان شناختي، جمعيت هاي     متغي ر و بود

 انتخاب در اي رسانه و تبليغات فردي ترجيحات

 تأثير گردشگري براي مناسب مكان و يهنقل ي وسيله

  ( Scott et al, 2012). داشتند
به بررسي نگرش ) 2010( و همكاران مك كريچر

زيست  گردشگري نسبت به محيط ي دانشجويان رشته
 نگرش داد كه نشان نتايج. وهوا پرداختند و تغيير آب

شناختي  ت    جمعي  هاي     متغي ربرحسب  پاسخگويان
 متفاوت) اقتصادي و جتماعيا پايگاه جنسيت، سن،(

 كه داد نشان تحقيق نتايج بر اين، عالوه. مي باشد

 سهم گردشگري كه بودند معتقد دانشجويان اكثر

 وهوا آب تغيير تأثيرات از و دارد كربن در انتشار زيادي

تغيير  در نگراني چنين. بودند نگران گردشگري بر
  دبو مشهود درصد از دانشجويان 70رفتارهاي مصرفي 

.(Mackrecher et al, 2010: 299)  
عنوان  تحت تحقيقي در) ٢010(مهمت اوغلو 

زيست  حامي محيط رفتارهاي به تمايل بر          ّ عوامل موث ر
 را نروژ مردم از تعدادي هاي تفريحي در خانه و محيط

 وي مطالعه، اين در .است نموده بررسي نمونه عنوان به

 افراد شاملكه  نفري 1004  نمونه يك از را ها داده
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 با .است كرده آوري جمع بودند، سن سال 18باالي 

      متغي ر دو ميان رگرسيون، همبستگي از گيري بهره

 محيط در زيست محيط حامي رفتار به تمايل( وابسته

 .است شده  داده نشان 453/0) محيط تفريحي و خانه
 سن      متغي ر كه داد نشان نيز تحقيق استنباطي تحليل

 محيط هاي نگراني سواد، سطح     تغي رم و منفي ي رابطه

 رفتار با را مثبتي ي رابطه شخصي زيستي، هنجارهاي

 هاي درآمد،     متغي ر. دهند مي نشان خانه محيط در
. ندارند خانه محيط در رفتار بر توجهي قابل اثر جنس

 درآمد، هاي     متغي ردهد كه  همچنين نتايج نشان مي
 هنجارهاي و زيستي هاي محيط نگراني جنس،

 حامي رفتار به تمايل با را مثبتي ي رابطه خصيش

 محيط تفريحي نشان و خانه محيط در زيست محيط

 زنان نسبت به مردان تمايل اين، بر عالوه .دهند مي

 در زيست محيط حامي رفتار انجام براي بيشتري

  دارند هاي تفريحي محيط
 . (Mehmetoglu, 2010:432 )  

ت از حفاظ در تحقيقي با عنوان) 1393(شبيري 
گردشگري ناپايدار  ي زيست در برابر توسعه محيط

. پرداخت) منطقه دربند تهران: موردي ي مطالعه(
نتايج نشان داد كه بين خود كارآمدي و رفتارهاي 

. مثبت و معنادار وجود دارد يا محيط زيستي رابطه
برنامه گردشگري با تخريب  همچنين گسترش بي

. عناداري وجود داردمعكوس و م ي زيست رابطه محيط
 اجتماعي حمايت از مندي رضايت كه رسد مي به نظر

از  دارد، انسان روي بر كه تأثير مستقيمي به خاطر
 پيشگيري محيط زيستي نامناسب رفتارهاي گسترش

بررسي به ) 1393(صالحي و پازوكي نژاد  .نمايد مي
نگرش صاحبان اقامتگاههاي گردشگري نسبت به 

 هجامع . پرداختندوامل مؤثر بر آن سفرهاي پايدار و ع
نفر از صاحبان اقامتگاههاي گردشگري  121آماري، 

در شهرهاي نور، محمودآباد و بابلسر در استان 
مازندران است كه با روش نمونهگيري تصادفي ساده 

يافتههاي تحقيق حاكي از آن است كه . انتخاب شدند

 صاحبان اقامتگاههاي گردشگري گرايش مثبت به سفر
پايدار از سوي گردشگران دارند و اين گرايش نيز بر 

سابقهي . حسب سن و سطح تحصيالت متفاوت است
اشتغال و تعداد مسافران در تابستان يا تعطيالت غير 

را با گرايش به نظام سفر  از تابستان كمترين رابط
  . پايدار داشته است

در تحقيقي با عنوان ) 1392(فاضلي و صالحي 
انش و رفتار محيط زيستي گردشگران شكاف نگرش، د

نتايج اين تحقيق . دو شهر چالوس و اصفهان پرداختند
 زيستي گردشگران با نشان داد كه رفتار محيط

هاي محيط زيستي، درك منافع محيط زيستي،  ارزش
تصور فرهنگي و انگيزه فرهنگي رابطه مثبت و 

همچنين بر اساس تحليل مسير، تصور . معناداري دارد
بيشترين تأثير را بر  75/0كان با مجموع بتاي از م

درك       متغي رآن  از بعد. وابسته داشته است      متغي ر
مستقيم و غير  بطور 59/0منافع محيط زيستي با 

. مستقيم بر رفتار محيط زيستي گردشگران تأثير دارد
مستقيم  بطورمحيطي نيز  هاي زيست ها و ارزش انگيزه

ط زيستي گردشگران بر رفتار محي 29/0و35/0در حد 
  .تأثير دارد

در تحقيقي با عنوان ) 1391(و همكاران صالحي 
نقطه نظرات و رفتارهاي محيط زيستي در  ي مطالعه

سه استان گيالن، مازندران و گلستان ايران نشان 
دادند كه گروهاي سني مختلف رفتارهاي محيط 

بدين معني كه . دهند زيستي متفاوتي را نشان مي
ديم در مقايسه با نسل جديد از رفتارهاي افراد نسل ق

نظر  ازنقطه . كنند محيط زيستي بيشري حمايت مي
آموزش و تحصيالت، ايران هيچ سرفصل آموزشي به 
نام آموزش رفتارهاي محيط زيستي در آموزش خود از 

لذا عاقالنه نيست اگر . دبستان گرفته تا دانشگاه ندارد
ي از افراد انتظار رفتارهاي محيط زيستي متفاوت

هاي اين تحقيق  يافته. كرده داشته باشيم تحصيل
بيانگر آن است كه بين ميزان درآمد افراد و رفتارهاي 

  .وجود داردداري  محيط زيستي ارتباط منفي
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 ها، فرصت بررسي به) 1391(و همتي  متقي

گردشگران  بين در محيط زيستي رفتار و ها نگراني
اين تحقيق نشان  يجنتا. پرداختند شهر بوشهر نوروزي

  به يك هر ها فرصت و زيستي محيط داد كه نگراني
   ي رابطه گردشگران زيستي محيط رفتار با خود نوبه

 و مردم كردن حساس لذا، . دارند مثبتي و معنادار
رفتارهاي محيط  انجام براي ها آن نگراني افزايش
 ضروري الزم هاي فرصت ايجاد آن با زمان هم و زيستي

) 1391(همكاران  صالحي و همچنين، .رسد مي به نظر
 حفظ و ساحلي گردشگران عنوان با خود بررسي در

 گردشگران رفتارهاي محيط زيستي زيست، محيط

 با . قراردادند موردبررسي را مازندران استان در ساحلي

 نامه پرسش 330تعداد  پيمايش، از روش استفاده

مازندران  استان ساحلي گردشگران بين تصادفي  بطور
 ساحلي گردشگران كه داد نشان نتايج . گرديد توزيع

 رفتارهاي دارند، باالتري زيستي محيط نگرش كه
 مچنين،ه. دهند مي نشان بيشتري محيط زيستي

محيط  نگراني گردشگران با زيستي محيط رفتارهاي
 نگراني، ديگر، سوي از . ندارد رابطه ها فرصت و زيستي
 زيستي محيط نگرش با زيستي دانش محيط و ارزش
 ي با توجه به مباني نظري و پيشينه .دارد رابطه

 1 ي تحقيق مدل مفهومي پژوهش در نمودار شماره
  .آورده شده است

  

  
  مدل مفهومي پژوهش:  1نمودار 

  1395 نگارندگان، :تهيه و ترسيم 
  

  مطالعه مورد ي معرفي منطقه
شهرستان مريوان در غرب استان كردستان و در  
  كيلومتري شمال غربي سنندج واقع 125 ي فاصله

شده است متوسط بارندگي ساالنه مريوان بيش از 
باشد و بدين سبب  متر در سال مي ميلي 800

   .گردد مي  ترين شهر استان محسوب پرباران

ترين شهرستان استان ازنظر  مريوان مهم  شهرستان
ي كيلومتر 2زريوار كه در  ي گردشگري بوده و درياچه

ترين  عنوان مهم گرفته است به غرب اين شهر قرار
اين . گردد گردشگري استان محسوب مي  ي جاذبه

آبي در  ي نظيرترين جاذبه ترين تاالب و كم درياچه مهم
اندكي از  ي گردد كه در فاصله غرب كشور محسوب مي

 متري سطح دريا قرار 1285شهر مريوان و در ارتفاع 

رفتارھای 
محيط 
زيستی

عوامل 
جمعيت 
شناختی

نوع اقامت

مدت 
اقامت

چگونگی 
مسافرت

دانش 
محيط 
زيستی

نگرش 
محيط 
زيستی

ارزش 
ھای محيط 
زيستی

نگرانی 
محيط 
زيستی
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هاي پوشيده از  اچه را كوهدورتادور دري. گرفته است
طول . جنگل فراگرفته و به زيبايي آن افزوده است

كيلومتر  2كيلومتر و عرض آن حدود  5/4درياچه 
هكتار را در  900تا  850باشد و مساحتي حدود  مي

 5الي  2(متر  3برگرفته است عمق متوسط درياچه 
بوده كه ازنظر عمق، وسعت و حجم آب شرايط ) متر

بي براي قايقراني و اسكي روي آب فراهم بسيار مناس
ي شهرستان مريوان و يموقعيت جغرافيا .نموده است

دستي،  مرزي رسمي باشماق، صنايع ي وجود بازارچه

هاي گياهي و جانوري،  وهواي متنوع، تنوع گونه آب
از مراكز صنعتي به همراه ديگر  دور طبيعت بكر و به

هاي  جاذبهفرهنگي، مذهبي،  تاريخي،  هاي جاذبه
- مندان به طبيعت بسياري براي گردشگران و عالقه

  .گردي را فراهم آورده است 
  

  
  

  موقعيت درياچه زريوار مريوان :1شكل 

  
 مواد و روش

 گردآوري و است تحليلي -يتوصيف تحقيق روش

بررسي  و اي كتابخانه مطالعات از استفاده با ها داده
 يافتن پي رادامه، د در. ميداني صورت گرفته است

 بر و مطروحه فرضيات بررسي و تحقيق سؤاالت پاسخ

 تدوين تحقيق  چارچوب نظري، پرسشنامه اساس
صورت  اين پرسشنامه شامل چندين سؤال به. گرديد

سؤاالت باز . باز و بسته مربوط به تحقيق بوده است

بوده و سؤاالت بسته ... شامل جنس، درآمد، سن و
شگران و نظر گردشگران ميزان موافقت و مخالفت گرد

روش . دهد زيست را نشان مي در مورد حفاظت محيط
 ي جامعه و بود ساده تصادفي شكل به گيري نمونه
كه در بودند نيز، گردشگراني  نظر مورد تحقيق آماري

زريوار مريوان ديدن  ي از درياچه 1394ايام نوروز 
 توزيع ها آن بين پرسشنامه 230 تعداد. كرده بودند

 آوري جمع كامل  پرسشنامه 200 نهايت، در شد و
  هاي گردآوري ها، داده تكميل پرسشنامه از بعد . گرديد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 

 
173  

 
  ي زريوار مريوان      ِ         ِ       زيستي  گردشگران  درياچه بررسي رفتارهاي محيط

وتحليل قرار  مورد تجزيه SPSSافزار  شده به كمك نرم
 ابزار اعتبار از اطمينان براي حاضر تحقيق در. گرفت

 در اساتيد متخصص نظرات از استفاده با سنجش،
 همچنين براي اطمينان.تشبررسي گ مربوطه، ي  حوزه

از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد و  نتايج، پايايي از
ي خوب يبه دست آمد كه نشان از پايا 76/0ضريب 
  .هاي تحقيق دارد     متغي ر

  هاي تحقيق     متغي رتعريف عملياتي 
  گردشگران محيطي زيست رفتار :وابسته      متغي ر
  مجموعه زيستي، محيط رفتار نظري،  جنبه از

 كه است زيست محيط به نسبت جامعه افراد هاي كنش

 و تمايالت احساسات، از وسيع طيف يك در
 زيست محيط به رفتار نسبت براي خاص هاي آمادگي

 سنجش براي تحقيق، اين در. شود مي شامل را

 14مقياس  يك از گردشگران زيستي محيط رفتارهاي
 طيف اساس بر ها پاسخ . است شده  استفاده ايگويه

) 1 كد با     ً      كامال  مخالف تا 5 كد با موافق     ًكامال ( ليكرت
 70 تا 14  از طيف اين ي دامنه. است شده  بندي طبقه

 : ازهاي لحاظ شده عبارتند  گويه .است  شده  تعريف
 گردشگري هاي       فعالي ت انجام به مندي عالقه ميزان

 جنگل، در برافروختن آتش مثل طبيعت براي مضر

 سازي پاك پز، و  پخت ايبر درختان چوب از استفاده

 آلوده كردن چادر، برپايي طبيعت براي خودسرانه

 كردن طبيعت، فكر در اتومبيل شستن و رودها، نهرها

 پيامدهاي به كردن مقصد، فكر در كمتر زباله توليد به

 محيطي زيست رفتار سفر، رعايت منفي محيطي زيست

 رعايت به بودن طبيعي، حساس تفريحي فضاهاي در

ديگران، استفاده از  سوي از محيطي زيست رفتار
بار مصرف،استفاده از دوچرخه براي گردش،  ظروف يك

ريختن زباله ها در سطل آشغال حتي اگر كس ديگري 
آنها را دور ريخته باشد، سفر به مناطق تميز و پاك از 
لحاظ محيط زيست، همراه داشتن كيسه زباله در 

  .  سفر
  

  هاي مستقل     متغي ر
  ط زيستينگراني محي

يكي از تعاريفي كه درباره نگراني وجود دارد، 
احساس نگراني، ترس، ناراحتي و غيره نسبت به 

براي سنجش نگراني . محيطي است مشكالت زيست
 9محيط زيستي در اين تحقيق، از يك مقياس 

 "   ً            اصال  نگران نيستم"اي بر اساس طيف ليكرت از  گويه
  بندي طبقه 5با كد  "خيلي نگران هستم"تا  1با كد 

 آلودگي:  زاستفاده عبارتند ا هاي مورد گويه. شده است

آب،  آلودگي سبز، فضاهاي كاهش صوتي، آلودگي هوا،
 خانگي، هاي زباله ها، كارخانه و صنايع هاي زباله

ها بر اثر  رفتن تاالب بين از درياها، و سواحل آلودگي
ي هاي عمراني و آلودگ پروژه خشكسالي يا احداث

  .  ها و فاضالب از پساب ناشي
  

  هاي محيط زيستي ارزش
گيري اساسي  هاي محيط زيستي، شامل جهت ارزش   

بيني وي در  زيست و بيانگر جهان فرد در مورد محيط
از       متغي ربراي عملياتي كردن اين . مورد طبيعت است

گويه اي بر اساس طيف ليكرت از  7يك مقياس 
ً       كامال  مخالف"تا  5با كد  "    ً      كامال  موافق"  1با كد  "   

: عبارتند از      متغي رهاي اين  گويه. شده است استفاده
ها حق زيستن دارند،  چيز حتي گياهان و سنگ همه

حيوانات بايد از حقوق قانوني برخوردار باشند، همه 
موجودات زنده ارزش حفاظت دارند، طبيعت بايد مورد 
، حفاظت قرار گيرد، نگهداري حيوانات در قفس ممنوع

وليت انسان در برابر محيط زيست، ارزش زمين به ؤمس
تنهايي   خاطر وجود انسان نيست بلكه خودش به

  . ارزشمند است
 

  نگرش محيط زيستي
عنوان احساس مثبت يا منفي در مورد  نگرش به

براي سنجش . شده است له تعريفأشخص، شئ يا مس
اي بر اساس طيف  گويه 15از يك مقياس       متغي راين 

با  "    ً      كامال  مخالف"تا  5با كد  "    ً      كامال  موافق"از  ليكرت
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عبارتند       متغي رگويه هاي اين . شده است  استفاده 1كد 
مسائل و مشكالت محيط زيستي،  ي اغراق درباره: از

كل مشكالت اقتصادي مهمتر از پرداختن به آينده 
هاي زندگي        فعالي تمحيط زيست است، بسياري از 

است، انسان براي  زيست مضر  مدرن براي محيط
تواند محيط زيست را تغيير  برآوردن نيازهاي خود مي

آن  ي دهد، محيط زيست شهري بدون توجه به هزينه
بايد بهبود يابد، شرايط محيط زيست در آينده بهتر 

 زمان با حفظ محيط خواهد بود، رشد اقتصادي هم
پذير است، استفاده كمتر از ظروف يكبار  زيست امكان 

ي كاهش توليد زباله، مجازات مالكان مصرف برا
خودروهايي كه محيط زيست را بيشتر آلوده مي كنند، 

مثل انرژي خورشيدي ( بايد از منابع انرژي جايگزين 
ها براي بقا بايد با طبيعت  استفاده كرد، انسان) و بادي

  . اند استفاده كرده ها از طبيعت سوء همسو شوند و انسان
  

  دانش محيط زيستي
محيط زيستي شامل اطالعاتي كه افراد  دانش

شناسي سياره زمين و تأثير  زيست، بوم درباره محيط
براي . زيست دارند رفتارهاي انساني بر روي محيط

  اي استفاده گويه 12از يك مقياس       متغي رسنجش اين 
دانم  صورت درست، غلط و نمي ها به شده است؛ و پاسخ

ذوب شدن : ها عبارتند از گويه. شده است طراحي
هاي قطبي موجب جاري شدن سيل خواهد شد،  يخ

اكسيد كربن  هاي فسيلي باعث توليد دي سوخت
شوند، همه موجودات زنده به يكديگر وابسته  مي

غذايي از طريق  ي هستند، مواد سمي در زنجيره
شوند، گاز ازن ممكن  هاي زيرزميني منتقل مي آب

ب و هوا است باعث مشكالت تنفسي شود، تغيير در آ
ت، مواد سمي در بدن اس اي ناشي از تغييرات گلخانه

هاي زنده  مانند، كاهش تعداد گونه براي هميشه مي
غذايي شود، مواد  ي ممكن است باعث قطع زنجيره

شوند، اليه ازن مانع بروز  پالستيكي دير تجزيه مي
ماوراء بنفش  ي اثر اشعه برهايي مانند سرطان  بيماري

  .  شود مي
  

 تحقيق اتفرضي

 با توجه به مباني نظري و مدل مفهومي تحقيق

  :فرضيات تحقيق عبارتند از
 متغي ر     و تحصيالت سن،(شناختي  جمعيت هاي 

 تأثيرگذار زيستي گردشگران محيط رفتار بر) جنس

  .است
 زيستي محيط رفتار بر زيستي محيط هاي ارزش 

  .است تأثيرگذار گردشگران
 زيستي حيطم رفتار بر زيستي محيط هاي نگرش 

 .تأثيرگذار است گردشگران

 زيستي محيط رفتار بر زيستي محيط دانش 
 .گردشگران تأثيرگذار است

 زيستي محيط رفتار بر زيستي محيط نگراني 
  .گردشگران تأثيرگذار است

 گردشگران زيستي محيط رفتار بر مسافرت چگونگي 
 .است تأثيرگذار

 گردشگران زيستي محيط رفتار بر اقامت نوع 
 .يرگذار استتأث

 گردشگران زيستي محيط رفتار اقامت بر مدت 
 .تأثيرگذار است

  

  تحليل نتايج
  نتايج توصيفي

 200هاي صورت گرفته از مجموع  بر اساس بررسي
درصد  5/59گردشگر مورد پرسش در نمونه آماري، 

درصد  5/27. اند درصد زن بوده 5/40مرد و 
 درصد 5/46سال،  25تا  15دهندگان بين  پاسخ
، )باالترين نسبت(سال  35تا  26دهندگان بين  پاسخ

 6سال،  45تا  36دهندگان بين  درصد پاسخ 5/19
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درصد  5/0سال و  55تا  46دهندگان بين  درصد پاسخ
سن ) كمترين نسبت(سال به باال  56دهندگان  پاسخ

 5/31دهندگان،  بر اساس ميزان درآمد پاسخ. داشتند
درآمدي كمتر از دهندگان داراي  درصد از پاسخ

ها در ماه  درصد آن 53ميليون تومان در ماه بوده،  يك
بين يك تا دو ميليون تومان درآمد داشته كه 

. دهند بيشترين گروه گردشگران درياچه را تشكيل مي
درصد داراي درآمدي بين دو تا سه ميليون تومان  14

ها داراي  درصد از آن 5/1همچنين . اند در ماه بوده
بر . ندا يش از سه ميليون تومان در ماه بودهدرآمدي ب

هاي تحقيق بيشترين فراواني در ميان  اساس يافته
 35گردشگران داراي مدرك تحصيلي متوسطه با 

درصد  3درصد و كمترين با  5/32درصد، ليسانس با 
بر . ليسانس و باالتر بودند داراي مدرك تحصيلي فوق

ان با درصد از گردشگر 5/63اساس نوع مسافرت، 
درصد نيز به همراه دوستان براي  5/36خانواده و 

 بازديد از درياچه زريوار به شهرستان مريوان سفر
دهد كه هاي تحقيق نشان مي همچنين يافته. اند كرده

اند كه  درصد از گردشگران در چادر اقامت گزيده 56
. بيشترين فراواني را نيز به خود اختصاص داده است

ها و  اقامت در هتل، مسافرخانهدرصد مربوط به  35
صورت اقامت در  درصد به 5/6هاي دوستان،  خانه

هايي كه از  يكي ديگر از مؤلفه. مراكز دولتي بوده است
ها  گردشگران پرسيده شد در رابطه با مدت اقامت آن

درصد  71بود كه مدت اقامت يك تا دو روز با 
 23بيشترين فراواني، مدت دو تا چهار روز اقامت 

 3درصد و مدت اقامت بيشتر از چهار روز با فراواني 
  .درصد كمترين مقدار را به خود اختصاص داده بود

  
  

  هاي دو شقي     متغي رزيستي در  آزمون تفاوت ميانگين رفتارهاي محيط : 1 جدول 
 داري سطح معنيtآزمون  ميانگين  تعداد  گروه       متغي ر

  جنس
  10/35  119  مرد

28/1  835/0  
  83/38  81  زن

نوع 

  مسافرت

  68/34  127  با خانواده
243/0  015/0  

  46/34  73  با دوستان

  1395 ،هاي تحقيق يافته: مأخذ                                  
  

لحاظ  دهد كه از نشان مي 1 ي نتايج جدول شماره
زيستي بين مرد و زن تفاوت  ميانگين، رفتارهاي محيط

با توجه به سطح  همچنين .معناداري وجود ندارد
بين مسافرت با خانواده و يا ) 015/0(معناداري 

با رفتارهاي ) نوع مسافرت(مسافرت به همراه دوستان 
. مستقيم معناداري وجود دارد ي زيستي رابطه محيط

رسد با توجه به تأثيرگذاري بيشتر رفتارهاي  به نظر مي

ها به                         ً               والدين بر كودكان و بعضا  تذكراتي كه بچه
 ،دهند االن در رابطه با حفظ محيط زيست ميبزرگس

بروز رفتارهاي محيط زيستي بيشتري منجر خواهد  به
صورت مجردي يا به همراه دوستان ه تا زماني كه ب شد

كنند؛ بنابراين با توجه به نتايج جدول  مسافرت مي
تأثيرگذاري  ي توان اظهار داشت كه فرضيه مي 1شماره
زيستي رد شده و  يطجنسيت بر رفتارهاي مح      متغي ر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
176 

 
 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  تأثيرگذاري نوع مسافرت بر رفتارهاي محيط ي فرضيه
به عبارت ديگر مسافرت به . يد شده استأيزيستي ت

همراه خانواده، گردشگران را بيشتر به حفظ محيط 

و رفتارهاي همسو با محيط زيست ترغيب  زيست
  .  كند مي
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  هاي چند شقي     متغي رتي در زيس آزمون تفاوت ميانگين رفتارهاي محيط: 2جدول 
 داري سطح معنيFآزمون  ميانگين تعداد  ها گروه هاي چند شقي     متغي ر

  سن

15 -25  55  76/34  

041/1  527/0  

26 -35  93  22/35  

36 -45  39  04/36  

46 -55  12  36/35  

  56/34  1  به باال 56

  تحصيالت

  70/34  47  راهنمايي

243/3  002/0  

  90/34  70  متوسطه

  01/35  65  ليسانس

  01/34  12  ليسانس فوق

  45/35  6  دكتري

  نوع اقامت

  80/36  112  چادر

034/4  006/0  

  56/35  59 مسافرخانه -هتل

  07/36  13  مراكز دولتي

  35/37  11  خانه دوستان

  06/36  5  عبوري

  مدت اقامت

  45/34  142  روز 2- 1

846/2  352/0  
  36/37  46  روز 4- 2

  45/36  6  روز 6- 4

  01/37  4  روز به باال 6
  1395 ،هاي تحقيق يافته: مأخذ                             

  

هاي      متغي ردهد كه  نشان مي 2نتايج جدول شماره 
سن و مدت اقامت ازلحاظ ميزان رفتارهاي 

. دهند زيستي تفاوت معناداري را نشان نمي محيط
تأثير سن و مدت اقامت بر  هاي ديگر فرضيه عبارت به

همچنين با . گردد زيستي رد مي ميزان رفتارهاي محيط
سطح       متغي ربراي  002/0داري  توجه به سطح معني

توان  نوع اقامت، مي      متغي ربراي  006/0تحصيالت و 
هاي سطح تحصيالت و نوع اقامت      متغي ربيان كرد كه 

  .محيطي تأثيرگذار است بر ميزان رفتارهاي زيست

افراد تحصيل كرده در رابطه با محيط زيست   
از  متأثر نيز تري داشته و  رفتارشان نگرش مثبت

گردشگران با  بر همين اساس و ها است نگرش همين
تحصيالت باالتر رفتارهاي محيط زيستي بيشتري را از 

واقع ميزان رفتارهاي  در. دهند خود بروز مي
قامت محيطي افراد با سطح تحصيالت و نوع ا زيست

داشته و فرضيه  داري معني ي گردشگران رابطه
يد أيوابسته ت      متغي ربر       متغي ر تأثيرگذاري اين دو

  .شود مي
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  زيستي هاي مستقل با رفتارهاي محيط     متغي رضرايب همبستگي : 3جدول
  )زيستي رفتارهاي محيط(وابسته       متغي ر  هاي مستقل     متغي ر

  داري سطح معني  )پيرسون(شدت همبستگي   
  563/0  034/0  زيستي دانش محيط
  *043/0  144/0  زيستي نگرش محيط

  251/0  241/0  زيستي هاي محيط ارزش
  *030/0  165/0  زيستي نگراني محيط

  درصد 5داري در سطح  معني  *      
  

دهد كه  نشان مي 3 ي نتايج جدول شماره    
رفتارهاي محيط زيستي گردشگران با نگرش 

 5زيستي در سطح  محيطزيستي و نگراني  محيط
واقع، گردشگران  در. مثبت دارد ي درصد رابطه

زيستي  كه نگرش محيط  زريوار مريوان ي درياچه
زيستي بيشتري را  اند، رفتارهاي محيط بهتري داشته

اند و بنابراين فرضيه تأثيرگذاري نگرش  گرفته در پيش
يد أيزيستي ت محيط زيستي بر رفتارهاي محيط

دهد كه نگراني  ن اين نتايج نشان ميهمچني. گردد مي
باشد  دار مي درصد معني 5زيستي نيز در سطح  محيط
زيستي  اين نكته است كه نگراني محيط ي كننده و بيان

زيستي  باالتر گردشگران منجر به بروز رفتارهاي محيط
 ي بيشتري در گردشگران شده است؛ بنابراين فرضيه

 فتارهاي محيطزيستي بر ر تأثيرگذاري نگراني محيط
بنابراين نگراني از . گردد مي دأييزيستي گردشگران ت 

وضعيت محيط زيست موجود و همچنين نگرشي كه 
 ،بيني كه به محيط زيست دارند افراد بر اساس جهان

ثير بسزايي أتواند در رفتارهاي محيط زيستي آنها ت مي
  . داشته باشد

از  تر و ابعاد وسيعي هر قدر اين نگراني عميق    
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شامل  حوزه
 نتايج. زيستي نقش دارد در بروز رفتارهاي محيط ،شود

زيستي برخالف  دهد كه رفتارهاي محيط نشان مي
 زيستي و دانش محيط هاي محيط ارزش تصور اوليه با

 هاي تأثيرگذاري لذا فرضيه. اي ندارد زيستي رابطه 

زيستي بر  اي محيطه زيستي و ارزش دانش محيط
  .گردد رفتارهاي گردشگران رد مي

نتايج اين تحقيق در راستاي نتايج پژوهش فاضلي 
) 1391(و صالحي و همكاران ) 1392(و صالحي 

آنها نيز در اين تحقيق به اين نتيجه . باشد مي
اند كه ميان دانش زيست محيطي و رفتار  رسيده

عدم  توان مي. اي وجود ندارد زيست محيطي رابطه
 زيست رفتار و محيطي زيست ارتباط ميان  دانش

جستجو  ميانجي ديگري هاي     متغي ر در را محيطي
كه ) 2004(كه فريك و همكاران   طوري همان . كرد

 غيرمستقيم بطور محيطي دانش زيست داشتند شارها

 رفتارهاي به ديگري هاي     متغي ر واسطه با و

 در محيطي زيست دانش. انجامد محيطي مي زيست

هاي  نگرش و محيطي زيست هاي نگرش با ارتباط
 خاص هاي ارزش سيطره تحت محيطي زيست

 باشد؛ ي مي  ّمل  و محيطي مذهبي، زيست گرايانه، فايده

 چون ديگري ميانجي هاي     متغي ر برخي ميان اين در

 رفتارهاي در تواند نيز مي جنسيت و اجتماعي طبقه

   .باشند داشته نقش افراد زيست محيطي
  

ه با استفاده از روش      متغي ررگرسيون چند  تحليل
  گام به گام

ها، براي تعيين      متغي ربا توجه به معناداري برخي از 
زيستي از  ها بر رفتارهاي محيط     متغي رهر يك از  آثار

شده و نتايج آن در  گام استفاده به روش رگرسيون گام
  . آورده شده است 4 ي جدول شماره
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 اول ي مرحله در 4 ي شماره جدول به توجه با

با توجه به  كه شد مدل زيستي وارد نگراني محيط
دهد  نشان مي) 061/0(شده آن  ضريب تعيين تعديل

رفتارهاي (وابسته       متغي ردرصد از       6 متغي ركه اين 
 دوم ي مرحله در .كند را تبيين مي) زيستي محيط

 به توجه با كه شد معادله زيستي وارد نگرش محيط

وابسته را تبيين       متغي ردرصد از  7       ًمجموعا  قبلي      متغي ر
 معادله سوم تحصيالت هم وارد مرحله در. كنند مي

درصد از  9      ً مجموعا   قبلي      متغي ر به توجه با كه شد
چهارم  ي در مرحله. كنند وابسته را تبيين مي      متغي ر

هم وارد معادله شد كه با  چگونگي مسافرت      متغي ر
درصد از  13مجموع  قبلي و در      متغي رتوجه به سه 

گونه كه از  همان. دهند وابسته را توضيح مي      متغي ر
مشخص است، ميزان ضريب تعيين  4جدول شماره 
هاي      متغي ريافته و انباشتي از مجموع  به شكل تعديل

مجموع  شده است و در شده به معادله محاسبه وارد
 توسط وابسته      متغي ردرصد از واريانس  13حدود 

 ميزان اين از . است شده تبيين مذكور هاي     متغي ر

زيستي  هاي محيط لفهؤدرصد مربوط به م 7 حدود
  .است

  

  گام به گام روش از استفاده با ه     متغي رچند رگرسيون تحليل: 4جدول 

هاي     متغي ر  مراحل
 R square بيني پيش

Adjusted R 
square B unstandard  Beta 

standard  t  Sig  

نگراني  گام اول
 004/0 451/2 166/0 041/1 061/0 071/0 زيستي محيط

نگرش  گام دوم
  001/0  271/3  340/0  653/0  071/0  082/0 زيستي محيط

  037/0  154/2  174/0 154/1 963/0 107/0 تحصيالت  گام سوم
  064/0  643/2  139/0 604/0 129/0 134/0 نوع مسافرت  گام چهارم

  1395، هاي تحقيق يافته: مأخذ       
    

 براي Betaاي نمرات خام و بر Bضريب رگرسيون 

توان در  را مي t آزمون نيز و استانداردشده نمرات
نشان  Bضريب . ، مالحظه نمود4جدول شماره 

دهد كه به ازاي يك درصد افزايش در نگراني  مي
زيستي  درصد به رفتارهاي محيط041/1زيستي،  محيط

  درك گردشگران از محيط. شود گردشگران افزوده مي
زيست   هايي كه در رابطه با محيط نيزيست و نگرا

نمايد  به بروز رفتارهاي محيط زيستي كمك مي ،دارند
زيست،  بنابراين با افزايش نگراني در رابطه با محيط

زيست  گردشگران را در رابطه با محيط حساسيت
زيست مقصد بيشتر بها  برانگيخته و به حفظ محيط

ر همچنين به ازاي افزايش يك درصد د. دهند مي
 درصد به رفتارهاي محيط653/0زيستي،   نگرش محيط

چه گردشگران  هر. شود زيستي گردشگران افزوده مي
صورت   زيست به  نگرش بهتري در رابطه با محيط

ها هم در  رفتارهاي آن ،تئوري و عملي داشته باشند
زيست   مقاصد گردشگري بيشتر در جهت حفظ محيط

در اين رابطه كمك بوده و به رفتار ساكنان محلي نيز 
دهد كه  همچنين نتايج نشان مي. شاياني خواهد نمود

 154/1به ازاي يك درصد افزايش در تحصيالت، 
زيستي گردشگران افزوده  درصد به رفتارهاي محيط

تري در رابطه  كرده ديگاه مثبت افراد تحصيل. شود مي
آگاهي و دانش  ي با حفظ محيط زيست به واسطه

النه ؤو همين امر به رفتارهاي مسزيستي داشته  محيط
بر همين . در قبايل محيط زيست منجر خواهد شد

اساس نتايج نشان مي دهد كه گردشگران با سطح 
تحصيالت باالتر نسبت به افراد با سطوح پاييني از 
تحصيالت رفتارهاي محيط زيستي بيشتري را از خود 

  .   دهند نشان مي
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ت به صورت در رابطه با تأثيرگذاري نوع مسافر
مجردي يا به همراه خانواده بر رفتارهاي محيط 

توان استنباط كرد كه باتوجه به الگوپذيري  مي زيستي
كودكان از رفتارهاي والدين، و سعي والدين در ايجاد 
يك الگوي مثبت از خود در اذهان كودكان سعي 

كنند رفتارهاي متناسب بطور عام و بطور خاص  مي
بيشتري را در حين مسافرت رفتارهاي محيط زيستي 

همچنين در برخي از موارد اين كودكان . داشته باشند
هستند كه والدين خود را به بروز رفتارهاي محيط 

دهد كه  نيز نشان مي tآزمون . كنند زيستي ترغيب مي
زيستي و نگرش  نگراني محيط      متغي ربراي  Bضرايب
      متغي ردرصد و براي  99زيستي در سطح  محيط

درصد ازلحاظ آماري معنادار  95در سطح  تحصيالت
شده نشان   همچنان كه ضريب تعيين تعديل. باشند مي

درصد از  13هاي مورداستفاده در مدل،      متغي ردهد،  مي
را ) محيطي رفتارهاي زيست(وابسته       متغي رتغييرات 
دهد كه نشان از قدرت توضيح دهندگي  نشان مي

امر ممكن  يكي از داليل اين. باشد ضعيف مدل مي
هاي  فرض عدم رعايت پيش ي واسطه  است به

ها يا وجود  جمله نرمال بودن داده رگرسيون باشد، از
خودهمبستگي در مدل؛ بنابراين براي بررسي نرمال 

اسميرنوف استفاده  - ها از آزمون كولموگرف بودن داده
آورده شده  5 ي نتايج اين آزمون در جدول شماره. شد

براي  05/0طح معناداري بيشتر از با توجه به س. است
صفر  استفاده در رگرسيون، فرض هاي مورد     متغي ر

شود و  ها پذيرفته مي     متغي رمبني بر توزيع نرمال بودن 
 .باشند هاي ما از توزيع نرمال برخوردار مي لذا داده

 

  

  هاي مورداستفاده در مدل     متغي رآزمون نرمال بودن : 5جدول 

محيطنگراني  آزمون
 زيستي

دانش محيط
  چگونگي مسافرت  تحصيالت زيستي

  38/1  94/0  21/1  59/1  اسميرنوف - كلموگروف 
  08/0  34/0 106/0 064/0 سطح معناداري

  1395هاي تحقيق،  يافته: مأخذ           
  

هاي مستقل      متغي رمنظور بررسي هم خطي بين  به
. شده است استفاده 2و عامل تورم واريانس 1از تولرانس
تايج تولرانس و عامل تورم واريانس به يك هر چه ن

. ستاخطي  عدم وجود هم ي دهنده نزديك باشند نشان
 3عالوه بر اين، با استفاده از آزمون دوربين واتسون

هرچه عدد دوربين . استقالل خطاها بررسي شد
توان استنتاج كرد كه  نزديك باشد مي 2واتسون به 

ها در  آزمون نتايج اين. خطاها داراي استقالل هستند
نتايج اين جدول نشان . اند آورده شده 6جدول شماره 

هاي مستقل و      متغي رخطي بين  از عدم وجود هم
 تبيين كل ميزان وجود،  اين با. استقالل خطاها دارد

                                                     
1-Tolerance 
2-VIF 
3-Durbin-Watson 

 به شده وارد هاي     متغي ر وابسته توسط      متغي ر واريانس

 كه است ايني  دهنده نشان و نيست توجه قابل معادله

 وابسته      متغي ر تبيين در ديگري هاي و مؤلفه ها     متغي ر

بعدي  هاي پژوهش در ها آن ي مطالعه كه دارند نقش
دهد كه رفتارهاي  نتايج نشان مي .دارد ضرورت
  هاي محيط ارزش زيستي برخالف تصور اوليه با محيط

لذا . اي ندارد زيستي رابطه  زيستي و دانش محيط
ستي و زي  هاي تأثيرگذاري دانش محيط فرضيه
زيستي بر رفتارهاي گردشگران رد  هاي محيط ارزش
  . گردد مي
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نتايج اين تحقيق در راستاي نتايج پژوهش فاضلي 
) 1391(و صالحي و همكاران ) 1392(و صالحي 

آنها نيز در اين تحقيق به اين نتيجه . باشد مي
اند كه ميان دانش زيست محيطي و رفتار  رسيده

  .ندارد اي وجود زيست محيطي رابطه
 

  آزمون هم خطي و استقالل خطاها: 6جدول 
Tolerance VIF  D-W 

9654/0  9724/0  843/1  
  1395هاي تحقيق،  يافته: مأخذ    

  
  

  نتيجه 
و پيامدهاي مثبت  رثاآتواند  گردشگري مي ي توسعه   
محيطي را بر  منفي اقتصادي، اجتماعي و زيست و

ا توجه به رشد ب. ميزبان به همراه داشته باشد ي جامعه
آثار منظور كاهش   روزافزون صنعت گردشگري و به

 از اجتناب محيطي گردشگري و ضرورت منفي زيست

  زيست، لزوم بررسي رفتارهاي محيط محيط آلودگي
. گردد مؤثر بر آن نمايان مي زيستي گردشگران و عوامل

زيستي  لذا تحقيق حاضر به بررسي رفتارهاي محيط
با توجه . ؤثر بر آن پرداخته استگردشگران و عوامل م

پژوهش، رفتارهاي  ي به مباني نظري و پيشينه
وابسته معرفي شد و       متغي رعنوان  زيستي به محيط
  زيستي، دانش محيط هايي مانند نگرش محيط     متغي ر

  نگراني محيط زيستي،  محيط  هاي زيستي، ارزش
و  زيستي، نوع اقامت، چگونگي مسافرت، مدت اقامت

هاي مستقل      متغي ر عنوان شناختي به هاي جمعيت     متغي ر
 و حليليت-توصيفي تحقيق روش. در نظر گرفته شدند

 و اي كتابخانه مطالعات از استفاده با ها داده گردآوري
 به گيري روش نمونه. بررسي ميداني صورت گرفت

آماري شامل  ي جامعه و بود ساده تصادفي شكل
يوار مريوان درياچه زر 1394گردشگران نوروزي سال 

نتايج، از ضريب آلفاي  پايايي از براي اطمينان. بودند

به دست آمد كه  76/0كرونباخ استفاده شد و ضريب 
   .هاي تحقيق داشت     متغي ري خوب ينشان از پايا

رفتارهاي در دهد كه  نتايج اين تحقيق نشان مي    
زيستي بين مردان و زنان تفاوت معناداري   محيط

هاي بود      متغي رجمله  نگي مسافرت ازچگو .وجود ندارد
تأثيرگذار بر رفتارهاي  عنوان يكي از عوامل كه به
با توجه به . زيستي مورد بررسي قرار گرفت  محيط

الگوپذيري كودكان از رفتارهاي والدين، و سعي والدين 
در ايجاد يك الگوي مثبت از خود در اذهان كودكان، 

يشتر با حفظ كنند در رفتارهاي خود ب سعي ميآنان 
محيط زيست همسويي داشته باشد و در بيشتر موارد 

باشند كه با تذكر، والدين خود را به  ها مي اين بچه
لذا گردشگراني .كنند مي زيستي ترغيب رفتارهاي محيط

نسبت به گردشگراني  ،كنند كه با خانواده مسافرت مي
صورت مجردي يا به همراه دوستان مسافرت  هكه ب
ارهاي محيط زيستي بيشتري از خود بروز كنند رفت مي
هاي ديگر مورد بررسي سن،      متغي راز جمله . دهند مي

مدت اقامت، تحصيالت و نوع اقامت بودند كه نتايج 
هاي تأثيرگذاري سن و مدت اقامت بر  نشان داد فرضيه

. زيستي گردشگران رد شدند  رفتارهاي محيط
همچنين با توجه به نتايج، ميزان رفتارهاي 

محيطي افراد با سطح تحصيالت و نوع اقامت  زيست
داري داشته و فرضيه  معني ي گردشگران رابطه

. شد أييدوابسته ت      متغي ربر       متغي رتأثيرگذاري اين دو 
در رابطه با اثرگذاري سطح تحصيالت، با توجه به 

تحصيالت و آگاهي،  ارتباط نزديكي كه بين سطح
هاي  ز جنبهزيست ا هايي كه تخريب محيط نگراني

تواند داشته  شناختي مي اقتصادي، اجتماعي و روان
باشد، بنابراين دور از انتظار نيست كه با افزايش سطح 
تحصيالت گردشگران، رفتارهاي زيست محيطي آنها 

همبستگي با توجه به نتايج ضريب. نيز افزايش يابد
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زيستي و نگراني  هاي تأثيرگذاري نگرش محيط فرضيه
 يدأيزيستي ت  محيط  بر رفتارهاي زيستي  محيط

عبارت بهتر گردشگراني كه نگرش   به. گردند مي
زيستي  اند، رفتارهاي محيط زيستي بهتري داشته محيط

اند و همچنين نگراني  گرفته بيشتري را در پيش
زيستي باالتر گردشگران، منجر به بروز  محيط

زيستي بيشتري در گردشگران شده  رفتارهاي محيط
  .است
هر يك از  آثارتر و تعيين  اي بررسي دقيقبر
زيستي از روش رگرسيون  ها بر رفتارهاي محيط     متغي ر
 نگراني محيطگام استفاده شد و به ترتيب   به  گام

زيستي، تحصيالت و چگونگي  زيستي، نگرش محيط 
شدند كه ضريب تعيين  معادله مسافرت وارد

 درصد 13دهد كه فقط  شده كل مدل نشان مي تعديل
 ميزان اين دهند كه از وابسته را توضيح مي      متغي راز 

زيستي  هاي محيط لفهؤدرصد مربوط به م 7 حدود
      متغي ر واريانس تبيين كل ميزان وجود، با اين. است

 توجه قابل معادله به واردشده هاي     متغي ر وابسته توسط

و  ها     متغي ر كه است اين ي دهنده نشان و نيست
 دارند نقش وابسته      متغي ر نتبيي در ديگري هاي مؤلفه

. دارد بعدي ضرورت هاي پژوهش در ها آن ي مطالعه كه
كه  لموگروف و اسميرنوف نشان دادنتيجه آزمون كو

هاي مورد استفاده در رگرسيون از توزيع نرمال      متغي ر
هاي تولرانس و عامل تورم  نتايج آزمون. برخودار بودند

 بينخطي  عدم وجود هم ي دهنده واريانس نشان
آزمون  ي همچنين نتيجه. هاي مستقل است     متغي ر

  .دوربين واتسون نشان از استقالل خطاها دارد
  

  پيشنهادات 
منظور بهبود  هاي اين تحقيق، به با توجه به يافته 

ت ازيستي در ميان گردشگران پيشنهاد  محيط  رفتارهاي
  :گردد زير ارائه مي

  متغي ربا توجه به تأثيرگذاري      ت بر سطح تحصيال
زيستي گردشگران، آموزش  ميزان رفتارهاي محيط
عنوان يكي از  زيست بايد به و حفاظت از محيط

هاي آموزشي در همان بدو ورود به مدرسه  سرفصل
 .نظر قرار گيرد  مد 

  متغي ربا توجه به تأثيرگذاري       چگونگي مسافرت بر
زيستي، در جهت كاهش  ميزان رفتارهاي محيط

ها براي  ي ترغيب خانوادهزيست هاي محيط آالينده
  گروهي و استفاده از تورهاي  هاي مسافرت

تواند در اين زمينه مؤثر بوده و در  گردشگري مي
 ي نتيجه زيستي را نيز در هاي محيط ضمن آگاهي

 .دهد تقليدي مثبت افزايش مي رثاآتعامل و 

  متغي ربا توجه به تأثيرگذاري      زيستي  نگراني محيط
رساني و  زيستي، اطالع محيطبر ميزان رفتارهاي 
هاي گردشگران در رابطه با  افزايش سطح نگراني

صورت بروشور يا  محيطي درياچه به مسائل زيست
تواند به بروز رفتارهاي  برگزاري نمايشگاه عكس مي

 .زيستي گردشگران منجر شود محيط

 ميزبان  ي زيستي جامعه رفتارهاي محيط ي مشاهده
تقليدي كه يكي از  ثارآاز گردشگران با توجه به 

در  ،پيامدهاي گردشگري بر جامعه ميزبان است
زيستي جامعه مقصد نيز  بهبود رفتارهاي محيط

 .نمايد كمك شاياني مي
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 منابع
  جامعه و تغيير آب و هوا، ترجمه). 1393(اوري، جان :

  .مركز نشر دانشگاهي .صادق صالحي، تهران
 ي محيط بررسي رفتارها). ١٣٨۵( محمدي، علي آقا

استان : موردمطالعه(زيستي معلمان آموزش ابتدايي 
دانشگاه  .بابلسر .نامه كارشناسي ارشد ، پايان)مازندران
 .مازندران

  ،خاكساري، علي؛ سماكوش، سعيد ابراهيم نيا؛ دامادي
ارزيابي تاثيرات اجتماعي ). 1392(محمد و معزز، وحيد 

فرهنگي گردشگري شهري بر نحوه زندگي مردم  –
مجله برنامه ريزي و توسعه گردشگري، سال  ابلسر،ب

 .126- 147 دوم،شناره هفتم، صفحات

 علي قنبري  ؛سميه جاني؛ ابوطالب قاسمي ؛خاني، فضيله
گردشگري ساحلي با تكيه بر  آثاربررسي ). 1388(نسب 

: مطالعه موردي( نظر سنجي از خانوارهاي روستايي 
 - مه علمي، فصلنا)روستاي چمخاله، شهرستان لنگرود

 .شماره چهارم .سال اول.پژوهشي جغرافياي انساني
  .51- 64 صفحات

  زيست در  حفاظت از محيط). 1393(شبيري، سيد محمد
منطقه : مطالعه موردي(برابر توسعه گردشگري ناپايدار 

سال  .ريزي و توسعه گردشگري ، مجله برنامه)دربند تهران
   .33- 48 صفحات .10شماره  .سوم

 تحليل ). 1393(و پازوكي نژاد، زهرا  صالحي، صادق
جامعه شناختي سفرهاي پايدار در صنعت گردشگري، 

شماره  .سومسال  .مجله برنامه ريزي و توسعه گردشگري
 .181 - 162 صفحات .10

 بررسي رابطه ). 1392(قائمي اصل  ؛ زهراصالحي، صادق
آموزش محيط زيستي و رفتارهاي حفاظت از 

هاي  دانش آموزان دبيرستان: موردمطالعه(زيست  محيط
زيست و  ، فصلنامه آموزش محيط)دخترانه شهر بابل

 .67- 79 صفحات .3شماره  .1سال  .توسعه پايدار

 گويمي  همتي؛ زهرا قدمي ؛ مصطفيصالحي، صادق
بررسي رفتارهاي محيط زيستي در بين ). 1391(

گردشگران ساحلي : مطالعه موردي(گردشگران ساحلي 
، مجله برنامه ريزي و توسعه )م نوروزشهر بوشهر در ايا

 .35- 85 صفحات .1شماره  .سال اول .گردشگري

 شكاف ). 1392(جعفر صالحي ؛ سحر فاضلي، محمد
نگرش، دانش و رفتار محيط زيستي گردشگران، فصلنامه 

سال . پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري - علمي
 .137- 161 صفحات .22شماره  .هشتم

 گردشگري و ). 1391(گويمي  تيهم ؛ زهرامتقي، افشين
ها، نگراني و رفتار محيط  بررسي فرصت(زيست  محيط

ريزي و  ، برنامه)زيستي در بين گردشگران شهر بوشهر
 .148- 165 صفحات .3شماره  .توسعه گردشگري

  گردشگري پايدار در ايران؛ ). 1388(محسني، رضا علي
 ،28ها و راهكارها، جغرافيا، شماره كاركردها، چالش

  .172- 149 فحاتص
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