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  چكيده
ي نواحي و عوامل مؤثّر در توسعهاي به سرعت در حال رشد است؛ بلكه از  تنها پديده  گردشگري، نه   
از سوي ديگر، چنين رويكردي . ي مزاياي مستقيم و غيرمستقيم بسياري براي ميزبان استكننده تأمين

زيست و  در واقع، ارتباط بين محيط . زيست شده است  ي تخريب محيط هايي درباره موجب نگراني
اي مهم براي گردشگران  ود، جاذبهزيست به خودي خ  گردشگري بسيار نزديك است؛ زيرا محيط

هاي مجاور دريا در ايران، گردشگري  با توجه به اين كه نوع غالب گردشگري در استان. شود محسوب مي
ساحلي است، در تحقيق حاضر، رفتارهاي محيط زيستي گردشگران ساحلي مورد بررسي قرار گرفته 

في بين گردشگران ساحلي شهر بوشهر توزيع به طور تصاد ،پرسشنامه 267به همين منظور تعداد . است
ي رفتارهاي محيط زيستي با متغيرهاي جنسيت، تحصيالت، نتايج پژوهش نشان داد كه رابطه. گرديد

دانش  ،هاي محيط زيستي وضعيت تأهل، نوع اقامت، چگونگي مسافرت، نگرش محيط زيستي، ارزش
ابل، رفتارهاي محيط زيستي گردشگران با در مق. محيط زيستي و مدت اقامت آنان معنادار نيست

ي نتايج تحليل چندمتغيره. ها همبستگي مثبت دارد متغيرهاي نگراني محيط زيستي و فرصت
  .كند ها بيشترين نقش را در مدل تحقيق ايفا مي رگرسيوني نشان داد كه متغير فرصت

  .گردشگري، رفتارهاي محيط زيستي، گردشگري ساحلي، بوشهر : يهاي كليدواژه
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  بيان مسئله
اي به سرعت در حال رشد است؛ به طوري كه امروزه به يكي از  گردشگري، پديده 

ي گردشگري و تفريحات مربوطه، از توسعه. ترين صنايع جهان تبديل شده است بزرگ
ي مزاياي مستقيم و كننده ميني نواحي و تأدهي الگوي توسعه عوامل مؤثّر در شكل

غيرمستقيم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي بسياري براي ميزبان است؛ اما از 
هايي از تهديد و تخريب  ها و بيم طرفي ديگر، چنين رويكردي موجب پديد آمدن نگراني

در واقع . زيست و ميراث طبيعي، تاريخي و فرهنگي ساكنان محلّي گشته است محيط 
، 1سازمان غيردولتي يو ان سي اس دي(گري صنعتي، پاك و غيرمخرّب نيست گردش
1999 .(  

هاي  زيست و گردشگري بسيار نزديك است؛ زيرا كه از ويژگي ارتباط بين محيط  
. آيداي براي گردشگران به شمار مي جاذبهاين است كه  زيست، بسيار مهم محيط 
ها به محيط  ي خود، از برخي جنبهنوبههاي گردشگري نيز، به  امكانات و زيرساخت

و  2ليكوريش(شود  زيست مي گردد و همچنين موجب تأثيراتي بر محيط  زيست برمي 
تواند هم اثرات مثبت و هم منفي از نظر محيط  ميگردشگري ). 86: 1997، 3زنجنكي

فظ ها براي ح كه پيشگيري از اثرات منفي، از جمله ضرورت زيستي به همراه داشته باشد
اثراتي منفي . و حتي فرهنگي، اجتماعي مناطق گردش پذير است محيط زيستيمنابع 

آيد، شامل توليد زباله، آلودگي آب، آلودگي هوا،  كه در پي گردشگري به وجود مي
آلودگي بصري، آلودگي صوتي، بروز مشكالت كاربري زمين، شلوغي، ازدحام و ترافيك، 

ي، آسيب به مناظر و نواحي طبيعي منطقه، رشد بيش از حد بخش خدماتي و رفاه
خاني و (است ... هاي منحصر به فرد و خاص و  ها و ساير زيستگاه ها، تاالب تخريب جنگل

ريزي، توسعه و مديريت  بنابراين، شناخت اين رابطه براي برنامه). 55: 1388ديگران، 
اي كالن در بهبود و ه ريزي و اجراي سياست گرچه برنامه. رسد نظر مي  منابع ضروري به

ي تحت تأثير صنعت گردشگري، الزم و به وجود آمده محيط زيستيپيشگيري از مسائل 
ها و اثرات منفي نيز  ي ديگري براي كاهش اين آسيبرسد؛ جنبه ضروري به نظر مي

                                                            
1-UNCSD NGO 
2-Lickorish 
3-Jenkins 
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منظور از . شناسي و روانشناسي اجتماعي مرتبط است ي جامعهوجود دارد كه به حوزه
  .گردشگران و عوامل مؤثّر بر آن است محيط زيستيرفتارهاي اين جنبه، مبحث 
 از جمله گردشگري. كرد بندي طبقه و متفاوتي تفكيك توان به انواع گردشگري را مي

تجاري،  روستايي، گردشگري گردشگري بومي، گردشگري فرهنگي، طبيعي، گردشگري
حال، نوع غالب  با اين ....گردشگري درماني، گردشگري ورزشي، گردشگري ساحلي و 

هاي مجاور دريا در شمال و جنوب ايران، گردشگري ساحلي است؛  گردشگري در استان
شهرها و . را نيز دارا هستند 1ها، قابليت پذيرش انواع ديگر گردشگران هرچند اين استان

در جنوب ... بنادر ساحلي و جزايري چون قشم، كيش، بوشهر، گناوه، كنگان، چابهار و
كنار، محمودآباد، نور، رويان،  شهرهاي شمالي ايران همچون بابلسر، فريدونايران و 

پذيراي جمعيت انبوهي از گردشگر ... نوشهر، چالوس، تنكابن، رامسر، آستارا، انزلي و
  . هاي مختلفند ن ساحلي از استا

هاي گردشگري در مناطق ساحلي، فصلي بودن  از سوي ديگر، يكي از ويژگي     
 گردشگري، هاي فعاليت بودن فصلي دليل به هايي زمان در. هاست آن گردشگري در

نقل ، به 3: 1390رحماني، (برخوردار هستند  بيشتري شدت از خاصي گردشگري اثرات
 و اقليم: است مهم عامل دو يعمده، نتيجه به طور بودن فصلي). 1996از ديويسون، 

 كه اقليم آنجا از). 1996ديويسون، و  1992 نقل از برتون،همان، به (تعطيالت  يدوره

 هاي ماه در برف بارش ميزان يا خورشيد نور تابش ساعات مانند گردشگري مهم منابع بر

 توانايي .شود مي محسوب در گردشگري مهمي عامل دارد، كنترل سال از خاصي

 تعطيالت مثل سال از خاصي هاي ن زما در گردشگري مقصدهاي از بازديد در گردشگران

باشد  گردشگري هاي فعاليت شدن فصلي عامل تواند مي نيز، مدارس يا ايام خاص
خاص، ايام نوروز است كه جمعيت كثيري از مردم   يكي از اين ايام). 3: 1390رحماني، (

كنند؛ لذا در تحقيق حاضر، رفتارهاي  در طول آن به شهرهاي ساحلي مسافرت مي
اند، مورد  نوروز در شهر بوشهر حضور داشتهمحيط زيستي گردشگران ساحلي كه در ايام 

همچنين، اين تحقيق به دنبال شناخت علل مؤثّر بر رفتارهاي . بررسي قرار خواهد گرفت
  .محيط زيستي است

                                                            
 گردشگران شهري، گردشگران مذهبي، گردشگران روستايي، گردشگران درماني، گردشگران فرهنگي،گردشگران- 1 

 ...تجاري و 
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  ي پژوهشپيشينه
عوامل مؤثّر بر تمايل به رفتارهاي «در تحقيقي تحت عنوان ) 2010( 1اوغلو مهمت     

، تعدادي از مردم نروژ را به عنوان »هاي تفريحي محيطزيست در خانه و  حامي محيط 
نفري كه  1004ي ها را از يك نمونه در اين مطالعه، وي داده. نمونه بررسي نموده است

گيري از رگرسيون،  با بهره. آوري كرده است سال سن بودند، جمع 18شامل افراد باالي 
زيست در محيط خانه و  ي محيط تمايل به رفتار حام(همبستگي ميان دو متغير وابسته 

 داده تحليل استنباطي تحقيق نيز نشان . نشان داده شده است 453/0، )محيط تفريحي
هاي محيط زيستي و  ي منفي و متغير سطح سواد، نگرانيرابطه كه متغير سن

 يمتغيرها. دهند ي مثبتي را با رفتار در محيط خانه نشان ميرابطه) هنجارهاي شخصي
از نتايج مربوط به رفتار . جنس اثر قابل توجهي بر رفتار در محيط خانه ندارند درآمد،

هاي  درآمد، جنس، نگرانيهاي هاي تفريحي، اين بود كه متغير محيط زيستي در محيط
. دهند ي مثبتي را با متغير وابسته نشان ميشخصي رابطه هايمحيط زيستي و هنجار

هاي  زيست در محيط براي انجام رفتار حامي محيط  عالوه بر اين، زنان تمايل بيشتري
  .اثر قابل توجهي از خود نشان ندادند سن، سطح سواد. تفريحي نسبت به مردان دارند

اند كه نگرش و دانش محيط  در تحقيق خود نشان داده) 2001( 3و شارما 2چاپمن   
براي مشاركت در  ها زيستي دانشجويان سال اول و دوم هندي و فيليپيني و آمادگي آن

ها ي زندگي شخصي آنتواند منجر به تغيير شيوه زيست، مي رفتارهاي حامي محيط 
نتايج تحقيق مذكور نشان . در اين پژوهش، از ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. شود
زيست، از طريق  ي محيط دهد كه اكثر اطّالعات دريافتي افراد مورد بررسي درباره مي

تري در كسب  به ويژه تلويزيون كسب شده است و والدين، منبع ضعيفها و  رسانه
به عالوه، افراد مورد بررسي آگاهي نسبتاً كمي . اند زيست بوده ي محيط اطّالعات درباره

نتايج ديگر، نمايانگر اين بود كه . ي مشكالت محيط زيستي حال حاضر داشتنددرباره
ها، تغيير  كه اين سطح از آموزش وند؛ در حالي ش ها در سطح نظريه ارائه مي اغلب آموزش

  .تواند ايجاد نمايد زيست  نمي ها در قبال محيط  چنداني در نگرش و رفتار آن
                                                            
1-Mehmetoglu 
2-Chapman 
3-Sharma 



 

 39........ ................ليدر بين گردشگران ساح زيستيبررسي رفتارهاي محيط 
 

در تحقيق خود تالش نموده است كه دانش محيط زيستي و تأثير آن ) 2000( 1براون
يك براي اين منظور، محقق از . بر نگرش محيط زيستي دانشجويان را مطالعه كند

نفر بود  121آزمون بهره گرفته است؛ تعداد دانشجويان مورد آزمون، آزمون و پسپيش
در حال ) سال دوم تا فوق ليسانس(ي آموزش ابتدايي ها در رشته درصد آن 95كه 

ي آموزش محيط دهد كه بعد از شركت در برنامه نتايج تحقيق نشان مي. تحصيل بودند
وي در توضيح اين . شجويان تغييري حاصل نگرديدزيستي، در نگرش محيط زيستي دان

توان  عدم تغيير، اظهار داشته است كه بر اساس صرف آموزش در يك ترم كوتاه، نمي
همچنين، مشخص گرديد كه . انتظار اثرگذاري بر نگرش دانشجويان را داشت

ايتاً نه. ها دارد گونه آموزش محور، اثرگذاري بهتري نسبت به اين  هاي سخنراني آموزش
ي تدريس، در صورتي كه درس مورد نظر در يك ترم دهد كه شيوه اين مطالعه نشان مي

  . كوتاه ارائه شود، اثر كمي بر نگرش دانشجويان خواهد داشت
ها و رفتارهاي محيط  در تحقيق خود، ارتباط بين نگرش) 1995(و ديگران  2هيني  

ي پيمايش اجتماعي اي مربوط به پروژهه اين محققان از داده. اند زيستي را بررسي نموده
. اند انجام شده است، استفاده كرده 1993ها در سال  المللي كه بر روي نيوزلندي بين

انجام سال  18نفر باالي  1268پيمايش مذكور، يك پيمايش پستي و در بين بيش از 
وجود  دهد كه تنها ارتباطي ضعيف بين نگرش و رفتار نتايج تحقيق نشان مي. شده است

كه  ههمچنين، نتايج نشان داد). بود 0.27تنها  3ضريب تعيين تعديل شده باالترين(دارد 
شناختي هستند؛ با اين  ي بهتري نسبت به متغيرهاي جمعيتكنندهبيني ها، پيش نگرش

بيني رفتار محيط  حال، شواهدي دالّ بر مفيد بودن نگرش محيط زيستي در پيش
  .زيستي يافت نشد

ي محيط زيست و ابعاد اجتماعي آن از محققان در داخل كشور نيز، به مسئلهبرخي   
بررسي «ي خود با عنوان نامه در پايان) 1389(زاده  پرداختند؛ به عنوان مثال، سارا كريم

به رفتارهاي محيط » )مصرف انرژي(عوامل اجتماعي مؤثّر بر رفتارهاي محيط زيستي 
ي پيمايشي و از طريق ؤثّر بر آن اين تحقيق به شيوهزيستي شهروندان اروميه و عوامل م

واحد تحليل، فرد در نظر گرفته شده است و در مجموع، . پرسشنامه انجام شده است
                                                            
1-Brown 
2-Hini 
3-Adjusted R2 
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نتايجي كه به دست آمد، . اند نفر از سرپرستان خانوارها مورد پرسش قرار گرفته 383
ماعي و تحصيالت اجت –ي اقتصادي نمايانگر آن است كه جنسيت، سن، درآمد، طبقه
اند، در مقابل هرچه افراد، سطح ارزش  عوامل تأثيرگذاري در رفتار محيط زيستي نبوده

هاي همسوتري با محيط  محيط زيستي باالتري داشته باشند، به همان ميزان نگرش
ي مثبتي بين دانش محيط زيستي و نگرش محيط زيستي رابطه. زيست خواهند داشت 

نادار و مثبت بين ارزش محيط زيستي و رفتار محيط زيستي ي معرابطه. وجود دارد
ي محيط زيستي و ي دو متغير دغدغهبه عالوه، رابطه. تأييد شده است) مصرف انرژي(

  .مورد تأييد قرار نگرفت) مصرف انرژي(دانش محيط زيستي با رفتارهاي محيط زيستي 
محيط  مسائل بررسياند كه براي  تالش نمودهنيز ) 2010(كالنتري و اسدي    

 رفتار محيط زيستي و نگرش جهت تبيين ساختاري تهران، مدليدر مناطق  زيستي
 روابطكه  مفهوميي مدلبراي دستيابي به اين هدف،  .طراحي نمايند ساكنان شهري

را  محيط زيستي رفتار زيست و محيط  به نسبت، نگرش شخصي عوامل ميان ساختاري
 به طور تهران از ساكنان نفر 1200 اين مدل، بررسيجهت . سنجد، ارائه دادند مي

زيست، حتي  محيط  دهد نشان مينتايج اين مطالعه  .قرار گرفتند مصاحبه مورد تصادفي
 براي ساكنان گيرد، قرار مي اجتماعي و اقتصادي ديگر مسائل با مقايسه دركه   هنگامي
اين  نتايجبه طور كلّي،  شود؛ در نظر گرفته نمي مهم يك مشكلبه عنوان  هنوز تهران
براي شان خود سازماندهي و يا صرف زماني آماده كه مردم دهد مي نشان بررسي

 كه باورند اين برهستند؛ اما زيست  محيط  از محافظتراي ب مبارزات انتخاباتي شركت در
 دهد كه نشان ميمدل ساختاري . تأمين شود زيست بايد پول حفاظت از محيط  براي

قوانين مربوط به محيط و  عمل براي آمادگي، محيط زيستي اطّالعات، اضطراب احساس
  .دارد محيط زيستي و رفتار بر نگرشي مهم تأثير زيست، 

رابطه بين دانش محيط «پژوهشي تحت عنوان ) 1386(فردوسي و همكارانش   
تعداد اي به  بدين منظور، نمونه. اند انجام داده» زيستي و رفتارهاي حفاظت از محيط

از ) بهداشت محيط، جغرافياي طبيعي، روانشناسي و تاريخ(دانشجو از چهار رشته  242
دهد كه  نتايج اين مطالعه نشان مي. دانشگاه شهيد بهشتي مورد آزمون قرار گرفت

بهداشت محيط و (اند  زيست گذرانده ي محيط دانشجوياني كه واحدهايي در زمينه
ظت از محيط بيشتري در مقايسه با دانشجوياني كه رفتارهاي محاف) جغرافياي طبيعي

  . دهند نشان مي) روانشناسي و تاريخ(اند  واحدهايي در اين زمينه نگذرانده
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گونه برداشت كرد   توان اين با مروري بر تحقيقات انجام شده در خارج از كشور، مي     
اين تحقيقات،  در. كه رفتارهاي محيط زيستي، تحت تأثير عوامل مختلفي قرار دارد

عواملي مانند نگراني محيط زيستي، نگرش محيط زيستي، دانش محيط زيستي، آگاهي 
هاي جمعيتي در اين  هاي شخصي و همچنين ويژگي و آموزش محيط زيستي، ارزش

در بررسي مطالعات انجام شده در ايران، كامالً . اند مطالعات، مورد بررسي قرار گرفته
با اين . رهاي محيط زيستي به ندرت صورت گرفته استمشهود است كه بررسي رفتا
گونه رفتارها در بين گردشگران  دهد كه بررسي اين  مي  حال، اين مرور ادبيات نشان

  .ساحلي تاكنون انجام نشده است
  

  چارچوب نظري
را در سال ) مدل انگيزه، توانايي، فرصت و رفتار(مدل چندگانه  2و توجرسون1اوالندر     

ي همراه كننده نظران، زماني كه رفتار مصرف از ديدگاه اين صاحب. اند ارائه كرده 1995
گيرد، بايد انگيزه، توانايي و فرصت در يك  زيست مورد مطالعه قرار مي با تأثير بر محيط 

ها، عبارتند از باورها كه بر  يزشي در مدل آنعوامل انگ. چارچوب مرجع قرار گيرند
ي خود، نيت نگرش مؤثّر هستند؛ هنجارهاي اجتماعي و نگرش كه به نوبه

ي يك باورها درباره. كنند كنندگان را براي عمل به يك روش خاص تعريف مي مصرف
يعني دانش هاي فردي  عالوه بر انگيزه، توانايي. يابند فعاليت، اغلب در اثر تجربه تغيير مي

گيرند و يا عاداتي  مردم، هر روزه ياد مي. كنندو عادات، در تحقق نيات مؤثّر عمل مي
كند؛ همچنين ممكن  اي تقريباً خودكار قادر به انجام وظيفه ميها را به گونه دارند كه آن

است اطّالعات مهمي نداشته باشند و يا قادر به درك پيام اطّالعات حاميان محيط 
ي حامي محيط هايي كه بتواند به شيوه تر از همه، فرد به فرصت مهم. اشندزيستي نب

هاي  شرط پيش«اوالندر و توجرسن، فرصت را به عنوان . زيست عمل كند، نياز دارد 
ها اذعان دارند كه افراد ممكن است شرايط  با اين حال، آن. بينند مي» عيني براي رفتار

پيتيكاينين، (در نتيجه، امكانات را متفاوت ببينند مشابه را به طرق مختلف درك كنند و 
  ). 365-360: 1995، به نقل از اوالندر و توجرسن، 15: 2007

                                                            
1-Ölander 
2-Thøgersen 
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ي اين كه چرا تغيير رفتار كننده به دانشي درباره دهد كه مصرف اين مدل نشان مي    
 زيست تواند از محيط  و اين كه چگونه مي) ي طبيعتدانش درباره(افراد الزم است 
داند  انگيزه، ممكن است زماني كه فرد نمي. نياز دارد) اطّالعات كاربردي(محافظت نمايد 

اي خاص  زيست تأثيرگذار است، براي عمل به شيوه چگونه و چه اعمالي بر محيط 
 هاي جديد اقدام به عمل به براي تغيير عادات، اغلب نياز به يادگيري شيوه. ضعيف باشد

و  ١، به نقل از نيوا257: 2002كولوموس و آيژمن، (است  زيست ي حامي محيط شيوه
   ).1997همكارانش 

شناختي به خوبي  ، از عوامل جامعه3و كسل 2مدل رفتار محيط زيستي فيتكائو    
اين . اند شناختي براي شرح رفتار محيط زيستي يا فقدان آن استفاده كرده عوامل روان
) به طور مستقيم و غيرمستقيم(متغير كه  5 شناختي رفتار محيط زيستي، از مدل جامعه

اين متغيرها از يكديگر مستقل . بر رفتار محيط زيستي تأثير دارند، تشكيل شده است
اين متغيرها، . توانند هم تأثير بگذارند و هم تأثير بگيرند و تغيير يابند هستند و مي

هاي رفتاري؛  ي؛ مشوقها؛ امكانات براي رفتار محيط زيست نگرش و ارزش :عبارتند از
: 2002كولوموس و آيژمن، (پيامدهاي ادراك شده در مورد رفتار محيط زيستي و دانش 

 ).1981، به نقل از فيتكائو و كسل، 246

توان مدلي نظري ترسيم كرد كه اين امكان  بر اساس نظريات طرح شده در باال، مي   
گردشگران و عوامل مؤثّر بر آن  كند تا به بررسي رفتارهاي محيط زيستي را فراهم مي

ي ها در هر دو نظريه نگرش محيط زيستي، دانش محيط زيستي و فرصت. بپردازيم
شناختي محيط زيستي، از عوامل تأثيرگذار بر رفتارهاي  ي جامعهچندگانه و نظريه

ي هاي محيط زيستي را از نظريه همچنين، ارزش. آيند محيط زيستي به شمار مي
عوامل . ايم محيط زيستي برگرفته و به مدل جديد اضافه نموده شناختي جامعه

توانند بر رفتارهاي  نيز مي) سن، جنس، تحصيالت، وضعيت تأهل(شناختي  جمعيت
محيط زيستي اثرگذار باشند و در نهايت، با توجه به اين كه در تحقيق حاضر، 

هاي  د به صورتها مورد بررسي است و افرا گردشگران و رفتارهاي محيط زيستي آن
                                                            
1-Niva 
2-Fietkau   
3-Kessel 
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كنند، مدت زماني كه  مسافرت مي - مانند مسافرت مجردي يا به همراه خانواده -متفاوتي
شود  برند متفاوت است؛ بنابراين در اين تحقيق، فرض گرفته مي افراد در سفر به سر مي

ها مؤثّر باشد؛  تواند بر رفتارهاي آن كه چگونگي مسافرت و نوع اقامت گردشگران نيز مي
هاي مجردي يا مسافرت همراه با خانواده، اقامت در چادر يا  ن معنا كه مسافرتبدي

بنابراين، مدل نظري ذيل قابل ترسيم . كنيم ي مكان را نيز به مدل نظري اضافه مياجاره
  .خواهد بود

  مدل نظري تحقيق): 1(شكل 
  

  تحقيق حاضر: منبع            
  

  فرضيات تحقيق
كه در شكل باال قابل مالحظه است، در اين پژوهش  بر اساس مدل طراحي شده  

  :فرضيات زير بررسي خواهد شد
بر رفتار محيط زيستي ) سن، تحصيالت و جنس(شناختي  متغيرهاي جمعيت

  . گردشگران ساحلي تأثيرگذار است
  . هاي محيط زيستي بر رفتار محيط زيستي گردشگران ساحلي تأثيرگذار است ارزش -
  . هاي محيط زيستي بر رفتار محيط زيستي گردشگران ساحلي مؤثّر است نگرش -
  . نگراني محيط زيستي بر رفتارهاي محيط زيستي گردشگران تأثير دارد -
  . دانش محيط زيستي بر رفتار محيط زيستي گردشگران ساحلي مؤثّر است -
  . عامل فرصت بر رفتار محيط زيستي گردشگران ساحلي مؤثّر است -
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  . مسافرت بر رفتار محيط زيستي گردشگران ساحلي تأثيرگذار است چگونگي -
  . نوع اقامت بر رفتار محيط زيستي گردشگران ساحلي مؤثّر است -
  . مدت مسافرت بر رفتارهاي محيط زيستي گردشگران تأثير دارد -

  

  شناسي روش
 -پژوهش حاضر از نوع مطالعات كمي است؛ با اين حال، ابتدا مطالعات اسنادي   

در ادامه، . اي براي بررسي ادبيات موضوع و تدوين چارچوب نظري صورت گرفت كتابخانه
در پي يافتن پاسخ سؤاالت تحقيق و بررسي فرضيات مطروحه و بر اساس چارچوب 

ي تحقيق تدوين گرديد و سپس بين گردشگران ساحلي كه در ايام نظري پرسشنامه
روش . هر سفر كرده بودند، توزيع شدبه مناطق ساحلي شهر بوش) 1391سال (نوروز 
ي آماري تحقيق مورد نظر نيز، گيري به شكل تصادفي ساده بود و جامعه نمونه

ها توزيع شد  پرسشنامه بين آن 300تعداد . گردشگران وارد شده به استان بوشهر بودند
ها،  بعد از تكميل پرسشنامه. آوري گرديد ي كامل جمعپرسشنامه 267و در نهايت، 

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSSافزار  هاي گردآوري شده به كمك نرم ادهد
  

  تعريف عملياتي متغيرها و مفاهيم اصلي تحقيق
  نگراني محيط زيستي

ي نگراني وجود دارد، احساس نگراني، ترس، ناراحتي و يكي از تعاريفي كه درباره     
براي ). 26: 2007، 1سانتاتاكاكس (غيره نسبت به مشكالت محيط زيستي است 

اي  گويه 9عملياتي كردن و سنجش نگراني محيط زيستي در اين تحقيق، از يك مقياس 
تا  1با كد » اصالً نگران نيستم«ها بر اساس طيف ليكرت، از  پاسخ. استفاده شده است

 36تا  9ي اين طيف، از دامنه. بندي شده است طبقه 4با كد » خيلي نگران هستم«
  .كسب امتياز باال در اين مقياس، به معناي نگراني محيط زيستي است. ده استتعريف ش

هاي زير مورد  با گويهنگراني محيط زيستي گردشگران  در اين پژوهش متغير     
 ،آلودگي آب، كاهش فضاهاي سبز ،آلودگي صوتي ،آلودگي هوا: سنجش قرار گرفته است

از بين رفتن ، آلودگي سواحل و درياها، خانگيهاي  زباله، ها هاي صنايع و كارخانه زباله
                                                            
1-Takács-Sánta 
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ها و  آلودگي ناشي از پسابو  هاي عمراني ها بر اثر خشكسالي يا احداث پروژه تاالب
 .فاضالب

  

 دانش محيط زيستي

ي محيط دانش محيط زيستي از لحاظ نظري، شامل اطّالعاتي است كه افراد درباره     
/ زيست هاي انساني بر روي محيط  تأثير كنشي زمين و شناسي سياره زيست، بوم 

ي عملياتي، در پژوهش حاضر از جنبه). 1: 1990و جانسون،  1آركري(بوم دارند  زيست
. اي محقق ساخته بهره گرفته شده است گويه 12براي سنجش اين متغير از يك مقياس 

 12تا  0ين ي طيف بدامنه. دانم طراحي شده است ها به صورت درست، غلط و نمي پاسخ
هاي  گويه. كسب امتياز  باال در اين مقياس، به معناي دانش محيط زيستي باالست. است

 :اين مقياس، عبارتند از
 

  هاي مربوط به دانش محيط زيستي گردشگران گويه: )1(جدول 
  ها گويه  رديف

  .شود هاي قطبي، موجب جاري شدن سيل در سواحل و جزاير ميذوب شدن يخ 1
سوزند، باعث توليد گاز مونوكسيد كربن  در  هنگامي كه مي-مانند گاز و نفت–هاي فسيليسوخت 2

  .شوند اتمسفر مي
  .به يكديگر وابسته هستند - گياهان، حيوانات و انسان-ي موجودات زندههمه 3
  .دشو منتقل مي - هاي زيرزميني به عنوان مثال از طريق آب–ي غذاييمواد سمي در زنجيره 4
 .گاز ازن نزديك به زمين، ممكن است باعث مشكالت تنفسي شود 5
آيد كه به  ي افزايش سطح  گاز مونوكسيد كربن  در اتمسفر به وجود ميتغيير در آب و هوا به وسيله 6

  .شود اي گفته مي آن تأثيرات گلخانه
  .مانند مواد سمي براي هميشه در بدن انسان باقي مي 7
افزايش سطح گاز مونوكسيد كربن  در اتمسفر  ادامه پيدا كند، احتماالً موجب تغييرات در صورتي كه 8

  .شديد آب و هواي جهاني خواهد شد
  .ي غذايي شودهاي زنده، ممكن است باعث قطع زنجيرهكاهش تعداد گونه 9
  .اند نيامدههاي طبيعي در اروپاي مركزي به وجود اي در اثر ذوب يخچالتأثيرات گلخانه 10
 .شوندمواد پالستيكي دير تجزيه مي 11
بنفش ناشي از خورشيد  ي ماوراء هايي مانند سرطان در اثر اشعهي ازن، مانع از بروز بيمارياليه 12

  .شود مي
 تحقيق حاضر: منبع

                                                            
1- Arcury 
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  نگرش محيط زيستي
تعريف شده  نگرش به عنوان احساس مثبت يا منفي در مورد شخص، شيء يا مسئله     
فرد در مورد  )دانش(نگرش، ارتباط بسيار نزديكي به باورها كه اشاره به اطّالعات  .است

، 1، به نقل از نيوهوس252: 2002كولوموس و آيژمن، (يك شخص، شيء يا موضوع دارد 
اي محقق ساخته بهره گرفته  گويه 15براي سنجش اين متغير، از يك مقياس ). 1991

» كامالًٌ مخالف«تا  5با كد » كامالً موافق«بر اساس طيف ليكرت، از  ها پاسخ. شده است
كسب . تعريف شده است 75تا  15ي اين طيف، از دامنه. بندي شده است طبقه 1با كد 

هاي اين  گويه. زيست است امتياز باال در اين مقياس، به معناي نگرش مثبت به محيط 
 : مقياس، عبارتند از

 

  مربوط به نگرش محيط زيستي گردشگران هاي گويه: )2(جدول 
  ها گويه رديف

  .كنند ي مسائل و مشكالت محيط زيستي اغراق ميبسياري درباره 1
 .مداخله در طبيعت، پيامدهاي بدي دارد 2
  .تواند مشكالت محيط زيستي را حل كندتكنولوژي مدرن مي 3
  .زيست  است ي محيط آيندهتر از  پرداختن به  حل مشكالت اقتصادي حال حاضر، مهم 4
  .زيست  طبيعي مضر است هاي زندگي مدرن، براي محيط بسياري از فعاليت 5
  .زيست  طبيعي خود را براي به دست آوردن نيازهايش تغيير دهدانسان حق دارد كه محيط 6
زيست  شهري  هاي غيرقابل جبران بر محيط  هاي صنعتي در حومه و اطراف شهر، باعث آسيبفعاليت 7

  .شود مي
 .ي آن بايد بهبود يابدزيست  شهري، بدون توجه به هزينهمحيط 8
  .شرايط محيط زيستي در آينده بهتر خواهد شد 9
  .پذير است زيست  امكانرشد اقتصادي همزمان با حفظ محيط 10
  .برسد بار مصرف به حداقل ها، بايد ميزان استفاده از ظروف يكبراي كاهش زباله 11
  .شوند را بايد مجازات كرد مالكان خودروهايي كه باعث آلودگي بيشتري مي 12
، مثل انرژي خورشيدي و باد )منابع انرژي كه كمترين آلودگي دارند(هاي جايگزينبايد از منابع انرژي 13

  .استفاده كرد
  .ها براي بقا بايد با طبيعت هماهنگ شوندانسان 14
  .اند ها از طبيعت سوء استفاده كردهانسانبه نظرم 15
 تحقيق حاضر: منبع

                                                            

1- Newhouse 



 

 47........ ................ليدر بين گردشگران ساح زيستيبررسي رفتارهاي محيط 
 

  هاي محيط زيستي ارزش
ارزش محيط . منظور از ارزش در معناي كلي، معيارهاي مشترك فرهنگي است     

بيني وي  زيست  و نشانگر جهان گيري اساسي فرد در مورد محيط  زيستي، شامل جهت
: 2003و همكاران،  1، به نقل از بار64: 1389زاده،  كريم(در مورد جهان طبيعي است 

. اي بهره گرفته شده است گويه 7براي عملياتي كردن اين متغير، از يك مقياس . )3
 1با كد » كامالًٌ مخالف«تا  5با كد » كامالً موافق«ها بر اساس طيف ليكرت، از  پاسخ
كسب امتياز باال . ستتعريف شده ا 35تا  7ي اين طيف، از دامنه. بندي شده است طبقه

هاي اين  گويه. زيست است ي محيط هاي مثبت درباره در اين مقياس، به معناي ارزش
 :مقياس، عبارت است از

  

  هاي محيط زيستي گردشگران هاي مربوط به ارزش گويه: )3(جدول 
  ها گويه رديف
  .حق زيستن دارند - ها خواه انسان، حيوانات، گياهان و سنگ –همه چيز   1
  .حيوانات بايد از حقوق قانوني برخوردار باشند 2
  .ي موجودات زنده ارزش حفاظت دارندهمه  3
  ..جان خود نيز، بايد مورد حفاظت قرار گيرد هاي بي طبيعت حتي در جنبه  4
  .نگهداري حيوانات در قفس بايد ممنوع شود 5
  .كنم برابر خداوند احساس مسئوليت ميگذارد، در  زيست  تأثير ميي اعمالي كه بر محيطمن درباره 6
  .ارزش زمين به خاطر وجود انسان نيست؛ بلكه خودش به تنهايي ارزشمند است 7

 )1999(و همكاران كايزر: ماخذ
  

  ها فرصت
ها در اين پژوهش، وجود امكانات و تسهيالت الزم براي بروز  منظور از فرصت     

اي  گويه 6كردن اين متغير، از يك مقياس براي عملياتي . رفتارهاي محيط زيستي است
تا  5با كد » كامالً موافق«ها بر اساس طيف ليكرت، از  پاسخ. بهره گرفته شده است

تعريف  30تا  6ي اين طيف، از دامنه. بندي شده است طبقه 1با كد » كامالًٌ مخالف«
مكانات الزم ها و ا كسب امتياز باال در اين مقياس، به معناي وجود فرصت. شده است

 :هاي اين مقياس، عبارت است از گويه. براي گردشگران در شهر گردشگرپذير است

 
                                                            
1-Barr 
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  ها  هاي مربوط به فرصت گويه: )4(جدول 
  ها گويه رديف

  .هاي اين شهر مناسب است هاي زباله در پارك تعداد سطل  1
  .  هاي بهداشتي مناسبي برخوردار نيستنداماكن تفريحي اين شهر، از سرويس 2
  .هاي مناسبي جهت اسكان مسافران وجود دارد ها، مكان در سواحل دريا و رودخانه  3
  .هاي اين شهر توزيع شده است سطل زباله به تعداد كافي، در خيابان  4
  .هاي زباله در سواحل مناسب نيستتعداد سطل 5
  .ها مناسب استهاي زباله در كنار رودخانهتعداد سطل 6

   تحقيق حاضر: منبع    
هاي افراد جامعه نسـبت بـه محـيط     ي كنشزيستي، مجموعه، رفتار محيطي نظرياز جنبه

هاي خاص بـراي رفتـار    زيست است كه در يك طيف وسيع از احساسات، تمايالت و آمادگي 
ي عمليـاتي  از جنبـه ). 1388فر و همكاران،  خوش( شود ميزيست را شامل  نسبت به محيط

 14زيسـتي گردشـگران از يـك مقيـاس     نيز در اين تحقيق، براي سنجش رفتارهاي محـيط 
تـا كـامالًٌ    5كامالً موافق با كـد  (ها بر اساس طيف ليكرت  پاسخ. اي استفاده شده است گويه

. تعريـف شـده اسـت    70تا  14از  ي اين طيفدامنه. بندي شده است طبقه) 1مخالف با كد 
زيست در بين گردشگران  كسب امتياز باال در اين مقياس، به معناي رفتارهاي حامي محيط 

 .است

  هاي مربوط به رفتارهاي محيط زيستي گردشگران گويه: )5(جدول 
  ها گويه رديف

  .كنم كه از لحاظ ظاهري تميز و مرتّب باشدبه مناطقي سفر مي 1
كنم به طبيعت آسيب نرسد؛ حتي اگر همين موضوع باعث زحمت بيشتري براي من و گردش، سعي ميدر مسافرت 2

  .شود
 .كنم ها را شخصاً جمع ميهنگام ترك محل گردش و حين مسافرت، زباله 3
  .ها را فرد ديگري رها كرده باشد ريزم؛ حتي اگر زبالههاي موجود را به سطل زباله ميمن زباله 4
  .برم اي را با خود به همراه ميي زبالهمسافرت و گردش، هميشه كيسهدر 5
  .دهمها قرار مي در مسافرت و گردش، وسايل و زيراندازم را روي چمن و سبزه 6
  .ريزمترين محل ميي مواد غذايي را در نزديكماندهباقي 7
  .بار مصرف استفاده كنم يكدهم از غذاهاي آماده در ظروف حين مسافرت و گردش، ترجيح مي 8
  .كنم ي غذا آتش درست مياگر براي گردش به جنگل يا پارك بروم، براي گرم شدن و يا تهيه 9
  .هاي مسافرتم، شكار يا صيد ماهي استيكي از هدف 10
 .در مسافرت و گردش، من سوخت مورد نياز براي تهيه آتش را به همراه دارم 11
  .كنم از خاموش شدن كامل آتش مطمئن باشمباشم، سعي مياگر آتش درست كرده 12
  .كنم بار مصرف استفاده ميدر طول مسافرت و گردش از ظروف يك 13
 .كنماز دوچرخه براي گردش استفاده مي 14
   تحقيق حاضر: منبع    
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  اعتبار و پايايي
اعتبار صوري سؤاالت در تحقيق حاضر براي اطمينان از اعتبار ابزار سنجش، ابتدا       

ي موضوع تحقيق، مورد بررسي پرسشنامه، با استفاده از نظرات داوران متخصص در حوزه
بر استفاده از نظرات متخصصان، تالش گرديد تا در طراحي سؤاالت   عالوه. قرار گرفت

. اند، بهره گرفته شود پرسشنامه، از سؤاالت مشابهي كه در تحقيقات ديگر استفاده شده
هاي مختلفي براي بررسي پايايي وجود دارد؛ با اين حال، در تحقيق  چنين، گرچه روشهم

. مورد استفاده قرار گرفته است حاضر براي اطمينان از پايايي نتايج، روش آلفاي كرونباخ
، نگرش محيط 89/0، نگراني محيط زيستي 60/0ضريب آلفاي رفتارهاي محيط زيستي

و در نهايت متغير 65/0هاي محيط زيستي  و ارزش76/0، دانش محيط زيستي 54/0زيستي 
  .به دست آمد 50/0ها  فرصت

  

  هاي تحقيق يافته
  ايتوصيف متغيرهاي زمينه: الف

 درصد 7/57كه  دهد اي نشان مي ها بر حسب متغيرهاي زمينه توزيع درصدي آزمودني  
 21درصد از افراد كمتر از  3/21. دهد درصد زن تشكيل مي 3/42و  مردرا پاسخگويان از 

 40تا  31درصد بين  3/21. اند سال اعالم كرده 30تا  21درصد سن خود را  9/44سال و 
سال سن  50درصد بيش از  2/2سال و در نهايت  50تا  41درصد بين  1/10سال، 
كمترين پاسخگويان در رده سني  و لسا 30تا  21 در واقع، بيشترين پاسخگويان. اند داشته

 6/38، فوق ديپلم و ليسانس افراددرصد از  5/40تحصيالت . سال و باالتر قرار دارند 51
باشد و افراد با تحصيالت باالتر از ليسانس كمترين  مي درصد زير ديپلم 2/17، درصد ديپلم

سخگويان با خانواده و درصد از پا 1/84 .اند را به خود اختصاص داده) درصد 8/3(فراواني 
درصد در چادر اقامت  9/61. اند مسافرت كردهبه بوشهر ها با دوستانشان  درصد از آن 9/15

سرا و يا منزل دوستان و  از قبيل هتل، مهمان(درصد محلي براي اسكان  35اند،  داشته
 ،نهايتدر . اند درصد به صورت عبوري در محل حاضر بوده 1/3اند و  داشته...) آشنايان و 

روز يا كمتر در شهر بوشهر  4نيمي از پاسخگويان بيش از دهد كه  هاي جدول نشان مي داده
 .اند ها بيش از ده روز در اين شهر حضور داشته درصد از آن 5/2اند و تنها  اقامت داشته
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  ميانگين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل: ب
  توزيع درصدي و شاخص ميانگين متغيرهاي مستقل و وابسته: )6(جدول 

  
  متغيرها

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد ميانگين پاسخ نداده كم متوسط زياد

  5از    19/3 6/11  31 6/11 31 1/52 139 7/24 66  محيط زيستي هايرفتار
  4از   56/2 0  0 7/45  122 9/53 144 4/0 1  نگراني محيط زيستي
  5از   63/3 5/1  4 5/25 67 4/49 130 1/25 66  نگرش محيط زيستي
  1از    57/0  5/4  12  4/15  41  0/39 104 2/41 110  دانش محيط زيستي

هاي محيطارزش
  5از   37/4  0/6  16  2/17  46  4/76  204  4/0  1  زيستي

  5از   88/2  5/7  20  4/15  41  8/46 125 3/30 81  ها فرصت
   تحقيق حاضر: منبع    

توزيع درصدي و شاخص ميانگين متغيرهاي مستقل و وابسته را ) 6(جدول شماره   
به عبارتي، جدول مذكور توصيفي از متغيرهاي اصلي تحقيق را به نمايش . دهد نشان مي

گيري از  بندي اين ابعاد به پايين، متوسط و باال با بهره الزم به ذكر است كه دسته. گذارد مي
ها  شود، بيشترين درصد از پاسخ طور كه مالحظه مي همان. اند اي به دست آمده تحليل خوشه

در واقع، نيمي از . درصد است 1/52به رفتارهاي محيط زيستي در سطح متوسط با 
نگراني . است ها در حد متوسط آن  اند كه رفتارهاي محيط زيستي پاسخگويان ادعا كرده

مي از پاسخگويان نگراني اي كه تقريباً ني به گونه. محيط زيستي نيز وضعيت مشابهي دارد
با اين حال، تنها يك نفر  مدعي . اند محيط زيستي خود را در سطح متوسطي گزارش كرده

 4/0(كند كه درصد بسيار پاييني  بااليي را احساس مي  شده است كه نگراني محيط زيستي
به همان ترتيب، نگرش محيط زيستي تقريباً نيمي از افراد . دهد را تشكيل مي) درصد

درصد  25دهد كه  همچنين، نتايج نشان مي. پاسخگو نيز در حد متوسط اعالم شده است
. درصد ديگر نگرش محيط زيستي كمي را دارا هستند 25افراد نگرش محيط زيستي باال و 

هايي صحيح به  ها پاسخ درصد آن 41ي دانش محيط زيستي، ها درباره با توجه به پاسخ
. زيست است ها نسبت به محيط  نده دانش نسبتاً مناسب آنده اند كه نشان سؤاالت داده

دهد كه بيش از يك سوم افراد نمونه  هاي محيط زيستي افراد نشان مي همچنين، ارزش
هاي محيط  كمترين ميزان پاسخ به ارزش. در سطح متوسطي قرار دارند) درصد 4/76(

در نهايت، كمتر . است هاي محيط زيستي درصد مربوط به سطح باالي ارزش 4/0زيستي با 
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هاي شهر ساحلي را در سطح متوسطي  فرصت) درصد 8/46(از نيمي از پاسخگويان 
 .اند ها را در حد بااليي گزارش كرده ها فرصت درصد آن 3/30به عالوه، . اند دانسته

  

  آزمون تفاوت ميانگين رفتارهاي محيط زيستي در متغيرهاي دوشقّي ):7(جدول 
 متغيرهاي دوشقّي هاگروه تعداد 1ميانگين  tآزمون  داريسطح معني

622/0 493/0 
 زن 98 37/44 جنس مرد 138 88/44

362/0 

 
914/0- 

197  89/44  )همراهان(چگونگي مسافرت  با دوستان 36  67/43  با خانواده
   تحقيق حاضر: منبع    

  

كه از لحاظ ميانگين، رفتارهاي محيط زيستي توان گفت هاي جدول فوق مي با توجه به داده
همچنين، با توجه به . وجود ندارد) 622/0(بين مرد و زن در اين آزمون تفاوت معناداري 

تفاوتي بين مسافرت به صورت مجردي و مسافرت همراه با ) 362/0(سطح معناداري 
 . خانواده وجود ندارد

  زيستي در متغيرهاي چند شقّي آزمون تفاوت ميانگين رفتارهاي محيط: )8(جدول 
 داريسطح معني Fآزمون  ميانگين تعداد هاگروه متغيرهاي چندشقي

  
 تحصيالت

 57/43 44 زير ديپلم

247/1 294/0 
 02/44 87 ديپلم

 74/45 95 فوق ديپلم و ليسانس

 20/45 10 فوق ليسانس و دكترا

  
  
  سن

  12/43 51 سال20كمتر از

066/3  017/0  
  25/45 85 سال29تا20
  42/43 66 سال31تا30
  12/48 25 سال49تا40

  78/47  9 سال50باالتر از

 
 وضعيت تأهل

 74/44 107 مجرد

 86/44 124 متأهل 193/0 656/1

 80/38 5 بيوه يا مطلقه

  
  نوع اقامت

    11/44  145 در چادر
951/1  
  

  50/45  76 براي اسكان-محلي  145/0
  38/48  8 گذري

   تحقيق حاضر: منبع    
                                                            

..است 70تا  14هاي بعدي بين  هاي اين جدول و جدول مقدار ميانگين-1
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توان به اين نتيجه رسيد كه، متغيرهاي تحصيالت و وضعيت  با نگاهي به جدول باال مي  
به عبارت . دهند تأهل از لحاظ ميزان رفتارهاي محيط زيستي تفاوت معناداري را نشان نمي

وضعيت تأهل بر ميزان رفتارهاي محيط زيستي رد هاي تأثير تحصيالت و  ديگر، فرضيه
در . محيطي است همچنين متغير سن عامل تأثيرگذاري بر ميزان رفتارهاي زيست. گردد مي

تأييد ) 017/0(معناداري  با سطح محيط زيستيسن بر ميزان رفتارهاي  متغيرواقع، تأثير 
از لحاظ  )145/0(الف معناداري كنند، اختهاي جدول بازگو مي گونه كه داده همان. شود مي

در واقع، ميزان رفتارهاي محيط . رفتارهاي محيط زيستي بين نوع اقامت وجود ندارد
اند،  زيستي در افرادي كه در چادر اقامت داشته و افرادي كه داراي مكاني براي اسكان بوده

 .تفاوت چنداني ندارند
  

 ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل با رفتارهاي محيط زيستي : )9(جدول 

 متغيرهاي مستقل )رفتارهاي محيط زيستي(متغير وابسته 
 شدت همبستگي سطح معناداري

 دانش محيط زيستي  045/0 495/0

 نگرش محيط زيستي  098/0  136/0

 هاي محيط زيستيارزش  126/0 054/0
 زيستيمحيط نگراني  151/0*  020/0
  هافرصت  146/0*  034/0
 مدت اقامت  -073/0  288/0

  .معنادار است 05/0ضريب همبستگي در سطح   *       .دار استمعنا 01/0ضريب همبستگي در سطح   **
   تحقيق حاضر: منبع    

گوياي اين است كه رفتارهاي محيط زيستي گردشگران با نگراني ) 9(جدول شماره   
در واقع، گردشگران . همبستگي مثبت دارد 05/0ها در سطح  فرصتمحيط زيستي و 

اند، رفتارهاي محيط زيستي بيشتري از  ساحلي كه نگراني محيط زيستي باالتر را ابراز داشته
شود كه افراد  ها و امكانات الزم نيز باعث مي به عالوه، وجود فرصت. دهند خود بروز مي

همچنين، نتايج جدول فوق نشان . ي داشته باشندتمايل بيشتري به رفتارهاي محيط زيست
رفتارهاي محيط زيستي گردشگران، برخالف تصور اوليه با نگرش محيط  دهد كه  مي

هاي محيط زيستي، دانش محيط زيستي و مدت اقامت در محل رابطه خطي  زيستي، ارزش
  .ندارد
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  تحليل رگرسيوني براي تبيين رفتارهاي محيط زيستي: ج
ي متغير وابسته، در اين تحقيق از تحليل  به يك مدل تبيين كننده براي رسيدن

نتايج اجراي اين روش، در جدول زير ارائه شده . استفاده شد 1رگرسيون به روش گام به گام
 .شده است

  )رفتارهاي محيط زيستي(رگرسيون چندمتغيره براي تبيين متغير وابسته : )10(جدول 
  سطح معناداري F  ضريب تعيين تعديل شده تعيينضريب ضريب همبستگي چندگانه

150/0 022/0 018/0  074/5  025/0  
   تحقيق حاضر: منبع    

به . است 022/0دهد، مقدار ضريب تعيين برابر با  نشان مي) 10(گونه كه جدول  همان
عبارتي، كمتر از يك درصد از واريانس متغير وابسته به وسيله متغيرهاي مستقل موجود در 

عالوه بر اين، نتايج جدول گوياي اين است كه متغيرهاي موجود در . اند مدل تبيين شده
 025/0با اين حال، سطح معناداري نيز . باشند كننده متغير وابسته نمي مدل نظري، تبيين

 . است كه گوياي معناداري مدل است
  

 كننده رفتارهاي محيط زيستيضرايب تأثير مدل تبيين ):11(جدول 
  ضريب تأثير متغير مستقل متغير وابسته

   غيراستاندارد
  ضريب تأثير
   استاندارد

سطح   2tمقدار
 معناداري

 مقدار ثابت  رفتارهاي محيط زيستي
  ها فرصت

164/49  
270/0-  150/0-  031/20  

253/2- 
025/0 

   تحقيق حاضر: منبع    
ها و سن كه با متغير  گرچه در ابتدا سه متغير مستقل نگراني محيط زيستي، فرصت

ها در مدل  وابسته داراي همبستگي بودند، وارد معادله شدند، اما در نهايت، متغير فرصت
است كه عدد نسبتاً  150/0ضريب تأثير استاندارد به دست آمده براي اين متغير . باقي ماند

  . معنادار است) 025/0(دهد ولي با نگاهي به سطح معناداري ذكر شده  يكوچكي را نشان م
دهد متغيرهاي مفروض در تحقيق حاضر،  چنان كه جداول باال نشان مي

اين امر به داليل مختلف . هاي مناسبي براي رفتارهاي محيط زيستي نيستند كننده تعيين
هاي  فرض ممكن است عدم رعايت پيشاز جمله داليل اين امر . امكان دارد كه به وجود آيد

هاي رگرسيون مورد بررسي مجدد قرار گرفت كه نتايج آن  فرض لذا، پيش. رگرسيون باشد
  :به شرح ذيل است

                                                            
1- Stepwise Method 
1- t-value 
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  آزمون نرمال بودن متغيرها با استفاده از آزمون كلموگروف و اسميرنوف  ):12(جدول 
  سن  نگراني محيط زيستي  ها فرصت  رفتارهاي محيط زيستي 

  44/1  007/1  166/1 280/1 كلموگروف و اسميرنوف 
 055/0  263/0  08/0 076/0  سطح معناداري

   تحقيق حاضر: منبع        
هستند، فرض صفر مبني  05/0داري در جدول فوق بيش از  با توجه به اينكه سطوح معنا 

. شود ميدرصد پذيرفته  95بر نرمال بودن توزيع متغيرهاي مورد بررسي با اطمينان 
. هاي رگرسيون رعايت گرديده است فرض دهد كه ديگر پيش همچنين، جدول زير نشان مي

 2و عامل تورم واريانس 1خطي متغيرهاي مستقل از دو خروجي تولرانس به منظور بررسي هم
خطي متغيرهاست  هرچه تولرانس نزديك به يك باشد نشان از عدم هم. استفاده شده است

عالوه بر اين، عامل تورم واريانس يك است . كه در اينجا دقيقاً عدد يك به دست آمده است
عالوه بر آن، استقالل خطاها با آزمون . كه اين مقدار گوياي مناسب بودن رگرسيون است

توان  قرار دارد، مي 5/2تا  5/1از آنجا كه اين آماره در بازه . رسي گرديدواتسون بر -دوربين
توان از رگرسيون براي آزمون فرضيات  نتيجه گرفت كه خطاها از يكديگر مستقل بوده و مي

هاي رگرسيون در تحقيق حاضر رعايت  فرض هاي موجود، پيش با توجه به داده. استفاده نمود
  .  ظ آماري مشكلي وجود نداردشده است، در نتيجه از لحا

  خطي و استقالل خطاها  آزمون هم ):13(جدول 
Tolerance VIF  واتسون - دوربين  

000/1 000/1  776/1  
   تحقيق حاضر: منبع    

هاي  رغم صحت و سنجش مناسب متغيرها و آزمون دهد كه علي بررسي فوق نشان مي  
ديگري غير از متغيرهايي كه در تحقيق هاي اجتماعي، متغيرهاي  آماري، در خود واقعيت

. اند، بر رفتارهاي محيط زيستي گردشگران تأثير دارند حاضر مورد بررسي قرار گرفته
بيني  بايست به دنبال عوامل ديگري براي بررسي و پيش هاي آتي مي بنابراين، در بررسي

 .رفتارهاي محيط زيستي بود
  

  
  

                                                            
1-Tolerance 
2-VIF 
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  نتيجه گيري
اي در حال رشد و در عين حال داراي اثرات مثبت و منفي محيط  گردشگري پديده  

به منظور كاهش اثرات منفي گردشگري الزم است تا . استزيستي بر مناطق گردشگرپذير 
لذا تحقيق . رفتارهاي محيط زيستي و عوامل مؤثّر بر آن شناسايي و مورد مطالعه قرار گيرد

زيستي گردشگران و عواملي كه بر آن تأثيرگذار پرداخته  حاضر به بررسي رفتارهاي محيط
تجربي پيشين، مدلي نظري جهت بررسي  هاي  بر اساس چارچوب نظري و پژوهش. است

بر اين اساس، رفتارهاي محيط زيستي . رفتارهاي محيط زيستي گردشگران طراحي شد
ر وابسته در نظر گرفته شد و متغيرهايي مانند نگرش گردشگران ساحلي به عنوان متغي

ها، چگونگي مسافرت  هاي محيط زيستي، فرصت محيط زيستي، دانش محيط زيستي، ارزش
و مدت زمان اقامت به عنوان ) در چادر يا مكان اسكان(، نوع اقامت )همراهان در سفر(

هايي مناسب جهت سنجش هر يك از  در نهايت، از گويه. متغيرهاي مستقل معرفي شدند
دهد كه ميانگين كلي ميزان  هاي تحقيق نشان مي يافته. بهره گرفته شداين متغيرها 

 6/11كه،  درحالي. است 5از  19/3 در بين گردشگران ساحلي محيط زيستيرفتارهاي 
درصد سطح  4/52درصد گردشگران ساحلي در سطح رفتارهاي محيط زيستي پايين، 

. گيرند زيستي باال قرار مي محيطدرصد رفتارهاي  3/24رفتارهاي محيط زيستي متوسط و 
گر آن است كه در مجموع ميزان رفتارهاي محيط زيستي گردشگران ساحلي  همين امر بيان

  .در سطح متوسط قرار دارد
برخالف تحقيقات پيشين كه بر معناداري عامل جنسيت در رفتارهاي محيط زيستي تأكيد 

به عبارت ديگر، گردشگران زن . دهد اند، نتايج اين تحقيق، چنين تفاوتي را نشان نمي داشته
توزيع سني جمعيت تحقيق نيز . و مرد از لحاظ ميزان رفتارهاي محيط زيستي تفاوت دارند

در طول مسافرت، رفتارهاي محيط ) سال به باال 40(  دهد كه گردشگران مسن نشان مي
بر . كنند مي تري را مورد مالحظه قرار داده و سازگارتر با محيط زيست رفتار زيستي مناسب

اين اساس، با توجه به جوان بودن جمعيت كشور و حتي تمايل بيشتر جوانان به مسافرت و 
ترها به رفتارهاي محيط زيستي مسئوالنه  هايي جهت سوق دادن جوان حل گردش، يافتن راه

  . رسد ضروري به نظر مي
افرت همراه با چگونگي مسافرت يا به عبارت ديگر، مسافرت به صورت مجردي و مس     

خانواده از جمله ديگر متغيرهايي بود كه در تحقيق حاضر به عنوان عامل فرضي مؤثّر بر 
با اين حال، نتايج تحقيق . رفتارهاي محيط زيستي در طول مسافرت در نظر گرفته شده بود

دهند كه ميزان رفتارهاي محيط زيستي در طول مسافرت ارتباط چنداني با  نشان مي
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عالوه بر اين، از فرضيات ديگر تحقيق، تأثير . ه صورت مجردي يا خانوادگي نداردمسافرت ب
هاي مسافرتي يا تهيه مكاني براي اسكان كه شامل اجاره اتاق،  اقامت در چادر(نوع اقامت 

ها در  بر رفتار محيط زيستي آن) هتل، ويال و حتي مهمان در منزل دوستان و آشنايان باشد
همچنين، ارتباط ميزان تحصيالت گردشگران . ن فرضيه نيز رد شدطول سفر بوده كه اي

  .ها با ميزان رفتارهاي محيط زيستي نيز مورد تأييد قرار نگرفت ساحلي، وضعيت تأهل آن
ها حاكي از  ضرايب همبستگي متغير وابسته با متغيرهاي نگراني محيط زيستي و فرصت    

همبستگي مثبت اما نسبتاً  05/0معناداري   هاي آماري در سطح آن است كه نتايج آزمون
محيط  با اين وجود، عوامل ديگر مانند دانش محيط زيستي، نگرش . ضعيفي وجود دارد

هاي محيط زيستي و مدت اقامت در محل با ميزان رفتارهاي محيط زيستي  زيستي، ارزش
  . گردشگران همبستگي ندارند

رفتارهاي محيط زيستي گردشگران، تر ميزان در پژوهش حاضر، براي بررسي دقيق
عالوه بر بررسي و سنجش تأثير متغيرهاي مستقل بر روي رفتارهاي محيط زيستي 

ها مورد  گردشگران، تحليل رگرسيوني چندمتغيره با حضور متغيرهايي كه همبستگي آن
. ندها در مدل باقي ما با اين حال، تنها متغير فرصت. تأييد قرار گرفت، انجام شده است

محاسبه شده است؛ اين مقدار  150/0به دست آمده، معادل ) R(همبستگي چندگانه 
با ميزان  150/0گر اين موضوع است كه متغيرهاي مزبور، به طور همزمان تقريباً  بيان

معادل ) R2(ضريب تعيين . رفتارهاي محيط زيستي گردشگران ارتباط و همبستگي دارند
رفتارهاي (درصد از تغييرات متغير وابسته  2/2حدوداً محاسبه شده است، يعني  022/0

شود و مابقي آن عوامل توسط متغيرهاي مذكور توضيح داده مي) محيط زيستي گردشگران
مشاهده شده مبني بر آزمون  Fنسبت . باشد كه خارج از اين بررسي هستندديگري مي

دار  سطوح آماري معني محاسبه شده است، كه در 074/5داري ضريب تعديل معادل  معني
گرچه مدل تحقيق حاضر معنادار محاسبه شده است، با اين حال با ). P=  025/0(است 

توان گفت كه عوامل ديگري هستند كه بر  توجه به ضريب تعيين به دست آمده، مي
هايي  بنابراين، لزوم اجراي پژوهش. اند رفتارهاي محيط زيستي بين گردشگران تأثير داشته

جستجوي عوامل اصلي مؤثّر بر رفتارهاي محيط زيستي بين گردشگران بپردازد، كه به 
  . محسوس است
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  پيشنهادات 
هاي اين پژوهش، پيشنهادهاي زير به منظور بهبود رفتارهاي محيط  با توجه به يافته

  :شود زيستي در ميان گردشگران ارائه مي
داده است كه ميزان رفتارهاي محيط زيستي هاي تحقيق حاضر نشان  با توجه به اينكه يافته -

تر است، لذا، پرداختن به چرايي و يافتن  در بين گردشگران مسن بيشتر از گردشگران جوان
ترها الزم و ضروري به نظر  هايي براي ارتقاء رفتارهاي محيط زيستي در بين جوان حل راه
 .رسد مي

) امكانات(ها  ط زيستي و فرصتنتايج تحقيق حاضر بيانگر آن است كه متوسط دانش محي -
با توجه با اينكه مناطق ساحلي ايران از جمله مناطقي . در سطح نسبتاً مناسبي قرار ندارد

است كه ساالنه به خصوص در ايام نوروز شاهد خيل وسيعي از گردشگران است، همين 
سازي و آموزش و در عين حال ايجاد امكانات و  حضور گسترده گردشگران، فرهنگ

 . طلبد زيست  را مي هاي الزم در جهت بروز رفتارهاي حامي محيط  رصتف

كننده رفتارهاي  نتايج تحقيق نشان داده است كه متغيرهاي مستقل موجود در مدل، تعيين -
گردد كه در آينده تحقيقات  بنابراين، پيشنهاد مي. محيط زيستي در بين گردشگران نيستند

ؤثّر بر رفتارهاي محيط زيستي گردشگران مورد بررسي بيشتري براي يافتن عوامل مهم و م
 .قرار گيرد
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