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تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر رفتارهای محیطزیستی گردشگران در
جاذبههای طبیعی و فرهنگی بیرجند
2

فاطمه جهانی شکیب *1و دلارام بخشی

 -1استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست دانشگاه بیرجند
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش محیطزیست دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت-09/90/62تاریخ پذیرش)09/09/62

چکیده:
ریشه مسائل محیطزیستی امروز را میتوان در رفتارهای غیرمسئولانهی انسانها با محیطزیست دانست .این رفتارها نیز تحت تأثیر عوامل
مختلف در محیط بروز مینمایند .محیطهای طبیعی و انسانی زمینهساز فعالیتهای گردشگری هستند و ممکن است رفتارهاا و فعالیات-
های تفریحی نامناسب گردشگران تأثیر منفی بگذارد و آنها را در معرض آسیب قرار دهد .این پژوهش با هدف مدلسازی رفتارهای محیط-
زیستی گردشگران در شهرستان بیرجند انجام شده است .در روش کار این پژوهش بهمنظور سنجش رفتاار گردشاگران (متغیار وابساته)،
متغیرهای موثر ادراکی ،رضایت ،نگرش و درگیری فعال (متغیرهای مستقل) از طریق توزیع پرسشانامه باین گردشاگران در جاهباههاای
طبیعی و فرهنگی شهرستان بیرجند ارزشیابی شدهاند .بدین ترتیب بعد از تکمیل پرسشنامه در جامعه گردشگران بیرجند در شش ماهاه
ابتدای سال  ،9718نتایج به روش رگرسیونی خطی با نرمافزار  SPSS 13.0تجزیه و تحلیل شدند .تحلیل آزمونهای اسپیرمن و پیرساون
حاکی از همبستگی بالا بین متغیرهای مورد مطالعه بود .در مدل رفتاری بدست آمده از تحلیل رگرسیونی در جامعه گردشاگران بیرجناد
نشان داد که دو متغیر ادراک گردشگران و رضایت آنها از مکانهای گردشگری و جاهبههای طبیعی بیرجند تأثیر زیادی بر رفتار آنها مای-
گذارد .درحالیکه متغیرهای نگرش و درگیری فعال در مدل رفتاری بیتأثیر بودند .در این مادل رفتااری میازان  Rو  R2بترتیاب مقادار
 0/11و  0/18بدست آمد که بیانگر قدرت برازش بالای مدل ا ست .از نتایج دیگر این تحقیق ،معنادار بودن تفاوت رفتاری در جنسیت ،سن
و میزان تحصیلات در جامعه گردشگران مورد مطالعه است .بهنظر میرسد رفتار محیطزیستی گردشگران ناشی از متغیرهای درونگرایاناه
افراد بوده است .بنابراین لازم است بهمنظور تقویت رفتار مسئولانه در گردشگران و ایجااد نگارش و درگیاری فعاال ،اقادامات آموزشای و
ترویجی از سوی سازمانهای مربوطه در دستور کار قرار گیرد.
کلید واژگان :مدل رفتاری ،ادراک محیطزیستی ،گردشگری ،رگرسیون ،بیرجند

* نویسنده مسئول؛ تلفن:

02071125059

ایمیلjahanishakib@Birjand.ac.ir :
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 .1مقدمه
بسیاری از مساائل محیطزیساتی ناشای از رفتارهاای
غیرمسئولانهی انسانها با محیطزیست است .فعالیت-
های گردشگری از گذشتهی دور ماورد توجاه جواماع
انسانی بوده است و با توجاه باه توساعهی روز افازون
ارتباطااات ،افاازایش مشاامگیر تعااداد گردشااگران و
درآمدهای ارزی حاصل از آن نظیار اشاتغال را ،بارای
جوامع بهدنبال داشته اسات ( Cawley & Marsat,

 .)2007شدت و ضعف فعالیتهای گردشگری بهطاور
نسبی متاثر از کارکردهاا و امکاناات و توانمنادیهای
موجود است (.)Seyedalipour & Eghbali, 2011
هنوز ناآگاهی قابل ملاحظهای در زمینهی ارتباط میان
فعالیتهای گردشاگری و محایطزیسات وجاود دارد.
دلیل این امر ممکن اسات نادرساتی و ناکاافی باودن
اطلاعات ،داشتن نگرشهای نادرست به محیطزیسات،
عدم مسئولیت در قبال محیطزیست و بسیاری عوامل
دیگاار باشااد .در عصاار حاضاار ،دغدغااهی اصاالی
سازمانهای بینالمللای و اندیشامندان ،پیشاگیری از
بروز معضلات محیطزیست و روند فزایندهی آن اسات.
انسان در حکم عامل تأثیرگذار و قرباانی ایان بحاران
بهشمار میرود .از اینرو اصلاح روناد بحاران محایط-
زیست به اعتقاد عموم صاحبنظران محایطزیسات در
گرو اصلاح آموزههای انسان و تغییر در نگرش ،بیانش
و دانش انساان نسابت باه سرنوشات خاود و محایط
پیرامونش است (.)Toome, 2000
در هر جامعهای به فراخور شرایط اجتماعی و فرهنگی
خاص آن ،افراد به محیطزیست خود واکنش یا رفتاار
مشخصی نشان میدهند که بررسی این رفتارهاا باه-
منظور برنامهریزی بارای سیاساتگذاری بارای حفا
محااایطزیسااات ضاااروری اسااات ( Hajizadeh

 .)meimandi et al., 2014رفتار پاساخی اسات باه

انگیزشی کاه از ساوی محایط پیراماون در موقعیات
معینی صاورت میگیارد ( .)Ritzer, 1995رفتارهاای
محیطزیساتی تحاتتاأثیر عوامال مختلاف ،باهویاژه
ارزشهای محیطزیستی ،باروز مییابناد ( Kaiser et

 .)al., 1999ارزشها ابزاری کارآماد بارای توصایف و
تبیااین شااباهتها و تفاوتهااا میااان افااراد ،گروههااا،
فرهنگها و جوامع هستند (.)Dallmeyer, 2006
درگیری شاامل علاقاه یاا تأکیاد اصالی آنهاا بارای
انتخاب فعالیاتهاای گردشاگری اسات .هنگاامیکاه
رضایت از محیطزیست و طبیعت مثبت است میتواند
بر رفتار محافظت از طبیعت تأثیر بگذارد .در مجماو
رضایت گردشگر ،در رابطه با مناطق ماورد بازدیاد ،باا
خدماتی که توسط مسئولین فراهم میگردد ،افازایش
ماییاباد ( .)Chiu et al., 2014نگارش ،مجموعاه
نسبتاً پایاداری از احساساات ،باورهاا و آماادگیهاای
رفتاااری اشااخاص ،اندیشااهها و گروههاساات ( Seif,

 )2001بنابراین محیطزیست جزیی از نظاام باورهاا و
احساسات تلقی میشود.
این پژوهش با هدف مادلساازی رفتارهاای محایط-
زیستی گردشگران در شهرستان بیرجناد کاه حااوی
مکانهای گردشگری و جاهبههای تااریخی و طبیعای
در هم آمیخته باوده ،انجاام شاده اسات .جاهباههای
تاریخی شامل مکانهای تاریخی و فرهنگای میشاوند
که از نظر میراث فرهنگی اهمیت بسیاری دارند و باه-
همین دلیل از نظر گردشگران بسیار جذاب و دیدنی-
اند .مهمترین این جاهبهها عبارتند از اماکن ماذهبی و
دیناای و تجاااری ماننااد مساااجد ،کلیساااها و معابااد و
بازارها ( .)Haydarichianeh, 2010بافت تاریخی باا
ارزش کالبدی و فرهنگی نهفته در خود بهترین نشاانه
هویت شهری است .بنابراین ،در هویت دادن به شاهر،
بافت تاریخی نقش موثر و باارزی ایفاا مایکناد و در
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عین حال حیات و رشد این بافت مانع از بیهاویتی و

مطالعهای را بر روی  500نفر از افراد در دو منطقاه 2

فرسودگی شهر از درون شده و توسعه بایرویاه آن را

و  98شهر تهاران انجاام دادناد Salehi .و همکااران

محاادود مااینمایاد ( Shamaei & Poorahmad,

( )1091رفتارهای محیطزیستی گردشاگران ساواحل

 .)2005معمولاً کل بافت تاریخی شهر را بهمنزله یا

بوشااهر در ایااام نااوروز را بررس ای نمودنااد Fazeli .و

جاهبه مطرح میکنناد .بناابراین ،در هویات دادن باه

 )1097( Jafarsalehiدر پژوهشی دیگار باا بررسای

شهر نقش موثر و بارزی را ایفا میکناد ( Teymoori

شااکاف نگاارش ،دانااش و رفتااار زیسااتمحیطاای

 .)and Karami, 2014در این پژوهش با تاکید بافت

گردشگران با استفاده از نارمافازار  ،SPSSارزشهاای

تاریخی شهر بیرجناد نیاز در کناار ساایر مکاانهاا و

محایطزیسااتی ،درک منااافع زیسااتمحیطاای ،تصااور

جاهبههای گردشگری مورد توجه قارار گرفتاه اسات.

فرهنگی و درگیاری فعاال فرهنگای بارآورد گردیاده

مرور مطالعات گذشته تا کنون پیرامون رفتار محایط-

است .همچنین محققان بسیاری در سراسر جهاان باه

زیستی بیانگر تنو و تعدد در مکانها و روشها اسات

مسئله سنجش رفتار محیطزیستی پرداختهاناد بطاور

که در ادامه به مند نمونه در ایران و جهان اشاره شده

مثااال  Bayarو  )1003( Jollyدر مطالعااهای رفتااار

اساات Ferdowsi .و همکاااران ( )1003در پژوهش ای

محیطزیستی و حالات اجتماعی -اقتصادی کشااورزان

رابطهی باین داناش زیساتمحیطای و نگارشهاا باا

مزرعه را از طریق رابطه بین داناش محایطزیساتی و

رفتارهای محافظت از محیط بررسی نمودند .براساا

رفتااار محیطزیسااتی در امریکااا بررساای نمااودهانااد.

یافتااههای تحقیااق  )1090( Salehiمشااخص شااده

 )1003( Schmidدر مطالعهای تحت عنوان از قصاد

است که گروههای سنی مختلاف ،رفتارهاای محایط-

و نیاات ،تااا عماال :نقااش آگاااهی محاایطزیسااتی

زیستی متفاوتی را نشان میدهنادNoori kermani .

دانشجویان ،دریافت که نقش آموزش محیطزیستی بر

و همکاران ( )1001در پژوهشی باه دلایال متعاددی

نگرش و رفتارهای محیطزیساتی دانشاجویان و درک

مون مقصد ،مسیر عبور و مراکز ارائهی خدمات بارای

آنهااا از پااارادایم نااوین مح ایطزیسااتی ،اهمیاات دارد.

گردشااگران دارای اهمیاات ،و حجاام ورودی بالااای

 )1090( Ayodejiدریافت که آگاهی محیطزیستی و

گردشگران با استان کردستان در هر ساال را نشاان از

شااناخت مسااائل مح ایطزیسااتی ،متغیاار مااوثری باار

وجود ظرفیات بالاای جاذب گردشاگران دانساتهاناد.

رفتارهااای محیطزیسااتی میباشااد Chen .و Chen

 Seifoddiniو همکاران ( )1001کیفیات و ظرفیات

( )1090به بررسی کیفیت تجربه شاده ،ارزش ادراک

الگاوی رفتااری

شده ،رضایت و تمایلات رفتاری در گردشگران میاراث

گردشااگران و جامعااهی میزبااان ساانجش نمودنااد.

فرهنگای پرداختنااد Chiu .و همکاااران ،در پژوهشاای

 Taghvaeiو  )1099( Safarabadiبه بررسی نقاش

دیگر ( )1095به بررسی رفتار مسئولانه محیطزیستی

ماادیریت شااهری در دسااتیابی بااه توسااعهی پایاادار

در اکوتوریسم .تمایز این پاژوهش در میاان مطالعاات

گردشااگری شااهر کرمانشاااه پرداختنااد Adhami .و

صورت گرفته در بکارگیری مهار متغیر مستقل نظیار

 )1099( Akbarzadehدر تحقیقی با عنوان بررسای

ادراک ،رضااایت ،نگاارش و درگیااری فعااال بااهعنااوان

عوامل فرهنگی موثر بار حفا محایطزیسات تهاران

عوامل موثر در رفتار محیطزیستی و تعیین شااخص-

گردشگری شهر اصفهان را بر اساا
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از آنهاا در قالاب گویاه جهات

میزان بارندگی نیز کام مایباشاد .همچناین در دهاه

های مربوط به هر ی

کمیسازی آنهاا و سانجش رفتاار مسائولانه در باین

اخیر و به خصاوص بعاد از انحلاال خراساان بازر

و

گردشگران شهری است که در آن اخیرا فعالیاتهاای

تاساایخ خراسااان جنااوبی بااه مرکزیاات بیرجنااد،

گردشگری رونق گرفته است.

دگرگونیهای اقتصاادی ،اجتمااعی ،سیاسای و رشاد

 .2مواد و روشها

شتابان شهر منجر به تحولات عمیقی در کالبد شاهر و
کاربریهای آن شده است .اثرات این دگرگونیهاا کاه

 .1-2محدوده و قلمروی مورد مطالعه

بهصورت تغییر شکل کالبادی و توساعه تبلاور یافتاه،

شهرستان بیرجند ،مرکز استان خراسان جنوبی دارای

نتایج نامناسبی در پای داشاته اسات .در میاان بافات

مساحت  952102کیلومتر مربع است .این شهر دارای

شهر بیرجند مکانهای گردشگری طبیعای و تااریخی

موقعیاات جغرافیااایی بااین  71ْ ,27عاارض شاامالی

متعددی شاکل  9از قبیال ار

کلااه فرنگای ،باا و

و  21ْ ,91طول شارقی و در حاشایه شامال شارقی

عمارت اکبریه ،بند دره ،با و عمارت شوکتآباد ،باا

دشت لوت قرارگرفته است که از اطراف توسط رشته-

و عمارت رحایمآبااد ،باا و عماارت امیارآبااد ،باا و

کوهها محصور شده است .جمعیت این شهر بر اساا

عمارت منظریاه ،مساجد جاامع مهاار درخات ،قلعاه

سرشااماری نفااو

و مسااکن در سااال  9712معااادل

 1212200نفر میباشد .بهطور کلی میتوان گفت این
شهر جز اقلیمهای خش

و سرد محساوب مایشاود.

بیرجند ،بافت تاریخی شاهر ،مدرساه شاوکتیه ،مازار
شااهدای دره شاایخان (بقعااه شااهدای باقریااه) و بااا
شوکتآباد وجود دارد.

تفاوت دما بین شب و روز ،زیاد ،رطوبت نسبی ،کام و

شکل  -1موقعيت مکانهای گردشگری طبيعی و تاریخی شهرستان بيرجند

صفحه 135

تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر رفتارهای محیطزیستی گردشگران...
بر رفتار شناسایی شدند ،سپخ شاخصهای مربوط به

 .2-2روش و ابزار تحقیق

هر ی

پژوهش حاضر از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی با

پرسشنامه مشخص شدند .سپخ حجم نمونه لازم در

ماهیت کیفی -کمی است و از نظر نحوه گردآوری

شهرستان بیرجند با استفاده از فرمول کوکران رابطه

دادهها جزو تحقیقات توصیفی ا همبستگی از نو

 ،9برآورد گردید.

علی -معلولی محسوب میشود .مخاطبین و جامعه

معادله  )9فرمول کوکران

آماری این تحقیق را مجموعه گردشگران شهرستان

 :Nحجم جامعه؛ : Z

بیرجند در شش ماهه ابتدای سال  9718تشکیل

9210؛ p=q=0.5؛  : dمقدار

میدهند .استان خراسان جنوبی پذیرای نزدی

از متغیرهای مستقل در قالب گویههایی در

برابر

اشتباه مجاز ()0/09> d >0/9

به

و نیم میلیون نفر گردشگر در سال است ( South

با توجه حجم جامعه آماری در جاهبههای گردشگری

Khorasan Cultural Heritage, Handicrafts
 .)and Tourism Department, 2015روش کار

شهرستان (حدود  512000نفر) و محدودیتهای
اجرایی پژوهش ،به کم

این پژوهش بصورت الگوی مفهومی در شکل  1به

استفاده ( 920 ،)d=0.08در نظر گرفته شد .افراد

تصویر کشیده شده است .ابتدا به منظور تعیین و

نمونه به تناسب مکانها و جاهبههای گردشگری

ی

بررسی رفتارهای محیطزیستی به کم

مرور پیشینه

معادله  9حجم نمونه مورد

شهرستان بیرجند انتخاب شدهاند.

موضو تحقیق ،متغیرهای مستقل (سازه) تاثیرگذار
شروع

ت یینامتغیفه ای اس زهه عااثفاگذارابفارلت رامحیطازیستی

ادراک

نگفش

رض یتا

درگیرررفعال ررر ا
مفت دارع

ت ییناش خصه عامفبوطه

تدویناواتکمیلاپفسشن مه

 تعیین حجم نمونه تعیین روایی پرسشنامه -تعیین پایایی ابزار تحقیق

بفرسیانفم ابودنادادهه اواتحلیلاهمبستگیابینامتغیفه

تحليل رگرسيونی متغيرهای مستقل و وابسته

تعيين معناداری رفتار در گروههای سنی ،جنسی و تحصيلی

شکل -2مدل مفهومی فرآیند پژوهش
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همچنین ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه حاوی

است .پاسخهای پرسش شوندگان در طیف لیکرت به-

پرسشهای مرتبط با سنجش متغیرهای مستقل نظیر

صورت خیلیکم ( ،)9کم ( ،)1متوسط ( ،)7زیاد ( )5و

ارزش ادراکی ،رضایت ،نگرش ،درگیری فعال و متغیر

خیلیزیاد ( )2جمعآوری شد .بعد از تعیین نرمال

وابسته رفتار محیطزیستی بوده است ،که برای هر

بودن دادههای از تحلیلهای همبستگی مربوطه

از این متغیرها مجموعه از شاخصها در نظر

تحلیل رگرسیونی

ی

استفاده گردید .سپخ به کم

گرفته شد .در این تحقیق ،پرسشنامهها در مکانهای

خطی با نرمافزار  SPSS 13.0تجزیه و تحلیل شدند.

گردشگری طبیعی و تاریخی حوزه شهرستان بیرجند

همچنین بهمنظور تکمیل بحث و تعیین معناداری

و پیرامون شهر مطابق با جدول  9توزیع شدند .روایی

رفتار محیطزیستی در گروههای جنسی (زن و مرد)،

پرسشنامهها با استفاده از نظر کارشناسان و

سنی (کمتر از  72سال و بیشتر از  72سال) ،سطح

متخصصان در حوزه گردشگری مورد بررسی و تأیید

تحصیلات (دانشگاهی و غیردانشگاهی) از نتایج آزمون

قرار گرفته است .بهمنظور تعیین پایایی ابزار تحقیق،

 t-testاستفاده گردید.

مقادیر آلفای کرونباخ مطابق با جدول 1محاسبه شده
جدول  -1موقعيت جغرافيایی توزیع پرسشنامه در مکانهای گردشگری طبيعی و تاریخی

طول جغرافیایی ()UTM

عرض جغرافیایی ()UTM

نام جاهبه طبیعی و فرهنگی
ار

بهارستان

303951

7071811

ار

کلاه فرنگی

300003

7071357

با و عمارت اکبریه

308255

7073031

با و عمارت رحیم آباد

303300

7070191

قلعه بیرجند

300182

7050537

مسجد جامع مهار درخت

300332

7050928

موزه خانه پردلی مشاهیر و مفاخر

303099

7071111

موزه میراث پهلوانی

300387

7050910

موزه مدرسه شوکتیه (موزه وقف)

303911

7050090

با و عمارت شوکت آباد

395013

7073710

با و عمارت حاجی آباد

390505

7070209

مزار شهدای دره شیخان

301912

7059008

با و عمارت منظریه

302309

7075110

سد تاریخی بند دره

303511

7077735

با و عمارت امیرآباد

011311

7071151

با و عمارت معصومیه

305120

7071083

با و عمارت بهلگرد

317138

7011535

زیارتگاه سلطان سید محمد

307080

7079708

بقعه سید ابراهیم رضا

157181

7055000
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تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر رفتارهای محیطزیستی گردشگران...
متوسط و با تغییرپذیری اندک از خود نشان میدهند.

 .3نتایج
مقادیر آلفای کرونبااخ بارای متغیرهاای پرساشناماه
همگی بالای  0/85محاسبه شدند که در حاد مناساب
بود .آماره میاانگین و انحاراف معیاار متغیرهاا بشارح
جدول  1در طیف  2دامنهای لیکرت محاسبه شده که

میانگین متغیرهای رضایت ،ادراک ،نگرش و درگیاری
فعال بهترتیب دارای بیشترین مقادیر بودند .همچناین
بیشترین میازان تغییرپاذیری متغیرهاای وابساته در
میان گردشگران متعلق به رضایت گردشگران بود.

بیانگر این است که گردشگران ،رفتاار بالااتر از ساطح
جدول  -2فهرست پایایی متغيرها و متغيرهای مورد مطالعه

متغیرها
(سازهها)

شاخصها

رفتارهااای من سعی میکنم محیطهای طبیعی و انسانی را بارای گردشاگری در شاهر انتخااب
محااااایط کنم.
زیستی ( )yمن از حیوان آزاری (گربه ها ،پرندگان و )...درهنگام گردشگری پرهیز میکنم.
من اگر در گردشگری شاهری ،گوناههاایی از حیاوانآزاری را در میاان گردشاگران،
مشاهده کنم به آن واکنش نشان میدهم.
من سعی میکنم بعد از بازدید ،عکخها و فیلمهای مناطق گردشاگری را در فضاای
مجازی برای معرفی بهتر آنا به اشتراک بگذارم.
من از میدن گلها در هنگام گردشگری اجتناب میکنم.
من حتی در صورت لذت نبردن از ی مکان گردشگری ،آنرا تخریب نمیکنم.
من از آلودهکردن خاک و آبهای جاری در هنگام گردشگری اجتناب میکنم.

تعداد
گویه

آلفای
کرونباخ

میانگین

انحراف
معیار

91

0/85

53/02

8/50

من از تخریب معماری منظر (مثل نوشتن یادگاری ،حکاکی ،مسباندن میزی به آنها و غیاره)
در مناطق گردشگری اجتناب مینمایم.

من سعی میکنم آسیبی به محیط گردشگری وارد نکنم و حداقل زباله نریزم.
من برای رفتن به مناطق گردشگری ،در صورت وجود از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنم.

من معمولاً به تابلوها و پیامهایی که در مکانهای گردشگری نصب شده است ،توجاه
میکنم.
من به مطالعه مطالبی درباره مگونگی حف و عدم تخریب محیطزیسات منااطق گردشاگری
شهری علاقهمندم.

ادراک
()X1

من معتقدم باید از مکانهای طبیعی و تاریخی بهخاطر لذت و آرامشای کاه از آنهاا
میگیریم ،حفاظت و حراست شود.
من برای همه موجودات اعم از انسان ،حیوانات و گیاهان حق زیستن قائل هستم.
من معتقدم که حیوانات باید از حقوق قانونی برخوردار باشند.
من معتقدم که از طبیعت در جنبههای ناملمو
گردد.

1

0/10

0/90 71/98

آن مانناد آب ،خااک و هاوا بایاد محافظات

من معتقدم که نگهداری حیوانات در اسارت باید ممنو شود.
من معتقدم در برابر خداوند بهدلیال اعماالی کاه محیطزیسات را تخریاب میکناد،
مسئول هستم.
من معتقدم که طبیعت و سرمایههای طبیعی بهتنهایی ارزشمند هساتند ،ناه صارفاً باهخااطر
استفاده انسان در گردشگری.

من معتقدم که صرف بخشی از درآمد برای بازدید از مناطق گردشگری ،مفید و لاازم
است.
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ادامه جدول  -2فهرست پایایی متغيرها و متغيرهای مورد مطالعه

متغیرها
(سازه-
ها)

شاخصها

رضااایت من در اینجا به واسطه سایر گردشگران ،با فرهنگهای دیگر آشنا شدم.
فضای اجتماعی این مکان ،برای گذران اوقات فراغت مناسب است.
()X2
مدیریت گردشگری در این مکان هماهنگ با تقاضا و نیازهای گردشگران است.
من از وضعیت بهداشت و پاکیزگی این مکان رضایت دارم.
ساختمانهای احداث شده در این مکان با طبیعت آن ،متناسب است.
به واسطه وجود این مکان ،آلودگی صوتی در شهر کاهش یافته است.
راههای دسترسی به این مکان سریع و آسان است.
من از آرامشبخش بودن طبیعت و مشمانداز فضای سبز این مکان رضایت دارم.
امنیت گردشگران در این مکان مطلوب است.
وضعیت مناسب تسهیلات و خدمات رفاهی این مکان در جذب بیشتر گردشاگران ،ماوثر
است.
مناظر طبیعی در این مکان ،مناسب است.
به واسطه وجود این مکان ،در بین جامعه میزبان گردشگری ،همدلی ،افزایش یافته است.

تعداد آلفای
گویه کرونباخ

91

0/11

میانگین

انحراف
معیار

55/02

90/20

به واسطه وجود این مکان ،در بین جامعه میزبان و جامعه گردشگران ،همدلی افزایش یافته است.

نگارش
()X3

به نظر مان ،مساائل و مشاکلات گردشاگری توساط گردشاگران (اساتفاده از صاندوق 3

0/82

5/18 11/30

انتقادات و پیشنهادات) بهخوبی مطرح میگردد.
به نظر من ،مداخله و تخریب در طبیعت پیامدهای ناخوشایندی دارد.
به نظر من ،به واسطه تلفیق تکنولوژیهای بومی و مدرن ،مایتاوان مشاکلات محایط-
زیستی گردشگری را حل نمود.
به نظر من ،باید هزینه کرد در بخش گردشگری شهری را جهت بهبود و گسترش آن در
اولویت قرار داد.
به نظر من ،کاهش میزان استفاده از ظروف یکبار مصرف در گردشگری ،موجاب کااهش
تولید زباله می-گردد.
به نظر من ،گردشگری موجب رونق اقتصادی در منطقه میگردد.
به نظر من ،حف محیطزیست طبیعی در منطقه گردشگری مهمتر از ایجااد مکانهاای
اقامتی در آنجا برای گردشگران است.

درگیری به نظر من ،باید ایجاد تسهیلات رفاهی در منطقه برای گردشگران فراهم گردد.
به نظر من ،باید آموزش صحیح به شهروندان در خصوص حفاظت از محیطزیست منطقه
فعااال
توسط ادارات مربوطه صورت بگیرد.
()X4
به نظر من ،باید کودکان و نوجواناان را در منطقاه گردشاگری باه حراسات از طبیعات
تشویق کرد.
به نظر من ،باید از اینترنت برای کسب اطلاعات در مورد گردشگری ،استفاده نمود.
به نظر من ،باید در تشکلهای گردشگران بهمنظور بهبود گردشگری در منطقه ،شارکت
نمود.
به نظر من ،باید پیامهای اخلاقی در مورد حف محیطزیست تهیه نمود و آن را در باین
گردشگران در هبار مراجعه به مناطق گردشگری ،توزیع کرد.
به نظر من ،باید هر گردشگر زباله تولیدی خود را در مناطق گردشگری در پایان بازدید،
جمعآوری کند.

8

0/10

2/83 12/75
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تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر رفتارهای محیطزیستی گردشگران...
به منظاور بررسای نرماال باودن دادههاای از آزماون

درگیری فعال گردشاگران از توزیاع نرماال برخاوردار

کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید .تحلیال نتاایج

نبودند .بنابراین تحلیل همبستگی متغیرها با اساتفاده

این آزمون مطابق باا جادول 7نشاان داد ،متغیرهاای

از دو آزمون اسپیرمن و پیرسون انجام گردیاد .نتاایج

رفتار محیطزیستی و رضایت گردشگران نرمال بودناد

تحلیاال همبسااتگی حاااکی از همبسااتگی زیاااد بااین

(>  )0/02و متغیرهای ادراک محیطزیستی ،نگرش و

متغیرهای مورد مطالعه بود (جدول .)5

جدول  -3نتایج آزمون نرمال بودن داده ها با کولموگروف اسميرنوف

سازههای موثر رفتار
Sig.

ادراک

رضایت نگرش

درگیری فعال

0/009 0/003 0/731 0/009 0/035

جدول  -4تحليل همبستگی اسپيرمن و پيرسون برای متغيرهای مستقل و وابسته موثر

سازههای موثر

تحلیل همبستگی اسپیرمن
رفتار

رفتار
ادراک
رضایت
نگرش
درگیری

ادراک

رضایت

تحلیل همبستگی پیرسون

نگرش

رفتار

درگیری

0/175** 0/782** 0/751** 0/090** 9/000
0/019** 0/033** 0/500** 9/000
**0/578** 0/531
9/000
**0/890
9/000
9/000

ادراک

رضایت

نگرش

درگیری

0/507** 0/219** 0/773** 0/215** 9/000
**0/022** 0/010** 0/709
9/000
**0/517** 0/533
9/000
**0/382
9/000
9/000

همبستگی در سطح  0/09درصد معنادار است (دو دامنه).

در نهایت باا انجاام تحلیال رگرسایون خطای ،مادل

در این پژوهش در مراحال مختلاف اجارای پاژوهش

رفتاری گردشگران بهصاورت معادلاه  1بدسات آماد.

همواره با محدودیتهاایی نظیار کمباود گردشاگر در

مدلسازی رفتار محیطزیستی گردشگران شهر بیرجند

مکانها ،تعطیلی برخی مراکاز در سااعات غیاراداری،

نشان داد که ادراک گردشگران تأثیر زیادی بار رفتاار

کمبود پیشینه تحقیق در منطقه مورد مطالعه و عادم

آنهااا ماایگااذارد ( )p value = 0.000و همچنااین

توانااایی مقایسااه بااا نتااایج آنهااا بااوده اساات .ایاان

رضایت آنها تأثیر مثبتی در رفتار آنها را نشان میدهد

محدودیتها بهطور معمول اگرمه مانع اجارای طارح

( .)p value = 0.018در این مدل میزان  Rو  R2به-

نیست اما از دقت بالا تا اندازهای مایکاهاد .همچناین

ترتیب مقدار  0/11و  0/18بدست آماد ( = p value

این محدودیتها توسط پژوهشگر قابل مدیریت است،

 .)0.000بنابراین اعتبارسانجی مادل نشاان داد ایان

به طور مثاال در هنگاام مواجهاه باا جمعیات انادک

مدل از قدرت برازش بالایی برخوردار است .لازم بههکر

گردشگر ،در این پژوهش سعی شده است از هتلهاا و

متغیرهای نگرش محیطزیستی ()p value = 0.888

مجموعههای اقامتی موجود در ساطح شاهر اساتفاده

و درگیری فعال ( )p value = 0.639به دلیل ارتباط

گردد ،زیرا آنها تجربه بازدید از مناطق مورد مطالعه را

ضعیف و معنادار نبودن وارد معادله نشدند.

داشتهاند و توانایی پاساخ در فضاای بیارون از محایط

معادله)1
 :Yرفتار محیطزیستی :X1 ،ادراک :X2 ،رضایت

Y

گردشگری را دارند.

 .4بحث و نتیجهگیری
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مدلی بنا شده اسات کاه رفتاار

و در نتیجه باعث افزایش رفتاار مسائولانهی محایط-

مسئولانه محیطزیستی گردشگران را با مهار مشخصه

زیستی آنان خواهد شد .نتایج بهدسات آماده نیاز در

ادراک ،رضایت ،نگرش و درگیری فعال بررسای مای-

این پژوهش باا نتاایجی  Davisو همکااران در ساال

نماید .نتایج نشان داد متغیرهای ادراک گردشاگران و

 1099و نیز نتایج  Highamو  Lee ،)2002( Carrو

رضایت در بروز رفتار مسئولانه در شهرساتان بیرجناد

 )2005( Moscarboو  )9112( Oramsهمسو بوده

نقش مثبتی دارد در حالیکه نگرش و درگیاری فعاال

است .در حالیکاه درگیاری فعاال و نگارش در باروز

تأثیر مندان مهمی در بروز رفتار مسئولانه گردشگران

رفتااار مساائولانه محاایطزیسااتی در ایاان پااژوهش

ایفا نکرده است .نتایج این پاژوهش باا نتاایج  Tasiو

تأثیرگذار نبوده است .در نتیجه طباق ایان پاژوهش،

 )1003( Chenکااه بیااان کردنااد ادراک گردشااگران

ادراک گردشگران و رضاایت آناان کلیاد اصالی باروز

تأثیر زیادی بر رضایت گردشگران مایگاذارد ،تطاابق

رفتار مسئولانهی محیطزیستی است .همچناین نتاایج

دارد .در ایاان تحقیااق نیااز رضااایت گردشااگران شااهر

آزمااون مقایسااه میااانگین در گااروههااای مسااتقل

بیرجند از فعالیت گردشاگری دیاده شاده اسات .هار

جنسیتی ،سنی و سطح تحصیلات در جدول  2نشاان

مند که ضریب رضایت در مدل رفتاری بدسات آماده

میدهد ،رفتاار محایطزیساتی در گاروههاای زناان و

( )0/921نسبت به ادراک ( )9/081پایین اسات .ایان

مااردان مطااابق بااا آزمااون لااوین معناایدار اساات

نتیجه میتواند ناشی از پراکنش زیاد در پاساخهاا باه

( )Sig value: 0/009ولی در دو دامنه بین هیچکدام

سبب بالا بودن انحراف استاندارد رضاایت گردشاگران

از متغیرهای مورد مطالعاه نسابت باه زناان و ماردان

نسبت باه میاانگین رضاایت در افاراد پرساششاونده

تفاوت معنیدار وجود نداشته است .در مورد رفتاار در

باشااد ،باادین معناای اساات کااه برخاای گردشااگران از

گروههای سنی جوان (پایینتار از  72ساال) و مسان

خدمات و امکانات موجود در مکانهای ماورد مطالعاه

(بالای  72سال) نیز در نتایج تحلیال لاوین درگیاری

رضایت کافی داشتهاند و برخای قائال باه ایان ساطح

فعال ( )Sig value: 0/000معنادار باوده ولای باا دو

خدمات نبودهاند .از آنجا که وقتای گردشاگران فوایاد

دامنااه رفتااار ( )Sig value: 0/000معناایدار بااوده

اهمیت و حضور در مکانهای گردشگری را بدانند باه

است.

این پژوهش بر اسا

موضوعات محیطزیستی نیز بیشتر علاقهمند میشاوند
جدول  -5نتایج آزمون مقایسه ميانگين و معناداری در گروههای مستقل

رفتار

ادراک

رضایت

نگرش

درگیری فعال

جنسیت

 Sig.در Leven
 Sig.در  t-testدو دامنه

0/009
0/118

0/573
0/157

0/000
0/152

0/025
0/033

0/190
0/811

سن

 Sig.در Leven
 Sig.در  t-testدو دامنه

0/302
0/000

0/992
0/079

0/929
0/058

0/117
0/091

0/000
0/070

تحصیلات

 Sig.در Leven
 Sig.در  t-testدو دامنه

0/007
0/817

0/020
0/330

0/011
0/008

0/729
0/233

0/905
0/813

همچنین در مقایسه میانگین رفتااری محایطزیساتی

بین افاراد باا تحصایلات دانشاگاهی (لیساانخ ،فاوق
صفحه 180

تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر رفتارهای محیطزیستی گردشگران...
لیسااانخ و دکتااری) و غیاار دانشااگاهی (دیااپلم و

محیطزیستی و رفتار را داشاته باشایم Ojedokun .و

زیردیپلم) با آزمون لوین متغیرهای رفتار (Sig 0/007

 )1090( Balogunمعتقدند کاه بارای ایجااد رابطاه

 )value:و رضایت ( )Sig value: 0/011معنادار بود

نیرومنااد بااین نگاارش و رفتارهااای محاایطزیسااتی

از متغیرهاای ماورد

مسئولانه ،نیاز به گرفتن مشاوره از کارشناساان خباره

ولی با دو دامناه باین هایک یا

مطالعه تفاوت معنااداری وجاود نداشات .در مجماو

در حااوزه نگاارشهااای انسااانی ماننااد روانشناسااان

مدل رفتااری اصالی ایان پاژوهش حاصال از تحلیال

محیطزیست ،روانشناسان اجتماعی و سایر رشتههای

آماری متغیرهای موثر بر رفتار مسئولانه محیطزیستی

مرتبط است تا بتوان استراتژیهای تغییار نگرشای را

اساات .ادراک گردشااگران از مناااطق گردشااگری و

طراحی کرد تا با تقویت عازت نفاخ و درک از خاود،

جاهبههاای طبیعای شهرساتان بیرجناد بار افازایش

رفتارهای محیطزیستی را تقویت نمود .بنابراین مای-

حساسیت گردشگران در مورد محیطزیست میافزایاد

توان نتیجه گرفت در مطالعه انجام شده به دلیل نباود

که بدین سبب موجب افزایش رضایت گردشگران نیاز

رابطه بین نگرش و رفتار ،نیازمناد بکاارگیری نظارات

وجود محیط-

کارشناسان حوزه آموزش محیط زیست خاواهیم باود

زیست را به گردشگران یادآوری میکند .لازم به هکار

تا گامی در جهت تغییر و تقویت نگارشهاای محایط

است که هر مقدر سطح آگااهی گردشاگران افازایش

زیستی برداشته شاود .همچناین ایان مادل رفتااری

یابد به موجب آن درگیری فعال آناان نیاز در منااطق

نشان میدهد که ادراک گردشگران و رضایت آنان اثار

مورد نظر افزایش مییاباد کاه ایان خاود نیاز سابب

میانجیگر را دارند و بنابراین در حال حاضر راننادگان

افزایش مسئولیتپذیری آنان میگردد .علااوه بار ایان

اصلی باروز رفتاار مسائولانه محایطزیساتی ،ادراک و

درگیری فعال ،بر جنبه روانشناسی تأکید دارد که باا

رضایت آنها هستند هرمناد کاه بارای تقویات دیگار

افزودن اهمیت این متغیر باهصاورت غیرمساتقیم بار

متغیرها نیز میتوان راهکارهایی ارائه نماود .از آنجاا

رفتارهااای مساائولانه محاایطزیسااتی تااأثیر بساازایی

که نگرش محایطزیساتی احساساات خوشاایند و یاا

میگذارد .نکته مهم در نتایج حاصله ،ایان اسات کاه

ناخوشایند درباره ویژگایهاای محایط فیزیکای و یاا

این نتایج حاکی از آن است کاه باین نگارش و رفتاار

مسئلههای مربوط به آن است ،مورد توجاه قارار دادن

محیطزیستی رابطه معناداری وجود ندارد .همانطورکه

گویههای مربوط نگرش به اهمیت آن در افزایش رفتار

بعضی از محققان استدلال میکنند که احراز نمره بالاا

مسئولانه محیطزیستی گردشگران موثر است .با توجه

در نگرش محایطزیساتی نشااندهناده جهاتگیاری

به نتایج بدست آمده و نو گویههای تعیین کننده در

زیستبومگرایانه است و قاعدتاً باید منجر باه باورهاا و

متغیار مسااتقل رضااایت مایتااوان گفاات در طراحاای

نگاارشهااای محاایطزیسااتی شااود .اگاار مااه منااین

گردشااگری شااهری بایااد بااه نیازهااای گردشااگران و

باورهایی ممکن است باه نوباه خاود بار رفتاار تاأثیر

خدمات و تسهیلگری برای آنان توجه نمود .با وجاود

بگذارند اما موانع و امکاناتی که در شارایط خااص بار

اینکه گردشاگری شاهری در دنیاا یکای از مهمتارین

رفتار محیطزیستی تأثیر میگذارند و مانع از این می-

صنعتهاا محساوب مایشاود اماا هماه گردشاگران

شوند که ما انتظار رابطه قوی بین پارادایمهاای ناوین

بیرجند توجه بالایی به حفاظت از محیطزیست ندارند

میگردد .زیرا فواید ملمو

و ناملمو
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 بنابراین بهعنوان ی.نیست

(میانگین بالای ادراک محیط زیستی و انحاراف معیاار

است بهمنظور تقویت رفتار مسئولانه در گردشاگران و

 با توجه باه.)اندک در ادراک گردشگران دیده میشود

 اقادامات آموزشای و،ایجاد نگارش و درگیاری فعاال

-نتایج این پژوهش پیشنهاد میشاود مسائولان و هی

ترویجی از سوی سازمانهای مربوطاه در دساتور کاار

نفوهان در حوزه گردشاگری شهرساتان بیرجنادبرای

پیشانهاد پژوهشای

 در نهایت در قالب ی.قرار گیرد

انتقال دانش و آگاهی گردشگران درباره محیطزیسات

در آیناده نیااز مایتااوان گفات باارای سانجش رفتااار

توجه بیشتری صرف نمایند تا بنیه رفتاری گردشگران

محیطزیستی از مدلهای آمااری انعطاافپاذیر نظیار

 از آنجاا کاه ادراک و رضاایت از جملاه.تقویت گاردد

به حجم نمونه و نرماال

درونای گردشاگران محساوب

معادلات ساختاری که حسا

.بودن دادهها نیستند استفاده گردد

میشود و نگرش محیطزیستی و درگیری فعاال جازو

تقدیر و تشکر

 میتوان نتیجه،عوامل ناشی از اقدامات بیرونی هستند

این تحقیق در قالب طرح پژوهشی به شاماره ابلاغیاه
 و باا اساتفاده از9718/09/18  مورخ9718/د/1203
اعتبارات پژوهشی دانشگاه بیرجند انجاام شاده اسات
.که بدینوسیله تشکر و قدردانی میشود
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