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 چکیده

تحقیق  رود.شمار میبه طبیعی منابع ازاست که ابزاری مناسب برای حفاظت  گردشگری مهم هایگونه از یکی محور،طبیعت گردشگری   

قة ریزی شده در منطتحلیل رفتار مشارکتی گردشگران در حفاظت از جنگل بر مبنای نظریة رفتار برنامه پیمایشی حاضر با هدف-توصیفی

 گیرینمونه روش بودند که با نموده بازدید گلمنطقة جنگلی قلعه از که گردشگر 360 منظور،  آباد انجام شد. بدینگل شهرستان خرمجنگلی قلعه

نظرسنجی  ها با استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ساختنامه محققها از پرسشآوری دادهبرای گرد .گرفتند قرار مورد پیمایش دسترس در

 ست آمد.دگیری و مدل ساختاری بهمتخصصان تأیید و روایی سازه و پایایی ابزار نیز از طریق بررسی برازش مدل در دو سطح مدل اندازهاز 

زیست گرایانه درصد از نیت و رفتار محیط 73و  63ترتیب به (TPB) ریزی شدههای تحقیق نشان داد که مدل اولیه رفتار برنامهیافته

کنترل رفتاری ، (ATTنگرش )ریزی شده شامل کند.  سه متغیر اصلی  نظریة رفتار برنامهتبیین می گردشگران را در حفاظت از جنگل

حفاظت از جنگل  داشتند. همچنین در ها تأثیرات مثبتی بر قصد گردشگران در بود که همة آن( SNهنجار ذهنی )و  ( PBCشده )درک

درصد قدرت تبیین متغیر رفتار گردشگران افزایش  0( EC)زیستی ریزی شده با گنجاندن متغیر نگرانی محیطتئوری توسعة یافته رفتار برنامه

نند در حفظ توامی بر آن  کیدتأگذاران با عنوان مهمترین فاکتور شناسایی شد، بنابراین سیاستدر تحقیق حاضر نگرش گردشگران بهیافت. 

های حمایتی برای حفاظت از جنگل با تأکید بر مشارکت گردشگران . از سوی دیگر الزم است که سیاستثر باشندمنابع طبیعی و جنگل مؤ

 تدوین و اجرا شود.
 

 شدهدرک یکنترل رفتار ی،شده، نگرش، هنجار ذهن ریزیبرنامهرفتار  یةنظر محور،یعتطب یگردشگر :واژگان یدکل
 

 

 

 

 

                                                      
  نویسنده مسئولaleknia.r@Lu.ac.irm 



 1041 پاییز ،3 شماره ،57 دوره طبیعی، زیست محیط  

 353صفحه 

 

 مقدمه

 روز یهاصنعت نیرشدتر حال در از یکی یگردشگر

 ستیزطیمح مصرف ینوع ،یزیچ هر از شیب که استیدن

 یور رنده،یپذ طیمح یهایژگیو به توجه با و شودیم یتلق

 (. 2019et alEsmaeili zadeh ,.) است رگذاریثأت طیمح

 یگردشگر ای سمیاکوتور یگردشگرمختلف انواع از یکی

 .شد جهان اتیادب وارد 1754 ةده از که است محورعتیطب

 یعیطب مناطق از دیبازد به گردشگران ،یگردشگر نوع نیا در

 اساس بر .;Lee, 2013) (Andereck, 2009  پردازندیم

 ساالنه یجهان رشد ،سمیاکوتور یالمللنیبآمار انجمن 

 نیا .تاس بوده یگردشگر متوسط رشد برابر سه سم،یاکوتور

 لیتشک را یگردشگر یجهان بازار از درصد 34حدود بخش

 مطالعات جینتا(. Najjarzadeh et al., 2017) دهدیم

 یهاستگاهیز از دهایبازد ریچشمگ شیافزا که است داده نشان

 و تیفیک جیتدربه و زمان مرور به بکر مناطق نیا ،یعیطب

. (Miller et al., 2015) داد خواهند دست از را خود ییبایز

در  انزیربرنامه توجه امروزه کهاست  یاز منابع یکها یجنگل

به خود جلب  شیاز پ شیرا ب محورعتیطب یامر گردشگر

 .(Motamedi Barabadi et al., 2020است ) کرده

 و مدت کوتاه در یجنگل و یعیطب یاراض در سمیتور

 شپوش یهاگونه تعداد و تنوع در راتییتغ موجب بلندمدت

 بر افزون Jahani and Safariha, 2020).) شودمی یاهیگ

 بیآس موجب است ممکن جنگل در یتفرج یهاتیفعال ن،یا

درختچه و ندرختا ارتفاع کاهش ،یزادآور و هانهال یدگید

 ,.Hegetschweiler et al) شود یاگونه بیترک رییتغ و ها

 دارد، وجود مشکالت نیا یبرا  ییهاحل راه چه  اگر  .(2009

 دباشن داشته ندآیفر  نیا  در یفعال نقش  دیبا زین نگردشگرا اما

 ,Mehmetoglu) سازند ترسازگار طیمح با را خود رفتار و

 شناخت و گردشگران دوستانهطیمح رفتار درک (.2010

 ةبرنام به دنیرس جهت یاساس ةالزم آن، بر ثرأم عوامل

 است محورعتیطب یگردشگر ةنیزم در یحفاظت

(Ramkissoon et al., 2013.) یبرا راه نیبهتر قتیحق در 

                                                      
1Baldro 

 است، گردشگران بر تمرکز زیستیطیمح یداریپا شیافزا

 مورد مکان در دوستانهطیمح یرفتار داشتن با گردشگران

 ستیز طیمح مخرب اثرات کاهش در یمهم نقش دیبازد

 Shao نهیزم نیا در(. Juvan and Dolnicar, 2016) دارند

 یهاتیفعال در گردشگران فعال مشارکت رفتار به(، 3410)

 اثر بخاطر مشارکت. دارد دیکأت ستیزطیمححفاظت از 

 ندیفرآ و تیفعال کی به مردم نگرش بر که یابالقوه

 یاهمدل در مهم یرفتار ریمتغ کی دارد، هاآن یریگمیتصم

 وجود .(Jafari et al., 2017) است کننده مصرف یرفتار

 در یمهم اریبس عامل تواندیم هایریگمیتصم در مشارکت

 .(Nguyen, 2009) باشد یحفاظت یهابرنامه تیموفق

ردشگران گ یمشارکت رفتار لیتحل یبرا یابزار دیبا بنابراین

 افراد لیتما رییتغ یبراگرفت.  بکار هاجنگل از حفاظت در

 بودن خطر معرض در قیطر از آنان یباورها رییتغ به دیبا

 که باشند باور نیا بر افراد اگر رایز نمود، اقدام یجنگل منابع

 نیا در یاساس اقدام همواره هستند ینشدن تمام یجنگل منابع

 بر 1بالدرو  (.De Bruijn, 2010)  ردیگینم صورت نهیزم

-یاجتماع یساختارها با یحفاظت یرفتارها که است باور نیا

 Kiatkawsin) دارد یشتریب ینیبشیپ تیقابل یشناختروان

and Han, 2017). داده نشان یعلم مطالعات نیا بر عالوه 

 طهراب در یترمطلوب رفتار مطلوب، نگرش با افراد که است

 هنددیم نشان خود از یعیطب منابع و ستیز طیمح حفظ با

(Mahdavi et al., 2019). یبرا الزم ةنیزم دیبا نیبنابرا 

 صورت جنگل بیتخر از یریجلوگ یبرا افراد نگرش در رییتغ

 . ردیگ

 ترقیعم درک یبرا مختلف محققان ریاخ یهاسال در

 ت،سیزطیمح با مواجهه در انسان نامتعارف یرفتارها ةشیر

 یهامدل کاربرد قیطر از یزیستمحیط یرفتارها رییتغ یرو

 ,.Naeimi et al) اندکرده تمرکز ستیزطیمح یروانشناس

 3شده یزیربرنامه رفتار یتئور ،اساس نیا بر. (2018

 از که است یروانشناس در یرفتار یتئور نیترمعروف

ستی زیطیمح یرفتارها نییتب در هایتئور نیپرکاربردتر

2Theory of Planned Behavior 
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 Botetzagias et) است قدرتمند اریبس نهیزم نیا در و است

al., 2015) .توسط شده یریزبرنامه رفتاریة نظرAjzen  در 

 راه مشابه رفتاری هایچارچوب از یکی عنوانبه 1771 سال

 نیا. است شده طراحی رفتار اصالح و رییتغ یبرا یحل

 یصلا ةدیا .است یمنطق عمل یتئور ةافتی توسعه ،یتئور

 هک است استوار موضوع نیا بر شده یزیربرنامه رفتار یةنظر

 و داده یرو عوامل رهیزنج کی یپ در رفتار ای کنش کی

 یرفتارها از یبرخ انجام یبرا شخص کی یآمادگ ةنشان

 بر هک است یمیمستق عامل و شودیم دهینام قصد که خاص

 ,Ulker-Demire and Ciftci) گذاردیم ریثأت رفتار

 نیت بر که است نظریة ساز سه شامل تئوری این(. 2020

 رفتار، به نسبت نگرش شامل و مؤثرند رفتار انجام

 باشندمی شده درک رفتاریکنترل ذهنی، هنجارهای

(Bayih and Singh, 2020). شده یزیربرنامه رفتار یتئور 

 مربوط یرفتارها از وسیعی طیف برای آمیزیموفقیت طوربه

 Liu et) گردشگران یرفتار قصد جمله از ،یگردشگر به

al., 2020 ،)ستیزطیمحطرفدار  رفتار(Tkaczynski et 

al., 2020) ، ستیزطیمح یحفاظت رفتار ینیبشیپ (Chen, 

 انجام در زیستی طیمح یهازهیانگ وانتظارات  ،(2015

 ،(Joachim et al., 2015) ستیزطیمح یحفاظت یرفتارها

 رفتار یواکار ،(Safa et al., 2017ی )حفاظترفتار یابیمدل

( Hemayatkhah jahromi et al., 2017) گردشگران

  جینتا نییتب به خالصه طوربهدر ادامه  که استفاده شده است

ابعاد و  یبررس ةمطالع .است شده پرداخته هااز آن یبرخ

 دکریگردشگران با استفاده از رو یطیرفتار مح یهاسمیمکان

 ستیزطیاست که رفتار مح هشده نشان داد یزیررفتار برنامه

 یاظترفتار حف ،یطیمح کالیگردشگران به سه نوع رفتار راد

 ودشیم میتقس  ستیزطیو رفتار مزاحم مح ستیزطیمح

(Wang et al., 2020.) 

 یستیزطیمح حفاظت رفتار بر رگذاریتأث عوامل یبررس 

داده  نشان شده یزیربرنامه رفتار یتئور مدل با انییروستا

و  یاجتماع ینگرش، هنجارها یرهایمتغ نیب که است

 حفاظت یرفتارها انجام قصد با شدهدرک یکنترل رفتار

 ددار ودوج یداریرابطه مثبت و معن انییروستا یستیزطیمح

(Hejazi and Eshagi, 2014; Safa et al., 2017; 

Naeimi et al., 2018.)  

 زنان رفتار بر رگذاریتأث عوامل ییشناسا یپژوهش در

 بیتخر و یاراض یکاربر راتییتغ از یریجلوگ جهت ییروستا

 یزیرهبرنام رفتار ةینظربا استفاده از  لرستان استان در یجنگل

 کنترل ،یذهن هنجار نگرش، یرهایمتغ که داد نشان شده

 از درصد 0/53 قادرند ،یرفتار قصد و شدهدرک رفتار

 راتییتغ از یریجلوگ در ییروستا زنان رفتار ریمتغ راتییتغ

 ,Savari and Asadi) ندینما نییتب را یاراض یکاربر

 روابط یبررس و گردشگران یرفتار اهداف مطالعات (.2020

 رب  شده درک یرفتار کنترل و یذهن هنجار نگرش، نیب

 شده یزیربرنامه رفتار مدل از استفاده با یرفتار قصد  و رفتار

 کنترل و یذهن یهنجارها ها،نگرش که است داده نشان

 ددارن یرفتار قصد تیهدا در یمهم نقش  شده درک یرفتار

(Bayih and Singh, 2020). مقابل در  Liو Wang 

بر   نگردشگرازیستی طیمح رفتار ریثأت یبررس در(، 3416)

تی زیسطیمح یهانگرشنشان دادند که فقط  ستیزطیمح

 .دارد یطیمح یرفتارها با یتوجه قابل یهایهمبستگ

 GriliوNotaro  (3417)، هینظر ریتأث  یدر بررس 

 یبرا رانگردشگ رفتار قصد بر شده یزیربرنامهگسترده رفتار 

 یعیطب منابع تیریمد یبرا نهیهز پرداخت به لیتما

 یزیرامهرفتار برن  یتئورکه   دادند نشان ایتالیا در یمشارکت

 مناسب گردشگران یرفتار قصد  یسازمدل  یبراشده  

طرفدار  یرفتارها شیبا هدف افزا تواندیاست و م

 واسطهبه و ردیاستفاده قرار گ  مورد افراد ستیزطیمح

 ریثأت تحت رازیستی  طیمح رفتار توانندیم گردشگر مشارکت

 درPanwanitdumrong  (3431 ،)و  Chen. دهد قرار

 یةرنظ با ستیزطیمحرفتار طرفدار  بر ثرؤمعوامل  یبررس

 لندیتا در یگردشگر یشده برا یزیرگسترده رفتار برنامه

 رفتار تواندیم شده یزیررفتار برنامه هینشان دادند که نظر

دهد و باعث  حیگردشگران را توض یستیزطیمح طرفدار

 تیریو مد یآگاه یو ارتقا ستیزطیمحرفتار طرفدار  شیافزا
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 دهدیم نشان هاپژوهش جینتا نیا بر عالوهشود.  یگردشگر

 قدرت شده، یزیربرنامه رفتار یتئور به ریمتغ افزودن با که

 ,.Faizabadi et al) ابدییم شیافزا یتئور ینیبشیپ

2017; Ahmadi et al., 2021). یم نشان مطالعات مرور

 انگردشگر رفتار لیتحل جهت یعلم مطالعات تعداد که دهد

 یگردشگر مناطق با ارتباط در ژهیوبه و  بوده اندک اریبس

 کامالا  یعلم شناخت خالء هاآن از حفاظت و یجنگل

 هدف مناطق از یکی گلقلعه  یجنگل ةمنطق  .است محسوس

 میاقل بودن دارا با که است آبادخرم شهرستان یگردشگر

 استان گردشگری مهم هایجاذبه از  بایز یآبشارها و معتدل

 در ساله هر منطقه نیا .رودیم شماربه رانیا کشور و لرستان

 رفتهگ قرار محورعتیطب گردشگران از  یاریبس توجه کانون

 شیبه آن افزا یدسترس  ةمنطق یارتباط یهاراه توسعهو با 

 صنعت رشد  و گردشگر جذب باعث خود امر نیا که افتهی

 Derikvand) منطقه نیا در عتیطب به یمتک یگردشگر

et al., 2019)را آن یعیطب طیمح به بیآس احتمال و 

 یجنگل ةمنطق ریاخ هایسال در که یطوربه داده شیافزا

 است گرفته قرار دیشد بیتخر دستخوش گلقلعه

(Farhadi et al., 2014; Shiravand et al., 2020).  

 گردشگر انبوه حضور اثرات کاهش یهاروش از یکی

 یوس به گردشگران رفتار و نگرش در رییتغ منطقه نیا در

 ،(Jafari et al.,2017) استزیست طیمح یحفاظت رفتار

 یفتارر کنترل ،یذهن هنجار نگرش، مطالعه، نیا در بنابراین

 نیا  هک شد یبررس گردشگران یمشارکت رفتار بر شده درک

 صدق بر  شده یزیربرنامه رفتار یةنظر نقش قیطر از ارتباط

 مورد لگقلعه جنگل از حفاظت در گردشگران یمشارکت رفتار

 ،مدل نییتب قدرت شیافزا یبرا نیهمچن .گرفت قرار یبررس

 دهیردگ مدل واردزیستی طیمح ینگران نام به یگرید ریمتغ

 جنگل ظحف  به نسبت گردشگران( تین) قصد بر آن ةرابط تا

 یظرن مدل نیبنابرا. ردیگ قرار بررسی مورد میمستق طوربه

 .است شده میترس 1 شکل صورتبه پژوهش

نظری پژوهش و روابط ترسیم شده فرضیات  مدل به توجه با

 باشد. پژوهش شامل موارد زیر می

گل لعهق جنگل ظنسبت به حف نگرش گردشگرانفرضیة اول: 

نگل جمشارکت در حفاظت از  به( آنان نسبت تیقصد )ن با

 .رابطة مستقیم دارد

 ظگردشگران نسبت به حف: باورهای ذهنی  فرضیة دوم

در  مشارکت ه( آنان نسبت بتیقصد )ن اگل بقلعه جنگل

 .جنگل رابطة مستقیم داردحفاظت از 

ه درک شده گردشگران نسبت ب یکنترل رفتارفرضیة سوم: 

شارکت مه ( آنان نسبت بتیقصد )ن باگل قلعه جنگل ظحف

 .جنگل رابطة مستقیم دارددر حفاظت از 

بت به نس شده گردشگراندرک یکنترل رفتارفرضیة چهارم: 

در  مشارکت هآنان نسبت ب رفتار باگل قلعه جنگلحفظ 

 .جنگل رابطة مستقیم داردحفاظت 

 نگلجگردشگران نسبت به حفظ  فرضیة پنجم: قصد )نیت(

 جنگلدر حفاظت از  مشارکت هآنان نسبت ب رفتار باگل قلعه

 .رابطة مستقیم دارد

 
 .زنیآ شده یزیررفتار برنامه افتةیتوسعه یتئور-1 شکل
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بت به نس گردشگران یستیزطیمح یگرانفرضیة ششم: ن

ر مشارکت ده آنان نسبت بقصد  باگل قلعه جنگل ظحف

 جنگل رابطة مستقیم دارد.حفاظت از 

 

 مواد و روش ها

 استان گلقلعه زیآبخ حوزة پارک :مطالعه مورد منطقة

 به آبادخرم شهرستان جنوب لومترییک 37 در واقع لرستان

 حداکثر و حداقل(.  3 شکل)  هکتاراست 34444 مساحت

 ایدر سطح از متر 3734 و 1744 بیترتبه منطقه نیا ارتفاع

 ستگاهیا اطالعات براساس ساالنه یبارندگ نیانگیم. باشدیم

که  است شده گزارش متریلیم 30/537 مجاور یهواشناس

ورد م ةمنطقافتد. یدوم سال اتفاق م مةیعمده بارش در ن

مهین میاقل دارای آمبرژه، یمیبندی اقلمطالعه براساس طبقه

استفاده از  مثلث  بامرطوب سرد است. بافت خاک منطقه 

 بلوط ةگون اااست. درختان منطقه عمدت یبافت خاک، لوم

زاد و تکشاخه یشی( با فرم روQuercus brantii) یرانیا

 .(Modaberi et al., 2018اشکوبه هستند )

 اتقیتحق تیماه قیتحق نیا: نمونه و جامعه حجم نییتع

 یاز لحاظ گردآور یبا توجه به هدف کاربرد ی دارد.کم

ی است. جامعة آمار پیمایشی-یفیتوص قاتیها جزء تحقداده

ر د بازدیدکنندگان منطقه در طول سالکل تعداد تحقیق 

ع صنای کل میراث فرهنگی، ةطبق برآورد ادار .استمنطقه 

 ةدتعداد کل بازدیدکننی استان لرستان، و گردشگردستی 

با استفاده  نمونه حجم .در طول سال است نفر 5444ه منطق

 شد، تعیین 47/4گیری نمونه خطایاز  فرمول کوکران و 

پرسشنامه  360تعداد  قبول قابل نمونه اساس حجم بر که

 در منطقه تکمیل گردید.

 ییایپا و ییروا یبررس و استفاده مورد سنجش-رابزا 
 عمده طوربه که بود پرسشنامه قیتحق نیا در یاصل ابزار :آن

 که شد استفاده Ajzen العملدستوراساس  بر آن نیتدو

 یهایژگیو شامل اول، بخشبود.  یکلدو بخش  شامل

شناختی )سؤاالت مربوط به اطالعات کلی و جمعیت ،یفرد

کونت( س محلتحصیلی، میزان تحصیالت و جنسیت، رشته 

 کیدوم شامل  بخشآوری شد. جمع گردشگراندر رابطه با 

و توسعه  هیاول یهاسازه یریگاندازه یسوال که برا یسر

  لشده بود شام یطراح شده یزیربرنامه رفتار ةینظر افتةی

سنجش  یبرا هیگوبود: چهار  بخش ریز ششدر  بخش 33

 هس ،یچهار مورد هنجار ذهن ،نگرش هیگو سه ،یرفتار قصد

 هیگو سه ،یحفاظت رفتار هیگو پنج ،مورد رفتار درک شده

 فیاز ط هاآن سنجش یبرا و بود یستیز طیمح ینگران

 یلک یابیارز منظوربه استفاده شد. یپنج سطح کرتیل

 
 حوزة آبخیز قلعهةگل(پارک -آبادشهرستان خرم -منطقة مورد مطالعه )لرستان  -2شکل 
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ت و سواال ینظرسنج سینوشیپمورد سنجش،  یهاشاخص

 کی توسط گردشگران، با مصاحبه مرحله به ورودقبل از  

 دیاسات شامل متخصص اتیه نیشد. ا یخبره بررس أتیه

توسعه   ،یو آموزش کشاورز جیترو ،یجنگلدار یهارشته

 یگرو گردش یفرهنگ راثیکارشناسان سازمان م و ییروستا

  اصالحات آنان دگاهید اساس بر ومنطقه قرار گرفت 

 بر الوهع. دیرس یینها دییتأ به نکهیا تا آمد عملبهموردنظر 

 یلفاآ بیاز ضر قیابزار تحق ییایپا یبررس منظوربه ن،یا

 فمختل یهاهیگو یکرونباخ استفاده شد که مقدار آن  برا

 (.3)جدول  بود 7/4 تا 5/4 نیب

و  یآوراز جمع پس هاداده: هاداده لیو تحل هیتجز

 Smart Plsو  33 ةنسخ SPSS یافزارهانرم با ش،یرایو

 یرهایمتغ نیب روابط یبررس منظوربهشدند.  لیو تحل هیتجز

 بستردر  یمعادالت ساختار یسازمدل از وابسته و مستقل

سازی معادالت شد. مدل استفاده Smart Pls افزارنرم

های آماری است که جهت ساختاری یکی از انواع روش

بررسی ارتباط میان چندین متغیر در یک مدل را فراهم 

این روش  .(Khoshmaram et  al., 2020) سازدمی

ای از معادالت آزمایش ساختار روابط درونی را در مجموعه

هایی را که در روابط میان سازه ةکند. این معادالت هممی

 ها همان متغیرهایسازه ،کنندترسیم می ،تحلیل وجود دارند

ها را برآورد کنند شده آنهستند که چند متغیر مشاهده پنهان

(Dijkstra and Henseler, 2015.) 

 

 نتایج

ات های فردی و مشخصنتایج بررسی ویژگی :یفیتوص آمار

گردشگران منطقه نشان داد  که  میانگین سن گردشگران 

ی لیسانس و باالتر با فراوانسال است و  از نظر تحصیلی  37

درصد( بیشترین فراوانی را داشتند و کمترین  7/07نفر ) 165

بودند.  سواددرصد(  مربوط به گروه بی 8/8نفر)  33آن با 

درصد گردشگران  7/76نفر و  6میانگین تعداد اعضای خانوار 

های درآمد خانوار گردشگران نشان شغل آزاد داشتند. یافته

میلیون ریال است.   03داد که میانگین درآمد ماهانه آنان  

عه لاز گردشگران مورد مطاهمچنین نتایج بررسی نشان داد 

. دآینصورت خانوادگی به منطقه میدرصد( به 1/77نفر) 317

 7/61نفر ) 330ها نشان داد که تعداد عالوه بر این، بررسی

 کنند.درصد( در فصل بهار از منطقه بازدید می

 یآمار  استنباط

 یمنظور بررسبخش، به یندر ا :گیریاندازه مدل ارزیابی

 یلاز تحل یریگ( اندازهیافتهو توسعه  یهبرازش دو مدل )اول

 یج( مرتبه اول استفاده شد. نتاCFA)  ییدیتأ یعامل

از  یمورد بررس یهابرازش نشان داد که مدل هایشاخص

 یج(. با توجه به نتا1 برازش مناسب برخوردار است )جدول

تاندارد اس یگفت که بار عامل توانیم ییدیتأ یعامل یلتحل

مورد  یهاسازه یبرا یانتخاب ینشانگرها ی( تمامƛشده )

در سطح  یاز لحاظ آمار t-value یرنظر با توجه به مقاد

 یجنتا ین(. اP<41/4بودند ) داریدرصد معن یک یخطا

 یانتخاب یبودن نشانگرها یتک بعد ییدتأ یبرا یشواهد کاف

 ین،را فراهم کرد؛ بنابرا یریگاندازه یهااز مدل یکدر هر 

ش سنج یبرا یانتخاب یکرد که نشانگرها  یانب توانیم

در  یناند. همچنانتخاب شده یپژوهش به درست یهاسازه

ارائه شده است با توجه به  و  AVE ،CR یرمقاد 3جدول 

، 7/4 بتیتربه یشنهادیگزارش شده از مقدار پ یرکه مقاد ینا

 یرهایگفت که تمام متغ توانیباالتر است م 5/4و  6/4

 ییو روا یاییپژوهش از پا یشنهادیها(، مدل پنهفته )سازه

 (.3برخوردار بودند )جدول  یمناسب ییهمگرا

 .یریگاندازهمناسب بودن مدل  صیتشخ یبرازش مدل برا یهاشاخص -1 جدول

 SRMR D-G1 D-G2 NFI RMS-Theta برازش شاخص
 ≥13/4 >74/4 >47/4 >47/4 >1/4 شده شنهادیپ مقدار

 TPB 48/4 37/1 037/4 73/4 14/4 هیبرآورد شده مدل اول مقدار

 TPB 48/4 837/1 645/4 70/4 11/4 افتهیبرآورد شده مدل توسعه  مقدار
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 جینتا یاعتبارسنج از پس قسمت نیا دری: ساختار مدل

پژوهش از  یهاهیفرض شیآزما ی،برایریگاندازه یهامدل

 د.   بهره گرفته ش افتهیو توسعه  هیاول TPB یدو مدل ساختار

 یمعادالت ساختار لیتحل و هیتجز جینتا: هیاول TPB مدل

 کنترل ،(Att) شنگر ریسه متغ TPB ةیاولنشان داد که مدل 

به( SN) یذهن یهاهنجار و (PBCدرک شده ) یرفتار

 یحفاظترفتار  و( Intention) تین از درصد  73 و 63 بیترت

 نیا بر عالوه(. 3)جدول  کردند نییتب( را EB) گردشگران

نشان داد که  t-value ریمقادو  یعامل  یهابار  جینتا

( و PBC) شدهدرککنترل رفتار  ،(Att) شنگر یرهایمتغ

 التیبر تما یداریمثبت و معن ریتأث( SN) یذهن یهاهنجار

.  دارند نسبت به حفاظت از جنگل منطقه  گردشگران یرفتار

 مدل در پنجم و چهارم سوم،و  دوم اول، یهاهیفرض نیبنابرا

 که یطوربه رد،یگیم قرار دییتأمورد  (TPB) هیاول یساختار

  ،(Attشامل نگرش )  یاثرگذار بیترتبه  هاریمتغ نیمهمتر

 (PBC)  شدهدرک یرفتار کنترل و(  SN) یذهن هنجار

 (.0و  3 یهاشکل) بودند

 :افتهی توسعه مدل

که شامل  TPBنتایج تخمین مدل ساختاری توسعه یافتة 

( و جدول 7بود در شکل )( EC)زیستی متغیر نگرانی محیط

( ارائه شده است. مشابه مدل ساختاری اولیه، تمامی 3)

ها از برازش مناسبی برخوردار بودند. بر اساس نتایج شاخص

توانستند  TPBدست آمده، متغیرهای مدل توسعة به

و  رفتار  (Intention) درصد از نیت 76و  63 ترتیببه

عبارتی دیگر بهنماید ( را تبیین EB حفاظتی گردشگران )

زیستی طمحیمدل توسعه یافته با اضافه کردن متغیر نگرانی 

(ECتوانسته است به ) درصد قدرت تبیین مدل را  0ترتیب

 (. 7برای متغیر رفتار گردشگران افزایش دهد )شکل 

 

 

 
 .(اولیه)مدل  شده استاندارد یفاکتورها یبارگذار با ریمس مدل -3 شکل

 .))مدل اولیه t-values ریمقاد یبا بارگذار ریمس مدل -2 شکل
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 گیریبحث و نتیجه

 کی آن بر مأثر عوامل و گردشگران دوستانهطیمح رفتار درک

 نةیزم در یحفاظت برنامة به دنیرس یبرا یاتیح ضرورت

 لیتحل به پژوهش نیا درلذا  است، محورعتیطب یگردشگر

استفاده  با هاجنگل از حفاظت درگردشگران  یرفتار مشارکت

 تاررف یافتة توسعه تئوری و شده ریزیبرنامهاز تئوری رفتار 

زودن نشان داد که اف جینتا .شد گرفته بکار شده ریزیبرنامه

 نیقدرت تب نهیزم نیا در یستیزطیمح ینگران ریمتغ کی

 کی ن،یبنابرا دهدیم شیافزا یتوجه قابل طوربهمدل را 

مدل  یکل طوربهشکل گرفت.  دیجد سازةمدل اصالح شده با 

 یرفتار التیتما انسیدرصد از وار 8/76اصالح شده  دیجد

گنجاندن  با گرید یعبارتبه. کندیم نییتب را گردشگران

 
 (.یافته توسعه)مدل  شده استاندارد یفاکتورها یبارگذار با ریمس مدل -5 شکل

 

 )مدل توسعه یافته(. t-values ریمقاد یبا بارگذار ریمس مدل -6 شکل

 

 .یریگاندازهمدل  یبرا یدییتأ یعامل لیتحل جینتا خالصه -2 جدول

 (TPB)مدل اولیه (TPB)مدل گسترده

 AVE متغیر های پژوهش
 

CR α t ƛ 
AVE 

 
CR α t ƛ 

 نگرش 378/4 157/5 684/4 860/4 567/4 303/4 585/6 684/4 860/4 578/4

 باور ذهنی 337/4 301/6 833/4 833/4 670/4 381/4 378/0 833/4 883/4 674/4
 کنترل رفتاری درک شده 337/4 786/3 570/4 857/4 548/4 173/4 808/3 570/4 857/4 548/4
 قصد 031/4 731/5 807/4 877/4 683/4 333/4 540/7 807/4 877/4 683/4
 رفتار 354/4 388/6 873/4 877/4 634/4 374/4 180/0 873/4 870/4 637/4
 زیستینگرانی محیط -- -- -- -- -- 118/4 634/1 537/4 871/4 676/4
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است  یاصل TPBتر از مناسب ییالگو یستیزطیمح ینگران

 رییغت کیساخته شده است که با  یامدل به گونه نیا رایز

ر ب توانیم گردشگران، یستیزطیمح ینگرانمثبت در 

حفظ  یراستا در  هاآن یرفتار قصد و یرفتار التیتما

 یمثبت اثر جنگلگل  و  مشارکت در حفاظت از قلعه  جنگل

 رلکنتداد نگرش،  نشان یساختار معادالت جیبگذارد. نتا

( هیاول TPB)در  یذهن یو هنجارها شدهدرک یرفتار

 گردشگران یرفتار التیتما انسیدرصد از وار 63 تواندیم

. کند ینیبشیپ را گلقلعه یجنگل منطقةحفاظت از  به نسبت

شد و  داریکامالا معن TPB یرهایاثر متغ حاضر مطالعة در

حاضر  جهیکردند نت تیمدل حما نیاز ا هشپژو یهاداده

 وAsadi (3434 ) وSavari  یهاافتهیمطابق 

Hemayatkhah jahromi   باشدیم( 3415همکاران ) و .

 نگرش گردشگران که شد مشخص پژوهش جینتا اساس بر

 یداریمعناثر مثبت و  یدارا گلقلعه جنگل ظنسبت به حف

 نگلجمشارکت در حفاظت از  به( آنان نسبت تیقصد )ن با

که  ستا قیتحق کی ةیفرضکننده  تیحما حاصل افتةیدارد. 

و همکاران   Wang  (3416،)Safaو  Liجینتا با هاافتهی نیا

(3415 ،)Naeimi  ( 3418و همکاران ،)Liu  و همکاران

  .دارد یهمخوانAsadi (3434 ) وSavari ( و 3434)

 یذهن یباورها ریمتغ که داد نشان قیتحق جینتا

بت و اثر مث یدارا گلقلعه جنگل ظگردشگران نسبت به حف

 مشارکت در حفاظت به( آنان نسبت تیقصد )ن با یداریمعن

 جینتا خصوص نیا در (.دوم ةیفرض دییتأدارد ) جنگلاز 

و   Safa(، 3415و همکاران ) Goh مطالعات با آمده دستهب

و  Liu (،3418) همکاران وNaeimi (،3415همکاران )

 مشابهت Asadi (3434) و  Savari ( و3434همکاران )

 یهاتیفعال و هابرنامه در گردشگران قیتشو با نیبنابرا. دارد

 یرفتار التیرا به تما هاآن توانیم سمیاکوتور یحفاظت

 نشان پژوهش 0 و 3 ةیفرضآزمون  جینتا. نمود کیتحر مثبت

 ظگردشگران نسبت به حف شدهدرک یکنترل رفتار که داد

 و( تیقصد )ن با یداریاثر مثبت و معن یدارا گلقلعه جنگل

 .دارد جنگلمشارکت در حفاظت از  بهر فتار آنان نسبت 

Safa قصد انجام  معتقدند، (3415) همکاران و

درک یرفتار کنترل از یتابع توانیمرا  یحفاظت یرفتارها

 یکاف مهارت و اطالعات نبود صورت در که رایز دانست شده

 یراب را افراد زهیانگ ،یضرور یرونیب طیشرا و منابع زین و

تا حدود زیادی  یک رفتار خاص )مانند رفتار حفاظتی( انجام

عبارت دیگر، گردشگرانی که درک و یابد. بهکاهش می

آگاهی آنها در در مورد توانایی خود در انجام رفتارهای 

حفاظتی باالتر بوده تمایل و تعهد بیشتری برای انجام رفتارها 

های آتی جنگل برای نسلو اقدامات الزم در راستای حفظ 

یج افزون بر نتا ها خواهند داشت.و جلوگیری از تخریب جنگل

دست آمده از پژوهش حاکی از آن بود های بهارائه شده، یافته

گل قلعه لجنگگردشگران نسبت به حفظ  قصد )نیت(که بین 

ة رابط جنگلمشارکت در حفاظت از  هآنان نسبت ب رفتار با

ود دارد )تأیید فرضیة پنجم( این یافته داری وجمثبت و معنی

( 3434و همکاران )  Liu( و3417)  Notaroو  Griliبا نتایج

  همخوانی داشت.

 ینگران در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که

اثر گل هقلع جنگل ظنسبت به حف گردشگران زیستیطیمح

مشارکت در حفاظت از ه آنان نسبت ب داری با  رفتارمعنی

 یج نتاها با یافته جنگل ندار. عدم تأیید فرضیة ششم پژوهش

Abbasi ( هم3415و همکاران ) خوانی دارد. این نتیجه

 اوقات گاهی زیستیمحیط نگرانی است آن از حاکی

 کند؛نمی بینیرا پیشزیستی حفاظتی و محیط رفتارهای

 گردشگران  اقدامات هماهنگ کردن چگونگی درک بنابراین

بر  .است ضروری زیستمورد محیط در هاآن هاینگرانی با

رش دار نگاساس نتایج پژوهش در خصوص اثر مثبت و معنی

بر قصد و قصد بر رفتار مشارکتی در حفاظت از جنگل 

ازی سهای آموزشی و آگاهیتوان از طریق برنامهمی

وهی های انبویژه با کمک رسانهاجتماعی در سطح گسترده به

و  زیست و منابع طبیعیمانند رادیو و تلویزیون اهمیت محیط

لزوم حفاظت از آن را در بین گردشگران برجسته و با بهبود 

سوی انجام رفتارهای حفاظتی سوق داد. ها  را بهنگرش، آن

 هنجارهای ذهنی بر قصد دارعالوه بر این با اثر مثبت و معنی
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 جوامع مدارس، مربوطه، دولتی ورفتار گردشگران، ادارات

 سمتافراد باید ذهن گردشگران را به گردشگری و سایر

 رفتارهای به گردشگران را رفتارهای حفاظتی سوق دهند و

هنجارها تشویق کنند. همچنین با در  از پیروی حفاظتی و 

ر کنترل رفتاری درک شده بدار نظر گرفتن اثر مثبت و معنی

قصد گردشگران در رفتارهای مشارکتی در حفاظت از جنگل 

 هایسیاستریزان و برنامه شود که مسئوالنپیشنهاد می

بر مشارکت  دیتأکحمایتی برای حفاظت از جنگل با 

 در گردشگران مشارکتگردشگران تدوین و اجرا نمایند؛ زیرا 

 عمیق شدن باعث حفاظت با مرتبط هایفعالیت و هابرنامه

زیست آنان محیط نگرانی افزایش ادراک گردشگران و

جنگل  حفظ به گردشگران را که این امر خود توجه ،گرددمی

های ررفتا جهت بروز در مهمی عامل عنوانبه و کندبیشتر می

شد. واقع خواهد حفاظتی مؤثر

 

 

 

References 
 Abbasi, A., Yadollahi, S.H., Beygi, J., 2017. 

Investigating Consumers' Intention to 

Purchase Green Products: using the Theory 

of Planned Behavior with Environmental 

Concern and Knowledge. Journal of New 

Marjeting Research 31(4), 111-130. (In 

Persian) 

Ahmmadi, P., Rahimian, M., Ghanbari 

Movahed, R., 2021. Theory of planned 

behavior to predict consumer behavior in 

using products irrigated with purified 

wastewater in Iran consumer. Journal of 

Cleaner Production 296, 1-12. 

 Ajzen, I., 1991. The theory of planned behavior. 

Journal of Organizational Behavior and 

Human Decision Processes 50(2), 179-211.  

Andereck, K.L., 2009. Tourists’ perceptions of 

environmentally responsible innovations at 

tourism businesses. Journal of Sustainable 

Tourism 17(4), 489-499. 

Bayih, B.E., Singh, A., 2020. Modeling 

domestic tourism: motivations, satisfaction 

and tourist behavioral intentions. Journal of 

Heliyon 6, 1-17. 

Botetzagias, L., Dima, A.F., Malesios, C., 2015. 

Extending the Theory of Planned Behavior 

in the context of recycling: The role of moral 

norms and of demographic predictors 

Resources Conservation and Recycling 95, 

58-67. 

Chen, M., 2015. An examination of the value-

belief-norm theory model in predicting pro-

environmental behaviour in Taiwan. Asian 

Journal of Social Psychology 18(2), 145-

151. 

De Bruijn, G.J., 2010. Understanding college 

students’ fruit consumption. Integrating 

habit strength in the theory of planned 

behaviour. Journal of Appetite 54(1), 16-22. 

Decline of Oak Forests in Lorestan Province 

using Satellite Images and BFAST Model. 

Researches in Geographical Sciences 

20(57), 265-280. (In Persian) 

Derikvand, M., Ghasemi aghbash, F., Adeli, K., 

Gholamrezaei, S., 2019. Evaluating the 

Effect of Khoramzal Highway           

Construction on Socioeconomic Issues of 

Forest-Based Rural Households Case study: 

Ghaleh Naseer Village, Lorestan Province. 

Journal of Plant Ecosystem Conservation 

7(15), 237-252. (In Persian) 

Dijkstra, T.K. Henseler, J., 2015. Consistent and 

asymptotically normal PLS estimators for 

linear structural equations. Comput. Stat. 

Data Anal. 81, 10-23. 

Esmaeilizade, H., Tabreizi, N., Ramezanzadeh 

Lasbouyi, M., 2019. Assessment of 

participation behavior of the local 

community in the development of 

agricultural tourism (case study: Sisakht 

city). Journal of Urban Structure and 

Function Studies 6(20), 127-146. (In 

Persian) 

Farhadi, P., Soosani, J., Adeli, K., Alijani, V., 

2014. Investigation of positioning and 

species diversity changes caused by local 

communities in Zagros forests (Case Study: 

Ghalehgol forest, Zagros, IRAN). Journal of 

Wood & Forest Science and Technology 20 

(4), 61-80. (In Persian) 

Gao, L., Wang, S., Li, J., Li, H., 2017. 

Application of the extended theory of 

planned behavior to understand individual’s 

energy saving behavior in workplaces. 

Resources. Conservation and Recycling 

127, 107-113. 

Goh, E., Ritchie, B., Wang, J., 2017. Non-

compliance in national parks: An extension 

of the theory of planned behavior model 



 .شده... یزیررفتار  برنامه یةگردشگران در حفاظت از جنگل بر اساس نظر یرفتار مشارکت یلو همکاران، تحل نیایفیلط  

 333صفحه 

with pro-environmental values. Tourism 

Management 59, 123- 127. 

Grilli, G., Notaro, S., 2019. Exploring the 

influence of an extended theory of planned 

behavior on preferences and willingness to 

pay for participatory natural 

resourcesmanagement. Journal of 

Environmental Management 232, 902-909. 

Hegetschweiler, K.T., Loon, N.V., Ryser, A., 

Rusterholz, H.P., Bruno, B., 2009. Effects 

of fireplace use on forest vegetation and 

amount of woody debris in suburban forests 

in northwestern Switzerland. 

Environmental Engineering 43(2), 1-11. 

Hejazi, Y., Eshaghi, S., 2014. Explaining the 

environmental behavior of villagers in the 

western provinces of the country based on 

the planned behavior model. Iranian 

Journal of Agricultural Economics and 

Development 45(2), 257-267. (In Persian) 

Hemayatkhah jahromi, M., ershad, F., danesh, 

P., Ghorbani, M., 2017. Explore 

Environmental Behavior Based on the 

Model of TPB. Journal of Social 

Development 11(3), 31-66. (In Persian) 

Jafari, S., Najarzade, M., Jafari, N., Rajabi, N., 

2017. The Structural Relationship of 

Perceived Value and Tourist Satisfaction 

with Environmentally Responsible 

Behavior: The Mediating Role of Tourist 

Activity Involvement. Journal 

management& accounting School 12(37), 

115-151. (In Persian) 

Jahani, A., Saffariha, M., 2020. The prediction 

model of tourism impact assessment in 

vegetation canopy cover of Qhamishloo 

National park and Wildlife Refuge. Journal 

of Natural Environment 73(2), 257-270. (In 

Persian) 

Joachim, O., Kamarudin, N., Aliagha, G., 

Ufere, K., 2015. Theoretical explanations 

of environmental expectations of clients on 

green building demand and investment. 

Earth and Environmental Science 23, 1-17. 

Juvan, E., Dolnicar, S., 2016. The attitude-

behaviour gap in sustainable tourism. 

Annals of Tourism Research 48, 76-95. 

Khoshmaram, M., Shiri, N., Shinnar, R.S., 

Savari, M., 2020. Environmental support 

and entrepreneurial behavior among 

Iranian farmers: the mediating roles of 

social and human capital. Journal of Small 

Business Management 58(5), 1064-1088. 

(In Persian) 

Kiatkawsin, K., Han, H., 2017. Young travelers' 

intention to behave pro-environmentally: 

Merging the value-belief-norm theory and 

the expectancy theory. Tourism 

Management 59, 76-88. 

Lee, T.H., 2013. Environmentally responsible 

behavior of naturebased tourists: Related 

concepts measurement, and research. 

Journal of Tourism & Hospitality 2(2), 1-2. 

 Li, L., Wang, L.Y., 2016. An empirical study 

on the effect of eco-tourism visitors’ 

environmental attitudes. School of 

Humanities and Economic Management 

China University of Geosciences, Beijing. 

100. 

Liu, J., An, K., Jang, S., 2020. A model of 

tourists’ civilized behaviors: Toward 

sustainable coastal tourism in China 

Tourism Management Perspectives, 35. 

Mahdavi, D., Sojasi, H., Mahmmodi, H., 2019. 

Analyzing Environmental Attitudes and 

Behavior of Nomadic Communities after 

the Implementation of Participatory 

Management Plan for Forest and 

Rangeland (Case Study: Bazoft District of 

Chahar Mahal and Bakhtiari Province). 

Journal of Geography and Environmental 

Planning 30(2). (In Persian). 

Mehmetoglu, M., 2010. Factors influencing the 

willingness to behave environmentally 

friendly at home and holiday setting. 

Scandinavian Journal of Hospitality and 

Tourism 10(4), 430-447. 

Miller, D., Merrilees, B., Coghlan, A., 2015. 

Sustainable urban tourism: 

Understandingand developing visitor pro-

environmentally behaviors. Sustainable 

Tourism 23(1), 26-46. 

Modaberi, A., Mahdavi, A., Amirnejad, H., 

2018. Estimating the Outdoor Recreation 

Value of Ghalehgol Forest Area of   

Lorestan Using Contingent Valuation 

Method. Journal of Wood & Forest Science 

and Technology 25(1), 145-165. (In 

Persian) 

Motamedi Barabadi, S., Maleknia, R., Shayan, 

H., Almeida Garciacutea, F., 2020. Do the 

demographic factors can predict pro-

environmental behavior of ecotourists? 

Journal of Natural Environment 73(2), 369-

382. 

Naeimi, A., Mehni Raftar, R., Sobhani, S.M. J., 

2018. Investigating the Rural Women's 

Environmental Behavior in Halilrood 

Watershed Area of Jiroft County of Iran 



 1041 پاییز ،3 شماره ،57 دوره طبیعی، زیست محیط  

 333صفحه 

 

Using Theory of Planned Behavior (TPB). 

Village and Development 21(3), 97-121. 

(In Persian) 

Najjarzadeh, M., Jafari, S., Jafar, N., Rajabi, N., 

2018. The Structural Relationship of 

Environmental Attitude and Environmental 

Knowledge with Behavioral Intentions: 

The Mediating Role of Tourist Satisfaction 

and Perceived Benefit. Journal of 

Environmental Education and Sustainable 

Development 7(1), 127-142. (In Persian) 

Nguyen, T.H.‚ 2009. Human ecological 

analysis of land and forest use by 

theHmong people forharmonising with the 

governmental reforestation program in 

Vietnam‚ Ph. D. Dissertation, Geound 

Hydrowissenschaften der Technischen 

Dresden. 

Panwanitdumrong, K., Chen, C.L., 

2021. Investigating factors influencing 

tourists’ environmentally responsible 

behavior with extended theory of planned 

behavior for coastal tourism in Thailand. 

Marine Pollution Bulletin 169, 1-11. 

Rahimi Faizabadi, F., Yazdanpanah, M., 

Forouzani, M., MohammadZadeh, S., 

Burton, R., 2017. Explanation of Farmers' 

Water Conservation Behaviors Using 

Extended Planned Behavior Theory: The 

Case of Farmers in Aleshtar County. 

Iranian Agricultural Extension and 

Education Journal 12(2), 1-12. 

Ramkissoon, H., Smith, L.D.G., Weiler, B., 

2013. Testing the dimensionality of place 

attachment and its relationships with place 

satisfaction and proenvironmental 

behaviors: A structural equation modelling 

approach. Tourism Management 36, 552-

566. 

Safa, L., Mangeli, N., Ganjkhanlo, M.M., 2017. 

Affecting Factor on Villagers’ Pro-

environmental Behavior in Khodabandeh 

County Based on Theory of Planned 

Behavior. Journal of Environmental. 

Education & Sustainable Development 

6(2), 69-81. 

Savari, M., Asadi, Z., 2020. Identifying Factors 

Affecting Rural Women's Behavior to 

Prevent Forest Land Use Changes in 

Lorestan Province. Journal of Natural 

Environment. 37(2), 313-326. (In Persian) 

Shao, L., 2014. Relationship between Tourists 

Environmental Attitude and Environmental 

Behavior (In Chinese with English 

Abstract). Dalian University of Technology. 

 Shiravand, H., Khaledi, S., Behzadi, S., Sanjabi, 

H.A., 2002. Monitoring and Assessing the 

Changes in the Coverage and 

Tkaczynski, A., Rundle-Thiele, S.T., Ruong, 

V.D., 2020. Influencing tourists' pro-

environmental behaviours: A social 

marketing application. Tourism 

Management Perspectives 36. 

Ulker-Demirel, E., Ciftci, G., 2020. A 

systematic literature review of the theory of 

planned behavior in tourism, leisure and 

hospitality management research. Journal of 

Hospitality and Tourism Management 43, 

209-219. 

Wang, C., Zhang, J., Xiao, X., Sun, F., Xiao, M., 

Qingyu, S.H., 2020. Examining the 

dimensions and. mechanisms of 

tourists’environmental behavior: A theory 

of planned behavior approach. Journal of 

Cleaner Production 273, 1-10.

 

 

 

 

  

 


