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ی ساختاشی اشزآ دشک شده و شضایت گردشگر با شفتاش مسئوالنه شابطه

 زیست محیطی: نقش میانجی مشاشکت گردشگر

 4نگار رجبی 3نرگس جعفری، 2زاده،محمد نجار 0سکینه جعفری،

 (66/1/39تاریخپذیرش:-63/7/39)تاریخدریافت:

 چکيده

زیسگتشگدهورضگایتگردشگگربگارفتگارمسگئوالنهیساختاریارزشدر دفاینپژوهش،بررسیرابطهه

محیطیبان شمیان یمشارکتگردشگردرمنط هدریاچهالندانبودهاست.

-توصگیفی تح ی گات نگور از هگاداده گگردووری نحگوه به توجه با و کاربردی هدف، به توجه با پژوهشحاضر

باشگد.یگردشگریدریاچهالنگدانمگیشود.جامعهوماریشاملکلیهگردشگرانمنط همی سوبهمبستگیمح

نفرگردشگرزن(بودندکهبگا63نفرگردشگرمرد،667نفرازگردشگراندریاچهالندان)311کنندگانشرکت

شگده،رضگگایتهگگایارزشدر گیگگریدردسگترلانتخگگابشگدند.همگهونهگگام یگالاسگتفادهازروشنمونگه

هگابگامگدلتحلیگلمسگیربگاگردشگر،مشارکتگردشگرورفتارمسئوالنهزیستمحیطیراتکمیلکردند.داده

تحلیلشدند.LISRELافراراستفادهازنر 

هانشاندادکهارزشدر شدهتأثیرمعناداریبررفتارمسئوالنهزیستمحیطیدارد.ارزشدر شدهبگهیافته

مشگارکتگردشگگربگررفتگارمسگئوالنهزیسگتمحیطگیتگأثیرمعنگاداریدارد.گگری یمبامیگان یطورغیرمست

همچنین،رضایتگردشگرتأثیرمعناداریبررفتگارمسگئوالنهزیسگتمحیطگیداردونیگررضگایتگردشگگربگه

ناداریدارد.مشارکتگردشگربررفتارمسئوالنهزیستمحیطیتأثیرمعگریصورتغیرمست یمبامیان ی

تواننگدرفتگارمسگئوالنهشدهورضایتگردشگربهطورمست یموباواسطهمشارکتگردشگگرمگیارزشدر 

محیطیراتحتتاثیرقرارداد.زیست

محیطی،رضایتگردشگر،مشارکتگردشگر.ارزشدر شده،رفتارمسئوالنهزیستواژگان كليدی:  

                                                                                                                                                                                 

 sjafari.105@semnan.ac.ir)نویسندهمسئول(دانشگاهسمنانیتیوعلو تربیاردانشکدهروانشناسیاستاد.6

 شناسی،دانشگاهسمناناستادیارجامعه.3

 ریریتوسعه،دانشکدهگردشگریسمنانگردیگبرنامهارشدمدیریتجهاندانش ویکارشناسی.7

 ارشدمدیریتجهانگردیگبازاریابیجهانگردی،دانشکدهگردشگریسمناندانش ویکارشناسی .4

mailto:sjafari.105@semnan.ac.ir
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 مقدمه

ناپذیریبهونوابستهطوراجتنابجاکهب ایشبهومحیطزیستازونبشردرمواجههباطبیعت

جوییناپایدارازونپرداختگهاسگت.پیامگدچنگینکارنبردهوبهمنفعتاست،شیوهمع ولیرابه

محیطیوتخریبشدیدمنگاب طبیعگیرابگههمگراههایمختلوزیستاقداماتی،ای ادولودگی

هطرزنگرشبرنوررفتاربامحیطزیستتأثیربسراییدارد،برخورداریکجاداشتهاست.ازون

افرادازاخالقزیستمحیطیمناسبتضمینیدرونیبرایرفتگاردرسگتبگادیگگرمخلوقگاتو

نظگراناصگالحشود.بهاعت ادبسیاریازصگاحبجلوگیریازصدمهبهمحیطزیستشناختهمی

ییرنگرشوارزشدر شدهانسانبهمحیطزیستاستهایزیستمحیطیدرگروتغبحران

شگناختیوعامگلاصگلیتغییگررفتگارتگرینمفگاهیمروانزیرانگرشوارزشدر شدهازمهم

(.6737:33زاده،زنومهدینیا،پاپباشد)معتمدیمی

ایبگگارفتارهگگایمسگگئوالنهطگگورفراینگگدههگگایزیسگگتمحیطگگیبگگهارزیگگابیدقیگگ نگگگرش

(.ازنظگربرخگیپژوهشگگران6،3164:7محیطیدرارتباطاست)هوالند،کیلواسگتاینزیست

رویکردجدیدزیستمحیطی،دروهلهاولراهیبرایتعییننگرشمانسبتبگهمحگیطزیسگت

شگود.دارزیستمحیطگیردیگابیمگیبودهودرمرحلهبعدیای ادموقعیتیاستکهرفتارمعنی

هگایزیسگتمحیطگیشودکهرفتارهایزیستمحیطیازارزشواق میدراینجافرصبراین

(.6763:311گیگرد)صگالحی،شود،نشگأتمگیکهبارویکردجدیدزیستمحیطیسن یدهمی

کهوگاهیازمسائلزیستمحیطیسببافرایشارتباطمیگانسگالمتفگردیوترایننکتهمهم

توانگداتناشیازتخریبمحیطزیستمگیحفاظتزیستمحیطیخواهدشد.وگاهیازصدم

مرد رابهمراقبتازونومشارکتدررفتارهایمسئوالنهزیسگتمحیطگیبرانگیگرد)صگالحی،

6733:613.)

کنندکهبراسگتفادهازمنگاط طبیعگیمح  اناکوتوریسمراشکلیازگردشگریمعرفیمی

هگای.درسگال(3،3111:636بیگژور کنگد)تمرکرداردوبرحفاظتمحیطزیستتأکیدمگی

اخیگگرمالحظگگاتاکولگگوژیکیوزیسگگتمحیطگگیموجگگبگردیگگدتگگااکوتوریسگگمبگگهعنگگوان

باطبیعت،بیشازسایراشکالگردشگریموردتوجهقراربگیگرد. سازگارتریننورگردشگری

                                                                                                                                                                                 

1. Holland, Kil, & Stein 
2 .Bjork 
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واق ایننورگردشگریجهتپیشگرفتاقتصگادیهگرکشگور،مگرد بگومیمنط گهوحفگظدر

هایطبیعی،زیستمحیطیوفرهنگیمناط گردشگریمناسبتشخیودادهشدهاستارزش

طبیعگتیهگاجاذبگهواساسگیسگهمعیگارمهگماکوتوریسگمارتباطبادر(.614؛6763)حسینی،

پیگیگریاصولواقداماتیرگیردوبایدمدنظرقرامحیطزیستمگدیریتگردشگرانو،محور

)ویگوروخوانیداشتهباشگندفرهنگیواقتصادیهمگاجتماعیکولوژیکی،کهباپایداریاشود

(.6،3113:6631التون

 را ارگانیسمزنده که است ایبیرونی و عینی شرایط متعدد، تعاریو برمبنای زیست، محیط

بنگدیطب گه انسگان(وفرهنگگی )توسگط شگده ساخته طبیعی، انوار در را ون توانمی و کندمی احاطه

بگا ارتبگاط در انسگان، تحگتنفگوذ و نیسگتند یکگدیگر از منفك انوار این که است رد.واضاک

کننگدهمگنعکس مسگت یماب زیسگت محگیط فرهنگگی و شدهساخته انوار. اندمشاهده قابل یکدیگر

 هایبشریفعالیت تأثیر تحت تاریخ طول نیردر طبیعی زیست محیط و هستند انسانی رفتارهای

قبگالافگراددررفتارهگایاسگت.تبیگین یافتگه تغییگر وشهرنشینی شدنصنعتی ی،کشاورز قبیل از

بهاستمحیطیزیستشناسیجامعهدرمهممسائلازیکیزیستمحیط عالوهمتعدددالیلکه

برابگردرمثبگترفتگارمحیطی،زیسترفتار.داردنیربسیاریکاربردیاهمیتنظری،ایمسألهبر

ونبگهحگداقلکنگد،نمگیحفاظگتزیسگتمحگیطاگگرازکنشگروندرکهاستزیستمحیط

(.رابطهمحیطزیستورفتارهایمسئوالنه6733:676رساند)فاضلی،جعفرصالحی،نمیوسیبی

زیستمحیطییكموضورپیچیدهوچندجانبهاست.تعاملتوسعهومحیطزیستوپایگداری

ویگژهکشگورهایدرحگالهمیشگگیکشگورهابگههایمختلویکیازدغدغگههگایوندرزمینه

توسعهبودهاست.ممکناستادامهرشگداقتصگادیناپایگدارتگأثیرمخربگیبگرطبیعگتداشگتهو

هایویندهراتهدیدکند.احتمالچنینخطریباعگثاحسگالظرفیتتولیدورفاهعمومینسل

اشگکلدادهاسگتتعهگداخالقگینسگبتبگهوینگدهشگدهوتئگوریحفاظگتازمحگیطزیسگتر

(.6766فروهمکاران،)خوش

دراینمیانحفاظتازمحیطزیستوتوسعهصنعتگردشگریبدونحمایتومشگارکت

هگایدر شگدهخگودگردشگرانمشکلاست،زیراگردشگرانبرایشناساییمناف یگاهرینگه

                                                                                                                                                                                 

1 . Weaver & Lawton 
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کننگدگذاریارزشبایداهمیتاثراتاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیومحیطیراازدیدگاهخود

(،ارزشدر شدهکهبهمفهو ارزیابیکلگیبازدیدکننگدهاز6،3166:333ورامکیسون )نانکو

ارزشخالوسفربرمبنایارزیابیاوازونچهدریافگتکگردهاسگت)منگاف (وونچگهپرداخگت

ولزمگانهگایرفتگاریدرطگعاملواکنشعنوانپیشتوانبهمی باشدراکردهاست)هرینه(می

شگدهگردشگگر،(.ارزشدر 6736:643نیگا،نظرگرفت)زارعگی،قربگانیوپگدرا بازدیددر

هایمحصوالتسفرماننگدکیفیگتخگدمت،قیمگت،هی انگاتوارزیابیشخصیاوازمشخصه

کنندکهمحصگوالتسگفرارزشصگرففاکتورهایاجتماعیاستواینفاکتورهامشخومی

دارندورضگایتومشگارکتگردشگگررانیگربعگدازسگفرتحگتتگأثیرقگرارهرینهرادارندیان

(.3164:736 ،3دهند)چیو،لیوچنمی

 مصرف که خدمتی یا کاال از ارزیابی به که است احساسی پاسخ یك رضایتیانارضایتی

 وجهت با است، خدمت یا محصول از مشتری شود.رضایت،ارزیابیدادهمی است، شده ارائه یا

 خیگر؟ یگا اسگت کگرده ارضگا را مشگتریان وانتظگارات نیازهگا خگدمت یا محصول ویا که این به

خواهگدخدمتیابهمحصول نسبت رضایت عد  به من ر انتظارات و نیازها ارضای در شکست

(،6337)4(وسودرلوند6336)7یکرازبی(.بنابهگفته6733:66شد)زیاری،امانپوروفهلیانی،

بگا.اسگتتبدیلشگدهخدماتیصنای اکثربرایچشمگیروبرجستهایمسئلهبهمشتریانرضایت

راضگی،رفتگارمسگئوالنهزیسگتگردشگگرانکهنمودبیانتوانگردشگریمیصنعتبهرجور

دهندورفتارهایونانمرایاییبرایمحیطزیستبههمگراهتریازخودنشانمیمحیطیمطلوب

(.6763:4نی،میرغفوریوبرقی،خواهدداشت)اردکا

گیریونهاایکهبرنگرشمرد بهیكفعالیتوفرویندتصمیممشارکتبهخاطراثربال وه

کنندهاست)جوسیا ،اسمیتونوهایرفتاریمصرفدارد،یكمتغیررفتاریبسیارمهمدرمدل

گروهگیخگاصوداشگتن(.مشارکتدروهلهاولبگهمعنگایتعلگ داشگتنبگه9،6333کلمنتس

رسگاندوبگهفعالیگتسهمیدرهستیوناناستودرمرحلهدو ،شرکتفعاالنهدرگروهرامی

                                                                                                                                                                                 

1 . Nunkoo and ramkissoon 
2 . Chiu, Lee & Chen  
3 . Crosby 
4   . Söderlund 
5 . Josiam, Smeaton & Clements 
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(.ایگنمفهگو دو اسگتکگه6763:19م گد ،اجتماعیان ا شدهنظردارد)نظرپورومنتظگری

النهبگهموردنظرمح  یناست،لذامشارکتگردشگرانیکیازارکانکلیدیرفتارهایمسگئو

(.بگر6736رود)امینیان،صادقی،فرجیونادریگورقلعه،حفاظتازمحیطزیستبهشمارمی

ایناسال،درحفاظتازمحیطزیستبهعنوانفعالیتیحیاتیوگردشگری،نبایدازمشگارکت

گردشگرانبرایحفاظتازونغافلماند.نگگاهبگهگردشگگراندرحفاظگتازمحگیطزیسگت

صرفنگاهبهعنوانمصرفکنندهازمرایایمحیطزیستباشدواینکهتنهاگروهخاصگینباید

دارحفاظتازمحیطزیسگتهسگتند.بایگدگردشگگرانرادرحفاظگتازمحگیطازجامعهعهده

هامشگارکتداشگتهوهاواردنمودتادراجرایبرنامهگذاریهاوسیاستسازیزیستوتصمیم

ومرایایحاصلازاینامرمهمبهخوبیوشناشوند.درمیانعواملوعناصگربامشکالت،موان 

مختلودرحفاظتازمحیطزیسگت،مشگارکتگردشگگرانبایگدبگهعنگوانمحگوروشگاخو

حفاظتیدرنظرگرفتهشود.

شناسیزیستمحیطیتبیینرفتارافراددرقبالمحیطزیست،همبهعالوهبراینکهدرجامعه

شود،نکتهحائراهمیگتایگناسگتکگهنظریوهمازنظرعملییكمسئلهمهمتل یمیلحاظ

بهرشدیدارد،ولیرفتارمسئوالنهزیستاکوتوریسمدرنظا بازارجهانیگردشگریروندرو

محیطیووگاهیزیسگتمحیطگیگردشگگرانوهمینطگورمشارکتشگانهنگوزبگهکنگدیپگیش

ی ادوبهبودرفتارمسئوالنهزیسگتمحیطگیگردشگگرانموضگوعیرود.بنابراینچگونگیامی

استکهتوجهصنعتگردشگریرابهطورعا وتوجهبخشسفرسازگاربامحگیطزیسگترا

بهطورخاصبهخودجلبکردهاست.

لذاهدفپگژوهشحاضگربررسگیرابطگهمیگانارزشدر شگدهبگهعنگوانعگاملیجهگت

هگاویگابگهتعبیگریرورضایتبهعنوانیکیازمهمترینشگاخوارزیابیکلیگردشگرازسف

باشد؛امادراینمیانن شخودگردشگگرمهترینشاخودروفاداریبهم اصدگردشگریمی

گردشگگریدرارزشدر شگدهودرکنارجامعهمیربانبگهعنگوانعوامگلانسگانیتأثیرگگذار

وضروریاستکهمشارکتگردشگگربگهعنگوانمندیبسیارمهماست،بنابراینشایستهرضایت

متغییرمیان یتأثیرگذاربراینروندنیربررسیشگود.دریاچگهالنگدانواقگ درروسگتایالنگدان،

هگایاخیگربگهدلیگلداشگتندانگهشهرستانسارییکیازمناط یاستکهدرسگالبخشچهار
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نتوجگهبسگیاریازگردشگگرانپوششگیاهیوحیاتجانوریمنحصربهفگردخگود،درکگانو

هایاوقاتفراغتقرارگرفتهوافرایشسفربهاینطبیعتمحوروبازدیدکنندگانبرایفعالیت

هگایکگاهشمنط ه،احتمالوسیببگهمحگیططبیعگیونراافگرایشدادهاسگت؛یکگیازروش

کگهازون گائیاثراتحضورانبوهگردشگردراینمنط هتوجهبهگردشگریمسگئوالنهاسگتو

هدفرفتارمسئوالنهزیستمحیطیکاهشمشکالتمحیططبیعیناشیازحضورگردشگرتگا

گیریرفتارمسئوالنهزیستمحیطیازطریگ حدممکناست،اینپژوهشمدلیرابرایشکل

ارزشدر شده،مشارکتورضایتگردشگگرارائگهدادهاسگت.نکتگهحگایراهمیگتدرایگن

هگاییصگورتگرفتگهدرزمینگهرفتگارمسگئوالنهزیسگترغمپژوهشکهعلیپژوهشایناست

محیطیدرایران،اینپژوهشمشارکتگردشگررابهعنوانمتغیگرمیگان یتأثیرگگذاردرنظگر

گرفتهاستوباتوجهبههدفموردنظر،اینپژوهشدرپیپاسخبهاینسؤاالتاستکهویگا

نرابطهمعناداریبارفتارمسئوالنهزیستمحیطگیدارد؟ارزشدر شدهورضایتگردشگرا

هگایاکوتوریسگمباعگثبهبگودایگنروابگطهگاوفعالیگتوویامشارکتگردشگگراندربرنامگه

 گرددیاخیر؟می



 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

یهدفازمرورمبانینظریوپیشینهپژوهشتبیینوتوصیوبهتررفتارمسئوالنهزیستمحیطگ

وعواملموثربروناست.ازاینرو،درادامهمفاهیمرفتارمسگئوالنهزیسگتمحیطگیوعناصگر

تاثیرگذاربرونبسطدادهشدهاست.
 

 شدهارزش درک

زاده،نیاونبگیپور،رحیمباشد)کفاشهایزندگیاجتماعیمیترینجنبهها،یکیازمهمارزش

شگدهشگدهازارزشدر تگرینتعریگوپذیرفتگهگسگترده(6366)6(.تعریوزیتامل6731:63

قیمگتپگایین؛-6کننگد:کنندگانارزشراازچهارمنظرتعریومیاست.اوپیبردکهمصرف

شدهازمحصولبگهکیفیتیکهدربرابرقیمتپرداخت-7خواهم؛ونچهازیكمحصولمی-3

ا )یان،،یو،رابرچیریکهپرداختکردها دربدستووردهچیریکهبه-4وور ودستمی
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عنگواننتی گهم ایسگهشخصگیشدهمشتریرابگه(.زیتاملارزشدر 6،3161:393زووچوی

هایپرداختشدهدر شدهتوسگطمشگتریتعریگوکگردهاسگت.ویبینمناف کلیوهرینه

باشگد.زمگانیکگهشگدهمگیخاطرنشانکردکهتمایالترفتاریمشتریاندسگتاوردارزشدر 

کننگگد،خواهگگانبگگروزدادنمشگگتریانسگگطابگگاالییازارزشراازت ربگگهمصرفشگگاندر مگگی

تمگگایالترفتگگاریمثبگگتازخگگودهسگگتند.ارزشخریگگدبگگاافگگرایشرفتارهگگایرویکگگردیدر

(اظهارداشتندمیلبهتوصیهکگردننیگر3117)3نیردرارتباطاست.بونوشومیکر گردشگری

گیگرد)بگهن گلشدهت ربهمصرفسرچشمهمیرفتاریمثبتاستکهازارزشدر یكنیت

 (.6733:1ازابراهیمیومنصوری،

(معت دندکهارزشمست یمابامنافعیکهشخوازیكکگاالیگا3113)7هیگینرواسکوالر

نگدهاراینتایجوفرویشدهمشتریدوحوزهکندارتباطداردوارزشدر خدمتدریافتمی

ایهاییكشخووهدفنهاییاوست.دراینزمینگه،نتی گهگیرد.نتایجبیانگرخواستهدربرمی

مفیگدبگودن؛-6گیگرد:ویگدازسگهجهگتمگدنظگرقگرارمگیدستمگیکهازکاالیاخدمتبه

ت ربگهناشگیازفعالیگتان گا شگدهدرحلیكمشکل.فرویندهابازتاب-7ارضاینیازو-3

(.4،3169:33راستایهدفهستند)کارلسون،اوکالواهرهلد

 

 گردشگر رضایت

هایمصرف(،بهمفهو عا ،رضایتمشترینوعیارزشیابیازواقعیت6333)9بنابهاظهارالیور

یابگد.ازطرفگی،بعضگیمح  گاندیگدگاهیایازمطلوبتانامطلوبتغییرمیاستکهدردامنه

دهند،امایمصرفراموردمطالعهقرارمیرضایتمشتریدارند،یعنینتی هاقتصادینسبتبه

اند،کهدیدگاهشگناختیاسگت)رن بریگان،برخیدیگرفرویندارزشیابیراموردتوجهقرارداده

 جهگانی سگازمان تعریگو طبگ  مشتری (اظهارداشتهرضایت3119)1چی .(6761:13زاهدی،
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 ناشی لذت و خوشی احسال شامل که شناسانهمفهو روان كی":از است عبارت گردشگری

 دارد، انتظگار خگدمت یگا و محصول یك از و است فردیامیدوار که ونچه ووردن دست به از

را (،معت گداسگترضگایتمندی3163سگروری)زاده.قلگی(6731:66)خوشگخووجاودانگه،باشدمی

 فعلگی عملکگرد قبلگیو انتظگارات بگین ادرا  فاختال از ارزیابی به کنندهمصرف واکنش توانمی 

:6737شگود)همتگیوزهرانگی،مگی در  محصگول ون مصگرف از پگس کگه کرد تعریو محصول

631.)

جگگرء)خگگدماتاثگگرکیفیگگتوواسگگطه(عگگاطفیجگگرء)(،رضگگایت3167)6کوانگگ،والی

 احساسگی پاسگخ یگك (،رضایتیانارضایتی6766است.هاشمزاده)رفتارینیاتبر(شناختی

شگود.رضگایت،دادهمگی اسگت، شگده ارائه یا مصرف که خدمتی یا کاال از ارزیابی به که است

و نیازهگا خگدمت یا محصول ویا که این به توجه با است، خدمت یا محصول از مشتری ارزیابی

 بگه من گر انتظگارات و نیازها ارضای در شکست خیر؟ یا است کرده ارضا را مشتریان انتظارات

(.6733:66شگد)زیگاری،امگانپوروفهلیگانی،خواهگدخدمتیابهمحصول نسبت رضایت عد 

انگدرضگایتپاسگخاظهارداشگته7(بهن لازهالستدوهمکاران3113:436)3همکارانوپاالسیو

قبلگیشگدهتعیگینبگااسگتانداردهایمحصگولیگكازحاصگلنتگایجم ایسگهبرکهاستمؤثری

شگود)حسگینی،یگردانپنگاهوفرهگادیمیسن یدهونازبعدیامصرفطولدرواستمتمرکر

(.6736:639نهاد،

وبرجسگتهایمسئلهبهمشتریان(،رضایت6337)9(وسودرلوند6336)4یکرازبیبنابهگفته

تگوانگردشگگریمگیصگنعتبگهرجوربا.استتبدیلشدهخدماتیصنای اکثربرایچشمگیر

بهگردشگرانکهنمودبیان بگهانگدکگردهسگفرون گابگهکگهراهاییمکانفراواناحتمالراضی

 پیشرفت و بازاریابی از نور تاثیرگذارترین و ترینارزان از یکی کهاینکنندمیتوصیهسایرین

،اظهگار(7:6763رشگیدی)وسگلیمانیپگور(.قلگی6763:4است)اردکانی،میرغفگوریوبرقگی،

بگرایشگاخوبهتگرینورقگابتیعوامگلمهمتگرینازیکیگردشگرانضایتمندیاندکهرکرده
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هگا،وسگازمانهگانارگگامراکر،ازبسیاریامروزه.میشودمحسوبوتیسودهایرشدتضمین

قلمدادکارکیفیتسن شبرایمهممعیاریراگردشگرانرضایتمیران ایگنوکننگدمیخود

دستزمانیگردشگررضایت.استافرایشحالدرهمچنانروند فروینگدهایکگهویگدمگیبه

راگردشگگرانتظگاراتوشگده،توقعگاتارائگهخگدماتکگهشگوندطراحگیایگونگهبگهمناسب

درمهمگیگردشگرن گشرضایتمندیکهون ا(،از3116:97)6وگرسرینمایند.نیلبروورده

یحگگوزهدرکگگهاسگگتعاتیموضگگوازکنگگد،مگگیایفگگاایگگنصگگنعتوینگگدهوگردشگگگریتگگداو 

:6736است)فنی،برغمدی،اسکندرپوروسلیمانی،گرفتهکنکاشقرارموردبسیارگردشگری

راخاصگیم صگدگردشگگران(،برایگنع یگدهاسگتکگهاگگر6761:761کرمانی)(.صباغ76

شگكبرگردند،راضیخودسفریت ربهازوکنندانتخاب راخگوداطرافیگانووشگنایانبگدون

ونازم ددبازدیدوبرایبازگشتگردشگرانخودتمایلونمودهم صدونبهسفربهتشوی 

م صگدگردشگگرانتم یدهایوتعریودیگرعبارتبه.گرددمیبیشترم صد درشگدهیگاداز

ونظیگرتبلیغگاتابرارهگاییبگهنسگبتوداشگتهگردشگرانجذبدربیشتریتأثیرمواردبسیاری

(.6733:677نماید)یاری،ابراهیمزادهویاری،میعملتربهغیره

 

 مشارکت گردشگر

معنایشراکتوهمکاریدرکاری،امرییافعالیتیوحضگورازنظرمفهومی،واژهمشارکتبه

گیری،چهبهصورتفعالوغیرفعگالاسگتدرجم وگروهیوسازمانیجهتبحثوتصمیم

(بگرایتعریگومشگارکتبگهبیگانسگه6333)3(.اوکلگی6731:631)سرور،موسویودانیالی،

عنگوانسگهمداشگتنکگهمشگارکتبگه-6پردازدکهعبارتنداز:تفسیردرخصوصمشارکتمی

هایبهداشتی،تأمینوب،جنگلداری،مناب طبیعیوامگورمعت داستاینتفسیردرموردپروژه

مشگارکت-3شدههستند،صگادقاسگت؛پیشتعیینزیربناییدرجهانسو کهدارایاهدافاز

عنگوانابگراروسگازوکگاراصگلیمشگارکتمطگرحعنوانسازمانکهدراینتفسیرسازمانبهبه

هایمربوطبهمدیریتوبوغیگرهها،مؤسساتکشاورزی،کمیتهگرددوبرتشکیلتعاونیمی
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-دراینتفسیر،برخوردارشدنمشارکتعنوانتوانمندسازیکهمشارکتبه-7شود؛تأکیدمی

گیگردگیریموردتأکیدقرارمیایوتوانتصمیمهایتوسعهکنندگانازدانش،مهارت،قابلیت

(.6766:696شیریاصفهانی،خادمی،صدی یوتازه،)گل

ای)مدرنوسنتی،اقتدارگرودموکراتیگك،فئگودالی(درهرجامعه3116)6بنابهاظهارهلی

داری(ازطری مشارکترسمیوغیررسمیارتباطگاتومبگادالتبگینافگرادشگناختهسرمایهیا

توانشاملدوبخشدانسگت:مشگارکتنهگادی)رسگمی(کگهشود.مشارکتاجتماعیرامیمی

شگگود.مشگگارکتهگگا(مگگیهگگا)باشگگاههگگا،کلگگوپهگگا،ان مگندربرگیرنگدهمشگگارکتدرسگگازمان

درگیگریاتفگاقیشگاملمشگارکتدر-دونگورالگویربرگیرندهغیررسمی)فردی(کهخودد

هاییکگهدرکمگكبگهمحگرومینوهایگروهیبافواصلنامنظممثلهمکاریباخیریهفعالیت

منگدوفعالیگتدرمشارکتپایدارکهشگاملمشگارکتقاعگده-شود.بافرادخاصتشکیلمی

هگایدائمیوهمیشگی)مثگلگگروهولینسبتابصورتمؤسسهوسازماننسیتند،هاییکهبهگروه

بگاوران،(.ازنگگاهمشگارکت6763:66موسی یوجوانان(هستند)مهگدویورحمگانیخلیلگی،

دنبگالنفسبودهوایگنامگرنیگرتوانمندسگازیرابگهافرایشمشارکتبهمعنیافرایشاعتمادبه

 (.6736:43سلیمانوقیصاری،فر،فالدارد)صابری

(ازن طهنظراوقاتفراغتوگردشگگری،مشگارکتبگهعنگوان6363)3بنابهاظهارمنفردو 

شودوواکنشمؤثر،بااینعالقهدرارتباطاست.ریگدومیرانعالقهدریكفعالیتتعریومی

(نیربیانکردندکهمشارکتیكمتغیرکلیدیدررفتارهایاوقگاتفراغگت6337)7کرومپتون

کنند،توجهبیشتریبهاطالعاتمربگوطبگهسگفرریریمیامردمیکهبرایسفربرنامهاست؛زیر

9(.نتگایجتح یگ گیورسگویوگاوکگار4،3169:364دارند)سودتولتونلوارکوتمبذولمی

المللیاوقاتفراغت،سهبعدسگاختاریداردکگه(نشاندادکهمشارکتگردشگرانبین3117)

 .(3117:311،احتمالریسكواهمیتریسك)گیورسویوگاوکار،عبارتنداز:عالقه
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 1رفتار مسئوالنه زیست محیطی

هایافرادجامعهنسبتبگهمحگیطایازکنشمحیطی،م موعهازنظرمفهومی،رفتارهایزیست 

هایخاصبرایرفتارنسبتبگهزیستاستکهطیووسیعیازاحساسات،تمایالتوومادگی

-اجتمگاعیخاصم تضیاتوشرایطبرحسبهراجتماعیشود.افرادراشاملمیمحیطزیست

ایگنزیستمحیطبهنسبتمتفاوتیبرخوردفرهنگی اسگتممکگنرفتارهگاوبرخوردهگادارند.

باشگدزیسگتموافگ محگیطومثبگتکگامالببگرعکسیگاوزیسگتمحیطومخالومنفیکامالب

(.6766صالحیوع یلی، فر،)خوش

محیطگیانگدرفتگارزیسگتاظهگارداشگته (،3167)7همکگارانو(،لی3113)3وولكست،ا

محیطگیتگاحگد هابهمنظگورکگاهشمشگکالتزیسگتاقداماتان ا شدهتوسطافرادیاگروه

گیگریهاینظریمختلو،رفتارزیستمحیطیبهطرقمختلفیانگدازهممکناست.بهخاطرزمینه

محیطگیشگامل (،نشاندادندکهرفتارزیسگت6339)4کستااسمیتودیشدهاست.برایمثال،

بگرقگانونیاقگدا کننگدهو قان اقدا فیریکی،اقدا مالی،اقدا مدنی،اقدا وموزشی،هایاقدا 

باشد.چندتگنازپژوهشگگرانبگهعوامگلمگوثربگررفتگارمسگئوالنهمبنایمکانتحتکنترلمی

(3166)9(عوامگلروانشگناختی،هرنانگدز3166اند،بگرایمثگال:لگی)هزیستمحیطتمرکرداشت

(عوامگلفرهنگگی3111)3(عواملبیرونیومیلفونتوهمکاران6333)1عواملفردی،وینین،

هگایزیسگت(،ازدیدگاهومگوزش3161)6راموردبررسیقراردادند.بهن لازهانوهمکاران

هگایهگاوارزشمحیطییكفرد،بگاالبردننگگرشیمسئوالنهزیستمحیطی،راهمؤثرتغییررفتارها

(.3،3169:634محیطیاومیباشد)لیوجانزیست

داندکه(،رفتارمسئوالنهزیستمحیطیراعملعمدیفردییاگروهیمی3111)61استرن
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رایاییبرایمحگیطدهدویامبهطورمست یمیاغیرمست یم،تغییراتمحیطراتحتتأثیرقرارمی

زیرم موعگهزیسگتمحگیطبگاسازگاررفتارمختلوانوارمثال،عنوانزیستبههمراهدارد.به

محیطگی(،زیسگتهگایسگازماندرمثالمشگارکتشدهاست)فرصمحیطیزیستهایفعالیت

محیطگی،زیسگتت اضگایرسگیدگیبگهمشگکالتمثگال،عنوانبه)فعاالنهغیرسیاسیرفتارهای

خریگدماننگد)بگهصگورتفگردیزیسگتحفظمحیطدولتی(وم اماتبهگرارشوگیرییرأ

اسگتفادهونهگا(ودیگرمح  گاناز6339)6بادرنظرگرفتنابعادیکهاسمیت(.سبرمحصوالت

محیطگیرابگااسگتفادهازپگنجعامگلارزیگابینمگود:(رفتارمسئوالنهزیسگت3161)3کردند،تاپا

هگایفعالیگتوگرایگیسگبرسیسگتممصگرفوموزشی،هایفعالیتبازیافت،اسی،سیهایفعالیت

ای،شیشگههگایبطریبازیافتزیست،محیطگذاشتننشریاتاشترا بهمثال،عنوانبه)اجتماعی

وبازیگافتیمگوادازشگدهسگاختهمحصگوالتخریگدمحیطزیست،بهمربوطهایبرنامهتماشای

(.7،3164:66)کیل،هالنواستین( لعمومیازوسایلحملوناستفاده

 شده ان ا  ومطالعات نظریات بر مروری(،بیانکردندکه6736:691گویه)همتیومت ی

تگوانمگیرازیستیرفتارمحیطبرمؤثرعواملکه دهدزیستینشانمیمحیط رفتارهاییزمینه در

عواملانگیرشی6:ازدانعبارتدستهچهاراین.کردت سیمدستهچهاردر مسگئولیتاحسگال).

عوامگل.3؛(ونمانندونگرشمحیطیکنترل،تواناییمحیط،حساسیتمحیط،نگرانیاخالقی،

(تحصیالتسطادرومد،سن،جنس،)شناختیجمعیتعوامل.7؛(هامهارتودانش)شناختی

)بگهن گلاز(هگاایگنمانندوتارانتخابرفبرایهاییفرصتفشار،هایگروه)بیرونیعوامل.4و

(.6734:391زادلسبوئیواسمعیلی،زادهفیروزجایی،رمضانعلی لی

محیطیومشارکت،ارزشدر شده،رضایتگردشگر،رفتارمسئوالنهزیستیحوزهدر

تگوانبگهمگواردیازهامیازجملهنتایجاینپژوهش است. شده ان ا  زیادی نسبتاب هایپژوهش

هااشارهنمود.ون

یبگرایرفتگاریالتوتمگایتت ربه،ارزشدر شده،رضگایفیتک"باعنوانیپژوهشدر

نشگاندادهشگدکگه(3161)4چین،فگوچنوفوشگیانچگنینوشته"یجهانیراثگردشگرانم

                                                                                                                                                                                 

1 . Smith-Sebasto 
2 . Thapa 
3 . Kil; Holland & Stein 
4   . Ching fu Chen & Fu-shion Chen 
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لگو(.3161:33دارد)چنوچن،رضایتوشده برارزشدر یمیت ربه،اثراتمست یفیتک

-گردشگگرانداوطلگبهنگ،یشدهوارزشدر هایرهانگ"باعنوانی(پژوهش3166)6ولی

برارزشدر یپژوهشنشاندادکهسفرداوطلبانه،اثرمثبتیناهاییافتهدادند،ان ا "کن،

یوبگهزنگدگیگدگاهدییرارتباطوتغیشافرای،رشدوبهبودفردیلسافرانداوطلب،ازقبمشده

رابطگهیگان یزبالهبهعنگوانمیختننگرشنسبتبهر(.731: 3166لوولی،)داردمحیطزیست

3اوینکگااسگتکگهیعنگوانپژوهشگیطگیمحیسگتورفتارمسئوالنهزیتیشخصهاییژگیوینب

مسگت لویرتگأثیتیشخصگهاییژگیکهویافتدستی هنتینمح  بهاین(ان ا داد.ا3167)

محیطگییستطوبهخصوصرفتارمسئوالنهزیزبالهدرمحختنیبرنگرشنسبتبهریقابلتوجه

زبالگهدریخگتننگرشنسبتبگهرمحیطی،یستورفتارمسئوالنهزیتیشخصهاییژگیویندارد.ب

خگاصویتیشخصگهاییژگیکهویافراددهدینشانمیج.نتاکندیمیفاراایان ین شمیط،مح

دارند،بهمشگارکتینگرشنامطلوبیطمحرزبالهدیختنبهرکهنسبتیافرادیردارندونیمطلوب

(.3167:3116ینکا،دارند)اویشتریبیلتمامحیطی،یستزیدررفتارها

ویتارزشدر شگده،رابطگهونبگارضگا"بگاعنگوانای(درم الگه3169)7پاندزابگاجس

تمگایالتیتوارضگیماگردشگگرانمسگت یشگدهکگهارزشدر بگردیپگ"یرفتاریالتتما

بگرتمگاالتیمیمسگت یرتگأثیترضگاکهیحالدردهد،یقرارمیرونهاراتحتتأثرفتاریوینده

،بهاینمعنیکهبرایای ادارتباطبلندمدتباگردشگرانبایدبیشگترداردنگردشگرانیرفتار

.(3169:676برتح ی اتارزشدر شدهتمرکرشودتاتح ی اترضایت)پاندزاباجس،

م صگدوارزشدر یرن گشتصگویبررسگ:یسمدراکوتوریطیمحیسترفتارمسئوالنهز

ی گهنتیگنپگژوهشمح  گانبگهاین،درااست(3164)4وچنیلیو،شدهعنوانپژوهشهلناچ

گردشگگرانراارت گایطگیمحیسگترفتارمسئوالنهزتواندیکهارزشدر شدهمیافتنددست

یگرهانگیطگی،محیستزیاهنگرشینبی(.روابطساختار3164:631،وچنیلیو،هلناچ)دهد

(3164)نوهمکگارایگلعنوانپژوهشکیستزیطسازگاربامحیورفتارهایوسرگرمیاتفر

ایبگهطگورقابگلمالحظگههگایرهوانگمحیطییستزهایگرفتندکهنگرشی هاست،مح  اننت

                                                                                                                                                                                 

1  . Lo & Lee 
2. Oluyinka 
3 . Pandza Bajs 
4  . Helena, Chiu, Lee & Chen 
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یعگیازجملهحفظابعگادطبیریتیمدیم.مفاهدهندیراشکلمیستزیطسازگاربامحیرفتارها

مگوردبحگثقگراری،وموزشگهایبرنامهی ازطریعیطبیطدرموردمحیوگاهیشوافرایطمح

(بگاعنگوان3169)6چگیولیگولگو،پژوهشیجنتاین(.همچن3164:61وهمکاران،یل)کگرفت

نشگاندادکگه"یخیدرمنگاط تگاریسگتورت گاربتیگابی:ارزیراصالت،مشگارکت،وتصگو"

یرتصگودهیدرشکلیمامست ی،محلهایفعالیتدرگردشگرانمشارکتوشدهاصالتدر 

ونهگادررضگایتبگامثبتطور.مشارکتگردشگرانبهرداثرمثبتدایخیم صددرمناط تار

اثگرات"(بگاعنگوان3169وجگان)لگی.نتگایجپگژوهش(3169:69چیولیگو،)لو،ارتباطاست

"محگوریعتگردشگرانطبیستزیطبررفتارسازگاربامحمحیطییستنگرشزیا،ت ربهتفر

کنگد،یمحگور(شگرکتمگیعت)طبیعتبرطبیمبتنیدرگردشگریفردیکهوقتاکیازوناستح

بگهطگوریومشگارکتوکنگدیمیترات ویومحیطییستزهاینگرشیا،تفریاتت ربینا

ی)لگیابگدیمیشافرامحیطی،یستمسئوالنهزیوبهطورخاصدررفتارهایدرگردشگریکل

.(3169:637وجان،

یگرانمسئوالنهدرشگمالامحیطییستورفتارهایزیاجتماعیهباعنوانسرمایپژوهشنتایج

وجگودریداارتبگاطمعنگامحیطگییستبارفتارهایمسئوالنهزیاجتماعیهسرمایننشاندادکهب

یگرنمحیطگییسگتبارفتارهگایمسگئوالنهزیاجتماعیهسرماهعناصرعمدینباینبرعالوه.دارد

متفگاوتاسگت.ازیگرنیگاییروابگطدرمنگاط مختلگوجغرافاینوبودهبرقرارداریارتباطمعنا

نسبتبهوتوسعهرفتارهایمسئوالنهیجگرفتکهبرایتروی هنتتوانیپژوهشمیناهاییافته

یدرنهادهایمگدنیتاعتمادنهادی،عضویژهوابعادونبهویاجتماعیهسرمایدبایستزیطمح

یاکبگگرزادهوادهمگگ(.6766شگگود)خوشگگفروهمکگگاران،یگگتت ویگروهگگینوشگگبکهروابگگطبگگ

بررسیعواملفرهنگیمؤثربگرحفگظمحگیطزیسگتشگهر"باعنوانی(،باان ا پژوهش6731)

هگایوارزشزششاندادندکهمتغیرهگایاحسگالمسگئولیت،اخگالقاجتمگاعی،ومگون"تهران

هگاییافتگهبگهتوجهبااماهستندمؤثرزیستیمحیطرفتارهایوزیستمحیطحفظبردینیوسنتی

ارسازیبرحفظمحیطزیسگتتگأثیرینگدارد.دریگكهن متغیرکهشدهدادهنشانتح ی این

واسگتجامعگهیگكدرافرادرفتارهایکنندهتعیینعاملفرهن،کهتگفتواننتی هکلیمی

                                                                                                                                                                                 

1. Lu, Chi & Liu 
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زیست واکبگرزاده)باشگدمگیمهگمعامگلایگنازگرفتگهنشأتافرادتكتكمحیطیرفتارهای

یرتگأثیبررسگ"(،درم الهخودباعنگوان6736)قلیواما یصالحینهمچن(.6731:73ادهمی،

گرفتنگدکگهبگاوجگودی گهنت"مسئوالنهاستانکردسگتانیطیمحیستبررفتارزیاجتماعیهسرما

افرادمگوردیطیمحیستمسئوالنهزیرفتارهامحیطی،یستنامناسبوامکاناتمحدودزیطشرا

یاجتمگاعیهازوناستکهسگرمایحاکهایافتهین،است.عالوهبرادهبوییمطالعهدرسطاباال

یهسگرماینکگهبگدهگدینشانمیهوسطاست.وزمونفرضبهمتیكافرادموردمطالعهدرحدنرد

بگایگگر،وجگوددارد.بگهعبگارتدیمیرابطهمثبگتومسگت محیطییستزیورفتارهایاجتماع

یگل.درخاتمگهبگهدالشگودیمسگئوالنهمگیگرنمحیطییستزیرفتارهای،اجتماعیهسرمایشافرا

(.31-6736:36ی،امام لی،شد)صالحپرداختهیاجتماعیهسرمایرانبودنمیینپایاحتمال

-یسگتشکافنگرش،دانگشورفتگارز"باعنوانی(،پژوهش6733)یوجعفرصالحفاضلی

یرسگون،پیبدستومدهازوزمگونهمبسگتگهاییافتهان ا دادندکهطب "گردشگرانمحیطی

تصگورطی،محییستدر مناف زمحیطی،یستزهایگردشگرانباارزشمحیطییسترفتارز

ومحیطگییسگتدانگشزیانکهمیمعناداردارد.درحالیممست طهرابیفرهنگیرهوانگیفرهنگ

:6733ی،وجعفرصگالحیمشگاهدهنشگد)فاضگلیگردشگرانرابطهمعنادارمحیطییسترفتارز

(.سن شرفتارهگایزیسگتمحیطگیگردشگگراندرم صگدهایکگویریوبیابگانیعنگوان673

(استکهمح  انبگرطبگ وننشگاندادنگدمیگران6734:343وهمکاران)ایییروزجپژوهشف

مطلگوبیشگرایطدرمنط هروستایینواحیگردشگرانسویازمحیطیرعایترفتارهایزیست

میرانارزشدر شگده،تصگویرذهنگیگردشگگرانازوگاهی،میراننظیرعواملیوداردقرار

كازبیابانگوخگورروسگتایینگواحیدرسفرازمندیایتم صد،دلبستگیمکانیومیرانرض

محیطیگردشگرانبودنگد.براسگالنتگایجتحلیگلعواملمؤثربرمیرانرعایترفتارهایزیست

تصگویرذهنگیگردشگگرانازم صگد،وبیشگترین(م صگدبگهوفاداری)مکانیبستگیمسیر،دل

.کمترینتأثیررابرمتغیروابستۀتح ی دارد

گگرددکگههگرچنگدچهمطرحگردیدوبررسیپیشگینهپگژوهشمشگخومگیتوجهبهونبا

هگگایمتعگگددیدرزمینگهمتغیرهگگایارزشدر شگگدهورضگگایتومشگگارکتتگاکنونپگگژوهش

گردشگربارفتارمسئوالنهزیستمحیطگیصگورتگرفتگهاسگت،امگاتگاکنونپژوهشگیکگهبگه
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یتگردشگربارفتارمسئوالنهزیستمحیطگیصورتهمرمانبهرابطهارزشدر شدهورضا

ون شمیان یمشارکتگردشگربپردازد،صورتنگرفتهاست.لذاپژوهشحاضرباتوجگهبگه

موارداشارهشده،مدلیازروابطبینارزشدر شدهورضایتگردشگگربگارفتگارمسگئوالنه

رزشدر شگدهورضگایتدرمدلمفهومیارائهشگدهازیستمحیطیرادرنظرگرفتهاست.

زادبررفتارمسئوالنهزیستمحیطیاثگرمسگت یمدارنگد.همچنگین،گردشگربهعنوانمتغیربرون

مشارکتگردشگردررابطهارزشدر شدهورضگایتگردشگگربگارفتگارمسگئوالنهزیسگت

(.6کنند)شکلمحیطین شمیان یایفامی










3164منب :چیووهمکاران،


( مدل مفهومی تاثير ارزش درک شده و رضایت گردشگر بر رفتاار مساالوهنه زیسات میيبای باا نقاش       1شکل 

 های پایين مدل  اشاره به اثرات باقيمانده دارند()پيکان ای مشاركت گردشگرواسبه

 

 های پژوهشفرضیه

یگرزهگایشدهفرضیهذکرتئوریكمبانیومفهومیمدلبهتوجهباوپژوهشهدفراستایدر

 :شدوزمونومطرح

محیطیتأثیرمست یمدارد.شدهبررفتارمسئوالنهزیستارزشدر 

محیطیتأثیرمست یمدارد.رضایتگردشگربررفتارمسئوالنهزیست

 مست یمدارد.محیطیتاثیرغیرارزشدر شدهباواسطهمشارکتگردشگربررفتارمسئوالنهزیست

 مست یمدارد.محیطیتاثیرغیررکتبررفتارمسئوالنهزیسترضایتگردشگرباواسطهمشا

 ارزش درک شده

 

 رضخیت گردشگر

 

 مشخرکت گردشگر
رفتخر مسئوالنه 

 زیست محیطی
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 شناسیروش

 گیریجامعه آماری و روش نمونه

تح ی گاتنگورازهگادادهگگردوورینحگوهبگهتوجگهبگاوکاربردیهدفمطالعهحاضرازنظر

دریاچگهبهورودیتوصیفیگهمبستگیاست.جامعهوماریاینپژوهششاملکلیهگردشگران

4پگارامتر)61بودند.باتوجهبهمسیرهایفرصشگدهتعگداد6734نداندرتابستانوپاییرسالال

پگارامتردر7پگارامتردرمگاتریسفگایو3پگارامتردرمگاتریسبتگا،6پارامتردرماتریسگامگا،

امترهگایبرابرپار91تا9ماتریسسای(بایدبرووردشود.بهاینترتیب،ح منمونهبایدحداقل

ایدردسترل،نمونهگیریروشنمونهاز(.برایناسال،بااستفاده6331موردنظرباشد)مولر،

نفرمعادلبگا667نفردرنظرگرفتهشد.ازاینتعدادشرکتکنندگاندرپژوهش311بهح م

%(بودند.9/47نفرمعادلبا)63%(مردو9/91)

 گیریابزارهای اندازه

6درایگگنپگگژوهشازپرسشگگنامهارزشدر شگگدهاسگگونیوسگگوتاردرک شااده: الااف( ارزش

باشگدوبگهصگورتطیگولیکگرتپگنجگویگهمگی4(استفادهشدهاستکهمشگتملبگر3116)

بندیشگدهاسگت.اعتبگارایگنم یگالتوسگط(درجه9(تاکامالبمواف م)6ایازکامالمخالفم)گرینه

گرارششدهاسگت.ضگریبولفگایکرونبگاخ61/1ولفایکرونباخ(بهروش3116اسونیوسوتار)

 بود.43/1-19/1هابانمرهکلتوسطمح  برووردشدودامنههمبستگیگویه374/1اینم یال



گیگگریرضگگایتگردشگگگرازپرسشگگنامهرضگگایتبگگهمنظگگورانگگدازهب( رضااایت گردشااگر:

باشدوبهصگورتگویهمی1کهمشتملبر(استفادهشدهاست3113)3گردشگراوکلوویِریان

بنگدیشگدهاسگت.(درجگه9(تگاکگامالبمگواف م)6ایازکامالبمخالفم)طیولیکرتپنجگرینه

گگرارششگده31/1(بگهروشولفگایکرونبگاخ3113اعتباراینم یالتوسطاوکلوویِریگان)

هابگاودامنههمبستگیگویهاست317/1است.ضریبولفایمحاسبهشدهدراینپژوهشبرابر

بهدستومد.93/1-34/1نمرهکل

                                                                                                                                                                                 

1.Sweeney & Soutar 
2. Okello & Yerian 
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گیریمشگارکتگردشگگرانازپرسشگنامهمشگارکتبهمنظوراندازهج( مشاركت گردشگر:

گویگه1(اسگتفادهشگدهاسگت.ایگنپرسشگنامهمشگتملبگر6333)6گردشگرهگاویترودایمگونچ

(9(تگاکگامالبمگواف م)6امالبمخگالفم)ایازکگباشدوبهصورتطیگولیکگرتپگنجگرینگهمی

(بگهروشولفگای6333بندیشدهاسگت.اعتبگارایگنم یگالتوسگطهگاویترودایمگونچ)درجه

گرارششدهاست.ضریبولفایکرونباخمشارکتگردشگگردرایگنپگژوهش63/1کرونباخ

بگه46/1-36/1هکگلهایاینمتغیربانمگرگیریشدهاست.دامنههمبستگیگویهاندازه333/1

دستومد.

محیطگیدروخرینقسمتازپرسشنامهرفتارمسگئوالنهزیسگت میيبی:د( رفتار مسالوهنه زیست

ایازکگامالبگویگهوطیگولیکگرتپگنجگرینگه3(مشگتملبگر3161)7(وتاپگا3114)3کرستِتر

(بگه3161شگنامهتوسگطتاپگا)(استفادهشدهاست.اعتبارایگنپرس9(تاکامالبمواف م)6مخالفم)

(گرارششدهاست.ضریبولفایکرونباخمحاسبهشگدهبرابگربگا63/1روشولفایکرونباخ)

بهدستومد.96/1-33/1هابانمرهکلدامنههمبستگیگویه و316/1

 ها روش تحلیل داده

ونگر 634عینسگخههگایعلگو اجتمگابندیوماریبرایتحلیلدادههاازبستهبرایتحلیلداده

هگایتوصگیفیشگاملمیگانگین،شگاخواستفادهشگد.954/8افرارروابطخطیساختارینسخه

روابطفرضیساختاریبامدلتحلیلمسگیرانحرافاستانداردوضرایبهمبستگیمحاسبهشد.

هایبرازندگیمدلنهاییگرارششد.وزمونشدوشاخو

                                                                                                                                                                                 

1 . Havitz & Dimanche 
2 . Kerstetter  
3 . Thapa 
4 . Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19)  
5  . Linear Structural Relations (LISREL V8.54) 
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 ها یافته

 های پژوهشبررسی تأثیرات متغیر

میرانتأثیرواندازهمتغیرهایپژوهش)ارزشدر شده،رضایتگردشگر،مشگارکتگردشگگرو

رفتارمسئوالنهزیستمحیطی(وگویههایهرکدا درجداولزیرگرارششدهاست.

 های اشزآ دشک شده از دیدگاه گردشگران. اشزیابی و اندازه گویه1جدول 

 هاگویه متغیر

 ابی میزان اشزی

 میانگین
انحراف 

 معیاش

 فراوانی

کااامال  

 مخالفم
 مخالفم

نااااه 

مخالفم 

نااااه 

 موافقم

 موافقم
کااامال  

 موافقم

ارزش 

درک 

 شده

لذتبخش بودن سفر و 

 دیدن طبیعت

58/4 60/1 
0 0 4 68 026 

ارزش هزینه کردن برای 

 سفر

07/4 77/1 2 04 54 93 37 

 5 9 59 75 52 96/1 21/2 کیفیت باوی امکانات

تجربه تعامل با مردم 

 محلی

74/3 87/1 2 04 54 93 
37 

بخشبودنسفرودیدنطبیعگتبگرایگردشگگراندهدکهگویهلذتپژوهشنشانمیییافته

(گرارششده16/1(وانحرافمعیارون)96/4حائراهمیتزیادبودهاست.میانگیناینگویه)

کهگویهلذتبخشبودنسفرودیدنطبیعگتنسگبتبگهاست.اینمیانگینحاکیازوناست

هگایارزشدر شگدهازسگویگردشگگرانازاولویگتبیشگتریبرخگورداراسگت.سایرگویه

دهدکهمیگانگینایگنگویگهبگررویطیگوبررسیگویهارزشهرینهکردنبرایسفرنشانمی

دبگگهعبگگارتدیگگگربیشگگترباشگگ(مگگی33/1(وانحگگرافمعیگگارون)63/4ایلیکگگرت)پگگنجدرجگگه



   6731، بهار 73شماره  فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، 431
 

انرد  ییری   پاسخگویان ارزش هزینه کردن برای سفر به دریاچه الندان را نسبتاً زیاد ارزیابی کررد  

باشد  اما از دیدگا  گردشگران نمونره  از دالیل این امر طبیعت بسیار زیبا و بیر دریاچه الندان می

( و ایرن  M=02/0ن بسیار پایین است )پژوهش کیفیت امیانات ارائه شد  در سفر به دریاچه الندا

وری مناسب مسئولین از صنعت گردشگری در ایران اسرت  همننرین میرانگین    نشان از عدم بهر 

باشرد کره کراکی از تمایرل     ( مری M=47/3تجربه تعامل برا مرردم می ری از سروی گردشرگران )     

 های مخت ف دارد گردشگران به تعامل با افراد جدید با فرهنگ

 های رضایت از دیدگاه گردشگرانیابی و اندازه گویه: ارز2جدول 

 هاگویه متغير

 ميزان ارزیابی 

 ميانگين
انحراف 

 معيار

 فراوانی

بسيار 

 کم
 زیاد متوسط کم

بسيار 

 زیاد

رضااا    

 گردشگر

کیفی  ز س  محیطی 

 در  چه

88/2 41/0 42 22 49 22 43 

 28 29 83 39 22 48/4 49/2 عملکرد راهنم ی تور

اخالق همسفران و تن سب 

 سنی

41/2 84/0 29 20 91 4 4 

 4 34 83 22 22 44/0 22/2 ه امنی  راه

حف ظ  از حی ت وحش و 

 پوشش گی هی

39/3 44/4 4 32 98 20 
38 

 40 22 43 19 21 44/0 29/2 نحوه برخورد مردم محلی

 

ز گویره کفاترت از کیرات    یافته دیگر پژوهش کاکی از آن بود که میزان رضایت گردشرگران ا 

( و انیراف معیرار  33/3کائز اهمیت زیاد بود  است  میانگین این گویه ) وکش و پوشش گیاهی
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(گرارششدهاست.ایگنمیگانگینحگاکیازوناسگتکگهگویگهحفاظگتازحیگات66/6ون)

هگایرضگایتگردشگگرانازاولویگتبیشگترینسگبتبگهسگایرگویگهوحشوپوشگشگیگاهی

دهگدکگهاست.امابررسیاخگالقهمسگفرانوتناسگبسگنیونهگادرسگفرنشگانمگیبرخوردار

(63/1(وانحگرافمعیگارون)64/3ایلیکگرت)میانگینایگنگویگهبگررویطیگوپگنجدرجگه

باشد.یکیازدالیلایگنامگرعگد (می7ترازمیانگینحدمتوسط)باشدواینمیانگینپایینمی

هگایورهایگردشگریبهتناسبسگنیگردشگگرانوقگراردادنگگروهتوجهبرگرارکنندگانت

هگایباشد.همچنینازدیدگاهگردشگراننمونهپگژوهشمیگانگینسنیمختلودریكتورمی

(ونحگوه39/3هگا)(،امنیگتراه31/3(،عملکردراهنمایتگور)66/3کیفیتزیستمحیطیدریاچه)

باشگد.(مگی7تگرازمیگانگینحگدمتوسگط)هاسگتکگهپگایین(ارزیابیشد31/3برخوردمرد محلی)

هایراهیامنوعگد تمایگلمگرد ریریصحیا،نبودزیرساختهانشانازعد برنامهاینیافته

هاییکهگردشگراندرمحلاقامتونهگابگهبگارمحلیازورودگردشگربهخاطرافرایشهرینه

باشد.وورند،میمی

 های مشاشکت از دیدگاه گردشگرانو اندازه گویه: اشزیابی 3جدول 

 هاگویه متغیرها

 میزان اشزیابی 

 میانگین
انحراف 

 معیاش

 فراوانی

کااامال  

 مخالفم
 مخالفم

نااااه 

مخالفم 

نااااه 

 موافقم

 موافقم
کااامال  

 موافقم

مشارکت 

 گردشگر

حمایووووت از توسووووعه   

 گردی دریاچهطبیعت

19/4 99/1 8 7 20 87 77 

هووا و رنامووهشوورکت در ب

هووای موورتبط بووا فعالیووت

 گردشگری

86/3 13/0 8 03 34 88 57 



   6731، بهار 73شماره  فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، 036
 

رعایوووت اسوووتانداردهای 

محیطووی بوورای کوواهش  

 اثرات منفی گردشگری

56/4 63/1 0 0 6 68 024 

بووه اشووتراک گذاشووتن   

 تجربه سفر با دیگران

39/4 82/1 4 3 00 74 
018 

هوای  عالقمندی به برنامه

آموزشی مرتبط با توسعه 

 گردیتطبیع

99/3 90/1 3 01 36 88 

63 

حمایوووت از طرحهوووای  

 حفاظت از دریاچه

56/4 67/1 0 2 8 63 
026 



هگایرعایگتهایمشگارکتگردشگگرانحگاکیازوناسگتکگهگویگههایارزیابیگویهیافته

هگایحفاظگتازاستانداردهایمحیطیبرایکاهشاثراتمنفیگردشگریوحمایتازطگرح

هگایرعایگتبرایگردشگرانحگائراهمیگتبگاالییبگودهاسگت.میگانگینگویگهدریاچهالندان

هگایحفاظگتازاستانداردهایمحیطیبرایکاهشاثراتمنفیگردشگریوحمایتازطگرح

(گرارششدهاست.ایگنمیگانگینحگاکیازوناسگتکگهگویگهرعایگت91/4دریاچهالندان)

هایحفاظتازدریاچهالنگدانیوحمایتازطرحاستانداردهایمحیطیبرایکاهشاثراتمنف

هگایمیگرانمشگارکتازسگویگردشگگرانازاولویگتبیشگتریبرخگوردارنسبتبهسایرگویه

تواندطبیعتدوسگتیوافگرایشسگطاوگگاهیگردشگگرانازهستند.یکیازدالیلاینامرمی

ایمیرانمشگارکتگردشگگران،هنابودیمحیطزیستوپیامدهایمنفیونباشد.دربینگویه

تگگرینمیگگانگینهگگایمگگرتبطبگگاگردشگگگریدارایپگگایینهگگاوفعالیگگتگویگگهشگگرکتدربرنامگگه

(61/7=M(استاماازسطامیانگینمتوسط)باالتراست.7)
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 های شفتاش مسئوالنه از دیدگاه گردشگران. اشزیابی و اندازه گویه4جدول 

 هاگویه متغیرها

 ی میزان اشزیاب

 میانگین
انحراف 

 معیاش

 فراوانی

کااامال  

 مخالفم
 مخالفم

نااااه 

مخالفم 

نااااه 

 موافقم

 موافقم
کااامال  

 موافقم

رفتووووار  

 مسئوونه

عوووودم بکووووارگیری   

 های کنترلسیاست

82/2 23/0 35 45 63 35 22 

کمک به حفظ کیفیت 

 محیط زیست دریاچه

48/4 65/1 0 0 9 78 000 

گووووزارش هرگونووووه  

تخریووب آلووودگی یووا  

 زیست محیطی دریاچه

12/4 82/1 - 5 50 79 65 

پرداخت هزینوه بورای   

حفووظ محوویط زیسووت 

 دریاچه

47/3 10/0 8 08 80 57 

36 

کموووک بوووه دیگووور   

گردشگران برای کسب 

 اطالعات از دریاچه

20/4 72/1 2 2 07 019 

71 

آسوویب نرسوواندن بووه  

گیاهان و جوانواران در  

 طول سفر

75/4 54/1 - 2 5 33 061 

تفکیک زباله در مسویر  

 سفر به دریاچه

23/4 88/1 2 5 33 65 
95 
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دهدکهگویهوسیبنرسگاندنبگهگیاهگانوجگانواراندردرنهایتیافتهدیگرپژوهشنشانمی

(وانحگراف39/4طولسفربرایگردشگرانحائراهمیتزیادبودهاست.میگانگینایگنگویگه)

اینمیانگیننشاندهندهوناستکهگویهوسیبنرساندن(گرارششدهاست.94/1معیارون)

هایرفتارمسئوالنهازسگویگردشگگرانبهگیاهانوجانواراندرطولسفرنسبتبهسایرگویه

ازاولویتباالتریبرخورداراست.بررسیگویهکمكبهحفظکیفیتمحگیطزیسگتدریاچگه

(وانحگراف46/4ایلیکرت)ویطیوپنجدرجهدهدکهمیانگیناینگویهبررالنداننشانمی

باشدبهعبارتدیگگربیشگترپاسگخگویانکمگكبگهحفگظکیفیگتمحگیط(می19/1معیارون)

اند.امگاازدیگدگاهگردشگگراننمونگهپگژوهشزیستدریاچهالندانرانسبتابزیادارزیابیکرده

(وایگننشگگانازمخالفگگتM=63/3هگگایکنتگرلبسگگیارپگاییناسگگت)عگد بکگگارگیریسیاسگت

گردشگرانبهعد استفادهازسیاسگتکنتگرلدرحفاظگتازسیسگتمدریاچگهالنگداناسگت.بگه

عبارتدیگرونهامعت دندکهسیاستکنترلبرایحفاظتازدریاچگهالنگدانبایگدبکگارگرفتگه

هگگایگگگرارشهرگونگگهولگگودگییگگاتخریگگبزیسگگتمحیطگگیدریاچگگهشگگود.همچنگگینمیگگانگین

(13/4=M(پرداختهرینگهبگرایحفگظمحگیطزیسگتدریاچگه،)43/7=Mکمگكبگهدیگگر،)

(وتفکیكزبالهدرمسیرسفربهدریاچهM=36/4گردشگرانبرایکسباطالعاتازدریاچه)

(37/4=M(باالترازحدمتوسط)می7)باشدوایننشانازرفتارمسئوالنهگردشگگراندرحگین

باشد.میسفربهدریاچهالندان

 رابطه بین متغیرهای پژوهش

برایتعیینمیانگینمتغیرهایارزشدر شده،رضایتگردشگر،مشارکتگردشگرورفتگار

مسئوالنهزیستمحیطیازومارتوصیفیمیانگین،انحرافاستانداردومگاتریسهمبسگتگیبگین

ینرفتارمسگئوالنهزیسگت(.درنمونهموردمطالعهمیانگ9متغیرهایپژوهشاستفادهشد)جدول

کنندگان،رفتارمسگئوالنهدهدکهشرکتاینشانمیدرجه9(دریكبازهM=111/4محیطی)

انگد.الگگویت ریبگامشگابهیدرمگوردزیستمحیطیرادرسطابگاالیمتوسگطارزیگابیکگرده

ازرفتگارشود.بااینتفاوتکهدراینم یال،پراکندگیکمتگرمشارکتگردشگرمشاهدهمی

دهگدکگهمسئوالنهزیستمحیطیاست.میانگینارزشدر شدهورضایتگردشگرنشانمی

بهطورمتوسطمیانگینارزشدر شدهدرم ایسگهبگارضگایتگردشگگربیشگتراسگت.رفتگار
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مسئوالنهزیستمحیطیباارزشدر شده،رضگایتگردشگگرومشگارکتگردشگگررابطگه

دارد.شدترابطهرفتارمسئوالنهزیستمحیطیبامشارکتگردشگرمعنادارودرجهتنظری

رفتگارمسگئوالنهزیسگت(.r = 0.554, p<.001)درحدمتوسطولیبیشترازسایرمتغیرهااست

تاباارزشدر شده.(r = 0.459, p<.001)محیطیبیشتربارضایتگردشگرمرتبط

رسیساختارارتباطیمتغیرهگایموجگوددرمگدلبهمنظورپاسخگوییبهسؤالپژوهشوبر

زاد)ارزشدر شدهورضایتگردشگران(بینیمتغیرهایبرونموردنظرومیرانقدرتپیش

زاد)رفتارمسئوالنهزیسگتمحیطگی(ازای)مشارکتگردشگر(رویمتغیردرونومتغیرواسطه

بگراسگال3بهروشمتگوالیهمرمگانبااستفادهازرگرسیونچندگانه6روشوماریتحلیلمسیر

اسگتفادهشگد.بگرایبررسگیمسگیرهایموجگوددرمگدلSPSSافراربانر 7مراحلبارونوکنی

مراحلزیراجراشد:

رگرسیونارزشدر شدهورضایتگردشگرانبررفتارمسئوالنهزیستمحیطی-6

رگرسیونارزشدر شدهورضایتگردشگرانبرمشارکتگردشگر-3

رگرسگگیونهمرمگگانمتغیرهگگایارزشدر شگگده،رضگگایتگردشگگگرانومشگگارکت-7

گردشگربررفتارمسئوالنهزیستمحیطی

گریمشارکتگردشگربینارزشدر شدهورضایتگردشگگرانبرایتعیینواسطه-4

م ایسهگردید.7با6ورفتارمسئوالنهزیستمحیطی،مرحله

(1هگایجگدول)انگد.یافتگهمربوطبهایگنمراحگلرانشگاندادهنتایج1،3،6،3هایجدول

(ورضایتβ=733/1؛P<116/1حاکیازوناستکهارزشدر شدهباضریبرگرسیون)

یمعناداررفتگارمسگئوالنهبینیکننده(پیشβ=663/1؛P<173/1گردشگرباضریبرگرسیون)

دهد،مشارکتگردشگربگا(نشانمی6ایجدول)هباشند.همانگونهکهیافتهزیستمحیطیمی

یمعنگاداررفتگارمسگئوالنهزیسگتبینگیکننگده(پگیشβ=973/1؛P<116/1ضریبرگرسیون)

                                                                                                                                                                                 

1  . Path Analysis 
2  . Sequential Simultaneous Regression Analyses 
3  . Baron & Kenny Steps 
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(ارزشدر شدهباضریبرگرسگیون9هایجدول)باشد.درنهایتبراسالیافتهمحیطیمی

(116/1>P633/1؛=β(؛رضگایتگردشگگرانبگاضگریبرگرسگیون)116/1>P631/1؛=βو)

یمعناداررفتگاربینیکننده(پیشβ=463/1؛P<116/1مشارکتگردشگرباضریبرگرسیون)

باشند.مسئوالنهزیستمحیطیمی

 . ميانگين، انیراف استاندارد، همبستگی و ضرایب اعتبار متغيرها1جدول 

 میانگین متغیرها
انحااراف 

 استانداشد
1 2 3 4 

    - 510/1 696/3 .ارزش درک شده0

   - 310/1** 638/1 053/3 .رضایت گردشگر2

  - 228/1** 439/1* * 592/1 244/4 .مشارکت گردشگر 3

.رفتووار مسووئوونه زیسووت 4

 محیطی

116/4 496/1 *359/1 **459/1 **554/1  - 

19/

*P<116/1**P<

 اساس اشزآ دشک شده و شضایت گردشگر بینی شفتاش مسئوالنه زیست محیطی بر . میزان پیش6جدول 

 زاد نهایی: شفتاش مسئوالنه زیست محیطی متغیر دشون متغیرها

سطح  tمقدار  R R2 F β زاد متغیر برون

 معناداری

ارزش درک 

 شده
380/1 041/1 

244/25 

110/1>P 

399/1 015/7 110/1 

رضایت 

 گردشگر

007/1 178/2 139/1 

 



 040 ... ی ساختاری ارزش درک شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئوونه زیست محیطیرابطه

 
 مشاشکت گردشگر بر اساس اشزآ دشک شده و شضایت گردشگربینی  . میزان پیش7جدول 

 ای: مشاشکت گردشگر متغیر واسطه متغیرها

 t Pمقدار  R R2 F β زاد متغیرهای برون

 ارزش درک شده
453/1 211/1 

266/38 

110/1>P 

419/1 55/7 110/1 

 145/1 10/2 019/1 رضایت گردشگر

 

 ه زیست محیطی بر اساس مشاشکت گردشگربینی شفتاش مسئوالن . میزان پیش8جدول 

 زاد نهایی: شفتاش مسئوالنه زیست محیطی متغیر دشون متغیرها

 tمقدار  R R2 F β زاد متغیرهای برون
سطح 

 معناداری

 289/1 537/1 مشارکت گردشگر
168/020 

110/1>P 
537/1 113/00 110/1 

 

 اساس اشزآ دشک شده، شضایت و مشاشکت گردشگربینی شفتاش مسئوالنه زیست محیطی بر  . میزان پیش9جدول 

 شفتاش مسئوالنه زیست محیطیزاد نهایی:  متغیر دشون متغیرها

R R زاد متغیرهای برون
2 F

 
β  مقدارt 

سطح 

 معناداری

 ارزش درک شده

579/1 328/1 
745/49 

110/1>P 

099/1 676/3 110/1 

 110/1 415/3 071/1 رضایت گردشگر

 110/1 095/9 489/1 مشارکت گردشگر
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بابررسیوم ایسهمیرانضرائبرگرسیونازمرحلهاولتامرحلهسو نتایجزیربدستومد:

رفتگارمسگئوالنهزیسگتزادضریبرگرسگیونرابطگهارزشدر شگدهبگامتغیگردرون -6

کگاهش363/1بودهاستکهاینضریبدرحالتتگأثیرغیرمسگت یمبگه733/1،محیطی

گریمعنادارمشگارکتگردشگگردرارتبگاطبگیناستکهنشاندهندهن شواسطهیافته

باشد.میرفتارمسئوالنهزیستمحیطیزادارزشدر شدهبامتغیربرون

رفتگارمسگئوالنهزیسگتزادضریبرگرسیونرابطگهرضگایتگردشگگربگامتغیگردرون -3

کگاهش196/1مسگت یمبگهبودهاستکهاینضریبدرحالتتگأثیرغیر663/1،محیطی

گریمعنادارمشگارکتگردشگگردرارتبگاطبگینیافتهاستکهنشاندهندهن شواسطه

 باشد.میرفتارمسئوالنهزیستمحیطیزادرضایتگردشگربامتغیربرون



















Chi – Square = 9.09     df=4    P-value = 0.000 RMSEA = 0.O81

ردشگر بر شفتاش مسئوالنه محیط زیست: نقش میانجی مشاشکت . مدل نهایی ضرایب مسیر تأثیر اشزآ دشک شده و شضایت گ2شکل 

 گردشگر 

 

 شده ارزش درک

 شده

 
رفتخر مسئوالنه 

ت مشخرک زیست محیطی

 گردشگر

 رضخیت گردشگر

 

**933/
0 

 

*111/
0 

 

**903/
0 

**791/
0 

 *103/
0 
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گمدلبررسیشد.مدلنهاییدرشکل گرارششدهاست.درمدل3درنهایت،برازندگیداده

ییارزشدر شدهبررفتارمسئوالنهزیسگتمحیطگیاثگرمسگت یمداردونیگرارزشدر نها

گریمشارکتگردشگربررفتارمسگئوالنهزیسگتمحیطگیاثگرغیرمسگت یمدارد.شدهبامیان ی

رضایتگردشگربررفتارمسئوالنهزیستمحیطیاثرمست یمدارد،همچنینرضگایتگردشگگر

گردشگربررفتارمسئوالنهزیستمحیطگیاثگرغیرمسگت یمدارد.بگرایگریمشارکتبامیان ی

م ادیرمختلگوبگرازشمحاسگبهشگد.نتگایجبگه،Liserlتعیینبرازشمدل،بااستفادهازنر افرار

NFI(33/1هگایبگرازش)دستومدهحاکیازوناستکگهبگاتوجگهبگهبگاالبگودنشگاخو
6،

(36/1)CFI
3،(33/1)IFI

GFI(34/1)و7
SRMR(149/1وشاخوخطگای)4

مگدلمگذکوراز9

باشد.برازشمطلوبیبرخوردارمی

. اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل اشزآ دشک شده، شضایت و مشاشکت گردشگر بر شفتاش 1۱جدول 

 مسئوالنه زیست محیطی

اثرمست یممسیراثر
اثرغیر

مست یم
اثرکل

برونرادبر

درونراد

166/1**363/1**733/1**هبررفتارمسئوالنهزیستمحیطیارزشدر شد

639/1*196/1*663/1*رضایتگردشگربررفتارمسئوالنهزیستمحیطی

413/1**-413/1**ارزشدر شدهبرمشارکتگردشگر

613/1*-613/1**رضایتگردشگربرمشارکتگردشگر

درونراد

بردرونراد

رفتگگارمسگگئوالنهزیسگگتمشگگارکتگردشگگگربگگر

محیطی
**973./-**973./

19/1*P<116/1**P< 

                                                                                                                                                                                 
1  . Normed Fit Index 
2  . Comparative Fit Index 
3.Incremental Fit Index 
4.Goodness of Fit Index 
5  . Root Mean Squared Error of Approximation 
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 گیری بحث و نتیجه

اکوتوریسمبرایرون صنعتجهانگردینیازبهحفاظتمنگاب طبیعگیوفرهنگگیداردورفتگار

مسئوالنهزیستمحیطیکهبهمحدودکگردنیگااجتنگابازوسگیبرسگاندنبگهمحگیطزیسگت

کهجوام محلیبرایاستفادهند،مکانیرمیازحفاظتمحیطزیستاست.درحالیککمكمی

کنند،خگودگردشگگراننیگربگاازمناف حاصلازتوسعهاکوتوریسمازمنط هخودمحافظتمی

تواننگدن گشبسگراییرادرحفگظهایمرتبطبگااکوتوریسگممگیهاوفعالیتمشارکتدربرنامه

باشگد،ای گادوبهبگودحگسیایفاکنند.بنابراینونچهحائراهمیتمیمحیطزیستمناط طبیع

مسئولیتپذیریگردشگراننسبتبهبروزرفتارهایزیستمحیطگیمثبگتدرمنط گهاسگت.از

اینرو،دراینپژوهشمدلیفرضیازرابطهبینارزشدر شگدهورضگایتگردشگگرانبگا

 شمیان یمشارکتگردشگراندررابطگهبگینونهگارفتارمسئوالنهزیستمحیطیتهیهشدون

برجستهگردید.

یافتهاولحاکیازوناستکهارزشدر شدهتأثیرمعناداریبگررفتگارمسگئوالنهزیسگت

محیطیداردکهاینیافتهبابرخیازنتایجپژوهشهایقبلیهمسواسگت)زارعگیوهمکگاران،

و 6734:397؛علی لیزادهفیروزجانیوهمکاران،6733:673؛فاضلیوهمکاران،6736:646

(.طبگ ایگنیافتگه،اگگرارزیگابیشخصگیگردشگگرانازکیفیگت3164:631چیووهمکگاران،

گگرددتگادرصگددبگروزرفتارهگایخدمات،قیمت،هی اناتسفروغیرهمثبتباشد،باعثمی

هگاششگیاهی،تفکیگكزبالگهزیستمحیطیمثبتیهمچونعد وسیببهحیاتجانوریوپو

درمسیروگرارشهرگونهولودگییاتخریگببگهمسگئولینبروینگد.ازایگنجهگتدرطراحگی

هایاکوتوریسمبایدتمرکربیشتریبرمناف ملمولوغیرملموسیکگهبگهگردشگگرارائگهبسته

مناسگبیشودصورتپذیردوخدماتوتسهیالتارائهشگدهبگهگردشگگربایگدازجامعیگتمی

هگایمگرتبطتواننددربستههایگردشگریمیاپراتورهاووژانسبرخوردارباشد.ازاینروتور

بااکوتوریسمخدماتیراارائهدهندکهنیازهایگردشگرانراتأمینکنندوازطریگ وندر 

گرانووفهممثبتیازاکوتوریسمشکلبگیردکهاینامرمتعاقباباعثافگرایشرضگایتگردشگ

 شود.هایاکوتوریسممیمشارکتوناندرفعالیت
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باشند.یافتهدو حاکییافتهدو وسو بیانگردومسیرغیرمست یمازاثراتدرمدلپژوهشیمی

گریمشارکتگردشگگررفتگارازوناستکهارزشدر شدهبهطورغیرمست یموبامیان ی

دهد.گردشگردرطولسفرمناف بهدسگتومگدهرمیمسئوالنهزیستمحیطیراتحتتأثیرقرا

کنگدواوهنگگامیازازسفرراباپولیکهبرایت ربهسفرپرداخگتکگردهاسگت،ارزیگابیمگی

کنگدکگهمنگاف مگوردانتظگاراودرحگدمطلگوبیقگراربگیگرد.ت ربهسفراحسالخشنودیمگی

بااکوتوریسمباعثعمی شدنادراکگاتهایمرتبطهاوفعالیتمشارکتگردشگراندربرنامه

گگردد.ازایگنروگردشگگرانواحساساتروانیوافرایشنگرانیزیسگتمحیطگیونگانمگی

داردوخودرابهعنگوانعامگلمهمگیدرحفگظتوجهبیشتریرابهحفظمناب طبیعیمبذولمی

هامنفعتگیدراینبرنامهکند.درواق مشارکتگردشگرانهایطبیعیتل یمیاکوسیستمسایت

معنویرابرایونهارقمخواهدزدکهدرجهتبروزرفتارمسئوالنهزیستمحیطگیمگؤثرواقگ 

خواهدشد.

گگرییافتهسو نیرحاکیازوناستکهرضایتگردشگربهصگورتغیرمسگت یموبگامیگان ی

دارد.درایگنپگژوهشمشارکتگردشگررابطگهمعنگاداریبگارفتگارمسگئوالنهزیسگتمحیطگی

کگهیگادگیریوومگوزشرود.ازون گائیمشارکتگردشگریگكمتغیگرکلیگدیبگهشگمارمگی

رود،بنگابراینمشگارکتگردشگرانیکیازعناصراصلیدرحفاظتازاکوتوریسمبهشمارمی

هایمرتبطبااکوتوریسمباعگثای گادوافگرایشوگگاهیزیسگتمحیطگیهاوفعالیتدربرنامه

تگریداشگتهباشگد،بگهگردد.هنگامیکهگردشگروگاهیودانشزیستمحیطیغنگیونانمی

بیاندیگرگردشگرانیکهسطاباالییازوگگاهیرادرمگوردحفاظگتمحگیطزیسگتدارنگد،

هگایزیسگتبرندوبگهاحتمگالزیگادنگرانگیبیشترازمحیطزیستم صدگردشگریلذتمی

هگایخاصگیرانیگربگرایکنندتادرحینسفرفعالیتبنابراینسعیمیمحیطیبیشترینیردارند

ای ادارتباطهماهن،بامحیطزیستطبیعیاتخاذکنند.ازاینروحساسیتوینیگرنسگبتبگه

عد وسیبرسانیبهمحیطزیستبیشترخواهدشد.

ریبگررفتگاریافتهدیگراینپژوهشحاکیازوناستکهرضگایتگردشگگرتگأثیرمعنگادا

؛زارعگی3163:33هایقبلی)چنوهمکاران،مسئوالنهزیستمحیطیداردکهبابرخیازیافته

:6734زادهفیروزجگانیوهمکگاران،وعلی لگی3167:6؛پاندزاباجس،6736:646وهمکاران،
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ت(ناهمسگواسگت.رضگایتاحساسگا3169:633(همسووبایافتهپژوهشپانگدزابگاجس)397

ذهنیتعریوشدهگردشگرانهنگا استفادهازخدماتوت ربهم صداسگت.ایگنرضگایتدر

اکوتوریسمبستگیبهت ربهسفردارد.اگرکیفیتت ربهحاصلازسفربهوسگتانهمگوردانتظگار

گرددومن ربگهای گادیگابهبگودرفتگارمسگئوالنهزیسگتگردشگرانبرسدرضایتشانجلبمی

دد.ازطگرفدیگگررضگایتگردشگگرانموجگببازدیگدم گددونهگاازم صگدگرمحیطیمی

خواهدشدکهاینامرموجگبدلبسگتگیوانگسبگامکگانوافگرایشوابسگتگیونهگابگهمنط گه

گرددومتعاقبانگرانیزیستمحیطیونهاراافرایشخواهدداد.بنابرایناحتمالبگروزرفتگارمی

نبهمراتببیشترخواهدشد.مسئوالنهزیستمحیطیگردشگرا

هگاییمواجگهاسگت.اوالب،مدلرفتارمسئوالنهزیستمحیطیدراینپگژوهشبگامحگدودیت

گیگردکگهدرایگنپگژوهشف گطرفتارمسئوالنهزیستمحیطیتحتتأثیرابعادزیادیقرارمگی

ابعگادیابعادارزشدر شده،رضایتومشارکتگردشگرموردتوجهقرارگرفتوازسایر

اینبگهپژوهشگگرانپیشگنهادپوشیشد.بنابرتوانستتأثیراحتمالیبرونداشتهباشدچشمکهمی

شوددرتح ی اتوتی،سایرابعادرانیردرنظربگیرند.عالوهبراین،اینپگژوهشدرمنط گهمی

گاربگامحگیطدریاچهالندانان ا شدونتایجحاصلازونقابلتعمگیمبگهسگایرسگفرهایسگاز

محیطگیشوددرتح ی اتوینده،مدلرفتارمسئوالنهزیسگتاینتوصیهمیباشد.بنابرزیستنمی

نگگریوغیگرههایحیاتوحشوتورهایپرندهشده،سایتدرنواحیکویری،مناط حفاظت

بهصورتم راموردوزمونقرارگیرد.
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 منابع
-بررسیتأثیرکیفیگتخگدمات،ارزشدر (.6733ن.)ابراهیمی،ابوال اسم.ومنصوری،سیدحس

 .6-64(،73)61.فصلنامهمدیریت،شدهوعاطفهلذتیبرتمایالترفتاریمشتریان

منگدیبندیالراماترضایتشناساییواولویت(.6733زاده،عیسی.یاری،منیر.ویاری،یاسمن.)ابراهیم
 .633-691(،3)،هومایشجغرافیاییفضا.م لگردشگریشهریبااستفادهازمدلکانو
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