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 چکیده

تاثیرگذار بر رفتار محیط عوامل مشکالت نیاز است  اینو برای رفع  باشدمیای متاثر از رفتارهای گردشگران محیط زیستی هر منظقهبرخی از مشکالت 
در منطقه به بررسی رابطه بین متغیرهای دانش، نگرش و درک با متغیر رفتار محیط زیستی  حاضر تحقیقدر این راستا . زیستی شناسایی شوند

سواالت پرسشنامه بر باشد. روش پژوهش پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری اطالعات بصورت پرسشنامه میپرداخته است. گردشگری میانکاله بهشهر 
 340له شامل اند و که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری منطقه میانکاای لیکرت طراحی شدهاساس طیف پنج گزینه

-Smart هایها با استفاده از نرم افزارتجزیه و تحلیل دادهنفر تعیین شد.  181نفر بازدیدکننده بوده است که با استفاده از فرمول کوکران ، حجم نمونه 

PLS  وSPSS .متغیر دانش، نگرش و درک با مستقل  هایهای حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که بین متغیریافته صورت گرفت
بر رفتار محیط زیستی بیشترین تاثیر مستقیم را داشته  814/0با ضریب مسیر  درک. متغیر رفتار محیط زیستی رابطه مثبت و معناداری وجود داردوابسته 

نگرش و درک محیط  ،بین دانشکه  نشان داد آزمون همبستگی تایجنبدست آمد.  467/0و  329/0به ترتیب  دانشو  نگرشو ضریب مسیر دو متغیر 
بیشترین  455/0با ضریب همبستگی  درکزیستی با رفتار محیط زیستی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد که در بین سه متغیر مورد بررسی 

گزارش شده است. در یک  237/0و  209/0ضریب همبستگی برای دو متغیر دانش و نگرش به ترتیب  همبستگی را با رفتار محیط زیستی دارا می باشد.
کنند و مسئولیت در قبال محیط زیست را ترویج توان گفت متغیرهای بررسی شده، رفتارهای مسووالنه محیط زیستی را تقویت مینتیجه کلی می

 دهند.می

-Smartنرم افزار "، "مدلسازی معادالت ساختاری" ،"یمحیط زیستدرک "، "نگرش محیط زیستی"، "محیط زیستی دانشکلمات کلیدی: 

PLS" 

 مقدمه
های انسان از طبیعت و منابع آن بسیاری از اکوسیستمکاربرد نادرست 

ای از جمله تغییرات طبیعی را با مشکالت محیط زیستی عدیده
های حیات اقلیمی، بروز خشکسالی، فرسایش خاک، تخریب زیستگاه

وحش، کاهش تنوع زیستی و از بین رفتن پوشش گیاهی مواجه کرده 
اگونی مطرح شد که های گوناست. برای حل این مشکالت راه حل

های زیاد اغلب تکنولوژیکی بودند، اما امروزه محققان به دلیل هزینه
های حل های زندگی مردم و راهها، به دگرگونی شیوهاین روش

های اند. بسیاری بر این باورند که راه حل بحرانرفتاری روی آورده
محیط زیستی باید در تغییر رفتار، نگرش و روش زندگی انسان 

(. نگاهی گذرا بر وضعیت 1396جستجو شود )حجازی و همکاران، 
های انسانی دهد که فعالیتهای اخیر نشان میمحیط زیست در دهه

موثرترین و مهمترین علل تغییرات محیط زیستی است که ضمن 
ایجاد تغییرات مفید و مناسب موجبات تخریب را فراهم آورده است 

در قرن حاضر، رفتارهای زیست  (.1396و همکاران، رستگار خالد )
محیطی به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل بر محیط 
زیست مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان محیط زیست قرار گرفته 
است. رفتارهای محیط زیستی ضمن اینکه بر بیشتر مسائل و 

-یر میگذارند، خود نیز از عواملی تاثتهدیدات زیست محیطی تاثیر می

دهد (. مطالعات مختلف نشان می1395پذیرند )احمدیان و حقیقتیان ،
که آگاهی و شناخت مسائل محیط زیستی، متغیر موثری بر رفتارهای 

تواند مسائل و محیط زیستی است که با افزایش آگاهی عمومی می
مشکالت را کاهش داده و منجر به رفتارهای مسئوالنه در برابر محیط 

 (. ;1391Fu et al., 2018الحی و امام قلی، زیست شود )ص
سالیان اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه رفتار مسووالنه محیط زیستی 
گردشگران انجام و مورد بحث قرار گرفته است. این در حالیست که 
در اغلب مطالعات دانش، نگرش و درک محیط زیستی را بصورت 

اند. در صورتیکه داده های جداگانه مورد تحلیل قرارمجزا در پژوهش
سه عامل دانش، نگرش و درک دارای وابستگی هستند و بر روی هم 

تاثیر عوامل انسانی برای روبرویی با معضالت  گذارند.تاثیر بسزایی می
های مطلوب امروزه مورد توجه حلمحیط زیستی و نیز یافتن راه

 ,Shivakumar and Vamadevapمحققان قرار گرفته است )

های های مناسب برای چیره شدن بر چالش. یکی از راه حل(2011
محیطزیستی، آموزش و افزایش آگاهی نیروی انسانی با نگرش 
محیطزیستی پایدار است زیرا بسیاری از تهدیدات محیط زیستی، پیامد 

تواند این مشکالت رفتار انسانی است و تنها تغییر در رفتار انسانی می
ای از عوامل به رفتار در پی زنجیره محیط زیستی را کاهش دهد.

آید و حلقه قبل از بروز رفتار، قصد و نیت رفتاری است) وجود می
varoglu et al., 2018; stern, 2000.)  از جمله متغیرهای

بسیار مهم در پیش بینی رفتار محیط زیستی انسان، دانش فرد دربارة 
تن مسائل محیط زیستی است. دانش محیط زیستی شامل داش

اطالعات در مورد معضالت محیطی، عوامل موثر در گسترش این 
توان برای بهبود معضالت و اطالعات در مورد کارهایی است که می

(. نگرش Frick et al., 2004وضعیت محیط زیست انجام داد )
محیط زیستی به مثابه تمایل آموخته شده برای عکس العمل نشان 
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با احترام به محیط زیست تعریف دادن با سبکی مطلوب یا نامطلوب 
(. نگرش محیط زیستی Budak et al., 2005شده است )

ای از باورها و تمایالت رفتاری فرد در مورد محیط زیست و مجموعه
ها یا مسائل مرتبط با محیط زیست و داشتن نگرانی و دغدغه فعالیت

حجازی و  (. نتایج پژوهشBarker, 2010محیط زیستی است )
دارد که ادراک محیط زیستی دارای ارتباط بیان می (1397)همکاران 

معناداری با رفتار محیط زیستی فردی و اجتماعی افراد است. 
های گوناگونی پژوهشگران برای حل معضل محیط زیستی، راه حل

ها تکنولوژیکی است، اما امروزه کنند که اغلب این راه حلمطرح می
های زندگی ها، به دگرگونی شیوههای زیاد این طرحبه دلیل هزینه

 Varogluاند )های رفتاری عالقه مند شدهبهره برداران و راه حل

et al, 2018 .) عوامل تأثیرگذار بر رفتار حفاظت محیطزیستی
روستاییان در شهرستان خدابنده استان زنجان توسط صفا و همکاران 

( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بین 1396)
متغیرهای نگرش، هنجارهای اجتماعی کنترل رفتاری درک شده با 

و هنجارهای  قصد انجام رفتارهای حفاظت محیطزیستی نیز قصد
اجتماعی با رفتار حفاظت محیطزیستی روستاییان رابطه مثبت معنی 

( در 1391صالحی و همکاران )دیگر  هدر مطالعدار وجود داشت. 
بررسی خود با عنوان گردشگری ساحلی و حفظ محیط زیست، 
رفتارهای محیط زیستی گردشگران ساحلی در استان مازندران را مورد 

ها نشان داد که گردشگران ساحلی که نتایج آنبررسی قرار دادند. 
نگرش محیط زیستی باالتر دارد، رفتارهای محیط زیستی بیشتری 

دهند. از سوی دیگر، نگرانی، ارزش و دانش محیط زیستی نشان می
ای عوامل ( در مقاله1397ویسی ) با نگرش محیط زیستی رابطه دارد.

اساس نظریه سالمت  برکشاورزان را  موثر بر رفتار محیط زیستی
نگرش  متغیرهایتاثیر معنادار  بیانگر بررسی نمود. نتایج تحقیقمزرعه 

و شرایط اقتصادی بر رفتار محیط زیستی کشاورزان بوده است. 
زیستی کشاورزان تحت تأثیر عوامل  رفتارهای محیطهمچنین 

سن، سطح تکنولوژی، مشارکت  ،خدمات ترویجی مانند دیگری
با استفاده  Cheng and Wu (2014،) .بوده استاجتماعی و باور 

به بررسی رفتار مسئوالنه محیط  از مدلسازی معادالت ساختاری
زیست گردشگرانمنطقه گردشگری جزایر تایوان از منظر دانش زیست 

دانش محیط زیستی، حساسیت متغیرهای با ادغام محیطی پرداختند. 
والنه محیط زیستی ئبه محیط زیست، دلبستگی مکانی و رفتار مس

های یافته ای پایدار را طراحی نمودند.مدل توسعه گردشگری جزیره
دلبستگی  ،به محیط زیست تحقیق نشان داد که متغیرهای حساسیت

و  Panمکانی و دانش به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رفتار داشتند. 
اهداف رفتاری محیطی دانشجویان گردشگری در  ( ،2018همکاران )

های تایوان را بررسی کردند و به این نتایج دست یافتند که نیت
رفتاری دانشجویان از متوسط تا زیاد بوده و دانش محیط زیستی به 

های رفتاری تأثیر گذاشته و حساسیت محیطی و طور مثبت بر نیت
در همین  دهد.ر میمسئولیت زیست محیطی را نیز تحت تاثیر قرا

در تحقیق خود تاثیر دانش Yuxi and Linsheng (2017 )راستا 
محیط زیستی بر رفتار دوستانه محیط زیستی گردشگران دریاچه 

در این تحقیق با ارائه یک . ررسی قرار دادندبجینگهای چین را مورد 
مدل مفهومی بر اساس ترکیبی از نظریه آگاهی محیط زیستی و 

)مدلسازی معادالت  SEMپذیرش، مبتنی بر روش  نظریه ادراک
ایج نشان داد که در صورت گرفت. نتها دادهساختاری( تجزیه و تحلیل 

ای وجود دارد های عمدههای کسب دانش محیط زیستی تفاوتهشیو
-های درک شده از بحرانکه بر میزان ادراک محیط زیستی و زیان

رفتارهای سازگار با محیط زیست های محیط زیستی اثرگذار است تا 
را ارتقا دهند. هر چه آگاهی و دانش محیط زیستی گردشگران بیشتر 
 بود میزان بروز رفتار سازگار با محیط زیست در آنها بیشتر بوده است.

ها در منطقه گردشگری بر روی همچنین رضایت از امکانات و فرصت
گردشگری  شت.رفتار محیط زیستی تاثیر معنی دار و مستقیمی دا

فعالیتی اقتصادی اجتماعی است و گستره وسیعی از از آثار مثبت و 
های . در ایجاد همه فعالیت(1397)جهانی و همکاران،  منفی دارد

های طبیعی نقش اساسی دارند و در این میان صنعت انسانی، محیط
های هنگفتی را بر ابعاد ها و هزینهگردشگری و اکوتوریسم فشار

کند و به همین دلیل یط زیست و منابع طبیعی وارد میمختلف مح
ارتباط مستقیمی بین منابع طبیعی و اکوتوریسم وجود دارد )حبیبی و 

(. گردشگری باید به دنبال ایجاد بهترین توازن 1397مصطفی زاده، 
های محیط زیستی گردشگری باشد. برنامه بین سود اقتصادی و هزینه

ری در پی درک واقعی شرایط اقتصادی، موفقیت آمیز و توسعه گردشگ
محیط زیستی و اجتماعی منطقه است. گردشگری باعث افزایش 

های محیط زیستی و به تبع آن، باعث افزایش آگاهی عمومی از ارزش
 GhulamRabbany etشود )اهمیت اقتصادی منابع طبیعی می

al. 2013 هر کجا گردشگری اتفاقی بدون برنامه ریزی و راهبرد .)
مشخص توسعه یابد، مشکالت محیط زیستی و اجتماعی متعددی 

کند و در دراز مدت مشکالت گردشگری بیشتر از فواید ظهور پیدا می
امروزه موانع بسیاری در سر  (.1397شود )اصغری و همکاران، آن می

راه حفاظت از منابع پایه و مدیریت و برنامه ریزی در منطقه میانکاله 
ها عدم توجه مسوولین و نبود برخی از از آنوجود دارد که یکی 

ی محیط زیست در مرحله اجرایی متخصصان مدیریت و برنامه ریز
توجه به پراکندگی واحدهای صنعتی شدت آسیب پذیری زیست  .است

محیطی میانکاله افزایش یافته است که این امر سبب آلودگی فیزیکی 
ها بر آن سکونت گاهو شیمیایی در اطراف تاالب گردیده است. عالوه 

و مراکز جمعیتی نیز محیط طبیعی منطقه را دستخوش تغییر کرده 
(. با توجه به موارد مطالعه شده، 2011است )نصیر احمدی و منوری 

وضعیت استراتژیک منطقه محافظت شده میانکاله، دهد که نشان می
-به دلیل ضعف برنامه .در حال حاضر با وضعیت نامناسبی روبروست

راهبردی، مشخص نبودن ظرفیت پذیرش و استفاده تفرجی بیش های 
های حساس و از اندازه طبیعت گردان از منطقه، نه تنها اکوسیستم

کند، بلکه جوامع محلی را نیز آسیب پذیر را با مشکالت مواجه می
در محیطی که  (.1391دهد )تیرافکن، تحت تاثیر اثرات سوء قرار می

ست،  بهره بردارانی حضور دارند که نسبت به به توسعه پایدار رسیده ا
های مثبت محیط زیستی از محیط زیست تعهد باالیی داشته و رفتار

از تغییراتی که در محیط  گردشگراندهند. آگاهی خود بروز می
ها در ای برای مشارکت بهتر آنتواند انگیزهدهد، میاطرافشان رخ می

محیط زیست باشد زیرا وقتی ها برای کاهش پیامدهای تخریب فعالیت
ای اشراف داشته باشند، نسبت به پیامدهای آن آگاه تر افراد به مسأله

نماید تا  ی را ترسیمین پژوهش به دنبال آن است که مدللذا اهستند. 
میزان اثر متغیرهای موثر بر رفتارهای محیط زیستی گردشگران در 

های فراهم آورد تا برنامه منطقه میانکاله را تعیین نموده و این زمینه را
مدیریت گردشگری و محیط زیستی بر مبنای متغیرهای بدست آمده 

همچنین برای بهبود رفتار حامی محیط  اثربخشی بیشتری داشته باشد.
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زیست شناخت عوامل و متغیرهای اثربخش در این زمینه الزم می
 مدل رفتار برنامه ریزی شده و پس از مرور پیشینه پژوهش باشد.

 ،هاطراحی فرضیه همچنین و،   Ajzen  & Fishbein تحقیق

باشد. نوع مدل انعکاسی میکه  مدل مفهومی پژوهش ارائه گردید
،  متغیر دانشمتغیر پنهان ) چهارسپس به بررسی ارتباطات بین 

 ها()گویه متغیر آشکار 32و  (رفتار محیط زیستی، درک و نگرش
ها پی برد. پرداخته شد تا به وجود یا عدم وجود ارتباط بین آن

 : پژوهش بصورت زیر است یچهارچوب مفهوم

 
چارچوب مفهومی پژوهش )اقتباس از مدل رفتار برنامه ریزی  -1شکل

 ( FishbeinوAjzen 1980 شدة 

 مواد و روش ها

 منطقه مورد مطالعه
شرقی دریای خزر مشرف به شبه جزیره میانکاله در منتهی الیه جنوب 

کیلومتری شهرستان بهشهر بین  12استان مازندران و گلستان در 
و عرض   54° 02′ 02 "تا  52° 24′ 08 "های جغرافیایی طول

این شبه  است.واقع شده  26° 36′ 57 "تا  36° 46′ 36 "جغرافیایی 
جزیره را دریای خزر از شمال، خلیج گرگان از جنوب، آشوراده از شرق 

 15و اراضی زاغمرز و امیرآباد از غرب در برگرفته است. ارتفاع آن بین 
باشد )شعبانی و همکاران، متر کمتر از سطح دریای آزاد می 28تا 

ه ها و شور(. کل مساحت منطقه با احتساب سطح خلیج و باتالق1397
هکتار است. این تاالب در  68800زار و مراتع اطراف آن جمعا حدود

به عنوان تاالب بین المللی به عنوان  1973کنوانسیون رامسر در سال 
یکی از ذخایر با ارزش کره زمین از سوی سازمان جهانی یونسکو 
تحت پوشش دفتر شورای هماهنگی بین المللی برنامه انسان و کره 

 (.1383د )صفائیان و همکاران،مسکون به ثبت رسی

 

 
 میانکاله بهشهرمنطقه  تیموقع -2شکل 

 روش تحقیق
در پژوهش حاضر به جمع آوری مستقیم اطالعات از گردشگران 

. شیوه آن پیمایش و شدمنطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر پرداخته 
کلیه با توجه به اهداف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، 

که در بازة زمانی انجام پژوهش در منطقه حفاظت شده ی گردشگران
ها و نمونه آماری از بین آن باشدمی نفر 340که شامل  داشتندحضور 

به منظور تعیین حجم نمونه، با استفاده  .به صورت تصادفی انتخاب شد
د. نمونه گیری به صورت یتعیین گردنفر  181  فرمول کوکراناز 

از طریق مراجعه حضوری انجام شد. در این پژوهش تصادفی ساده و 
گویه استفاده  32ای شامل به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه

د که دارای دو بخش است: بخش نخست، سواالت مربوط به ش
های مربوط به سه عامل موثر های فردی و بخش دوم، سوالویژگی

محیط زیستی بر رفتار محیط زیستی شامل دانش، نگرش و ادراک 
و  Milfontهای پرسشنامه با اقتباس از پرسشنامه باشد. گویهمی

( طراحی 2004و همکاران ) Frick( و پرسشنامه 2010همکاران )
شده است.اعتبار محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از کارشناسان و 

د و برای سنجش پایایی تحقیق از یصاحب نظران مجرب تایید گرد
 . شداخ استفاده ضریب آلفای کرونب

 

 قیکرونباخ ابزار تحق یو آلفا ییروا ،ییایپا یبررس -1جدول 

هتعداد گوی متغیرها  آلفای کرونباخ روایی پایایی 

81/0 8 زیستیدانش محیط  66/0  81/0 

79/0 8 زیستینگرش محیط  71/0  84/0 

74/0 8 زیستیدرک محیط  67/0  79/0 

71/0 8 زیستیرفتار محیط  64/0  82/0 
 

و  Smart-PLSها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده
SPSS  برای آزمون مدل مفهومی و همچنین . فترگصورت

های پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری بر پایه روش فرضیه
کمترین مربعات جزیی استفاده شده است. به این منظور از نرم افزار 

Smart PLS 3  ،بکار گرفته شد. مدلسازی معادالت ساختاری
هاست که به منظور ارزیابی روابط بین دو تکنیکی برای تحلیل داده

نوع از متغیرها )متغیرهای آشکار و پنهان( طراحی شده است. ویژگی 
بسیار ارزشمند مدل معادالت ساختاری تحلیل و پردازش همزمان 

 (. 1393روابط بین متغیرهای مدل است )کفاشی، 

 نتایج
شامل سن، جنسیت و سطح تحصیالت  های فردی پاسخگویانویژگی

 نیانگیدارای م گردشگراناست که  نیا حاکی از جینتا .(1)جدول است

درصد جامعه آماری را  2/56نظر جنسیت  سال و از 87/39سنی 

درصد از  95/39دهند. درصد را زنان تشکیل می 8/43مردان و 

درصد از پاسخ گویان سطح  05/61بودند و گردشگران زیر دیپلم 

 .تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند

 پژوهش پاسخگویان فردی هایویژگی-1جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر ها

49/1 8/43 مرد جنسیت  

96/2 2/56 زن  

سطح 
 تحصیالت

31/3 95/39 زیر دیپلم  

6/1 05/61 باالی دیپلم  

98/0 87/39 سن  
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( آورده 2تفاوت میانگین جنسیت و رفتار محیط زیستی در جدول )
 05/0شده است. درجه معناداری برای تست لون در جدول کمتر از 

برابر  tها پذیرفته شد و مقدار باشد بنابراین فرض نابرابری واریانسمی
باشد. بنابراین بین جنسیت و رفتار محیط زیستی گردشگران می 2/4با 

ولی  اله رابطه معنادار در سطح یک درصد وجود دارد.منطقه میانک
اختالف معنی داری  محیط زیستی متغیر وضعیت تاهل با رفتار

 اند.نداشته
 طیرفتار مح های جنسیت باریمتغ نیب نیانگیم سهیمقا -2جدول 

  یستیز

 

 هابرای برابری میانگین tآزمون  آزمون لون

F Sig t df Sig 
اختالف 
 میانگین

اشتباه 
 استاندارد

جنسیت و 
رفتار 

 محیطزیستی

با فرض 
نابرابری 

 هاواریانس
1/6 015/0 2/4 9/162 001/0 22/2 55/0 

وضعیت تاهل 
و رفتار 

 محیطزیستی

با فرض 
برابری 
 هاواریانس

8/3 082/0 2/0- 179 803/0 14/0- 56/0 

 طیسن و رفتار مح نیب شود،ی( مالحضه م3همانطور که در جدول )
از نظر  یتفاوت معنادار ها،نیانگیم نیوجود اختالف ب رغمیعل یستیز

 .نداردوجود  یآمار
  یستیز طیسن و رفتار مح نیب انسیوار زیآنال -3جدول 

  متغیر
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

F Sig 

 رفتار

بین 
 گروهی

8/387  3 2/129  23/3 06/0  

درون 
 گروهی

5/2186  717 6/12    

3/2571 کل  180    

و  التیسطح تحص نیب انسیوار زیمربوط به آزمون آنال جینتا یهاداده
 کیدر سطح  یدار ینشان داد که تفاوت معن یستیز طیرفتار مح

 (.4درصد وجود دارد )جدول 
  یستیز طیو رفتار مح التیسطح تحص نیب انسیوار زیآنال -4جدول 

  متغیر
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

F Sig 

رفتار 
 محیط
 زیستی

بین 
 گروهی

7/606  3 5/202  2/18  000/0  

درون 
 گروهی

3/1922  176 1/10    

2/2528 کل  179    

به منظور تعیین درجه همبستگی سطح دانش، نگرش، درک محیط 
زیستی و رفتار محیط زیستی گردشگران از ضریب همبستگی پیرسون 

ارائه شده  5حاصل از ضریب همبستگی در جدول استفاده شد. نتایج 
های حاصل از جدول در منطقه میانکاله دانش است. با توجه به داده

ها همبستگی محیط زیستی گردشگران با رفتار محیط زیستی آن
(. درجه r=209/0داری در سطح پنج درصد دارد )مثبت و معنی

 یستیز همبستگی بین سطح نگرش محیط زیستی و رفتار محیط
درصد معنادار شده  کیارتباط در سطح  نیبدست آمد که ا 237/0

 درک نینشانگر وجود رابطه معنادار ب رسونیپ یهمبستگ بیضر است.

با  گرید انیگردشگران است. به ب یستیز طیو رفتار مح یستیز طیمح
گردشگران در  یستیز طیرفتار مح ،یستیز طیسطح درک مح شیافزا

 .کندیم دایباالتر ارتقا پ یاجهبه در یکل جامعه آمار
 یستیز طیدانش و رفتار مح نیب رهیدو متغ یهمبستگ -5 جدول

 سطح معنی داری اسپیرمن ضریب همبستگی متغیرها

 021/0 209/0 دانش و رفتار

 001/0 237/0 نگرش و رفتار

 000/0 455/0 درک و رفتار

به منظور مشخص نمودن سهم و تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش در 
تبیین و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته،  از آزمون رگرسیون چند 
متغیره استفاده شد. در این تحقیق تحلیل رگرسیونی به روش گام به 
گام انجام شده است. در این روش، متغیر درک که دارای بیشترین 

سته است، اولین متغیری بود که وارد تحلیل شد. همبستگی با متغیر واب
در مرحله بعد، متغیر نگرش که پس از تفکیک متغیر اول، بیشترین 
ضریب همبستگی چندگانه با متغیر وابسته را داشته، دومین متغیری 
بود که وارد تحلیل شد. آخرین متغیری که وارد تحلیل شد متغیر 

از مدل  05/0داری کمتر از دانش بوده است. با توجه به سطح معنی 
حذف شد. پیش فرض مربوط به خطی بودن متغیرها با استفاده از 

شود که سطح معنی داری کمتر از آزمون آنالیز واریانس سنجیده می
و  Fنشان دهنده وجود رابطه خطی است. با توجه به مقدار آماره  05/0

 باشد.رابطه میان متغیرها خطی می 000/0معنی داری 
 یستیز طیمستقل بر رفتار مح یرهایمتغ ونیرگرس زانیم -6جدول 

ج نتای
یهمبستگ  

 

 R 2R متغیرها
ضریب تعیین 

 تعدیل شده
F Sig. 

6/46 202/0 207/0 455/0 نگرش  000/0 

4/36 283/0 291/0 539/0 درک  000/0 

استاندار  یونیوارد شده، معادله رگرس یرهایمتغ یدار یبر اساس معن
است. همانطور که از معادله مشخص است هر چقدر  ریشده به شرح ز

 طیباشد، رفتار مح شتریب انیپاسخگو یستیز طیدرک و نگرش مح
 خواهند داشت. یمطلوبتر یستیز

 203/0( + یستیز طی)درک مح 486/0+ 3/12=  یستیز طیرفتار مح
 (یستیز طی)نگرش مح

 یستیز طیمستقل بر رفتار مح یرهایمتغ بیضرا -37-4جدول 

متغیرهای 

 وارد شده

 ضرایب

t Sig.  ستاندارداغیر 

B 

  استاندارد

Beta 

 000/0 670/7 487/0 486/0 نگرش

 000/0 592/4 292/0 203/0 درک

های قبلی رابطه بین با توجه به ضرایب همبستگی در آزمون فرضیه
متغیرهای دانش، نگرش و درک محیط زیستی با رفتار محیط زیستی 
و مبتنی بر الگوی مدل رفتار برنامه ریزی شده با استفاده از معادالت 

مورد تحلیل قرار گرفت که  Smart PLSساختاری و نرم افزار 
( مقادیر 3در شکل ) جدول زیر بررسی شده است.نتایج آن در نمودار و 

t ها نشان داده شده است. مقادیر هر یک از مسیرها و گویهt  در مسیر
تاثیر دانش بر متغیر رفتار، نگرش بر متغیر رفتار و درک بر عامل رفتار، 

درصد معنادار است. همچنین ضریب  1بوده و در سطح  96/1بیشتر از 
t 99گرش و نگرش با درک در سطح اطمینان در مسیرهای دانش با ن 



 3844-3834، صفحه 1400سال ،مطالعات علوم محیط زیست، دوره ششم، شماره سوم، فصل پاییز

3838 

 

درصد معنادار شده است. این در حالیست که متغیر دانش با درک 
 اند.اختالف معناداری را نشان نداده

 
 هامسیرها و گویه T valuesمقادیر  -3شکل 

نشان  ریو ضرائب مس هاهیگو ی( در رابطه با ضرائب بار عامل4شکل)
درک به رفتار بوده  ریمتغ ریمثبت در مس ریتاث بیضر نیشتریداد که ب
مربوط  ریمس ریتاث بیضر نیکمتر نیباشد. همچن یم 814/0که برابر 

بوده است. همانطور که  032/0درک با  ریدانش به متغ ریمتغ ریبه مس
را در سازه  هاهیگو تیاولو یآمده است ضرائب بار عامل زیردر شکل 

 بیضر یدارا یهاهیگو زیر. در نمودار دهدیمربوط به خود نشان م
 . دندیوارد مدل گرد 4/0از  شتریب یعامل

 
 ریو ضرائب مس هاهیگو یضرائب بار عامل -4شکل 

 

 ( GOFبرازش مدل کلی)معیار
رود که از برای بررسی برازش مدل کلی به کار می GOFمعیار 

 Communalitiesشود. به طوری که فرمول زیر محاسبه می
نیز بیانگر  2Rنشانه میانگین مقادیر اشتراکی چهار متغیر پنهان و 

دهد. با توجه به سه مقدار مقدار میانگین ضریب تعیین را نشان می
به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  36/0و  25/0، 01/0

GOF  برای این معیار، نشان دهنده برازش  46/0حاصل شدن مقدار
 کلی قوی مدل است.

 
 GOF=√ 𝟎/𝟓𝟒𝟎 ∗ 𝟎/𝟑𝟗𝟑 = 𝟎/𝟒𝟔  

 بحث 
دهند، در محیط زیست انجام میها انسانرفتارها و تغییراتی که با 
برای بنابراین شوند.  یمحیط زیستایجاد معضالت توانند باعث می

حفاظت از به سمت  افرادجلوگیری از تخریب محیط زیست باید رفتار 
؛ Onel & Mukherjee, 2015 محیط زیست سوق پیدا کند )

در رفتار مختلفی در مطالعات انجام شده، عوامل (. 1396کریمی 
با توجه به اهمیت دانش، نگرش و . بودند تاثیرگذار محیط زیستی

ادراک در شکل گیری رفتار و ضرورت سوق دادن گردشگران و بهره 
 ،از منابع طبیعی و محیط زیست حمایتیبرداران به سوی اقدامات 

ن تحقیق بررسی رابطه بین متغیرهای تاثیرگذار دانش، هدف از ای
بر اساس  نگرش و درک با متغیر رفتار محیط زیستی بوده است.

گردشگر مصاحبه شده جامعه  181های انجام شده از مجموع بررسی
تشکیل شده  مرددرصد  8/43و  زندرصد  2/56آماری پژوهش از 

ها حاکی از آن است که بین زنان و مردان در رفتار تفاوت یافتهاست. 
معناداری وجود دارد. زنان رفتارهای مثبت تری را در حفاظت از محیط 

، حاجی زاده و همکاران)های محققانی نظیر که با یافته داشتندزیست 
همسویی ( Molina et al, 2013؛ 1395؛ زارع و همکاران، 1393

در نتایجشان ( 1394)صالحی و همکاران دارد این در حالیست که 
مطالعات تعداد زیادی از بطور کلی در . انداثبات کردهخالف این را 

است که زنان برای رشد و توسعه جوامع  شده انجام شده نشان داده
-های ذاتی و نقشویژگیزنان با توجه به کنند. نقش مهمی را ایفا می

 بسیار بر محیط زیست هستند، قادر به تاثیر گذاری های اجتماعی
( در تحقیقی 1396احمدی و همکاران ) (.1388)ویسی و زرندیان، 

عنوان کردند که میزان مشارکت و آگاهی محیط زیستی زنان باالتر از 
های حفاظت از مردان است و زنان بیشتر از مردان رفتارها و فعالیت

جدا،  ؛1396دهند )احمدی و همکاران، محیط را از خود بروز می
 Mensah & Dei ؛1393حاجی زاده و همکاران  ؛1395

Mensah,2013 .)یالت در بازدیدکنندگان میانگین سطح تحص
باالترین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و پایین ترین  فوق دیپلم،

افراد با  نتایج نشان داد سطح سواد پاسخ دهندگان ابتدایی بوده است.
در تحصیالت پایین )زیر دیپلم( رفتار زیست محیطی کمتری از خود 

حبیبی و مصطفی دهند. نشان میمقابل افراد با تحصیالت دانشگاهی 
( عنوان کردند افراد تحصیل کرده در رابطه با محیط 1396زاده )

زیست نگرش مثبت تری داشته و رفتارشان نیز متاثر از همین نگرش 
همین اساس گردشگران با تحصیالت باالتر رفتارهای هاست و بر 

های این یافته با یافتهدهند. زیستی بیشتری را از خود بروز می محیط
زارع و  ؛1388 ،عقیلی و همکاران ؛1397،سوختانلو و واحدی) پژوهش

قاضی ) اتمطابقت دارد ولی خالف نتیجه تحقیق (1395 ،همکاران

در واقع با  .باشدمی( 1392،و همکارانفرهمند  ؛1393 ،زاده و کیانپور

تواند توجه به ارتباط نزدیکی که بین سطح تحصیالت و آگاهی می
داشته باشد، بنابراین دور از انتظار نیست که با افزایش سطح 

ها نیز افزایش تحصیالت گردشگران رفتارهای محیط گرایانه آن
تا افراد رسد دانش یک پیش شرط الزم و یک ضرورت به نظر مییابد.

های اثربخش از آن استفاده کنند، در نتیجه برای انجام دادن فعالیت
ها ستی آنهر چه سطح آگاهی افراد باالتر رود در عملکرد محیط زی

 ،اسراری و ترک) ناشی از تحقیقاتنتایج . تاثیر مثبت خواهد داشت
سبزه  ؛1386، فردوسی و همکاران ؛1391صالحی و امام قلی  ؛1393
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نیز بیانگر متوسط و باال بودن نقش دانش ( 1395، و همکاران ای
 بازدیدکنندگان در عملکرد محیط زیستی آنها بوده است.

 آنالیز همبستگی
نگرش و درک محیط زیستی با  ،بر اساس نتایج این تحقیق بین دانش

مطالعات . ردرفتار محیط زیستی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دا
 (1395، زارع و همکاران ؛1395، ای و همکارانسبزه) نظیرمتعددی 

های دانش، نگرش و درک با رفتار محیط ارتباط مثبت میان متغیر
هر یک از افراد برآیندی از  در واقع نگرش را نشان دادند.زیستی 

هاست. داشتن شناخت و نگرش مثبت به محیط های ارزشی آننظام
و محیط  ایجاد انگیزه و تمایل به رفتارهای مثبتزیست باعث 

 گردد.دوستانه می
 تحلیل رگرسیون

جهت بررسی تحلیل روابط چندگانه بین متغیرها و بررسی میزان تأثیر 
متغیرهای مورد مطالعه بر انجام رفتارهای حفاظت از محیط زیست از 
 سوی گردشگران  از تحلیل رگرسیون استفاده شد. بر اساس معادله
رگرسیونی مشخص شد هر چقدر درک و نگرش محیط زیستی 
پاسخگویان بیشتر باشد، رفتار محیط زیستی مطلوبتری خواهند داشت. 
در این زمینه، متغیر درک از محیط زیست به عنوان متغیر نخست وارد 
تحلیل رگرسیون شده و بیشترین میزان واریانس تبیین شده را به خود 

(، صفا و 1399های قربانی )ا نتایج پژوهشاختصاص داد. این یافته ب
( همخوانی داشت. رفتارهای درک شده دارای اثر 1396همکاران )

باشد. مثبت معنی داری بر انجام رفتارهای حفاظت از محیط زیست می
رفتارهای درک شده بیانگر میزان کنترل فرد بر انجام یک رفتار خاص 

رار دارد. طاووسی است که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی ق
 ,Abdul Rashid and Mohammad( 2009همکاران )

معتقدند که انجام رفتار محیط زیستی تابعی از کنترل رفتاری  2012
 باشد. درک شده می

 تجزیه و تحلیل مدل مفهومی پژوهش
 در رابطه بین متغیرهای مستقل و رفتارهای زیست محیطی

باشند. تحقیقاتی را دارا می، متغیرهای فردی نقش تعدیلگر گردشگران
که در گذشته انجام شدند به بررسی اثرات مربوط به متغیرهای دانش، 

ها را مورد تأیید قرار دادند. در نتیجه نگرش، درک پرداخته و تأثیر آن
توان بیان کرد که رفتار افراد در قبال محیط زیست موضوع مهمی می

می دهد که حلقه  است. یک رفتار در پی یک زنجیره عوامل روی
  t(. مقادیر 1399ماقبل بروز آن، درک انجام رفتار است )جعفری نیا، 

درصد  1در مسیر تاثیر دانش، نگرش و درک بر عامل رفتار، در سطح 
معنادار بوده است. ضرایب معناداری و ضرایب مسیر به دست آمده 

زمه برای این متغیرها، نشان از تایید آن را دارد. دانش و نگرش، ال
شکل گیری رفتار مثبت در راستای حفاظت از محیط زیست هستند، 

ای باالتر باشد رفتارهای محیط و نگرش در جامعه لذا هرچه آگاهی
زند نیز بهتر خواهد بود. همانطور که نتایج که از آنان سر میزیستی 

تحقیق نشان داد، متغیرهای فردی مثل جنس و تحصیالت در رابطه 
یست محیطی نقش تعدیلگر را دارند، یعنی باعث بین رفتارهای ز

( نشان داد 1399شوند. همچنین نتایج قربانی )تقویت یا کاهش آن می
اگر فردی رفتار محیط زیست گرایانه را مفید بداند و از سویی دیگر به 

کارگیری آن رفتار آسان و قابل فهم نیز باشد در نتیجه موجب بهبود 
شود. نگرش مطلوب افراد نیز می نگرش محیط زیست گرایانه او

نسبت به رفتارهای محیط زیست گرایانه در کنار درک مؤثر بودن 
های محیط زیستی موجب افزایش تمایل افراد نسبت به بروز فعالیت

 رفتارهای متناسب و دوستانه نسبت به محیط زیست خواهد شد.
نگرش محیط زیستی موضوع مهمی است که این روزها به آن 

شود ضریب معناداری و ضریب مسیر به دست آمده برای ه میپرداخت
این متغیر، نشان از تاثیر آن بر رفتار دارد. لذا هرچه نگرش افراد باالتر 
باشد بر رفتارهای محیط زیستی آنان تأثیر بیشتری دارد. گردشگرانی 
که نگرش محیط زیستی دارند به این قضیه اعتقاد دارند که وضعیت 

لی نشان دهنده وجود مشکالت جدی محیط زیستی محیط زیستی فع
باشد که نه تنها یک منطقه و یک کشور بلکه امنیت جهان را به می

تواند ها میاندازد. بنابراین نگرش و آگاهی محیط زیستی آنخطر می
های گردشگری تاثیر گذار باشد )صیف و بررفتارشان در بازدید از مکان

درک کنند که توجه به محیط  گردشگران باید (.1397همکاران 
ها باید های گردشگری بسیار مهم است. آنزیست در توسعه ظرفیت

گذارد و های محیط زیستی اثر میبدانند که چه عواملی بر جهت گیری
تواند در هنگام تغییر و دگرگونی در ها میچگونه این جهت گیری

د. در این درک گردشگران در داشتن رفتارهای محیط زیستی اثر بگذار
و همکاران  Chiuراستا نتایج به دست آمده با نتایج تحقیقات 

ها را در سازه ضرائب بار عاملی اولویت گویه باشد.( هم سو می2014)
دهد که در این رابطه، بیشترین ضریب تاثیر مربوط به خود نشان می

مثبت در مسیر متغیر درک به رفتار بوده است. هم راستا با تحقیق 
عوامل موثر بر رفتار بهره برداران نسبت به محیط زیست  حاضر،

های آنها ( بررسی شد. بر اساس یافته1398توسط موحدی و کریمی )
متغیر درک از دیگر متغیرها دارای تاثیر بیشتری بر رفتار بوده است. 

( 1392(، فاضلی و صالحی )1393محققانی نظیر حجازی و اسحاقی )
( وجود رابطه بین Westskog and Strumse, (2012)و 

 اند.درک و رفتار را تایید کرده

 نتیجه گیری

رسیم تهای این تحقیق چهارچوب نظری که بر اساس ان مدل یافته
ها متغیرهای دانش، نگرش و بر اساس این یافته کند.شد را تایید می

نتایج به دست آمده  درک با رفتار محیط زیستی رابطه معنی دار دارند.
محیط  درک که دهدمحیط زیستی نشان می رفتاراز مدل رگرسیون 

این امر نشان  کند.سهم بیشتری از تغییرات رفتار را تبیین می زیستی
نقش مهمی را در رفتار حامی محیط زیست  درکدهد در جامعه، می

ت کند. در نتیجه برای بهبود رفتار حامی محیط زیست الزم اسایفا می
-شافراد به سمت طبیعت گرایانه سوق داده شود و کیفیت آموز درک

مهمترین یکی از آموزش محیط زیستی های محیط زیست ارتقا یابند. 
راهکارها برای ایجاد تغییر در متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار محیط 
زیستی است. بدین صورت که آموزش محیط زیستی با ارتقا دادن 

امعه و ایجاد نگرش مثبت در افراد موجب دانش محیط زیستی در ج
شود که هر یک از افراد جامعه خود را مسئول حفظ و حمایت از می

محیط زیست بدانند و در راستای ارتقا و پایداری محیط زیست تالش 
 کنند.
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Abstract  
 

Some of the environmental problems in each region are affected by the tourist’s behaviors, and to 

solve these problems, it is necessary to identify the factors that affect the environmental behavior. In 

this regard, the present study investigates the relationship between the variables of knowledge, 

attitude and perception with the variable of environmental behavior in the Miankaleh area of 

Behshahr. The research method is survey and the data collection tool is a questionnaire. The 

questionnaire questions were designed based on the Likert scale of five options and its reliability was 

calculated through Cronbach's alpha test. The statistical population of Miankaleh region included 340 

visitors, which was determined using Cochran formula, the sample size was 181 people. Data analysis 

was performed using Smart-PLS and SPSS software. Findings from structural equation modeling in 

Miankaleh region showed that there is a positive and significant relationship between the independent 

variables of knowledge, attitude and perception with the dependent variable of environmental 

behavior. Perception variable with a path coefficient of 0.814 had the most direct effect on 

environmental behavior and the path coefficient of two variables of attitude and knowledge were 

0.329 and 0.467, respectively. The results of correlation test showed that there is a positive and 

significant correlation between environmental knowledge, attitude and perception with environmental 

behavior, which among the three variables studied, perception with a correlation coefficient of 0.455 

has the highest correlation with environmental behavior. For two variables, knowledge and attitude 

were obtained with a correlation coefficient of 0.209 and 0.237, respectively. In general, it can be said 

that the studied variables reinforce environmentally responsible behaviors and promote responsibility 

towards the environment. 
 

Introduction 
 

Human misuse of nature and its resources has caused many natural ecosystems to face many 

environmental problems, including climate change, drought, soil erosion, degradation of wildlife 

habitats, biodiversity loss, and vegetation loss. has done. To solve these problems, various solutions 

were proposed, most of which were technological, but today, due to the high cost of these methods, 

researchers have turned to changing people's lifestyles and behavioral solutions. In the present 

century, environmental behaviors as one of the most important and influential factors on the 

environment have been considered by many environmental sociologists.Many scientists believe that 

the solution to environmental crises should be sought in changing human behavior, attitudes and 

lifestyles.In this study, the results of determining the effect of variables affecting the environmental 

behaviors of tourists in the Miankaleh region presented. Also, to improve the behavior of tourists, it is 

necessary to know the effective factors and variables in this field. After reviewing the literature 

review and the planned behavior model of Ajzen & Fishbein research, the conceptual model of the 

research was presented. Then, the relationships between four latent Variable (knowledge variables, 

attitudes and perceptions, environmental behavior) and 32 observed variable were examined to 

determine the existence or non-existence of a relationship between them. 
 

Methodology 
 

The research method is survey and the data collection tool is a questionnaire. The questionnaire 

questions were designed based on the Likert scale of five options and its reliability was calculated 

through Cronbach's alpha test. The statistical population of Miankaleh region included 340 visitors, 

which was determined using Cochran formula, the sample size was 181 people. Data analysis was 

performed using Smart-PLS and SPSS software. To test the conceptual model as well as the research 

hypotheses, structural equation modeling based on the partial least squares method has been used. 

Smart PLS3 software was used for this purpose. Structural equation modeling is a technique for 

analyzing data that is designed to evaluate the relationships between two types of variables (observed 
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and latent variables). A very valuable feature of the structural equation model is the simultaneous 

analysis and processing of relationships between model variables 

Results  
 

The difference between the mean gender and environmental behavior is given in Table (2). The value 

of t is equal to 4.2. Therefore, there is a significant relationship between gender and environmental 

behavior of tourists in Miankaleh region at the level of one percent. But there was no significant 

difference between marital status and environmental behavior. The data of the results related to the 

analysis of variance test between education level and environmental behavior showed that there is a 

significant difference at the level of one percent (Table 4). 

According to the presented results from structural equation modeling in Miankaleh region showed that 

there is a positive and significant relationship between the independent variables of knowledge, 

attitude and perception with the dependent variable of environmental behavior. Perception variable 

with a path coefficient of 0.814 had the most direct effect on environmental behavior and the path 

coefficient of two variables of attitude and knowledge were 0.329 and 0.467, respectively.  

The results of correlation test showed that there is a positive and significant correlation between 

environmental knowledge, attitude and perception with environmental behavior, which among the 

three variables studied, perception with a correlation coefficient of 0.455 has the highest correlation 

with environmental behavior. For two variables, knowledge and attitude were obtained with a 

correlation coefficient of 0.209 and 0.237, respectively. In general, it can be said that the studied 

variables reinforce environmentally responsible behaviors and promote responsibility towards the 

environment 
 

Conclusion  
 

The findings of this study confirm the theoretical framework. Based on these findings, the variables of 

knowledge, attitude and perception have a significant relationship with environmental behavior. The 

results obtained from the environmental behavior regression model show that environmental 

perception explains a greater share of behavior changes. This shows that in society, plays an important 

role in environmental behavior. As a result, in order to improve pro-environmental behavior, it is 

necessary to shift people's perception towards naturalism and improve the quality of environmental 

education. Environmental education is one of the most important ways to change the variables 

affecting environmental behavior. In this way, education by promoting environmental knowledge in 

society and creating a positive attitude in individuals causes each individual to consider themselves 

responsible for protecting the environment and strive to improve and sustain the environment. 
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