
 زیست و توسعه پایدارحیطپژوهشی، آموزش مفصلنامه علمی

 )105-120( 1397سال ششم، شماره سوم، بهار 
Quarterly Journal of Environmental Education and 
Sustainable Development  
Vol. 6, No. 3, Spring 2018 (105-120) 

 

 مجتبی سوختانلو  :نویسنده مسئول *
*Corresponding Author: Mojtaba Sookhtanlou                                                                E-mail: msookhtanlo@yahoo.com 

 

 ده:یچک
زیستی و بررسی روابـط بـین   هدف اصلی این تحقیق، تحلیل مدل رفتار محیط

متغیرهاي اثرگذار در آن، میان بازدیدکنندگان منطقـه گردشـگري شـورابیل در    
امعـه  باشـد. ج ایشـی مـی  پیم -استان اردبیل بود. روش این تحقیـق، توصـیفی  

کننده به منطقه گردشـگري شـورابیل   ، شامل کلیه بازدیدکنندگان مراجعهآماري
 جامعه در شرایط با حجم کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین منظور بودند. به

). بـا  n= 320نفر تعیین شد ( 320شد که حجم نمونه به تعداد  نامعلوم استفاده
هـا در سـه مقطـع    آوري دادهتصـادفی سـاده جمـع   گیري استفاده از روش نمونه

هاي تیر، مرداد و شهریور (سـال  اي)، طی ماهزمانی مختلف (به روش چندمرحله
) انجام گرفت. روایی محتوایی ابـزار تحقیـق (پرسشـنامه) بـا اسـتفاده از      1396

مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.  AVEنظرات متخصصان و محاسبه شاخص 
و پایـایی ابـزار پـژوهش نیـز بـا      روایی تشخیصی  شدهحاسبهمهمچنین مقادیر 

از  کـه انجـام گرفـت   ) CR(استفاده از مقادیر آلفاي کرونباخ و پایـایی ترکیبـی   
و  SPSSافزارهـاي  ها توسط نـرم . تحلیل دادهمقادیر قابل قبولی برخوردار بود

AMOS د) درصـ  8/32ها نشان داد که غالب بازدیدکنندگان (انجام شد. یافته
زیستی بودند. مطـابق نتـایج تحلیـل معـادالت     داراي رفتار نسبتاً مطلوب محیط

زیسـتی بـه همـراه    ساختاري، متغیرهاي دانش، نگـرش، نیـت و ادراك محـیط   
درصـد از   59هـا،  متغیرهاي سطح تحصیالت و رضـایت از امکانـات و فرصـت   

نـین  کننـد. همچ زیسـتی را تبیـین مـی   تغییرات واریـانس متغیـر رفتـار محـیط    
زیستی بـه ترتیـب اهمیـت، شـامل     کننده رفتار محیطمتغیرهاي تبیین ترینمهم

درصـد) در نقـش متغیـر میـانجی،      7/55زیسـتی (ضـریب مسـیر:    نیت محـیط 
هـا  درصـد) و رضـایت از امکانـات و فرصـت     1/38تحصیالت (ضریب مسـیر:  

 درصد) بود. 8/30(ضریب مسیر: 
 

زیستی، گردشگري ت محیطزیستی، نیرفتار محیط :يدیکل يهاواژه
 .پایدار، منطقه گردشگري شورابیل

 
 
 

 
 

Abstract: 
The primary purpose of this study was to analyze the 
model of environmental behavior and the relationships 
among it's affecting factors and among visitors of the 
Shorabil tourism area in Ardabil province. The method 
of this study is descriptive-survey. The statistical 
population consisted of all visitors who came to the 
Shorabil Tourism Area. To determine the sample size, 
the Cochran formula was used in conditions with an 
unknown population size that the sample size was 320 (n 
= 320). Data were gathered in three different stages 
(multi-stage method) during July, August, and 
September (2017) using a simple random sampling 
method. The content validity of the research instrument 
(questionnaire) was evaluated using of experts and 
calculation of the AVE index. Also, the calculated 
values of discernment validity and reliability of the 
research instrument were also performed using 
Cronbach's alpha and composite reliability, which was 
of acceptable cost. Data analysis was done using SPSS 
and AMOS software. The findings showed that the 
majority of visitors (32.8%) had a relatively favorable 
environmental behavior. According to the results of the 
analysis of structural equations, knowledge, attitude, 
intention, and environmental perception variables, along 
with variables of education level and satisfaction of 
opportunities and opportunities, explain 59% of changes 
in the variance of environmental behavior variable. The 
most critical variables that describe the environmental 
behavior are essential, including environmental intention 
(path coefficient: 55.7%) in the role of a mediator 
variable, education (path coefficient: 38.1%), and 
satisfaction of facilities and opportunities (coefficient 
Path: 30.8%). 
 
Keywords: Environmental Behavior, Environmental 
Intention, Sustainable Tourism, Shorabil Tourism Area. 
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 مقدمه 
حاکم بر جهان،  زیستیمحیطامروزه، ریشه بسیاري از مشکالت 

همچون گـرم شـدن تـدریجی زمـین، تغییـرات آب و هـوایی،       
ـ  آب، کاهش منـابع طبیعـی  آلودگی هوا، کمبود  ابودي تنـوع  و ن

 Nik( داردبشر  زیستیمحیطاکوسیستم طبیعی ریشه در رفتار 
Ramli & Mohammad, 2012 ؛Abbaszadeh et 

al., 2016( .هاي آنهـا  رشد جمعیت و آلودگی حاصل از فعالیت
هــا را در مــورد حفــظ و تغییــرات اقلیمــی قــرن اخیــر، نگرانــی

 Movahedi( زیست براي نسل آینده بیشتر کرده استمحیط
et al., 2016.(   اجتنـاب از آسـیب    يیکـی از راهکارهـا  لـذا

از تخریب آن، تغییر رفتـار   يزیست و جلوگیررساندن به محیط
 Vahida et( گرایانه استابعاد طبیعت يوسوها به سمتانسان

al., 2017هـاي انسـانی   بستر همه فعالیت ). آنچه مسلم است
طبیعـی محسـوب   هـاي  ریـزي، محـیط  ازجمله توسعه و برنامـه 

شود و در این میان صنعت گردشگري و اکوتوریسم، فشارها می
کنـد.  زیست وارد میهاي محیطر پهنهبهاي بسیاري را و هزینه

و  )اکوتوریســم(بــه ویــژه ت گردشــگري نعمیــان صــ رونیــازا
 . توسـعه ی وجـود دارد صـ زیسـت ارتبـاط و وابسـتگی خا   محیط

 اجتمـاعی،  اقتصادي، غیرمستقیم و مستقیم مزایاي گردشگري
 همراه داشته به میزبان جامعه براي بسیاري محیطی و فرهنگی

 از امـا  باشـد؛ مـی  توسعه الگوي دهیشکل در مؤثر عوامل از و
 و هـا نگرانـی  آمـدن  پدید موجب رویکردي چنین دیگر، طرفی

 طبیعـی،  میـراث  و زیسـت محـیط  تخریب و تهدید هایی ازبیم
 دلیـل  همین به است. گشته یمحل ساکنان فرهنگی و تاریخی
 بـا  مقابلـه  براي نو مفهومی عنوان به گردشگري پایدار امروزه،

 هـاي برنامـه  چـارچوب  در گردشـگري  يتوسـعه  مخـرب  آثـار 
 منـاطق  زیسـت از محـیط  حفاظـت  منظـور  بـه  پایدار يتوسعه

 & Habibiاسـت (  قرارگرفتـه  خاصـی  موردتوجه گردشگري
Mostafizadeh, 2017 .(از هر چیز، نوعی  گردشگري بیش

شود و با توجـه بـه آنکـه بخـش     زیست تلقی میمصرف محیط
گیـرد،  ی از این مصرف، توسط گردشگران صورت میتوجهقابل
توان اذعان داشت که رفتار گردشگران نقش حیاتی بر حفظ می

 ,.Salehi et alزیسـت در منـاطق گردشـگري دارد (   محـیط 
 داخلی ناخالص تولید در گردشگري کلی صنعت ). سهم2015

بینـی  ، شش و نیم درصـد بـوده کـه پـیش    2015در سال  ایران
 Habibi( ، به هشت درصد افزایش یابد2025شود تا سال می

& Mostafizadeh, 2017(  لذا توجه به رونق گردشـگري ،
پیامـدهاي مثبـت آن، در صـورت     رغمیـ علبوده و  ریناپذاجتناب

هاي منفــی ، داراي پیامــدزیســتیمحــیطعــدم رعایــت اصــول 
بوم مناطق گردشگري خواهد تخریب زیست ازجملهی توجهقابل
تـوان نـوعی رابطـه انسـان و     را مـی  زیسـتی محـیط رفتـار  بود. 

 بهبوددهنـده شناسایی و تقویـت عوامـل    ت وزیست دانسمحیط
ــار  ــیطرفت ــتیمح ــره  زیس ــظ به ــمن حف ــگران، ض وري گردش

بـوده   گردشگري، باعث پایداري قابلیت گردشگري در درازمدت
هاي گردشگري در سطح ملـی و  و باعث حفظ یا بهبود پتانسیل

المللــی بــراي منــاطق گردشــگري خواهــد بــود یــا حتــی بــین
)Vahida et al., 2017.( 

بوم به خصوص در عوامل مؤثر بر کاهش معضالت زیست 
مناطق گردشگري طبیعی، ریشه در دارا بودن دانـش و آگـاهی   

هـاي بهبوددهنـده   یت مؤلفـه زیست و تقودر زمینه حفظ محیط
 Hejazi et( بازدیدکننـدگان دارد  زیسـتی محـیط نیت و رفتار 

al., 2017; Pashapour & Haghighifard, 2015 .( در
گیري رفتـار، از  ، فرایند شکلزیستیمحیطهاي رفتار غالب مدل

گـردد کـه منجـر بـه نگـرش      آغـاز مـی   زیسـتی محـیط دانش 
هـا  ادراك درست از نگرانی به دنیرس درو نهایت  زیستیمحیط

دهد رخ می زیستیمحیط، نیت و رفتار زیستیمحیطو معضالت 
)Hejazi et al., 2017 محیطـی شـامل  زیسـت  ). دانـش 

 سیاره شناسیبوم زیست،محیط افراد درباره اطالعاتی است که
دارنـد   زیسـت محـیط  روي بـر  انسـانی  تأثیر رفتارهـاي  و زمین

)Habibi & Mostafizadeh, 2017(.   این در حالی اسـت
اي از باورها و تمایالت ، شامل مجموعهزیستیمحیطکه نگرش 

مرتبط بـا   مسائلها و زیست، فعالیترفتاري فرد در مورد محیط
اسـت   زیسـتی محـیط زیست و داشتن نگرانـی و دغدغـه   محیط

)Barker, 2010  رفتـار متـأثر از مجموعـه    ). در حقیقت بـروز
ــچیپ ــت  يادهی ــل اس ــار   از عوام ــادي از رفت ــش زی ــا بخ  ، ام

شود که ایـن  زیست تعیین می، با نگرش به محیطزیستیمحیط
زیست از محیطعات فرد نگرش نیز متأثر از میزان دانش و اطال

 ). بـه عبـارتی رفتـار   Montizadeh et al., 2013( اسـت 
 بـه  نسـبت  جامعـه  افـراد  هايمجموعه کنش زیستی محیطی،

 احساسـات،  از وسـیع  طیـف  یـک  کـه در  اسـت  زیسـت محیط
زیست محیط به نسبت رفتار براي خاص هايو آمادگی تمایالت

 .)Habibi & Mostafizadeh, 2017شـود ( مـی  شامل را
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زیسـت، در ابتـدا   دستیابی به تغییرات رفتاري در ارتباط با محیط
نیازمند ایجاد تغییر در نگرش افراد نسبت به آن اسـت، چراکـه   

 لاحتمـا  ،بیشتري دارنـد  زیستیطمحیافرادي که نگرش مثبت 
 .دهنـد گرایانه بیشتري از خود نشان مـی محیطرفتارهاي زیست
، از مدل رفتار زیستیمحیطو رفتار  زیستیمحیطفرضیه نگرش 

گرایانه اقتبـاس شـده اسـت. بـدین صـورت کـه دانـش        محیط
شـود.  مـی  زیستیمحیط، منجر به پیدایش نگرش زیستیمحیط

و توجهــات  زیســتیمحــیطآگــاهی  بــدین معنــی کــه فــرد بــا
زیسـت  زیستی بیشتر، در نهایت رفتاري معطوف به محیطمحیط

دهد. به عبارتی فرض این مدل بر این است که افـراد  انجام می
زیسـتی، ممکـن اسـت حتـی     درباره مسائل محـیط  دهیدآموزش

 ,Mirfardiگرایانـه انجـام دهنـد (   داوطلبانه رفتارهاي محـیط 
بـه برخـی از    شـده مطـرح با مفاهیم نظـري  ). در ارتباط 2016

 ) به بررسی2017شود: حجازي و همکاران (تحقیقات اشاره می
 زیسـتی، محـیط  ادراك زیسـتی، محـیط  دانـش  هايمؤلفه تأثیر

رفتارهـاي   بـر  زیسـتی نیـت محـیط    و زیسـتی محـیط   نگرش
نهــاد  مــردم هــايســازمان زیســتی، میــان اعضــايمحــیط
شده آجـزن و فیشـبین   ریزينامهزیستی بر اساس مدل برمحیط

 معـادالت  سـازي از مـدل  آمـده دسـت به نتایج پرداختند. مطابق
 و مثبـت  رابطهجزیی،  مربعات حداقل روش بر مبتنی ساختاري

 ادراك زیسـتی، محـیط  دانـش  مؤلفـه  معنـاداري میـان چهـار   
 بـر  زیسـتی نیـت محـیط   و زیستیمحیط نگرش زیستی،محیط

داشـت. همچنـین، متغیـر نیـت     زیستی وجـود  رفتارهاي محیط
 دیگـر  درصـد و  6/59 یانجیـ م ، به عنوان متغیـر زیستیمحیط

از  درصد 4/33 ،زیستیمحیطنگرش  ادراك و دانش، متغیرهاي
 را پاسـخگویان  بـین  در زیسـتی محـیط  رفتار واریانس مجموع

 .کنندمی تبیین
ــطفی  ــی و مص ــاي   2017زاده (حبیب ــی رفتاره ــه بررس ) ب

 ن دریاچه زریوار مریوان پرداختند. نتایجگردشگرا زیستیمحیط
 میزان بر اقامت مدت و سن جنسیت، بین که داد نشان پژوهش

وجـود   معنـاداري  يرابطـه  گردشـگران  زیستیمحیط رفتارهاي
 سـطح  بـین  رابطـه  معنـاداري  از نشـان  نتـایج  همچنین ندارد.

 رفتارهاي میزان بر اقامت نوع و مسافرت چگونگی تحصیالت،
رگرسـیون،   تحلیـل  مطـابق  دارد. گردشـگران  یزیسـت محـیط 

گردشگران مربوط به  زیستیمحیطبر رفتار  متغیرهاي تأثیرگذار
ــیالت (  ــطح تحص ــاي س ــی=174/0Betaمتغیره  ) و نگران

ــت ــگران ( زیسـ ــی گردشـ ــرش =166/0Betaمحیطـ ) و نگـ
 تحصیالت سطح عبارتی به بود. )=340/0Beta( زیستیمحیط
 منجر گردشگران، بیشتر زیستیمحیط و نگرش و نگرانی باالتر

 شده بین گردشگران در بیشتري زیستیمحیط رفتارهاي بروز به
 .است

)، از میان متغیرهـاي فـردي   2001سودرمادي و همکاران (
به نقش متغیر سطح تحصیالت بر دانش، نگرش، ادراك و رفتار 

هـا،  میان افراد در جاکارتا پرداختند. مطـابق یافتـه   زیستیمحیط
ـ ادراك بهتـر، دانـش دق   ،ی بـاالتر لیدر گروه تحصـ افراد  ، تـر قی
ــا مســائل   يهــاو نگــرش يشــتریب یآگــاه ــر در رابطــه ب بهت
 انـد. داشته دیگر افرادنسبت به  یو جهان يامنطقه زیستیمحیط

) در تحقیقـی بـه   2007در همین زمینه کالنتـري و همکـاران (  
میان  ستیزیمحیطدنبال تعیین عوامل اجتماعی اثرگذار بر رفتار 

ها از میان متغیرهاي ساکنان شهر تهران پرداختند. مطابق یافته
فردي، عامل سطح تحصیالت و درآمد و سن نقش مـؤثري بـر   

همچنـین دانـش    گویان داشـته اسـت.  پاسخ زیستیمحیطرفتار 
 زیسـتی محیطنگرش زمینه مناسبی را براي تغییر  زیستیمحیط

ـ درنهاپاسخگویان فراهم کرده که  جـر بـه بهبـود رفتـار     من تی
مطالعه نشان داد  جینتاشود. دیگر پاسخگویان می زیستیمحیط

از نگـرش و   میطور مستقبهپاسخگویان،  زیستیمحیطرفتار که 
گیرد که نقش متغیرهـاي دانـش و   شکل می زیستیمحیطنیت 

 دار است.معنی زیستیمحیطاحساس نگرانی بر نگرش 
 زیستیمحیط يفتارهار يبر رو) 2014( 1زنگ و همکاران 

بـا  . مطالعـه کردنـد   نیچـ  يجـا یجو يخود در منطقه گردشگر
 يریـ گجـه ینت قیـ تحق نیا يمعادالت ساختار يسازمدلکمک 

تخریـب   از عواقـب  افـراد  رابطه بـین متغیـر دانـش   کند که یم
دار معنـی  یطیمح يمثبت بر رفتارهاي هاارزش و زیستیمحیط

گـذاري متغیـر ادراك از   همچنـین بـر تأثیر  . و غیرمستقیم است
اشـاره   زیسـتی محیط يرفتارهابروز  بر زیستیمحیطهاي ارزش

دارد. آنان در تحقیق خود بر نقش معنـاداري متغیرهـاي فـردي    
چون سطح تحصیالت و جایگاه اجتماعی اشاره داشتند کـه بـر   

 افراد تأثیرگذار بود. زیستیمحیطروي نیت و رفتار 
و روابط بین آموزش  به بررسی)، 2016( 2توانس و آرولراجا 

 زیسـتی محیطرفتار  و زیستیمحیط، نگرش زیستیمحیطدانش 

                                                      
1. Zhang et al. (2014) 
2. Thevanes & Arulrajah (2016) 



 زیستی، میان بازدیدکنندگان منطقه گردشگري شورابیل در استان اردبیلتحلیل مدل رفتار محیط وختانلو و واحدي:س             108

 

 یبررس نیا هايیافته. گردشگران کارمند در سریالنکا پرداختند
ـ  ینشان م و رابطـه مثبـت    شـده یبررسـ  میمفـاه  نیدهد کـه ب

و دانش آموزش  نیرابطه ب ن،یوجود دارد. عالوه بر اداري معنی
متغیـر   هبـه واسـط   زیسـتی محیطدار جهت رفتار و زیستیمحیط

 .دار بودمعنی زیستیمحیطنگرش میانجی 
نیـت   تحقیقی بـا هـدف تحلیـل   ) 2016( 1آندریانا و آمبارا 
در  یسـم یاکوتور مناطق میان بازدیدکنندگان زیستیمحیطرفتار 
 زیستیمحیطاند. استفاده از متغیرهاي ادراك دادهانجام  ياندونز

ها در مناطق گردشگري به همراه امکانات و فرصت و رضایت از
کیفیت سفر و تصور اولیه نسبت به منطقـه گردشـگري مبنـاي    

این تحقیـق بـود.    بازدیدکنندگان یزیستمحیطبرآورد نیت رفتار 
)، رابطـه بـین   SEM( مطابق نتایج مـدل معـادالت سـاختاري   

 زیسـتی محـیط ها با نیـت و رفتـار   رضایت از امکانات و فرصت
 زیستیمحیطدار بود. همچنین رابطه بین ادراك ستقیم و معنیم

آمـد. همچنـین    بـه دسـت  دار نیـز معنـی   زیسـتی محیطبر نیت 
ــق خــود) 2017( 2یوکســی و لینشــنگ ــأث در تحقی ــش  ریت دان

دریاچـه  گردشگران  زیستیرفتار دوستانه محیطبر  یزیستمحیط
ارائـه   با . در این تحقیققراردادندی موردبررسجینگهاي چین را 

ــ ــدل کی ــوم م ــر اســاس ترک یمفه ــیب ــاز نظر یب ــاه هی  یآگ
ـ  پذیرش،ادراك  هینظر و زیستیمحیط  SEMروش  بـر  یمبتن

کـه در   دادنشـان   جینتـا صورت گرفت.  قیعم لیو تحل هیتجز
ي وجـود  اعمدههاي تفاوت زیستیمحیطکسب دانش  يهاوهیش

از ده درك شـ  يهاانیو ز زیستیمحیط ادراكدارد که بر میزان 
سـازگار بـا    يرفتارهـا اثرگذار است تا  زیستیمحیطهاي بحران
 زیستیمحیطو دانش  یآگاه. هر چه زیست را ارتقا دهندمحیط

زیسـت  رفتار سازگار با محـیط  ان بیشتر بود میزان بروزگردشگر
هـا در  همچنین رضایت از امکانات و فرصـت . در آنها بیشتر بود

دار و تـأثیر معنـی   زیستیحیطممنطقه گردشگري بر روي رفتار 
 ازبندي مطالب بایستی اذعان داشـت  مستقیمی داشت. در جمع

ی قرار توجهقابلمنطقه شورابیل، در معرض گردشگران  که آنجا
. تخریـب  بـرد یمـ رنـج   زیسـتی محـیط دارد، از شرایط نامساعد 

زیستی این منطقه، نیازمند توجه فرسایشی بافت طبیعی و محیط
ي کالن مدیریتی در حوزه گردشگري پایدار را بیش هابرنامهبه 

ــت   ــتار اس ــته خواس ــدیریت   ؛ از گذش ــث م ــا در وراي مباح ام

                                                      
1. Andriana & Ambara (2016) 
2. Yuxi & Linsheng (2017) 

زیست و منابع طبیعی گردشگري پایدار، آنچه الزمه حفظ محیط
گردشـگري   تداومفضاي گردشگري در منطقه شورابیل است تا 

و ماندگاري ماهیت دریاچه شورابیل حفظ گردد، توجه به بهبـود  
بازدیدکننـدگان و گردشـگران    زیستیمحیطاصالح رفتارهاي و 

مدلی را تبیین نماید که است. لذا این تحقیق به دنبال آن است 
بازدیدکننـدگان ایـن    زیسـتی محـیط تا متغیرهاي مؤثر بر رفتار 

منطقه گردشگري را تعیین نموده و این زمینه را فراهم آورد تـا  
بـر مبنـاي متغیرهـاي     هاي گردشگري پایدارگیري برنامهجهت

بیشتر اثـربخش باشـد. مطـابق پیشـینه تحقیقـات       آمدهدستبه
داري روابط بین متغیرهاي اثرگذار بر تبیین مـدل  متعدد و معنی

شـد.   ارائـه  1، مدل مفهومی اولیه در شـکل  زیستیمحیطرفتار 
ی که در طراحی مدل مفهومی تحقیق مدنظر پردازان اصلهینظر

 ح بودند:بدین شر قرار گرفتند
درباره شناسایی و تعیین روابط بین متغیرهاي ادراك، دانـش،   -

 زیسـتی محـیط و تأثیر آنها بر رفتار  زیستیمحیطنگرش و نیت 
هـاي رفتـار   گردشگران و بازدیدکنندگان، نتایج تحقیقات و مدل

 Kaiser؛Schwartz, 1977؛ Ajzen, 1991( زیستیمحیط
et al., 1999؛ Wallner et al., 2003 ؛Qi et al., 

 Meia؛ Rodriguez-Oromendia et al., 2013؛ 2009
et al., 2015 ؛Andriana & Ambara, 2016 ؛Doran 

and Larsen, 2016؛Thevanes & Arulrajah, 
 ,Yuxi & Linsheng ؛Hejazi et al., 2017؛ 2016
 ) مبناي طراحی مدل قرار گرفت.2017

ــین   - ــط ب ــین رواب ــاره شناســایی و تعی ــاي ســطح درب متغیره
ها و تأثیر آنها بر رفتـار  تحصیالت، رضایت از امکانات و فرصت

گردشگران و بازدیدکنندگان نیز نتایج تحقیقـات و   زیستیمحیط
؛ Sudarmadi et al., 2001( زیسـتی محـیط هاي رفتار مدل

Kalantari et al., 2007؛ Bernath, 2008؛ Qi et al., 
 ,Andriana & Ambara؛ Zhang et al., 2014 ؛2009
؛ Habibi & Mostafizadeh, 2017 ؛2016

Linsheng, 2017 (.در  مبنــاي طراحــی مــدل قــرار گرفــت
هـا بـدین   همین زمینه با توجه به مدل مفهومی تحقیق، فرضیه

 شرح است:
اثـر   زیسـتی محـیط میزان تحصیالت بازدیدکنندگان بر رفتار  -

 داري دارد.معنی
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اثـر   زیسـتی محـیط گان بر نیـت  میزان تحصیالت بازدیدکنند -
 داري دارد.معنی

ــش  - ــزان دان ــر نگــرش  زیســتیمحــیطمی ــدگان ب بازدیدکنن
 داري دارد.اثر معنی زیستیمحیط

ــش   - ــزان دان ــیطمی ــتیمح ــت    زیس ــر نی ــدگان ب بازدیدکنن
 داري دارد.اثر معنی زیستیمحیط

ــرش   - ــزان نگ ــیطمی ــتیمح ــت   زیس ــر نی ــدگان ب بازدیدکنن
 داري دارد.عنیاثر م زیستیمحیط

ــزان ادراك  - ــیطمی ــتیمح ــرش   زیس ــر نگ ــدگان ب بازدیدکنن
 داري دارد.اثر معنی زیستیمحیط

ها بر نیـت  میزان رضایت بازدیدکنندگان از امکانات و فرصت -
 داري دارد.اثر معنی زیستیمحیط

ها بر رفتـار  میزان رضایت بازدیدکنندگان از امکانات و فرصت -
 داري دارد.یاثر معن زیستیمحیط

آنـان   زیستیمحیطبازدیدکنندگان بر رفتار  زیستیمحیطنیت  -
 داري دارد.اثر معنی

 

 
 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

 
 شناسی پژوهشروش

 منطقه گردشگري شورابیل
دریاچه شورابیل داخل شهر اردبیل در قسمت جنـوبی محـدوده   

متـر   1365 آن از سطح دریـا حـدود   ارتفاع است. شدهواقعشهر 
و عمـق متوسـط    مترمربـع هزار  640مساحتی بالغ بر  در بوده و

باشد. موقعیت جغرافیایی این منطقه گردشـگري در  میپنج متر 
و  38˚ 13ʹ 11ʺطول شـرقی و   48˚ 16ʹ 15ʺو  48˚ 17ʹ 36ʺ
اســت. ایــن دریاچــه  شــدهواقــععــرض شــمالی  38˚ 12ʹ 24ʺ

اي امکانــات زیســتگاه بســیاري از پرنــدگان مهــاجر بــوده و دار
شـهربازي، اسـکله    ازجملهو فرهنگی متعددي  تفریحی، ورزشی

ي، نمایشــگاه ســواردوچرخــهی، هتــل، رالــی، مســیر رانــقیقــا
در فصـل   به خصـوص المللی، هتل و رستوران و... است که بین

و گردشـگران از   دکنندگانیبازدتابستان، محل مراجعه بسیار از 

 Mehrang & Sobhani, 2013سراســر کشــور اســت (
Khojasteh et al., 2015;.( 

 
 تعیین حجم نمونه و ابزار تحقیق

 درجه و میزان لحاظ از هدف کاربردي، لحاظ مطالعه حاضر از 
 نوع از ها،داده آوريجمع نحوه از لحاظ و میدانی متغیرها کنترل

طراحـی و   1396سـال  در  بود که پیمایشی -توصیفی تحقیقات
 حقیـق شـامل کلیـه بازدیدکننـدگان    جامعه آماري تاجرا گردید. 

جـه  وبـا ت  منطقه گردشگري شورابیل واقع در استان اردبیل بود.
 نمونه حجم تعیین منظور به است، جامعه نامعلوم حجم به آنکه
، بـر  نامعلوم جامعه در شرایط با حجم کوکران فرمول از تحقیق،
 استفاده(مطابق رابطه زیر) اولیه  نمونه محاسبه واریانساساس 
 ؛Tabakhian, 2016؛ Turkestani et al., 2016شـد ( 

Karroubi et al., 2016؛Hatami et al., 2017 ( . در
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ـ پارامتري که ن ترینمهمفرمول  نیا میـزان   بـه بـرآورد دارد   ازی
آمد که  به دست 2082/0است که برابر با  2S واریانس نمونه یا

ـ توز پرسشـنامه  30 تعداد آن محاسبه براي یـانس  وار و شـده عی
) بـا  d( شدهگرفتهشد. سطح خطاي در نظر  محاسبه اولیه نمونه

نیز  Zبوده و مقدار  05/0، برابر با 95/0توجه به سطح اطمینان 
در نظر گرفته شد. لذا تعداد نمونه بدین شـرح بـه    96/1برابر با 

 آمد: به دستنفر  320تعداد 

 
ه آنکه تصادفی ساده بود. با توجه ب به صورتگیري روش نمونه

عمده بازدیدکننـدگان در فصـل تابسـتان بـه منطقـه شـورابیل       
آیند، جهـت جلـوگیري از حـداقل اریـب و حـداکثر پوشـش       می

هـا در سـه مقطـع زمـانی     آوري پرسشـنامه جامعه آماري، جمـع 
اي)، طــی ی بازدیدکننــدگان (بــه روش مرحلــهاصــل ومختلــف 

 ت.انجام گرف 1396ي تیر، مرداد و شهریور در سال هاماه
ي شامل دو بخش بود کـه بخـش   اپرسشنامهابزار تحقیق، 

ي فردي و اقتصادي (سطح تحصیالت، هایژگیواول مربوط به 
هاي شـش متغیـر   سن، درآمد و...) و بخش دوم مربوط به گویه

گویه: تجزیه شدن بسیار طوالنی مـدت   8( زیستیمحیطدانش 
هــاي سـطح آب پالسـتیک در محـیط طبیعـی، کـاهش شـدید      

گویـه: حـق حیـات     10( زیسـتی محـیط و...)، نگرش  مینیزیرز
هـاي  گیاهان و حیوانات همانند انسان، ضرورت توسـعه انـرژي  

(رشد تخریب تاالب شورابیل در  زیستیمحیطپاك و...)، ادراك 
ي اخیر، کاهش سـطح آب دریاچـه شـورابیل و...)، نیـت     هاسال

گویه: تمایـل داشـتن جهـت پرداخـت هزینـه       6( زیستیمحیط
شـورابیل، احسـاس    زیسـتی محـیط بیشتر براي بهبـود شـرایط   

زیسـت و...) و  مسؤولیت نسبت به عدم ریختن زبالـه در محـیط  
گویه: در حین گردش، از کندن گـل یـا    15( زیستیمحیطرفتار 

 گـردش،  و مسـافرت  کـنم. در میوه و برگ درختان اجتناب می
...) و بـرم و مـی  همـراه  بـه  خـود  بـا  را ايزباله يکیسه همیشه

گویـه: وضـعیت    15هـا ( همچنین رضایت از امکانات و فرصـت 
امکانــات و تجهیــزات رفــاهی و اســکان، نــوع برخــورد و      

از پـارادایم   شـده برگرفتـه نوازي کارکنان شـورابیل و...)،  مهمان
)، Dunlap et al., 2000نوین محـیط دنـالپ و همکـاران (   

 ,.Morrone et alمـورون و همکـاران (   زیستیمحیطدانش 
 ,.Frick et al) و پرسشــنامه فریــک و همکــاران (2001

) در انطباق با شرایط منطقه گردشگري شورابیل طراحی 2004
). ;Salehi et al., 2015 Hejazi et al., 2017شـد ( 
هـاي متغیرهـاي اصـلی تحقیـق، داراي ترتیـب خـاص و       گویه
(بـا نمـره    ی لیکـرت قسمتپنجهاي مساوي در یک مقیاس وزن
تهیه شد. بـه   موافقم) اریمخالفم تا بس اریج از بسنتا پ یک یده

ــروه ــور گ ــف  منظ ــطوح مختل ــدي س ــار بن ــیطرفت ــتیمح  زیس
 میـانگین  از انحـراف معیـار   فاصـله  روش، از دکننـدگان یبازد

)ISDM(1 به آمدهدستبههاي داده روش، این استفاده شد. در 
 و عیارفراوانی، انحراف م اساس بر تیدرنها و تقسیم سطح چهار

 ارزیابی موردنظر وضعیت متغیر هر سطح، در آمدهدستبه درصد
 Moazzen et al., 2011;Shiri et al., 2013;( شـود می

Khoshnodifar et al., 2016:( 
 Min ≤ A < Mean-Sd :نامطلوب

 Mean-Sd ≤ B < Mean :نسبتاً نامطلوب

 Mean ≤ C < Mean+Sd :نسبتاً مطلوب

 Mean+Sd ≤ D < Max :مطلوب
 

 مدل معادالت ساختاري
متغیـر رفتـار   بـر   متغیرهـاي تحقیـق   يرگـذار یتأث تعیین يبرا 

متغیرهاي نهفتـه  با توجه به نقش  بازدیدکنندگان، زیستیمحیط
 استفاده )SEM( يساختار يهامدل معادلهاز تحلیل  یانجیمو 

و در نظر گرفتن  قیتحق یمناسب مدل مفهوم لیتحل يشد. برا
 يزمان نسبت به هـم دارا طور همممکن است به رهایمتغ نکهیا

ــ يهــارابطــه ــم ریــوجــود متغ نیباشــند و همچنــ یعل  یانجی
)Alawi, 2014يسـاختار  يهـا معادلـه  يساز)؛ از روش مدل 
اســتفاده شــد.  لیــتحل ي) بــراAMOSافــزار بــا کمــک نــرم(

 يهـا با احتساب وجـود رابطـه   ،يساختار يهامعادله يسازمدل
 یرا بـا دسـتگاه معادلـه خطـ     یلع يهامدل ،رهایمتغ انیم یعل

موجود در  يو نظر کیتئور يهاکند و با آزمون رابطهیآزمون م
 يرهـا یمتغ انیـ م یعل يهامفروض، برآورد رابطه تیوضع کی

آشـکار   يرهـا یمتغ انیم يهارابطه زیپنهان (مشاهده نشده) و ن
 Rabbani andسـازد ( یمـ  ریپــذشـده) را امکـان  (مشـاهده 

Rabiei, 2011 ؛Vieira, 2011 .(  ــا ــی پرسشــنامه ب روای
استفاده از روایی صوري و بـر اسـاس نظـر جمعـی از اعضـاي      

همچنـین   نظران مربوطـه تأییـد گردیـد.   ت علمی و صاحبئهی

                                                      
1. Interval of Standard Deviation from the Mean 
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روایی همگـرا، بـر پایـه سه معیار بارهاي عاملـی برابـر و  براي
 شـده برابــر و  میانگیــن واریانــس اسـتخراج    ،5/0تر از بزرگ
 7/0تـر از  و پایایــی ترکیبــی برابــر و بـزرگ     5/0تر از بزرگ

)Hair et al., 2010(  ابــزار تحقیــق پــس از    ، همگرایـی
ارتباط در  آمد. به دستدر حد مطلوب  اعمال نظرهاي فنی الزم

میانگیــن واریانــس    نکـه یروایی تشـخیصی بـا توجه بــه ا  با
ــتخراج ـــان در   اس ـــر پنه ـــر متغی ــراي ه ــده ب ـــدلش ــايم  ه

گیـري از میانگیـن مجـذور واریـانس مشـترك و بیشـینه     اندازه
تـر  متغیرهاي پنهـان بـزرگ   مجذور واریانس مشترك بین همه

 مطلوبی بود.روایی تشخیصی  داراي ابزار تحقیق جهیدرنت ،بـود
گیري بر پایه سه معیار بار عـاملی  در رابطه با پایایی مدل اندازه

و  5/0از  تربزرگ، آلفاي کرونباخ برابر یا 5/0از  تربزرگبرابر یا 
، پایـایی هـر سـه    7/0از  تربزرگبرابر یا  CR(1پایایی ترکیبی (

در  ).1گیري مورد ارزیابی در حد مناسب بود (جدول متغیر اندازه
توان اذعان داشت که رفتار می زیستیمحیطتعریف نظري رفتار 

ــوعی زیســتی، محــیط ــلن ــا تعام ــین رفت انســان و ر ســازنده ب
زیست طبیعی، بوده که در جهت همسانی با محیطزیست محیط

ــت (  ــاي آن اس ــظ و بق  Yuxi and؛ Ajzen, 1991حف
Linsheng, 2017 ؛Hejazi et al., 2017  در تعریـف .(
شامل اقـدامات عملـی    زیستیمحیطرفتار عملیاتی این تحقیق، 

 زیسـت شـورابیل  بازدیدکنندگان در مواجهه با طبیعت و محـیط 
گویه دربرگیرنـده نـوع رفتـار بازدیدکننـدگان بـا       15بوده که با 

هـا،  محـیط سـبز و درختـان، زبالـه     ،طبیعـی  -امکانات رفـاهی 
زیست گردشگري و غیـره اسـت تـا باعـث حفـظ پایـدار       محیط
هاي گردشگري منطقه شـورابیل  زیست یا بهبود پتانسیلمحیط
 گردد.

 هاي ساختاريمدل معادله روایی پایایی و بررسی. 1جدول 

 متغیرهاي پنهان
 ترکیبیپایایی 

)CR( 
 روایی همگرا

)AVE( 
آلفاي 
 کرونباخ

 75/0 64/0 77/0 زیستیمحیطدانش 
 79/0 69/0 80/0 زیستیمحیطنگرش 
 72/0 63/0 76/0 زیستیمحیطادراك 
 69/0 55/0 71/0 زیستیمحیطنیت 

از امکانات و  رضایت
 هافرصت

73/0 57/0 70/0 

 73/0 61/0 75/0 زیستیمحیط رفتار

                                                      
1. Composite Reliability 

 ي پژوهشهایافته
 ویانگاي پاسخهاي شخصی و حرفهویژگی

درصد) بین  6/40(پاسخگویان بیشترین فراوانی محدوده سنی  
درصد نمونه آماري  1/94سال بود. از لحاظ جنسیت  50 الی 41

دادنـد. بیشـترین   درصـد را زنـان تشـکیل مـی     9/5را مردان و 
سـال   16الـی   14دامنه مربوط به  تحصیالفراوانی در سطح ت

درصــد از نمونــه آمــاري را تشــکیل  1/34بــوده کــه تحصـیلی  
نفر  3مربوط به تعداد اعضاي خانوار، بیشترین فراوانی . دادندمی

بیشترین میزان درآمد متوسط ماهانه  درصد) بود. 9/40و کمتر (
 درصـد)  8/73میلیون تومان ( 000/5تا  550/2در محدوده بین 

بود. همچنین از لحاظ تعداد بازدید تاکنون از منطقه گردشگري، 
بیشترین فراوانی مربوط به دامنه بین بود. اطالعات تکمیلـی در  

 شده است. ارائه 2جدول 
 ي پاسخگویاناحرفهخالصه آماري از متغیرهاي فردي و . 2جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل

 73 20 574/0 716/43 سن (سال)
سطح تحصیالت (سال 

 تحصیلی)
012/15 225/0 5 22 

 9 1 095/0 096/4 اندازه خانوار (نفر)
متوسط درآمـد ماهیانـه   

 (میلیون تومان)
282/4 235/0 1 35 

ــدها    ــل بازدی ــداد ک تع
 تاکنون

831/5 132/0 1 15 

 
 دکنندگانیبازد زیستیمحیطرفتار سطوح مختلف . 3جدول 

 درصد فراوانی زیستیمحیطرفتار سطوح 
درصد 
 تجمعی

1/19 61 زیستیمحیطرفتار مطلوب   1/19  
8/32 105 زیستیمحیطمطلوب نسبتاً رفتار   9/51  

8/27 89 زیستیمحیط مطلوبرفتار نسبتاً نا  7/79  
3/20 65 زیستیمحیطرفتار نامطلوب   0/100  

0/100 320 جمع  - 
 

 گانبازدیدکنند زیستیمحیطتعیین وضعیت رفتار 
، بازدیدکننـدگان بـا   ISDM، بـا کمـک روش   3مطابق جدول 
بنـدي  متفاوت، به چهار گروه تقسـیم  زیستیمحیطسطوح رفتار 

درصد  1/19( زیستیمحیطرفتار مطلوب شدند که شامل سطوح 
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درصـد   8/32( زیسـتی محـیط رفتار نسبتاً مطلوب پاسخگویان)؛ 
درصـد   8/27( زیسـتی محیطرفتار نسبتاً نامطلوب پاسخگویان)؛ 

درصــد  3/20( زیســتیمحــیطرفتــار نــامطلوب پاســخگویان) و 
 بندي شدند.ویان) تقسیمگپاسخ

 بازدیدکنندگان زیستیمحیطبندي رفتار اولویت
هـاي اول پاسـخگویان بـراي    ، اولویـت 4جدول  جینتابر طبق  

 بـه  کـنم مـی  سـعی «، گویه هاي زیستیمحیطهاي رفتار گویه
 اگـر  حتـی  نرسد؛ آسیب و...) بانهیاسامکانات رفاهی (نیمکت، 

در حـین گـردش، از   «و  »من شـود  براي بیشتري زحمت باعث
بود. ایـن در   »کنمکندن گل یا میوه و برگ درختان اجتناب می

بـراي  «هاي آخر پاسخگویان، گویه هاي حالی است که اولویت
هایی که براي چادر زدن نهـی شـده اسـت،    چادر زدن، از مکان

 دهـم یم ترجیح گردش، و مسافرت حین«و  »کنماستفاده نمی
 بود. »نکنم استفاده مصرف بارکی ظروف در آماده غذاهاي از

 

 

 بازدیدکنندگان زیستیمحیطبندي رفتار اولویت. 4جدول 

 میانگین زیستیمحیطگویه هاي رفتار 
انحراف 

 معیار
 اولویت

 1 823/0 387/4 من شود. براي بیشتري زحمت باعث اگر حتی نرسد؛ سیبآ بان و...)امکانات رفاهی (نیمکت، سایه به کنممی سعی -
 2 807/0 244/4 کنم.در حین گردش، از کندن گل یا میوه و برگ درختان اجتناب می -
 3 288/1 153/4 وجود ندارد. ماهیگیري یا کردن شکار مسافرتم، در بیشتر موارد در اهداف -
 4 248/1 922/3 کنم.درست نمی آتش جایی غذا هر تهیه یا و شدن گرم براي بروم، پارك یا جنگل به گردش براي اگر -
 5 458/1 878/3 .برممی همراه به خود با را ايزباله يکیسه همیشه گردش، و مسافرت در -
 6 177/1 775/3 ندهم. قرار هاسبزه و چمن روي را زیراندازم و وسایل دهمگردش، ترجیح می و مسافرت در -
 7 594/1 603/3 .باشد مرتّب و تمیز ظاهري، لحاظ از که کنم سفر مناطقی هم بهدترجیح می -
 8 231/1 410/3 کنم.رها نمی محل تریننزدیک در را غذایی مواد باقیمانده -
 9 310/1 304/3 کنم.در حین گردش، از یادگاري نوشتن و شکستن شاخه درختان اجتناب می -
 10 223/1 009/3 .کنممی جمع شخصاً را هازباله مسافرت، حین و گردش محل ترك هنگام -
 11 147/1 762/2 .باشد کرده رها دیگري فرد را هازباله اگر حتی بریزم؛ زباله سطل به را در دسترس هايزباله دهمترجیح می -
 12 303/1 621/2 .باشم مطمئن آتش کامل شدن خاموش از کنممی سعی باشم، هنگام رفتن کرده درست آتش اگر -
 13 048/1 278/2 کنم.زیست را به همراهان و دیگران یادآوري میگردش، حفظ محیط و مسافرت در -
 14 018/1 034/2 کنم.هایی که براي چادر زدن نهی شده است، استفاده نمیبراي چادر زدن، از مکان -
 15 165/1 869/1 نکنم. استفاده مصرف باریک ظروف در آماده غذاهاي از دهممی ترجیح گردش، و مسافرت حین -

 
 هاي ساختارينتایج مدل معادله

 گیريبرازش مدل اندازه -
هـاي سـاختاري، از   مـدل معادلـه   روایـی  یا اعتبار بررسی براي 

برتري پایایی  استفاده شد. روایی همگرا ) وCR( ترکیبیپایایی 
ها نه به صورت مطلق، بلکه ترکیبی در آن است که پایایی سازه

شـود.  هایشان با یکدیگر محاسبه میه همبستگی سازهبا توجه ب
هاي با بـار عـاملی بیشـتر،    همچنین براي محاسبه آن، شاخص

ــد  ــادتري دارن ــت زی  ,Aghazadeh & Yazdani( اهمی

ــرا). 2015 ــی همگ ــانگین روای ــتخراج (می ــانس اس ــدهواری  ش
)AVE((      هـاي  ، معیار دیگـري اسـت کـه بـراي بـرازش مـدل

کـاربرده  هاي ساختاري بهمعادله يسازلروش مد گیري دراندازه
روایی همگـرا، بـر پایه سه معیار بارهاي عاملـی  برايشود. می

شده برابـر میانگیـن واریانـس استخراج ،5/0تر از برابـر و بزرگ
 7/0تـر از  و پایـایی ترکیبـی برابــر و بـزرگ     5/0تر از و بزرگ

)Hair et al., 2010( اعمال پـس از  ابـزار تحقیق، همگرایی
و حذف گویه هاي نامناسب، در حد مطلـوب   نظرهاي فنی الزم
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، پس از گذرانـدن  متغیرهاي پنهان همه همچنین آمد. به دست
داراي مقـدار پایـایی ترکیبـی     مراحل تبیین روایـی پرسشـنامه،  

. بوددهنده پایایی مناسب مدل که نشان آمد به دست 7/0ي البا
بـراي  ) AVE(شـده  نس استخراجواریا یانگینهمچنین مقدار م
بنـابراین روایـی همگـراي     ،است 5/0از  باالترمتغیرهاي پنهان 

) کـه  Hair et al., 2010بـود ( نیز مطلـوب   يریگمدل اندازه
 شده بود. ارائه 1نتایج در جدول 

 ش براي مدلهاي نیکویی برازشاخص -
هـاي  یـابی معادلـه  در مـدل  براي بررسی نیکویی برازش مـدل 

شـود  مـی هاي برازش در تحلیل مدل عرضه ساختاري، شاخص
نسـبت کـاي   شامل این موارد است:  ي اصلی آنهاکه شاخص

)، ریشـه میـانگین مجـذور    Cmin/dfاسکوئر بر درجـه آزادي ( 
مانـدها  پـس  مجـذور  ، میـانگین RMSEA(1خطـاي تقریـب (  

)RMR(2،   ) شاخص برازنـدگی افزایشـیIFI(3 ،   شـاخص نـرم
، CFI(5، شـاخص برازنـدگی تطبیقـی NFI(4   )( شده برازندگی

و شـاخص برازنـدگی تعـدیل     GFI(6شاخص نیکویی بـرازش ( 
نشان از برازش مطلـوب در   5نتایج در جدول  .AGFI(7یافته (

آمـده از  دسـت به عبارتی بنابر نتایج بـه  داشت.ها غالب شاخص
ر کـاي بـراي   ، مقـدار مجـذو  5 تحلیل مدل ساختاري در جدول

هاي مکنـون برابـر بـا    قضاوت در مورد خطی بودن ارتباط سازه
دست آمد. بـر پایـه    ) به0061/0داري (در سطح معنی 178/40

معیار مطلوب برازش مدل، شاخص نسبت مجذور کاي به درجه 
آمده، دستباشد که مقدار نسبت به 5تر از آزادي بایستی کوچک

ــه  511/2 ــه نســبت ب ــا توجــه ب ــود. ب هــاي آمــده، دادهدســتب
آمـده بـا مـدل فرضـی مطابقـت مطلـوب را داشـته و        دسـت به

دهنده تأیید مدل اسـت. ریشـه میـانگین مجـذور خطـاي      نشان
دست آمد. با توجـه بـه آنکـه حـد      به 069/0تقریب نیز برابر با 

است، لذا این شاخص بـرازش نیـز    08/0معیار مطلوب کمتر از 
 ،IFI،NFI ،CFI،GFI هـاي شـاخص  دیگـر پذیرش بود. قابل

AGFI    که هر کدام وجهی از برازش مدل سـاختاري را نشـان
هـاي  آمده است. با توجه به شاخص 5دادند در جدول شماره می

                                                      
1. Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) 
2. Root Mean Square Residual (RMR) 
3. Incremental Fit Index (IFI) 
4. Normed Fit Index (NFI) 
5. Comparative Fit Index (CFI) 
6. Goodness-of-Fit Index (GFI) 
7. Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) 

توان نتیجه گرفـت مـدل نهـایی    ارزیابی برازندگی کل مدل می
داراي برازش مطلوب براي تحلیـل اسـت. لـذا در گـام دوم بـه      

آمده براي هر دستکه ضرایب بهپردازیم اجراي تحلیل مدل می
 دست آمد. به 2کدام از فرضیات مدل مطابق شکل 

 تفسیر نتایج تحلیل مدل ساختاري -
، بـراي ایـن مـدل تحقیـق     آمدهدستبههاي مسیر بنابر ضریب

فرضیه محتمل است که نتایج بررسی آزمون هـر کـدام    9تعداد 
 شده است. ارائه 6هاي مدل تحقیق در جدول از فرضیه

هاي مـدل معـادالت سـاختاري بـدین     تحلیل مربوط به فرضیه
 شرح است:

میــزان تحصــیالت بازدیدکننــدگان بــر رفتــار  -فرضــیه اول
بـا توجـه بـه میـزان تخمـین       .داري دارداثر معنی زیستیمحیط

، این فرضـیه  Pداري آماره و همچنین معنی 38/0ضریب مسیر 
 شود.تأیید می

زدیدکننــدگان بــر نیــت میــزان تحصــیالت با -فرضــیه دوم
داري با توجه بـه عـدم معنـی    .داري دارداثر معنی زیستیمحیط
 شود.)، این فرضیه تأیید نمیP )864/0آماره 

بازدیدکننـدگان بـر    زیستیمحیطمیزان دانش  -فرضیه سوم
بـا توجـه بـه میـزان      .داري دارداثر معنـی  زیستیمحیطنگرش 

، Pداري آمـاره  و همچنـین معنـی   211/0تخمین ضریب مسیر 
 شود.این فرضیه تأیید می

بازدیدکنندگان بر  زیستیمحیطمیزان دانش  -فرضیه چهارم
بــا توجــه بــه عــدم  .داري دارداثــر معنــی زیســتیمحــیطنیــت 
 شود.)، این فرضیه تأیید نمیP )838/0داري آماره معنی

بازدیدکنندگان بر  زیستیمحیطمیزان نگرش  -فرضیه پنجم
با توجه به میزان تخمین  .داري دارداثر معنی یزیستمحیطنیت 

، این فرضیه Pداري آماره و همچنین معنی 232/0ضریب مسیر 
 شود.تأیید می

بازدیدکنندگان بر  زیستیمحیطمیزان ادراك  -فرضیه ششم
بـا توجـه بـه میـزان      .داري دارداثر معنـی  زیستیمحیطنگرش 

، Pي آمـاره  دارو همچنـین معنـی   343/0تخمین ضریب مسیر 
 شود.این فرضیه تأیید می

میزان رضـایت بازدیدکننـدگان از امکانـات و     -فرضیه هفتم
با توجـه بـه    .داري دارداثر معنی زیستیمحیطها بر نیت فرصت

 شود.)، این فرضیه تأیید نمیP )821/0داري آماره عدم معنی
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میزان رضایت بازدیدکننـدگان از امکانـات و    -فرضیه هشتم
با توجه بـه   .داري دارداثر معنی زیستیمحیطا بر رفتار هفرصت

داري آماره و همچنین معنی 308/0میزان تخمین ضریب مسیر 
Pشود.، این فرضیه تأیید می 

بازدیدکننـدگان بـر رفتـار     زیسـتی محـیط نیت  -فرضیه نهم
با توجه به میزان تخمین  .داري داردآنان اثر معنی زیستیمحیط

، این فرضیه Pداري آماره و همچنین معنی 557/0ضریب مسیر 
 شود.تأیید می

داد کـه   نشان پژوهش هايتحلیل فرضیه و در مجموع، تجزیه 
دار مسـیر معنـی   6مسیر تبیـین شـده،    9مدل تحلیلی در میان 

کنندگی را ایفـا  یینتبدرصد قدرت  59و توانسته تا  آمدهدستبه
یر تبیـین نشـده و یـا    درصد باقیمانده ناشی از مقـاد  41نماید و 

 شود.گیري مدل قلمداد میخطاي اندازه
 تعیین اثرات کل در مدل -
 در مـدل  نهفتـه  يهاسازه به دار مربوطمسیر معنی هايیبضر 

شده است. مطابق نتایج در  ارائه 7معادالت ساختاري در جدول 
مجمــوع اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم، بیشــترین مســیرهاي 

بازدیدکنندگان، به ترتیب مربوط  زیستیمحیطکننده رفتار یینتب
) 381/0)، تحصـیالت ( 557/0( زیستیمحیطبه متغیرهاي نیت 
 ) بود.308/0ها (و امکانات و فرصت

 
 يگیرمدل اندازه شهاي نیکویی برازشاخص. 5جدول 

 Cmin/df P AGFI GFI CFI IFI NFI RMSEA برازش شاخص

 069/0 755/0 911/0 765/0 852/0 654/0 0061/0 511/2 مدل ساختاري

 08/0> 90/0 < 90/0 < 90/0 < 90/0 < 90/0 < > 05/0 5 > معیار مطلوب

References: Rabbani and Rabiei, 2011 ؛Diamantopoulos and Siguaw, 2000 ؛Cote et al., 2001 ،Ping, 
 Hair et al., 2010 ؛Brown, 2006؛ Kline, 2005؛ 2004

 
 

 
= 0.592value= 0.0061, RMSEA= 0.069, R-Cmin= 40.178, df= 16, P 

 
 استاندارد مقادیر اساس بر تحقیق متغیرهاي بین روابط علی مدل نتایج. 2شکل 
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 تحقیق غیرهايمت بین روابط علی مدل اساس خالصه آزمون بر. 6جدول 
 نتیجه آزمون S.E. C.R. P تخمین ي تحقیقهاهیفرض

 تأیید ** 571/7 125/0 381/0 زیستیمحیطرفتار   تحصیالت. 1
 رد 864/0 121/0 173/0 132/0 زیستیمحیطنیت   تحصیالت. 2
 دییتأ ** 906/2 076/0 211/0 زیستیمحیطنگرش   زیستیمحیطدانش . 3
 رد 838/0 078/0 159/0 014/0 زیستیمحیطنیت   یزیستمحیطدانش  .4
 تأیید ** 626/4 115/0 232/0 زیستیمحیطنیت  زیستیمحیطنگرش  .5
 تأیید ** 573/7 034/0 343/0 زیستیمحیطنیت   زیستیمحیطادراك  .6
 رد 821/0 960/0 052/0 172/0 زیستیمحیطنیت   هاامکانات و فرصت .7
 تأیید ** 383/5 039/0 308/0 زیستیمحیطرفتار   هاصتامکانات و فر .8
 تأیید ** 993/13 035/0 557/0 زیستیمحیطرفتار  زیستیمحیطنیت  .9

 درصد 01/0داري در سطح خطاي : معنی**
 ساختاري در مدل نهفته يهاسازه به مربوط دار تحلیل مسیر،معنی هايیبضر. 7 جدول

 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم مسیرهاي مدل

 381/0 - 381/0 زیستیمحیطرفتار   تحصیالت -1
 027/0 027/0 - زیستیمحیطرفتار   زیستیمحیطدانش  -2
 129/0 129/0 - زیستیمحیطرفتار  زیستیمحیطنگرش  -3
 190/0 190/0 - زیستیمحیطرفتار   زیستیمحیطادراك  -4
 308/0 - 308/0 زیستیطمحیرفتار   هاامکانات و فرصت -5
 557/0 - 557/0 زیستیمحیطرفتار   زیستیمحیطنیت  -6

 
 يریگجهینتبحث و 

زیسـتی و تغییـرات اقلیمـی بـر تـاالب      ، شرایط محـیط هرساله 
شورابیل تأثیر منفی داشته و باعث روند نزولی بر ماهیت طبیعی 

اما منطقه گردشـگري اردبیـل بـه عنـوان یـک      ؛ آن شده است
بــوم طبیعــی مهــم در اســتان اردبیــل، ســاالنه پــذیراي تزیســ

گردشگران بسیاري بوده و این در حـالی اسـت کـه عـالوه بـر      
تغییرات آب و هوایی و طبیعی، عامل مهـم بـر تخریـب بافـت     

زیسـتی گردشـگران و   طبیعی منطقه شورابیل به رفتـار محـیط  
ود بازدیدکنندگان آن بستگی دارد. لذا این تحقیق به دنبال آن ب

تا به تبیـین مـدلی بـراي شناسـایی عوامـل اثرگـذار بـر رفتـار         
زیستی بازدیدکنندگان منطقه گردشگري شورابیل بپردازد محیط

تا زمینه مساعدي براي طراحی راهبردهاي مدیریت گردشگري 
 پایدار در منطقه شورابیل فراهم شود. نتـایج دیگـر تحقیـق بـه    

 گیرد.می تفکیک بدین شرح مورد تبیین و تفسیر قرار
رفتـار نسـبتاً   ها نشان داد که غالب بازدیدکنندگان داراي یافته -

گویان) بودند. همچنین درصد پاسخ 8/32( زیستیمحیطمطلوب 

، زیستیمحیطهاي رفتار هاي اول پاسخگویان براي گویهاولویت
امکانـات رفـاهی (نیمکـت،     بـه  کنممی سعی«هاي شامل گویه

 براي بیشتري زحمت باعث اگر حتی د؛نرس آسیب و...) بانهیسا
در حین گردش، از کنـدن گـل یـا میـوه و بـرگ      «و  »من شود

هاي بود. این در حالی است که اولویت »کنمدرختان اجتناب می
بــراي چــادر زدن، از «آخــر پاســخگویان، شــامل گویــه هــاي 

هـایی کـه بـراي چـادر زدن نهـی شـده اسـت، اسـتفاده         مکان
 از دهـم مـی  تـرجیح  گـردش،  و تمسـافر  حـین «و  »کنمنمی

؛ بـود  »نکـنم  اسـتفاده  مصـرف  باریک ظروف در آماده غذاهاي
لزوم توجه به مدیریت صحیح در ارتباط با محل اسکان  بنابراین

رسـانی  بازدیدکنندگان و گردشگران در منطقه شورابیل و اطالع
مناسب در این زمینه، به عنوان یک عامل آشکار در بـروز نـوع   

 شود.زیستی بازدیدکنندگان پیشنهاد میرفتار محیط
مطابق نتایج تحلیل مـدل معـادالت سـاختاري، فرضـیه اول      -

دار میزان تحصـیالت بازدیدکننـدگان   درباره اثر مستقیم و معنی
تأیید شده است که میزان تخمین ضریب  زیستیمحیطبر رفتار 
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 1/38زیستی برابر با این مسیر مستقیم، براي تبیین رفتار محیط
درصد بود؛ به عبارتی بازدیدکنندگان داراي تحصـیالت بیشـتر،   

ي تـر مطلـوب زیسـتی  مستقیم داراي سطح رفتار محـیط  طوربه
زاده حبیبـی و مصـطفی  بودند که این یافته، با نتـایج تحقیقـات   

)، کالنتري و همکـاران  2001)، سودرمادي و همکاران (2017(
 ارد.) همخوانی د2014) و زنگ و همکاران (2007(
 میرمستقیغبا توجه به نتایج، فرضیه دوم تحقیق درباره مسیر  -

زیسـتی بـه   بازدیدکنندگان بر رفتار محـیط  اثر میزان تحصیالت
نیامـد. ایـن    به دسـت دار ، معنیزیستیمحیطواسطه متغیر نیت 

) و برخالف نتایج حبیبـی  2014یافته با نتایج زنگ و همکاران (
مچنین فرضیه سوم تحقیق درباره ) بود. ه2017زاده (و مصطفی

بازدیدکننــدگان بــر نگــرش  زیســتیمحــیطاثــر میــزان دانــش 
آمـد کـه میـزان تخمـین      به دسـت دار تأثیر معنی زیستیمحیط

بود. به عبارتی بازدیدکننـدگان   211/0ضریب این مسیر برابر با 
مستقیم داراي نگـرش   طوربهبیشتر،  زیستیمحیطداراي دانش 

اما مطابق نتایج فرضیه چهارم ؛ ي بودندتربمطلوزیستی محیط
بازدیدکننـدگان بـر نیـت     زیسـتی محیطدرباره اثر میزان دانش 

نیامد. این دو یافته با تحقیقـات   به دستدار معنی زیستیمحیط
ـ )، 2017حجازي و همکاران ( ) و 2013و همکـاران (  زاده یمنت

 همخـوانی داشـت. لـذا پیشـنهاد    ) 2007کالنتري و همکـاران ( 
زیستی با کمک بروشـورهاي  هاي محیطآموزش ارائهشود با می

ــدگان،  حفــظ محــیط ــان بازدیدکنن زیســت و اهمیــت آن در می
زیستی در محتواي کتـب  هاي محیطگنجاندن محتواي آموزش

هـاي عمـومی و جمعـی    درسی و تقویت آن، اسـتفاده از رسـانه  
نقـش بسـیاري در بـروز     تـوان زیستی میهاي محیطجهت پیام

 زیستی میان گردشگران گردد.تر محیطفتارهاي مطلوبر
مطابق نتایج تحلیل، فرضیه پنجم درباره اثـر میـزان نگـرش     -

دار بـه  ، معنـی زیستیمحیطبازدیدکنندگان بر نیت  زیستیمحیط
دست آمد که میزان تخمین ضریب مسـیر بـراي تبیـین رفتـار     

ـ  2/23زیستی محیط ا نتـایج  درصد به دست آمد. این یافته نیز ب
و همکـاران   زاده منتـی )، 2017تحقیقات حجازي و همکـاران ( 

ــاران (2013( ــري و همک ــا 2007)، کالنت ــوانس و آرولراج ) و ت
) همخوانی داشت. همچنـین در تحلیـل فرضـیه ششـم،     2016(

 زیسـتی محـیط ها حاکی از آن بود کـه اثـر میـزان ادراك    یافته
ـ   زیستیمحیطبازدیدکنندگان بر نگرش  دار اسـت و  یآنـان، معن

بود. این یافتـه هـم    343/0میزان تخمین ضریب مسیر برابر با 
ــدریانا و آمبــارا ( ــا تحقیقــات آن )، حجــازي و همکــاران 2016ب

) همخوانی داشـت. بـر   2013و همکاران ( زاده منتی) و 2017(
اساس تحلیل فرضیه هفتم تحقیق دربـاره اثـر میـزان رضـایت     

 زیسـتی محـیط ها بـر نیـت   بازدیدکنندگان از امکانات و فرصت
اما در تحلیل فرضیه هشتم دربـاره اثـر   ؛ دار به دست نیامدمعنی

هـا بـر رفتـار    میزان رضایت بازدیدکنندگان از امکانات و فرصت
دار به دست آمد. با توجه به میـزان تخمـین   معنی زیستیمحیط

درصـد از تغییـر واریـانس رفتـار      8/30ضریب مسیر، این متغیر 
شود با . لذا پیشنهاد میکندیمردشگران را تبیین زیستی گمحیط

ي و میدانی، نقاط ضعف منجر به ادورههاي نظرسنجی و بررسی
ــدوین و    ــدگان تـ ــایتی بازدیدکننـ ــردآورنارضـ ــدهيگـ و  شـ

ي سـازنده جهـت بهبـود وضـعیت کمـی و کیفـی       هایازسنجین
ــه گردشــگري   ــاز در منطق ــات موردنی ــاهی و امکان خــدمات رف

مسـئوالن قـرار گیـرد تـا زمینـه بـروز رفتــار       شـورابیل مـدنظر   
زیستی بـراي بازدیدکننـدگان بـیش از گذشـته     تر محیطمطلوب

 فراهم گردد.
هاي تحقیق نشان داد، فرضیه نهم درباره اثـر  دیگر یافته -
آنـان   زیسـتی محـیط بازدیدکنندگان بر رفتار  زیستیمحیطنیت 
یب مسـیر،  دار به دست آمد. با توجه به میزان تخمین ضـر معنی

زیسـتی  درصد از تغییر واریـانس رفتـار محـیط    7/55این متغیر 
متغیـر   تـرین مهـم کند. لذا ایـن متغیـر   گردشگران را تبیین می

زیستی در مـدل تحلیلـی ایـن تحقیـق     کننده رفتار محیطتبیین
شـود. ایـن یافتـه بـا نتـایج تحقیقـات حجـازي و        محسوب می
ــاران ( ــاران ( 2017همک ــري و همک ــگ و 2007)، کالنت )، زن
) همخــوانی دارد. 2016آنــدریانا و آمبــارا () و 2014همکــاران (

زیستی نقش متغیر میانجی را بر بروز متغیر نیت محیط ازآنجاکه
لذا عواملی که منجـر بـه بهبـود     کندیمزیستی ایفا رفتار محیط

تواننـد منجـر   شوند میزیستی میدانش، نگرش و ادراك محیط
زیسـتی در  بهبود سطح رفتـار محـیط   تیانه دربه بهبود نیت و 

میان بازدیدکنندگان گردد. در مجموع متغیرهاي دانش، نگرش، 
ــیط ــت و ادراك مح ــطح   نی ــاي س ــراه متغیره ــه هم ــتی ب زیس

درصــد از  59هــا، تحصــیالت و رضــایت از امکانــات و فرصــت
 .کنندزیستی را تبیین میتغییرات واریانس متغیر رفتار محیط
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