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سنجش عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش فعاالن گردشگری به گردشگری سبز
مصطفی محمودی ،1دانشآموخته دکتری مدیریت گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
بهار بیشمی ،استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت7044/6/71 :

تاریخ پذیرش7044/9/2 :

چکیده
بحرانهای محیطزیستی و نابودی منابع طبیعی اساسیترین مشکالت صنعت گردشگری به شمار میآیند .مواجهه با اینگونه
معضالت به تالش جمعی برای تغییر در نیازها و رفتارهای گردشگران و عرضه نمودن محصوالت و خدمات سبز نیاز دارد.
فعاالن گردشگری بهدلیل نقشی که در جهتدهی به سبکها و رفتارهای خاص سفر دارند میتوانند تمایل بازار را به رفتارهای
سازگاربامحیطزیست و پایدار هدایت کنند .ازاینرو مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نگرش و گرایش آنان موجب جلب
مشارکت سایر ذینفعان صنعت به سمت گردشگری سبز خواهد شد .نوع این پژوهش توسعهای/کاربردی و توصیفی/پیمایشی
بوده و جمعآوری دادهها بر اساس پرسشنامهای متشکل از  17سؤال و انتخاب هدفمند  742نمونه از فعاالن صنعت گردشگری
انجام پذیرفت .تجزیهوتحلیل دادهها هم با استفاده از روش الگوسازی معادالت ساختاری در دو بخش )7 :الگوی اندازهگیری
جهت بررسی ویژگی فنی پرسشنامه و  )2بخش ساختاری جهت بررسی فرضیههای پژوهش ،انجام شد .یافتههای پژوهش از
تأثیر مثبت و مستقیم متغیر دینداری بر جمعگرایی و تأثیر غیرمستقیم آن بر سایر متغیرهای پژوهش حکایت داشتند .همچنین بر
مبنای یافتههای پژوهش ،میان جمعگرایی با دغدغه محیطزیستی ،دانش محیطزیستی با گرایش به گردشگری سبز ،دغدغه
محیطزیستی بر نگرش به گردشگری سبز ارتباط وجود داشت اما میان دینداری با دانش محیطزیستی و دانش محیطزیستی با
دغدغه محیطزیستی ارتباط معناداری مشاهده نشد .بر اساس نتایج این پژوهش توصیه میشود تا بعضی دروس درباره نحوه
حفاظت از محیطزیست هنگام سفر ،به تمام ردههای تحصیلی اضافه گردد.

کلیدواژهها :جامعهشناسی دین ،دینداری ،جمعگرایی ،دانش محیطزیستی ،دغدغه محیطزیستی
 .7نویسنده مسئول،

E-Mail: m_mahmoudi@atu.ac.ir
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مقدمه
توسعهی صنعت گردشگری تا حدود زیادی به محیطزیست وابسته است و این محیط خود بهتنهایی
میتواند جذابیت منحصربهفردی برای گردشگران داشته باشد؛ بنابراین حفظ آن و بهبود کیفیتش در توسعه
گردشگری اهمیت بسیار دارد (ضیایی و تراب احمدی7192 ،؛ تانگ )2472 ،7اما بهرهبرداری از این محیط
در موضوعاتی همچون گردشگری به طور قابلتوجهی در ایجاد مشکالت نقش داشته است .برای
جلوگیری از این روند راهحلی بهنام گردشگری سبز وجود دارد .گردشگری سبز برای توصیف انواعی از
گردشگری بهکار میرود که بیشتر با انگیزه دوستداشتن و حفاظت از محیطزیست و جلوگیری از
بهرهبرداریهای کورکورانه از محیط صورت میگیرد (پازکی و یوردخانی .)7191 ،این نوع گردشگری
بهصورت گسترده با گردشگری جایگزین (باتلر )7999 ،2و گردشگری مسئوالنه (وود و هاوس)7997 ،1
هممعنی است.
شارپلی ( )7134همزیستی مسئوالنه میان محیط طبیعی و اجتماع را بهترین روش برای توسعه میداند و از
آنجا که صنعت گردشگری اساساً فعالیتی خدماتی است (ضیایی ،)7131 ،شاغالن و فعاالن دارای نگرش
سبز به همزیستی مسئوالنه تمام صنعت کمک خواهند نمود .معادل واژه  Attitudeدر فارسی ،نگرش،
ایستار ،طرز رفتار ،طرز تلقّى ،پنداشت ،طرز تفکر بر اساس مفروضات پیشین و مانند آنها ترجمه شده
است (غروی و همکاران .)7191 ،نگرش مجموعهای از اعتقادات ،عواطف و نیات رفتاری نسبت به یک
شیء ،شخص یا واقعه است .بهعبارتی ،تمایل نسبتاً پایدار به شخصی ،چیزی یا رویدادی است که در
احساس و رفتار نمایان میشود (قلیپور .)7196 ،نگرش افراد بر تمایالت مثبت یا منفی افراد نسبت به
اشیاء و محیط اطراف اثر میگذارد (موزر )2472 ،0و بهطور دقیقتر ،این نگرش است که گرایش افراد را
به محیطزیستگرایی تعیین خواهد کرد (چن و چای2474 ،2؛ ژائو و همکاران2470 ،6؛ کرمانی و خان،7
.)2476
1. Tang
2. Butler
3. Wood & House
4. Moser
5. Chen & Chai
6. Zhao et al.
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با توجه به اینکه تخریب بسیاری از جاذبههای طبیعی ایران ناشی از رفتارهای ناهنجار گردشگران است،
ایجاد تغییر در شیوة تفریح و مسافرت آنان میتواند نقش مهمی در جهت کاهش این مشکالت داشته
باشد .فعاالن این صنعت میتوانند به بسیاری از این از رفتارها جهت مثبت داده و آنان را اصالح کنند البته
اگر خود این فعاالن نگرش و گرایش مثبت و سبز نسبت به محیط داشته باشند؛ بنابراین در ابتدا الزم است
تا عوامل مؤثر بر محیطزیستگرایی این فعالن شناسایی گردد تا با تقویت این عوامل در بخش عرضه،
نگرش و گرایش به حفاظت از جاذبههای طبیعی و گردشگری سبز به بخش مصرف صنعت گردشگری
ایران هم تسری یابد .جهت دستیابی به این هدف ،ما در این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به این سؤال
خواهیم بود« :چه مؤلفههایی بر نگرایش و گرایش فعاالن صنعت گردشگری ایران به گردشگری سبز تاثیر
دارند؟».
مبانی و چارچوب نظری
ارزشهای فرهنگی تأثیر مثبتی بر نگرشها و رفتارهای اجتماعی افراد در طبیعت دارند و دین یکی از
عوامل اصلی است که بخش مهمی را در نظام اعتقادی بشر شامل میشود (فلیکس و براونزبرگر.)2476 ،2
باورهای دینی ازجمله عوامل مـؤثر بـر رفتارهـای محیطزیستی بوده و میتوانند تبیینکننده میزان
محیطزیستگرایی تمام افراد جامعه باشند .رابطﮥ میان دیـن و محـیطزیسـت را صاحبنظران بسیاری
مطرح کردهانـد (فردوسی و همکاران ،)7136 ،زیرا آنان معتقدند که ادیان با تشویق جمعگرایی بر حفاظت
از منابع عمومی جامعه مثل محیطزیست تأکید دارند (بیسنر2444 ،1؛ ووگل.)2447 ،0
مؤلفهی دیگری که میتواند بر محیطزیستگرایی افراد ،ازجمله فعاالن گردشگری ،اثر بگذارد دانش و
آگاهی آنان نسبت به موضوعات زیستمحیطی است .کایسر و همکارانش معتقدند افـرادی که آگاهی
بیشتری در مورد مسائل زیستمحیطی دارنـد ،بـه محیطزیست و مسـائل آن نیز بیشتر حساس بوده و
درنتیجه ،رفتارهای مسئوالنهتری نشان میدهند (صالحی و امامقلی .)7197 ،همچنین داشتن نگرش مثبت
نسبت به انواع گردشگریهای سازگاربامحیطزیست و سبز میتواند میزان گرایش فعاالن این حوزه را به
1. Kirmani & Khan
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این سبک از گردشگری تعیین نماید (آجزن .)7997 ،7به هریک از این متغیرها در ادامه بیشتر پرداخته
خواهد شد.
 .7دینداری
امروزه ،صاحبنظران علوم انسانی و اجتماعی با توجه به نقش اساسی دین و دینداری در پویشها و
فرآیندهای اجتماعی و نیز کارکردهای بسیار مهم آن در انسجام و همبستگی اجتماعی و تعیین سبک
زندگی افراد جامعه بر پدیده دین بهعنوان یکی از اساسیترین مؤلفههای زندگی انسانی و مهمترین نهاد
اجتماعی تأکید نموده و کارکردهای متعدد و بسیار مهمی را برای آن برشمردهاند (نیازی و کارکنان
نصرآبادی .)7192 ،جامعهشناسی دین یکی از حوزههایی است که به نقش دین در جامعه میپردازد.
جامعهشناسى دین ،علمى است که در خصوص نقش دین در اجتماع و همچنین تأثیر آن بر حاالت شخصِ
باایمان تمرکز داشته (اسکات و هال )7136 ،و دینداری را بهمعنای داشتن اهتمام دینیای میداند که
نگرش ،گرایش و کنشهای فرد را متأثر میسازد (شجاعی زند.)7130 ،
نظر دورکیم این است که اعتقادات دینی ،دید مشترکی از جهان به افراد جامعه بخشیده و سازماندهی آنان
را تسهیل مینمایند؛ بنابراین میتوان چنین استنباط نمود که افراد جامعه برای رسیدن به اهداف گروهی
باید کنشهای فردیشان را با یکدیگر پیوند بزنند (میرزایی و همکاران .)7192 ،وبر در تکمیل نظر دورکیم
تأکید دارد که فرد موجودی اجتماعی بوده و آفریننده ارزشها و نظام اجتماعی است و وظیفه
جامعهشناسی عبارت است از درک ساختار این ارزشها و نظامات اجتماعی ،یعنی درک کنش اجتماعی
(وبر.)7190 ،
در کل ،دین میتواند از دو جهت به تعمیق اخالق محیطزیستی و غنا بخشیدن به آن مدد رساند)7 :
ژرفترین بصیرتها درباره طبیعت و محیطزیست را میتوان در ساحت باطنی ادیان یافت ،و  )2ادیان
گوناگون دستورالعملهایی را برای زندگی بشر تدوین کردهاند که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به حفظ و
صیانت از محیطزیست منجر شدهاند (نبوی و شهریاری .)7191 ،مطالعات گذشته به این نتایج رسیدهاند
که میان دینداری با پیوستگی با طبیعت (حبیبی و ابراهیمپور ،)7190 ،میزان دینداری و ارزش
1. Ajzen

سنجش عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش فعاالن گردشگری به گردشگری سبز

111

محیطزیستی (نواح و همکاران )7194 ،و دینداری با رفتارهای محیطزیستی (حاجیزاده میمندی و
همکاران )7191 ،ارتباط وجود دارد.
 .2جمعگرایی
بحث منافع فردی و مصالح جمعی و تعارض میان آن دو ،سابقهای غنی در ادبیات علوم انسانی و اجتماعی
دارد .ازنظر صاحبنظران جامعهشناسی یکی از جنبههای مهم جامعه مدرن غلبه فردگرائی بر جمعگرایی
است که این امر تغییراتی را هم در حوزه آگاهی و هم در حوزه کنش افراد بهوجود میآورد (گیدنز،
7192؛ وبر7190 ،؛ دورکیم .)7193 ،لئونیدو و همکاران )2474( 7با مطالعهای تاریخی به این نتیجه
رسیدهاند که مصرفکنندگان طرفدار جمعگرایی در قبرس رفتارشان با طبیعت دوستدارانهتر است .چو و
همکاران )2472( 2تأکید دارند که جمعگرایی افقی (فدا نمودن اهداف شخصی در راه اهداف اجتماعی) و
جمعگرایی کنفوسیوسی (تمرکز بر رفتار گروهی ،آگاهی جمعی و همبستگی اجتماعی) تأثیر مثبتی بر
نگرش محیطزیستی مصرفکنندگان میگذارند .همچنین نگوین و همکاران )2471( 1همبستگی مثبتی میان
جمعگرایی و رفتارهای دوستدار محیطزیست در ویتنام مشاهده کردهاند.
 .1دانش محیطزیستی
دانش و سواد محیطزیستی به تشخیص و شناخت افراد از نمادها ،مفاهیم و رفتارهای مرتبط با
محیطزیست کمک میکند (الروشه 0و همکاران .)7996 ،درواقع ،سواد محیطزیستی به دانشی اشاره دارد
که شناخت افراد را از منابع تجدیدناپذیر و حفظ حیات گیاهی و جانوری حساس باال میبرد (آلبا و
2

هاتچینسون  .)7931 ،دانش محیطزیستی بر نگرشها و درنتیجه ،رفتار اثر میگذارد (اسدی و محرابی،
.)7191
دانش محیطزیستی بهعنوان یک سازه مهم در مطالعات مربوط به ترجیحات سبز مصرفکنندگان شناخته
میشود (ناث و همکاران .)2471 ،6کرمانی و خان ( )2476تالش نمودند تا ارتباط میان دانش محیطزیستی
1. Leonidou et al.
2. Cho et al.
3. Nguyen et al.
4. Laroche et al.
5. Alba and Hutchinson
6. Nath et al.
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و حساسیت نسبت به محیطزیست را کشف نمایند .نتیجه بررسی آن نشان داد که آموزش صحیح میتواند
دغدغه افراد را نسبت به محیطزیست افزایش بدهد .از سوی دیگر ،فقدان آموزش هم درک افراد را از
مسائل محیطزیستی پائین میآورد و هم مانعی برای بهبود هشیاری محیطی مصرفکنندگان میشود (ناث
و همکاران .)2471 ،همچنین نتایج تحقیقات گذشته نشان دادهاند که آگاهیهای محیطزیستی میتوانند به
رفتارهای مسئوالنه نسبت به محیطزیست منجر شوند (صالحی7191 ،؛ آیودجی.)2474 ،7
 .0دغدغه محیطزیستی
دغدغه و حساسیت محیطزیستی عبـارت اسـت از یـک بـاور ،موضـع و میزانـی از نگرانی که بر اثر
احساس کمبود منابع طبیعی در مصرفکننـده بهوجود میآید .این مفهوم به یک ویژگی عاطفی اشاره دارد
که میتواند نشاندهنده نگرانی ،محبت ،دوست داشتن یا دوسـت نداشـتن یـک شـﺊ یـا مسئله باشد
(حاجیلو و همکاران .)7199 ،بر اساس دیدگاه دانلپ و جوناس )2442( 2دغدغه محیطزیستی مفهوم
وسیعی است که به طیف گستردهای از پدیدهها و آگاهی به مسائل محیطزیست تا حمایت و حفاظت
محیطزیستی اشاره داشته و منعکسکننده نگرشها ،معرفتها و گرایش نسبت به محیطزیست است.
پژوهشگران متعددی در نتایج مطالعات خود به ارتباط میان دغدغه محیطزیستی و نحوه رفتار با
محیطزیست دست یافتهاند (ویگل7931 ،1؛ فوهرر7992 ،0؛ بمبرگ .)2441 ،2بهطور کلی ،دغدغه
زیسـتمحیطـی میتواند بهعنوان محرکی فعال در فرآیند تولید و مصرف محصوالت سالم و پایـدار
(پورجمشیدی و همکاران ،)7192 ،انتخاب مقصد گردشگری (هدالند و همکاران )2472 ،6و نگرش به
اکوتوریسم (فانگ و همکاران )2473 ،عمل کند.
پیشینه پژوهش
اگرچه تالشهای پژوهشی برای بررسی تأثیر فرهنگ بر رفتارهای حامی محیطزیست انجام گرفته است اما

1. Ayodeji
2. Dunlap & Jonos
3. Weigel
4. Fuhrer
5. Bamberg
6. Hedlund et al.
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مطالعات در مورد برخی از ارزشهای فرهنگی و تأثیر آنها بر نگرشها و رفتارها محدود هستند (سویز،7
 .)2470مطالعات پژوهشگران نشان داده که نگرش مثبت به محیطزیست میتواند بر تمایل به خرید
محصوالت و خدمات سبز اثر بگذارد .بهطور مثال ،تانگ و الم )2471( 2در بررسی خود از جوانان چینی
به این نتیجه رسیدند که نگرش مثبت به محیطزیست به تمایل برای پرداخت هزینه محصوالت سبز منجر
میشود یا وارشنیا و همکاران )2471( 1نگرش محیطزیستی را پیشبینیکننده مهم قصد خرید سبز
مصرفکنندگان جوان هندی دانستهاند .همچنین دیدگاه خان و کرمانی ( )2473این میباشد که نگرانیهای
محیطزیستی بر نگرش و گرایش دانشجویان هندی نسبت به محصوالت سبز اثر میگذارد .در حوزه
گردشگری ،پاول و هَم )2443( 0و فانگ و همکاران )2473( 2نیز به این نتیجه رسیدهاند که میان نگرش
افراد به بومگردی و گرایش افراد به این سبک از گردشگری ارتباط وجود دارد .در کل ،پژوهشگران
چندین عامل را با توجه به رابطه قوی میان نگرش و گرایش محیطزیستی ،و متعاقباً گرایش به گردشگری
سبز ،شناسایی نمودهاند .این عوامل در جدول زیر فهرست شدهاند:
جدول  .7عوامل تأثیرگذار بر نگرش و گرایش افراد به حفظ محیطزیست و گردشگری سبز
ردیف
7

2

1
0

عامل

منبع

دینداری

(Khan & Kirmani, 2018; Rice, 2006; Chai & Chen, 2009; Hassan,
)2014

Religiosity
جمعگرایی
collectivism
دانش محیطزیستی

)Laroche et al., 2001; Kim & Choi, 2005; Leonidou et al., 2010; Cheah
& & Phau, 2011; Cho et al., 2012; Khan & Kirmani, 2018; Kirmani
)Khan, 2016a
;(Hassan, 2014; Chan, 1996; Fraj & Martinez, 2006; Rios et al., 2006
)Cheah & Phau, 2011; Nath et al., 2013; Kirmani & Khan, 2016b

Eco-Knowledge
دغدغه محیطزیستی

)Laroche et al., 2001; Cheah & Phau, 2011; Khan et al., 2012; Hassan,

Environmental Concern

2014; Khan & Kirmani, 2018; Kirmani & Khan, 2016a).

منبع :یافتههای پژوهش.

1. Soyez
2. Tang & Lam
3. Varshneya et al.
4. Powell & Ham
5. Fang et al.
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الگوی مفهومی و فرضیههای پژوهش
الگوی مفهومی و فرضیههای پژوهش با توجه به عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش فعاالن این صنعت به
گردشگری سبز از الگوی حسن ( )2470اقتباس شده است .مؤلفههای این الگو در شکل  7به نمایش
درآمدهاند.
نگرش به

جمعگرایی

گردشگری سبز

H3

H6

H1

دغدغه
H7

محیطزیستی

گردشگری سبز

H5

دینداری

H
4

گرایش به

H2
دانش محیطزیستی

شکل  .7الگوی مفهومی پژوهش (اقتباس از حسن.)2470:194 ،

* فرضیه ( :)H1میان دینداری و جمعگرایی ارتباط وجود دارد.
* فرضیه ( :)H2دین سبب افزایش دانش محیطزیستی افراد میشود.
* فرضیه ( :)H3میان جمعگرایی و دغدغه محیطزیستی ارتباط وجود دارد.
* فرضیه ( :)H4میان دانش محیطزیستی و دغدغه محیطزیستی ارتباط وجود دارد.
* فرضیه ( :)H5میان دانش محیطزیستی و گرایش به گردشگری سبز ارتباط وجود دارد.
* فرضیه ( :)H6میان دغدغه محیطزیستی و نگرش به گردشگری سبز ارتباط وجود دارد.
* فرضیه ( :)H7میان نگرش مثبت فعاالن گردشگری به گردشگری سبز و گرایش آنان به این نوع از
گردشگری ارتباط وجود دارد.

111

سنجش عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش فعاالن گردشگری به گردشگری سبز

روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی /توسعهای و از جهت جمعآوری دادهها در زمره پژوهشهای
پیمایشی قرار دارد .برای گردآوری اطالعات درزمینﮥ مبانی نظری و ادبیات موضوع از منابع کتابخانهای،
مقاالت و پایگاههای علمی استفاده شده است و پس از شناسایی عوامل تعیینکننده نگرش و گرایش به
گردشگری سبز ،پرسشنامههای هریک از آنان مبتنی بر طیف پنج گزینهای لیکرت (از کامالً مخالف تا کامالً
موافق) طراحی گردید .پرسشنامه نهایی مرکب از  17سؤال بود (جدول .)2
جدول  .2سؤاالت پرسشنامه
متغیر

تعداد سؤاالت

منبع

دینداری

6

))Khan & Kirmani, 2018

جمعگرایی

0

))Khan & Kirmani, 2018

دانش محیطزیستی

6

))Khan & Kirmani, 2018

دغدغه محیطزیستی

6

))Khan & Kirmani, 2018

نگرش به گردشگری سبز

2

(کاظمینیا و بابایی)7196 ،

گرایش به گردشگری سبز

0

(کاظمینیا و بابایی)7196 ،

منبع :یافتههای پژوهش.

با توجه به هدف این پژوهش که شناسایی عوامل تبیینکننده نگرش و گرایش فعاالن گردشگری به
گردشگری سبز بود ،جامعه آماری  742نفره از فعاالن گردشگری انتخاب شدند .از روش نمونهگیری
هدفمند برای انتخاب این افراد استفاده گردید.
جهت بررسی روایی پرسشنامه از نسبت روایی یگانه-دوگانه 7استفاده شد .حد مجاز معیار  HTMTمیزان
 4/32تا  4/9میباشد و اگر مقادیر این معیار کمتر از  4/9باشند روایی واگرا قابلقبول است (هنسلر و
همکاران .)2472 ،2بر اساس نتایج پژوهش روایی پرسشنامه تأیید میشود (جدول .)1

1. Heterotrait-Monotrait Ratio
2. Henseler et al.
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جدول  .1سنجش روایی سازههای پژوهش
گرایش به

نگرش به

گردشگری سبز

گردشگری سبز

دینداری

دغدغه

دانش

محیطزیستی

محیطزیستی

جمعگرایی
جمعگرایی

4/110

4/211

دانش محیطزیستی

4/141

4/111

دغدغه محیطزیستی

4/111

4/041

4/114

دینداری

4/111

4/121

4/112

4/118

4/111

4/120

4/021

4/112

نگرش به گردشگری
سبز
گرایش به گردشگری
سبز

منبع :یافتههای پژوهش.

بهمنظور سنجش پایایی از ضرایب همبستگی اسپیرمن ،7آلفای کرونباخ 2و همبستگی ترکیبی 1استفاده شد
که در صورت مناسب بودن این ضرایب میتوان گفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار میباشد .بر
اساس نتایج این معیارها پایایی پرسشنامه تأیید میشود (جدول  .)0مقدار مالک برای سطح قبولی هریک
از این سنجهها به ترتیب ،باالتر از  4/1خوب ،باالتر از  4/2مناسب و زیر  4/2ضعیف بود (سرمد و
همکاران.)7193 ،
جدول  .0سنجش پایایی سازههای پژوهش
متغیرها

همبستگی اسپیرمن

همبستگی ترکیبی

آلفای کرونباخ

دینداری

4/17

4/34

4/10

جمعگرایی

4/62

4/12

4/18

دانش محیطزیستی

7/73

4/12

4/81

دغدغه محیطزیستی

4/32

4/32

4/84

4/90

4/96

4/10

4/39

4/97

4/81

نگرش به گردشگری
سبز
گرایش به گردشگری سبز

منبع :یافتههای پژوهش.

1. rho_A
2. Cronbach's Alpha
3. Composite Reliability

111

سنجش عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش فعاالن گردشگری به گردشگری سبز

یافتههای پژوهش
 ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویانبررسی اطالعات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در تکمیل پرسشنامهها نشان میدهد که %23
پاسخگویان خانم و  02%آقایان بودند .مدارک تحصیلی این تعداد  %16رشته گردشگری %9 ،هتلداری و
 %22سایر رشتهها بودند .همچنین سطح تحصیلی پاسخگویان نشان میدهد که  %13از آنان دارای مدرک
کارشناسی %02 ،کارشناسی ارشد و  %71دکتری بودند.
 همبستگی دادههای ماتریسدر ابتدا متغیرهای پژوهش با استفاده از چرخش واریماکس و تنظیم عوامل به صورت پیشفرض به عدد
 74و با استفاده از روش مؤلفههای اصلی تحلیل عاملی بررسی شد .آزمون کایزر-میر-اولکین 7برای این
تحلیل  4/16بهدست آمد که باالتر از  4/2بوده و نمایانگر کفایت نمونهگیری و درجهی تناسب دادهها برای
اجرای تحلیل عاملی است .همچنین آزمون بارتلت که نشاندهندهی همبستگی دادههای ماتریس است نیز
با ضریب اهمیت  4/4447مورد تائید قرار میگیرد.
جدول  .2نتایج شاخص  KMOو آزمون کرویت بارتلت
شاخص کفایت نمونهگیری کیزر-میر-اولکین )(KMO

آزمون کرویت بارتلت

4/16

مقدار کای اسوکئر

2466/927

درجه آزادی

062

سطح معناداری

4/444

منبع :یافتههای پژوهش.

در مرحله بعد برای بررسی نرمال بودن مؤلفههای ابعاد الگو از آزمون کالموگروف اسمیرنوف استفاده شد
و چون آماره  zاین آزمون در سطح کوچک تر  4/47معنیدار بود و مقادیر تمامی متغیرها بین بازه +7/96
و  -7/96قرار داشتند پس توزیع صفات در بین نمونه با توزیع آن در جامعه نرمال بوده و تفاوت
معنیداری میان فراوانیهای مشاهدهشده و فراوانیهای موردانتظار وجود نداشت.

)1. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO
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 تحلیل عامل تأییدی .7اثرات مستقیم
بارهای عاملی حاکی از اهمیت رابطه میان متغیر آشکار و پنهان هستند -بهبیاندیگر آنها نشان میدهند که
متغیرهای آشکار بهطور مناسبی متغیر مکنون یا پنهان را سنجیده و چقدر بر آن تأثیر دارند .بر اساس نظر
آماردانان بارهای عاملی زیر  4/1ضعیف و باالی  4/2بسیار مطلوب هستند (کالنتری .)7133 ،بر اساس
یافتههای پژوهش تمامی بارهای عاملی یا از مقدار مناسب یا بعضاً بسیار مطلوبی برخوردار بودند (شکل
 .)2همچنین ضریب مسیر یا بتا نشاندهنده شدت و نوع رابطه بین دو متغیر پنهان است و عددی بین  -7تا
 +7دارد و اگر برابر صفر شود نشاندهندهی نبود رابطهی خطی میان دو متغیر پنهان است .در کل ،این
ضریب نشان از همبستگی میان دو متغیر پنهان دارد .برخی از پژوهشگران ثابت کردند که این ضرایب باید
حداقل  4/2باشند (همان) .با توجه به مقادیر ضریب مسیر باالی  ،4/2تمامی روابط موجود در الگو ،به جز
دینداری با دانش محیطزیستی ،پذیرفته میشوند.

شکل  .2بارهای عامل و ضرایب مسیر الگوی

پژوهش منبع :یافتههای پژوهش
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 .2اثرات غیرمستقیم
ضعف الگوهای پژوهش این است که آنها تنها اثرات مستقیم متغیرها را در الگو میسنجند؛ بنابراین برای
سنجش کامل اثرات متغیرها باید اثرات غیرمستقیم هم موردسنجش قرار گیرند .بررسی اثرات غیرمستقیم
نشان داد که میان دینداری و گرایش به گردشگری سبز با مقدار  4/79همبستگی وجود دارد یعنی متغیر
دینداری که در ابتدای الگو قرار گرفته عالوهبر اثرات مستقیم بر متغیرهای جمعگرایی (مقدار  )4/00و
دانش محیطزیستی ( )4/11با سایر متغیرهای موجود در الگو تا رسیدن به متغیر تنهایی گرایش به
گردشگری سبز همبستگی دارد .روابطی که در جدول  6دارای مقدار هستند از طریق متغیرهای دیگر برهم
اثر میگذارند ،یعنی نقش میانجیگری را در الگوی ساختاری دارند (نیتزل و همکاران )2476 ،7و روابط
بدون مقدار اثرات مستقیم برهم دارند.
جدول  .6اثرات غیرمستقیم متغیرهای پژوهش بر یکدیگر
گرایش به گردشگری

نگرش به

سبز

گردشگری سبز

دینداری

دغدغه

دانش

محیطزیستی

محیطزیستی

جمعگرایی

4/407

4/721

-

-

-

-

جمعگرایی

4/431

4/221

-

-

-

-

دانش محیطزیستی

4/24

-

-

-

-

-

دغدغه محیطزیستی

4/79

4/704

-

4/216

-

-

دینداری

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نگرش به گردشگری
سبز
گرایش به گردشگری
سبز

منبع :یافتههای پژوهش

 برازش الگوی ساختاریمطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در روش  ،PLSپس از برازش الگوهای اندازهگیری ،برازش الگوی
ساختاری پژوهش بررسی میشود .برخالف الگوهای اندازهگیری که در آن روابط میان متغیر مکنون با
متغیرهای آشکار موردتوجه است ،در بررسی الگوی ساختاری روابط میان متغیرهای مکنون با یکدیگر
1. Nitzl et al.
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تجزیه و تحلیل شده و معیارهای ضریب مسیر ) ،(βضریب تعیین ) ،(R2و مقادیر معناداری )(t-values

بررسی میشوند .ضریب مسیر یا بتا نشاندهنده شدت و نوع رابطه بین دو متغیر پنهان است و عددی بین
 -7تا  +7دارد و اگر برابر صفر شود نشاندهندهی نبود رابطهی خطی میان میان دو متغیر پنهان است .در
کل ،این ضریب نشان از همبستگی میان دو متغیر پنهان دارد .برخی از پژوهشگران ثابت کردند که این
ضرایب باید حداقل  4/2باشند (کالنتری .)7133 ،با توجه به مقادیر ضریب مسیر باالی  ،4/2تمامی روابط
موجود در الگو به جز روابط  2و  0پذیرفته میشوند.
جدول  .1بررسی فرضیهها بر اساس معیارهای ضریب مسیر ،ضریب تعیین و مقادیر معناداری
ضریب

مقادیر

وضعیت

جهت

ضریب

مسیر

معناداری

فرضیه

رابطه

تعیین

2/27

تأیید

+

4/79

7/21

عدم تأیید

+

4/77

تأیید

+

4/26

+

4/26

+

4/19
4/12
4/19

فرضیه

جهت مسیر

1

دینداری بر جمعگرایی

4/00

2

دینداری بر دانش محیطزیستی

4/11

1

جمعگرایی بر دغدغه محیطزیستی

4/24

2/09

0

دانش محیطزیستی بر دغدغه محیطزیستی

4/01

7/21

عدم تأیید

1

دانش محیطزیستی بر گرایش به گردشگری سبز

4/02

2/31

تأیید

1

دغدغه محیطزیستی بر نگرش به گردشگری سبز

4/29

0/20

تأیید

+

1

نگرش به گردشگری سبز بر گرایش به گردشگری سبز

4/11

2/12

تأیید

+

منبع :یافتههای پژوهش

ضریب تعیین برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری الگوسازی معادالت ساختاری به کار
رفته و بیانگر تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا است .سه مقدار  4/11 ،4/79و  4/61را بهعنوان
مالکی برای ضعیف ،متوسط و قوی بودن ضریب تعیین ،و زیاد بودن مقدار آن را نشان از برازش بهتر الگو
معرفی میکنند .با توجه به اینکه مقدار ضریب تعیین برای همه سازهها به جز سازه  2بین  4/79تا 4/04
بود ،در نتیجه برازش الگوی ساختاری با سطح ضعیف تا متوسط تائید میشود .بیشتر تغییرات متغیرهای
گرایش و نگرش به گردشگری سبز دانش و دغدغه محیطزیستی بودند.
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درصورتیکه مقادیر  tاز  7/96بیشتر باشند بیانگر صحت رابطه میان سازهها و در نتیجه تائید فرضیههای
پژوهش در سطح  92درصد است .با توجه به اینکه تمام اعداد واقع بر مسیرها باالتر از  7/96بودند مناسب
بودن الگوی ساختاری و فرضیه پژوهش به جز فریضههای  2و  0تائید میشوند.
 شاخص نیکویی برازش الگوبرازش یا شاخص نیکویی الگو 7سازش میان کیفیت الگوی ساختاری و الگوی اندازهگیری شده را نشان
داده و هر دو بخش الگوی اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند .معیار  GoFبا استفاده از روش زیر
محاسبه میشود:
= GoF

مقادیر اشتراکی از محاسبه مجموع میانگین واریانس استخراج شده ( )4/26و میانگین ضریب تعیین نیز از
میانگین ضرایب تعیین روابط الگو ( )4/26عدد  4/13بهدست آمد که این عدد (با توجه به سه مقدار
 4/22 ،4/47و  4/16بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  )GoFنشان از برازش کلی و قوی الگو
دارد (داوری و رضازاده.)7192 ،
نتیجهگیری
عوامل بهوجود آورنده وضعیت کنونی محیطزیست متعددند .برخی از این عوامل مانند تغییر اقلیم از کنترل
انسان خارج هستند اما اثرات منفی طبیعی مانند )7 :نابودی اکوسیستم هنگام ایجاد زیرساختهای
گردشگری )2 ،آلودگی و مشکالت تولید زباله )1 ،کاهش منابع طبیعی در محیط مانند آب و ذخایر غذایی،
 )0تغییر در رفتار حیوانات وحشی ،و  )2معماری نامناسب بهکاررفته در امکانات (موسکاردو )2443 ،2در
کاربریهای اقتصادی ،همچون گردشگری ،قابلپیشگیری هستند که وظیفه فعاالن هر صنعتی ازجمله
فعاالن صنعت گردشگری جهت این مهم از سایرین پررنگتر خواهد بود .فعاالن صنعت گردشگری نقش
اساسی را در جهتدهی به بازار این صنعت برای ارائه محصوالت و خدمات دوستدار طبیعت و سبز
توسط عرضهکنندگان گردشگری و تمایل به مصرف این محصوالت و خدمات توسط گردشگران ایفا

1. Goodness of Fit
2. Moscardo
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میکنند  .فعاالن این صنعت برای پذیرش این نقش مهم باید خودشان نگرش و گرایش مثبت به گردشگری
سبز داشته باشند .شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نگرش و گرایش این فعاالن کمک خواهد کرد تا با شناسایی
عوامل اصلی ،جهت تقویت آنان در سایر بازیگران این صنعت بهصورت هدفمند تالش نمود.
یکی از این عوامل دین است .دین نگاه مشترکی از جهان به افراد جامعه بخشیده و آنان را ملزم میکند تا
کنشهای فردیشان را جهت دستیابی به اهداف گروهی با یکدیگر پیوند بزنند .نتایج آزمون الگویابی
معادالت ساختاری نشان داد که متغیر دینداری تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر فعاالن گردشگری دارد.
بهطور مثال ،دینداری تأثیر مستقیم بر جمعگرایی فعاالن گردشگری داشت (مقدار  )4/00که این نتیجه با
یافتههای خان و کرمانی ( ،)2473چو و همکاران ( )2472و نگوین و همکاران ( )2471همخوانی دارد.
بررسی اثرات غیرمستقیم دینداری هم نشان داد که میان دینداری و دغدغهمندی نسبت به محیطزیست
(مقدار  ،)4/21نگرش به گردشگری سبز (مقدار  )4/70گرایش به گردشگری سبز (مقدار  )4/79همبستگی
وجود داشت.
دانش محیطزیستی بهعنوان یک سازه مهم دیگر در مطالعات مربوط به ترجیحات سبز مصرفکنندگان
شناخته میشود .افرادی که آگاهی و شناخت بیشتری از محیطزیست و تأثیر فعالیتهای انسانی بر آن
دارند از رفتارهای آسیبزننده به محیط خودداری کرده و گرایش بیشتری به محصوالت و خدمات سبز
دارند .یافتههای پژوهش نشان دادند که میان دانش محیطزیستی فعاالن گردشگری و گرایش به گردشگری
به سبز ارتباط وجود دارد موردی که صالحی ( )7194و آیودجی ( )2474در مطالعات خود مشاهده نموده
بودند.
اکثر مسائل و مشکالت محیطزیستی که امروزه با عنوان مخاطرات زیستی شناخته میشوند بر اثر رفتارها و
اقدامات انسانی ایجاد شدهاند .حل این مشکالت و رفع مخاطرات موجود منوط به انجام اقداماتی برای
حل آنها است اما این مسئله درگرو آن است که تا چه اندازه افراد جامعه به لحاظ فکری درباره
محیطزیست و چالشهای مربوط به آن دغدغه مشترک دارند .افراد جمعگرا به تأثیر کنشهای انسانی بر
جامعه و نسلهای آتی اهمیت میدهند و کسانی که جهتگیری فردی دارند بهاحتمالزیاد کمک کردن به
محیطزیست و داشتن حساسیت برای مسائل محیط زیستی را مقرونبهصرفه برای منافع فوری و فردیشان
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نمیدانند (مککارتی .)2447 ،7یافتههای پژوهش نشان دادند که میان جمعگرایی و دغدغه محیطزیستی
افراد ارتباط وجود دارد این یافته با مطالعه لئونیدو و همکاران ( )2474درباره مصرفکنندگان قبرسی
هماهنگی دارد .دغدغه محیطزیستی همچنین بر نگرش مثبت فعاالن گردشگری به گردشگری سبز تأثیر
داشت همانطور که فانگ و همکاران ( )2473در پژوهش خود به این نتیجه رسیده بودند.
در نهایت ،نگرش یکی از مفاهیم روانشناختی و پیشزمینهای برای رسیدن به رفتار است .جاسپار آن را
بهعنوان یک مفهوم کلیدی در روانشناسی اجتماعی تعریف میکند (آسونتا .)2441 ،2از آنجا که گرایش به
گردشگری سبز یعنی رفتارهایی که در نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی نقش دارند نتیجه نگرشهای
مرتبط با تخریب محیط و دیگر پیامدهای فعالیتهای گردشگری هستند ،ضرورت ایجاب میکند توجه
بیشتری به این مؤلفه معطوف گردد .یافتههای پژوهش نشان دادند که حدود  %04از دالیل گرایش فعاالن
گردشگری به گردشگری سبز را نگرش و دانش محیطزیستی تعیین میکنند .پژوهشگران بسیاری ازجمله
خان و کریمی ( 2476و  ،)2473حسن ( )2470و چهآ و فائو ( )2477به نتایج مشابهی در مطالعات خود
دست یافتهاند.
پیشنهادها
پیشنهادهای زیر بر اساس یافتهها و نتایج بهدستآمده از پژوهش جهت تقویت نگرش و گرایش فعاالن
گردشگری به گردشگری سبز قابل ارائه هستند:
 )7اضافه کردن دروسی با محوریت نحوه حفاظت از محیطزیست هنگام سفر در تمام ردههای
تحصیلی جهت افزایش دانش و دغدغه محیطزیستی و متعاقباً تقویت نگرش و گرایش به
گردشگری سبز؛
 )2اضافه نمودن سرفصلهای محیطزیستی به دروس دینی دانشگاهها و تبیین نگاه دین به حفظ
محیطزیست؛
 )1تقویت روحیه جمعگرایی دانشجویان گردشگری با افزایش ارزشیابی آنان بر اساس کارهای
دستهجمعی؛
1. McCarty
2. Asunta
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 )0افزایش کتب و مجالت مرتبط با گردشگری سبز؛
 )2ایجاد انجمنهای گردشگری سبز در دانشگاههای دارای رشته گردشگری؛
 )6ایجاد رشته گردشگری پایدار و سبز در دانشگاهها؛
 )1ایجاد بخش حفاظت از محیطزیست در تمام سازمانهای مرتبط با گردشگری؛
 )3ایجاد تشکلهای محیطزیستی جهت تبادل نظریات و تجربیات فعاالن گردشگری؛
 )9تجلیل از افرادی که بیشترین نقش را در حفظ جاذبههای طبیعی کشور داشتهاند.
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