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بهرام نکوئی صدری ،استادیار مدعو گروه اکوتوریسم ،دانشکده علوم گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران
سمانه توسلی ،1دانش آموخته کارشناسی ارشد اکوتوریسم ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران
احمد پوراحمد ،استاد گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران
فاطمه فهرست ،دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران
دریافت98/4/17 :

ارجاع جهت اصالحات98/9/23 :

پذیرش99/1/27 :

چکیده
این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای دانشجویان میپردازد و این که چه عواملی و به چه میزان بر رفتارهای
طبیعتگردی دانشجویان تأثیر میگذارد .جامعه آماری هدف ،دانشجویان دو دانشگاه تهران و علم و فرهنگ در دو دسته از
رشتههای مرتبط با طبیعتگردی و رشتههای غیرمرتبط با طبیعتگردی بوده ،که با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه
انجام گرفته است.حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در جامعه محدود  320نفر در نظر گرفته شد که با
رعایت سهم برابر نسبت به تعداد دانشجویان ،در هر دو دانشگاه ،نیمی از پرسشنامهها توسط دانشجویان رشتههای مرتبط با
طبیعتگردی و نیم دیگر توسط دانشجویان رشتههای غیرمرتبط پاسخ داده شد .روش نمونهگیری به صورت احتمالی و به
صورت تصادفی سیستماتیک بوده است .یافتههای پژوهش نشان داد که رفتارهای طبیعتگردی در بین دانشجویان دختر و پسر
و همچنین در بین دانشجویان رشتههای مرتبط و غیرمرتبط با طبیعتگردی تفاوت معنیداری دارد .همچنین بین دانش ،نگرش و
فعالیت در انجمن و کانون حمایت از محیطزیست با رفتارهای طبیعتگردی نیز رابطهمثبت و معنیداری وجود دارد.

کلیدواژهها:رفتار طبیعتگردی ،نگرشدانشجویان ،دانش محیطزیست.

 .1نویسنده مسئول،

Email: iranspss@yahoo.com
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مقدمه
در بسیاری از کشورها ،گردشگری مهمترین من بععک ک سععآ درآ مععد ،ای جععاد ا شععتغال و انگ یععزه ا صععلی تو سعععه
زیرساختها و تسهیالت زیربنایی ا سععت ( گععودوین .)1996،1تو سعععه گرد شععگری میتوا نععد ا ثععرات مث بععت
اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و محیطزیستی بر زندگی ساکنان محلی داشته باشد ،که ا یععن تغی یععرات بععرای
آنها بسیار سودآور هستند (لی.)2011 ،2هرچندرشد سریک این صنعت و ا فععزایش ت ععداد گرد شععگر ،خ طععر
جدی برای طبیعت بکر و تهدیدی برای حفاظت محیطزیست به وجود آورده است(گودوین .)1996،بععرای
پیشگیری از این خطرات محیطزیستی،نوع خاصی ازگردشگری تحت عنوان طبیعتگردی م طععرگ گرد یععد.
طبیعتگردی نوعی از گرد شععگری ا سععت کععه بععر تجر بععه کععردن م حععیط طبی ععی بععا تاک یععد بععر حفا ظععت از
محیطزی سععت تمر کععز دارد (ب جععور )2000 ،3؛دروا قععک سععه ر کععن طبیعتگردی(اکوتوری سععم) عبارت نععد از:
تمرکزبرطبیعت جاندار؛ تفسیر محیطزیستی و انتفاع جامعه محلی و طبیعت(نکوئی صدری.)1392،به گف تععه
رامیرزو سانتانا )2019(4آموزش ،بُعد کلیدی درطبیعتگردی است چون میتواندتعاملی مثبت میان جوا مععک،
ذینفعان ،پژوهشگران ،شهروندان و طبیعتگردان به وجود آورد.
بنابر نظر کایل و همکاران )2005(5میتوان انعکاس رفتارهای طبیعتگردی را در نگرانیها ،تعهد و دا نععش
اکولوژیکی افراد در مورد محیطزی سععت م شععاهده کععرد .همچ نععین ایوا تععا )2001(6معت قععد ا سععت رفتار هععای
طبیعتگردی در فعالیتهای مختلف افراد تجلی میکند ،مانند بازیافت زباله ،و مدیریت انرژی و. ...
بنابراین ایجاد رفتارهای طبیعتگردی در تمام افراد جامعه (و نه فقط گردشگران و بازدیدکنندگان از
طبیعت) ضرورتی انکارناپدیر است .در این پژوهش،عوامل مؤثر بر چنین رفتاری معرفی میشود وتا
حدامکان ،به تفصیل مورد بحث قرار میگیرد .بدین ترتیآ ،با سنجش اینکه چه میزان از این عوامل در
افراد جامعه وجود دارد ،میتوان آموزش آنها را در حوزه طبیعتگردی آغاز نمود تا آگاهی افراد در این
زمینه حیاتی ارتقاء یابد.این پژوهش به منظور پاسخگویی به دو پرسش زیر انجام میشود:
1. Goodwin, H.,1996
2. Lee, 2011
3. Bjork, P.,2000
)4. Ramírez, F., & Santana, J. (2019
5. Kyle, G., Graefe, A., & Manning, R., 2005
6. Iwata, O., 2001
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عوامل مؤثر بر رفتار طبیعتگردی کدامند؟
میزان نقش هرکدام از عوامل در تبیین رفتار طبیعتگردی چقدر است؟
چنانچه اشاره شد ،گردشگری میتواند همزمان با افزایش بهرهگیری از جاذبههای طبیعت به تخریآ منابک
ارزشمند طبیعی نیز بینجامد؛ اما طبیعتگردی در معنای واقعی خود ،مشکالت فوقالذکر را ندارد ،چراکه
همزمان با درآمدزایی ،با منابک طبیعی (جانوری و گیاهی) بهطور مسئوالنه برخورد میکند و در پی
شناسایی و احترام به آداب ،رسوم و سنن اجتماع محلی است و با هدفهای توسعهی پایدار جوامک،
همخوانی و هماهنگی نزدیک دارد(برای مثال:فنل 2015،1و تمام منابک ذکرشده در آن).
هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رفتار طبیعتگردی دانشجویان ،از جمله عوامل قابلیت فردی
نظیر جنسیت ،تحصیالت و پایگاه اجتماعی -اقتصادی و دانش محیطزیستی ،عوامل نگرشی مانند نگرش
محیطزیستی ،عوامل خارجی و بینفردی مانند فعالیت در انجمنها و کانونهای حمایت از محیط زیست
و عادات رفتاری نظیر ارتباط با طبیعت است .هرچند ایجاد و تثبیت این عوامل مؤثر بر رفتار طبیعتگردی،
در میان تمام افراد جامعه مهم است ،با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار نسل جوان و به خصوص دانشجو
در تبیین این رفتارها در جامعه و انتقال آن به نسل آینده ،جامعه آماری این پژوهش از بین دانشجویان
دانشگاههای مادر کشور(دانشگاه تهران) و غیرانتفاعی مادرکشور(علم و فرهنگ) انتخاب شد.
ادبیات پژوهش
الف-طبیعتگردی
نخستین بععار واژه طبی ععتگردی در سععال  ،1988تو سععط ک بععالوس ال سععکورین 2بععا تأک یععد بععر این کععه ی کععی
از اهداف آن مطالعه مناظر ،فرهنگ ،گیا هععان و جععانوران یععک منط قععه ا سععت ،بععه کععار بععرده شععد .تعر یععف
السکورینبه شرگ ذیل است « :سععفر بععه ن قععاط ب کععر و د سععتن خععورده طبی ععی بععا هععدف مطال ععه ،تح سععین
و لععذت بععردن از م نععاظر و پو شععش گ یععاهی و جععانوری و ن یععز هععر نععوع غ نععای فرهن گععی آن منط قععه (از
گذ شععته یععا حععال) کععه در ا یععن نععواحی و جععود دارد» ( بععو.)1990 ،3در سععال  1990انج مععن بینالمل لععی
1. Fennell, D. A. (2015).
2. Lascurain, 1988
3. Boo, 1990
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طبی ععتگردی( ،)TIESکععه نخ سععتین سععازمان طبی ععتگردی ج هععانی بععود ،تعری فععی ارا ئععه کععرد کععه بععه
مح بععوبترین تعر یععف طبی ععتگردی ت بععدیل شععد « :سععفر م سععئوالنه بععه م نععاطک طبی ععی کععه بععه حفا ظععت
محیطزی سععت تو جععه دارد و سععالمتی و خو شععی سععاکنان مح لععی را ارت قععا مید هععد» .هععر چ نععد ،ا یععن
تعر یععف در ععین مح بععوب بععودن ،ب سععیار مخت صععر ا سععت و بععه ت مععام اب ععاد طبی ععتگردی تو جععه
نععدارد(هانی.)2008،1می تععوان گ فععت جععامکترین تعری فععی کععه تععا بععه ا مععروز از طبی ععتگردی ارا ئععه شععده
توسط هانی( )2008بععوده ا سععت « :سععفر بععه ن قععاط آ سععیآپذیر ،ب کععر و مع مععوال حفا ظععت شععده بععا تمر کععز
بععر کم تععرین تعأثیر بععر م حععیط و اغ لععآ در مق یععاس کو چععک .ا یععن سععفر بععه آ مععوزش گرد شععگران ک مععک
میک نععد ،فعالیت هععای ح فععاظتی را پ شععتیبانی مععالی میک نععد ،بععر تو سعععه اقت صععادی و توانم نععدی سیا سععی
جوا مععک مح لععی بعهطور م سععتقیم سععود میر سععاند و بععرای فرهنگ هععای مخت لععف و ح قععوق ب شععر اح تععرام
قا ئععل ا سععت».در ارز یععابی هععانی( )2008هرچ نععد فعال یععت طبی ععتگردی واق ععی کم یععاب ا سععت و اغ لععآ
تعریف نادرستی از آن ارا ئععه شععده ا سععت و بعه طععور کا مععل ارا ئععه نمی شععود ،در دوران ب لععود خععود ،و نععه
در بستر مرگ ،قرار دارد .هر چ نععد ،بععه عق یععده رام یععرز و سععانتانا« )2019(2ا یععن م سعأله ه نععوز مععبهم ا سععت
که آ یععا م شععارکت در طبی ععتگردی من جععر بععه ا فععزایش فعالیت هععای ح فععاظتی می شععود یععا خ یععر .بععه ن ظععر
میرسد صرف دا شععتن اطال ععات در مععورد سععایت مععورد د سععترس بازدیدکن نععدگان ،بععر روی دا نععش آن هععا
تاثیرگذار بوده اما الزاما من جععر بععه تغی یععر رف تععار آن هععا ن مععی شععود» .همچ نععین سععاندر)2012 (3معت قععد ا سععت
کععه اغ لععآ اکوتوری سععتها ن سععبت بععه محیطزی سععت آ گععاهی کععافی دار نععد و ب طععور ا یععدهآل ،آموزش هععای
مععرتبط بععا محیطزی سععت با یععد ال هععام ب خعشِ یادگیر نععدگان با شععد تععا فعالیت هععای حقی قععی و مععؤثری را در
راه حفا ظععت ان جععام ده نععد .درنها یععت ،رام یععرز و سععانتانا( )2019معتقد نععد کععه طبی ععتگردی ب خععش
مه مععی از صععنعت گرد شععگری ا سععت کععه لععذتهای ا یععن صععنعت را بععا فعالیت هععای مف یععد بععرای ح فع
محیطزیست پیوند داده است.

1. Honey, M
)2. Ramírez, F., & Santana, J. (2019
3. Sander, B. (2012).

عوامل مؤثر بر رفتارطبیعتگردی دانشجویان دانشگاههای تهران و علم و فرهنگ99

ب-محیطزیست و نظریه اجتماعی
مارکس ،دورکیم و وبر 1به عنوان بنیانگذاران جامعهشناسی توجه چندانی به مسائل محیط زیست ندا شععتند،
در حقیقت تا آن زمان ،آنچه بیشتر اهم یععت دا شععت ،م سععائل اجت مععاعی مان نععد نععابرابری و ف قععر بععود .ا مععا از
دهه ،1950معنای جدیدی برای کلمه «طبیعت» پا میگیرد :م حععیط زی سععت .لغتنا مععهها«،محیط زی سععت» را
شرایطی که انسان را احاطه کرده است ،تعریف میکنند؛ خا صععه شععرایطی کععه کععار و ز نععدگی ان سععان را در
برگرفته است (گیدنز و ساتن.)1395 ،2از دهه 1970میالدی ،ضرورت پععرداختن جععدی بععه م سععائل م حععیط
زیستی تشخیص داده شد و برخی دانشمندان به تفسیر مجدد جامعهشنا سععان کال سععیک پرداخت نععد(دانل

و

همکاران2002 ،3؛ دیک نععز )2004 ،4و بر خععی دی گععر راه آن هععا را در پععیش نگرفت نععد.این ب حععث ،ا مععروزه در
مالحظات مجریان گردشگری (مدیران آژانسها ،مدیران بخشهای دولتی و مسئوالن نهاد هععای حر فععهای و
غیره) از اهمیت خاصی برخوردار است .به نظر میآید تأکید براین مالحظات بهدلیل مشکالتی بععوده ا سععت
که اخیرا در توصیف و تعریف رفتارها و حاالت گردشگران ،افراد محلی و مجریان تور ات فععاق اف تععاده و بععا
الگوی قبلی مورد نظر مجریان متفاوت بوده ا سععت ،ال گععویی کععه ف کععر میکرد نععد میتوان نععد بععه آن اعت مععاد
کنند»(ساولی.)1391 ،دراین راستا ،پژوهش هععای آکادم یععک بععر روی گرد شععگری مبت نععی بععر محیطزی سععت،
مثل(کرستر و همکاران2004،5؛ ترنگلند،)2011(6ابعاد مختلفی از رفتار هععا و نگرش هععای رف تععاری را مععورد
بررسی قرار داده اند.آنها در این پژوهشها ،دریافتند که نگرانیهای مرتبط با محیطزیست در گرد شععگران،
به دلیل در

آنها از اهمیت پایداری محیطزیست در انت خععاب مق صععد سععفر بععوده و ت حععت تععاثیر ععواملی

چونجنسیت ،سن ،تحصیالت و درآمد است .همچنین استرن )2000( 7چ هععار نععوع متغ یععر مععؤثر بععر رف تععار
محیطزیستی مطرگ میکندکه عبارتند از:عوامل نگرشی(شامل :هنجارها ،باورها و ارزشها) ،عوامل خارجی
یا بین فردی (شامل :عوامل زمینهای و خارجی یا همان تاثیر افراد دیگر در قععانک کععردن و ن فععوذ بععر فععرد)،

1Marx, Durkheim, and Weber
2.Anthony Giddens and Philip W. Sutton.
3. Dunlap et al., 2002
4. Dickens, 2004
5.Kerstetter, D. L., Hou, J.-S., & Lin, C.-H., 2004
)6. Trangeland, T. (2011
7. Stern, P. C. 2000
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عوامل مرتبط بععا قابلیت هععای فردی( شععامل :دا نععش و مهارت هععای الزم بععرای ا قععدامات خععاص)و ععادات
فردی(شامل :رویههای استانداردی که فرد به صورت روتین دنبال میکند) ،میباشند .از آن جععایی کععه رف تععار
طبیعتگردی همانند رفتار محیط زی سععتی ،تحت تععأثیر دام نععه گ سععتردهای از عوا مععل قععرار میگ یععرد و کم تععر
پژوهشی را میتوان یافت که تمامی این متغیرها را بررسی کرده باشد،بنابراینمقاله حاضر ابتدا به طبقهب نععدی
عوامل بررسی شده بر مبنایپژوهش هععای پی شععین(برای م ثععال :کر سععتر و هم کععاران2004 ،؛ ترنگل نععد2011 ،؛
2012؛ چیو و همکارن )2014 ،1خواهد پرداخت و سپساین متغیرها را طبک دستهبندی ارا ئععه شععده تو سععط
استرن( )2000طبقهبندی خواهد نمود.
نگرش اکوتوریستی

علل نگرشی

جنسیت ،پایگاه اجتماعی-اقتصادی ،دانش

عوامل مرتبط با

محیطزیستی ،رشته تحصیلی مرتبط

قابلیت های فردی
رفتارهای طبیعتگردی

ارتباط با طبیعت

عوامل مرتبط با
عادات فردی

فعالیت در انجمن یا کانون

عوامل خارجی

حفاظت از محیط زیست

یا بین فردی

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

پیشینه پژوهش
وان لیر و دانل  ،)1983( 2تعداد 21مطالعه انجام گرفته درباره محیطزیست بین سالهای  1968و  1978را
مرور کردند که در همهی آنها متغیرهای سن ،طبقه اجتماعی ،محل سکونت ،گرایش سیاسی ،ایدئولوژی
سیاسی و جنسیت بررسی شده بود و به این نتیجه رسیدند که افراد جوانتر ،تحصیلکردهتر و لیبرالتر
دغدغه بیشتری درباره محیطزیست دارند تا افراد مسنتر ،کمسوادتر و محافظهکارتر (وان لیر و دانل ،به
)1. Chiu, Y. T. H., Lee, W. I., & Chen, T. H. (2014
2. Van Liere, K. D., & Dunlap, R. E.
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نقل از بلیکی.)360: 1384 ،بودا

و همکارانش )2005(1در یکی از دانشگاههای ترکیه بهمنظور بررسی

نگرشها و رفتارهای محیطزیستی دانشجویان مقطک کارشناسی در دانشکدهی کشاورزی ،تحقیقی انجام
دادند که نتایج آن نشان داد،دانشجویان پسر در مقایسه با دانشجویان دختر نسبت به این موضوعات
بیعالقگی بیشتری نشان میدادند .بودا

میگوید این تحقیک نشان داد که دانشجویان دانشکدهی

کشاورزی ،نگرشهای مثبتی نسبت به محیطزیست دارند ،از اینرو فعالیتهای آموزشی بیشتری باید در
دانشگاهها صورت بگیرد .مجموعه تحقیقات دیگری نیز در این حوزه درصدد توضیح و تبیین تفاوتهای
جنسیتی در نگرشها و رفتارهای محیطزیستگرایانه هستند.قبل از وی ،استرن و همکاران )1999(2بر این
باورند که رفتار از طریک فرایند اجتماعی شدن ،قابل پیشبینی است؛ از آنجا که افراد از طریک انتظارات
جنسیتی موجود در بستر هنجارهای فرهنگی ،اجتماعی میشوند ،زنان به واسطهی فرهنگ جامعه بهگونهای
اجتماعی میشوند که بیانگر بوده ،و در نقشهای مراقبتگرانه فعالتر حضور یابند.همچنین در سال 1998
میالدی،دایتز و استرن با همکاری گوآگنانو 3در مطالعهی خود با عنوان ساختار اجتماعی و مبنای
اجتماعی-روانشناختی دغدغههای محیطزیستی ،در راستای رابطهی بین جنسیت و دغدغههای
محیطزیستی نشان دادند که زنان بهطور عمده نسبت به مردان ،نگرانی و دغدغههای محیطزیستی بیشتری
دارند.
در مطالعهای که توسط آرکوری 4بر روی  680شهروند کنتاکی از طریک مصاحبهی تلفنی انجام شد به
بررسی رابطهی دانش و نگرش محیطزیستی با عوامل اجتماعی جمعیتی (جنسیت ،سن ،تحصیالت ،درآمد
و محل اقامت) پرداخته و دریافت دانش محیطزیستی با نگرش محیطزیستی رابطهی مثبت و معناداری
دارد.
تئوری رفتار برنا مععهریزی شععده (آ جعزن ،)1991،5ی کععی از تأثیر گععذارترین و مح بععوبترین چارچوب هععای
مفهومی برای در

رابطه بین نگرش – رفتار محیط زیستی است .بطور خالصه ،این تئوری عنوان میک نععد
1. Budak et al., 2005
2. Stern, P. C., Dietz, T., Abel, T., Guagnano, G. A., &Kalof, L. (1999).
3. Dietz, T., Stern, P. C., with Guagnano, G. A.
4. Arcury, Thomas A. (1990).
5. Ajzen, 1991
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که عملکرد یک رفتار با قصد و نیت (آمادگی برای درگیر شدن در یک رفتار) مشخص میشود ،که به نوبه
خود به نگرش بستگی دارد (ارزیابی مثبت یا منفی از درگیر شدن در آن رفتار) ،هنجار هععای بیرو نععی (در
اینکه آیا افرادی که نظرشان برای فرد مهم است ،میگویند باید آن رفتار انجام شود یا خیر) ،و کنترل رف تععار
در شده (در میزانی که مشارکت در آن رفتار سخت یا آسان است) ،ا یععن عا مععل ،بععه ع نععوان پیشبی نععی
کننده مستقیم عملکرد یک رفتار نیز در نظر گرفته میشود .مطالعات زیادی نشان میدهند که تئوری رف تععار
برنامهریزی شده عناصر اصلی و ت ععامالتی کععه در عمل کععرد رفتار هععای محیطزی سععتی دخا لععت دار نععد را در
برمیگیرد (برای مثال :کوردانو و فریز2000 ،1؛ استاتز.)2003،2
رضوانی ( )1384به بررسی رابطهی میان دانش و نگرش محیطزیستی با رفتارهای محاف ظععت از م حععیط در
میان دانشجویان پرداخته است .نتیجهی تحقیک ن شععان داده ا سععت کععه ت فععاوت مع نععاداری بععین نگرش هععا و
رفتارهای دانشجویانی که واحدهایی را در زمی نععه محیطزی سععت گذراندها نععد ،و جععود دارد ،چنان چععه دا نععش
کسآ شعده از مو ضععوعات م حععیط زی سععتی من جععر بععه ا فععزایش رفتار هععای حفا ظععت از محیطزی سععت
میشود.اسماعیلی ( )1387نگرش محیطزیستی دانشآموزان دبیرستانی شهر تهران و عوامل مععؤثر بععر آن را
مورد سنجش قرار داد و رابطهی معناداری بین آگاهی و نگرش محیطزیستی یا فععت .ن تععایج او حععاکی از آن
بود که فرامادیگرایی و محل سکونت تأثیری بر نگرش محیطزیستی ندارد.
چیو و همکاران ،)2014(3پژوهشی بر روی رفتارهای مسئوالنه گردشگران طبیعتگردی انجام دادند و
عواملی مانند در

ارزش محیط زیست ،رضایت و مشارکت در فعالیتها را مورد بررسی قرار دادند .که

همه این عوامل بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در ایجاد رفتارهای طبیعتگردی تأثیر داشتند .دراین راستا
کالنتری و همکاران ( )1395پژوهشی با عنوان «عوامل اجتماعی اثرگذار بر رفتار محیطزیستی شهروندان»
در تهران به انجام رساندند و نتایج این تحقیک نشان داد که رفتار محیطزیستی مردم در مناطک شهری
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از متغیرهایی نظیر سن ،جنسیت ،درآمد ،تحصیالت ،دانش پایهای از مسایل
محیطزیستی ،قانونگذاری محیطزیستی ،نگرشهای محیطزیستی ،احساس نگرانی و آمادهسازی برای
1. Cordano& Frieze, 2000
2. Cordano& Frieze, 2000
3. Chiu et al., 2014
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رفتار محیطزیستیتأثیر میپذیرد.همتی و شبیری(،1395به نقل از رید )1993،ابراز میدارند که میزان
مشارکت یک عامل کلیدی در رفتار گردشگران محسوب میشود .سازمانهای غیردولتی محیطزیستی
دارای ظرفیتهای مناسبی برای آموزش محیطزیست هستند.کمک به اطالعرسانی و اشاعه فرهنگ
محیطزیستی ،تقویت مشارکتهای عمومی در زمینه محیطزیست ،نظارت بر پروژهها و فعالیتهای
توسعهای و غیره ،بخش کوچکی از فعالیتهای سازمانهای غیردولتی در سایر جوامک است.
کریمی( )1389به بررسی عوامل جامعهشناختی مؤثر بر رفتار محیطزیستیدر شهر زنجان پرداخت .نتایج
تحقیک حاکی از آن بود که رفتار مصرف آب از عواملی نظیر دانش محیطزیستی ،آگاهی در مورد مصرف
آب ،نگرش محیطزیستی ،نگرش نسبت به مصرف آب و میزان دینداری افراد تأثیر میپذیرد.
در سال  ،2017لی و جان1مطالعهای بر رفتار طبیعتگردان انجام دادند که میتواند برای پژوهشگران و
مدیران راهنمای خوبی در در

عوامل مؤثر بر رفتارهای طبیعتگردی باشد .نتایج این پژوهش حاکی از

آن است که برای افزایش رفتارهای طبیعتگردی در بین گردشگران ،الزم است سختیها و مشکالت این
رفتار کاهش یابد(پاول و همکاران .)2016،2بر اساس این پژوهش چنانچه گردشگران نگرشهای
محیطزیستی داشته باشند ،احساس میکنند که انجام رفتارهای طبیعتگردی نیز آسان است .بنابراین تأکید
این دو پژوهشگر بر گسترش برنامههای آموزشی سبزاست .برای در

بهتر گردشگران نسبت به این

موضوع است .مطالعات پیشین حاکی از آن است که هر کدام با توجه به بستری که برای پژوهش در نظر
گرفته شده ،عوامل مؤثر را مورد بررسی قرار دادهاند.
مرور پیشینه پژوهش حاکی از آن است که در پژوهشهای گذشته یا تنها برخی از عوامل مؤثر مورد
بررسی قرار گرفتهاند (مانند نگرش و دانش) و یا چنانچه عوامل مؤثر بررسی شدهاند در یک بافت
اجتماعی خاص مانند یک شهر خاص با تمرکز بر جامعهشناسی و یا با تمرکز بر گردشگران طبیعتگردی
انجام شده است.این پژوهش با توجه به اهمیت دانشگاه و دانشجویان در تبیین و انتقال رفتارهای سازنده
در نسل کنونی و آینده ،در دانشگاه انجام گرفته است و تالش کرده است تا عوامل مختلف را با توجه به

1. Lee and Jan, 2017
2. Paul, J., A. Modi, and J. Patel. 2016
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دستهبندی ارائه شده توسط استرن( ) 2000که به نوعی جامکترین دستهبندی این حوزه است ،بررسی
نماید.
روش پژوهش
بر اساس پژوهشهای قبلی انجام شده در این حوزه ،به ویژه پژوهش (استرن )2000،عوامل تاثیرگذار بر
رفتار طبیعتگردی در این پژوهش به چهار بخش تقسیم شد ،عوامل مرتبط با قابلیت فردی شامل
جنسیت ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی ،رشته تحصیلی ودانش محیطزیستی ،عوامل نگرشی شامل نگرش
محیطزیستی؛ عوامل خارجی یا بین فردی شامل فعالیت در انجمن یا کانون و عادات فردی که در این
پژوهش شامل ارتباط با طبیعت است ،بطور کلیمورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متغیرهای قابلیت فردی
•

جنسیت

برخی از پژوهشها براساس فرایند جامعهپذیری به رابطهی معنیدار بین جنسیت پاسخگویان و رفتار و
نگرش محیطزیستی [طبیعتگردی] اشاره کردند(لوین2012،1؛ لیفلندر و همکاران .)2012 ،2در این
پژوهش ،متغیر جنسیت به عنوان یکیاز متغیرهای مستقل تحقیک درنظر گرفته شده تا تأثیر آن را بر رفتار
طبیعتگردی در بین دانشجویان مورد آزمون قرار گیرد.
•

پایگاه اقتصادی-

اجتماعی3

بهطور کلی رفتار تحتتأثیر ترکیبی از عوامل ساختاری ،میانی و ویژگیهای فردی است که البته موقعیت
رفتار ،تأثیر هر قسم از عوامل را مشخص میکند .با توجه به پیشینهی پژوهش ،تحصیالت و درآمد بر
نگرش و رفتار طبیعتگردی تأثیرگذار است.از آنجا که پایگاه اقتصادی و اجتماعی ترکیبی از شغل ،درآمد
و تحصیالت والدین است میتوان ادعا کرد که احتمال دارد پایگاه اقتصادی-اجتماعی در سطح ساختاری
بر رفتار طبیعتگردی تأثیرگذار باشد.

)1. Levin S (2012
2. Liefländeret. al., 2012
)3. Social-Economic Status (SES
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•

دانش محیطزیستی

یکی از مهمترین عواملی که باعث میشود مردم نسبت به حف

محیطزیست بیتوجه باشند «ناآگاهی»

آنهاست(گری .)2013،1در این پژوهش ،عالوهبر شناخت میزان دانش سبزافراد ،این عامل بهعنوان عاملی
مؤثر بر رفتار طبیعتگردی در نظر گرفته شد.دانشجویان با تعیین درستی یا نادرستی سؤاالت مرتبط با
گزارههای سبزامتیاز گرفته و در صورت عدم تشخیص ،امتیاز نمیگیرند .مجموع نمرات دانشجویان حاصل
پاسخهای درست به هفت پرسش میباشد .این سوال در سطح فاصلهای است.
متغیر نگرشی
•

نگرش محیطزیستی

در بین معدود مقاالتی که در مورد رفتارهای مسئوالنه مرتبط با محیطزیست در طبیعتگردی نو شععته شععده
است ،اغلآ آنها رفتارهای مسئوالنه سبز را به عنوان یک ویژگی ع مععومی در ن ظععر گرفتها نععد ( لععی2011،2؛
واسک و کوبرین .)2001،3جهت سنجش این متغ یععر در پععژوهش حا ضععر ،ن گععرش دان شععجویان ن سععبت بععه
گزارهها و گویههای سبزمشخص میشود .جمک نمرات اخذ شده از پاسخ به سواالت مشخص میک نععد کععه
نگرش سبزدانشجویان چقدر است؛ این متغیر ترتیبی است.
متغیر خارجی یا بین فردی
•

فعالیت در انجمن یا کانون حمایت از محیطزیست

کانون ،انجمن و یا جمعیت حمایت از محیطزیست در اواخر دهه  1970در غرب ،تحت لوای جنبش سبز
رونک گرفت .هدف آن جلوگیری از تخریآ بیش از حد محیطزیست بود(اسپیرن،1384،به نقل از نکوئی
صدری .)1398،در ایران نیز طی دهه اخیر چنین کانونها و سازمانهای مردمنهاد (سمن)4شکل گرفته است
که به عضوگیری از داوطلبین برای تحقک اهدافشان مبادرت میکنند.بهنظر میرسد کسانی که به
محیطزیست عالقهمند هستند در چنین انجمن و یا کانون حمایت از محیطزیست عضو میشوند و در

1. Gray, M.
2. Lee, 2011
3. Vaske&Kobrin, 2001
4. Nongovernment Organization
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برنامههای آنها مشارکت کنند .در واقک بارزترین نمود رفتار طبیعتگردی را میتوان در این فعالیت مشاهده
نمود.
جمک نمرات اخذ شده از سؤاالت پرسشنامه ،میزان فعالیت دانشجویان در انجمن و کانون محیطزیست را
مشخص میکند .پس از جمک نمرات فعالیت در انجمن و کانون محیطزیست و دستهبندی آنها ،میزان
فعالیت به سه دستهی کم ،متوسط و زیاد طبقهبندی میشود.
متغیر عادات رفتاری
•

ارتباط با طبیعت

کالس و همکاران )1999(1وابستگی و عالقه ارتباط با طبیعت در حال و گذشته فرد را عاملی در تعیین
رفتار مسئوالنه فرد میدانند .همچنین در مطالعات شولتز،)2000(2هووارد)1997(3و نیزبت و
همکاران )2009(4به اهمیت ارتباط با طبیعت به عنوان عاملی مهم در رفتار مسئوالنه فرد اشاره شده
است.این متغیر ترتیبی است و گویههای دو سوال اول از خیلیکم تا خیلیزیاد و سوال سوم بهصورت باز
تعداد دفعات مراجعه به مناطک طبیعی طی یک سال گذشته است .پس از جمک نمرات ارتباط با طبیعت و
دستهبندی آنها ،میزان ارتباط با طبیعت به سه دستهی کم ،متوسط و زیاد طبقهبندی میشود.
در پژوهش حاضر ،بر حسآ موضوع مورد بررسی که عوامل مؤثر بر رفتارهای طبیعتگردی است ،از
روش توصیفی پیمایشی استفاده شده و ابزار جمکآوری دادهها پرسشنامه بوده است.
جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان علم و فرهنگ و دانشگاه تهران است .در این دو دانشگاه ،در
بین دانشجویان رشتههای مرتبط با طبیعتگردی شامل طبیعتگردی ،گردشگری ،محیطزیست ،بهداشت،
مهندسی انرژی ،جغرافیا و  ...و رشتههای غیرمرتبط با طبیعتگردی شامل مهندسی برق ،مهندسی کامپیوتر،
علوم سیاسی ،حسابداری ،علوم اجتماعی و رشتههای نظیر آن بهطور برابر ،پرسشنامه تکمیل شده است.

)1. Kals, E., Schumacher, D., &Montada, L. (1999
)2. Schultz, P. W. (2000
)3. Howard, G. S. (1997
)4. Nisbet, E. K., Zelenski, J. M., & Murphy, S. A. (2009
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دلیل انتخاب دانشگاه علم و فرهنگ (دانشگاه مادر غیرانتفاعیهای کشور) بهعنوان یکی از دو دانشگاه
مورد بررسی در این پژوهش این بود که رشتهی طبیعتگردی و البته سایر رشتهها را دارد و دانشگاه تهران
(دانشگاه مادر کشور) نیز به این دلیل انتخاب شد که تمام مقاطک تحصیلی و تمام رشتهها را دارد.
بدینترتیآ ،احتمال برابر برای پاسخگویی گروههای سنی و رشتههای مختلف در حجم نمونهی آماری
پژوهش وجود دارد .این دو دانشگاه مادر ،به سبآ پذیرش اقشار مختلف دانشجویان در بهترین دانشگاه
کشور و دانشگاه مادر غیرانتفاعی کشور ،طبیعتاً طیف گوناگونی از دانشجویان با فرهنگ سازمانی مربوط به
هردانشگاه را نیز خواهد داشت .دراین راستا ،براساس فرمول کوکران در جامعه آماری محدود ،حجم نمونه
 311نفر بهدست آمد ،هرچند ،در این پژوهش ،حجم نمونه  320نفر درنظر گرفته شده که نیمی از
پرسشنامهها با رعایت کردن سهم تقریباً برابر رشتههای مرتبط با طبیعتگردی و رشتههای غیرمرتبط به
طبیعتگردی در دانشگاه علم و فرهنگ و نیم دیگر را در دانشگاه تهران توزیک و تکمیل شد.
دادههای پژوهش در طول هفتهی دوم اردیبهشتماه  1393از دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه
تهران از طریک مراجعه به دانشکدههای مختلف جمکآوری شد .نحوهی نمونهگیریبه روش تصادفی
سیستمانیک انجام گرفته است ،به این صورت بود که با رجوع به دانشکده ،رشتههای مرتبط و غیرمرتبط با
طبیعتگردی مشخص میشد و در هر دانشکده از بین انبوه دانشجویان مشاهده شده ،نفر دهم انتخاب و
برای تصادفی بودن نمونه ،انتخابهای بعدی برای تکمیل پرسشنامه نیز بعد از رد کردن ده نفر انجام
میشد.دقت نمونهگیری تصادفی سیستماتیک وقتی واحدهای جامعه به طور تصادفی مرتآ شده باشند،
مساوی با نمونهگیری تصادفی ساده و زمانی که واحدهای جامعه بر اساس صفتی مرتبط با صفت مورد
برآورد مرتآ شده باشند ،بهتر از نمونه گیری تصادفی ساده است.
در ادامه با توجه به فرضیههای پژوهش و سطح سنجش متغیرها ،آزمونهای آماری استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه های ارتباطی از آزمون پیرسون ،برای آزمون تفاوتی یومن وایتنی و برای بررسی عوامل
مؤثر بر رفتار طبیعتگردی از رگرسیون چندمتغیرهی خطی استفاده شده است.
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جهت اطمینان از معرف و قابل فهم بودن گویهها از روایی محتوایی استفاده شده است ،بدین معنی که
پرسشنامهی تهیه شده پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با چهار نفر از اساتید حوزه طبیعتگردی و
گردشگری و نیز بحث و مشورت با استاد راهنما و استاد مشاور اصالگ و تنظیم گردید.
جهت سنجش پایایی از متداولترین روش یعنی ،روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .در این پژوهش
قبل از نهایی کردن پرسشنامه ،بهمنظور اطمینان از پایایی آن با  30پرسشنامه حدود 10درصد از کل
پرسشنامهها ،پیشآزمون1صورت گرفت که بعد از استخراج نمرات مربوط به پرسشنامه و وارد کردن آنها
به محیط  SPSSاز آزمون فوق استفاده شد که ضریآ آلفای کرونباخ برای هر متغیر بهدست آمد .در
پرسشنامهی تدوینشده،آلفای کرونباخ نگرش سبز ،0/815ارتباط با طبیعت  ،0/824فعالیت محیطزیستی
 ،0/797قابلیت فردی 0/803و رفتار طبیعتگردی  0/805بهدست آمد.
پس از مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش ،فرضیههای تحقیک بدین شرگ مطرگ شده است:
 :H1رفتار طبیعتگردی در بین دانشجویان دختر و پسر متفاوت است.
 :H2رفتار طبیعتگردی در بین دانشجویانی که در رشتههای مرتبط با طبیعتگردی تحصیل میکنند با
دانشجویانی که در رشتههای غیرمرتبط با طبیعتگردی تحصیل میکنند ،متفاوت است.
 :H3بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی()ESEدانشجویان و رفتار طبیعتگردی آنها رابطهی معنیدار وجود
دارد.
 :H4بین دانش سبزدانشجویان و رفتار طبیعتگردی آنها رابطهی معنیدار وجود دارد.
 :H5بین نگرش سبزدانشجویان و رفتار طبیعتگردی آنها رابطهی معنیدار وجود دارد.
 :H6بین ارتباط دانشجویان با طبیعت و رفتار طبیعتگردی آنها رابطهی معنیدار وجود دارد.
 :H7بین فعالیت محیطزیستی دانشجویان و رفتار طبیعتگردی آنها رابطهی معنیدار وجود دارد.
 :H8قابلیتهای فردی ،نگرش اکوتوریستی ،ارتباط با طبیعت و فعالیت در کانون و انجمن محیطزیستی بر
رفتار طبیعتگردی دانشجویان تأثیر میگذارد.

1. Pretest
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یافتهها
نتایج آزمون فرضیههای این پژوهش که در بخش قبل به آنها اشاره شد ،در ادامه به تفصیل بررسی خواهد
شد .در هر فرضیه H1فرضیه محققان و H0فرضیه مقابل است.
•

فرضیهی اول

 :H1رفتار طبیعتگردی در بین دانشجویان دختر و پسر متفاوت است.
جدول.1مقایسه رفتار طبیعتگردی در دو جنس
مجموع رتبهها

رتبه میانگین

تعداد

جنسیت

18855/50

132/79

142

مرد

20994/50

165/57

157

زن

299

جمک

رفتار
طبیعتگردی

منبک:یافتههای پژوهش

جدول.2نتایج تحلیل یومن وایتنی –رفتار طبیعتگردی
رفتار طبیعتگردی
8702/500

یومن وایتنی

18855/500

ویلکاکسون

-3/283

Z

0/001

)Asymp. Sig. (2-tailed

متغیر گروه :جنسیت

منبک :یافتههای پژوهش

نتیجهآزمون یومن وایتنی نشان میدهد که تفاوت بین رفتار طبیعتگردی در بین دانشجویان دختر و
پسر()sig =0/..1معنیدار است .بنابراین فرضیهی فوق مبنی بر تفاوت رفتار طبیعتگردی در بین دانشجویان
دختر و پسر با  95درصد اطمینان تأیید میشود .در ضمن ،میزان رفتار طبیعتگردی در بین دانشجویان
دختر بیشتر از دانشجویان پسر است.
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•

فرضیهی دوم

 :H1رفتار طبیعتگردی در بین دانشجویانی که در رشتههای مرتبط با طبیعتگردی تحصیل میکنند با
دانشجویانی که در رشتههای غیرمرتبط با طبیعتگردی تحصیل میکنند ،متفاوت است.
جدول .3مقایسه رفتار طبیعتگردی در بین دانشجویان هر رشته
مجموع رتبهها

رتبه میانگین

تعداد

رشتهی تحصیلی

22761/50

173/75

131

مرتبط

21194/50

128/48

165

غیرمرتبط

296

جمک

رفتاراکوتوریستی

منبک :یافتههای پژوهش

جدول .4نتایج تحلیل یومن وایتنی برای رشتههای مختلف
رفتار طبیعتگردی
7499/500

یومن وایتنی

21194/500

ویلکاکسون

-4/535

Z

0/000

)Asymp. Sig. (2-tailed

متغیر گروه :رشته تحصیلی

منبک :یافتههای پژوهش

نتیجهی آزمون یومن وایتنی نشان میدهد که تفاوت بین رفتار طبیعتگردی در بین دانشجویانی که در
رشته مرتبط با طبیعتگردی تحصیل میکنند و دانشجویانی که در رشتهی غیرمرتبط با طبیعتگردی
تحصیل میکنند ،معنیدار است ( .)sig=0/..1بنابراین فرضیه فوق مبنی بر تفاوت رفتار طبیعتگردی در بین
دانشجویانی که در رشتهی مرتبط و غیرمرتبط تحصیل میکنند با  95درصد اطمینان تأیید میشود .در
ضمن میزان رفتار طبیعتگردی در بین دانشجویانی که در رشتهی مرتبط با طبیعتگردی تحصیل میکنند
بیشتر از دانشجویانی است که در رشتهی غیرمرتبط تحصیل میکنند.
•

فرضیهی سوم

 :H1بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی()ESEدانشجویان و رفتار طبیعتگردی آنها رابطهی معنیدار وجود
دارد .بدین معنی که هرچه پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان باالتر باشد رفتار طبیعتگردی آنها نیز
باالست.
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نتایج آزمون ضریآ همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان و
رفتار طبیعتگردی آنها ،رابطهی معنیدار()Sig=0/212وجود ندارد .بنابراین فرضیهی فوق مبنی بر رابطهی
معنیدار بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و رفتار طبیعتگردی رد میشود.
•

فرضیهی چهارم

 :H1بین دانش سبزدانشجویان و رفتار طبیعتگردی آنها رابطهی معنیدار وجود دارد .بدین معنی که هرچه
دانش و آگاهی سبزدانشجویان باال رود ،رفتار طبیعتگردی آنها نیز باال میرود.
نتایج آزمون ضریآ همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین دانش سبزدانشجویان و رفتار طبیعتگردی
آنها ،رابطهی معنیدار( )Sig=0/012وجود دارد .بنابراین فرضیهی فوق مبنی بر رابطهی معنیدار بین دانش
سبز و رفتار طبیعتگردی دانشجویان با  95درصد اطمینان تأیید میشود .البته میزان این رابطه ))r= 144
ضعیف است.
•

فرضیهپنجم

 :H1بین نگرش سبزدانشجویان و رفتار طبیعتگردیآنها رابطهی معنیدار وجود دارد .بدین معنی که هرچه
نگرش سبزدانشجویان باال رود ،رفتار طبیعتگردی آنها نیز باال میرود.
نتایج آزمون ضریآ همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین نگرش سبزدانشجویان و رفتار
طبیعتگردیآنها ،رابطهی معنیدار()Sig=0/000وجود دارد .بنابراین فرضیهی فوق مبنی بر رابطهی معنیدار
بین نگرش سبز و رفتار طبیعتگردی دانشجویان با  95درصد اطمینان تأیید میشود.
البته ضریآ همبستگی بین این دو متغیر  0/429است که بیانگر رابطهی متوسط به باالست.
•

فرضیه ششم

 :H1بین ارتباط دانشجویان با طبیعت و رفتار طبیعتگردی آنها رابطه معنادار وجود دارد .بدین معنی که
هرچه ارتباط دانشجویان با طبیعت بیشتر باشد ،رفتار طبیعتگردی آنها نیز افزایش مییابد.
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نتایج آزمون ضریآ همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین ارتباط دانشجویان با طبیعت و رفتار
طبیعتگردیی آنها ،رابطهی معنیدار ( )Sig=0/000وجود دارد .بنابراین فرضیهی فوق مبنی بر رابطهی
معنیدار بین ارتباط با طبیعت و رفتار طبیعتگردیی دانشجویان با  95درصد اطمینان تأیید میشود.
البته ضریآ همبستگی بین این دو متغیر  0/228است که بیانگر رابطهی متوسط به پایین است.
•

فرضیهی هفتم

 :H1بین فعالیت محیطزیستی دانشجویان و رفتار طبیعتگردی آنها رابطهی معنیدار وجود دارد .بدین
معنی که هرچه فعالیت محیطزیستی دانشجویان باال رود ،رفتار طبیعتگردی آنها نیز افزایش مییابد.
نتایج آزمون ضریآ همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین فعالیت محیطزیستی دانشجویان و رفتار
طبیعتگردی آنها ،رابطهی معنیدار()Sig=0/000وجود دارد .بنابراین فرضیهی فوق مبنی بر رابطهی
معنیدار بین فعالیت محیط زیستی و رفتار طبیعتگردی دانشجویان با  95درصد اطمینان تأیید میشود.
البته ضریآ همبستگی بین این دو متغیر  0/344است که بیانگر رابطهی متوسط است.
•

فرضیهی هشتم

 :H1قابلیتهای فردی ،نگرش سبزو فعالیت در کانون و انجمن محیطزیستی بر رفتار طبیعتگردی
دانشجویان تأثیر میگذارد.
جدول .5نتایج تحلیل چندمتغیری
B

اشتباه استاندارد

)(Constant

16/561

2/525

نامتغیر
قابلیتهای فردی

0/023

0/062

0/020

فعالیت محیطزیستی

0/266

0/075

0/219

3/557

نگرش محیطزیستی

0/283

0/045

0/365

6/232

SE= 4/15906

Adjusted 𝑅 2 = 0/252

Beta

R= 0/513
Sig (F)= 0/000

T

Sig

6/558

0/000

0/364

0/716
0/000
0/000
F= 22/816

𝑅 2 = 0/264
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مقدار ضریآ همبستگی ( )0/513نشان مید هععد کععه مج مععوع متغیر هععای م سععتقل و متغ یععر واب سععته (رف تععار
طبیعتگردی) رابطهی متوسط به باالیی دارند ،اما مقدار ضریآ تعیین تعدیلشده که برابر با  0/252ا سععت،
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نشان میدهد که  25/2درصد از تغییرات رفتار طبیعتگردیدر بین دان شععجویان ،تو سععط  4متغ یععر ذکر شععده
تبیین میشود .درضمن تأثیر فعالیت محیطزیستی و ن گععرش محیطزی سععتی بععر رف تععار طبی ععتگردیمعنیدار
است ،اما متغیر دانش سبز بر رفتار طبیعتگردی تأثیر نداشته است .متغیر فعالیت محیطزی سععتی بععا ضععریآ
رگرسیون  0/219و نگرش محیطزیستی با ضریآ رگر سععیون  0/365بععر متغ یععر رف تععار طبی ععتگردی تععأثیر
داشتهاند.
بحث و نتیجهگیری
پس از جمکآوری دادهها ،فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری مناسآ بررسی شد کععه ن تععایج
این آزمونها به قرار زیر است.
 -1نتیجهی آزمون تفاوتی یومن وایتنی (جدول )2ن شععان مید هععد کععه رف تععار طبی ععتگردی در بععین
دانشجویان دختر و پ سععر ت فععاوت مع نععیداری دارد .دان شععجویان دخ تععر رفتار هععای طبی ععتگردی
بیشتری نسبت به دانشجویان پسر دارند.
این نتیجه با نتیجهی تحقیک بالکر ،ایلبرگ و موهای همسوست که میگویند ز نععان باور هععای محیطزی سععتی
قویتری نسبت به مردان دارند و بهواسطهی همین اعت قععادات ،رفتار هععای م صععرفی محیطزی سععتمدارانهای
دارند.
کالنتری و همکاران( )1395نیز جنسیت را یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار محیطزیستی میدانند.
دایتز و استرن نیز به این نتیجه رسیدند که زنان بععه طععور ع مععده ن سععبت بععه مععردان نگرا نععی و دغد غععههای
محیطزیستی بیشتری دارند .برخی از نظریهپردازان علت گرایش بیشتر زنان بععه محیطزی سععت را در فرآی نععد
اجتماعی شدن 1دختران میدانند و برخی دیگر تفاوتهای جنسیتی را ریشه در تجربهها و تأثیرات وا لععدین
میدانند .خانمها در فرایند اجتماعی شدن در خانواده از همان ابتدا در معرض رفتار هععای م صععرفی مععادران
خود قرار میگیرند و با این مفاهیم آشنا میشوند.
 -2جدول  ،4تحلیل یومن وایتنی برای ر شععتههای مخت لععف ب یععانگر ا یععن مو ضععوع ا سععت کععه رف تععار
طبیعتگردی در بین دانشجویانی که در رشتهی مرتبط با طبیعتگردی تحصیل میکنند ،بیشتر از
دانشجویانی است که در رشتهی غیرمرتبط تحصیل میکنند.

1. Socialization
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این نتیجه با نتایج تحقیک بودا و همکاران ،)2005(1در یک راستا است که میگویند :دانشجویان
کشاورزی نگرش مثبتی به محیطزیست دارند .همچنین رضوانی( )1384نیز به این نتیجه رسیده است که
تفاوت معنیداری بین نگرشها و رفتارهای دانشجویانی که واحدهای محیطزیست گذارندهاند ،وجود
دارد .فیشبین و آجزن به ارائه نظریهای با عنوان «نظریه عمل منطقی» 2در سال  1975برای آزمون میان
نگرشها و رفتار پرداختند .براساس این نظریه،نگرشها و هنجارهای ذهنی،شاخص اصلی رفتاریِ فرد
محسوب میشود .این به آن معناست که فرد ،نتایج رفتار خود را محاسبه میکندوتصمیم به انجام یا عدم
انجام عملیات یا رفتاری خاص میگیرد.در واقک بابسط نظریه عمل منطقی ،مقدمات نظریه رفتار
برنامهریزی شده آجزن ( )1991شکل گرفت (نکوئی صدری.)372 :1398 ،
 -3بر اساس نتایج آزمون فرضیه سوم این پژوهش ،بین پایگاه اقتصادی  -اجتماعی و رفتارهای
طبیعتگردی رابطهی معنیدار وجود ندارد.
درحالی که برخی از پژوهشگران داخلی و خارجی بین رفتارهای محیطزیستی و تحصیالت و درآ مععد
که از شاخصهای پایگاه اقتصادی-اجتماعی است رابطهی معنیداری بهدست آوردهاند.
برای بررسی دقیکتر دالیل این مغایرت با پژوهشهای گذشته میتوانیم ن گععاهی بععه پای گععاه اقت صععادی
اجتماعی شرکتکنندگان پژوهش حاضر داشته باشیم:
جدول  .6پایگاه اقتصادی -اجتماعی دانشجویان
فراوانی

درصد

درصدمعتبر

پایین

18

5/6

12/4

پایگاه
متوسط

61

19/1

42/1

باال

66

20/6

45/5

جمع

145

45/3

100

بدون پاسخ

175

54/7

ـــــــ

320

100

ـــــــ

جمع
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بررسی جدول توصیفی پایگاه اقتصادی-اجتماعی نشان میدهد که پایگاه اقت صععادی-اجت مععاعی بی شععتر
دانشجویان متوسط و باالست ،بهنظر میرسد چون شکافی بین دانشجویان به لحاظ پایگاه اقت صععادی-
اجتماعی وجود ندارد ،این رابطه معنیدار نشده است.

1. Budak et al., 2005
2. Theory of Reasoned Action
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 -4تحلیل آزمون فرضیه چهارم پژوهش حاکی از آن است که بین دانش سبز و رف تععار طبی ععتگردی
رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد.
این نتیجه با نتایج تحقیک کریمی( )1389که معتقد است آگاهی و دانش محیطزیستی بر رفتار محیطزیستی
تأثیر میگذارد ،همسو است .همچنین کالنتری و همکاران ( )1395نیز عقیده دارند که دانش و آگاهی بر
رفتارهای محیط زیستی تأثیرگذار است.این نتیجه دال بر اهمیت آموزشهای محیطزیستی و مقوله تفسیر
است که منجر به ارتقا آگاهی در بین افراد شده و مقوله رفتار محیطزیستی در جامعه نهادینه میگردد .یکی
از شاخصهعای اصلی کشعورهای پیشرو در حفاظعت از محیطزیست است ،سیاستگذاری در راستای
آموزش ،بعد سوم توسعه پایداراست.بدون توجه به آموزش ،هعر اقعدامی در جهت حفاظت از محعیط
زیسعت ،معوقتی و مقطعی خواهد بود.کیم و همکاران )2011( 1در تحقیک خود اثبات کردند که بازدید
کنندگانی که در معرض بازدید از مرکز بازدید قرار گرفته بودند ،دارای سطح باالتر آگاهی ،نگرانی در مورد
محیط زیست و حمایت از سیاستهای مدیریتی نسبت به نتایج منفی از رفتار مشکلی خاص در مقایسه با
کسانی بودند که از مرکز بازدید نکرده بودند .بدیهی است در هنگام بازدید از سایت در نتیجه شنیدن تفسیر
و یا در معرض اطالعات قرارگرفتن ،خود منجر به نوعی تغییر در فرد میگردد ،حال اگر این مقوله به
صورت برنامهریزی شده باشد ،تاثیر آن دوچندان میگردد.
 -5نتایج تحلیل آموزن فرضیه پنچم این تحقیک نشان میدهد ،نگرش سععبز بععر رف تععار طبی ععتگردی
تأثیرگذار است.
نتیجهی این تحقیک منطبک بر نتیجهی کایسر و همکاران )1999( 2بوده که نگرش محیطزیستی را پیشبی نععی
کنندهی قوی رفتارهای محیطزیستی معرفی کردهاند.
 -6تحلیل رابطه بین ارتباط با طبیعت و رفتارهای طبیعتگردیی نیز نشاندهنده معناداری این ارتباط
است .بهنظر میرسد کسانی که بیشتر با محیط زیست و طبیعت دمخور هستند به همان میزان در
حف

آن تالش میکنند .بنابراین قابل پیشبینی است که این افراد ،رفتارهای طبیعتگردی

بییشتری از خود نشان دهند .این مقوله نیز پیشتر در مطالعات کالس و همکاران( ،)1999شولتز
( ،)2000ونیزبت و همکاران ( )2009به تایید رسیده بود .چنانچه این ارتباط همراه با
آموزشهای الزم باشد ،به مراتآ تاثیر بیشتری از خود نشان خواهد داد و رفتار مسئوالنه افراد را
تقویت خواهد کرد.
1. Kim, A. K., Airey, D., &Szivas, E. (2011).
2. Kaiser, 1999
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 -7نتایج تحلیل فرضیه هفتم نشان میدهد که بععین فعال یععت در انج مععن حما یععت از محیطزی سععت و
رفتارهای طبیعتگردی رابطهی معنیداری وجود دارد.
اغلآ افراد عالقمند به محیط زیست در چ نععین انجمن هععا و کانون هععایی فعال یععت میکن نععد ،از آن جععایی کععه
عضویت در این کانونها آگاهی الزم را در ارتباط با طبیعت به افراد میدهد ،من جععر بععه تقو یععت رفتار هععای
طبیعتگردی در افراد شده است.
 -8نتیجهی آزمون رگرسیون چندمتغیره خطی نشان مید هععد کععه ضععریآ همب سععتگی مج مععوع متغیر هععای
مستقل (قابلیتهای فردی ،نگرش ،ارتباط با طبیعت و فعالیت در انجمن حما یععت از محیطزی سععت) و
متغیر وابسته (رفتارهای طبیعتگردی)  0/513است .ضریآ تعیین تعدیل شده  0/252است ،بهطوری
که مجموع متغیرهای مستقل  25/2درصد از تغی یععرات رف تععار طبی ععتگردی را تب یععین میک نععد .ا مععا در
توضیح  75درصد تغییرات دیگر میتوان گفتاز آنجایی که رفتار انسان مقولهای ب سععیار پیچ یععده ا سععت،
تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار دارد .در واقک ،بوجود آمدن تئوریهایی مانند تئوری رفتار برنامهریزی
شده (آجزن )1991 ،در جهت توضیح این پدیده پیچیده بوده است .درنظریه جدید ،آ جععزن بععاافزودن
عنصرجدیدی با عنوان کنترل رفتاری درکشده 1تالش کرد نشان دهد فردچگو نععه ف شععارهای خععارجی
وداخلی را در رفتار خود ادرا  ،و برآن اساس اقدام به انجام رفتاری خاص می کند .این مععدل شععامل
اندازه گیری غیرمستقیم نگرشها ،هنجارهای ذهنی وکنترل رفتاری در شده نیز هست .برمبنای ا یععن
نظریه،انسان برای هرکاری که انجام میدهد،قصد«نیّت» یاهدف خاصی رادنبال میکند؛این ق صععدممکن
است آشکار یاغیرآشکار باشد .بنابراین ،هریک ازاعمال مابایدازعلتی سرچشمه گرف تععه با شععد ومع لععول
مشخصی را که پاداش تالشاست به ارمغان بیاورد.دراین نظریه ،قصد ،عامل مستقیم مؤثربررف تععارفرض
شده است لیکن خود قصدمبتنی برنگرش و هنجارهای اجتماعی است .نگرش ،تمایل به ابراز وا کععنش
است.نگرش،حالتی درونی است که برانتخاب عمل فردنسبت به یک شیء،یک شخص یا یک رو یععداد
اثرمی گذارد .آجزن معتقداست که عامل نگرش دراین الگو حا صععل باور هععای پیرا مععون رف تععار خععاص
وهمچ نععین ارزش آن ا سععت.بنابراین،رویکردافراد ،یععک تو قععک «انت ظععار» ارز شععی مداخلهگرا سععت
.باورمحوربودن نظریه عمل منطقی فیشبن و آجزن درتب یععین عوا مععل میتوانداز سععایر نظر یععهها مععؤثرتر
باشد(نکوئی صدری.)1398 ،آنچه پژوهشگران در این مطالعه انجام دادها نععد ،شنا سععایی ،د سععتهبندی و
بررسی عواملی بوده است که در ایجاد این نوع رفتار م سععئوالنه ن سععبت بععه م حععیط زی سععت تاثیر گععذار
1. Perceived Behavioral Control
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هستند ،اما به دلیل پیچیدگی رفتار انسان در تاثیرپذیری ،ممکن است عوامل بی شععمار دی گععری ن یععز در
این روند به صورت مداخلهگر سهیم با شععند کععه  %75باقیما نععده از تغی یععرات رف تععار طبی ععتگردی را
تشکیل دهند یا اینکه متغیرهای این تحقیک ابتدا بر روی قصد و نیت افراد تاثیرگذار بوده و سععپس بععه
تغییر رفتار منجر شده باشند که سنجش آن هدف این پژوهش نبوده است .پژوهشهای آتی میتوان نععد
بر اساس مدلهای ارائه شده مانند مدل آجزن به این موضوع بپردازند.
پیشنهادهای مدیریتی پژوهش
با توجه به نتایج این پژوهش ،میتوان پیشنهادهای زیر را برای بهبود امور ارائه کرد:
 -1آموزش به عنوان سنگ زیربنای فرهنگسازی در حفاظت از محیط زیست باید مورد توجه
مدیران و فعاالن کشور قرار گیرد .نهادینه ساختن فرهنگ حفاظت از محیط زیست بیش از
هرچیز نیازمند آموزش برای تمام گروههای سنی است .پیشنهاد میشود از سوی تصمیمگیران
آموزش و پرورش کشور ،دروس و واحدهای طبیعتگردی و محیطزیست را در کتابهای
درسی دانشآموزان گنجانده شود .آموزش و پرورش باید زمینه تقویت دانش و سپس تغییر
نگرش را در تمام افراداز سنین پایین ایجاد نماید تا اثرات آن در رفتار افراد نمود یافته و به
فرهنگسازی منجر گردد .چون مطالعهی این دروس باعث باال رفتن دانش و آگاهی سبزشده و
چنانچه در این تحقیک نشان داده شد ،باال رفتن دانش سبزباعث نگرش سبزو در نهایت گرایش
به رفتارهای طبیعتگردی میشود.
 -2حمایت از انجمن و کانونهایی که به نحوی برای حفاظت از محیطزیست تالش میکنند ،امری
ضروری در جهت تقویت رفتارهای طبیعتگردی در جامعه است .فعالیت این کانونها و
انجمنها باعث آگاه کردن مردم به مسائل محیطزیستی میشود .در همین فرایندهای اجتماعی
است که رفتارهای طبیعتگردی مفید و سازنده شکل میگیرند.
 -3برای اینکه مردم در مناطک طبیعی رفتارهای طبیعتگردی داشته باشند الزم است نیروهای
متخصص از جمله مفسران میراث تربیت شوند تا به مردم آموزشهای الزم را ارائه
نمایند.آموزش غیر رسمی اساساً به روشهای مختلف تکیه دارد مثل برنامههای تفسیری در محل
سایت در نواحی تحت حفاظت سازمانهای محیطزیست و  ..در جهان .حسّاسترین آموزش
غیررسمی ،ارائه تفسیر در سایتهای گردشگری است؛ «سَم هم )1996( 1مینویسد :به تفسیر
1. Sam H. Ham
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سایت محور نباید به چشم فعالیت آموزشی و تعلیمی نگریسته شود؛ طبک سنّت (مثل:
تیلدن1957،1؛ هَم )1992،هدف ،آموزش مخاطبان با مواد آموزشی واقعی محیطزیستی(مثل
کالس درس) نیست ،بلکه ترجیحا اثرگذاری بر روی نقطه نظرات مخاطبان و گاهی بر رفتار آنان
(با در نظر گرفتن احترام به منابک یا ارزشهای حفاظتی تحت مدیریت) است» (نکوئی صدری،
 .)372:1398بنابراین ،الزم است مراکز تفسیر ویژه کودکان ،بزرگساالن و سالخوردگان در مناطک
طبیعی تفرجگاهی گوناگون کشور احداث شود.
منابع
اسماعیلی ،فرزانه«.)1386( .بررسی نگرش محیطزیستی دانشآموزان سوم دبیرستان شهر تهران» .پایاننامه کارشناسیارشد.
تهران :دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیامنور مرکز تهران.
رضوانی ،محمدرضا .)1390( .توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار .تهران :دانشگاه تهران.
رضوانی ،نعیمه« .)1384( .بررسی رابطهی بین دانش محیطزیستی و نگرشها با رفتارهای محافظت از محیط» .تهران :دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی.
ساولی ،آستریو .)1391( .جامعهشناسی گردشگری .ترجمه :دکتر محمدحسن افضلی نژاد .تهران :تاالر کتاب.

شبیری محمد و براهاالد ،ان .ان« .)1378( .بررسی آگاهی محیطزیستی دبیران مقطک متوسطه ایران و هندوستان» .مجله علوم و
فناوری محیط زیست .شماره .136-147 :36
کریمی ،لیال«.)1389( .بررسی عوامل جامعهشناختی مؤثر بر رفتار محیطزیستی با تکیه رفتار مصرف آب» .پایاننامه کارشناسی
ارشد .تهران :دانشگاه پیامنور مرکز پرند.
کالنتری ،عبدالحسین؛ کیانپور ،مسعود؛ مزیدی شرف آبادی ،وحید و لشکری ،مجتبی«.)1395( .بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر
تعلکمندی نسبت به محیط زیست».جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) ،دوره  ،27شماره
.16-1 :2
گیدنز ،آنتونی و ساتن ،فیلی .)1395( .جامعه شناسی .ترجمه :هوشنگ نایبی .جلد اول .تهران :نشر نی.
مختاری ملک آبادی ،رضا ،عبداللهی ،عظیمهالسادات ,صادقی ،حمیدرضا« .)2014( .تحلیل وبازشناسی رفتارهای محیطزیستی
شهری (مطالعه موردی :شهراصفهان،سال  .»)1391فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش و برنامهریزی شهری.1-20 ,)18(5 .
نکوئی صدری ،بهرام« .)1392( .گزارش دوره آموزشی فشرده مدیریت و برنامهریزی طبیعتگردی سازمان بهرهوری آسیاAPO
در دانشگاه ملی فیجی» .سازمان بهره وری ایران.
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