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Abstract
In recent years, due to destruction and depletion of the
special natural resources and for the prevention of
excessive depletions and conservation of the present
resources, most of the communities are tended to the
training methods which are necessary for sustainable
conservation. So, the objective of this study is
evaluating environmental considerations in the
informal trainings which are provided for eco-tour
leaders of Guilan and assessing their conformity with
the environmental standards and finally measuring the
effectiveness of trainings and their effect on eco-tour
leaders. The target population was the eco-tour leaders
of Guilan which were 50 people. Initially, a
questionnaire was prepared on the base of
environmental content of training courses for data
collection. The prepared questionnaire was included
30 questions which were related to before and after
training courses. Then data were analyzed using the
statistical methods. Results showed that the content of
training, regarding to the existence of environmental
knowledge, is acceptable to some extent, but the most
weaknesses of the eco-tour leaders were the less
information about the environmental regulations and
laws after training courses. Finally, according to the
education and age level of eco-tour leaders and
prospering presence and participation of women in the
field of tourism and training contents, it become
possible that more specialized concepts and laws
would be presented in the training courses which led
the increase of the courses feedback and improving
the tourism and ecotourism industry in the short term.
Keywords: Ecotourism, Environmental Trainings,
Eco-tour Leaders, Guilan

91/11/12:دریافت
چکیده
در سالهای اخیر به دلیل تخریب و از بین رفتن منابع طبیعی خاص و
 اکثر،برای جلوگیری از گسترش تخریبات و حفاظت از منابع موجود
جوامع به روشهای آموزشی گرایش پیدا کرده و حفاظت پایدار را در
 بررسی مالحظات محیط، لذا هدف از این تحقیق.گرو آن میدانند
زیستی موجود در آموزشهای غیر رسمی ارائه شده به تورگردانان و
انطباق آنها با معیارهای محیطزیستی و سپس سنجش میزان اثربخشی
 جامعه آماری این تحقیق.آموزشها و تأثیرآنها بر تورگردانان میباشد
 ابزار جمع آوری اطالعات. نفر تورگردانان استان گیالن بودند52
پرسشنامهای بود که بر اساس محتوای محیطزیستی دورههای آموزشی
 سؤال چهار گزینهای مشتمل بر32 این پرسشنامه شامل.تهیه شد
 سپس بر اساس روشهای.سواالت قبل و بعد از دوره آموزشی بود
 نتایج تحقیق تشان داد که محتوای. اطالعات پردازش شدند،آماری
ًآموزشی دورهها از نظر میزان وجود آگاهیهای محیطزیستی نسبتا
قابل قبول بوده و بیشترین ضعف اطالعاتی تورگردانان پس از
گذراندن دورههای آموزشی در مورد قوانین و مقررات محیطزیستی
 در نهایت با توجه به تحصیالت تورگردانان طبیعت گردی و رده.بود
سنی آنان و حضور موفق زنان در عرصه گردشگری و محتواهای
 میتوان مفاهیم و قوانین تخصصیتری را درون محتواهای،آموزشی
آموزشی قرار داد که این موضوع منجر به افزایش بازخورد دورهها و
ارتقاء صنعت گردشگری و طبیعت گردی در زمان کوتاهتر در استان
.گیالن خواهد شد
 تورگردانان، آموزشهای محیطزیستی، طبیعت گردی:کلید واژه
. گیالن،طبیعت گردی
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محیطزیست به قرار زیر ارائه گردید:

مقدمه

آموزش محیطزیست عبارت است از شناسایی ارزشها و

در حالی که در سالهای اخیر به دالیل متعدد بر میزان

توضیح مفاهیم به منظور ایجاد مهارتها و گرایشهای مورد نیاز

مسافرت ،گردش و گردشگر افزوده شده ،عصر جدیدی از

برای درک و شناخت وابستگیهای میان انسان ،فرهنگ او ،و

عوامل برونزا مانند پیشرفت و توسعه اقتصادی ،تکنولوژی و

محیطزیست پیرامون او که فعالیتهایی اعم از تصمیمگیری و

نوآوری مسائل مربوط به محیطزیست و عوامل بازاریابی بر

خود القایی قوانین رفتاری مرتبط با کیفیت محیطزیست را نیز

گردشگری اثر میگذارند ( .)Rezai et al., 2007در سال-

شامل میشود ( .)Dudley, 2008اتحادیة جهانی حفاظت از

های اخیر به دلیل تخریب و از بین رفتن منابع طبیعی خاص

طبیعت ،1این تعریف و معانی آنرا در سراسر جهان رواج داد.

و برای جلوگیری از گسترش تخریبات و حفاظت از منابع

همایشها و کارگاههایی آموزشی در زمینه آموزش محیطزیست

موجود ،اکثر جوامع به روشهای آموزشی و آگاهسازی

برگزار شد که از آن جمله میتوان از گردهماییهایی در

انسانها گرایش پیدا کرده و حفاظت پایدار را در گرو آن

انگلستان ،هندوستان ،هلند ،کانادا ،کنیا و آرژانتین نام برد ( Joy,

میدانند (.)Tisdell & Wilson, 2000; Usuki, 2004

 .)2003به عبارت دیگر هدف از آموزشهای محیطزیستی

آموزش دارای حیطه کاربردی وسیعی میباشد و

عبارت است از افزایش سطح آگاهیهای عمومی در مورد

به طور کلی به فعالیتهایی اطالق میشود که به طور

مسئله محیطزیست و ارئه راهحلهای احتمالی و ایجاد پایهای

رسمی و غیررسمی برای آموختن و نیز برای فعالیت-

برای مشارکت آگاهانه و فعاالنه کل اعضای جامعه در محافظت

هایی مانند خودآموزی ،آموزشهای برنامهای و

از محیطزیست و استفاده محتاطانه و عاقالنه از منابع طبیعی

آموزش از راه دور که بدون حضور معلم صورت

(.)Joy, 2003

میگیرد ،انجام میپذیرد ( .)Safavi, 2007در دوران

از سویی اهمیت و ضرورت توجه به مفاهیم

ما آموزش و پرورش به عنوان مؤثرترین ابزار جوامع

محیط زیستی صنعت گردشگری به حدی بوده است

برای ورود به چالشهای آینده مورد توافق قرار

که سازمان ملل ،سال  1221را سال بین المللی

گرفته است.

اکوتوریسم نامید (.)Heydari, 2009

آموزش و پرورش نه فقط در پژوهشکدهها و

صنعت گردشگری ،یکی از بزرگترین صنایع دنیا و

آزمایشگاهها که در تمامی عرصههای زندگی

وابسته به بخش عمدهای از اقتصاد جهانی است

حضوری فعال دارد و منطقاً عاملی است که مردم را

( .)Drumm & Moore2002,لیپر 1معتقد است که

در جوامع مختلف هوشیارتر ،با سوادتر ،آماده تر،

واژه گردشگری را باید به عنوان یک موضوع مستقل و

مسئولتر ،نقّادتر و اخالقیتر میکند و از اینرو حامل

منحصر به فرد تعریف نمود .وی برای تعریف

برترین آرمانهای بشری است .همانگونه که آموزش

گردشگری ،اصول آنرا حول یک ساختار صنعتی بنا

انواع مختلفی دارد ،تا کنون در مورد آموزشهای

نهاد و صنعت گردشگری را یک نوع سیستم باز در

محیطزیستی تعاریف متعددی صورت گرفته است.

نظر گرفت که دارای پنج عنصر و ویژگی انسان

برگزاری «کارگاه آموزش بینالمللی آموزش محیط-

متحرک ،منطقة تولید ،منطقة انتقال ،منطقة مقصد و

زیست در برنامة مدارس» توسط اتحادیة جهانی

وجود واکنش متقابل بین صنعت گردشگری و محیط-

حافظت در سال  1972یکی از مهمترین تالشها به
منظور تعریف عبارت «آموزش محیطزیست» بود .در

1. IUCN
2. leiper

این کارگاه آموزشی ،تعریفی کالسیک از آموزش
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زیست میباشد ( .)Antoni, 2007در جهان امروز که

طبیعتگرد ی 1یا گردشگری در طبیعت یکی از

مسئله بقاء و دوام و ترمیم اکوسیستمها و تنوع زیستی

الگوهای گردشگری است که در برگیرنده رویکرد

بحث روز دنیا بوده و اکثر دانشمندان بر روی مسئله

گردشگران به محیط طبیعی با انگیزههای متفاوتی است

حفاظت تأکید ویژهای دارند بهترین ایدههای حفاظتی،

که گردشگر از سفر به محیط طبیعی مدنظر دارد .در

ایدههای مشارکتی هستند .در تعریف اکوتوریسم

این الگو ،فضای گردشگری ساحل ،جنگل ،کوه ،غار و

اهداف حفظ محیطزیست کامالً رعایت شده است.

نظیر اینهاست (.)Papli Yazdi & Saghai, 2011

ضمن اینکه در نظر گرفتن مشارکت جوامع محلی و

در اغلب موارد هر تعریفی که از طبیعت گردی ارائـه

توسعة اقتصادی میتواند برای مناطق تحت حفاظت و

شده دو واژه حفاظت و توسعه پایدار نیز در آنها بـه

مدیریت منابع درآمد خوبی بوده و در جوامع محلی و

چشم میخورد .طبیعت گردی بهترین روشی است که

نواحی حفاظت شدهی پیرامون آن ،ایجاد اشتغالزایی

میتواند برای منطقه گردشـگری و سـاکنین آن مفیـد

نموده و در آن نواحی رشد اقتصادی ایجاد کند.

بوده و منجر به حفاظت از طبیعت شود .بـا توجـه بـه

همچنین اکوتوریسم میتواند از نظر محیطزیستی،

ماهیت میان رشتهای بودن آموزشهای محیطزیستی و

بازدیدکنندگان را آموزش دهد .در واقع اکوتوریسم

اکوتوریسـم ،ایـن امکـان بـه وجـود آمـده کـه بتــوان

میتواند دلیلی برای حفاظت محیطزیست بوده و

گردشگری پایدار را به صورت یک صنعت پیشرفته و

منطقه حفاظت شده را تحت حمایت قرار دهد .به طور

پیچیده که دارای مشتریان آگاه و پیشرفته است مـورد

کلی هدف برنامههای اکوتوریسم محدود نمودن و به

مطالعه و بررسی قرار داد .توجه دقیق به منابع محدود

حداقل رساندن تأثیرات منفی گردشگری طبیعی است

طبیعی و آموزش روشهای حفاظت از آنهـا و ایجـاد

( .)Drumm & Moore2002,آموزش میتواند

تعادل در بهره برداریهـا و داشـتن نـوعی مسـئولیت

مهمترین جنبه همکاری گردشگری محسوب شود.

اجتماعی نسبت به جامعه میزبان و فرهنگی که تحـت

برای تلفیق موفقیتآمیز عرصه گردشگری کشورهای

تأثیر این صنعت قرار میگیرد از جمله عواملی اسـت

در حال توسعه با بازار بین الملل و بهبود کیفیت آن،

که در زمینه رونـق بخشـیدن بـه صـنعت گردشـگری

باید برنامهریزیهای آموزش حرفهای قابل اجرایی

اهمیت زیادی دارد ( .)Orams, 1997طبیعت گـردی

برقرار گردد .در آموزشهای غیررسمی نیز تمرکز بر

(اکوتوریسم) که زیـر مجموعـهای از گردشـگری بـه

مهارتها و سازمانهای مرتبط خواهد بود و نقش

شمار میرود ،به عنوان یک صنعت پویـای جهـانی از

مروجان (آموزشدهندگان) در این مسیر تسهیلگری

رشدی بسیار سریع برخوردار میباشد و از دهه 1982

در فرآیند یادگیری است .طبیعت گردی نیز در بطن

میالدی ،طبیعت گردی یکی از ارکـان اصـلی اقتصـاد

گردشگری گسترده و پایدار موجود است .واژه طبیعت

کشورهای توسعه یافته و در حـال توسـعه را تشـکیل

گردی نخستین بار در دهة  1982میالدی به کار رفت

می دهد (.)Arbani, 1995; Antoni, 2007

و برای اولین بار وارد ادبیات گردشگری شد .اما اولین

جایگاه آموزش در اکوتوریسم بارز بوده و نمی-

تعریف از طبیعت گردی توسط انجمن بین المللی

توان مکان مجزایی در یک مرحله در نظر گرفت ،زیرا

طبیعت گردی در سال  1992ارائه شد .طبق این

آموزشهایی برای حفاظت از محیط زیست چه به

تعریف ،طبیعت گردی سفر مسئوالنه به مناطق طبیعی

صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی ارائه

به منظور حفظ محیطزیست و بهبود اوضاع اقتصادی

می گردند (که البته نوع و روش ارائه مطالب و شخص

جوامع محلّی میباشد (.)Drumm & Moore, 2002

1. natural tourism
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یا سازمان آموزش دهنده و مخاطبین آموزشها

 .)Zahedi, 2006همچنــین در ایــن تحقیــق واژه

متفاوت میباشند) .در صنعت گردشگری و مؤلفههای
آن ،برای برطرف نمودن نیازهای نیروی انسانی باید

راهنمای گردشگری و تورگردان معـادل یکـدیگر بـه
کار رفته است .تورگردانان طبیعـت گـردی یـا همـان

در سطوح مختلف آموزشهای الزم ارائه گردد .این

راهنمایــان تورهــای طبیعــت گــردی یکــی از عناصــر

برنامههای آموزش شامل دورههای مختلفی میشود

موجود در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشـگریانـد.

که از طرف مؤسسات آموزشی ارائه میشوند .بدین

دفاتر دارای تورهای مسافرتی و شرکتهای مسافرتی

منظور ،باید در طرحهای جامع توسعه گردشگری
استراتژیهایی تدوین شوند تا همه تخصصها و

از مهمترین ارکان صنعت گردشـگری مـیباشـند کـه
برنامهریزی الزم برای بازدید از جاذبههای گردشگری

بخشهای مختلف گردشگری را در تمامی سطوح

را انجام میدهند ( .)Farajzadeh, 2004مسافران در

پوشش دهند .برنامههای آموزشی گردشگری به دو

سفرهایشان با افراد بسیاری کـه منحصـراً در صـنعت

صورت اصلی صورت میگیرد :دورههای آموزشی
رسمی مانند دانشگاهها و غیررسمی که معموالً از

گردشــگری فعالیــت مــیکننــد (علــی الخصــوص بــا

طرف سازمانهای مرتبط با گردشگری برگزار میشود

تورگردانــان و راهنمایــان تورهــا) ارتبــاط دارنــد.

( )Heydari, 2009و به طور کلی آموزشهای

راهنمایان تورها تدارکات محلی مسافر ،نظیر حمـل و

طبیعت گردی در پنج دسته مطرح میگردند:

نقل ،محلهای سکونت و خدمات راهنمـایی را مهیـا

 )1آموزش به جوامع محلی و ذینفعان محلـی)1 ،

مــینماینــد .اعضــای صــنعت گردشــگری بــه دالیــل

آموزش به  NGOها و ارائه از طریق آنها به ذینفعـان

متعددی برای طبیعت گردی ارزشمند هستند .اوالً آنها

محلــی )3 ،آمــوزش بــه تورگردانــان )4 ،آمــوزش بــه

با قواعد مسافرت آشنا هستند و میدانند که مسـافران

کارکنان ادارات و سازمانها و  )5آموزش همگـانی و

چگونه رفتار میکنند و در واقع چه میخواهنـد .ثانیـاً

رســمی .هرچنــد منــابع آمــوزش محــیطزیســت در

صنعت گردشگری میتواند با تشویق به رفتار مناسب

کشورمان بسیار انـدک و نـاچیز مـیباشـد امـا بحـث

و محدود کردن تأثیرات منفی در مناطق حفاظت شده

آموزشهای محیطزیستی در کشورهای توسـعه یافتـه

بر مسافران اثر گذارد .ثالثاً صنعت گردشـگری نقشـی

بسیار گسترده و چشمگیر بوده و اصوالً تمام زیربنـای

اساسی در باال بردن سطح طبیعت گردی ایفا مینماید.

اجرایی و مدیریتی را بوسیله آن مستحکم مـیسـازند.

اعضای آن (خصوصـاً تورگردانـان) بایـد بداننـد کـه

کــه موضــوع ایــن پــژوهش مربــوط بــه دســته ســوم

چگونه زمینه دستیابی مسافران به نشـریات ،اینترنـت،

(تورگردانان) میشود.

رسانههـا و سـایر ابزارهـا را فـراهم سـازند و سـپس

در این تحقیق به افرادی کـه بـه عنـوان راهنمایـان

ارتباط بین مقاصد طبیعت گردی و مسافران را برقـرار

تورهای مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی مشـغول

نمایند .طبیعت گردان یکی از ایدهآلترین افراد جهت

فعالیتند تورگردان گفته می شود .تورگردانان میتوانند

آموزشهای محـیطزیسـتی مـی باشـد ( & Drumm

تأثیری بسیار بر قیمت ،سیمای عمومی مقصد ،پیشبرد

 .)Moore, 2002راهنمایان تورهای طبیعـت گـردی

و شبکههای فروش داشـته باشـند .آنهـا بـا پیشـنهاد

یکی از منابع مهم اطالعاتی در آمـوزشهـای محـیط-

کردن روشهایی جهت بهبود ،محصول را تحت تأثیر

زیستی به شمار میروند .راهنمایان مطلـع و آگـاه بـه

قرار میدهند .در شبکههای فروش آنها را با مناطق و

مسائل محیطزیستی ،عامل کلیدی در سفری موفق بـه

مقاصد گردشگری آشنا میسـازند ( & Ranjbarian

شمار میروند .از اینـرو بعـد از ارائـه آمـوزش هـای
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محیطزیستی و باال رفتن سطح دانش محیطزیسـتی و

جذب گردشگر دارد و این آموزشها نقش مهمـی در

حفاظتی تورگردانـان بایـد فـن تفسـیر نیـز کـه جـزء

سوق توریسم بـه سـمت اکوتوریسـم دارنـد .در ایـن

بهترین روشهای انتقال آموزشـی در طبیعـت گـردی

تحقیق ،به بررسـی محتـوای ایـن آموزشـها و تعیـین

میباشد توسط اساتید به آنان منتقل گردد .همچنین به

میزان اثربخشی آنها بر عملکرد تورگردانـان در اسـتان

علــت اینکــه مخــاطبین آگــاهیهــای محــیطزیســتی

سرسبز گیالن پرداخته شده است .با اشراف به اهمیت

تورگردانان ،توریستها و اکوتوریسـتهـا مـیباشـند

جاذبة طبیعی در گیالن و ناشناخته بودن بعضی از آن-

بنابراین رابط غیرمستقیم آموزشی و انتقـال آمـوزههـا

ها ،به اهمیـت جایگـاه اکوتوریسـم در ایـن اسـتان و

بین آنها حکمفرما میباشد .بهترین روشهـای انتقـال

وجود عرصهای مناسب برای توسعه توریسم و تبدیل

آموزهها استفاده از وسایل و مواد نشر آگاهیها ماننـد

آن به اکوتوریسم در این منطقه سرسبز پـی مـیبـریم.

تهیه بروشور و فیلم کوتاه و استفاده از فنون تفسیر در

چه بسا با گسترش فرهنگ حفاظت محـیطزیسـتی در

بیان اطالعات میباشد که هر کدام دارای قابلیتهـای

گردشگران بتوانیم از پتانسیلهای بالقوه و بالفعل نقاط

بازخوردی مثبتی در بیان مفاهیم بـه بازدیـد کننـدگان

گردشــگری بــه نحــو مطلــوبتــری اســتفاده کــرده و

هستند .هر چند بایـد بـه ایـن امـر معتـرف بـود کـه

فرهنگ و رسوم محلی و صنایع دستی ایـن اسـتان را

تورگردانان از روشهـای آموزشـی ماننـد روشهـای

به همگـان معرفـی کـرده و در حفـظ و احیـای ایـن

اکتشافی مباحثه در بیان اطالعـات خـود بـه صـورت

میراث زنده بکوشیم .و این مهم امـروزه بـا گسـترش

ناآگاهانه استفاده مینمایند .ناآگاهانه بودن اسـتفاده از

آژانسهای مسافرتی و شناخت بهتر مردم از عملکـرد

فنون آموزشی بدین دلیل است کـه تورگردانـان دارای

آژانسها و گردانندگان آنها سریعتر امکانپذیر خواهد

تحصیالت مرتبط با امور تربیتی نبـوده و اصـوالً ایـن

شد.
با توجه به موارد ذکر شده ،جایگاه ویـژهای بـرای

روشها به صورت متمرکز به آنهـا تـدریس نشـده و

آموزشهای محیطزیستی درباره صـنعت گردشـگری و

نمیشود.
در مجموع میتوان گفت که اکوتوریسـم نیـاز بـه

طبیعت گردی در کشور قائل شده و به بررسی نحـوۀ

برنامهریـزی و آمـوزش جـدی و همـه جانبـه و نیـز

ارائه و میزان تأثیر آنهـا بـر آگـاهیهـای تورگردانـان

مدیریتی بـه همـراه درک ایـن پتانسـیل دارد .جـدا از

طبیعت گردی با روشهای نوین ،علمـی و جهـانی و

ترویج دانـش محـیط زیسـت در سـطح عـام ،برنامـه

منطبق با نیازهای مردم محلی و منطقهای استان گیالن

آموزش محیطزیستی باید در ارتقـاء سـطح اطالعـات

پرداخته شـد .در ایـن تحقیـق عمـدۀ فعالیـتهـا بـر

مردم ،پذیرش قوانین و مقررات موجـود در منـاطق و

چگونگی و میزان ارائه مطالـب و مالحظـات محـیط-

همــین طــور افــزایش ســطح آگــاهی آن دســته از

زیستی دنیا و بررسی میزان اثربخشـی آمـوزشهـا بـر

اجتماعاتی که ممکن است اثر سوئی بـر اهـالی بـومی

صنعت گردشگری بویژه طبیعت گردی متمرکـز مـی-

داشته باشند ،مورد استفاده قرار گیـرد .در ایـن راسـتا،

باشد.

یک نوع از آموزشهـای محـیطزیسـتی (غیررسـمی)
توسط سازمان و ادارات کل میراث فرهنگـی ،صـنایع

مواد و روشها

دستی و گردشگری به تورگردانان ارائه مـیشـود کـه

با توجه به این که در کشور مـا آمـوزشهـای محـیط

نقش مسـتقیمی در بازاریـابی و خـدمات مسـافرتی و

زیستی و به طور کلـی تمـامی آمـوزشهـایی کـه بـه
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نحوی به مسائل آژانس های مسافرتی مربوط میشود

اشرفیه 1 :دفتر مسافرتی الهیجان 4 :دفتـر مسـافرتی

توســط ســازمان میــراث فرهنگــی ،صــنایع دســتی و

لنگرود 1 :دفتر مسافرتی رودسـر 3 :دفتـر مسـافرتی

گردشگری و ادارات تابعه آن در سراسر نقـاط کشـور

تــالش 1:دفتــر مســافرتی آســتارا 1 :دفتــر مســافرتی

ســازماندهی مــیشــوند ،بنــابراین تمرکــز تحقیــق بــر

رودبار 1 :دفتر مسـافرتی و شـفت 1 :دفتـر مسـافرتی

آموزشهای ارائـه شـده توسـط سـازمان و اداره کـل

(.)Sharifi & Ghafouri, 2008

میراث فرهنگی ،صـنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان

دورههای آموزشی ارائـه شـده بـه تورگردانـان طبیعـت

گیالن به تورگردانان طبیعت گردی ایـن اسـتان مـی-

گردی استان گیالن مشتمل بر دو نـوع دوره مـیباشـد کـه

باشد .در این آموزشها ،محتواهایی که حاوی مطالبی

عبارتند از دورههای با سرفصلهای کشوری کـه از طـرف

راجع به اهمیت محیطزیست ،نحوه حفاظـت از آن و

ســازمان میــراث فرهنگــی ،صــنایع دســتی و گردشــگری

ضوابط ،مقررات ،معیارها و مالحظات محـیطزیسـتی

سازماندهی میشوند و در اسـتانهـای کشـور اجـرا مـی-

میباشند ،مورد بررسی قرار گرفته است.

گردند دوره های با سرفصلهای استانی که بر حسب نیـاز
سنجی اداره میراث فرهنگی ،صـنایع دسـتی و گردشـگری

استان گیالن یکی از استانهای شمال کشـور ایـران

استان گیالن ،سازماندهی شده و برگزار میگردند.

با مساحت  14711کیلومتر مربع میباشد که از شـمال
به دریای خزر و جمهـوری آذربایجـان ،از غـرب بـه

دورههای کشوری ،خـود شـامل چهـار دوره مـی-

استان اردبیل ،از جنوب به استان زنجان و قزوین و از

باشند )1:دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و

شرق به استان مازندران محـدود مـیگـردد .براسـاس

گردشگری که شامل دوازده نـوع درس مـیباشـد)1 ،

آخرین تقسـیمات کشـوری ،اسـتان گـیالن دارای 16

دوره راهنمایان ایرانگـردی و جهـانگردی کـه شـامل

شهرستان 52 ،شهر 43 ،بخش 129 ،دهسـتان و 1888

هفــده درس مــیباشــد )3 ،دوره راهنمایــان طبیعــت

آبادی و جمعیت آن براساس سرشماری سـال ،1385

گردی (اکوتوریسم) که شامل هجده درس میباشـد و

 1424861نفر میباشد .شهرستانهای اسـتان عبارتنـد

 )4دوره مدیریت عمومی واحدهای اقـامتی تـا سـطح

از :آستانه اشرفیه ،آسـتارا ،املـش ،بنـدرانزلی ،تـالش،

هتلهای  3ستاره که شامل  10درس میباشد .در بین

رشت ،رودسر ،رضوانشهر ،رودبار ،سـیاهکل ،شـفت،

ایـــن چهـــار دوره ،دوره راهنمایـــان ایرانگـــردی و

صــومعه ســرا ،فــومن ،الهیجــان ،لنگــرود و ماســال

جهانگردی و دوره راهنمایان طبیعت گـردی موضـوع

( Guilan’s cultural heritage, handicrafts and

بحث این تحقیق میباشند .همچنـین عنـوان دوره بـا

& tourism Organization, 2009; Sharifi
.)Ghafouri, 2008

سرفصـل اســتانی ،دوره تخصصـی راهنمــای طبیعــت
گـــردی اداره میـــراث فرهنگـــی ،صـــنایع دســـتی و

در حال حاضر براساس آمارگیری سال  1388اداره

گردشگری استان گیالن میباشد کـه شـامل  14درس

میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و گردشـگری گـیالن،

میباشد.

تعداد دفاتر خدمات مسـافرتی و جهـانگردی در کـل

به دلیل محدود بودن زمان تحقیـق و اعمـال دقـت

استان گیالن 35 ،مورد میباشد کـه البتـه در سـال 89

کافی در مطالعه منابع دروس و زیاد بودن دروس ارائه

تعدادی به آنها اضافه گردیـدهانـد .بـه طـور متوسـط

شده به تورگردانان و تورگردانـان طبیعـت گـردی در

تعداد دفاتر در شهرستانهای گیالن عبارتند از :رشت:

گیالن ،تعداد  1درس از دو دوره راهنمایان ایرانگردی

 17دفتر مسافرتی بندرانزلی 3 :دفتر مسافرتی آسـتانه
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و جهانگردی و راهنمایان طبیعت گـردی بـا عنـاوین

وضعیت آموزشی موجود بدست آمد و متغیرهای تحقیق

درس اکوتوریسم و طبیعت گـردی و درس شـناخت

شناسایی شدند .در این تحقیـق ،محتـوای آمـوزشهـای

صنعت گردشگری که در این دو دوره مشـترک مـی-

غیررسمی دارای معیارها و مطالب محـیط زیسـتی ارائـه

باشند و از دوره استانی ،دروس شناخت اصـول کـوه

شده به تورگردانان طبیعت گردی ،متغیر مسـتقل تحقیـق

پیمایی و توانایی امداد و کمکهای اولیه ویژه طبیعت

و آگاهیهای محیط زیستی تورگردانـان طبیعـت گـردی

گردی برای بررسـی محتـوا و سـپس بررسـی میـزان

به عنوان متغیر وابسته تحقیق ،و آموزشهای رسمی قبـل

اثربخشــی انتخــاب شــدند .معیارهــای محــیطزیســتی

از گذراندن دورههای آموزش غیررسمی ،به عنوان متغیـر

موجــود در محتواهــای آموزشــی ارائــه شــده بــه

تعدیل گر ،محسوب میگردنـد .سـپس  1دوره آمـوزش

تورگردانان و تورگردانان طبیعت گردی در گیالن کـه

غیررسمی مرتبط با گردشگری و طبیعـت گـردی کـه در

مشتمل بر معیارهای موجود در محتوای هر سـه دوره

اداره کل میراث فرهنگـی ،صـنایع دسـتی و گردشـگری

آموزشی (و سه درس مورد بررسی) میباشند ،عبارتند

استان گیالن برای تورگردانان به اجرا در میآیـد انتخـاب
شدند .اسامی این دورهها عبارتند از -1 :دوره تخصصـی

از  -1حفــظ حیــات وحــش  -1حفاظــت از آب و

راهنمای طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگـی ،صـنایع

خاک  -3سروصدا  -4دفع پسـابها و پسـماندها -5

دســتی و گردشــگری اســتان گــیالن (دوره اســتانی)-1 ،

آلـودگیهــای صــوتی ،آب ،خـاک ،هــوا و منظــر -6

دوره شناخت صنعت گردشـگری (دوره ای از سرفصـل

سکونت گردشگران و بحـث اقامتگـاههـای طبیعـی و

ملی و سازمانی).

کمپینگها  -7بهداشـت و ایمنـی مسـافران در حـین

پس از انتخاب دورهها ،محتوای آموزشی شامل عکـس،

سفرهای سبز و  - 8آشنایی با محیطهای طبیعی.

فیلم ،اسالید ،جزوات آموزشی و کتب جمـع آوری شـده،

همچنین آموزش روشهای انتقال آموزههای محیط

ســپس مالحظــات محــیط زیســتی منــدرج در محتــوا

زیســتی تورگردانــان بــه گردشــگران در گــیالن و بــه

«مالحظــات مســتقیم و غیرمســتقیم» اســتخراج شــد و

عبارت دیگر آموزش غیررسمی (ترویجی) بـا روش-

معیارهای محـیط زیسـتی دورههـای آموزشـی منطبـق بـا

های گوناگونی به تورگردانان در گیالن ارائه میشوند

ضــوابط و مقــررات ســازمان حفاظــت محــیط زیســت و

که برخی از آنها عبارتند از :مشاهده فیلم و اسـالید و

شــورای عــالی حفاظــت محــیط زیســت و انجمــنهــای

عکــس اردوهــای علمــی و فعالیــتهــای میــدانی

تخصصی محیط زیستی در ایران ،تهیـه گردیـد و قسـمت

(کوهنــوردی ،غــارنوردی ،شــناخت قــوانین و )...

اثربخشی فرم پرسشنامه (دارای  32سؤال اصـلی  4گزینـه-

چگونگی شناخت جوامع میزبان گردشـگران (جوامـع

ای) براساس میزان تأثیر آمـوزشهـای محـیط زیسـتی در

محلـی) بـه صـورت کـار گروهـی و تهیـه مطالــب و

رفتار و افکار فراگیران تهیه شد .سپس جهت انجام تحقیـق

تاریخچه محلی و تهیه بروشور و در اختیار قرار دادن

سه فرضیه به صورت زیر در نظر گرفته شد:

بروشورهای از قبل تهیه شده برای اطـالع رسـانی بـه
گردشگران.
روش کلی تحقیق حاضر توصیفی -تحلیلی میباشد،
بنــابراین پــس از مطالعــات کتابخانــهای و اســنادی و



آموزشهای محیطزیستی غیررسمی ارائه شـده



با معیارها و ضوابط محیطزیستی انطباق دارند.
آمــوزشهــای محــیطزیســتی ارائــه شــده بــه
تورگردانان از کارایی کافی بـرای ارتقـاء سـطح

گردآوری دادهها در زمینه آمـوزشهـای محـیط زیسـتی

آگــاهیهــای محــیطزیســتی اکوتوریســتهــا

ارائه شده به تورگردانان ،ابتـدا نگرشـی کلـی نسـبت بـه

برخوردار است.
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افزایش توانایی تورهای طبیعت گردی ،موجـب

دوره استانی و ملی یک مقایسه کلی انجام پذیرفت که در

رشــد و ارتقــاء صــنعت اکوتوریســم در اســتان
گیالن میشود.

ادامه به طور کامل ارائه خواهد شد.

یافته های پژوهش

با توجه به این امر که اکثر تورگردانان دارای مدارک
1

پس از توزیع و جمـعآوری پرسشـنامههـایی کـه بـین

پرسشنامه ( ،)Khaki, 2005از طریق روش دلفی 1و نظر

تورگردانان آموزش دیده استان گـیالن پخـش شـد ،ابتـدا

سنجی از چهار استاد متخصص در امور محیط زیست و

اطالعات فردی مربوط به تفکیک جنسـیت ،گـروه سـنی،

دو کارشناس گردشگری و جهت تعین پایایی ،3به دلیل

میزان تحصیالت و سـابقه کـاری آنـان مـورد اسـتخراج و

اینکه سئواالت پرسشنامه دارای ارزش وزنی بوده و

بررسی قرار گرفت (جدول .)1

تحصیلی کارشناسی و باالتر بودند ،برای تأیید روایی

سئواالت در راستای پاسخگویی به سه فرضیة اصلی

سپس به بررسـی سـؤاالت اصـلی پرسشـنامه پرداختـه

تحقیق شکل گرفته بودند ،همچنین به جهت توزیع

شد .در اکثر سؤاالت (غیر از سؤاالت مربـوط بـه مفـاهیم

4

محیط زیستی) ارزش وزنی پاسخها مالک قـرار گرفـت و

( )Khaki, 2005استفاده شد .در فرمول آلفای کرونباخ،

گزینه نادرست در آنها وجود نداشت .نتایج بدست آمـده

اگر ضریب پایایی بیشتر از  2/7بدست آید ،آزمون

از دادههای جدول  ،1نشان داد که:

پرسشنامه در یک مرحله از روش آلفای کرونبا خ

(پرسشنامه) از پایایی قابل قبولی برخوردار است .چنانچه

 -1توزیــع عادالنــه موقعیــت کــاری در زمینــه

بین  2/5تا  2/7باشد اعتبار پرسشنامه در حد متوسط

تورگردانی وجود داشته وتقریباً به طور برابر مـردان و
زنان در این بخش به عنوان تـورگردان شـاغل مـی-

ارزیابی می-گردد و اگر کمتر از  2/5باشد ،پرسشنامه فاقد

باشند (یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در جوامـع

پایایی الزم است .میزان پایایی محاسبه شده  2/879بود که
قابل قبول می باشد.

پیشرفته).

نهایتاً پس از اعمال نظرات52 ،

عدد پرسشنامه (به تعداد تورگردانان استان) تکثیر گردید و

 -1اکثر تورگردانان (بیش از 82درصـد) در گـروه

به صورت حضوری بین تورگردانان توزیع و گردآوری

سنی  19-35سال قـرار دارنـد ،در تـدوین دورههـا و

شد و تعداد  5پرسشنامه به دلیل نواقص زیاد پاسخها کنار

محتواهای آموزشی باید وجود چنین نیروهـای جـوان

گذاشته شد .سپس براساس روش آماری تعیین میزان مد

و مستعدی را در نظر داشت (.)Safavi, 2007

به عنوان بهترین روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده-

 -3در بین مدارک تحصیلی تورگردانان ،بیشـترین

های تحقیق ( ;Gaul, 2003; Ham & Krumpe, 1996

گروه تحصیلی مربوط به مدرک کارشناسی و کمتـرین

Orams, 1997; Tisdell & Wilson, 2000; Usuki,
 ،)2004مد پاسخ به سؤاالت  45پرسشنامه باقیمانده و

مربوط به مدرک دیپلم و زیر آن (صفر درصـد) بـود.

میانگین کلی پاسخها توسط نرم افزار اس پی اس اس

این موضوع نشان دهنده ایـن اسـت کـه بـیش از 92

5

درصد آنها دارای تحصیالت کارشناسـی وکارشناسـی

محاسبه شد و پس از استخراج نتیجهگیری نهایی ،بین دو

ارشد میباشند که به نظر میرسد انتقـال آگـاهیهـای
محیط زیستی به آنها راحتتـر و بـا جزئیـات علمـی
بیشتر ممکن باشد.

1. Validity
2. Delphi method
3 .Reliability
4. Alpha method
5. SPSS
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جدول  .1اطالعات فردی تورگردانان
جنس

تعداد

درصد %

) (fزن

15

56

) (mمرد

12

44

گروه سنی

تعداد

درصد %

12-15

1

4

16-19

15

33

32-35

13

51

< 35

5

11

مدرک

تعداد

درصد %

 -1میزان

دیپلم و کمتر

2

2

تحصیالت

فوق دیپلم

3

7

تورگردانان

لیسانس

16

58

فوق لیسانس

16

35

سال

تعداد

درصد %

>1

4

9

 -4سابقه

1-4

16

58

تورگردانی

5-7

12

11

8-12

4

9

< 12

1

1

 -1تفکیک جنسیت
تورگردانان

 -1گروه سنی
تورگردانان

 -4بیشترین فراوانی سـابقه کـاری تـورگردانی در

آموزشی دورههای برگزار شده بـرای تورگردانـان کـه

طبقه  1-4سال قرار داشت و در کل دیده شد کـه 67

شامل  32سؤال اصلی بـود ،در چهـارگروه  -1میـزان

درصد تورگردانان دارای سابقه کاری کمتر از  5سـال

آگاهی محیط زیسـتی تورگردانـان (قبـل از گذرانـدن

میباشند که شـاید دلیـل آن گسـترش صـدور مجـوز

دوره آموزشی)

احداث دفاتر خدمات مسافرتی از سال  1376به بعـد

 -1مفاهیم ،قوانین و موضوعات محیط زیستی موجود

باشد ( .)Safavi, 2007پرسشـنامه تهیـه شـده بـرای

در محتــوا  -3روشــهای آموزشــی و  -4اثربخشــی

جمــع آوری داده هــای اصــلی تحقیــق از محتــوای

آموزهها طبقهبندی شدند (جدول .)1
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جدول .1بررسی پاسخ به سؤاالت اصلی پرسشنامه
شماره

گروه

تعداد

گزینه

تعداد پاسخ به

درصد

شمارۀ

گروه

تعداد

گزینه

تعداد پاسخ به

درصد

سؤال

سؤال

پاسخها

منتخب

گزینه منتخب

%

سؤال

سؤال

پاسخها

منتخب

گزینه منتخب

%

1

1و1

45

4

41

95

16

3

45

1

18

61

1

1

“

4

11

49

17

4و1

“

3

19

64

1

3و1

“

1

17

38

18

4

“

4

35

78

4

1

44

3

44

122

11

4

“

3

37

81

5

1

45

1

31

69

11

4و1

“

1

19

65

6

1

“

3

13

51

11

4

“

1

16

58

7

1

“

1

11

47

11

4

“

1

17

62

8

1

44

1

11

48

11

4

“

3

34

76

1

1

45

3

36

79

14

4

“

3

38

85

11

3و1

44

1

15

57

15

4

“

1

11

47

11

1

45

3

36

82

16

3

“

1

14

53

11

1

“

4

31

71

17

4

“

3

15

55

11

3و1

“

3

16

58

18

4و1

“

1

11

47

14

3

“

3

15

55

11

4

“

1

39

87

15

3

“

4

18

61

11

4

“

4

14

53

بعضی سؤاالت با یکدیگر از نظر نتیجه گیری

به علت تعدد نمودارهای مربوط به نتایج هر سؤال ،از

همپوشانی داشتند ،بنابراین جهت ایجاد پایایی در

درصد پاسخهای گزینههای برتر سؤاالت موجود در

پرسشنامه ،در بیش از یک گروه قرار گرفتند .عالوه بر

هر گروه برآیندگیری شده و نتایج در یک جدول کلی

این ،اکثر سؤاالت در گروه چهارم (جهت ارزیابی اثر

(جدول  )3و شکل  1بیان شدند.

بخشی دورهها) قرار داشتند.
جدول  .1برایند نهایی دوره آموزشی بر اساس پاسخ سؤاالت پرسشنامه در  4گروه
گروه
سؤاالت

شماره سؤاالت

برآیند درصد پاسخهای گزینههای برتر سؤاالت

1

1-1-3-5-6-7-17

95+49+38+69+51+47+64 = 59%

1

1-3-4-8-9-12-11-11-13-12-18

41+38+122+48+79+57+82+71+58+65+47= 61%

1

12-13-14-15-16-16

57+58+55+61+61+53 = 58%

4

17-18-19-12-11-11-13-14-15-17-18-19-32

64+78+81+65+58+62+76+85+47+55+47+87+53 = 66 %
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76

85
65

60

8

7

6

5

5862

4

63
50

3

2

59

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

گردشگران منتقل مینمایند .فن تفسیر محیطزیستی به
تورگردانان آموزش داده نشـده اسـت ( ;Joy, 2003

.)Antoni, 2007
 -5اثربخشی آموزههـای محـیطزیسـتی دورههـای
آموزشی بر اساس سؤاالت پرسشنامه و بـا توجـه بـه
مدارک تحصیلی تورگردانان و سـطح آگـاهی علمـی
آنهــا قبــل از گذرانــدن دوره آموزشــی و همچنــین
تغییرات رفتاری و افکاری ایجاد شده در آنها پـس از

شکل  .1ارزیابی کلی سؤاالت

گذراندن دوره 65 ،درصد ارزیابی گردید.
 -6مشــارکت و همکــاری بــین ســازمانی بــرای

در ارزیابی نهایی محتوای آموزشی دورهها از نظر

افزایش اثربخشی آموزهها و کـاربرد عملـی آنهـا بـه

میزان وجود آگاهیهای محیط زیستی و  ...فرضیات

میزان  85درصد ارزیابی گردید.

مطرح شده در ابتدای تحقیق ،مورد قبول واقع شدند.

 -7طبق پاسخ تورگردانـان ( 76درصـد) ،بهتـرین

همچنین بر اساس شکل  ،1نتایج بدست آمده را می

شــیوه ارزشــیابی پایــانی دورههــا ،برگــزاری کارگــاه

توان در موارد ذیل خالصه کرد (نتایج به ترتیب

آموزشی میباشد.

مربوط به ستونهای شکل  1میباشد):

 -8از میـان موانـع و محــدودیتهـای موجــود در

 -1بر اساس میزان تحصـیالت ،اکثـر تورگردانـان

گذرانــدن دوره آموزشــی بــرای تورگردانــان ،هزینــه

قبل از گذراندن دوره آموزشی اطالعات محیطزیستی

گذراندن دوره آموزشی شامل هزینههای رفت و آمـد

خود را از طریق آموزشهای رسمی ،به ویژه دانشگاه

و ثبت نام باالترین درصد را ( 62درصد) طبق ارزیابی

کسب کردهاند و میزان آن  59درصد ارزیابی گردید.

پاسخها به خود اختصاص داد.

 -1بیشترین مفاهیم محیطزیستی آموخته شـده در
دورهها ،مربوط به معیار آلـودگیهـا خصوصـاً معیـار

بحث و نتیجهگیری

آلودگی آب ( 63/5درصد) بوده و کمترین مربوط بـه

بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامهها

آلودگی منظر ( 1درصد) بوده است.
 -3حتــی پــس از گذرانــدن دورههــای آموزشــی،

و آزمون فرضیات ،همچنین بر اساس مقایسه صورت

تورگردانان بیشترین ضعف اطالعاتی خود را در مورد

گرفته بین تحقیق با مقاالت منتشر شده سایر محققین

قوانین و مقررات محیطزیستی عنوان نمودند.

میتوان چنین گفت که محدوده مکانی ،زمانی و گروه

 -4از میان روشهای آموزشی -حفـاظتی کـه بـه

هدف تحقیق کامالً مشخص بوده و روش گردآوری

تورگردانان آموختـه شـد 58 ،درصـد تورگردانـان بـا

اطالعات تحقیق از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه بین

استفاده از بروشورهای تبلیغی 55 ،درصد با استفاده از

جامعه آماری (گروه هدف) بود که بر اساس تعداد

روشهـــای مـــدیریت گردشـــگران و  61درصـــد

محدود تورگردانان آموزش دیده ،سنجش میزان مد

تورگردانان تنها با بیان مستقیم اطالعات و اسـتفاده از

پاسخها ،به عنوان بهترین روش آماری جهت تجزیه و

روشهای مشارکتی (به طور ناآگاهانه) ،مفاهیم را بـه

تحلیل دادههای تحقیق انتخاب گردید .محور اصلی
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تحقیق ،سنجش میزان اثربخشی آموزشهای غیررسمی

خاک و کالً اکوسیستم طبیعی مکان ورود توریستها

بر گروه هدف بود ،در حالیکه بیشتر مطالعات پیشین به

اشاره شده است و گروه هدف و نوع گردشگری خاصی

آموزشهای رسمی تأکید داشتند.

مورد نظر محقق نیست .اما معیارهای عنوان شده در این

تیزدل و ویلسون در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر

تحقیق و معیارهای موجود در پرسشنامه تهیه شده برای

اکوتوریسم بر حفاظت و آموزش محیطزیست ،روش-

پژوهش حاضر ،بسیار مشابه میباشند .نتیجهگیری نهایی

های آموزشی را مورد بررسی قرار دادند و بهترین روش

که در تحقیق مذکور انجام شده ،این موضوع میباشد که

آموزشی را دیدار بازدید کنندگان از مکانهای طبیعی

میتوان به وسیله اشاعه آگاهیهای محیطزیستی به مردم

زندگی موجودات بیان کردند ( Tisdell & Wilson,

از اثرات تخریبی گردشگران بر محیطزیست کاست که با

 .)2000اما در این تحقیق چون گروه هدف با تحقیق

نتیجهگیری نهایی حاصل از تحقیق حاضر مطابقت دارد.

فوق متفاوت بود بهترین شیوه آموزشی ،تلفیقی از

تجزیه و تحلیل اطالعات پرسشنامه نشان داد با توجه

آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم ارزیابی گردید .در هر

به درصد مطلوب حضور زنان به عنوان تورگردان در

دو تحقیق نتیجهگیری نهایی نشان دهنده مثبت بودن تأثیر

عرصه گردشگری ،تعادل خوبی در زمینه مشارکت آنان

آموزههای محیطزیستی بر گروه هدف بود .اما در بررسی-

وجود دارد .تورگردانان مورد بررسی در استان گیالن از

های محققین فوق محتوای مکتوب آموزشی و آموزش

نظر سطح سواد و آگاهی ،سطح باالیی دارند و انتقال

آموزشدهندگان مدنظر قرار نگرفته (برعکس این تحقیق)

دانشهای محیط زیستی به آنها ،راحتتر و با جزئیات

و همچنین در تحقیق اشاره شده ،شاهد بررسی آموزش-

بیشتر ،ممکن میباشد .با توجه به مقطع و تنوع رشتهای

های رسمی و غیررسمی توسط محققین هستیم ،اما

تورگردانان (خصوصاً زبانهای خارجی) و از آنجا که

تمرکز این تحقیق بر روی آموزشهای محیطزیستی

تسلط به زبان دوم یکی از مالکهای بارز در امر توسعه

غیررسمی میباشد.

گردشگری میباشد ( & Arbani, 1995; Ranjbarian

در این تحقیق ،فرضیات مطرح شده تایید گردید که

 ،)Zahedi, 2006میتوان از این افراد در آموزش زبان

این موضوع موید تأثیر آموزشهای غیررسمی بر صنعت

دوم به سایر تورگردانان در کارگاههای آموزش زبان به

گردشگری و تبدیل آن به انواع گردشگری پایدار میباشد.

صورت دورهای استفاده نمود .از بررسی سؤاالت مفهومی

معیارهای محیطزیستی که در تحقیق به آنها استناد شده

و مفاهیم پایه نتیجه گیری شد که تعاریف تخصصی و

است عالوه بر اینکه با معیارها و قوانین محیطزیستی

مرتبط با گردشگری و طبیعت گردی تا حد متوسطی در

داخلی مطابقت داده شدهاند ،از سایر معیارهای جهانی

محتوای آموزشی دورهها گنجانده شده و تا حد زیادی،

صنعت اکوتوریسم که در تحقیقات موجود بودهاند،

درست و بدون تغییر به تورگردانان منتقل شده است و

برگرفته شدهاند و به مشارکتهای بین سازمانی نیز ،توجه

همچنین نمیتوان از نقش بارز آموزشهای رسمی جهت

خاصی شده است.

پایه گذاری اطالعات و آگاهیهای محیط زیستی
تورگردانان چشم پوشی کرد (.)Joy, 2003

) Gaul (2003در تحقیقی به اثرات محیطزیستی
اکوتوریسم پرداخته است .در این تحقیق بسیار تخصصی

) Goodwin (1996در تحقیــق خــود ،بــه بررســی

عمل شده و تنها به فهرستبندی معیارهای محیطزیستی

تاریخچه ورود اکوتوریسم به عرصه علوم محیطزیسـتی و

و تأثیرات اکوتوریسم بر روی جانوران ،گیاهان ،آب و

گردشگری پرداخته است .محقق در تحقیق خـود بـه ایـن
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رضوانی و همکاران ،بررسی میزان تأثیرآموزشهای غیررسمی برآگاهیهای محیطزیستی تورگردانان طبیعتگردی

نتیجــه رســیده اســت کــه آمــوزشهــای رســمی موجــب

اکثــر مطالعــات بــه آمــوزشهــای رســمی تأکیــد شــده و

گســترش مباحــث و کشــاکش مفــاهیم حــول محــور

آموزشهای غیررسمی چندان مـورد توجـه قـرار نگرفتـه

اکوتوریسم شده اسـت .کـه ایـن موضـوع بـا سـئوال دوم

است .در صورتیکه نتیجه این تحقیـق نشـان دهنـده تـأثیر

پرسشنامه تحقیق حاضر مطابقت دارد .در ایـن سـئوال 49

مهم و مثبت این آموزشها در مبحث طبیعت گردی مـی-

درصد یعنی نیمی از تورگردانـان بـه ایـن مسـئله معتـرف

باشد.

بودند که قبل از شرکت در دورههای آموزشی غیررسـمی،

از سویی نتایج نشان داد که بیشترین ضـعف اطالعـاتی

اکثر اطالعات محیطزیستی خود را از طریق آمـوزشهـای

تورگردانان و تورگردانان طبیعت گـردی اسـتان گـیالن در
مــورد قــوانین و مقــررات مربــوط بــه منــابع طبیعــی و

رسمی در مدارس و دانشگاهها کسب نموده اند .همچنـین

اکوتوریسم است که این موضوع نشان دهنده کمبـود ایـن

نتایج پاسخ به سئوال  17نیز مؤکد همین موضوع میباشـد.

آگـاهیهــا در محتــوای دوره هـای آموزشــی مــیباشــد و
همچنین بحث تنوع زیستی در محتوای آموزشـی دورههـا

همچنین ) Usuki (2004در تحقیقـی بـه بررسـی نقـش
آموزههای محیطزیسـتی و افـزایش آگـاهی و حساسـیت

مهجور مانده است .بیشـترین تأکیـد آمـوزشهـا بـر روی

دانش آموزان مدارس ابتـدایی و متوسـطه پرداختـه اسـت.

معیار آلودگیهـا خصوصـاً آلـودگی آب بـوده و کمتـرین

نتیجه گیری که محقق ارائه داده بیانگر ایـن موضـوع مـی-

تأکید آموزشی بر روی معیار آلودگی منظر بـوده اسـت .در
قسمت روشهای انتقال آموزهها ،باید بیان نمـود کـه فـن

باشد که اگر دانش آموزان اطالعات پایه محـیطزیسـتی را
از طریق آموزشهـای رسـمی در مـدارس و دانشـگاههـا

تفسیر در مناطق بکر و مهار نشده و یا حفاظت شـده یـک

کسب کنند ،پس از ورود به اجتماع و بـازار کـار خواهنـد

موضوع آموزشی بسیار مهم است کـه در محتـوا گنجانـده
نشده اسـت .در واقـع یکـی از بهتـرین روشهـای انتقـال

توانست اطالعات را به طـور غیررسـمی بدسـت آورده و

آگاهیها به گردشـگران ،در ایـن دورههـا بـه تورگردانـان
آموزش داده نشده است .هرچند اکثر تورگردانـان بـا تهیـه

در تجزیه و تحلیل آن توانایی باالیی داشته باشـند کـه ایـن
موضوع با نتایج حاصل از سواالت  1و  17مطابقـت دارد.

بروشور تبلیغاتی آشنایی داشته و از آن بهره میبرنـد ،بایـد

البتــه در تحقیــق فــوق ،عنــوان شــده اســت بــا توجــه بــه

اذعان کرد کـه مطالعـات نشـان داده اسـت تهیـه بروشـور

اطالعات محیطزیستی پایه کـه توسـط دانـش آمـوزان در

تبلیغی و در اختیار گردشـگر گذاشـتن یکـی از مـؤثرترین
روشهــای انتقــال اطالعــات اســت ( & Ranjbarian

محیطزیستی تخصصیتر مانند اطالعات در مـورد صـنایع

 )Zahedi2006,و بایــد فصــلی بــا عنــوان روشهــای

پایدار (مثل اکوتوریسم) در دسترس دانشجویان قرار گیـرد

آمــوزش و انــواع آن در محتواهــای دورههــای آمــوزش

و به آنها آموزش داده شود .لذا محقق تنهـا بـه نقـش بـارز

طبیعت گردی گنجانده شود .همچنین با دستورالعملهـای

مدارس کسب شـده ،در دانشـگاه بایـد اطالعـات علمـی

درون و برون سازمانی و تصویب آییننامههای اجرایـی در

آموزشهای رسـمی در ایجـاد دیـدگاه عمیـق نسـبت بـه

مورد ارایه خدمات هماهنگ بـا حفاظـت محـیط زیسـت

محیطزیست متمرکز است و فقـط بـه آمـوزشهـای غیـر

میتوان همگونی بیشتری بین آگاهیهای حفاظتی آموزش

رسمی یا همگانی به عنوان آمـوزشهـای بعـدی محـیط-

داده شـــده بـــه تورگردانـــان و تســـهیالت و خـــدمات

زیستی اشارهای مختصر نموده است.
نتایج مطالعات قبلی به طور کلـی نشـان دهنـده مثبـت

گردشگری سازمانهای مرتبط ایجاد کرد .عالوه بر ایـن در
مصاحبه با تورگردانان معلوم گردید کـه دوری و نزدیکـی

بودن تأثیر آموزههای محیطزیسـتی و گسـترش مباحـث و

مسـیر تـا رسـیدن بـه محـل برگـزاری کـالسهــای دوره

کشـاکش مفـاهیم حـول محـور اکوتوریسـم تحـت تــأثیر

آموزشی در میزان استقبال آنها به حضور در دورههـا ،مـؤثر

آموزشهای رسمی میباشد .اما همانگونه که ذکـر شـد در

مــیباشــد .همچنــین تعامــل بــین ســازمانی در خصــوص
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گیریها باید دسـت انـدرکاران سـازمان دهنـده و برگـزار

 در مـورد.صنعت گردشگری و طبیعت گردی وجـود دارد

کننده این دورهها در هرچه بهتـر تـدوین کـردن محتـوای
آموزشی و افزایش کیفیت محتوا و رفـع نـواقص و موانـع

تأثیر دورهها بـر تغییـر افکـار و نگـرش تورگردانـان بایـد
یــادآور شــد کــه آنهــا ســعی مــیکننــد بتواننــد بــر روی

موجــود در راه برگــزاری دورههــا و نحــوه تــدریس آنهــا

گردشگران تأثیر مثبتی داشته و افکار آنان را بـا شـیوههـای

بکوشند هرچند که راندمان هیچ دوره و محتوای آموزشـی

 هرچنـد،نوین و به طور غیرمستقیم با خود همـراه سـازند

با توجه به این که از امور انسـان سـاختند در هـیچ زمـانی

باید بر این نکته تأکید داشـت کـه تبـدیل گردشـگران بـه

. درصد نمی باشد122

 زمان بر بوده و در کوتـاه،)گردشگران سبز (طبیعت گردان
- با توجه بـه تمـام ایـن نتیجـه.مدت امکانپذیر نمیباشد
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