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Abstract
The purpose of this study is to evaluate the effects
of Environmental education programs on environmental behavior of Sorkhe Hesar Forest Park
visitors which is designed according to Systematic
educational approach and tries to offer a
instructional design model for environmental
education. The main issue of this study is social
and environmental behavior of visitors in Sorkhe
Hesar Forest Park. Although this Forest Park has
rich biodiversity and natural resources, it has many
problems due to lack of suitable utilization. The
study sample is the citizens of district 13 of Tehran
who are more than 284074 individuals; and finally
according to data and Cochran formula, sample
size became 308 ones. Effectiveness of this model
was checked through one-sample t-test and the
impact of the course was checked with pre-test and
post-test. In order to compare the mean of pre-test
and post-test, Mann-Whitney nonparametric test
was done. The result showed that participants’
satisfaction was high and it means that the design
model was acceptable. The difference in means of
variables in pre-test and post-test, shows the
effectiveness of the course on variables
Keywords: ADDIE Model, Environmental
Education, Ecotourism, Sorkhe Hesar Forest Park.

چکیده
هدف پژوهش این است که با ارائه الگو طراحی آموزشی محیط
 تأثیر اجرا برنامهها آموزش، ADDIE زیست بر اساس مدل
محیط زیست را بر رفتارها زیست محیطی گردشگران در پارک
 مسئله اصلی این تحقیق رفتارها.جنگلی سرخه حصار بسنجد
اجتماعی زیست محیطی گردشگران در محدوده پارک جنگلی
 این پارک دارا تنوع زیستی غنی و منابع.سرخه حصار است
طبیعی است اما به دلیل عدم بهرهمند آگاهانه با مشکل مواجه
 شهروندان منطقه، بر این اساس جامعه تحلیلی مورد مطالعه.است
 در نظر گرفته شد که، نفر284074  تهران با جمعیتی بالغ بر13
نهایتاً با توجه به دادهها موجود و فرمول کوکران حجم نمونه
 مناسب بودن و اثرگذار الگو طراحی. نفر میباشد308 برابر
آموزشی سیستمی در پارک جنگلی سرخه حصار توسط آزمون
مقایسه میانگین با عدد ثابت و دادهها مربوط به اثرگذار دوره
 به منظور مقایسه،از طریق پیش آزمون ه پس آزمون گردآور شد
 از آزمون ناپارامتر من،میانگین آزمون پیش آزمونه پس آزمون
 نتایج نشان داد که میزان رضایت افراد از.ویتنی استفاده شده است
دوره مطلوب میباشد که خود مشخص کنندۀ مناسب بودن الگو
طراحی است و به دلیل یکسان نبودن میانگین متغیرها در پس
 نشان دهنده تأثیرگذار دوره بر متغیرها،آزمون و پیش آزمون
.مورد بررسی میباشد
، آموزش محیط زیست، ADDIE  مدل:واژههای کلیدی
. پارک جنگلی سرخه حصار،اکوتوریسم
r_moogoui@iau-tnb.ac.ir : رایانامه-* نویسنده مسئول
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از راهکارها توسعه اکوتوریسم و حفاظهت محهیط مهیتهوان بهه
ترویج آموزش و فرهنگ زیستمحیطی اشاره کرد .اکوتوریسهم و آمهوزش
محیط زیست همبستگی بسیار باالیی با هم دارند و به هم وابسته هسهتند.
بدون آموزش محیط زیست نمیتوان به اکوتوریسم موفق دست یافت .بهه
عقیهده ( )Mc Cormik ,1994اکوتوریسهم یهک سهفر هدفمنهد بهه
طبیعت برا درک فرهنگ و تاریخ طبیعهی محهیط زیسهت اسهت کهه از
تمامیت اکوسیستم در مقابل تغییهرات جزئهی محافظهت مهیکنهد و یهک
فرصت اقتصاد ِ محافظ منابع طبیعیِ و بهه سهود جامعهه محلهی را تولیهد
میکند (.)Anowar Hossain et al., 2010
از ابزارها مدیریتی گردشهگر بهرا کهاهش اثهرات زیسهت
محیطی گردشگران آموزش محهیط زیسهت اسهت ،مبنها اساسهی
آموزش محیط زیست کمک به حفاظت از منابع طبیعی است کهه از
اهداف توسعه پایدار و تحقق بخشیدن به گردشگر پایدار میباشد.
مرور بر سابقه آموزش محهیط زیسهت در پهارک و جنگهل در
جهان نشان میدهد که در ایاالت متحده امریکا با مشهخص شهدن
افزایش عظیم تقاضا پس از جنگ جهانی دوم برا دسترسی بهه
پارکها ملی ،برنامها با عنوان «مأموریت  »66اجرایی شد .ایهن
برنامه عالوه بر افزایش عمهده شهبکه تسههیالت ،ماننهد پارکینهگ
اتومبیل و احداث معابر درسیستم پهارک ملهی مفههوم کلهی "بسهته
تجربههه بازدیدکننههده" را بههه وجههود آورد و "مرکههز بازدیدکننههده" و
"تفسیر برا بازدیدکننهده"را ابهداع کهرد ) . (Bell,2011تفسهیر
محیط زیست یک جنبه از آموزش غیر رسمی محیط زیست است و
بالعکس به عقیده ( )Luck,2003آموزش بخشی از فرایند تفسیر
محیطی است ( .)Skanavis & Giannoulis, 2010همچنهین
بزرگترین و جامعترین راه برا آموزش محهیط زیسهت در پهارک و
جنگل ،ارائه آن در یک مرکز خاص است .اگرچه مرکهز بازدیهد بهه
عنوان یک ساختمان خودکفا و چنهدمنظوره در دوران مأموریهت 66
سازمان پارکها ملی آمریکا ایجاد شد ولی در سراسر دنیا فراگیهر
شده است .که از آن جمله می توان به مرکز بازدیدکنندگان آفهن در
پارک جنگلی آفان در کشور بریتانیا و مرکز بازدیدکننهدگان چهارلز و
دیانا در پارک مرکز نیویورک اشاره کرد). (Bell,2011
از دهه  1950میالد مفهوم توسعه پایدار در مباحث مربوط بهه
حفاظت و جنگلدار مطرح شد .رویکرد بینالمللهی بهه حفاظهت از
محیط زیست با کنفرانس سازمان ملل در خصوص محیط زیسهت و
انسان که در سال  1972در استکهلم برگزار شد شروع به تغییر کرد.
کنفرانس فوق که به طور مرسوم بهه کنفهرانس اسهتکهلم معهروف
است برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را برا تسهریع اقهدام
زیست محیطی دایر کرد .اصل نخست بیانیهه ایهن کنفهرانس ،ایهن
است که انسانها مسئولیت خطیر حفاظت و بهبهود محهیط زیسهت

مقدمه
گردشهگر بهه دلیههل پتانسهیلی کهه در مختههل نمهودن و تخریههب
زیستگاهها طبیعی و جوامع محلی دارد بهدنام اسهت و در دیهدگاه
عموم با تردید مطرح میگردد .بررسی اثرات اکوتوریسم بیانگر ایهن
است که این نوع گردشگر در کنار پیامدها مطلوبی که دارد ،در
صورت عدم برنامهریز اصولی ،ترویج آگاهیها الزم و مهدیریت
خوب مهیتوانهد تهدیدکننهده حیهات منهاطق طبیعهی باشهد کهه از
پیامدها منفی آن میتوان به بهرهبهردار بهیش از حهد از منهابع
طبیعی ،تخریب یا تهدید اکوسیستمها حساس توسط گردشهگران
به دلیل عدم آگاهی کافی ،خطر انقراض ،کوچ یا مههاجرت اجبهار
جانوران ،ایجاد ساخت و سازها انسانی مغایر با فضهاها طبیعهی،
تهاجم فرهنگی و فراموشی تدریجی آداب و فرهنگ ساکنین بومی،
تمرکز شدید فعالیتها گردشگر در یک منطقه ،نابود تدریجی
گونهها گیاهی بومی و هجوم گونه ها غیر بهومی اشهاره کهرد
).(Blangy & Mehta,2006
معادالت بیانگر آن است که هرچهه تعهداد جاذبهههها گردشهگر در
منطقها بیشتر باشد ،تقاضا بیشهتر بازدیدکننهدگان را بهه همهراه دارد و
هرچه تعداد بازدیدکنندگان بیشتر باشد ،تخریب و آسیبپذیر جاذبههها
گردشگر باال میرود .نتایج پژوهشها انجام شده بیانگر ایهن موضهوع
است که میزان بهرهبردار در تفرجگهاههها بسهیار بهاالتر از ظرفیهت بهرد
اکولوژیکی میباشد و عدم برنامهریز و مدیریت در زمینهه گردشهگر و
نبود محدوده مطالعاتی و سطح بند مناطق براساس تهوان اکولهوژیکی از
خطرات گردشگر طبیعی است .اما یکی از عوامل اساسی تخریب محیط
زیست در طبیعتگرد  ،نبود دانش و آگهاهی کهافی در بهین گردشهگران
است که باعث تغییرات ایجاد شهده در اکوسیسهتمهها و احتمهال تغییهرات
غیرخطی که شامل تغییرات غیرقابل بازگشت سریع ،غیرمنتظهره و بهالقوه
اسهت ( (Shobeiri et al., 2013؛ بنهابراین یکهی از راهکارهها
اجتناب از آسیب رساندن به محیط زیست و جلوگیر از تخریب آن،
تغییر رفتار گردشگران به سمت و سو ابعاد طبیعهتگرایانه اسهت
) .(Quimbita & Pavel,2005در ایهن راسهتا ،آگهاهی از مسهائل و
موضوعات زیست محیطی ،معموالً به عنوان پهیش نیهاز بهرا دغدغهه
زیست محیطی و نهایتهاً رفتارهها حفاظهت زیسهت محیطهی محسهوب
میشود ) . (Hungerford & Volk, 1990الرسن معتقد اسهت کهه
آگاهی از مسائل زیستمحیطی باعث افزایش ارتباط بین سالمت فهرد و
حفاظت زیستمحیطی خواهد شد ). (Larsen, 1995
از آنجا که گسترش آگاهی نیازمند آموزش میباشد ،امروزه ،به
موازات افزایش فعالیتها انسانی و تأثیرات آنها ،نیاز به آموزش
گسترده و همه جانبه افراد در ازا مسئولیتی که در برابر محیط
زیست دارند نیز محسوستر شده است ). (Joy, 2003
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شد ).(Rahnama et al,2012
اکوسیتی یا شهر اکولوژیکی پایدار برا اولین بار توسط ریچارد
رجیستر در سال 1987در کتابش به نام ساخت شهرها برا آیندها
سالم بیان شد ) .(Razaqyan et al.,2012فرضیه اصلی طراحی
اکوپارک فراهم آوردن پشتوانهها اقتصاد  ،علمی و زیست
محیطی مناسب برا آموزش عمومی و ایجاد فرهنگ صحیح
محیطزیستی میباشد ).(Mikaeili & Kiazadeh,2008
پارکها اکولوژیکی به عنوان پارکها تفریحی و تحقیقاتی با
اهداف ارتقاء آگاهیها زیست محیطی احداث می گردد .هدف
از ایجاد این نوع پارکها عالوه بر توسعه فضا سبز شهر و
احداث مکانی برا گردش و گذران اوقات فراغت ،فراهم آوردن
محیطی علمی ،آموزشی برا عموم بازدیدکنندگان است که به
حل مسائل و مشکالت زیستمحیطی به شکل عینی ،عملی و
ملموس میپردازد .بدین ترتیب بازدیدکنندگان را با مشکالت و
مسائل زیستمحیطی آشنا نموده و سبب ارتقاء دانش زیست
محیطی آنها میشود (.)Bina, 2006
در ایران نیز در سال  1976سازمان محیط زیست ،در واکنش به
کنفرانس استکهلم طرح یک پهارک اکولوژیهک را در نظهر گرفهت.
پارک پردیسان به مساحت  740هکتار به درخواست اسهکندر فیهروز
توسط تیمی از انجمن ماندال طراحی شد ،که موفق به کسب جهوایز
بینالمللی و تأیید و تحسین برنامه محیط زیست سازمان ملل شد .با
این وجود اجرا کامل طرح اکوپارک پردیسان همزمان بها پیهروز
انقالب اسالمی و مواجه شدن با مسائل مالی متوقف گردید تا اینکه
در سال  2004پارک پردیسهان بهه عنهوان اکوپهارک تههران بهرا
آموزش و پژوهش و تفرج در مقیاس کالن تغییر و تحول پیدا کرده
و موزه تنوع زیستی احداث شد). (Shobeiri et al,2014
شبیر و همکاران ( )1392در پژوهشی که درباره اثرات اجرا
برنامهها آموزش زیست محیطی بر طبیعت گرد بر رو دانهش
آموزان مدارس لنگرود انجام داده اسهت ،بهه بررسهی تهأثیر اجهرا
برنامهها آموزش زیسهت محیطهی در رفتهار و پیونهد بها طبیعهت
دانشآموزان شهر لنگرود استان گیالن پرداخته است .بر این اساس
نمونها به تعداد  100نفر از دانش آموزان دختر و پسر به گروهها
تحت آزمایش و کنترل شده ،جداساز شدند و با دادهها به دست
آمده از آزمون  ،t-testنتایج این پژوهش چنین نشان میدههد کهه
آموزش در فضا آزاد تأثیر به سزایی در تغییر رفتار محیطی دانش-
آموزان ایجاد خواهد نمود .این تغییر در بین دختران بیشتر محسوس
است .رضوانی و همکاران ( )1392در پژوهشی درباره تأثیر آموزش-

برا نسل حاضر و نسل آینده را بهر عههده دارنهد .سهازمان برنامهه
محیط زیست سازمان ملل متحد 1نیز به همین منظهور ایجهاد شهده
است ) . (Rao,2006در اکتبر  1977در اولین کنفرانس بینالمللی
2
آموزش محیط زیست در تفلهیس گرجسهتان کهه توسهط یونسهکو
برگزار شده بود به نقش آموزش محیط زیست در حل مسائل زیست
محیطی پرداخته شد؛ همچنین کنفرانس تفلیس بر آمهوزش محهیط
زیسههت در تمههامی سههطوح رسههمی و غیههر رسههمی تأکیههد داشههت
) .(Shobeiri et al, 2014در سهال  1980گهروه "راهبردهها
حفاظت جهان" و پس از آن بر طبق نظر کمیسهیون برانهت لنهد در
سال  ،1987توسعه پایدار به عنهوان فراینهد الزمهه پیشهرفت بهرا
بهبود وضعیت و از میان بردن کاستیها اجتماعی ،فرهنگیِ جوامع
پیشرفته تعریف شد که همواره باید موتور محرکه پیشرفت متعهادل،
متناسب و هماهنگ اقتصاد  ،اجتماعی و زیست محیطی بهه ویهژه
کشورها در حال توسعه باشد .در قطعنامهه نشسهت زمهین در ریهو
( )1992و فصل 15از دستورکار 321چنین آمده است":همه کشهورها
متناسب با توان و ظرفیت خود به منظور حفهظ محهیط زیسهت بهه
صههورتی گسههترده برخههورد محتاطانههه را اعمههال خواهنههد داشههت"
). (Rao,2006طبق اصل  10از اصهول محهیط زیسهت از مبهانی
اصلی دستور کار ،21مسائل محیط زیست در هر سطحی که مطهرح
گردند باید به بهترین وجهه و بها مشهارکت مهردم و اههالی ذ نفهع
بررسی ،مورد توجه و کنترل شهوند .در سهطح ملهی مهردم بایهد بهه
اطالعات مناسبی درباره محیط زیست خود و اقدامات مسهئوالن در
رسیدگی به آن دسترسی داشته باشند .فرصتها افزایش مشارکت
در فرایند تصمیمگیر ها مربوط از جمله اطالعاتی است که بایهد
در اختیار عموم قرار گیرد .دولتها باید آگاهی عمومی را تسههیل و
تشویق نموده با اطالع رسانی فراگیر از مشارکت هر چه بیشتر مردم
حمایت و آن را تقویت کنند .مردم باید عموماً به نشریات حقهوقی و
نهههاد در مههورد مسههائل محههیط زیسههت و اعمههال و اجههرا آنههان
دسترسی مؤثر داشته باشند .اطالعات در ارتباط با اقدامات و روش-
ها پیشگیر و اصالح و رفع عوامل مضر به محیط زیست باید با
شفافیت در دسترس عموم قرار گیرد"). (Rao,2006
از این رو زمینه برا طرح موضوعاتی مانند شهر اکولوژیکی
فراهم و مقدمات طراحی اکوپارکها وارد نظام برنامهریز شهر
1. UNEP:United Nation Environment Program
2. UNESCO:United Nation Educational, Scientific and
Cultural Organization
3. Agenda 21
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تحلیلی و تطبیقی بررسی و با بازدید میدانی از پارک جنگلی سهرخه
حصار اقدام به جمعآور اطالعات میدانی بهرا بررسهی محهدوده
مورد نظر شد.
با توجه به این که در این پژوهش محقق قصد مشخص کردن
الگو مطلوب طراحی آموزشهی بهرا گردشهگران پهارک جنگلهی
سرخه حصار را داشت و با عنایت به اینکه بر اسهاس پهژوهشهها
قبلی بیشترین گردشگران از شهروندانی هستند که در مناطق مجاور
پارک سکونت دارند ،شهروندان منطقه  13به عنوان جامعهه آمهار
انتخاب شدند که بر اساس آمار موجهود در سهال 1392جمعیهت آن
 284074نفر میباشد که با استفاده از فرمول کهوکران ،تعهداد 308
نفر از گردشگران به عنوان جامعه آمار با استفاده از روش نمونهه-
گیر تصادفی ساده انتخاب شدند ،برا شناسهایی مسهائل زیسهت
محیطی پارک جنگلی سرخه حصار و تحلیل آن نقشهها و عکهس-
ها هوایی در مقیاس  1 :25000در محیط  GISاستفاده گردید.
برا مطالعه پیشینه و سابقه تهاریخی پهارک جنگلهی سهرخه
حصار از روش مستندساز و با ابزار گردآور اطالعات کتابخانها
با انجام مطالعه و تهیه فیش و یاداشت بردار  ،کسهب اطالعهات از
طریق اینترنت ،مطالعه اسناد و عکسها تاریخی صهورت گرفهت.
یکی از روش ها بسهیار متهداول در گهردآور اطالعهات میهدانی،
روش پرسشنامه ا است که امهر گهردآور اطالعهات را در سهطح
وسیع امکانپذیر می سازد .جهت بررسی اثرگذار و مناسهب بهودن
دوره آموزشی از پرسشنامه (شامل  41سهؤال  5گزینهه ا ) کهه بها
استفاده از طیف لیکرت برا سنجش مناسب بهودن دوره بها طیهف
(کامالً موافقم ،موافقم ،نظر ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم) و برا
سنجش اثرگذار دوره آموزشی با طیف (عالی ،خیلی خوب ،خهوب،
متوسط ،ضعیف) طراحی شد ،استفاده گردیهد .جههت تعیهین روایهی
محتوایی و ظاهر پرسشنامه چندین نسخه در اختیار اسهاتید گهروه
آموزش محیط زیست دانشهگاه آزاد اسهالمی واحهد تههران شهمال،
تعداد از کارشناسان پارک جنگلی سرخه حصار قرار گرفت و پهس
از دریافت نظر آنان ،اصالحات اعمال گردید و پایایی پرسشنامه نیهز
بر اساس آزمون آلفا کرونباخ با ضریب  0/935تعیین اعتبار گردید.
فرضیات پژوهش با استفاده از آمارهها توصیفی و نیز آزمهونهها
استنباطی مقایسه میانگین با عهدد ثابهت و آزمهون ناپهارامتر مهن
ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
برا سنجش مناسب بودن دوره آموزشی پس از پایان دوره از
لحاظ متغیرها میزان رضایت گردشگران از دوره و نگرش آنها بهه
دوره که مشخصکننده مناسب بودن الگو طراحی آموزشی اسهت،
در  17سؤال طراحی شد .برا سهنجش میهزان رضهایت و نگهرش

ها غیررسمی بر آگاهیها محهیط زیسهتی تورگردانهان طبیعهت
گرد به بررسی میزان اثربخشی آموزش محیط زیست و تأثیر آنهها
بر تورگردانان استان گیالن پرداخته است .جامعه آمار این تحقیق
 50نفر تورگردانان استان گیالن بودند .ابهزار جمهعآور اطالعهات
پرسشنامها بر اساس محتوا محیط زیسهتی دورههها آموزشهی
بود که شامل  30سؤال چهارگزینها مشتمل بر سؤاالت قبل و بعد
از دوره آموزشی بود .نتایج پژوهش نشان داد که محتهوا آموزشهی
دورهها از نظر میزان وجود آگاهیها محهیط زیسهتی نسهبتاً قابهل
قبول بوده و بیشترین ضعف اطالعاتی تورگردانان پهس از گذرانهدن
دورهها آموزشی در مورد قوانین و مقررات محیط زیستی بود.
در این پژوهش با هدف عمده استقرار سیسهتم آمهوزش محهیط
زیست سعی شد تا با ارائه ارزشها و مفاهیم پارکها اکولوژیهک،
پارک جنگلی سرخه حصار را به پارک جنگلی با شاخصها پهارک
اکولوژیکی هدایت کند ،که مقصد برا آمهوزش مسهتقیم و غیهر
مستقیم محیط زیست با هدف تقویهت رفتارهها زیسهت محیطهی
مطلههوب باشههد و هماننههد اکوپههارکههها مقصههد بههرا آمههوزش و
پژوهشها عمومی اکولوژیکی قرار گیرد .از این رو بها مطالعهه بهر
رو پیش نیازها توسعه اکوتوریسم و آموزش محیط زیست اعهم
از :ترویج دانش ،ارزشها و نگهرشهها حفاظهت و بهبهود محهیط
زیست ،ایجاد فرصتها بهرا ابهراز رفتارهها هدفمنهد بها محهیط
زیست ،وضع کردن فعالیتها اکوتوریسم در پاسخ به توسعه پایدار
محیط زیست ،الگوهها رفتهار گردشهگران را در پهارک جنگلهی
سرخه حصار که در حال حاضر الگو فراغتهی ه تفریحهی دارد بهه
سمت الگو فراغتی ه آموزشی سوق داده و گردشگر را به عنوان
شکلی پایدار و غیر تهاجمی بر مبنا تاریخ طبیعی منطقه پایهریز
نماید.
در پژوهش حاضر  2فرضیه مورد بررسی قرار گرفت:
 .1آیا طراحی آموزش محیط زیست از طریق ارائه روشها معهین
برا دستیابی به اهداف حفاظت محیط زیسهت درمهدیریت محهیط
زیست سرخه حصار مناسب است؟
 .2با استفاده از مدل  ADDIEمیتوان آموزش محهیط زیسهت را
در پارک جنگلی سرخه حصار طراحی نمود.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع میدانی و توصیفی ه تحلیلی میباشهد .در ایهن
پهژوهش ابتهدا از طریهق مطالعهه و بررسهی کتابخانهها  ،مقهاالت،
گزارشها و اسناد موجهود مبهانی نظهر  ،جمهعآور و بهه صهورت
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 شناخت عملکردهها اکوسیسهتمی محهیط زیسهت شههر :
کنترل سیالب ،بهبهود کیفیهت ههوا ،ایجهاد سهرپناه و سهایه،
زیستگاه جانوران بومی ،بهبود کیفیت آب ،آمهوزش در ههوا
آزاد ،انسجام جوامع محلهی ،تبهدیل مهواد زائهد ،گهردهافکنهی
گیاهان ،خاکساز و چرخش مواد غذایی؛
 میزان آگاهی از نقهش و تهأثیر تورهها گردشهگر ارزان و
وجود امکانات تفریحی سالم در جلوگیر و کهاهش تخریهب
محیط زیست شهر ؛ و گنجانهدن در سهؤاالت پرسشهنامه و
توزیع آن میزان دانش زیست محیطی جامعه هدف قبل و بعد
از برگزار دوره آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفت.
برا سنجش میزان توانایی و عالقهمند گردشگران دربهاره
برگزار دوره آموزشی با طرح شاخصهایی چون:
 عالقه و شرکت در برنامه ها زیست محیطی؛
 توانایی و عالقهمند به پرورش گیاهان بهومی در بها هها
تفریحی؛
 توانایی و عالقهمنهد بهه فعالیهتهها آرام و هماهنهگ بها
طبیعت مانند پیادهرو  ،دوچرخهسوار کوهسهتان بهه جها
فعالیتها آسیبزننده؛
 توانههایی و عالقهههمنههد بههه اسههتفاده از دسترسههی پیههاده و
دوچرخهسوار در باریکه راهها طبیعتگرد ؛ و گنجانهدن
در سؤاالت پرسشنامه و توزیع آن میهزان توانهایی و عالقهه-
مند جامعه هدف قبل و بعد از برگزار دوره آموزشی مورد
ارزیابی قرار گرفت.
برا سنجش رفتارها زیست محیطی گردشهگران در مهدت
زمان برگزار دوره آموزشی با طرح شاخصهایی چون:
 بازدید از منابع و پدیده هها طبیعهی پهارک جنگلهی سهرخه
حصار؛
 واکنش و عکسالعمل به تخریب پارک جنگلی سرخه حصار؛
 محافظت از بستر طبیعی پارک (آب وخاک)؛
 استفاده عاقالنه و بهره مند از امکانات وافر طبیعی و انسهان
ساخت پارکها جنگلی؛
 حضور در مذاکرات جهت رفع مسائل زیست محیطی کارگهاه
با عالقه و آمادگی الزم؛
 ابراز نظهرات و پیشهنهادات سهازنده در جلسهات در خصهوص
مسههائل مربوطههه زیسههت محیطههی مههرتبط بهها موضههوع دوره
آموزشی؛

گردشگران به دوره آموزشی با طرح شاخصهایی چون:
 اثرگذار مطالب و محتوا ارائه شده در توسعه و باال بهردن
آگاهیها زیست محیطی از دیدگاه فراگیرنده؛
 متناسب بودن محتهوا ارائهه شهده در خصهوص حفاظهت از
محیط زیست پارک جنگلی سهرخه حصهار بها عنهوان دوره از
دیدگاه فراگیرنده؛
 میزان تازگی و به روز بودن مطالب و محتوا دوره آموزشهی
در راستا حفاظت و ارتقهاء سهطح فرهنهگ محهیط زیسهت
گردشگران؛
 ارزش کاربرد مطالب و محتوا ارائه شهده دوره بها ههدف
حفاظت محیط زیست؛
 ارزش کاربرد مواد و ابهزار آموزشهی اسهتفاده شهده در دوره
آموزشی از دیدگاه فراگیرنده؛
 اطالعات ،دانش ،بهرهمند از منابع جدید آموزشی و قهدرت
تفهیم و انتقال مطالب آموزشگران محهیط زیسهت از دیهدگاه
فراگیرنده؛
 متناسب بودن زمان تشکیل دوره آموزشی با حجم مطالهب و
محتو دوره و تشریح محیط زیست و حفاظت از آن؛
 نحوه کیفیت اطالعرسانی و دعوت از شهرکتکننهدگان دوره
آموزشی؛ و گنجاندن در سؤاالت پرسشنامه و توزیع آن میزان
رضایت از دوره آموزشی و نگرش جامعه هدف مهورد ارزیهابی
قرار گرفت.
برا سنجش میهزان یهادگیر گردشهگران و اثربخشهی دوره
آموزشی ،دانش زیست محیطی ،توانایی و عالقهمنهد گردشهگران
به دوره آموزشی و رفتارها زیست محیطی گردشگران با طرح 12
سؤال در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون طراحی گردید.
برا سنجش میزان دانش زیست محیطی گردشگران دربهاره
محیط زیست پارک جنگلی سرخه حصار با طرح شاخصهایی چون:
 شناخت گونهها گیاهی و جانور بومی و زیستگاهها آنها
در شهر تهران و منطقه سرخه حصهار و عوامهل تهدیدکننهده
آنها؛
 شناخت عوامل تهدیدکننده گونهها جانور و گیاهی؛
 شناخت سابقه تاریخی و گرایشها مؤثر بهر تنهوع زیسهتی
پارک جنگلی سرخه حصار؛
 شههناخت بسههتر طبیعههی پههارک (ویژگههیههها فیزیوگرافیههک
منطقه)؛
44
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 مشخص کردن فعالیتها یادگیر ؛
 مشخص کردن رسانه آموزشی.

 توانایی گردشگر در جمعبند و نتیجهگیر از مباحث زیست
محیطی؛
 توانایی و عالقهمند گردشگر بهه پیگیهر مسهائل زیسهت
محیطی جهت رفع آنها؛
 توانایی گردشگر در جمعبند و نتیجهگیر از دوره آموزشی
در خصوص حفاظت از محیط زیست؛ و گنجاندن در سؤاالت
پرسشنامه و توزیع آن رفتارها زیست محیطی جامعه ههدف
قبل و بعد از برگزار دوره آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به اینکه هدف از پژوهش حاضر ارائه الگو طراحی
آموزشی محیط زیست بر اساس رویکرد آموزشی سیستمی و سنجش
تأثیر اجرا برنامهها آموزش محیط زیست بر رفتارها زیست محیطی
گردشگران در پارک جنگلی سرخه حصار است ،برا دستیابی به اهداف
آموزش محیط زیست از مدل  ADDIEاستفاده شده است که عمومی-
ترین مدلی است که فرایند طراحی آموزشی با رویکرد سیستمی را ترسیم
میکند .با آن که در زمینه طراحی آموزشی سیستمی مدلها متنوعی
وجود دارد ،تقریباً تمام مدلها طراحی آموزشی با رویکرد سیستمی ،در
این مدل ریشه دارند" ( .)Reiser, 2007این مدل در سال  1975در
دانشگاه فلوریدا ارائه شد و ارتش آن را به مثابه الگو اصلی برنامهریز
آموزش انتخاب کرد (.)Clark, 2006
این مدل ،شامل پنج مرحله اسهت کهه نهام مهدل نیهز از حهرف اول
6
هریک ازمراحل گرفته شده است :تجزیه و تحلیل 4طراحی 5برنامهریهز
اجرا 7ارزشیابی.8
براین اساس میتوان مراحل فرایند طراحی آموزشی سیستمی بهر اسهاس
مدل  ADDIEدر پارک جنگلی را به صورت زیر در نظر گرفت:

 .9برنامهریزی:

 آماده کردن مواد آموزشی سیستم آموزش در پارک جنگلی.
 .1اجرا:

 اجرا تجارب آموزشی سیستم مدیریت محیط زیست آموزش

از طریق رسانه مناسب.
 .5ارزشیابی تکوینی ،نهایی و بازنگری.

بر اساس اجزا شکل دهنده طراحی آموزشی میتوان گفت که
طراحی آموزشی در آموزش محهیط زیسهت در پهارکهها جنگلهی
فعالیتی است برا تجزیه و تحلیل مسائل زیست محیطی در جهت
ارتقاء آگاهی و دانش زیسهت محیطهی گردشهگران و دسهتیابی بهه
گردشگر پایدار میباشد .و در این فرایند ،آموزش هر آنچهه را کهه
موجب تسهیل تحقق یادگیر در آموزش است را شامل مهیشهود،
که شامل اجزا متفاوتی از قبیل اهداف ،شکل ارائه ،گروهبند و...
است .در نتیجه طراحی نظام آموزشی محیط زیست در پارک جنگلی
سرخه حصار ،فرایند تجزیه و تحلیل ،طراحهی ،توسهعه و ارزشهیابی
یک سیستم کامل آموزش به منظور تغییهر رفتهار زیسهت محیطهی
گردشگران است .بر این اساس مدل  ADDIEدر پهارک جنگلهی
سرخه حصار به صورت زیر در نظر گرفته شد:
در مرحله آنالیز به شناسایی مسائل زیست محیطهی پهارک جنگلهی
سرخه حصار با استفاده و تحلیل نقشه ها زمهین شناسهی ،خهاک
شناسی ،طبقات ارتفاعی ،شیب ،هیدرولوژ  ،پوشش گیاهی (تنوع و
تراکم گونه ها گیاهی)  ،پوشش جانور  ،کاربر ها اطهراف و
مجاورت ها در مقیاس 1 :25000در محیط  GISو تحلیل آن در
سه الیه فیزیکی و زیستی و انسهانی پرداختهه شهد .بهراین اسهاس
عوامل انسانی مهمترین مسائل و مشکالت پهارک جنگلهی سهرخه
حصار را بهوجود آوردهاند که در اثر دخالتها نا بهجا انسانی به
وجود آمدهاند ،استفاده خارج از توان طبیعهی گردشهگران از پهارک
جنگلی ،گسترش شبکه راهها ،تغییر کاربر اراضی ،ورود گونهها
غیر بومی ،ایجاد انواع آلودگیها بهویژه آلودگی هوا و آلودگی صدا،
انجام فعالیتهایی همچون موتورسوار در پارک از این مشهکالت
به شمار میروند .نتیجه مطالعات پیشین نشان میدهد که با توجهه
به محیط طبیعی پارک و نوع فعالیهتهها امکانپهذیر مههمتهرین
انگیزه گردشگران در این پارک ،تفریح و پیک نیهک و پهس از آن

 .4تجزیه و تحلیل:

 شناسایی مسائل زیست محیطی پارک جنگلی و تحلیل آن؛
 سههنجش میههزان آگههاهی ،دانههش ،رفتههار زیسههت محیطههی
گردشگران؛
 هدفگذار استقرار سیستم آموزش در پارک جنگلهی کهه از
تجزیه و تحلیل موارد فوق به دست میآید.
 .2طراحی:

 اهداف آموزش محیط زیست و تدوین آن؛
 طرح راهبرد آموزش محیط زیست در پارک و جنگل؛
4.Analyze
5. Design
6. Develop
7. Implement
8. Evaluate
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ریز شد .در ابتدا فرایند برنامهریهز  ،در مقیهاس کهالن ،خهط
مشی کلی برا تمام منطقه تحت مدیریت ترسیم شد به گونهها
که آموزش محیط زیست در یک بخش از سایت ،آمهوزش محهیط
زیست در جا دیگر را تکمیل و از تکرار آن در جا دیگر و یها از
دست رفتن فرصتها جلوگیر کند.
در مرحله اجرا در بازۀ زمانی زمستان سال  1393به مهدت 3
ماه ،با اطالعرسانی از طریق خانه محیط زیست ،سهرا محهالت،
مراکز آموزش گل و گیاه شهردار منطقه  ،13شههروندان سهاکن
در سطح منطقه برا شرکت در کارگاه آموزشی محیط زیسهت بها
عنوان " آشنایی با ویژگیها طبیعی و تنوع زیستی پارک جنگلی
سرخه حصار " دعوت شدند .سپس از  308نفهر از شههروندان کهه
جامعه هدف پژوهش را تشکیل میدادند ،ثبهت نهام و پهس از درج
مشخصات شخصهی و آدرس آنهها در مراکهز فهوق دوره آموزشهی
برگزار گردید .سپس برا اجرا الگو فراغتی ه آموزشی ،گروه-
ها مختلف طبق مسیر تعیین شهده در طهرح راهبهرد آمهوزش
محیط زیست پارک جنگلی سرخه حصار ،دوره آموزشی فهوق آغهاز
گردید.
محتوا آموزشی این دوره بهر اسهاس ههدفهها آمهوزش
محیط زیست ،تهیه و تنظیم شد که در آن میزان عالقه و توانهایی
فراگیرندهها ،اصول و قوانین در علم محیط زیست ،تهوالی مطالهب،
تازه و به روز بودن مطالب ،پروراندن مفهاهیم اساسهی و روشهها،
ارتباط بها مسهائل روز و در نظهر گهرفتن زمهان آمهوزش ،شهناخت
ویژگیها طبیعی منطقه مهورد مطالعهه و اثهرات مثبهت و منفهی
فعالیتها انسان بر پایدار اکوتوریسم منطقهه بهه دقهت لحهاظ
شدند.
فعالیتها یادگیر به دو صورت متمرکز و گسترده تعیهین
شدند که در حالت اول با برگزار کارگاه ها آموزشهی در مرکهز
بازدیدکنندگان پارک جنگلی سرخه حصار و مزرعه گیاهان دارویهی
سرخه حصار ،فعالیتها زیر درنظر گرفته شدند:
 اطالع رسانی عمومی درخصوص فعالیتها زیست محیطی
که در طول دوره انجام میپذیرد؛
 آموزش سابقه تاریخی و گرایشها مؤثر بهر تنهوع زیسهتی
پارک جنگلی سرخه حصار؛
 شناسایی و جذب ایدهها نو و خالقانه گردشگران؛
 حضور و مشارکت گردشگران در مباحث زیست محیطی؛
 بسترسههاز جهههت ارائههه راهکارههها مههؤثر در زمینههه حههل
معضالت زیست محیطی و انتقال دانش و اطالعات صهحیح

ورزش و در برخههی مههوارد خههاص آمههوزش تیرانههداز مههیباشههد.
قرارگیر پارک جنگلی سرخه حصهار در حاشهیه منطقهه حفاظهت
شده موجب شده است که این منطقه از تنوع زیستی خاص حیهات
وحش در حاشیه یک پارک جنگلی در کنار شهر برخوردار شود کهه
میتواند به عنوان ویژگی خاص آن مطرح گردد اما عهدم اطهالع-
رسانی مناسب موجب شده است که بخهش زیهاد از گردشهگران
حتی اطالعی در مورد این منطقهه حفاظهت شهده نداشهته باشهند.
چنانکه در پاسخ به این سؤال که آیا حیات وحش حاشهیه پهارک را
در منطقه حفاظت شده تا به حال دیدهاند یا خیر 65 ،درصد اظهار بهی-
اطالعی کردهاند و  35درصد نیز قبالً حیهات وحهش منطقهه حفاظهت
شههده را در حاشههیه پههارک دیههده و یهها در مههورد آن شههنیدهانههد
).(Tehran Urban Planing and Research Center,2013
در ادامه عوامل مؤثر در رفتارها زیست محیطی گردشهگران
پارک جنگلی سرخه حصار با متغیرها آمهوزش زیسهت محیطهی،
دانش زیست محیطی ،آگاهی زیست محیطی ،احساس خطر زیست
محیطی و عوامل جمعیت شناختی مهورد سهنجش و ارزیهابی قهرار
گرفتند.
براساس تجزیه و تحلیل موارد فوق هدف از استقرار سیسهتم
آموزش محیط زیست در پارک جنگلی سرخه حصار ایجهاد دانهش،
درک ،مهارت ،توانایی و آگاهی در میان گردشگران ،بها تمرکهز بهر
رو یادگیر پیرامون طبیعهت منطقهه و محهیط زیسهت در نظهر
گرفته شد ،که به سبب آن الگوها رفتار گردشگران در پارک را
از الگو فراغتی ه تفریحی به سهمت الگهو فراغتهی ه آموزشهی
هدایت شود.
در مرحله دوم ،مرحلهه طراحهی بها ارائهه یهک ایهده کلهی از
پتانسیلها بالقوه پارک جنگلی سرخه حصار برا آموزش محیط
زیست ،به طراحی الگو آموزشی پرداخته شد .بها اسهتفاده از ایهن
طرح اهداف آموزش محیط زیست و نیازها گردشگران هماهنگ
شد و بهترین شیوهها در ایهن موقعیهت بهه کهار گرفتهه شهدهانهد.
براساس مطالعات پایه و شناخت شرایط زیست محیطی ،فیزیکی و
عوامل اجتماعی محدوده و مطالعه و ارزیابی آنهها ،تهدوین الگهو
گذران اوقات فراغهت تهومم بها آمهوزش و اطهالع رسهانی زیسهت
محیطی هدف اصلی آموزش محیط زیست در پارک جنگلی سرخه
حصار در نظرگرفته شد .بر این اساس ایهن الگهو بها ویژگهیهها
اجتماعی گردشگران و نیازها واقعی جامعه تطبیق و همچنین بهه
منظور به حداقل رساندن اثرات زیسهت محیطهی آن ،متناسهب بها
ویژگیها محیط و نیازها آموزشی و اطالعهاتی افهراد برنامهه-
49
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توصیفی متغیرها جمعیت شناختی (سن ،جنسیت و میهزان تحصهیالت
گردشگران) پرداختهه شهده اسهت کهه نتهایج حاصهل از تقهاطع سهطوح
متغیرها جنسیت و سن رده بنهد شهده و تحصهیالت در جهدول 1و2
نشان داده شده است.
نتایج به دست آمده از جداول متقاطع نشان داد که:
 .1همانطور که در جدول  1مالحظهه مهیشهود در میهان زنهان،
بیشترین فراوانی برا رده ها سهنی  25تها  31سهال 32 ،تها 38
سال و  39تا  45سال میباشد .بنابراین به نظر میرسد که زنهان در
سنین جوانی و تا قبل از میانسالی عالقه بیشتر بهرا شهرکت در
چنین طرحهایی را از خود نشان میدهند .اما همانطور که مالحظهه
میشود ردهها سنی  18تا  24سال و  32تها  38سهال بیشهترین
فراوانی شرکتکنندگان مرد را به خود اختصاص داده است و با ایهن
نتایج به نظر میرسد که مردان جوان عالقه بیشتر برا شهرکت
در چنین طرحهایی را دارند.
 .2همانطور که در جدول  2مشاهده میشود بیشترین افراد از ههر
دو گروه مردان و زنان را افراد دیپلمه تشکیل میدهند .در میهان 61
نفر شرکتکننده آقا در طرح هیچ یک بیسواد و یا بها مهدرک فهوق
دیپلم نبودند ،در حالی که  6نفر از زنان بیسواد 8 ،نفر با تحصهیالت
دبیرستانی و  9نفر با مدرک دیپلم در این طرح شرکت کرده بودند.

به روز در زمینه محیط زیست؛
 آموزش و انتقال قوانین و مقررات زیست محیطی به گردشگران.
در مرحله بعد برا آشنایی با تنوع زیستی پهارک جنگلهی سهرخه حصهار،
آموزش در فضا باز ،با روش درک حسی به عنوان یک روش یهادگیر
و شکل ابتدایی شناخت برا آموزش محیطی به ویهژه در فضها آزاد در
نظر گرفته شد.
برا مشاهده گونهها جانور و گیاهی ،در باریکه راهها تعیهین
شده برا طبیعتگرد که در ارتباط با پهنه جنوبی پارک جنگلی سهرخه
حصار و مسیر مهاجرت حیات وحش منطقهه مهیباشهند از دوربهینهها
فیلمبردار دیجیتال برا مشاهده حیهات وحهش ،بروشهورهایی (شهامل
ویژگیها زیست محیطی سایت ،پوشهش گیهاهی و جهانور و تهاریخ
طبیعی منطقه) استفاده گردید.
در طول اجرا مراحل الگو فراغتیهآموزشی ،توانهایی و عالقهه-
مند گردشگران به فعالیتها آرام و هماهنگ بها طبیعهت و پیگیهر
آنها جهت رفع مسائل زیست محیطی توسط آموزشگر محیط زیسهت بهه
صورت مستمر پایش شده و در جههت آمهوزش مفهاهیم و مههارتهها
زیست محیطی به گردشگران تالش شهده اسهت .در مرحلهه بعهد بهرا
اجرا الگو آموزشی-مهارتی در ادامه مسیر طبیعت گرد طبق نقشهه
طرح راهبرد آموزش محیط زیست پارک جنگلی سرخه حصار ،ابتهدا در
مزرعه آموزشی پارک جنگلی سرخه حصار گردشگران ،گونه ها گیاهی
بومی دارویی منطقه سرخه حصار معرفی شدند.
سپس از گردشگران خواسته شد تها بها اسهتفاده از مفهاهیم و
مهارتهایی که آموختهاند در پهنهها طبیعی و مزرعهه آموزشهی،
مشارکت داشته باشند .در مرحله ارزشیابی پس از دومهاه از اجهرا دوره
آموزشی« ،آشنایی با ویژگیها طبیعی و تنهوع زیسهتی پهارک جنگلهی
سرخه حصار» از اسفندماه سال  1393الهی اردیبهشهت مهاه سهال 1394
براساس گروهبند ها انجام شده در مراکز آموزش گل و گیهاه ،سهرا
محالت و خانه محیط زیسهت شههردار منطقهه  13و مشخصهات درج
شده گردشگرانی که در دوره آموزشی شرکت کرده بودند مجهدداً دعهوت
به عمل آمد و با تکرار کلیه مراحل قبل دانش زیست محیطی ،توانهایی و
عالقهمند و رفتار زیست محیطی گردشگران مورد ارزیابی قرار گرفهت.
گردشگران از لحاظ میزان یهادگیر و تغییهر رفتهار زیسهت محیطهی در
طبیعت گرد  ،که مشخصکننده اثربخشهی الگهو طراحهی آموزشهی
است ،با استفاده از شاخصها توانهایی و عالقههمنهد  ،دانهش زیسهت
محیطی و رفتار زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

فرضیه اول :یافتههای مربوط به مناسب بودن دوره آموزشی:

پرسشنامه تهیه شده برا جمعآور دادهها مربهوط بهه مناسهب بهودن
دوره آموزشی برگزارشده شامل  17سؤال اصلی بود که مجموع متغیرهها
رضایت گردشگران از دوره و نگرش آنها بهه دوره ،مناسهب بهودن الگهو
طراحی آموزشی را میآزماید.
برا سنجش مناسب بودن الگو آموزشی ارائهه شهده در مهدیریت
محیط زیست سرخه حصار ،از آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت اسهتفاده
شده است.
همانطور که در جدول  3مالحظهه مهیشهود ،بها توجهه بهه سهطح
معنادار ) (p-value:0.000که مقهدار آن از  0/05کهوچکتر اسهت،
نتیجه میگیریم که در سطح  0/05آزمون ،فرض خنثهی ( )H0مبنهی بهر
برابر میانگین متغیر رضایت با مقدار  3رد میشود و بها بررسهی میهانگین
نمونه متوجه میشویم میانگین متغیر بیشتر از  3بوده است .از طرفی چون
میانگین نمونه  3/98شده است .بهین کهرانهها پهایین و بهاال فاصهله
اطمینان  95درصد برا اختالف میانگین با عدد  3هر دو مثبت است .لهذا
نتیجه میشود که میانگین این متغیر در جامعه مسهاو  3نبهوده بلکهه بهه
طور معنیدار از  3بیشتر است و با توجه به تعریف و نحوه تشهکیل ایهن
متغیر نتیجه میشود که میزان رضایت افراد از دوره مطلوب میباشد.

اطالعات و دادهها
در قسمت تجزیه و تحلیل یافتهها در بخهش اول ابتهدا بهه ارائهه تحلیهل
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جدول  . 1نمودار جنسیت و سن رده بند شده گردشگران پارک جنگلی سرخه حصار
جنسیت * سن رده بندی شده
رده ها سنی

جنسیت

تعداد کل

24-18

31-25

38-32

45-39

52-46

59-53

66-60

74-67

 75سال به باال

زن

24

41

41

43

28

29

25

16

0

247

مرد

17

10

16

4

0

6

2

2

4

61

41

51

57

47

28

35

27

18

4

308

تعداد کل

جدول  .2نمودار جنسیت و تحصیالت رده بند شده گردشگران پارک جنگلی سرخه حصار
جنسیت * تحصیالت
تحصیالت

جنسیت

تعداد کل

ابتدایی

راهنمایی و سیکل

دبیرستان

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

بیسواد

زن

22

33

8

102

9

32

35

6

247

مرد

6

2

8

17

0

18

10

0

61

28

35

16

119

9

50

45

6

308

تعداد کل

جدول  .3آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت
نام متغیر

میانگین

رضایت

3/98

انحراف
معیار

آماره آزمون t

0/52

32/74

سطح
معناداری
0/000

فاصله اطمینان%95
کران

کران

پایین

باال

0/92

1/04

وضعیت
متغیر
مطلوب

نشاندهنده یکسان نبودن میانگین متغیرها در پس آزمون و پهیش
آزمهون مههیباشههد .بهها توجههه بهه میههانگین ،متغیرههها نشههاندهنههده
تأثیرگذار دوره بر متغیرها مورد بررسی میباشند.

فرضیه دوم :یافتههای مربوط به اثرگذاری دوره آموزشی:

پرسشنامه تهیه شده برا جمعآور دادهها اصلی مربوط به اثهر
گذار دوره آموزشی برگزارشده که شامل  24سؤال ارزیابی قبل و
بعد از شرکت در دوره بهود ،در سهه گهروه ارزیهابی دانهش زیسهت
محیطی و توانهایی و عالقههمنهد و رفتارهها زیسهت محیطهی
گردشگران طبقهبند شدند.
در ارزیابینهایی اثرگذار دوره آموزشی از نظر سه گهروه فهوق
میانگین هر گروه قبل و بعد از دوره مورد مقایسه قرار گرفتنهد کهه
در شکل 1مشهود است.
نتایج آزمون من ویتنی در جدول  4ارائه شده است .در سطح
اطمینان  95درصد ،سطح معنادار بدست آمده برا متغیهرهها بها
مقدار  0/05مقایسه شده با توجه به اینکه مقهدار سهطح معنهادار
کمتر از ضریب خطا مورد نظر ( )0/05میباشهد ،فرضهیه خنثهی
( )H0مبنی بر یکسان بهودن میهانگین متغیرهها رد مهیشهود کهه

شکل .1نمودار مقایسه میانگین پیش آزمون ه پس آزمون
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برا بسیار از مردم پارکها ملی و مناطق حفاظت شده تنهها یهک
فرصت برا یادگیر محیط زیست و درحهد اسهت کهه بها محهیط
زیست و تاریخ طبیعی و فرهنگی آن روبرو شوند .این در صورتی اسهت
که تفسیر زیست محیطی برا اغلب گردشگران انگیزها است بهرا
اینکه درباره ارزشها ،نگهرشهها و اقهدامات در مهورد مسهائل زیسهت
محیطی خود سؤال کنند و خود را از عوامل فعال آموزش در نظر گرفته
و در نهایهت رفتارهها اجتمهاعی زیسهت محیطهی آنهها تغییهر کنهد

جدول  .4نتایج آزمون من ویتنی
آماره
نام متغیر
دانش زیست محیطی-پس آزمون –
دانش زیست محیطی-پیش آزمون
رفتار زیست محیطی-پس آزمون -
رفتار زیست محیطی-پیش آزمون
توانایی و عالقه مند -پس آزمون
–توانایی و عالقه مند -پیش
آزمون

سطح

آزمون
Z

معناداری

-15/243

0/0001

-15/251

0/0001

-14/253

0/0001

نتیجه آزمون
تفاوت معنادار بین
گروهها وجود دارد.
تفاوت معنادار بین
گروهها وجود دارد.

).(Skanavis et al.,2010

تفاوت معنادار بین
گروهها وجود دارد.

در پژوهش حاضر آموزش محیط زیست به عنوان یک راهکار
در تغییر رفتارها زیست محیطی گردشگران پارک جنگلی سهرخه
حصار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهه اسهت و بها ارائهه الگهو
طراحی آموزشی محیط زیست با رویکرد سیستمی و بر اساس مدل
 ADDIEو بهکارگیر راهبردها مدیریت محیط زیست ماننهد
فن تفسهیر محهیط زیسهت ،سهعی شهده اسهت الگوهها رفتهار
گردشگران را تغییر دهد.
در این تحقیق فرضیات مطرح شده تأیید گردیهد کهه نشهان
دهنده اثربخشی آموزش محیط زیست در گردشگر و تبهدیل آن
به گردشگر پایدار میباشد .همچنین بر اسهاس مقایسهه صهورت
گرفته بین تحقیق و مقاالت منتشر شده سایر محققین میتوان گفت
که نتایج تحقیق بها نتهایج شهبیر و همکهاران ( ،)1392رضهوانی و
همکاران ( ( Skanavis et al.,2010) ،)1392مطابقت دارد.
شبیر و همکاران ( )1392در پژوهشی بها عنهوان " اثهرات
اجرا برنامهها آموزش زیست محیطی بر طبیعت گرد بر رو
دانشآموزان مدارس لنگرود" ،به بررسی تأثیر اجرا برنامهههها
آموزش زیست محیطی در رفتار و پیوند با طبیعهت دانهش آمهوزان
شهر لنگرود استان گیالن پرداخته است.
یافتهها این پژوهش نیز نشان میدهد که وقتی برنامهها
آموزشی در طبیعت گرد صورت میگیرد ،رفتار زیسهت محیطهی
بهبودیافتها اتفاق میافتد.
در هر دو تحقیق نتیجهگیر نهایی نشاندهنده مثبت بهودن
تأثیر آموزش محیط زیست بر گروه هدف بود .اما تحقیهق فهوق از
نظر جامعه هدف که دانش آموزان هستند و همچنین روش آموزش
که تنها از روش درک حسی در فضها آزاد صهورت گرفتهه اسهت
متفاوت است.
رضوانی و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان "بررسی
میزان تأثیر آموزشها غیررسمی بر آگاهیها محیط زیستی
تورگردانان طبیعتگرد استان گیالن" به بررسی میزان اثربخشی
آموزش محیط زیست و تأثیر آنها بر تورگردانان پرداخته است .که نتایج
آن نشاندهنده تأثیر مهم و مثبت آموزشها غیر رسمی در مبحث

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر اهمیت توجه به آموزش موضوعات زیست محیطی و
روشها کاربرد آن ،برا ارتقاء سطح دانهش زیسهت محیطهی
گردشگران را نشان میدهد.
آموزش محیط زیست عبارت از یک فرایند فعال است که طهی آن
آگاهی ،دانش و مهارتها ارتقاء یافته و منجر به درک ،تعههد ،تصهمیمات
آگاهانه و فعالیتها سازنده برا مدیریت کلیه اجزا بهه ههم آمیختهه
محیط زیست زمین میشود ). (DENR, 2000
9
طبق اصول گردشگر پایدار بر اساس شیوه نامه ،WWF
آموزش افراد با مفاهیم گردشگر پایدار و حمایت از تنوع زیستی
تومم با فعالیتها عملی سبب افزایش کیفیت دستاوردها
گردشگر و گردشگر پایدار میشود.
اکوتوریسم فرمهی از توریسهم پایههریهز شهده براسهاس
طبیعههت اسههت ) .(Zahedi,2003تمرکههز اولیههه اکوتوریسههم
برفراگیر و به دست آوردن تجربه از منابع و عناصر طبیعهت،
منظر ،فلور و فون و حتی عوامل زیست بومی مربوط به محهل
است .اکوتوریسم از درک عجائب طبیعت بدون برجا گذاشتن
اثرات مضر محیطی و با توجه به نیازها مهردم بهومی تحهت
تأثیر مفهوم مدیریت وابسته به خالقیت رفتار میکند .به عقیده
هانی ( )2006از ویژگیها مطلوب اکوتوریسم این اسهت کهه
عالوه بر لذت بخش بودن برا گردشهگر جنبهه آموزشهی نیهز
داشته باشد ( .)Honey, 2006
به عقیده ( )Uzell,1998مناطق حفاظت شده مانند پهارکهها
ملی ،مکانها آموزش حفاظت از محیط زیست میباشند .بها اسهتفاده
از کسب اطالعات از ارگانیسمها و مکانها طبیعی پُر انگیزه و الههام
بخش مردم برا شرکت در حفاظت از محیط زیست هسهتند .در واقهع
9. World Wildlife Fund
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نوجوان نیز ،الگو طراحی آموزشی سیستمی مناسهب و تأثیرگهذار
خواهد بود یا خیر ،پرداخته شود.
همچنین این پژوهش بر رو آموزش تنهوع زیسهتی منطقهه
سرخه حصار به دلیل اهمیت موضوع آن تمرکهز کهرده اسهت کهه
میتواند در پژوهشها دیگر بر رو موضهوعات محهیط زیسهتی
متفاوتی مانند آموزش توسعه پایدار ،مدیریت پسماند ،آلودگی هوا و
یا آموزشها مهارتی دیگر به گردشگران ارائه گردد.
الزمه اجرا موفق دورهها آموزشهی محهیط زیسهت ایهن
است که پارک جنگلی سرخه حصار به سمت یک پارک اکولوژیک
با هدف آموزش محیط زیست سهوق پیهدا کنهد تها مهوارد زیهر در
عرصهها طبیعی آن در نظر گرفته شود:
 .1فراهم کردن امکانات و تسهیالت بهرا برگهزار دورههها
آموزشی محیط زیست مورد نیاز گردشگران؛
 .2بررسی دقیق امکانات و تسهیالت الزم آموزشی برا اجرا
اینگونه دورهها؛
 .3استقرار مرکز بازدیدکنندگان ،مرکز تفسهیر زیسهت محیطهی،
با ها مشهارکتی ،مهزارع آموزشهی ،مراکهز آموزشهی ویهژه
کودکان؛
 .4استقرار وسایل اطالع رسانی در پهنه طبیعت :عالئم کوچهک
یا تابلوها آموزشی شامل پیهامهها کوتهاه و عکهسهها
مرتبط با خصیصهها موجود در سهایت ماننهد :تیهرکهها
چهوبی سهاده ،تیههرکهها شهنیدار  ،پانههلهها کوچههک و
تابلوها بزرگتر محلی.

اکوتوریسم میباشد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد ،همچنین در
هر دو پژوهش به نقش فن تفسیر محیط زیست به عنوان بهترین و
مؤثرترین روش انتقال مفاهیم محیط زیست در مناطق طبیعی اشاره
شده است که با نتایج تحقیق ) (Skanavis et al.,2010نیز
تطابق دارد.
تهیههه بروشههور و در اختیارگذاشههتن گردشههگر نیههز در هههر دو
پژوهش از روشها مؤثر آموزش شناخته شده است امها تحقیهق
فوق از نظر جامعه هدف که تورگردانان هستند بها تحقیهق حاضهر
متفاوت است .همچنین به بررسی محتوا آموزشی زیست محیطی
دورهها آموزشی سازمان میراث فرهنگی پرداخته است ،در حالی-
که تحقیق حاضر یک الگو آموزشی محیط زیست ارائه داده است
که نتایج نشان میدهند شرکتکنندگان در دوره آموزشی از اهداف،
محتوا آموزشی ،زمهان تشهکیل دوره و متناسهب بهودن دوره بها
نیازها آنها رضایت داشتهاند و بهر ایهن اسهاس مهیتهوان گفهت
طراحی آموزش محیط زیست از طریق ارائهه مهدل  ADDIEدر
مدیریت محیط زیست سرخه حصار مناسب میباشد ،همچنهین بهه
دلیل یکسان نبودن میزان میانگین دانش زیست محیطی ،توانایی و
عالقهمند و رفتارها زیست محیطی گردشگران در پس آزمون
و پیشآزمون ،نشاندهنده تأثیرگذار دوره آموزشی بر متغیرهها
مورد بررسی میباشد ولیکن با توجه بهه تحلیهل دادههها آمهار
مربوطه که نشان میدهد در اجرا طرح فوق مشارکت در زنان به
میزان  80/2درصد (نشاندهنده مشهارکت اجتمهاعی بیشهتر زنهان
جوان تا میانسال میباشد) ،پیشنهاد میگردد در پژوهشها بعد
به موضوع اینکه آیا برا گروهها سنی مختلهف ماننهد کهودک و

References:

cfe.cornell.edu].

Abbaspour, M. (2007). “Energy Environment and
Sustainable Development Tehran. Tehran”.
Sharif University Press in persian.
Anowar, H. Siwar, C. & Rabuil, I. (2010).
“Ecotourism
and
Environmental:
An
Opportunity for Bangladesh”. International
Conference on Environmental Aspects of
Bangladesh (ICEAB), (Japan, Sept, 2010). P:
43-44. [Available online at: http://www.
sciencedirect. com].
Bell, S. (2011). “Design for Outdoor Recreation”.
Matinkhah S-H. Isfahan: Isfahan University of
Technology.
Bina. (2006). [Available online at: www.

Blangy, S. (2006). “Ecotourism and ecological
restoration”. Journal for Nature Conservation.
14(3). pp. 233-236.
Clark, D. (2006). “Introduction to Instructional
System Design”. [Available online at:
http://www.nwlink.com/donclark/hrd/sat.html].
Consulting Engineers Use Planning and
Development Alborz. (2013). “Studies with a
focus on Tourism hub”. Tehran. East Forest
Park Sorkhehesar. Tehran: Tehran Urban
Research & Planing Center.
DENR, (2000). “What is Environmental
education”.
[Available
online
at:
41

 در پارک جنگلی سرخه حصارADDIE  طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزش محیط زیست بر اساس مدل،موگوئی و همکاران

http://www.ee.enr.state.nc.us].
Honey, M. (2006). “Forward in Leguide destinations
indigenes”. Francendige editions Montpellier.
Hungerford, H. & Svolk, T. (1990). “Changing
learners behaviour through environmental
education”. The Journal of Environmental
Education. 21(3), pp. 8-21.
Joy, E. P. (2003). “Environmental Education in the
21st Century”. Khorshid-doost, A M. Tehran:
Samt Publishing.
Larsen, K. (1995). “Environmental Waste: Recycling
attitudes and correlates”. The Journal of Social
Psychology. 135(1). pp. 33-38.
Mikaeili, A. & Kiazadeh, Z. (2008). “Ecopark
Design Legislation Development for reviewing
design of Pardisan Park in Tehran”. Journal of
Environmental science and technology.
4(10), pp. 112-126. [Available online at:
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6921387
3910.pdf].
Quimbita and Pavel. (2005). “Assessing On
Environmental Attitude Development Model”.
Factors Influencing Environmental Attitude of
College Student.
Rahnama, M. (2012). “Research on Urban Eco
Park, Mashhad”: Mashhad jehad Daneshgahi publishing.
Rao, P. K. (2006). “Sustainable Development
Economics and Policy”. Yavari A-R. Tehran:
Unversity of Tehran Press.
Razzaghyan, F., Rahnama, M., Tavangar, M. &
Aqajani, H. (2012). “Analysis of ecological
Urban Parks”. Journal of Environmental
Studies. No. 64 [Available online at:
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/5081391
0405.pdf].
Reiser, R. (2007). “Trend and Issues in Instructional

Design in Business and Technology”. Pearson
Education Inc. p. 11.
Rezvani, M., Nojavan, M. & Ekhtiyari Roodsari,
A. (2013). “Study of Effectiveness of
Environmental Informal Trainings for Eco-Tour
Leaders (Case study: Guilan Province)”. Journal
of Environmental Education and Sustainable
Development. 2(5), P: 39-53. [Available online at:
http://www.ee.journals.pnu.ac.ir].
Shobeiri, M. Shamsi Papkyadh, Z. & Ebrahimi, H.
(2013). “Effects of Environmental Education
Programs on Tourism (Case Study: Langaroud
School Students)”. Journal of Tourism Planning
and Development. 7(2). pp. 148-162. [Available
online
at: http://www.tourismpd.journals.
umz.ac.ir/article_594_8afc105041939b8bbe73c
2efe5a0fe27.pdf].
Shobeiri, S., Meiboud, H. & Ahmadi Kamali, F.
(2014). “The brief history of environmental
education and its changes from 1972 to present
in Iran”. International Research in
Geographical and Environmental Education.
23(3). pp. 228-241. [Available online at:
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1
0382046.2014.927169].
Skanavis, C. & Giannoulis, Ch. (2010).
“Improving Quality of Ecotourism through
Advancing Education & Training of Greek
Eco-Tour Guides:The role of Training in
Environmental Interpratation”. TOURISMOS:
An International Multidisci- plinary Journal
of Tourism. 5(2). pp. 49-68. [Available online
at:http://www.chios.aegean.gr/tourism/gourna
l.htm].
Zahedi, SH-A. (2003). “The Principles of
Sustainable Tourism and Ecotourism.” Tehran:
Allameh Tabatabaei University Press.

01

