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 ده:یچک
زیسـت  زیستی مناسب از ضروریات مهم جهـت حفاظـت محـیط   آموزش محیط
زیست این اسـت کـه چگونـه بـا     مسائل آموزش محیط ترینمهماست. یکی از 

زیسـت ایجـاد   راهکارهاي مؤثر تغییر رفتار مشهودي را در افراد نسبت به محیط
ایـن پـژوهش   زیست افزایش داد. کرده و تعهد آنها را نسبت به طبیعت و محیط

ــه  ــأثیر اجــراي برنام ــا محــور هــاي آموزشــی محــیطتــالش دارد ت زیســتی ب
آموزان با طبیعت در شهر تهـران بررسـی   را در رفتار و پیوند دانش گرديطبیعت

نماید. روش پژوهش در این مقاله نیمه تجربی با استفاده از طرح تـک گروهـی   
جامعه آمـاري ایـن   است که بخش عمده آن به شکل میدانی انجام شده است. 

 18آموزان مقطع متوسطه دبیرستان دخترانه شهید مدنی منطقـه  پژوهش دانش
 74تهران هستند که با روش تمام شماري، نمونه آماري در این پژوهش تمامی 

آمـوز دوره دوم متوسـطه ایـن مرکـز آموزشـی انتخـاب شـدند. ابـزار         نفر دانش
اي برگرفتـه از پرسشـنامه   گردآوري اطالعات عالوه بر مشـاهده و پرسشـگري  

است محقق ساخته که روایی آن با استفاده از نظر متخصصـان و پایـایی آن بـا    
ی قـرار گرفـت.   ) موردبررسـ 837/0استفاده از روش کرونباخ (مقدار آلفا برابر بـا  

دو نمونـه وابسـته جهـت مقایسـه      tهاي ها از آزمونداده لیو تحلبراي تجزیه 
و بعد از آزمون، ضریب همبسـتگی و تحلیـل عـاملی    هاي قبل رفتارها و نگرش

 9گویه کـه در   26 استفاده گردید. نتایج نشان داد هر SPSSافزار در محیط نرم
زیستی همراه با بازدیـد  هاي محیططراحی شده بود، پس از آموزش نماگر اصلی

بنـابراین  ؛ آموزان را در پی داشته اسـت ، تغییر نگرش و رفتار دانشگرديطبیعت
، سـبب  گـردي طبیعـت زیستی مبتنی بـر  روي این شیوه آموزش محیط تأکید بر

آموزان با محیط طبیعی خواهد شـد و تعهـد آنهـا را    ایجاد تحول در ارتباط دانش
 .جهت حفظ طبیعت افزایش خواهد داد

 

آموزان دختر، حفظ ، آموزش، دانشگرديطبیعت :يدیکل يهاواژه
 .گیهمبست ،زیست، آزمون تی زوجیمحیط

 

Abstract: 
Appropriate environmental education is one of the 
essential principles for protecting the environment. One 
of the most critical environmental issues of teaching is 
knowing how to use solutions for effective behavior the 
people towards the environment, and their commitment 
to nature and the environment has increased. This study 
attempts to influence the implementation of 
environmental education programs outside the 
classroom (Ecotourism) in the behavior of students in 
Tehran transplantation with nature itself. The research 
method was semi-experimental using the single group 
design that much of it conducted in the field and 
consisted of 74 high school students in the second 
period. Tools for data collection in addition to observing 
interviews from a questionnaire achieved its validity by 
experts reliability by using Cronbach studied 
were(Alpha=0/82) for data analysis by SPSS19 software 
to descriptive statistics from the T-test was used to 
compare the nature will increase. The results showed 
that all 26 questions in 4 whole were designed to change 
attitudes and to change behavior shows significantly. So 
Focus on the way of environmental education could 
make a difference in students' relationship with the 
natural environment will be. Will increase their 
commitment to preserving nature. 
 
Keywords: Ecotourism, Education, Female Students, 
Environmental Protection, Bigeminal T test, Correlation. 
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 مقدمه
ـ  ها، اکوسیسـتم هاي گذشته، انسانطی سال سـرعت و   اهـا را ب

تغییر  ،بشر وسعت بیشتري در مقایسه با هر دوره زمانی در تاریخ
هاي انسـان در  که دخالت يطوربه .)Santos, 2005( اندداده

زیست منجر بـه تغییـر در اکوسیسـتم طبیعـی، تخریـب      محیط
هـاي  هـاي طبیعـی بـه کـاربري    زیسـت و تبـدیل جاذبـه   محیط

که دوري انسان از طبیعـت را بـه    شده استمسکونی و صنعتی 
هـاي  ي از جاذبـه گیـر بنابراین انسان بـراي بهـره  ؛ داشتدنبال 

زنـد  هایی میطبیعی، استراحت و تمدد اعصاب، دست به فعالیت
گرفته است. اکوتوریسـم   نام گرديطبیعتکه در ادبیات فارسی 

اي نسبتاً جدیـد  است و پدیده 1اکولوژیکال توریسماختصار واژه 
در صنعت جهانگردي اسـت کـه فقـط بخشـی از کـل صـنعت       

وتوریسم مسافرتی است که به دهد. اکجهانگردي را تشکیل می
منظور مطالعه، تحسین و سـتایش و کسـب لـذت از سـیماهاي     

هـاي  طبیعی و مشاهده گیاهان و جانوران و آشنایی بـا ویژگـی  
گیــرد فرهنگـی جوامــع محلـی درگذشــته و حـال صــورت مـی    

)Fennel, 1999     اکوتوریسـت یکـی از اشـکال گردشـگري .(
تأکیـد   .طبیعـی دارد هـاي  است که تمرکز بـر بازدیـد از سـایت   

اکوتوریست بر حفظ و نگهداري محیط طبیعی و ایجاد رضـایت  
هـاي طبیعـی اسـت    شـده بـه سـایت   نسبی گردشـگران جـذب  

)Bjork, 2000; Webb, 2002 .( یکی از مسائل روز جهان
هاي افزایش مشکالت و بحرانزیست است. مسأله حفظ محیط

بلندمـدت   و درك پیامـدهاي  سـو یکزیستی در جهان از محیط
دیگـر، باعـث شـد تـا طـی       يزیسـتی از سـو  موضوعات محیط

زیسـت و مسـائل   گذشته اهمیت بحث در مورد محـیط  قرنیمن
الزمه حفاظت از ). Budak, 2005زیستی افزایش یابد (محیط
زیستی در تمامی اقشـار یـک   زیست، وجود اخالق محیطمحیط

سـبت بـه   زیستی رفتار ایده آل بشر نجامعه است. اخالق محیط
محیط زندگی خود اعم از محیط طبیعی، اجتمـاعی و فرهنگـی   

توجه به مسائل و مشـکالت   یجهدرنت ).Ajdari, 2004است (
هـا بـه   زیستی و پی بردن به عواقب نامطلوب آن، انسـان محیط

زیسـتی  حل بـراي مسـائل و مشـکالت محـیط    دنبال یافتن راه
رســاندن بــه کارهــاي اجتنــاب از آســیب برآمدنــد. یکــی از راه

ها بـه  زیست و جلوگیري از تخریب آن، تغییر رفتار انسانمحیط
 ,Quimbita & Pavel( گرانه استابعاد طبیعت يوسوسمت

                                                      
1. Ecological Tourism 

2005 Salehi & Ghaemi Asl, 2014; امـا یکـی از   )؛
نبود دانش کافی و آگـاهی   ،زیستعوامل اساسی تخریب محیط

هـا و  یسـتم گردشگران است که باعث ایجـاد تغییـرات در اکوس  
بازگشت سریع، غیرمنتظره بالقوه احتمال ایجاد تغییرات غیرقابل

است و عالوه بر تخریب محیط، پیامدهاي مهم بـراي سـالمت   
هاي مردمی را به همراه ها و تشدید فقر براي برخی گروهانسان

هـاي  خلـق آگـاهی  ). shobeiri et al., 2014( خواهد داشت
و القـاي رفتـار مسـئوالنه بـا     زیستی در میان گردشگران محیط
-ضـروري و همچنـین نتیجـه طبیعـت     شرطشیزیست پمحیط

 ).Chiu et al, 2013( باشدیگردي م
گردشگري طبیعی در جهان کنونی، صنعتی پاك و سومین  

پدیده اقتصادي پویا و توسعه است کـه پـس از صـنایع نفـت و     
 خودروسازي گوي سبقت را از دیگر صنایع جهانی ربوده اسـت. 

هاي گردشگري در منطقه بیشتر بدیهی است هرچه تعداد جاذبه
باشد، تقاضاي بیشتر بازدیدکنندگان را به همراه دارد و هـر چـه   

پــذیري تعــداد بازدیدکننــدگان بیشــتر باشــد، تخریــب و آســیب
ظرفیت ي ا رود. چراکه هر منطقههاي گردشگري باال میجاذبه

حـداکثر   :اسـت از  تحمل اکولوژیکی متفـاوتی دارد کـه عبـارت   
از هر منطقه به عمل آورد بـدون اینکـه    توانیاي که ماستفاده

اي موجب بروز اثرات منفـی در منـابع شـود و یـا     چنین استفاده
میزان رضایت بازدیدکننده را کاهش دهد، یا اثرات نامطلوبی بر 

 ,Rezvani( جامعــه، اقتصــاد و فرهنــگ آن منطقــه بگــذارد
کـه  اسـت  شده بیان ،شدهاي انجامه). بر اساس پژوهش2009

ها بسیار باالتر از ظرفیت تحمـل  برداري در تفرجگاهمیزان بهره
زمینـه   ریـزي و مـدیریت در  باشد و عـدم برنامـه  اکولوژیکی می

بنـدي منـاطق بـر    گردشگري و نبود محدوده مطالعاتی و سطح
اساس توان اکولوژیکی از خطرات گردشگري طبیعی محسـوب  

). بـا  Hadavi, 1995 & Parsayi et al., 2006شود (می
گذشت بیش از پـانزده سـال از انتشـار اولـین گـزارش جهـانی       

هاي توسعه انسانی در توسعه انسانی، گسترش مفهوم و شاخص
دستور کار قرارگرفته است. تغییر و تحول در این مفهـوم باعـث   

المللـی،  هـاي بـین  هـاي سـازمان  شده است که در همه گزارش
دگی در سطح استاندارد و دسترسی به امکانات مادي آموزش، زن

سـه معیـار توسـعه     و عمر طوالنی همراه با سالمتی بـه منزلـه  
توان گفـت معیـار   توجه قرار گیرند. بدون شک می انسانی مورد

 Babazadeh etاصلی در بین این سه معیار، آموزش اسـت ( 
al., 2013نظام آمـوزش و پـرورش یکـی از     ي). در هر کشور
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هاي اجتماعی است و رسالت این نظـام عـالوه بـر انتقـال     ظامن
میراث فرهنگی و تجارب بشري به نسل جدید، ایجاد تغییـرات  

رفتـار فراگیـران    یـت هـا و درنها هـا، نگـرش  مطلوب در شناخت
سازي و تعلیم و تربیـت در سـنین   که فرهنگ. ازآنجاییباشدیم

ــوزه    ــوزش آم ــر آم ــی اث ــت، بررس ــذارتر اس ــایین اثرگ ــاي پ ه
آموزان و زیست بر روي دانشاکوتوریسمی در حفاظت از محیط

زیستی کشور خواهد سازان نتایج محسوسی بر آینده محیطآینده
گذاشت. پژوهش حاضر باهدف شناخت میزان تأثیر آموزش بـر  

 آمـوزان دانـش  زیسـتی زیسـت و رفتارهـاي محـیط   حفظ محیط
اکوتوریسـمی بـر   هـاي  هاي آمـوزه تا اثر جنبه گرفته استانجام

و به دنبـال   نمایدرفتارهاي محیطی و پیوند با طبیعت را بررسی 
هـاي  باشد: آیا آموزش آمـوزه یافتن پاسخ براي سؤاالت زیر می

زیسـت دارد؟ آیـا آمـوزش    اکوتوریسمی، تأثیري در حفظ محیط
هاي اکوتوریسمی، احساس مسئولیت در جامعـه را جهـت   آموزه

هـاي  کند؟ آیا آموزش آمـوزه می زیست تقویتحفاظت از محیط
کنـد؟ آیـا   اکوتوریسمی، به حمایت از جامعه بـومی کمـک مـی   

هاي اکوتوریسمی، دقت و توجه به محیط اطـراف  آموزش آموزه
 تـري يهاي اکوتوریستی چه اثرات قودهد؟ آموزهرا افزایش می
اي بـین اسـتفاده از   ؟ چـه رابطـه  گذاردیآموزان مبر رفتار دانش

هاي ارتباطی مانند تلفن هوشمند و تبلت با شاخص يهايفناور
که از ترکیب دو واژه اکولوژي و  سمیاکوتور پژوهش وجود دارد؟

روز در حـال گسـترش اسـت.    شده است، روزبـه توریسم تشکیل
 4که رشد صنعت گردشگري در جهان سـاالنه حـدود    يطوربه

 شده که در این میان سـفرهاي اکوتوریسـمی داراي  درصد بیان
درصـدي هسـتند و ایـن نشـانه توجـه روزافـزون بـه         30رشد 

از نظر  رانی). کشور اBeyranvand, 2009اکوتوریسم است (
کشور برتر جهـان   5هاي اکوتوریستی و تنوع اقلیمی جزء جاذبه

توان از این پتانسـیل  که می )Hajiparvaneh, 2009است (
ي موجـب  باال به شکل پایدار حداکثر استفاده را کرد. گردشـگر 

شــود، امــا هرچــه تعــداد ایجــاد اشــتغال و افــزایش درآمــد مــی
هـاي  پـذیري جاذبـه  بازدیدکنندگان بیشتر شود، تخریب و آسیب

هـاي  زیسـتی، آب هاي محیطرود. ناهنجاريگردشگري باال می
ها، هوا و خاك را آلوده ها، اقیانوسها، دریاچهزیرزمینی، رودخانه

اهی و جانوري به علـت آلـودگی و   هاي گیکرده و از تعداد گونه
شـود و سـالمتی   زیستی کاسته مینامساعد شدن شرایط محیط

افتـد. بـا گذشـت    ها به خطر مـی انسان نیز به دلیل این آلودگی
زیستی در سـطح جهـانی،   زمان و محوریت یافتن مسائل محیط

هـاي اساسـی کشـورهاي کوشـا در حفاظـت از      یکی از شاخص
عنوان  ذاري در راستاي آموزش بهگزیست است، سیاستمحیط

بعد سوم توسعه پایداراست. بدون توجه به آموزش، هـر اقـدامی   
زیسـت، مـوقتی و مقطعـی اسـت و     در جهت حفاظت از محـیط 

هـاي محکـم   ساختن هر بنایی هرچند عظیم بدون وجـود پایـه  
 زیست، غیرقابل اطمینان خواهـد بـود  فرهنگ حفاظت از محیط

)Shahbazi & Montazer, 2013   آموزش راهـی بـراي .(
ایجاد دانش، درك، مهارت، توانایی و آگـاهی در میـان افـراد و    

 هاي مختلـف اجتمـاعی نسـبت بـه هـر موضـوعی اسـت       گروه
)Salehi et al., 2013عنوان نهـادي   و پرورش به ). آموزش

تواند در ترویج توسعه پایدار و ارتقـاء ظرفیـت مـردم    کلیدي می
زیسـت و توسـعه موضـوعات    محـیط  براي رسیدگی به مسـائل 

زیستی و اخالقـی و  هاي محیطحیاتی، براي دستیابی به آگاهی
ها و رفتار سازگار با توسعه پایدار و ها و مهارتها و نگرشارزش

گیـري آمـوزش حـائز    همچنین مشارکت مؤثر عموم در تصـمیم 
). در آمــوزش و پــرورش بــه Gough, 2011( اهمیـت باشــد 
اهمیت حفاظـت آن کمتـر اهمیـت داده     و زیستموضوع محیط

زیسـت و  هاي آشنایی با محـیط راه ترینمهمشده است. یکی از 
درك اهمیــت حفاظــت از آن در مــدارس انجــام اردوهــاي     

آموزي است. در این پژوهش به دلیل اهمیت گردشـگري  دانش
نوع گردشگري همراه با آمـوزش و   نی(اکوتوریسم) ا گراعتیطب
هاي آن (اکوتوریسم) مورداستفاده قرار گرفته گیري آموزه کاربه

روش آمـوزش در فضـاي بـاز بـه صـورت کـامالً        نیاست. در ا
مطالب به صورت واقعـی لمـس و درك    یحضوري بوده و تمام

شود و شخص به صورت یک کاوشگر یا محقق عمل خواهد می
آموزان امروز نسل ). بدون شک دانشMeretsy, 2010( کرد

زیست هاي محیطکه با توجه به بحران دهندیآینده را تشکیل م
زیست در دنیاي امروز و دشوار شدن روزافزون حفاظت از محیط

زیستی کره خاکی صـیانت نماینـد،   هاي محیطباید از تمام بنیان
هاي آموزشی متفاوت یک ضرورت بنابراین شناخت نتایج روش

واند تاجتناب است که انتخاب بهترین روش آموزشی میغیرقابل
زیسـت را تربیـت   هاي حامی محـیط هاي متمادي از انساننسل

زیســت و بــا توجــه بــه نقــش و اهمیــت حفــظ محــیط نمایــد.
در ایـن زمینـه در    یمطالعـات  ،ریـ هاي اخسال راهکارهاي آن در

هـاي خـارجی   جهان و ایران انجام شده است. ازجمله پـژوهش 
پالمر سـال  که  پژوهشیتوان به این مطالعات اشاره کرد: در می

زیست به عمل آورد، از نفر از مربیان حفظ محیط 232از  1990
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نفر تجارب دوران  97عوامل گرایش آنها نسبت به کارشان  نیب
نفر، تماس مستقیم با طبیعـت   114هاي باز و کودکی در محیط

مانند راهپیمایی، تماشـاي پرنـدگان، باغبـانی و کاشـتن گـل و      
 ,Myltonعنوان کرده بودند (درخت را در طول دوران زندگی 

2004 & Ebrou&vining, 1992-1994 آنهــــا در .(
که رفتار بازدیدکنندگان بیشتر تحت تأثیر  پژوهش خود دریافتند
شـود تـا از طریـق    زیسـت برانگیختـه مـی   نگرانی درباره محیط

هـا. محققـان مـذکور در    هاي مـالی و یـا دیگـر پـاداش    مشوق
زیستی و گاهی و دانش محیطگیرند که آخود نتیجه می پژوهش

زیسـت و  پـذیري شخصـی بـراي حفـظ محـیط     درك مسئولیت
 Salehiرسـد ( اجراي برنامه بازیافت موفق اساسی به نظر می

& Hemmati, 2013 .(ــروز ــارانش اف در  )2011( و همک
بـه   لیـ هاي جامـد و تما زباله دیپژوهش خود عوامل مؤثر بر تول

قـرار دادنـد.    یکا را موردبررسها در شهر داگونه زبالهکاهش این
بـه کـاهش    شیدر رابطه با تولید زباله و گرا ازیاطالعات موردن

اجتماعی و رفتار خانوارها نسـبت بـه    ـ آن، خصوصیات جمعیتی
هاي جامد از طریق مصاحبه به دست آمد. نتیجـه  مدیریت زباله

حاکی از آن است که تولید زباله خانوارها در شهر داکـا   پژوهش
پـذیرد.  زیسـتی تـأثیر مـی   محیط يهایر معناداري از آگاهطوبه

دهد که بین میزان همچنین نتایج بسیاري از مطالعات نشان می
 ،زیسـتی زیستی، نگـرش و رفتارهـاي محـیط   هاي محیطآگاهی

آیـودجی و   هـاي پـژوهش داري وجود دارد. رابطه مثبت و معنی
) حـاکی از آن  Tsai, 2012 & Ayodeji, 2010تسـاي ( 

در زیستی زیستی و شناخت مسائل محیطست که آگاهی محیطا
متغیر تأثیرگذاري بر رفتارهـاي  آموزان دوره متوسطه، بین دانش

کند که براي اصـالح کـنش   بوده و تأکید میآنها زیستی محیط
زیستی ضروري بوده و تنها در پرتو ایـن  انسانی، آموزش محیط

زیسـتی  حـیط هـاي م نوع آموزش است کـه بسـیاري از بحـران   
تواند شود. افزایش آگاهی میشده و توسعه پایدار محقق میحل

زیستی افراد تأثیر گذاشته و نهایتاً منجر به هاي محیطبر نگرش
زیسـت شـود. همچنـین در    رفتارهاي مسئوالنه نسبت به محیط

هاي نشل و لیگت نشان داده شـد کـه آمـوزش    بررسی آزمایش
طالـب تکمیلـی کـالس از    زیست توأم بـا م ضمن خدمت محیط

مثبـت   يهـا شیآموزان و اتخاذ گرانظر افزایش اطالعات دانش
زیسـت و آگـاهی از نقـش انسـان در برابـر آن،      در قبال محـیط 

به دنبال داشـته اسـت. بـا اسـتفاده از      یتوجهدستاوردهاي قابل
توان گفت معلمینی که دوره آموزش می گتیهاي نشل و لیافته

گـرایش   ،انـد زیست گذرانیـده ش محیطضمن خدمت را در آموز
زیسـت  بیشتري به توسعه افکار مثبت نسبت به موضوع محـیط 

 Chiu). چو و همکـاران ( Hemmati, 2002خواهند داشت (
et al., 2013 جنوب تایوان با بین گردشگران ) در پژوهشی در

سازي معـادالت سـاختاري بـه    استفاده از ابزار پرسشنامه و مدل
ند کـه تصویرسـازي و آمـوزش سـازگاري بـا      این نتیجه رسـید 

گردي باعث ایجاد رفتار مسئوالنه با زیست سایت طبیعتمحیط
زیســت شــده اســت و آمــوزش باعــث افــزایش درك و محــیط

هـاي طبیعـی مقصـد    احساس عـاطفی گردشـگران بـه سـایت    
) در Pedrini, 2015گردد. پدرینی و همکاران (گردشگران می

زیسـت  اکوتوریست و حفظ محـیط پژوهشی به مفاهیم آموزشی 
آنها به این  .شده ساحلی در ریوژانیرو پرداختنددر منطقه حفاظت

هـاي آمـوزش و   نتیجه رسیدند که براي کاهش بار مالی هزینـه 
زیست بهترین راه، اکوتوریست پایدار است. آنهـا در  حفظ محیط

به این نتیجه رسیدند که سن و درآمد افراد رابطـه   خود پژوهش
 می با آموزش اکوتوریست دارد.مستقی
مختلفی در  هايپژوهشدر کشور ایران نیز در حال حاضر  

زمینه انجام شده است. ازجمله: ادهمی و اکبرزاده در بررسی  نیا
زیسـت شـهر تهـران بـا     عوامل فرهنگی مؤثر بر حفـظ محـیط  

ـ پیمایش و تکن پژوهشاستفاده از روش  پرسشـنامه کـه در    کی
انجام شـد، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه       تهران  18و  5منطقه 

کننـده رفتارهـاي افـراد جامعـه اسـت و      فرهنگ عامـل تعیـین  
تک افراد نیز نشـأت گرفتـه از ایـن    زیستی تکرفتارهاي محیط

اثـرات اجـراي    )2014همکـاران ( عامل مهم اسـت. شـبیري و   
را بــر  گـردي طبیعـت زیسـتی بــر  هـاي آمــوزش محـیط  برنامـه 
 tآمده از آزمون دستهاي بهود با دادهآموزان مدارس لنگردانش

وابسته موردپژوهش قراردادند. نتایج این پژوهش نشان داد کـه  
تأثیر به سزایی در تغییر رفتـار محیطـی    ،آموزش در فضاي آزاد

آمـوزان ایجـاد نمـوده اسـت و اجـراي آمـوزش صـحیح        دانـش 
به طبیعت و پیونـد بـا    زیستی سبب ایجاد تحول در تعهدمحیط
نفـر   400که مهـدوي و وزیـري از    پژوهشیر د د.اهد شآن خو

هـاي مختلـف دانشـگاه آزاد واحـد علـوم و      دانشجو از دانشکده
اي انجـام دادنـد،   گیري طبقهتحقیقات با استفاده از روش نمونه

نتایج حاصل نشان داد متغیر آموزش از طریق رسانه، بیشـترین  
ــظ       ــه حف ــبت ب ــجویان نس ــت دانش ــرش مثب ــأثیر را در نگ ت

). Mahdavi & Vaziri, 2010( زیست داشـته اسـت  محیط
مطالعه خود بـه بررسـی نقـش آمـوزش در     در امیرنژاد  رفیعی و
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زیسـت (دریـاي خـزر)    افزایش تمایل افراد به حفاظت از محـیط 
نفـر اعضـاي    400نفر از  200به  پژوهشپرداختند. براي انجام 

همیـت  ، بروشورهایی در مورد دریاي خـزر و ا ینمونه موردبررس
گونـه  نفر دیگر هـیچ  200آن در حفاظت حیات ارائه دادند و به 

بروشـوري تحویـل داده نشــد. نتـایج نشــان داد بـین دو گــروه     
ــی  ــاوت معن ــه حفاظــت از تفکیــک شــده تف ــل ب داري در تمای

 & Salehiزیسـت دریـاي خـزر وجـود داشـته اسـت (      محیط
Ghaemi asl, 2014    مختـاري ملـک آبـادي و همکـاران .( 

در پژوهشـــی بـــه تحلیـــل و بازشناســـی رفتارهـــاي  )2014(
آنهـا بـه ایـن     ،زیستی شهري در شهر اصفهان پرداختنـد محیط

زیستی شهروندان اصفهان نسبت نتیجه رسیدند که رفتار محیط
 تـرین مهمتر شده و ارتباط با طبیعت هاي قبل مسئوالنهبه دهه

ی زیستی شـهروندان اصـفهان  بینی کننده رفتار محیطعامل پیش
زیست بـه  ) آموزش محیط2017کالنتري و سعیدي پور ( .است

شیوه مشارکتی مبتنی بر چهره به چهره و تأکید بر فناوري را از 
 .دانندحضور در طبیعت کاراتر می

طور خالصه نظریات و مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش به
اي نسـبتاً جدیـد در صـنعت    اکوتوریسـم پدیـده  شـود.  بیان مـی 

ت که فقط بخشی از کل صـنعت جهـانگردي را   جهانگردي اس
هـاي  اي از گزینـه دهد. اکوتوریسم از طیف گسـترده تشکیل می

شده است و از یک بازدیـد علمـی تـا یـک بازدیـد      ویژه تشکیل
اتفاقی در یک منطقه طبیعی به عنـوان فعالیـت آخـر هفتـه یـا      

شـود  بخش جنبی از یک مسافرت کلی و طوالنی را شامل مـی 
)Nevillegar, 1975   ــه ــت ک ــافرتی اس ــم مس ). اکوتوریس

ستایش و کسب لـذت از سـیماهاي    منظور مطالعه، تحسین وبه
هـاي  طبیعی و مشاهده گیاهان و جانوران و آشنایی بـا ویژگـی  
گیــرد فرهنگـی جوامــع محلـی درگذشــته و حـال صــورت مـی    

)Fennel, 1999اي را نظران سابقه کاربرد چنین واژه). صاحب
انـد و برخـی سـابقه    ذکر نموده 1980و برخی  1970اواخر دهه 

بـراي تشـریح روابـط     1960کاربرد این واژه را در اواخـر دهـه   
هـاي فرهنگـی   زیست و ویژگیمتقابل بین گردشگري و محیط

اند. هتزر براي تحقق مفهوم توسعه پایـدار چهـار   استفاده نموده
 پیامـد  نیکمتـر  .1انـد از:  ویژگی را ذکر کرده است که عبـارت 

پیامــد منفــی در مــورد  نیکمتــر .2 ؛منفــی بــر محــیط طبیعــی
 .3 ؛هاي فرهنگی و بیشـترین التـزام و احتـرام بـه آنهـا     ویژگی

 هارضایت تفرج کنندگان براي جلب مشارکت آن يساز نهیشیب
منافع اقتصادي براي جوامع میزبان به عقیـده   يسازنهیشیب .4 و

هـاي نامناسـب و   هتزر مفهوم اکوتوریسم در واکنش به رهیافت
زیسـتی  منفی توسعه متداول و نادیده گرفتن مالحظـات محـیط  

هـاي  گرفته است. اکوتوریسم سـفر مسـئوالنه بـه محـیط    شکل
زیست را حفظ و به اقتصاد مـردم بـومی   طبیعی است که محیط

). در تأییـد مطالـب فـوق نلسـون     WTO, 2006کمک کنـد ( 
ریسـم از سـابقه   ) نیز اعتقاد داشت که ایده مفهـوم اکوتو 1994(

که یعنی از هنگامی ،) برخوردار است1960طوالنی (اواخر دهه 
ــد محققــان نگــران برداشــت بــی ــابع طبیعــی بودن رویــه از من

)Fennel, 2006.(    شهرت اکوتوریسم در این است کـه ابـزار
آید و اجرا و توسعه مناسبی براي محافظت از نواحی به شمار می

اهمیــت نــواحی  شیافــزا .1 :دآن نتــایج زیــر را بــه دنبــال دار
 ؛هـا ها و باال بردن ارزش اقتصادي آنشده و اکوسیستمحفاظت

 جـاد یا .3 ؛شـده درآمد مستقیم بـراي نـواحی حفاظـت    جادیا .2
درآمد مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـراي جوامـع محلـی و افـزایش       

گیري تشکیالت شکل .4؛ زیستانگیزه آنها در حفاظت از محیط
شـده در سـطح جوامـع    ز نواحی محافظـت منسجم براي پایش ا

منابع طبیعـی   از فرهنگ استفاده پایدار ارتقاء .5 و ملی محلی و
ــع زیســتی (  ــدات جوام ــاهش تهدی  & Zyuyar, 2014و ک

Rangbar.( 
 تـرین مهـم  ،شـده از اکوتوریسـم  با توجه بـه تعـاریف بیـان   

هاي طبیعی تشویق اي که جهانگردان را به دیدار از جاذبهانگیزه
هـاي کاوشـگر در   کند حس کنجکـاوي توریسـت  ترغیب میو 

هاي گیـاهی و جـانوري نایـاب و ذخـایر     شناخت و مطالعه گونه
تـر آنـان از   طبیعی است که موجب افـزایش و قـدردانی عمیـق   

نهایـت حـس حفاظـت و حراسـت از      شـود کـه در  طبیعت مـی 
کنـد. در  هاي طبیعی را در آنان برانگیخته و تقویـت مـی  محیط

 رنـده یدربرگ و کننـده به معناي احاطـه  طیارسی از محفرهنگ ف
اعم از کشور و شهر و جامعه یا  ،)Moein, 1983جاي آدمی (

) یادشده است. واژه زیسـت، از مصـدر   Amid, 1983خانواده (
شده و به معناي زندگی، زندگانی و حیات اسـت.  زیستن برگرفته

و شـده  زیست، زیستن توسط محـیط احاطـه  در اصطالح، محیط
یا اکولـوژي عمـدتاً بـه     یشناسآن است. بوم رندهیمحیط دربرگ

درباره روابط بین موجودات زنده با یکدیگر و با محـیط   پژوهش
پردازد. هر موجود زنده پیوسته با موجودات زنـده  زندگی آنها می

تحـت   و غیرزنده اطراف خود ارتباط دارد و هرکـدام یکـدیگر را  
یسـتن را احاطـه کـرده، آن را در    دهند. هر آنچه زقرار می ریتأث

تـوان  خود فروگرفتـه و بـا آن درکـنش متقابـل قـرار دارد مـی      
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). Mohammadinya et al., 2013( دیـ زیسـت نام محـیط 
 یزمـان  ریـ زیست و اثرات ناشی از تخریـب آن د موضوع محیط

اي خاص در جهان نیست. است که فقط مشکل کشور یا منطقه
عمده مربوط به وقـایع نـامطلوبی    طوردلیل توجه به این امر، به
زیست جهانی همچـون نـازك شـدن    است که در عرصه محیط

هـا رخ داده اسـت   الیه ازون، گرم شدن زمین و ذوب شدن یـخ 
)Castalls, 2001 امروزه تفاهم عمومی حکایـت از آن دارد .( 

انسـانی را   يزیست باید انسان و رفتارهاحل واقعی محیطکه راه
بایـد بـه دنبـال    به آن باشـد و انسـان مـی   شامل شده و متکی 

زیست بلکـه بـراي محیطـی بـراي     فقط براي محیطپایداري نه
زیست بتوانند هاي اقتصادي خود باشد تا بشریت و محیطفعالیت

). ایجـاد  Benson, 2003تـري داشـته باشـند (   طوالنی ندهیآ
زیست تا حـد  نگرش مثبت در افراد یک جامعه نسبت به محیط

هاي حفاظـت از  تواند به بهبود میزان اثربخشی برنامهزیادي می
، کمک نمایـد. ضـمن اینکـه ارتبـاط بـا طبیعـت،       ستیزطیمح

زیسـتی اسـت   بینـی کننـده رفتارهـاي محـیط    پـیش  تـرین مهم
)Kalantari & Saeidipour, 2016هاي اخیر به سال ). در

دلیـل تخریــب و از بــین رفــتن منــابع طبیعــی خــاص و بــراي  
گسترش تخریبات و حفاظت از منابع موجود، اکثـر  جلوگیري از 

هـا گـرایش   سـازي انسـان  هاي آمـوزش و آگـاه  جوامع به روش
 Rezvani etدانـد ( و حفاظت پایدار را درگرو آن می داکردهیپ

al., 2014     آموزش داراي حیطـه کـاربردي وسـیعی اسـت و .(
طـور رسـمی و   شود که بههایی اطالق میطورکلی به فعالیتبه

ــز بــراي فعالیــت غیر هــایی ماننــد رســمی بــراي آمــوختن و نی
اي و آمـوزش از راه دور انجـام   هاي برنامـه خودآموزي، آموزش

هـــاي ). هـــدف از آمـــوزشSafavi, 2007پـــذیرد (مـــی
هاي عمـومی در  اند از افزایش سطح آگاهیزیستی عبارتمحیط

هـاي احتمـالی و ایجـاد    حلزیست و ارائه راهمورد مسئله محیط
اي براي مشارکت آگاهانه و فعاالنه کل اعضـاي جامعـه در   هپای

زیست و استفاده عاقالنه و محتاطانه از منابع محافظت از محیط
هـاي  هـاي حفـاظتی، ایـده   ). بهترین ایدهJoy, 2003( یعیطب

مشــارکتی هســتند کــه در تعریــف اکوتوریســم اهــداف حفــظ  
انـد از  توزیست کامالً رعایت شده است. اکوتوریسـم مـی  محیط

زیسـتی، بازدیدکننـدگان را آمـوزش دهـد. درواقـع      نظر محـیط 
زیسـت بـوده و   تواند دلیلی براي حفاظت محـیط اکوتوریسم می
تواند شده را تحت حمایت قرار دهد و آموزش میمنطقه حفاظت

 Rezvaniجنبه همکاري گردشگري محسوب شود ( ترینمهم

et al., 2014ي و استفاده زیست و نگهدار). حفاظت از محیط
ــراي  ژهیــهــاي طبیعــی موجــود در آن بــه وبهینــه از جاذبــه ب
گونه کشورها این رونیتوسعه پرهزینه است. ازاکشورهاي درحال

بایست اکوتوریسـم  ها میبراي تأمین منابع مالی و جبران هزینه
هاي طبیعی هاي ملی خود و مناطقی که داراي جاذبهرا در پارك

تنهـا  ). چنین حرکتی نهRezvani, 2002هستند ترویج دهند (
ـ یتمایل و تالش مردم را در پی یافتن آرامـش، خلـوت گز   و  ین

دهد بلکه این فرصت را نیز به وجـود  تماس با طبیعت نشان می
آورد که آنها با میراث طبیعـی خـود و دیگـران آشـنا شـوند.      می

توانـد بـه عنـوان    هـاي اکوتوریسـم در هـر منطقـه مـی     فعالیت
لی براي خودگردانی منطقه و حفاظـت از آن مطـرح   مکانیسم ما

روسـتاییانی کـه در طبیعـت و در     معمـوالً  کـه ییشود و ازآنجـا 
انـد داراي  هاي ملـی سـاکن  شده و پاركنزدیک مناطق حفاظت

هاي اقتصادي پایـدار زیـادي ندارنـد،    درآمد کم هستند و گزینه
 تواند بـراي ایـن دسـته مـردم گزینـه اقتصـادي      اکوتوریسم می

توانند به عوامل اجرایی مـؤثر در  می مناسبی باشد و این بومیان
حفاظت از مناطق طبیعی تبدیل شوند چراکه رفاه آنـان وابسـته   

 ,Nevillegarزیسـت خواهـد بـود (   به حفـظ کیفیـت محـیط   
). نکته دیگر اینکه چنین نگرشـی موجـب بیـدار شـدن     1975

واهد زیست خاذهان عمومی براي اهمیت حفظ و حراست محیط
 ).Eddington, 1996شد (

، باشدیزیست بسیار گسترده مشالوده ادبیات آموزش محیط
هاي آموزشی در مـدارس یـا   بر روي گروه هاپژوهشبسیاري از 

انـد. بـا ایـن    هاي دیگر در درجه اول جوانان تمرکز کردهفعالیت
وجود، بسیاري از محققان عقیده دارند که گردشگري آموزش و 

زیستی را در پی دارد. موضوع موردبحث هیم محیطیادگیري مفا
زیسـتی و  آمـوزان بـه مسـائل محـیط    روز این است کـه دانـش  

مند شوند، به این امید که این عالقـه  زیست جهان عالقهمحیط
هـاي واردشـده بـه    آموزان بتوانـد تـا حـد زیـادي آسـیب     دانش
). نیوهـاوس  Kimmel, 1999زیست را درمـان نمایـد (  محیط

از فقدان عالقه جوانان به مسائل طبیعـی جهـان ابـراز    ) 1990(
نگرانی کـرده اسـت، او علـت ایـن کمبـود را رویکـرد تحلیلـی        

کند چگونـه  دارد. وي تأکید میشناسی اظهار میآموزش زیست
هـاي  آموزان به درك و ارج دهی به سیستمبدون تشویق دانش

طبیعی از خطرات طبعیت جلـوگیري شـود؟ در وضـعیت فعلـی     
نخـورده  ان مردم کمتر و کمتر یک اکوسیستم سالم و دسـت جه

ایـن موضـوع بـراي حفـظ      ننـد یبیدر زندگی روزمـره خـود مـ   
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). Newhouse, 1990زیسـت بسـیار کلیـدي اسـت (    محـیط 
 انـد زیستی باهم گره خوردهاکوتوریست و آموزش مفاهیم محیط

ــت  ــت طبیع ــوزش  و موفقی ــدون آم ــردي ب ــب  گ ــاي مناس ه
 ).Bhuiyan et al., 2010شود (یزیستی حاصل نممحیط

 
 ی پژوهششناسروش

 بـود نیمه تجربی با استفاده از طرح تک گروهی روش پژوهش 
هاي آمـوزش  که به شکل میدانی براي بررسی اثربخشی برنامه

توســعه رفتارهــاي مثبــت  آن بــر حفاظــت از زیســت ومحــیط
 آمـوزان دختـر  در بین دانـش  طبیعت، ارتباط با زیستی درمحیط

گـردي و  هـاي طبیعـت  ره متوسطه انجام شد. آموزش آمـوزه دو
هـاي  آموزان همراه با حضور آنها در عرصـه زیستی دانشمحیط

 1طبیعی انجام گرفت. مدل مفهومی پژوهش در شکل شـماره  
 نمایش داده شده است.

 

 
مدل مفهومی پژوهش، آموزش و تغییر نگرش و . 1شکل 

 آموزانزیستی دانشهاي محیطاندیشه
 

آمـوزان دختـر مقطـع    جامعه آمـاري ایـن پـژوهش دانـش    
باشد کـه ایـن جمعیـت در سـال     متوسطه شهرستان تهران می

 Salanameآموز بوده است (نفر دانش 165072، برابر با 1391
Amari Ostan Tehran, 2013گیــري و نمونــه ). روش

آموزان محاسبه حجم نمونه با توجه به اینکه جامعه آماري دانش
متوسطه دبیرستان بودند از روش تمام شماري اطالعـات  مقطع 

آمـوز مشـغول بـه    نفـر دانـش   74آوري و در نهایـت همـه   جمع
تحصیل مقطع متوسطه دبیرستان دخترانه شهید مـدنی منطقـه   

 ).N =74تهران انتخاب گردیدند ( 18
رفتـه   کاربهاستفاده از پرسشنامه محقق ساخته، ابزار اصلی 

سؤال مبتنـی بـر شناسـایی     26شامل  در این پژوهش است که
هـاي  مهارت و گرایش ایجاد به منظورتوضیح مفاهیم  ها،ارزش

 هـاي میـان انسـان،   شـناخت وابسـتگی   بـراي درك و  موردنیاز

هـایی اعـم از   همچنین فعالیت زیست پیرامون ومحیط فرهنگ،
هـاي حـافظ و حـامی    گیـري جهـت عضـویت در گـروه    تصمیم
ي که پنج گزینـه  ادرجهپنجلیکرت زیست بر اساس طرح محیط

یـاد و خیلـی زیـاد را دارا    ، زيتـا حـدود   ،انتخابی خیلی کم، کم
در ایـن پـژوهش    کاررفتـه بـه هـاي  هیـ گو است، طراحی گردید.

هاي گذشـته و نظریـات مطـرح دربـاره ایـن      منطبق با پژوهش
هـایی منطبـق بـر    باشد که با اضـافه نمـودن گویـه   موضوع می

کمیل گردید. براي تعیین روایـی صـوري و   نظرات کارشناسان ت
ــاتید و    ــار اس ــنامه در اختی ــدین نســخه از پرسش ــوایی، چن محت

زیسـت قـرار   و محیط گرديطبیعتکارشناسان امر گردشگري، 
داده شد و بـر حسـب پیشـنهادهاي آنهـا تصـحیحات صـورت       

 شـد و  پذیرفت. روایی آن توسط متخصصان اکوتوریسـم تأییـد  
از روش آلفاي کرونبـاخ موردبررسـی قـرار    پایایی آن با استفاده 

هـا و ترکیـب   . براي شناسایی عامـل )Alpha=0.837(گرفت 
هـاي اصـلی)   هاي اصلی (روش مؤلفهآنها از روش تحلیل عامل

عامـل اصـلی    9مجموع گویـه هـا بـه     جهیدرنتاستفاده شد که 
 افـزار هـا از بسـته نـرم   و تحلیـل داده  تقسیم شدند. براي تجزیه

SPSS توصیفی و اسـتنباطی از تحلیـل    منظور انجام آمار به و
وابسـته جهـت مقایسـه     t عاملی، ضریب همبسـتگی و آزمـون  

هـا قبـل از انجـام طـرح     مقادیر میانگین و انحـراف معیـار داده  
شـد.   کـاربرده بـه گرا و بعـد از انجـام طـرح    گردشگري طبیعت

ــتهپرسشــنامه  ــدههی ــار   ش ــل از انجــام گردشــگري در اختی قب
آوري گردیـد. در  موزان قـرار گرفـت و پاسـخ آنهـا جمـع     آدانش

گـرا در محـیط   ي آموزشی گردشگري طبیعتهادورهمرحله بعد 
آموزان (نمونه) برگزار شد سپس براي بار دوم پاسـخ  براي دانش

تـا   آوري گردیـد آموزان به سؤاالت پرسشنامه جمعهمان دانش
حفاظـت از   میزان تغییر نگرش و تغییر رفتار آنها بـه طبیعـت و  

ي آموزشـی گردشـگري محاسـبه    هـا دورهزیست پس از محیط
 گردد.

از تحلیـل   پـژوهش براي مشخص کردن متغیرهاي اصـلی  
ي اصلی استفاده گردید. هدف هامؤلفههاي اصلی با روش عامل

عاملی، مطالعه نظم و ساختار موجود  شناسی تحلیلاصلی روش
ــت (   در داده ــره اس ــد متغی ــاي چن  Tucker & Macه

Callum,1997هــاي ) یعنــی تعیــین تعــداد و ماهیــت عامــل
 & Tukerسـطح ( هـاي  مشترك و انگاره تأثیر آنها بر ویژگی

Mac Callum, 1997.(    تحلیل عاملی به عنـوان عضـوي از
هایی اسـت  خانواده فرضیه خطی عمومی چندگانه، ازجمله روش
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 :هاي تحلیل رگرسیون چندگانه را داردفرضکه بسیاري از پیش
اي، فاصـله اي یا شـبه هاي فاصلهاالمکان دادهروابط خطی، حتی

متغیرهاي کوتاه و مختصر شده، فقدان رابطه چنـد هـم خطـی    
ها، توزیع نرمـال چنـد متغیـره بـا هـدف آزمـون       باال بین عامل

). براي تعیین و تشخیص مناسب Garson, 2001داري (معنی
و... استفاده  1KMOها براي تحلیل عاملی از ضریب بودن داده

 شد.
 Bartlett's Test of Sphericity و KMOآزمون . 1جدول 

 مقدار نام ضریب
Kmo 914/0  

Approx.Chi-Square 759/1659  
Df 253 

Sig. 000/0  
 

همواره بین صفر و یک در نوسان است که  KMOضریب 
مقادیر کم ایـن ضـریب بیـانگر همبسـتگی بـین زوج متغیرهـا       

تغیرهاي دیگر تبیـین شـود و کـاربرد تحلیـل     تواند توسط منمی
کمتـر از   kmoمقـدار   که یصورتعاملی قابل توجیه نباشد. در 

ها براي تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگـر  باشد داده 5/0
باشد در اسـتفاده از تحلیـل عـاملی     69/0تا  5/0این مقدار بین 
زرگتـر  ب 7/0مقـدار آن از   کـه  یصـورت امـا در  ؛ احتیاط باید کرد
ها براي تحلیل عـاملی  هاي موجود در بین دادهباشد، همبستگی

 به دست 914/0برابر  kmo مناسب خواهد بود. در این پژوهش
ها بـراي تحلیـل عـاملی در وضـعیت     دهد دادهآمد که نشان می

 بسیار خوبی قرار دارند.
ها براي تحلیـل عـاملی   براي اطمینان از مناسب بودن داده

هایی که پایـه تحلیـل قـرار    ه ماتریس همبستگیافزون بر اینک
نیسـت، بایـد از آزمـون کرویـت      صـفر گیرند در جامعه برابر می

کـه   آزمایـد می استفاده کرد. آزمون بارتلت این فرضیه رابارتلت 
اي بـا  متعلـق بـه جامعـه    شـده مشاهدههاي ماتریس همبستگی

را . آزمون بارتلت این فرض صـفر  استي امتغیرهاي ناهمبسته 
ریس ها، یـک مـات  کند که آیا ماتریس همبستگی دادهآزمون می

: آزمـون  1شـماره  بنـا بـر جـدول     ؟واحد و همانی است یا خیـر 
برخوردار است یعنـی   000/0داري کرویت بارتلت از سطح معنی

ها یک ماتریس واحد و فرضیه صفر که ماتریس همبستگی داده
عاملی بر روي کل  شود. نتایج اولیه تحلیلهمانی نیست رد می
ها با اسـتفاده از مـاتریس   استخراج عامل .سؤاالت انجام گرفت

                                                      
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

با استفاده از مـاتریس   .آمد به دستها همبستگی میان شاخص
هـا  عاملی، عوامل مشترك و اهمیت نسبی هر یـک از شـاخص  

معین گردید و سپس بردارهاي ویژه بـراي تمـامی پارامترهـاي    
استفاده از چرخش واریمـاکس   عامل اصلی با 9ویژه محاسبه و 

 استخراج شد.
اولیه و چرخش یافته تحلیل  شدهاستخراجهاي مؤلفه. 2جدول 

 عاملی
 استخراج اولیه 

 درصد تراکمی انسیدرصد وار کل نام عامل

 818/20 818/20 413/5 اول
 279/33 461/12 24/3 دوم

 574/41 295/8 157/2 سوم

 668/48 093/7 844/1 چهارم

 413/54 746/5 494/1 پنجم
 963/59 55/5 443/1 ششم
 764/64 801/4 248/1 هفتم
 213/69 449/4 157/1 هشتم

 063/73 85/3 001/1 نهم

 استخراج بعد از چرخش واریماکس

 درصد تراکمی درصد واریانس کل نام عامل

 754/13 754/13 576/0 اول
 082/25 328/11 945/0 دوم
 406/36 324/11 944/0 سوم

 945/43 539/7 96/0 چهارم

 271/50 327/6 645/0 پنجم

 5/56 229/6 62/0 ششم
 528/62 028/6 576/0 هفتم
 012/68 484/5 426/0 هشتم
 063/73 051/5 313/0 نهم

 

 2اي طبـق شـکل   مقدار ویژه هر عامل در نمـودار صـخره  
براي تعیین بهینه عوامـل نشـان داده شـده اسـت. در حقیقـت      

عامل بوده و از عامل نه به بعـد شـیب    9ي شیب تند عوامل رو
به بعد کمک چندانی  9هاي نمودار مالیم میشود، بنابراین عامل

بـه ایـن ترتیـب تعـداد      .کننـد به تحلیـل هـاي پـژوهش نمـی    
 عامل کاهش یافت. 9شاخص به  26ها از شاخص
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 هاي اصلیتحلیل عاملی و وزن هر عامل و عامل. 3جدول 
نام عامل 

زیستی طمحی
– 
 گرديطبیعت

 نام متغیر
وزن 
 عاملی

 عامل تلمیحی

 731/0 نیسرنشتک نیاز ماش استفاده میزان
 831/0 حداقل مصرف آب در زندگی شخصی

 857/0 ها در محیط طبیعیجا گذاشتن زبالهه عدم ب
هـا در محـیط   احساس ناراحتی از مشاهده زبالـه 

 طبیعی
637/0 

عامل 
 انگیزشی

 869/0 زیستشکار حیوانات در محیط جلوگیري از
 740/0 زیستمحیط حفاظتهاي در کمپین فعالیت
 781/0 زیستمحیط مباحث بر یادگیري انگیزه میزان

عامل 
 آوريپیام

 747/0 هاي رهاشده در محیط طبیعیآوري زبالهجمع
 793/0 زیستکنندگان محیطتذکر به آلوده

عامل کارایی/ 
 واکنشی

 701/0 زیستر گردش علمی در آموزش محیطمیزان اث
ــزه ــت انگیـ ــابع  در حفاظـ ــیاز منـ ــا  طبیعـ بـ
 گرديطبیعت

781/0 

و  جسـم در سـالمت   گـردي طبیعـت  اثـر  میزان
 جان.

758/0 

 عامل اعتباري
 66/0 .زیستمحیط به مربوطبر مباحث  تمرکز
در  زیسـتی محـیط  عوامـل  تأثیر به اعتقاد میزان
 .یزندگ

865/0 

 امتداديعامل 

 543/0 .زیستمحیط حفظ در کوشش میزان
 894/0 بیزاري از تغییرات کاربري در محیط طبیعی

 648/0 عدم استفاده از چوب درختان در محیط طبیعی
 884/0 عدم چیدن گل

عامل 
 پیوستگی

 676/0 لذت در محیط طبیعی
هـاي  سـازي محـیط  هاي پاكشرکت در فعالیت

 طبیعی
613/0 

عامل 
 شی/محلینگر

 اهمیت به جوامع محلی
855/0 

 عامل اشتیاقی

 862/0 گرديطبیعتمیزان توجه به پیرامون در 
میـــزان اســـتفاده از وســـایل الکترونیکـــی در 

 گرديطبیعت
830/0 

 538/0 میزان توصیف شما از آخرین سفر خود
 

 
حـذف   5/0است سواالتی با مقـدار اشـتراك کمتـر از     ذکرقابل

همراه با وزن عاملی مشخص هستند. بـا   3دول گردید که در ج
ارتباط  کنندهانیبتوجه به اینکه ضریب همبستگی بین گویه ها 

هـا  ماهیت نظري سؤاالت عامـل  ند،نزدیک و متقارن با هم بود
 گذاري شدند.نام

 
 هانمودار اسکري گراف براي تعیین تعداد عامل. 2شکل 

 هاي پژوهشیافته
سطح آماري توصیفی و آمـار اسـتنباطی    هاي پژوهش در دویافته

فراوانـی گویـه    ،4مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جدول شماره 
را بـه تصـویر کشـیده اسـت. ایـن جـدول        هاها و توصیف گزینه

قبـل و بعـد از انجـام طـرح      نـه یهـر گز ي را برافراوانی گویه ها 
دهـد.  طبیعی نشـان مـی   طیدر محهاي اکوتوریسم آموزش آموزه

از اجـراي طـرح    و بعـد ی تغییرات در فراوانی گویه هاي قبل تمام
آمـوزان نسـبت   دانش رفتار مثبت جهیو درنتنگرش  رییاز تغحاکی 

 مالحظـه  4طور که در جدول شماره زیست است. همانبه محیط
ي انـه یگزدهندگان بـه سـؤاالت طبـق طیـف پـنج      شود پاسخمی

انـد کـه برخـی    لیکرت (بین خیلی کم تا خیلـی زیـاد) پاسـخ داده   
انـد بـدین   جنبه مثبت داشته ها،از آنسؤاالت جنبه منفی و برخی 

ترتیب اثر تحلیلی گویه هاي منفی معکوس گردید. بـا توجـه بـه    
هاي آموزش تمام گویه ها در وضعیت قبلدر وضعیت این جدول، 

گزینـه خیلـی زیـاد بسـیار محـدود       ،زیستیو محیط گرديطبیعت
هــاي در وضـعیت بعـد از آمـوزش    بالًمتقــاگـردد و  مشـاهده مـی  

 گزینه خیلی کم وجود ندارد. ،گرديطبیعتزیستی و محیط
زیسـتی بـر   هاي محـیط براي سنجش میزان اثرگذاري آموزه

وابسته استفاده شد. بر اساس ایـن   Tآموزان از آزمون رفتار دانش
هاي پژوهش نسبت به وضعیت قبل از آمـوزش  تمام گویه ،آزمون

اخـتالف فاحشـی دارنـد. بـا توجـه بـه        000/0داري با سطح معنا
تا  612/0مثبت بوده و بین  ،هاهمه گویهبراي تفاوت میانگین که 

بـدین گونـه اسـت کـه      آزمـون استنباط این  .متفاوت است 79/1
ي بــر رفتــار و افکــار ریچشــمگزیســتی اثــر هــاي محــیطآمــوزه
ذکور در آزمون م Tآموزان داشته است. مقدار زیستی دانشمحیط
تـا   612/0طـرح  ، انحـراف از میـانگین قبـل از    12تـا   52/3بین 
 ریـ متغ 917/0تـا   545/0و انحراف میانگین بعد از طـرح   355/1

 است.
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 هافراوانی گویه ها و توصیف گزینه. 4جدول 

 وضعیت سؤال
خیلی 

 کم
 زیاد تاحدي کم

خیلی 
 زیاد

 مجموع

 زیستتمرکز بر مباحث محیط
 74 0 40 28 6 0 قبل
 74 21 44 9 0 0 بعد

 زیست.میزان انگیزه بر یادگیري مباحث محیط
 74 0 36 30 5 3 قبل
 74 14 48 12 0 0 بعد

 زیستانگیزه یادگیري حفاظت از محیط
 74 2 30 32 9 1 قبل
 74 31 39 4 0 0 بعد

 زیست بر زندگیمیزان اعتقاد به اثرات محیط
 74 1 28 38 6 1 قبل
 74 26 39 9 0 0 بعد

 زیستتالش براي حفظ محیط
 74 0 40 26 6 2 قبل
 74 19 47 8 0 0 بعد

 زیستجلوگیري از شکار حیوانات در محیط
 74 0 34 25 10 5 قبل
 74 18 47 9 0 0 بعد

 زیستهاي حفاظت از محیطفعالیت در کمپین
 74 4 13 19 38 0 قبل
 74 35 35 4 0 0 بعد

 ر محیط طبیعیبیزاري از تغییرات کاربري د
 74 1 6 21 44 2 قبل
 74 43 26 5 0 0 بعد

 نیسرنشتک يعدم استفاده از خودرو
 74 1 49 15 6 2 قبل
 74 34 34 6 0 0 بعد

 حداقل مصرف آب در زندگی شخصی
 74 1 28 23 18 4 قبل
 74 14 49 11 0 0 بعد

 هاي رهاشده در محیط طبیعیآوري زبالهجمع
 74 0 24 24 20 5 قبل
 74 12 48 14 0 0 بعد

 زیستکنندگان محیطتذکر به آلوده
 74 0 4 17 52 1 قبل
 74 42 28 4 0 0 بعد

 ها در محیط طبیعیبجا گذاشتن زباله
 74 5 2 20 47 0 قبل
 74 0 0 8 23 43 بعد

 عدم چیدن گل
 74 0 4 21 49 0 قبل
 74 0 0 4 30 40 بعد

 حیط طبیعیعدم استفاده از چوب درختان در م
 74 0 56 15 3 0 قبل
 74 45 34 5 0 0 بعد

 ها در محیط طبیعیاحساس ناراحتی از مشاهده زباله
 74 5 18 23 22 6 قبل
 74 9 30 23 12 0 بعد

 هاي طبیعیسازي محیطهاي پاكشرکت در فعالیت
 74 1 9 28 27 9 قبل
 74 15 40 16 3 0 بعد

 اهمیت به جوامع محلی
 74 8 10 8 26 22 قبل
 74 24 41 8 1 0 بعد

 لذت در محیط طبیعی
 74 25 40 6 1 2 قبل
 74 52 20 2 0 0 بعد

 زیستمیزان اثر گردش علمی در آموزش محیط
 74 1 47 22 3 1 قبل
 74 37 31 6 0 0 بعد
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 زیستدر آموزش محیط گرديطبیعتمیزان اثر 
 74 28 35 9 1 1 قبل
 74 50 21 3 0 0 بعد

 بر سالمت گرديطبیعتن اثر میزا
 74 1 53 12 6 1 قبل
 74 33 34 7 0 0 بعد

 گرديطبیعتمیزان توجه به پیرامون در 
 74 18 44 9 2 2 قبل
 74 29 22 15 6 2 بعد

 گرديطبیعتمیزان استفاده از وسایل الکترونیکی در 
 74 0 34 29 9 2 قبل
 74 17 40 17 0 0 بعد

 رديگطبیعتتوجه به عناصر 
 74 1 14 51 5 3 قبل
 74 12 48 14 0 0 بعد

 

و  وابسته tهاي اکوتوریسم در محیط طبیعی با استفاده از هاي آموزش آموزهطرح برنامه از انجام و پسآموزان پیش نتایج آزمون دانش. 5جدول 
 معیار و انحراف هانیانگیم سهیمقا

سؤاالت پرسشنامه جهت بررسی میزان تغییر نگرش 
 T آموزانشدان

انحراف 
 بعد معیار

 طرح از

انحراف 
 قبل اریمع

 از طرح

تفاوت 
 میانگین

میانگین 
 بعدازطرح

میانگین 
از قبل 
 طرح

sig 
 میزان خطا

 000/0 44/3 14/4 719/0 664/0 623/0 04/6 زیستتمرکز بر مباحث محیط
 000/0 36/3 03/4 672/0 743/0 616/0 50/5 زیستانگیزه یادگیري حفاظت از محیط

 000/0 28/3 36/4 078/1 766/0 601/0 79/8 زیست بر زندگیمیزان اعتقاد به اثرات محیط
 000/0 31/3 22/4 906/0 732/0 654/0 72/7 زیستتالش براي حفظ محیط

 000/0 41/3 14/4 734/0 729/0 614/0 55/5 زیستجلوگیري از شکار حیوانات در محیط
 000/0 16/3 11/4 953/0 912/0 620/0 81/6 زیستز محیطهاي حفاظت افعالیت به کمپین

 000/0 20/3 45/4 250/1 929/0 589/0 66/8 بیزاري از تغییرات کاربري در محیط طبیعی
 000/0 50/3 52/4 016/1 777/0 617/0 25/8 نیسرنشتکعدم استفاده از خودرو 

 000/0 52/3 38/4 857/0 8/0 658/0 93/6 حداقل مصرف آب در زندگی شخصی

 000/0 31/3 22/4 906/0 732/0 654/0 72/7 هاي رهاشده در محیط طبیعیآوري زبالهجمع
 000/0 05/3 00/4 953/0 967/0 591/0 02/8 زیستکنندگان محیطتذکر به آلوده

 000/0 94/2 94/3 00/1 982/0 592/0 29/7 ها در محیط طبیعیعدم بجا گذاشتن زباله
 000/0 64/3 50/4 859/0 622/0 617/0 06/8 عدم چیدن گل

 00/0 42/3 50/4 078/1 887/0 690/0 53/7 عدم استفاده از چوب درختان در محیط طبیعی
 00/0 55/3 52/4 969/0 615/0 591/0 53/8 ها در محیط طبیعیاحساس ناراحتی از مشاهده زباله

 00/0 69/3 58/4 891/0 612/0 560/0 91/8 هاي طبیعیسازي محیطهاي پاكشرکت در فعالیت
 00/0 86/2 38/3 516/0 082/1 917/0 72/2 اهمیت به جوامع محلی
 00/0 42/2 22/4 79/1 355/1 678/0 12 لذت در محیط طبیعی

 00/0 91/3 73/4 828/0 921/0 479/0 083/7 زیستمیزان اثر گردش علمی در آموزش محیط
 00/0 61/3 45/4 844/0 657/0 641/0 86/7 یستزدر آموزش محیط گرديطبیعتمیزان اثر 
 00/0 22/4 64/4 422/0 826/0 545/0 52/3 بر سالمت گرديطبیعتمیزان اثر 

 00/0 62/3 38/4 762/0 728/0 658/0 91/6 گرديطبیعتمیزان توجه به پیرامون در 
 00/0 52/3 30/4 781/0 713/0 683/0 57/6 گرديطبیعتمیزان استفاده از وسایل الکترونیکی در 

 00/0 27/3 02/4 750/0 782/0 701/0 25/5 گرديطبیعتتوجه به عناصر 
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و قبل  ،آموزاننتایج استنباطی آزمون دانش 5جدول شماره 
هـاي اکوتوریسـم را نشـان    از انجـام طـرح آمـوزش آمـوزه     بعد
هاي انجام شده در خـارج  بیانگر آن است که فعالیت که دهدمی

ي در حوزه زیآمتیموفقطور در محیط طبیعی به از کالس درس
زیسـت  رفتارهاي محیطی آنان در ارتبـاط بـا طبیعـت و محـیط    

تغییر نگـرش و رفتـار    ،هاتمامی حیطه و درتأثیرگذار بوده است 
است. در مجموع  و توجهمثبت پس از انجام آموزش قابل تأمل 
از بعـد   نیانگیـ و م 37/3میانگین قبل از اجراي طـرح آمـوزش   

و رفتـار   نگرش رییتغکه نشان از  است آمدهدستبه 28/4طرح 
طـور  همان .)است شدهمحاسبه 5 آموزان دارد (میانگین ازدانش

ها تفاوت میانگین شود، اکثر گزینهمی ) مشاهده3که در جدول (
تغییـر نگـرش    دهنـده نشـان دهند کـه  ی را نشان میتوجهقابل

بین بیشترین  نیدر ااما ؛ ستآموزان بعد از آموزش امثبت دانش
از بـیش  ( یستیاکوتورهاي تفاوت میانگین قبل و بعد از آموزش

ــد 1 ــه  واحـ ــر) درگویـ ــاي تغییـ  26-18-14-12-8-7-3هـ
جـزء  ها تمامی این موارد که با توجه به گویه است مشاهدهقابل
دوم کـه تفـاوت میـانگین     و گروهي اکوتوریستی است هاآموزه
دهد، شامل گویه هـاي شـماره   می ) رانشانواحد 9. 0تا  1بین (

تمامی ایـن تغییـرات مثبـت بـه      که باشدیم 4-6-10-11-15
از هـاي اکوتوریسـتی در محـیط خـارج     واسطه آمـوزش آمـوزه  

) 79/1اسـت. بـاالترین تفـاوت در میـانگین (     جادشدهیا کالس
در طبیعـت   از حضوری لذت بردن عنی 18است به گزینه  متعلق
ارکـان اصـلی اکوتوریسـم     منفی که یکـی از  تاثرا جادیابدون 

 باشد.می
زیســـتی و هــاي محـــیط در وضــعیت قبـــل از آمـــوزش 

بیشــترین  58/3اثــرات تلمیحــی بــا میــانگین  ،گــرديطبیعــت
ایـن عامـل    .هاي اصلی دارا بوده استمیانگین را در بین عامل

ــیط   ــنش مح ــعیت بی ــرین وض ــوزش   بهت ــل از آم ــتی قب زیس
 :از انـد عبـارت هاي این عامل کند. گویهآموزان را بیان میدانش

، حداقل مصرف آب در زنـدگی  نیسرنشتک خودروياستفاده از 
شخصی، عدم به جا گذاشتن زباله در محیط و احساس ناراحتی 

ی بـا فرهنـگ   نـوع بـه هاي رهاشـده کـه خـود    با مشاهده زباله
شهروندي عجین شده است. کمترین میانگین متعلق به اثـرات  

باشد که از عدم اطالع و تجربه شخصی ستگی مینگرشی و پیو
کنـد. بـا بررسـی    آموزان از محـیط طبیعـی حکایـت مـی    دانش

عامـل تلمیحـی بـا میـانگین      باز هـم ها بعد از آموزش میانگین
 بیشترین و عامل کارآیی/ واکنشی کمترین اثر را دارد. 49/4

هاي اصلی قبل و تغیر میانگین و انحراف معیار شاخص. 6جدول 
 گرديطبیعتهاي بعد از آموزش

 نام شاخص
دوره 
 آزمون

 میانگین
انحراف 

 معیار
خطاي 
 میانگین

تفاوت 
 میانگین

 اثرات تلمیحی

قبل 
 آموزش

58/3 2/19 28 
913 

بعد 
 آموزش

49/4 1 /87 24 

 اثرات انگیزشی

قبل 
 آموزش

3/3 2 /02 25 
786 

بعد 
 آموزش

4 1 /64 2 

 آورياثرات پیام

قبل 
 آموزش

3 1 /7 21 
976 

بعد 
 آموزش

97/3 94 12 

اثرات 
 کارآیی/واکنشی

قبل 
 آموزش

99/3 1 /82 23 
604 

بعد 
 آموزش

59/3 1 /24 16 

 اثرات اعتباري

قبل 
 آموزش

36/3 1 /29 16 
734 

بعد 
 آموزش

09/4 1 /01 13 

 اثرات امتدادي

قبل 
 آموزش

26/3 2 /08 26 
953 

بعد 
 آموزش

21/4 1 /83 23 

 ثرات نگرشیا

قبل 
 آموزش

59/2 92 12 
1 /313 

بعد 
 آموزش

91/3 79 1 

 اثرات پیوستگی

قبل 
 آموزش

87/2 1 /57 2 
1 /336 

بعد 
 آموزش

2/4 95 12 

 اثرات اشتیاقی

قبل 
 آموزش

49/3 1 /48 2 
746 

بعد 
 آموزش

23/4 1 /55 12 

 
 حاکی از آن است که با انجام گردشگري طبیعی و 3شکل 

هـاي  آموزان بـا محـیط ونیـز آمـوزش آمـوزه     ردن دانشآشنا ک
تـوان نگـرش   محیط خارج از کالس درس مـی  اکوتوریستی در

زیست بیش از پـیش تقویـت   نسبت به حفاظت از محیط آنها را
جامعـه تبـدیل نمـود.     کرد و آنان را به یک شهروند مسئول در
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با حضور فعال در محیط طبیعی، اثـرات   گرديطبیعتهاي آموزه
آموزان داشته است. بیشترین تغییـر  شمگیري بر نظرات دانشچ

و نگرشی دارا بوده که با اختالف زیـادي از   اثر عامل پیوستگی
آوري، امتـدادي و تلمیحـی قـرار دارنـد.     هاي پیاماین دو، عامل

کمترین تغییر را عامل کارآیی / واکنشی داشته که در بـا سـایر   
 ها اختالف زیادي دارد.عامل

هـاي ارتبـاطی   يفنـاور بین اسـتفاده از  بررسی رابطه براي 
هـاي پـژوهش رابطـه    مانند تلفن هوشمند و تبلـت بـا شـاخص   

هاي نهـایی و میـزان اسـتفاده از تبلـت و     همبستگی بین عامل
بـا بررسـی همبسـتگی بـین     آمـد.   بـه دسـت  موبایل حین سفر 

هاي اشتیاقی و قبل از آموزش تنها عامل موردمطالعهمتغیرهاي 
باري با میزان سرگرمی و اسـتفاده از تبلـت و موبایـل حـین     اعت

ها سفر همبستگی مثبت و معناداري داشتند و در بین سایر عامل

 مشـاهده نشـد   مـوردنظر گونه همبستگی معناداري با متغیر هیچ
 .)7جدول (

تغییرات محسوسی در ضریب همبسـتگی بـین متغیرهـاي    
ین سـفر و عوامـل   عدم استفاده و سرگرمی با تبلت و موبایل ح

طـرف  ، مشاهده شـد. از یـک  گرديطبیعتاصلی بعد از آموزش 
هاي قبل از آموزش باالتر گشته و ضریب همبستگی بین عامل

هایی که در مرحله قبل از آمـوزش ضـریب   از طرف دیگر عامل
ــا ضــریب    ــوزش ب ــس از آم ــتند پ ــاداري نداش همبســتگی معن

هـاي  که آموزه توان گفتهمبستگی معناداري مواجه شدند. می
باعث گردیده میـزان اسـتفاده از تبلـت و موبایـل      گرديطبیعت

آموزان کاهش محسوسی به نفـع حفـظ   حین سفر در بین دانش
 .)8(جدول  زیست داشته باشدمحیط

 

 
 موردمطالعهزیست بر گروه زیست و حفظ محیطاثرات متفاوت آموزش محیط. 3شکل 

 

 زیست قبل از آموزشده از وسایل الکترونیکی و توجه به محیطرابطه همبستگی بین استفا. 7جدول 
 عامل اعتباري عامل اشتیاقی  نام شاخص

 عدم استفاده و سرگرمی با تبلت و موبایل حین سفر
 257/0 660/0 ضریب همبستگی
 027/0 000/0 سطح معناداري

 

 زیست بعد از آموزشمحیط رابطه همبستگی بین استفاده از وسایل الکترونیکی و توجه به. 8جدول 

  نام شاخص
عامل 
 اشتیاقی

عامل 
 اعتباري

عامل 
 تلمیحی

عامل 
 انگیزشی

عامل 
 آوريپیام

عامل 
 کارآیی

عامل 
 امتدادي

عدم استفاده و سرگرمی 
با تبلت و موبایل حین 

 سفر

ضریب 
 همبستگی

798/0 333/0 504/0 239/0 249/0 259/0 385/0 

 001/0 026/0 032/0 040/0 000/0 004/0 000/0 سطح معناداري
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 گیرينتیجهبحث و 
زیست، نحوه رفتار انسـان بـا طبیعـت و    براي حفاظت از محیط

رو تنظـیم مجموعـه   روش زندگی وي بایـد تغییـر یابـد. ازایـن    
رفتارهایی به عنوان راهنماي تعامل انسان با طبیعـت ضـروري   

ا توجه هاي اکوتوریسم به این مجموعه رفتارهاست که در آموزه
گـرا (اکوتوریسـم) نـوعی    شده است. چراکه گردشگري طبیعـت 

گردشگري است که مبتنی بر طبیعت است که عامـل انگیـزش   
هاي سنتی در بسـتر  گردشگر مشاهده و درك طبیعت و فرهنگ

ها گردشگرانی هستند که خود را اکوتوریست ؛ وطبیعی آنهاست
و  هــاي گیــاهی، جــانوري ســرزمیننســبت بــه تمامیــت گونــه

هاي یک ناحیه به موازات جوامـع محلـی بـا تمـامی     اکوسیستم
ـ بینهایشان مسئول مـی نیازها و ویژگی د. پـس در کشـورهاي   ن

 ،توانـد عامـل توسـعه باشـد    گردي مـی توسعه که طبیعتدرحال
گـردي بایـد   زیسـت در کنـار توسـعه طبیعـت    حفاظت از محیط

سـت  زیچراکه تخریـب و آلـودگی محـیط    .موردتوجه قرار گیرد
پس توجه  ،ناپذیري را به انسان وارد کندتواند لطمات جبرانمی

بــه بحــث آمــوزش در پیشــگیري از مســائل و مشــکالت      
تواند بسیار مـؤثر واقـع   زیست میزیستی و تخریب محیطمحیط

زمـانی کـه آمـوزش     ،هاي این پژوهش اثبـات کـرد  گردد. یافته
ام زیست در طبیعت به صورت گردش علمی انجـ مباحث محیط

دهد و از طرفی آمـوزش در  زیستی را بهبود میشود رفتار محیط
 شـده و شـرایط مثبـت را بـه    تواند مؤثرتر واقـع سنین پایین می

بنـابراین یکـی از مـؤثرترین    ؛ صورت یک فرهنگ نهادینه کنـد 
زیست در خصوص پیوند با طبیعـت و  هاي آموزش محیطبرنامه

اکوتوریسم) اسـت  گردي (احساس مسئولیت در قبال آن طبیعت
شود آموزان موجب میهاي تحصیل دانشکه اجراي آن در سال

آموزان تشویق شـوند بـه صـورت فعـال و آگاهانـه بـه       تا دانش
مراقب آن باشند و به یک شهروند مسـئول   ،طبیعت توجه کرده

زیست طبیعی و محیط زندگی خود تبدیل شـوند.  در قبال محیط
هــاي محیطــی و مــوزشبیشــترین تغییــر نســبت بــه قبــل از آ

هاي نگرشـی و پیوسـتگی مشـاهده    در بین عامل گرديطبیعت
شود. عامل نگرشی با متغیري چون میزان اهمیت به جوامـع  می

خود از این نظر حائز توجـه اسـت کـه     ،گرددمحلی برجسته می
را بـدون انسـان متصـور     گرديطبیعتهاي آموزان عرصهدانش

ها نگرش لی در این محدودهشدند که با شناسایی جوامع محمی
هـاي  هاي طبیعت پیدا کردنـد. معیشـت  بومتري به زیستعمیق

نشینان سـوق  هاي بکر بیشتر به روستاییان و کوچغالب طبیعت

هاي طبیعی بیشترین سازگاري ممکن که با این محیط داکردهیپ
هاي صرفاً طبیعی تنـوع گردشـگري   را دارند و خود نیز به جاذبه

وامعی کــه بــا کمتــرین آســیب بــه طبیعــت و بخشــند. جــمــی
حفاظت از این  یهاي فرهنگی خود گاهزیست با خالقیتمحیط

بردارنده نکـات  درفضاها را بر عهده داشته است. عامل نگرشی 
ارزش و اهمیـت   یطـورکل آموزان بوده که بهمذکور براي دانش

بـه   یبخشـ هـاي طبیعـی و تنـوع   جوامع محلی در حفظ عرصه
نماید. دومین متغیر تأثیرپذیر از ردشگري را بیان میهاي گجاذبه
باشد کـه ایـن عامـل    اي اکوتوریستی اثرات پیوستگی میآموزه

سـازي ایـن   معرف متغیرهاي لـذت در محـیط طبیعـی و پـاك    
هاي انسـان مـدرن اسـت. لـذت حضـور در      ها از آلودگیمحیط

د انآموزان با تجربه ملموسی که داشتهمحیط طبیعی براي دانش
هاي جدیدي در عالقه و اشتیاق مداوم آنها را بیشتر کرده و افق

شده آنها ایجـاد نمـوده اسـت. کمتـرین تغییـر در      دنیاي شناخته
گـواه ایـن موضـوع     وشود عامل کارآیی / واکنشی مشاهده می

ــش  ــه از نظــر دان ــی و  اســت ک ــردش علم ــارآیی گ ــوزان ک آم
از  زیسـت نیسـت و پـس   تنهـا راه حفـظ محـیط    گـردي طبیعت

زیست نیاز به آموزش مـداوم نیسـت،   نهادینه شدن حفظ محیط
اند. یکی از بنابراین متغیرهاي این شاخص را امتیاز کمتري داده

زیسـت حضـور صـرفاً    توجهی نسل جدیـد بـه محـیط   دالیل بی
هـاي  فیزیکی و مشغولیت با وسایل الکترونیکـی چـون گوشـی   

عـت اسـت کـه    اوقات در طبی گذراندنهوشمند و تبلت در زمان 
زیست کاهش خود تمرکز وي را به محیط طبیعی و حفظ محیط

دهد. در این پژوهش میزان ضـریب همبسـتگی بـین عـدم     می
هـاي اصـلی   هـاي هوشـمند و عامـل   استفاده از تبلت و گوشـی 

ــوزش   ــد از آم ــل و بع ــه قب ــاي موردمطالع ــته ــرديطبیع  گ
 موردسنجش قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در وضعیت

تنها همبستگی معنادار بین دو  گرديطبیعتهاي قبل از آموزش
هاي عامل اشتیاقی و اعتباري وجود داشت لیکن پس از آموزش

ـ   و معنـاداري   افتـه یشیشـدت افـزا  ه مذکور مقدار همبسـتگی ب
هاي دیگر چون تلمیحی، انگیزشـی،  ضریب همبستگی با عامل

د بنــابراین آوري، کــارآیی و امتــدادي نیــز مشــاهده گردیــپیــام
ــز   گــرديطبیعــتهــاي آمــوزه ــزایش توجــه و تمرک باعــث اف
آمـوزان در  دانـش  جهیزیست گشته و درنتآموزان به محیطدانش

 يهـا زمان حضور در محیط طبیعی حداکثر لذت از ایـن جاذبـه  
هـایی چـون اسـتفاده از گوشـی     برند و سرگرمیارزشمند را می

در پاسـخ بـه   . یابـد هوشمند و تبلت در این اوقات کـاهش مـی  
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 گرفتـه انجـام هـاي  سؤاالت پژوهش با توجه به نتایج و آزمـون 
سـزایی در حفـظ   ه هاي اکوتوریستی تأثیر بتوان گفت آموزهمی

هـا باعـث   زیست در نمونه مطالعاتی داشته و ایـن آمـوزه  محیط
ــت      ــال حفاظ ــه در قب ــئولیت در جامع ــاس مس ــزایش احس اف

ا بـا افـزایش دقـت و    هـ د. همچنین این آموزهنزیستی دارمحیط
توجه بازدیدکنندگان باعث توجه بیشتري به جامعه بـومی شـده   

آمـوزان گذاشـت.   است و بدون تردید اثرات قوي بر رفتار دانش
هـاي شـبیري و همکـاران    نتایج این پژوهش با نتایج پـژوهش 

) و مختـاري ملـک آبـادي    2010)، رفیعی و امیـر نـژاد (  2014(
ضاي باز مطابقت دارد. همچنـین  ) در زمینه آموزش در ف2014(

 و )2010هاي پژوهشی مهدوي و وزیـري ( این پژوهش با یافته
ــور (  ــعیدي پ ــري و س ــی 2016کالنت ــو م ــد. از ) غیرهمس باش

ریزي آموزشـی  توان در زمینه برنامهکاربردهاي این پژوهش می
زیسـتی بـراي   هاي محیطآموزان و تلقین اندیشهو تربیتی دانش

دناپذیر حال و آینده نـام بـرد کـه بـا طـرح      حفاظت منابع تجدی
نگـر ایـن   ریـزي آینـده  هاي بلندمدت و میان بلند و برنامهبرنامه

آمـوزان گسـترش داد و بـا افـزایش     ها را در بـین دانـش  اندیشه
هـاي الزم  آموزان و آمـوزش هاي حضور در طبیعت دانشبرنامه

ـ   اثرات محسوسی در تغییـر رفتـار دانـش    ا آمـوزان در برخـورد ب
یی در زمینه تغییر هاشنهادیپ رود.زیستی انتظار میمسائل محیط
زیسـت بـا اسـتفاده از    آمـوزان بـه حفـظ محـیط    نگرش دانـش 

شـوند کـه   بنـدي مـی  در چند بعد مختلـف طبقـه   گرديطبیعت
 اند از:عبارت
ــف ــدال ــوزشحــیتلم ) بع ــه مصــرف آب و ی: آم هــایی در زمین
ردن زمان دوش گرفتن، جویی در این زمینه مانند کوتاه کصرفه

، جلوگیري از در طبیعت هازبالهاز آلودگی منابع آب با  جلوگیري
هـایی چـون   ها در طبیعت که با استفاده از روشپراکندگی زباله

هاي آموزشی، نصب تصاویر و پوسترهایی از طبیعت قبل و فیلم
هـاي دبیرسـتان،   ها در محوطـه و کـالس  بعد از پراکندگی زباله

برنامه در زمینه زندگی شهروندي و ارتبـاط بـا   فوق هايآموزش
 زیست.محیط

انگیزشی: در این زمینه با مشـخص کـردن اهـدافی در     ) بعدب
آمــوزان در زمینــه زمینــه افــزایش انگیــزش و یــادگیري دانــش

هـایی چـون پخـش    زیست با روشو حفظ محیط گرديطبیعت
هاي حیات وحش و بـه تصـویر کشـیدن زنـدگی و حیـات      فیلم

زیسـت،  هـاي حفـظ محـیط   حیوانات در طبیعت، ایجـاد انجمـن  
آمـوزان بـه   هاي علمی در طبیعت، تشویق دانشافزایش گردش

هـاي  زیسـت و بازدیـد از محـل   هـا محـیط  عضویت در کمپـین 
ایـن   ،وحـش نگهداري حیوانات وحشی چه در طبیعت و چه باغ

 اهداف پوشش داده شوند.
بعد بـا افـزایش حضـور و     آوري: در اینپیوستگی و پیام ) بعدج

توان با می گرديطبیعتآموزان در محیط طبیعی و فعالیت دانش
هـا جنگلـی   هـا در پـارك  آوري زبالـه هایی در زمینه جمـع برنامه

ها در محوطـه مرکـز آموزشـی و    آوري زبالهپیرامون شهر، جمع
هاي تشویقی که همراه با حضور در طبیعـت و همچنـین   برنامه
ها باشند ایـن بعـد را   هاي رهاشده در این محیطآوري زبالهجمع

 پوشش داد.
هــایی در زمینــه حفــظ امتــدادي: بــا افــزایش آمــوزش ) بعــدد

زیست و ابعاد مختلف آن ازجملـه عـدم تخریـب مراتـع،     محیط
آموزان ایـن نکـات   ها در طبیعت به دانشها و گلدرختان، بوته

نخورده دست طوریادآوري شود که محیط طبیعی در بازدیدها به
و بدون هیچ ردي از انسان باقی بماند و تمـام اجـزاي طبیعـت    

 بدون هیچ تغییري توسط بازدیدکنندگان حفظ شود.
آمـوزان  هاي علمی دانشه) بعد اشتیاقی: با افزایش گردش

باید توجه و تفکر آنها به محیط طبیعـی افـزایش   در طبیعت می
کمتـرین اسـتفاده از    گـردي طبیعتاي که در هنگام گونهیابد به
هاي تلفن همراه صورت بگیـرد و تمـام توجـه و تمرکـز     گوشی
زیست جلب شود. براي پوشش آموزان به طبیعت و محیطدانش

آمـوزان بـراي ثبـت    توان با افزایش انگیزه در دانشاین بعد می
طور نوشتاري چه به صورت نقاشی لحظات حضور در طبیعت به

ــین   ــه صــورت مــتن و همچن هــاي نوشــتن ســفرنامهو چــه ب
زیسـت قلمـرو   و توصـیف تمـام اجـزاي محـیط     گـردي طبیعت

 .مشاهده شده، کمک گرفت
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