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هاي طبيعي بر پارامترهاي سواد  هاي مختلف راهنماي گردشگري اكوسيستم تاثير روش 

  زيستي محيط

   

*5زاده، آرمان گاللي 4، احمدرضا ياوري3، شاهو كرمي2، محمدجواد اميري1سامان گاللي زاده
  

  7/6/92تاريخ پذيرش:           19/10/91تاريخ دريافت: 

  چكيده

ترين و  زيست بوده كه هدف از آن، يافتن مناسبترين شيوه در حفاظت محيطزيست، بنياديآموزش محيط

هاي قاء آگاهيها و اجراي ساختاري است كه زمينه ساز ارتبهترين نظام و شيوه ارائه مطالب و نحوه فعاليت

هاي مختلف باشد. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير اكوتوريسم و روش زيستي در سطح جامعه ميمحيط

گردي در باشد. ازينرو از يك تور راهنماي طبيعتزيستي ميراهنماي گردشگري بر پارامترهاي سواد محيط

نفر  45ه شد و در اين تحقيق ميداني زيست در اكوسيستم درياچه زريبار، استفادراستاي هدف آموزش محيط

با استفاده از دو روش استفاده از بروشور و راهنماي انساني، در تور راهنماي مورد نظر مشاركت داده شدند و 

زيستي هاي سواد محيطكنندگان از طريق سنجش مولفهزيستي شركتها و تاثيرات وارده بر سواد محيطپيامد

زيست و همچنين نوع رفتار و نيت افراد، مورد  ها، نگراني نسبت به محيطارزش كه عبارتند از: دانش، نگرش،

زيستي منجر به باال رفتن قابل توجه دهد كه، مشاركت در اين اقدام محيط ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان مي

توان گفت براين مياي در نگرش و رفتار آنان شده است. بنا دانش افراد و همچنين ايجاد تغييرات قابل مالحظه

زيستي به كار گرفته شود. از نظر تاثير نوع تواند در جهت انتقال دانش محيطكه اقدام آموزشي اين تحقيق مي

دهد كه تفاوتي ميان دو هاي اصلي اين تحقيق بوده است، نتايج نشان مي روش راهنمايي نيز كه يكي از جنبه

  است. زيستي وجود نداشتهسواد محيطروش راهنمايي مذكور، از نظر تاثيرگذاري بر 

  

  زيست، درياچه زريوار زيستي، اكوتوريسم، آموزش محيطسواد محيط: هاي كليديواژه

                                                           
1
  ، ايرانريزي و آموزش محيط زيست، دانشگاه تهرانارشناس ارشد مديريت، برنامهك - 

2
  ، ايرانزيست، دانشگاه تهراناستاديار دانشكده محيط - 

3
  ، ايرانريزي و آموزش محيط زيست، دانشگاه تهرانكارشناس ارشد مديريت، برنامه - 

4
  ، ايرانزيست، دانشگاه تهراندانشيار دانشكده محيط - 

5
  ، ايرانزيست، دانشگاه پيام نور تهرانكارشناس ارشد آموزش محيط - 

  Email: saman.galali64@gmail.com :نويسنده مسئول* 
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  مقدمه

مفهوم اكوتوريسم هر دو مقوله حفاظت از 

-ميد را در بر هاي اقتصازيست و جنبهمحيط

گيرد. بنابراين اكوتوريسم موضوع بسيار مهمي 

اي و به عنوان شيوهدر صنعت توريسم بوده 

پايدار به منظور توسعه نواحي داراي منابع 

آيد. از نظر جنبه گردشگري فراوان، به شمار مي

توان به اصولي همچون حفاظتي اكوتوريسم مي

آموزش حفاظت از طبيعت به گردشگران و به 

حداقل رساندن اثرات منفي بر طبيعت اشاره 

  ).20كرد (

ين شيوه در ترزيست، بنياديآموزش محيط

زيست بوده كه هدف از آن، حفاظت محيط

ترين و  بهترين نظام و شيوه ارائه يافتن مناسب

ها و اجراي ساختاري مطالب و نحوه فعاليت

-هاي زيستاست كه زمينه ساز ارتقاء آگاهي

باشد تا از اين محيطي در سطح جامعه مي

طريق هر فرد جامعه، خود را از طريق احترام 

طبيعت، مسئول در حفظ و حمايت  گذاشتن به

  ).20زيست بداند (از محيط

بر اساس تحقيقات انجام شده، علت دگرگوني و 

آگاهي و يا عدم توجه به تخريب ناشي از نا

هاي محيط اطراف، به دليل كمبود آموزش

علمي و كارشناسانه و نيز خودخواهي انسان و 

ها و آداب و رسوم گذشته پشت پا زدن به ارزش

جهت حفظ و حمايت از آن  بوده است.  در

زيست، ارزيابي ترين گام جهت حفظ محيطمؤثر

رفتار و عملكرد مردم در رسيدن به اصول اوليه 

زندگي پايدار است، يعني مردم بايد رفتار 

زيست طوري خويش را در مواجهه با محيط

مورد ارزيابي قرار دهند تا به منش ثابت و اصول 

ست پيدا كنند. چرا كه همزيستي با طبيعت د

وري صحيح از منابع و مواهب طبيعي، بهره

  ).  15گردد (باعث پايداري زندگي مي

هاي مردم باعث ايجاد آگاهي در ميان توده

زيست و بهبود تغيير نگاه ايشان نسبت به محيط

شك گردد. بيزيست ميرابطه آنها با محيط

آشنا ساختن افراد در سطوح مختلف اجتماعي 

زيست و ايجاد رغبت اصول حفاظت از محيط با

-هاي داوطلبانه براي حفاظت از آن ميو انگيزه

زيست و آلودگي آن  تواند مسئله تخريب محيط

اي را حل كند. اگر افراد در درون خود وظيفه

زيست را اخالقي و وجداني براي حفظ محيط

احساس نمايند، مقدمات اوليه مشاركت آنها در 

شود. اگر محيطي فراهم ميستهاي زيبرنامه

هاي زيست را به مثابه يكي از داراييافراد محيط

شخصي خود تلقي كنند، پاسداري از آن را نه 

تنها الزم بلكه جزئي جدايي ناپذير از زندگي 

  ).16خود خواهند دانست (

آموزش بزرگساالن ابزاري مهم در فرايند 

محيطي و بهبود هاي زيستافزايش آگاهي

باشد محيطي ميهاي حمايتي زيستتفعالي

). هدف از اين پژوهش ارزيابي ميزان تاثير 9(

محيطي افراد اكوتوريسم بر سواد زيست

آموزشي است كه  بزرگسال و مقايسه دو روش

در روش اول از بروشور به عنوان وسيله راهنما 

و در روش ديگر از راهنماي انساني به اين 

  منظور استفاده شده است. 

  

  هاواد و روشم

در طول اين تحقيق از يك تور راهنماي 

-گردي در راستاي هدف آموزش محيططبيعت

زيست و در اكوسيستم درياچه زريبار، استفاده 
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هاي دخيل در اين تحقيق بر شد. موارد و روش

زيست بيان شده اساس اصول تفسير محيط

و هام در سال  1957توسط تيلدن در سال 

ست. در طي اين تور، تهيه گرديده ا 1992

كيلومتري  3,5بازديدكنندگان به مسيري 

دسترسي داشتند. براي بازديدكنندگان در طول 

ايستگاه مد نظر قرار گرفته شد و متني  4مسير 

كوتاه همراه با تصاويري به آنها ارائه شد كه 

عملكرد گياهان و جانوران را در اكوسيستم 

ها ت آنمورد نظر توضيح داده و بينشي از خدما

 كردند. ها را القا ميبراي انسان

  

  منطقه مورد مطالعه:

تاالب آب شيرين زريوار در طول جغرافيايي 

و ارتفاع  35°32′و عرض جغرافيايي  ′8°46

 3متري از سطح دريا و در فاصله  1285

كيلومتري غرب شهر مريوان، در استان 

هاي  است و از مكان كردستان ايران واقع گرديده

ي و گردشگري اين استان است. طول ديدن

كيلومتر و عرض آن  5درياچه زريوار حدود 

كيلومتر است. وسعت تاالب به دليل  6/1حدود 

تغييرات حجم آبي در فصول مختلف متغير و 

باشد. آب تاالب متر مي 5/5حداكثر عمق آن 

جوش و  شيرين است و از تعدادي چشمه كف

  شود. بارش تأمين مي

عنوان يك واحد اكولوژيكي و  ر به تاالب زريوا

اي  يك اكوسيستم آبي در كردستان پديده

باشد. زريوار با قرار گرفتن بسيار زيبا و نادر مي

در يك دره طولي نسبتاً وسيعي از دو طرف 

هاي پوشيده از جنگل احاطه غرب و شرق با كوه

. پوشش غالب اراضي در اين منطقه است شده 

-هاي نيمه انبوه تشكيل ميزاررا جنگل و بيشه

دهند كه گونه غالب جنگلي آن بلوط ايراني 

هاي جنگلي مانند گالبي  بوده و ساير گونه

ها و نقاط وحشي، زالزالك، بادام در شيب

 كند.  مختلف آن خودنمايي مي

  
  محدوده درياچه زريوار - 1شكل 

  

  روش راهنمايي:  

در اين تحقيق، دو روش و به تعبيري دو وسيله 

تفسيري مختلف به منظور اداره تور و با هدف 

هاي مزبور، جهت ايجاد تفاوت تاثيرگذاري روش

زيست و حمايت از دستاوردهاي آموزش محيط

  رسيدن به اهداف آن، به كار گرفته شدند. 

گروه آزمايشي اول از بروشورهاي راهنماي 

صفحه  20كردند كه شامل معمولي استفاده مي

همراه يك صفحه تاخورده  متون و تصاوير رنگي

از نقشه منطقه بود. در اين گروه مسيرهاي 

گردش مشخص و نقشه شامل موقعيت 

ها به صورت عكس همراه با عنوان و ايستگاه

كنندگان هر گروه شماره صفحه بود. مشاركت

ملزم به مطالعه متون دريافتي بودند. معموال 

شخصي كه كتابچه را به همراه داشت بايستي 

ا با صداي بلند در زمان استراحت تور و متن ر

خواند. گروهي هاي مشخص شده مي در ايستگاه
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كردند كه از بروشور به عنوان راهنما استفاده مي

  ها و تصاوير مربوطه متكي بودند. به نقشه

گروه آزمايشي دوم توسط يك فرد راهنمايي 

شدند. اين گروه در مقايسه با گروه خود مي

ل)، هيچ گونه نگراني در رابطه با راهنما (گروه او

مسيريابي نداشتند. شخص راهنما در هر 

ايستگاه، همان مطالب مشابه در گروه اول را به 

داد. تعداد صورت شفاهي براي افراد ارائه مي

افراد شركت داده شده در اين گروه نسبت به 

 تعداد افراد در گروه خود راهنما بيشتر بود.

  

  مشاركت كنندگان:

كنندگان اين تحقيق افراد بزرگسال  شركت

نفر براي اين تحقيق  45بودند. در مجموع 

) 1انتخاب شدند. همچنان كه در جدول (

% از آنها در گروه 60شود، حدود مشاهده مي

هاي راهنماي انساني و مابقي در گروه ديگر 

قرار گرفتند با توجه به مهم بودن سطح آموزش 

ن نكته توجه در ميان بزرگساالن بايد به اي

داشت كه يك سوم از افراد گروه بروشور داراي 

تحصيالت دانشگاهي بودند. در حالي كه در 

% افراد تحصيالت دانشگاهي 55گروه ديگر 

داشتند. همچنين در هر گروه اكثريت افراد در 

بردند و تعدادي كمي از سني به سر مي 30دهه 

  ند. تر قرار داشتآنها در دهه سني باالتر و پايين
  

آمار بزرگساالن در گروه هاي با وسيله  - 1جدول 

  راهنماي متفاوت.
تعداد   هاگروه

  افراد

داراي تحصيالت   مذكر  مونث

  آكادميك

راهنمايي از 

  طريق بروشور

18  8  10  6  

  15  17  10  27  راهنماي انساني

  روش تحقيق:

نشان داده شده، اين  2همچنان كه در شكل 

آزموني و شبه آزمون/ پستحقيق طرحي پيش

هاي مختلف تجربي بوده كه با مقايسه گروه

همراه مي باشد. معموال يك چنين طرح 

آزموني در زمينه آموزش آزمون/ پس پيش

زيست و به منظور تشخيص تاثيرات  محيط

زيستي مورد وارده بر اقدام آموزش محيط

-گيرد. اگرچه بيتنر اظهار مياستفاده قرار مي

يك مقايسه معتبر بين  دارد به منظور داشتن

هاي پيش و ها، بايستي تا حد امكان گروهگروه

آزموني مشابه باشند اما براي اجتناب از اين پس

تاثير، سنجش پس آزموني بر روي دسته 

). وي 1ها مورد نياز است (متفاوتي از نمونه

براي حل اين مسئله پيچيده، تغييري را در 

د كرد به آزموني پيشنهاآزمون/ پسطرح  پيش

آل هاي ايدهاي كه يك دسته به نيمهشيوه

-تقسيم شده و سپس به ترتيب براي پيش

شوند، آزموني در نظر گرفته ميآزمون/ پس

رهيافتي مشابه به آنچه كه بيان شد در اين 

). در اين 2تحقيق به كار گرفته شد (شكل 

تحقيق از افراد آزموني اوليه به عمل آمد. قبل 

ه نيز افراد تقسيم شدند، به اين از آزمون اولي

 Bو  Aصورت كه به طور تصادفي در گروه هاي 

قرار گرفتند سپس تمامي افراد از طريق 

پرسشنامه مورد آزمون اوليه (مرحله پيش 

آزموني) قرار گرفتند. در اين مرحله تنها نيمي 

) يك 2در شكل  Bاز هر دسته (گروه 

نوع پرسشنامه را كه شامل سواالت مربوط به 

روش راهنمايي و سپس سواالت مربوط به 

اجتماعي دريافت كردند  –هاي جمعيتي مولفه

و به طور همزمان نيم ديگر افراد دسته 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  91...................................................................يستيز طيسواد مح يبر پارامترها يعيطب يها ستمياكوس يگردشگر يمختلف راهنما يروش ها ريتاث

 
 

هاي اي را كه فقط شامل مولفهپرسشنامه

اجتماعي بود، دريافت كردند. اين -جمعيتي

رويه به منظور داشتن عملكردي يكسان و 

-تگي در گروهريخاجتناب از سردرگمي و درهم

آزموني پيشنهاد شد. براي هاي پيش و پس

آزموني تمامي افراد به صورت انجام مرحله پس

تصادفي در يكي از دو گروه آزمايشي قرار 

گرفتند اين دو گروه آزمايشي عبارتند از، تور 

خود راهنما از طريق بروشور و توري كه توسط 

شد. اقدامات آموزشي در اين شخص اداره مي

ق، تنها از نظر وسيله ارائه و تشريح باهم تحقي

متفاوت بودند. به افرادي كه بروشور داشتند 

وقت بيشتري داده شد تا بتوانند از نظر آهنگ 

حركت و پيشروي توان رقابت با بقيه افراد را 

داشته باشند. افراد بالفاصله بعد از اتمام تور در 

  آزموني شركت داده شدند. مرحله پس

  

  
مرحله پيش و پس آزموني همراه با نمايش  - 2شكل 

  كودكان. Bو  Aدسته 

  

  ابزار:

به منظور ارزيابي اقدامات انجام شده در اين 

تحقيق نياز به يك ابزار معتبر و قابليت 

ها و اطمينان وجود دارد. در اين پژوهش پيامد

-زيستي شركتتاثيرات وارده بر سواد محيط

سواد هاي كنندگان از طريق سنجش مولفه

زيستي كه عبارتند از: دانش، نگرش، محيط

ها، نگراني نسبت به محيط زيست و ارزش

همچنين نوع رفتار و نيت افراد، مورد ارزيابي 

قرار گرفتند. بر طبق اين معيارها، به منظور 

آزموني از دستيابي به يك سنجش پيش و پس

-كنندگان، شاخصزيستي شركتسواد محيط

  هايي ارائه گرديد.

هاي سيستم اخص دانش از تركيب آيتمش

 Frickارزيابي و عملكرد تعديل يافته توسط 

كننده هاي ارزيابي) و همچنين آيتم2003(

ميزان حفظ و نگهداري حقايقي كه در ارتباط 

مستقيم با مضمون اقدامات آموزش هستند، 

). شاخص نگرش يا حالت، 5تشكيل شده است (

برداري برد و بهرهتركيبي از عبارات مرتبط با كار

 ,.Bogner et alباشد كه توسط از طبيعت مي

-). شاخص ارزش3)، تعديل يافته است (2000(

-ها و نگراني نسبت به محيط زيست نيز از آيتم

پذيري برگرفته هاي مربوط به حس مسئوليت

)، به دست آمد Kaisere et al )1999شده از 

-م). در نهايت شاخص رفتار برگرفته از آيت9(

، 1باشد (كننده تعهدات شفاهي مي هاي بيان

-). همانند مطالعاتي كه در گذشته صورت2

گرفته، در اين تحقيق نيز سواالت مربوط به 

امتيازي دوقطبي  5ها در فرمت پاسخ  شاخص

درجه) ارائه شدند.  5ليكرت (طيف ليكرت 

دهي شدند ارزش 1-5ها در دامنه بنابراين آيتم

يشترين پاسخ موافق از به اين صورت كه، ب

 1و كمترين پاسخ موافق از ارزش  5ارزش 

هاي شاخص دانش شدند. اما آيتمبرخوردار مي

اي نبوده و به عنوان سواالت به صورت رتبه

  اي ارائه شدند.هاي چند گزينههمراه با پاسخ
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هاي آموزش نتايج حاصل از ساير ارزيابي

دهد كه فاكتورهاي زيست نشان مي محيط

اجتماعي  –مل از جمله متغيرهاي جمعيتي مك

محيطي و همچنين هاي سواد زيستبر مولفه

زيستي تاثيرگذار هستند. به اين رفتار محيط

ترتيب سواالت نيمه استاندارد شده در رابطه با 

شناسي (به عنوان مثال در مرحله جمعيت

آزموني) ارائه گرديد. اين متغيرهاي بيان  پيش

-رابطه با تجربه طبيعت شده، وضعيت فرد در

گردي، انتخاب خانواده و دوستان در محافظت 

ها را محيطي آناز طبيعت و ميزان درك زيست

كند. همچنين در اين تحقيق ارزيابي مي

سواالتي در رابطه با تجربيات قبلي افراد مطرح 

  گرديد.

 

  هاي آماري:روش

در اين تحقيق براي آزمايش تفاوت بين دو 

اي پارامتريك هاي دو نمونهز آزمونگروه مزبور ا

و غيرپارمتريك استفاده شد. رابطه بين متغيرها 

با استفاده از فرمول مدل خطي همراه با آناليز 

ANOVA  .ثانويه مورد آزمون قرار گرفت

كنشي اي و برهمهمچنين از نمودارهاي جعبه

(تعاملي) به عنوان روش هاي گرافيكي استفاده 

توسط  ANOVAانسي هاي واريشد تحليل

 ANOVAانجام گرفت. آناليز  SPSSافزار  نرم

آزموني است كه براي مقايسه ميانگين يك 

ها مورد استفاده قرار صفت كمي در جمعيت

اين  H0گيرد. در اين آزمون فرض اوليه مي

ها وجود جمعيت است كه اختالفي بين ميانگين

آن است كه  H1ندارد و در مقابل فرض ثانويه 

ها قل بين ميانگين دو گروه از اين جمعيتحدا

 H0داري وجود دارد. اگر فرض اختالف معني

رسد پذيرفته شود، تجزيه و تحليل به پايان مي

دهنده اين موضوع است كه بين و نشان

ها تفاوتي وجود ندارد. اما اگر (ميانگين) گروه

دهنده اختالف ميان رد شود نشان H0فرض 

ها ايد به دنبال اختالفباشد و بها ميگروه

بگرديم. از مزاياي استفاده از آناليز واريانس 

(ANOVA)  اين است كه تنها با انجام يك بار

هاي هاي كليه گروهآزمون، اختالف بين ميانگين

  گيرد.موجود در آزمايش، مورد بررسي قرار مي

  

  نتايج

  زيستي:هاي سواد محيطتاثيرات بر مولفه

كننده در اين تحقيق ركتنتايج براي افراد ش

افزايش چشمگيري را در امتياز دانش نشان 

-مشاهده مي 3طور كه در شكل دهد. همان مي

ها تفاوت حائز شود، تجزيه و تحليل داده

دهد. يكي از اهميتي را ميان دو گروه نشان نمي

كننده در رابطه با فاكتورهاي مكمل تعيين

ا بوده هامتياز دانش افراد، سطح تحصيالت آن

كنندگان  شركتاست. از نظر شاخص دانش 

داراي تحصيالت دانشگاهي نسبت به افرادي كه 

-تحصيالت دانشگاهي نداشتند، در مرحله پيش

آزموني امتياز بيشتري را كسب نمودند. با اين 

آزموني، تفاوت قابل وجود در مرحله پس

اي ميان اين دو گروه مشاهده نشد و مالحظه

ادي كه تحصيالت دانشگاهي دهد افرنشان مي

نداشتند دانش بيشتري را از طريق اقدام 

اند. فاكتور مكمل ديگري  آموزشي كسب نموده

كه بر امتياز دانش تاثيرگذار است متغير قرابت 

باشد كه ميزان تجربيات مستقيم با طبيعت مي

دهد. افرادي كه داراي با طبيعت را نشان مي
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امتياز بيشتري  تجربيات روزانه با طبيعت بودند

را از نظر شاخص دانش نسبت به افرادي كه 

  تجربيات كمي داشتند، كسب كردند.

-در رابطه با شاخص نگرش در افراد، آناليز داده

ها نشان داد كه اقدام آموزشي اين تحقيق 

منجر به افزايش در امتياز اين شاخص شده 

است و از اين نظر تفاوت قابل توجهي ميان 

ف وجود ندارد. همچنين حرفه هاي مختلگروه

كنندگان نيز بر امتياز اين شاخص مشاركت

باشد آنچنان كه افراد شاغل در تاثيرگذار مي

هاي علوم پايه امتياز بيشتري را نسبت به زمينه

بزرگساالن شاغل در حرفه هاي صنعتي و 

مهندسي كسب نمودند. اقدام آموزشي و وسيله 

-زات شاخصآموزش هيچ كدام تاثيري بر امتيا

هاي نگراني و ارزش نداشتند و همچنين 

فاكتورهاي مكمل نيز بر اين دو شاخص تاثير 

اي نداشتند. در طي اقدام آموزشي قابل مالحظه

اين تحقيق، ميانگين امتياز رفتاري افراد به طور 

چشمگيري افزايش يافت. همچنين امتياز 

كنندگان تاثيرپذير بوده رفتاري از حرفه شركت

نچنان كه شاغلين در زمينه علوم پايه و است آ

صنعتگران نسبت به مهندسين امتياز رفتاري 

  باالتري را كسب نمودند. 

  
نمودار جعبه اي امتيازات شاخص دانش در  - 3شكل 

  مرحله پيش و پس آزموني

  رضايتمندي كاربران:

آزموني، رضايتمندي كاربران در در مرحله پس

طول تور  رابطه با نوع شيوه راهنماي در

(بروشور يا راهنماي انساني)، بر اساس ميزان 

كنندگان در طي اقدام آموزشي انگيزه شركت

تحقيق و بعد از آن ارزيابي شد (به عنوان مثال، 

پيشنهاد اين نوع تورها به ديگران، ميل به 

شركت در تورهاي مشابه و ميزان توجه آنها در 

 طول تور مربوطه). مقايسه اظهارات انگيزشي

افراد، تفاوت چشمگيري را ميان دو گروه 

دهد. همچنان كه در شكل  مختلف نشان مي

شود، مجموع امتيازات  ) نيز مشاهده مي4(

كنندگاني كه از بروشور شاخص انگيزش شركت

كردند در مقايسه با كساني داراي استفاده مي

  باشد.راهنماي انساني بودند بيشتر مي

  

  
تيازات شاخص انگيزش اي امنمودار جعبه - 4شكل 

  براي بزرگساالن

  

عمده طورارزيابي مربوط به رضايتمندي به

شامل بررسي چگونگي درك افراد از سودمندي 

باشد. از آنجايي هاي مختلف راهنمايي ميشيوه

كه افراد بدون تحصيالت دانشگاهي از نظر 
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اند سودمندي تور امتياز باالتري را كسب كرده

ان داشت كه سطح توان بيبنابراين مي

كننده افراد بر ميزان تحصيالت يك شركت

درك سودمندي و مفيد بودن تور تاثير دارد. 

كنش آشكار ميان سطح همچنين يك برهم

تحصيالت و وسيله راهنماي مورد استفاده در 

طول مدت آموزش قابل مشاهده است كه در 

) نشان داده شده است. همچنان كه در 5شكل (

شود افراد داراي مي اين شكل مشاهده

تحصيالت دانشگاهي قرار گرفته در گروه با 

راهنماي انساني ميزان سودمندي كمتري را 

نسبت به افراد بدون تحصيالت دانشگاهي در 

  همان گروه داشتند.

  

  
نمودار تعامل (برهمكنش) شاخص سودمندي  - 5شكل 

 وابسته به آموزش

  

كه در اين تحقيق همچنين از افراد پرسيده شد 

آيا در نتيجه اين اقدام آموزشي، هم اكنون 

درك بهتري در رابطه با ملزومات حفاظت از 

طبيعت دارند كه در اين مورد ميان دو گروه 

آزمايشي تفاوتي ديده نشد اما نتايج نشان داد 

-كه اين ميزان درك به سطح تحصيالت شركت

باشد به اين صورت كه كنندگان وابسته مي

ميزان درك افراد فاقد  افزايش بيشتري در

تحصيالت دانشگاهي نسبت به افراد داراي 

تحصيالت دانشگاهي مشاهده شد. در اين 

پژوهش آناليز ميزان سردرگمي و ابهام نشان 

هاي راهنماي دهد كه بزرگساالن گروهمي

انساني از لحاظ داشتن تجربه مستقيم در 

طبيعت از طريق اقدام آموزشي مزبور، نسبت به 

كننده از قرار گرفته در گروه استفادهافراد 

 شوند. بروشور كمتر دچار ابهام و سردرگمي مي

  

  گيري بحث و نتيجه

  هاي راهنمايي:تاثيرات اقدام آموزشي و روش

آناليزي كه در باال ارائه گرديد، تعدادي از 

تاثيرات اقدام آموزشي را آشكار ساخت. 

مشاركت در اين اقدام زيست محيطي منجر به 

باال رفتن قابل توجه دانش افراد و همچنين 

ايجاد تغييرات قابل مالحظه اي در نگرش و 

رفتار  آنان شد. از نظر تاثير نوع روش راهنمايي 

كه يكي از جنبه هاي اصلي اين تحقيق بوده 

دهد كه تفاوتي ميان است، نتايج نشان مي

هاي راهنمايي، از نظر تاثيرگذاري بر سواد روش

  اند.نداشته زيست محيطي

هاي انفرادي سواد زيست در رابطه با مولفه

ترين تاثير بديهي اقدام آموزشي محيطي، عمده 

محيطي اين تحقيق براي مولفه دانش زيست

قابل مشاهده است زيرا در حين برگزاري تور 

افزايش چشمگيري در دانش افراد مشاهده شد. 

توان گفت كه اقدام آموزشي اين بنابراين مي

-تواند در جهت انتقال دانش زيستقيق ميتح

محيطي به كار گرفته شود و بدين ترتيب الزمه 

  اصلي آن اجرا شود.  
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مولفه نگرش به عنوان متغيري واسطه ميان 

دانش تاثيرگذار و نيت رفتاري مورد بررسي قرار 

ها براي داشتن تاثير گيرد. بنابرين نگرشمي

و در اين  توانند با هم جمع شوندبالواسطه مي

)، Pooley & O’Connor )2000رابطه 

دهندگان محيط پيشنهاد دادند كه آموزش

ها تالش كنند زيست به منظور تغيير نگرش

). اغلب مطالعات صورت گرفته در اين 15(

زمينه تغييرات نگرش افراد از طريق اقدام 

زيستي را كوتاه مدت و برخي آموزش محيط

  دانند. ديگر  ناچيز مي

كننده رفتارهاي زيست محيطي ل تعيينعوام

-هاي ارزش و اهميت ميبيشتر شامل شاخص

باشد. با اين حال در اين تحقيق تغييري در اين 

دو شاخص در افراد مشاهده نشد. از آنجايي كه 

ها در طول زندگي افراد ثابت ها و اهميتارزش

گذاري بر آنها در طي يك هستند بنابراين تاثير

گذاري كوتاه مدت، حتي از تاثيراقدام آموزشي 

باشد. بر طبق بر شاخص نگرش دشوارتر مي

)، اقدامات آموزشي Kals et al )1999اظهارات 

آينده بايستي مباحث صريحي از اصول اخالقي 

كنندگان را و ارزشي را در برگيرد و مشاركت

ترغيب كند كه ساختار اعتقادي حال حاضر 

  ). 10ار دهند (خود را متفكرانه مورد آزمون قر

محيطي، هدف بهبود رفتار مسئوالنه زيست

باشد زيست مينهايي اقدامات آموزش محيط

). با اين وجود در اين پژوهش، اقدام آموزشي 4(

كند. مورد نظر تغييري را در رفتار افراد القا نمي

در تحقيقي مشابه تنها تاثير كوچكي بر رفتار را 

  Leeming et alآشكار ساخت در حالي كه 

)، در تحقيق خود به تاثير بيشتري بر 1997(

ها رفتار افراد دست يافتند. در مطالعه آن

هايشان در يك بازي توسط نوجوانان و خانواده

تلفن همراه با هدف تغيير مصرف انرژي خانگي، 

مدتي را بر شركت داده شدند و نتايج تاثير كوتاه

كن رفتار آنها نشان داد. در بيشتر مواقع مم

است افراد به علت احساس تعهد به آزمايش، از 

نظر اجتماعي براي پاسخگوي مطلوب بودن 

 ). 11مستعد باشند (

  فاكتورهاي مكمل: 

محيطي انجام شده، صرف نظر از اقدامات زيست

هاي سواد توانند بر مولفهفاكتورهاي مكمل مي

محيطي تاثير بگذارند و بنابراين بايد زيست

  سي و آناليز قرار گيرندبيشتر مورد برر

  سن:

رود سن به عنوان يكي از فاكتورهاي انتظار مي

هاي سواد شناسي استاندارد، بر مولفهجمعيت

محيطي تاثير گذار باشد و با باال رفتن زيست

محيطي كنندگان، دانش زيستسن شركت

افزايش يابد. در اين تحقيق تقريبا تمامي افراد 

توان بنابراين نمي در يك رده سني قرار داشتند

تاثير اين فاكتور مكمل را بر اقدام آموزشي 

  انجام شده در اين تحقيق حائز اهميت دانست.

  حرفه و تحصيالت:

فاكتورهاي مربوط به زمينه شغلي و تحصيلي 

محيطي در افراد بر چندين مولفه سواد زيست

باشد. افرادي كه داراي مدارك تاثيرگذار مي

حاظ شاخص دانش دانشگاهي هستند از ل

آزموني امتيازات باالتري را در مرحله پيش

دريافت نمودند اما افراد ديگر دانش بيشتري را 

 Hampelدرطول اقدام آموزشي كسب كردند. 

et al )1996كنند كه افراد داراي )، اظهار مي

-سطح باالي تحصيالت به داشتن دانش زيست

-محيطي باالتري گرايش دارند. همچنين مي
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فرض كرد كه نوع مطالب و محتواي اقدام  توان

آموزشي براي افرادي كه سطح تحصيالت بااليي 

تر است زيرا اين مطالب براي ندارند مناسب

باشد افراد تحصيل كرده كمتر چالش برانگيز مي

)7 .( 

در مورد شاخص نگرش، شغل افراد است كه بر 

گذارد يعني افرادي كه در زمينه آن تاثير مي

ه مشغول هستند نسبت به آنهايي كه علوم پاي

در زمينه مهندسي اشتغال دارند، نرخ باالتري از 

كنند. تحقيقات ديگر نيز نگرش را دريافت مي

-تاثير مشاغل بر ميزان اهميت دادن به محيط

كنند زيست و متعاقبا بر نگرش افراد را تاييد مي

). بدين معني كه در افراد شاغل در 18و  7، 4(

شناسي، علوم اجتماعي و علوم انسان هايزمينه

-شناسي نسبت به افراد شاغل در حوزهزيست

هاي صنعتي، مهندسي و تجارت، ارتباطي 

محكم ميان شغل آنها و اهميت دادن به 

  زيست وجود دارد.محيط

باشد در نهايت خود رفتار متاثر از حرفه فرد مي

و افراد شاغل در زمينه علوم پايه و همچنين 

ن و كارمندان خدماتي نسبت به صنعتگرا

مهندسين امتياز رفتاري باالتري را نشان دادند. 

توان فرض كرد كه افراد شاغل در بنابراين مي

هاي علمي صنعتي، احتماال تعهد كمتري رشته

  محيطي دارند. به رفتار مسئوالنه زيست

  بيگانگي با طبيعت:

عالوه بر تحصيالت، بيگانگي با طبيعت يكي 

هاي سواد گذار بر مولفهفاكتورهاي تاثير ديگر از

-ها با بررسيباشد. اين يافتهمحيطي ميزيست

هاي صورت گرفته در گذشته سازگار است 

يعني داشتن دانش قبلي و تجربيات متعدد در 

محيطي طبيعت تاثير بسزايي بر سواد زيست

كه مولفه تاثيرگذار نگرش اغلب دارد. از آنجايي

توان جربه دارد بنابراين ميرابطه مثبتي با ت

تصور كرد كه داشتن تجربه متعدد در طبيعت 

  شود. محيطي ميمنتج به نگرش مثبت زيست

)، به Milfon et al.,  )2006طبق اظهارات 

منظور تغيير نگرش افراد شناخت شنودگان 

هاي تشويقي مورد نظر و استفاده از پيام

ائه ). سازگاري نوع ار13متفاوت، ضروري است (

هاي هدف، مزيت با نيازهاي مختلف گروه

-هاي آگاه بر محتوا و مفهوم ميكليدي سيستم

هاي بيشتري بر باشد. به عالوه بايستي بررسي

سازي اقدامات آموزشي روي تاثيرات شخصيت

محيطي صورت هاي سواد زيستبر روي مولفه

گيرد. همچنين به منظور دستيابي به بينشي 

ه يك  اقدامات آموزشي روشن از تاثيراتي ك

محيطي ممكن است بر روي رفتار زيست

هاي ديگر كنندگان داشته باشد، پژوهششركت

بايستي كنترل بيشتري بر روي فاكتورهاي 

مكمل مورد بحث حين نمونه برداري داشته 

 باشند.

  ها:تفاوت ميزان رضايت كاربران از روش

هاي اين تحقيق تاثير روش راهنمايي بر داده

ارات انگيزشي بزرگساالن را نشان داد بدين اظه

كننده از بروشور امتياز معني كه افراد استفاده

باالتري از نظر شاخص مجموع انگيزش را 

نسبت به افراد گروه ديگر كسب نمودند زيرا 

افراد گروه خود راهنما (استفاده كننده از 

هاي تور شركت بروشور)، خود بارها در فعاليت

رسان را در كل تور ررا نقش ياريكردند و مكمي

  هاي آن داشتند.  و فعاليت

تفاوتي در ميزان درك سودمندي افراد اين 

هاي مختلف وجود نداشت تحقيق در ميان گروه
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اما متاثر از ميزان تحصيالت افراد بود. آنچنان 

كه افراد داراي مدارك دانشگاهي ميزان باالتري 

اين از شاخص سودمندي را دريافت كردند. 

)، Light )1995ها تاييدي بر اظهارات يافته

دارد سودمندي تفسيري به است كه بيان مي

ويژه از لحاظ رضايتمندي بازديدكنندگان، به 

رسد در نتيجه تعامل ميان نظر مي

). 12بازديدكنندگان و وسيله تشريحي باشد (

بدين ترتيب تمامي بازديدكنندگان به شيوه 

-متفاوت پاسخ نمي مشابهي به وسيله تشريحي

دهند اما ممكن است اثر بخشي يا سودمندي 

كننده اغلب به دانش و عاليق قبلي شركت

وابسته باشد. اين توضيح در بيشتر مواقع در 

مورد تعامل ميان تحصيالت و وسيله راهنما از 

لحاظ ميزان اثربخشي دريافتي كه در اين 

باشد. به تحقيق قابل مشاهده است، درست مي

صورت كه اقدام آموزشي براي افراد داراي اين 

تجربه اكتسابي شغلي، يعني افراد داراي دانش 

اوليه كمتر، از طريق راهنماي انساني سودمندتر 

و موثرتر خواهد بود. از طرف ديگر، اقدام 

آموزشي از طريق بروشور براي افراد با سطح 

باشد. بدين ترتيب باالي تحصيالت مفيدتر مي

ه گرفت كه به منظور باال بردن توان نتيجمي

رضايتمندي بازديدكنندگان، ارائه تشريحي بايد 

هاي هدف سازگاري داشته با شخصيت گروه

  باشد. 

دهد كه افراد گروه هاي تحقيق نشان مييافته

خود راهنما احساس سردرگمي بيشتري دارند. 

براي مثال هنگام تخصيص نمرات ارائه شده 

اهنماي انساني نتايج براي نوع روش راهنما، ر

بهتري را نسبت به سيستم راهنمايي توسط 

ها بروشور به دست آورد. بنابراين اين يافته

دهد كه افراد به داشتن راهنماي نشان مي

تواند تمايل انساني تمايل دارند و دليل آن مي

هاي شخصي و همچنين ظرفيت افراد به تماس

فردي  باالي راهنماي انساني در ارتباطات ميان

  باشد. 

تحليل آزمون ميداني در اين تحقيق تاثير 

اجتماعي مكمل  –شگرف فاكتورهاي جمعيتي 

محيطي را تاكيد هاي سواد زيستبر روي مولفه

كند. از آنجايي كه  بيگانگي يا ناهمبستگي با مي

طبيعت در جوامع شهري به شدت در حال 

-افزايش است بنابراين موسسات آموزش محيط

توانند از تاثير انگيزشي اقدامات زيست مي

كنندگان در آموزشي به منظور تشويق مشاركت

  تجربيات مستقيم با طبيعت، ياري جويند.

با توجه به مطالب بيان شده، به منظور دستيابي 

به حداكثر سودمندي در باالبردن سواد 

هاي زيستي افراد، بايستي محدوديت محيط

ها را برطرف موجود در اين زمينه شناسايي و آن

كرد. از اينرو مطالعات بعدي بايد به طور ويژه 

هاي آموزش از طريق بر بهبود كارايي روش

گردشگري متمركز شوند و با تركيب اطالعات 

هاي بعدي شخصي و مكان محور در پژوهش

زيستي را به توان تجارب يادگيري محيطمي

طور گسترده افزايش داد. همچنين به منظور 

توان افراد را در هاي تحقيق ميهتعميم يافت

هاي قالب خانواده و با حضور كودكان در رده

سني مختلف مورد آزمون قرار داد تا بتوان تاثير 

محيطي را مورد خانواده در ارتقاء سواد زيست

  بررسي قرار داد.
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