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چكيده
زمينه و هدف :دوران معاصر دوران افزایش آگاهیهاي زیستمحیطی و توجه بر نقش محیط زیست سالم و توسعه اکوتوریسم در ارتقاء
کیفیت و کمیت حیات انسان و طبیعت است .عوامل بسیاري در توفیق طرحها و برنامههاي مرتبط با محیط زیست سالم و حفظ منابع
طبیعی ایفاي نقش میکنند .نیروي انسانی یکی از مهمترین آنها میباشد و با توجه به تأثیر انسان بر محیط اطراف خود ،به طور کلی
یکی از مهمترین اقدامات براي رفع مشکالت زیستمحیطی ،توسعه اکوتوریسم و منابع طبیعی ،ارتقاء فرهنگ عمومی در این زمینه است،
که این خود نیازمند آموزش درباره محیط زیست میباش د .بنابراین ،هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش آگاهی و شناخت زیست-
محیطی در ایجاد اکوتوریسم پایدار میباشد.
روش بررسی :جامعه آماري این تحقیق مردم شهرستان ایالم تشکیل میدهد که تعداد  383نفر از آنها طبق جدول کرجسی مورگان به
صورت تصادفی ساده انتخاب و بین آنها پرسشنامه پژوهش توزیع شده است .پرسشنامه پژوهش محقق ساخته است که روایی و پایایی
آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي مورد تایید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهاي همبستگی و  Tیکطرفه در
نرمافزار  LISRELانجام شد.
نتيجه گيری :نتایج حاصل از بررسی فرضیهها نشان داد که سواد و آگاهی زیستمحیطی با ایجاد اکوتوریسم پایدار در بین مردم شهرستان
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ،همچنین ،بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی بر رفتار مردم در قبال ایجاد اکوتوریسم پایدار
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
واژههای کليدی :آگاهی زیست محیطی ،سواد زیستمحیطی ،رسانههاي جمعی ،اکوتوریسم ،شهرستان ایالم.
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Abstract
Background and Objective: Nowadays, environmental awareness and attention to the role of a good
environment and the growth of ecotourism have been increasing in order to improve the quality and
quantity of life of nature and people. Lots of factors play a role in successful implementing the plans
of good clean environment and conserving the natural resources. One of these factors is human
resources. Due to the impacts of people on their surroundings, in general, one of the most important
actions to solve the environmental problems and to sustainable ecotourism and natural resources is to
improve the public culture which it itself requires a good education about the environment. Hence, the
aim of this paper is to investigate the role of awareness and knowing the environment in creating
sustainable.
Methods: The population includes the people of Ilam County that 383 of them were chosen as the
sample by Simple Random Sampling according to Determining Sample Krejcie-Morgan Table and
they were given the questionnaires which were researcher-made and their reliability and validity were
confirmed by the use of Confirmatory Factor Analysis. To analyze the data, the test of correlation and
one way T-test were done in LISREL.
Conclusion: The results of hypotheses show that there is a positive meaningful relation between the
environmental awareness and education and the creating sustainable in the people of Ilam County.
Moreover, there is a positive meaningful relation between the amount of using social media and
people’s behaviors towards the creating sustainable.
Keywords: Environmental awareness, Environmental education, Social media, Ecotourism, Ilam
County.
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نقش آگاهی و شناخت زیست محيطی ...
زمينه و هدف
طبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندي است که از مجموعه

کشورهاي مختلف و سراسر دنیا به امر گردشگري در طبیعت و

موجودات ،منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هرر

در وراي آن به لزوم حفرظ محریط زیسرت بریش از هرر زمران

موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسرته اسرت بره

دیگري اذعان دارند و اکوتوریسم را فرصتی طالیی براي حراست

وجود میآید .محیط زیست محل زندگی و تأمین کننده اصلی-

از محیط زیست میدانند (.)6

ترین نیازهاي انسان است و پدیدهاي میباشد کره هرر روز برر

احترام به محیط زیست و حفظ آن یک فرهنگ است و فرهنگ

اهمیت آن افزوده میگردد اما متأسفانه انسان در دوران سلطه-

نیز آگاهی از شخصیت خود ،به عنروان یرک موجرود متفکرر و

اش بر این کره خاکی به استفاده بیرویه و بدون برنامهریزي از

آگاهی او از روابطش با دیگران و محیط طبیعری اسرت ( .)7از

منابع طبیعی ،ایجاد آلودگیهاي خطرناك در خاك ،آب و هوا و

اینرو مراقبت از محریط زیسرت ،بخرش الزمره یرک سیاسرت

از بین بردن توان زیست آن ،پرداخته است (.)1

فرهنگی است و اقتضا دارد بهترین روشهاي آموزشی براي آن

مشکالت محیطزیستی در گرام نخسرت ،پیامردهاي زیران برار

به کار گرفته شود تا بهرهبررداري اصرولی و معقرول از منرابع و

بسیاري براي سالمت فردي انسان دارد و در گامهاي بعد توسعه

دادههاي طبیعی صورت گیرد .آموزش محیط زیسرت ،بنیرادي

اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی او را تحت تأثیر قرار میدهد .به

ترین شیوه در حفاظت محریط زیسرت بروده کره هردف از آن،

همین دلیل ،نگرانیهاي عمومی درخصوص مخراطرات محریط

یافتن مناسبترین و بهترین نظام و شیوه ارائه مطالب و نحروه

زیست در حال افزایش اسرت .فعالیرتهراي انسران و تغییررات

فعالیتها و اجراي ساختاري است که زمینهساز ارتقراء آگراهی-

محیط زیست ارتباط مستقیمی برا یکردیگر دارنرد ،بسریاري از

هاي زیستمحیطی در سطح جامعه میباشد تا از این طریق هر

فعالیتهاي انسان تحت تأثیر تغییرات محیط زیست اسرت و از

فرد جامعه ،خود را از طریق احترام گذاشتن به طبیعت ،مسئول

طرف دیگر این تغییرات به عواقب نامناسبی خصوصاً در زمینر

در حفظ و حمایت از محیط زیست بداند .همچنین ایجاد موازنه

سالمت انسان و از همه مهمتر کودکان میانجامد ( .)2از اینرو،

بین لذت بردن بازدید کننده و نیازهاي حفاظتی از جاذبه هاي

حذف یا دست کم کاهش این تأثیرات و تبدیل آنها به تأثیرات

طبیعی یک ضرورت است .جستجو براي چنین موازنهاي چیزي

با قدرت تخریبی کمتر از وظایف تمامی کشورها و ملرتهرا بره

است که باید مفهوم و فلسرفه دیردار از جاذبرههراي طبیعری و

شمار میآید ( 3و  .)4از آنجا که این مشکالت صرفا به دسرت

زیست محیطی و اکوتوریسم را مشخص نماید (.)6

بشر ایجاد شده است ،مؤثرترین راهحل براي رفع آنها آموزش

از دهه  ،1771دانش و سواد زیستمحیطی را شامل فرصتهایی

در سطح جامعه ،ارتقاي فرهنگ عمومی و وضع قوانین مناسب

جهت مشارکت در علم و عمل دانستهاند که باعث بهبود محریط

است (.)5

زیست (نظیر حفاظرت مسرتقیم یرا احیراء محریط زیسرتهراي

یکی از اشکال مختلف گردشرگري اکوتوریسرم یرا گردشرگري

طبیعی ،رفتار مصرف کننده و گفتگوهاي عمومی و بین فرردي)

طبیعی است که در حقیقت توریسمی بر پایه پایرداري محریط

در جامعه میگردد ( .)8در این راستا ،تحقیقرات گذشرته نشران

زیست با تمرکز اولیه بر تجربه محیطهراي طبیعری کره عامرل

میدهد که مشارکت فعاالنه مریتوانرد دانرش و سرواد زیسرت-

ترویج فرهنگ و محیط زیست است میباشد و امروزه در صنعت

محیطی را ترویج داده و بذر رفتار مسئوالنه زیستمحیطی را در

گردشگري از جایگاه ویژهاي برخوردار است.ایران با دارا برودن

همه اقشار اجتماعی ،پرورش دهد ( .)8وي و همکاران ( )7بیان

جاذبه هاي طبیعی و چشماندازهاي بکر و آب و هواي مناسرب

نمودند که سطح فعلی آگاهی زیست محیطی و رفتاري در میان

زمینه را براي توسعه اکوتوریسم بیش از جنبههاي دیگر تقویت

مردم مالزي ،براساس  4طبقهبندي مورد سرنجش قررار گرفتره

میکند .امروزه اکثرر نهادهراي مترولی صرنعت گردشرگري در

است :آلودگی آب ،آلودگی هوا ،مدیریت مواد زاید و تغییرات آب
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آزادخانی

و هوا .دنیز ( )11نشان داد که موانع و اصول آمروزش و پررورش

آموزش در فضاي آزاد تأثیر به سزایی در تغییرر رفترار محیطری

طراحی پایدار براي کشورهاي در حال توسعه بره منظرور ایجراد

دانشآموزان ایجاد خواهرد نمرود .ایرن تغییرر در برین دخترران

محیط ،ساختمانها و محصوالت پایدار در کارگاههراي طراحری

بیشترر محسروس اسرت .صرالحی و قرائمیاصرل ( )17میرزان

توسط مربیان و طراحان حرفرهاي بایرد در نظرر گرفتره شروند.

شناخت دانشآموزان نسبت به مسایل و مشکالت زیستمحیطی

مولینا و همکاران( )11نشان دادند کره جنسریت ،انگیرزههرا و

عام ،را باال و نسبت به مسایل و مشکالت زیستمحیطری خراص

نگرش بر رفتار زیسرت محیطری دانشرجویان اثرگرذار هسرتند.

پایین استنباط کردند .صالحی و پازوکی نژاد ( )21سطح دانرش

هوشمندان مقدمفرد و همکاران ( )12نشان دادند که نشان داد

زیستمحیطی دانشجویان را نسبتاً باال ولی میزان این دانش برر

که دو متغیر تماشاي برنامههاي تلویزیونی درباره محیطزیست و

حسب نوع دانشکده متفاوت توصیف نمودند .صالحی و امامقلری

محل سکونت هنرجویان در مجموع  66/6درصد از احتمال قرار

( )21نشان دادند که بین سطح تحصیالت و رفتارهراي زیسرت-

گرفتن هنرجویان در گروه برا آگراهی زیراد زیسرتمحیطری را

محیطی رابطه وجود دارد ،امرا جهرت رابطره منفری و معکروس

برآورد میکنند .هوشمندان مقردم فررد و شرم

( )13نشران

است .اسمعیلی و همکاران ( )22نشران دادنرد کره متغیرهراي

دادند که بیشتر آموزگاران داراي نگرش مسراعدي در زمینرهي

مستقل طریقه کسب اطالعات ،استفاده از مجرالت ،شررکت در

گنجاندن موضوعهاي کشاورزي و محیطزیست در برنامرههراي

فعالیتهاي مرتبط ،شرکت در کالسهاي آموزشی و عضویت در

آموزشی هستند و آموزگاران با تجربه پیشرین کرار کشراورزي

تشکلهاي زیستمحیطی بر میزان آگاهی دانشآموزان نسربت

نگرش مساعدتري در مقایسه با آموزگراران بردون تجربره کرار

به محیط زیست تأثیر داشته است .ولی متغیرهاي جنسیت ،پایه

در روستا رابطهي مثبت و

تحصیلی ،رشته تحصیلی ،بعد خانوار ،منطقره تحصریلی دانرش-

معنیدار با نگررش زیسرتمحیطری داشرته و در مقابرل سرن،

آموزان ،عضویت در نوع تشکل دانشآموزي و عضویت یرا عردم

کل و سطح تحصیالت با نگرش مرورد بحرث

عضویت در تشکلهاي دانش آموزي تأثیري برر میرزان آگراهی

رابطهي معنیداري نداشتند .خواجه شاهکویی و همکاران()14

دانشآموزان نسبت به محیط زیست نداشته اند .نتایج حاصل از

به این نتایج دست یافتند که میزان آگاهیهراي روسرتاییان از

تأثیر جمعی متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته نشران داد کره

امور زیست محیطی پیرامون خود در حد متوسطی میباشد .از

متغیرهاي مطالعه کتابهاي زیستمحیطی و مقراالت زیسرت-

سویی مشخص شد که بین سرن ،تحصریالت ،بررسری کتراب،

محیطی تأثیرات مثبتی بر میزان آگاهی دانشآموزان نسبت به

روزنامه و مجله ،میزان درآمرد سراالنه و شررکت در دورههراي

محیطزیست داشتهاند.

آموزشی-ترویجی با سطح آگراهیهراي زیسرت محیطری آنران

بنابراین ،آگاهی و دانش زیستمحیطی به عنوان یکری از مهرم-

همبستگی مثبت و معنیداري وجود دارد .محمدیان و بخشرنده

ترین شاخصهاي نمایش مدنیت ملی که بسیاري از جنبههاي

( )15در تحقیقی بیان کردند که دانش زیسرت محیطری ترأثیر

وضعیت زیست محیطری (ماننرد مالحظرات و رفترار شخصری،

معناداري روي نگرش زیستمحیطی دارد .پرژوهش فرهمنرد و

توانمندي عمومی و نگرش شهروندان محلی نسبت بره جامعره

همکاران ( )16هم نشان داد که بین متغیرهراي سرن ،آگراهی

پایدار) را منعک

میسازند ،شایسته بررسری و مطالعره علمری

زیستمحیطی ،فردگرایی ،رضایت از زندگی و رفتارهاي زیست-

است (.)21

محیطی رابطه معنیداري وجود دارد .صالحی و همکراران ()17

با درنظر گرفتن تأثیري که فرد به عنروان مردیریت و سیاسرت-

معتقدند که نگرش زیست-محور بیشترین تاثیر را بر رفتارهراي

گذاري فرداي جامعه دارند ،این پژوهش کمرک مریکنرد ترا برا

زیست محیطی دارد و پیشبینریکننرده قروي برراي رفتارهراي

اطالع از میزان آگاهی و شناخت افراد نسبت به محیط زیست و

زیستمحیطی است .شبیري و همکاران ( )18نشران دادنرد کره

مسایل آن و ارتباط این آگاهی با حفاظت از اکوتوریسم ،عوامرل

کشاورزي داشتند و پیشینهي تدری

پیشینهي تدری
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نقش آگاهی و شناخت زیست محيطی ...
موثر در افزایش سطح آگاهی و شرناخت زیسرتمحیطری آنهرا

یونسکو ( )1787سواد زیستمحیطی آموزش عملی پایهاي براي

شناخته شود و برنامه آموزشی مناسبتري به منظور حفاظت از

همه مردم است که براي آنها دانش ،مهرارتهرا و انگیرزههراي

اکوتوریسم و محیط زیست و بهرهبرداري پایدار از آن براي آنران

مقدماتی را فراهم میکند تا بتوانند نیازهاي زیستمحیطی خود

تدوین گردد .بنابراین محقق با انتخاب این عنوان و انجام تحقیق

را برطرف نمایند و به توسعهي پایدار کمک کنند .سواد زیست-

امیدوار است بتواند با استفاده از این تحقیق ،نتیجرهگیرريهراي

محیطی"سواد عملی و کاربردي" تلقی میشود .مودي و هارتل

قابل قبول و مفیدي براي تمامی افراد ذيربط ،ذي نفرع و ذي-

سواد زیست محیطی از افراد میخواهد که ارتباط بین طبیعت و

عالقه و همچنین دستاندرکاران امرر آمروزش و پررورش ارایره

تأثیرات انسانی روي طبیعت را درك کنند و متوجه پیچیدگی-

نماید .به همین دلیل مسأله دانش و آگراهی زیسرتمحیطری و

هاي موجود در سیستمهاي طبیعی شوند (.)24

رابطه آن با حفاظت از اکوتوریسم موضروع تحقیرق حاضرر قررار

برت )25( 2سواد زیستمحیطی را درك تعامالت بین سیسرتم-

گرفته است.

هاي طبیعی و سیستمهاي اجتماعی انسانی تعریف کرده است.

شهرستان ایالم یکی از شهرستانهاي استان ایالم اسرت کره در

اور )26( 3سواد زیستمحیطی را درك کردن ارتباط و بره هرم

غرب کشور قرار دارد .این شهرستان داراي جلوهها و مناظر بی-

پیوستگیمران برا محریطزیسرت و همچنرین داشرتن نگرشری

نظیري است .طبیعت متنوع با کوههاي مرتفع و پوشش جنگلی

مسئوالنه در مورد محیطزیست اطرافمان تعریرف کررده اسرت.

همه نشانگر اهمیت این منطقه از نظر زیستمحیطری اسرت .برا

دویلیبی )27( 4سواد زیست محیطی را مهارت دریافت دانش از

وجود این ،افزایش جمعیت شهر ،بهرهبرداري بریرویره از منرابع

طبیعرت ،فهمیردن اصرول اساسری اکولروژي و زنردگی کرردن

طبیعی ،آتشسوزيهاي گسترده سالهاي اخیر ،سیل ،افرزایش

هماهنگ با این اصول تعریف کرده است .دیزینجر و راث)28( 5

مصرف انرژي منجر شده که این شهر نیز از خطرات و تهدیدات

سواد زیستمحیطی دانش عمومی در مورد محیط زیست را برا

زیست محیطی جهانی در امان نماند .موارد ذکر شده گوشهاي از

توانایی به کارگیري این دانش در زندگی روزمره تلفیق میکند.

مشررکالت و مسررایل زیسررتمحیطرری در اسررتان و ب رهخصرروص

وولک و مکبث )27( 6سواد زیست محیطی شامل شش مولفره

شهرستان ایالم است و ایرن حراکی از اهمیرت انجرام مطالعرات

اصلی میباشد :دانش زیستمحیطی ،دانش سیاسی -اجتماعی،

زیستمحیطی در منطقه است .بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد

دانش مسائل زیستمحیطی ،مهارتهاي عاطفی ،مهرارتهراي

ضمن تأکید بیشتر برر حفاظرت از محریط زیسرت رابطره برین

شناختی و رفتارهاي مسئوالنهي زیست محیطی میباشد.

آگرراهیهررا و دانررش زیسررتمحیطرری بررا ایجرراد اکوتوریسررم در

تعریف آخر همچون تعاریف براال برر درك و دانرش تأکیرد دارد

شهرستان ایالم را مورد بررسی قرار دهد.

چون در این تعریف :سواد زیستمحیطی موضروع یرک سلسرله

مبانی نظری
سواد زیست محيطی
در دانشنامه جامع ویکیپدیا چنین آمده اسرت« :سرواد زیسرت
محیطی توان درك نظامهاي طبیعی است که زنردگی مرا را برر

1

اعمال ،فعالیتها و احساسها (نگررشهرا) اسرت کره ریشره در
دانش عمیق دارد .همانطور که خواندن طبیعت ثانوي باسوادن
است ،تفسیر و تحلیل و عمل براي حفظ محیطزیست هرم بایرد
طبیعت ثرانوي شرهروندي باشرد کره از سرواد زیسرتمحیطری
برخوردار است .از این حد نیز نباید فراتر رفرت و نره تنهرا زبران

سیارهي زمین ممکن میسرازد و جامعرهي برخروردار از سرواد
زیستمحیطی جامعهاي پایدار اسرت کره محریط طبیعریاش را
نابود نمیکند چرا که میداند حیراتش وابسرته بره ایرن محریط
است» (.)23

1- Moody &Hartel
2- Barrete
3- Orr
4- Duailibi
5- Disinger& Roth
6- Volk &McBeth
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محیطزیست را فهمید ،بلکه دستور زبان ،ادبیات و معرانی بیران

توانایی فرد در درك و ارزیابی تأثیرگذاري جامعه بر بومسرازگان

آن را هم باید آموخت و ایرن بره معنراي درك اصرول علمری و

(اکوسیستم) تعریف میکنند ،به صورتی که این آگاهی در قالب

تکنولوژیکی ،نظامهاي ارزشی و نهادي و اجتماعی محیطزیست

درك مسایل مربوط به محیط زیست و منشأ بره وجرود آمردن

و کنشهرا و واکرنشهراي معنروي (اخالقری) ،زیباشرناختی ،و

آنها و پیامدهاي ناشی از آن مسائل جلوه گر مریشرود (.)37

عاطفی است که محیطزیست در همهي ما برمیانگیزد (.)31

آنگونه که کایزر و همکاران ( )1777نیز بیان کردهاند :افررادي

آگاهیهای زیستمحيطی

که آگاهیهاي بیشتري راجع به محیط زیست دارند ،حساسیت
بره

به وجودآمدن آگاهیهاي زیستمحیطی به اواخر ده  1761در

بیشتري نیز نسبت به محیط زیست اطراف خود دارند .پ

کشورهاي غربی برمیگردد .ایرن آگراهیهرا در ابتردا منحصرراً

احتمال زیاد این افراد داراي نگرش مثبتتري به محیط زیست

مختص کشورهاي غربی بود .زمانی که جنرگ سررد بره پایران

هستند ،و رفتارهاي آنان در جهرت حفرظ محریط خواهرد برود

رسید و مشکالت زیست محیطی تهدیرد جدیرد جهرانی برراي

(.)13

حیات انسان به شمار آمد ،آگاهیهاي زیست محیطی در سطح

حفاظت از محيط زیست

جهان در ده 1781رشد یافت ( )31یکی از پریشفرر هراي

به هرگونه عملیاتی که براي نگهداري محیط زیست یا جلوگیري

اساسی در مطالعات محیط زیسرت ایرن اسرت کره بسریاري از

از تخریب آن صورت میگیرد ،حفاظت از محریط زیسرت گفتره

مشکالت زیستمحیطی را میتوان با افزایش آگاهی عمومی در

میشود ( .)38حفاظت از محیط زیست ،عبارتست از تالشی کره

مورد محیط زیست برطرف کرد ( .)32به عبارت دیگر ،اعتقاد بر

به منظور حفظ سالمتی محیط و انسانها ،در سرطوح شخصری،

این است کره آگراهی زیسرتمحیطری کلیرد حرل بسریاري از

سازمانی یا دولتی ،از محیط طبیعی محافظت میکند .برا توجره

مشکالت زیستمحیطی است ( .)33ازاینرو آگراهی ،فرآینردي

به رشد جمعیت و تکنولوژي ،محریط بیروفیزیکی گراهی اوقرات

قلمداد میشودکه سازماندهی ،تعبیر ،تفسیر و ارتباط اطالعرات

نادیده گرفته میشود .این موضوع باید به رسمیت شناخته شود

را از طریق حواس جمعآوري به دسرت مریآیرد ( .)34امرروزه

و دولتها باید محدودیتهایی علیه فعالیتهاي تخریب محریط

پژوهشگران بر این باورند که افرزایش آگراهی عمرومی زیسرت-

زیسرررت ایجررراد کننرررد .از سرررال  ،1761جنبشهررراي فعرررال

محیطی میتواند مسایل و مشکالت زیستمحیطری را کراهش

زیستمحیطی ایجاد شدهاند که از مسایل مختلفی در این زمینه

دهد و منجربه رفتارهاي مسئوالنه در برابر محیطزیست شرود.

اطالع دارند .هیچ توافقی در مورد میزان اثر فعالیتهاي انسرانی

یک رفتار مخرب زیستمحیطی در مکان و زمانی معین میتواند

بر روي محیط زیست وجود نردارد و اقردامات حفراظتی گراهی

تأثیرات ناخواست فراوانی در سایر مکانها و زمانها داشته باشد

مورد انتقاد قرار میگیرنرد .مؤسسرات علمری اکنرون دورههراي

و صدمات جبرانناپذیري بر اکوسیستمهاي آینده و بر زنردگی

آموزشی را پیشنهاد میدهنرد ،مثرل مطالعرات زیسرتمحیطی،

نسلهاي فردا وارد آورد .در چنین شرایطی دستیابی به توسع

مدیریت محیط زیست و مهندسی محیط زیست ،که تاریخچه و

پایدار ناممکن به نظر میرسد ،چراکه رابطرهي برین توسرعهي

روشهاي حفاظت از محیط زیست را آموزش میدهند .حفاظت

پایدار و محیط زیست رابطهاي دوسویه است و غفلت از محیط-

از محیط زیست احتیاج به توجه ،به فعالیتهاي مختلف انسرانی

زیست مانع از دستیابی به اهداف توسعه میشود ( .)35کسرب

دارد .تولید زباله ،آلودگی هوا و از بین رفتن تنوع زیستی( ناشی

آگاهی زیستمحیطی نخسرتین گرام در راه پایرداري ،اسرت و

از معرفی گونههاي مهاجم و گونههاي در حال انقرا

)بعضی از

اساساً شرط بقاي آینده بشریت آگاهی زیستمحیطی ،توانرایی

موارد مرتبط با حفاظت محیط زیست هستند .حفاظت از محیط

فهم اصول شناخت محیطزیست و زندگی کردن بر پایهي آنها

زیست تحت ترأثیر سره فراکتور در هرم آمیختره اسرت :قروانین

اسرت ( .)36گرامبرون و سرویتزکی آگراهی زیسرتمحیطری را

زیست محیطی ،اخالق و آموزش و پرورش .هر کدام از ایرن سره
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فرراکتور ،هررم در سررطح تصررمیمات بینالمللرری و هررم در سررطح

اولرین تعریرف جرامع و کوتراه کرره توسرط انجمرن برینالمللرری

ارزشهاي رفتاري و شخصی ،بر محیط زیست تأثیر میگذارنرد.

اکوتوریسررم در سررال  1771ارایره شررده عبررارت اسررت از سررفر

براي اینکه حفاظت از محیط زیست بره واقعیرت تبردیل شرود،

مسئوالنه به مناطق طبیعی به منظور حفاظت از محیط زیست و

مهررم اسررت کرره جوامررع ،در ایررن زمینررهها پیشرررفت کرررده و

بهبود اوضاع اقتصادي جوامع محلی (.)44

تصمیمات زیستمحیطی را اتخاذ کنند (.)37

تفاوتی که در تعریف اکوتوریسم و توریسرم طبیعری بایرد بیران

اکوتوریسم و پایداری

نمود این است که در واقع بوم گردي سفري مسئوالنه به نواحی

اکوتوریسم یا بروم گرردي زیرر مجموعره اي از صرنعت عظریم

و عرصه هاي منابع طبیعی با رویکرد حفاظت از محیط زیست و

گردشگري است که برا وجرود منرابع اکولروژیکی ،عرصرههراي

حمایت از رفاه مردم محلی است .این صنعت میتواند در تعاملی

طبیعی و چشماندازهاي زیبا امکان پرذیر مریباشرد .ایرن نروع

تنگاتنگ با جوامع محلی بره پایرداري منرابع طبیعری و ایجراد

گردشگري در محیط طبیعی حساس و آسریبپرذیر روي مری-

معیشت پایدار کمک کند .بوم گردي به عنوان یکی از ابزارهاي

دهد( .)41اکوتوریسم اثرات مخرب کمی بر طبیعت وارد ساخته

مناسب در فرآیند توسعه پایدار قادر است رشد اقتصادي را بره

و بهصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق ایجاد ممرر درآمرد

روند حفاظت از منابع طبیعی پیونرد دهرد( .)45ولری توریسرم

براي اهالی محلی باعث حفظ میراث طبیعی و حیات وحش آن

طبیعی بیشتر جنبه سرگرمی داشته و هدف تنها سریاحت در

منطقه میگردد .این نوع گردشگري به معنی سفر و لذت بردن

عرصه هاي طبیعی و تماشاي جلوه هاي بی نظیر طبیعت بوده و

از جلوهها و مناطق شگفت انگیز زندگی طبیعری و آشرنایی برا

حفاظت از این منابع و چشم اندازها جزء رویکرد اصلی این نوع

فرهنگ محلی بدون آسیب رساندن به آنها است (.)41

گردشگري محسوب نمیشود و تنها ترالش مریگرردد ترا ایرن

اکوتوریسم 1در زبان فارسی و بهصورت عامیانه معادل طبیعرت-

گردشگران اثرات مخرب کمی بر اکوسیستم داشته باشند (.)46

گردي است که در ارتباط با مسایلی نظیر پوشش گیاهی ،جامعه
جانوري ،زمینشناسی ،اکوسیستم منطقره و مردمری کره در آن
منطقه زندگی میکنند ،میباشد .اکوتوریسم فعالیتهاي فراغتی
انسان را عمدتاً در طبیعرت امکرانپرذیر مریکنرد و مبتنری برر
مسافرتهاي هدفمند توأم با برداشرتهراي فرهنگری ،معنروي،
دیدار و مطالعهي جاذبههاي طبیعی و بهرهگیري و لذتجویی از
پدیدههاي متنروع آن اسرت .در واقرع طبیعرتگرردي نروعی از
گردشگري پایدار مبتنی برر طبیعرت اسرت کره شرامل مسرایل
آموزشی در زمینهي محیطزیست طبیعی میباشد و بر پایرداري
اکولوژیکی تأکید دارد .بر اساس این تعریف طبیعتگردي ابزاري
در جهت حفاظت از منابع طبیعی و توسعهپایدار به شمار میرود
( .)42اکوتوریسررم بسررته برره چشررمانررداز و اولویررت دولررت و
گردشگري میتواند به عنوان یک فلسفه ،یرک اسرتراتژي ،یرک
محصول ،یک اقدام بازاریابی ،یا شکلی از مسافرت دیده میشرود
(.)43

روش بررسی
پژوهش حاضر به روش پیمایش انجام شد و گردآوري اطالعات
آن با استفاده از شیوه اسنادي و پرسشنامرهاي صرورت گرفرت.
جامعه آماري تحقیق حاضر ،مردم شهرستان ایالم میباشرد کره
تعداد  383نفر از آنها به استفاده از جردول کرجسری مورگران
]براي جامعه آماري براالي  1111نفرر تعرداد نمونره  383نفرر
خواهد بود ( [)47انتخاب شده است .شیوه نمونهبرداري در ایرن
تحقیق تصادفی ساده است .براي این منظور تعردادي از نرواحی
مختلف شهرستان را به صورت تصادفی انتخراب و پرسرشنامره
پژوهش بین کسانی که حاضرر بره همکراري بودنرد بره صرورت
تصادفی ساده توزیع شد .پرسشنامه ابزار انردازهگیرري در ایرن
پژوهش پرسشنامره اسرت کره برا اسرتفاده از مقراالت پیشرین
طراحی و متناسبسازي شد .روایی و پایرایی آن برا اسرتفاده از
آزمون تحلیل عاملی تأییدي و آلفاي کرونباخ مورد بررسی قررار
گرفت که در ادامه پژوهش ارایه شده است .با توجه به نتایج بره

1- Ecotourism

دست آمده میتوان بیان کرد که پرسشنامره مرورد اسرتفاده از
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روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است .براي بررسی متغیرهرا

هاي اندازهگیري متغیرهاي پژوهش توسط معرادالت سراختاري

و فرضیات در این تحقیق ،از آمارههاي توصیفی (فراوانی ،درصرد

انجام شده است .در جدول ( )1نتایج تحلیل عاملی تأییدي براي

فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و )...و استنباطی (آزمونهاي T

پرسشنامه پژوهش آمده است.

یکطرفه و همبستگی) در نرم افزار  Lisrelاستفاده شد .مدل-
جدول -1نتایج تحليل عاملی تأیيدی برای پرسشنامه پژوهش
Table 1- The results of Confirmatory Factor Analysis for the research's questionnaires

متغير

RMSEA p-value GFI AGFI

رفتار حفاظت از اکوتوریسم

1.66

1.67

1.111

1.171

سواد زیست محیطی

1.77

1.85

1.111

1.147

آگاهی زیستمحیطی

1.85

1.75

1.111

1.156

رسانههاي جمعی

1.86

1.75

1.111

1.151

با نگاهی بر خروجی لیزرل در جدول فوق متوجه میشرویم کره

سن اکثریت پاسخگویان بین ( )21-31سال 48 ،درصرد مررد و

مدلهاي اندازهگیري متغیرهراي پرژوهش برا توجره بره سرطح

 52درصد زن در میان پاسخگویان و  58/7درصد مجرد و 41/3

معنیداري به دست آمده داراي مدلها مناسبی میباشند .چررا

درصررد متأهررل در میرران پاسررخگویان اسررت .تحصرریالت اکثررر

که مقدار  REMESAآن کم بوده و مقدار  AGFIو  AFIدر

پاسخگویان لیسان

و محل زندگی  58/7درصد در شهر و41/3

سطح قابل قبولی هستند .بار عاملی تمام سؤالها با چشمپوشری

درصد در روستا میباشد .عمده پاسخگویان بیکار و درآمد اکثرر

از موارد اندك بیشتر از  1.3مریباشرد ،بنرابراین تمرامی ابعراد

پاسخگویان در حد متوسط و کم است.

تحقیق ،تأیید میشوند.

همچنین میانگین به دست آمرده برراي هرر یرک از متغیرهراي

تجزیه و تحليل دادهها

تحقیق با یکدیگر متفاوت اسرت امرا همگری متغیرهرا میرانگین

آمار توصیفی اطالعات جمعیتشناختی حاکی از آن داشرت کره

باالتر از میانگین موردنظر تحقیق را دارند.

300
250
200
150
100
50
0

شكل  -1نمودار ميانگين نظرات مردم شهرستان در مورد هر یک از متغيرها
Figure 1-The chart of mean of people's opinions in the county regarding each of variables
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مدل ساختاری فرضيه های پژوهش

فرضیات مرتبط با این موضوع از طریق آزمون همبستگی صورت

دراین تحقیق نقش آگاهی زیست محیطی شهروندان ایالمی در

گرفته است .در ادامه مدل ساختاري فرضیههاي پژوهش در

حفاظت از اکوتوریسم مورد بررسی قرار گرفته است .که بررسی

حالت استاندارد و ضریب معناداري ارایه شده است.

شكل  -2مدل در حالت تخمين استاندارد
Figure 2- The modal estimating the standards

شكل  -3مدل در حالت ضرایب معناداری
Figure 3- The modal of meaningfulness coefficients

فرضیات آماري آزمون عبارتند از :
بررسی فرضيه های پژوهش و نتيجهگيری درباره آن

 = H0بین آگاهی زیستمحیطری مرردم و ایجراد اکوتوریسرم

فرضيه اول :بين آگاهی زیستتمحيطتی متردم و ایجتاد

پایدار رابطه مثبت و معناداري وجود ندارد.

اکوتوریسم پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،بهار96
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 = H1بین آگاهی زیستمحیطری مرردم و ایجراد اکوتوریسرم

آزادخانی

پایدار رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

جدول  -2نتایج حاصل از تحليل مدل معادالت ساختاری :فرضيه اول
Table 2- The results of analyzing the model of structural equations: hypothesis 1

ضریب استاندارد

T-value

متغير مستقل

متغير وابسته

نتيجه آزمون

1/57

6/62

آگاهی زیستمحیطی مردم

ایجاد اکوتوریسم پایدار

رد H0

 H1مدعی این است که برین آگراهی زیسرتمحیطری مرردم و

فرضيه دوم :بين شناخت زیستمحيطی مردم با استفاده

ایجاد اکوتوریسم پایدار رابطه مثبت و معناداري وجرود دارد .برر

از منابع طبيعی و ایجاد اکوتوریسم پایدار رابطه مثبتت و

اساس جدول فوق ضرریب اسرتاندارد برین دو آگراهی زیسرت-

معناداری وجود دارد.

محیطی مردم و حفاظت از اکوتوریسم برابر با  1/57است ،و برا

فرضیات آماري آزمون عبارتند از :

توجه به  tبدست آمده ( )6/62که بزرگتر از  1.76میباشد ،لذا

 = H0بین سواد زیستمحیطی مردم با ایجاد اکوتوریسم پایدار

 H0رد و  H1تأیید میگردد .پ

میتوان نتیجه گرفت که بین

رابطه مثبت و معناداري وجود ندارد.

آگاهی زیستمحیطی مرردم و ایجراد اکوتوریسرم پایردار رابطره

 = H1بین سواد زیستمحیطی مردم با ایجاد اکوتوریسم پایدار

مثبت و معناداري وجود دارد.

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
جدول  -3نتایج حاصل از تحليل مدل معادالت ساختاری :فرضيه دوم

Table 3- The results of analyzing the model of structural equations: hypothesis 2

ضریب استاندارد

T-value

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

1/41

6/11

سواد زیستمحیطی

ایجاد اکوتوریسم پایدار

رد H0

 H1مدعی این است که بین سواد زیستمحیطی مردم با ایجاد

جمعی بر رفتار مردم در قبال ایجتاد اکوتوریستم پایتدار

اکوتوریسم پایدار رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .بر اسراس

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

جدول فوق ضریب استاندارد بین دو متغیر سواد زیستمحیطری

فرضیات آماري آزمون عبارتند از :

و حفاظت از اکوتوریسم برابر با  1/41است ،و با توجه بره  tبره-

 = H0بین میزان استفاده از وسرایل ارتبراط جمعری برر رفترار

دست آمده ( )6/11که بزرگتر از  1.76میباشرد ،لرذا  H0رد و

مردم در قبال ایجاد اکوتوریسم پایدار رابطه مثبرت و معنراداري

 H1تأیید میگردد .پ

میتوان نتیجه گرفرت کره برین سرواد

وجود ندارد.

زیستمحیطی مردم با ایجاد اکوتوریسم پایردار رابطره مثبرت و

 = H1بین میزان استفاده از وسرایل ارتبراط جمعری برر رفترار

معناداري وجود دارد .از این رو فرضیه دوم پژوهش مرورد تأییرد

مردم در قبال ایجاد اکوتوریسم پایدار رابطه مثبرت و معنراداري

است.

وجود دارد.

فرضيه ستوم :بتين ميتزان استتفاده از وستایل ارتبتا
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جدول  -4نتایج حاصل از تحليل مدل معادالت ساختاری :فرضيه سوم
Table 4- The results of analyzing the model of structural equations: hypothesis 3

ضریب استاندارد

T-value

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

1/28

4/41

میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی

ایجاد اکوتوریسم پایدار

رد H0

 H1مدعی این است که بین میزان اسرتفاده از وسرایل ارتبراط

فرضیات نشان داد که بین سواد زیستمحیطی ،آگاهی زیسرت-

جمعی بر رفتار مردم در قبرال ایجراد اکوتوریسرم پایردار رابطره

محیطی و استفاده از رسانههاي جمعی با حفاظت از اکوتوریسرم

مثبت و معناداري وجرود دارد.برر اسراس جردول فروق ضرریب

و منابع طبیعی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .این نتایج با

استاندارد بین دو متغیر میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و

پررژوهشهرراي وي و همکرراران ( ،)2116مولینررا و همکرراران

حفاظت از اکوتوریسم برابر با  1/28است ،و با توجه به  tبدسرت

( ،)2113محمرردیان و بخشررنده ( ،)1373فرهمنررد و همکرراران

آمده ( )4/41که بزرگترر از  1.76مریباشرد ،لرذا  H0رد و H1

( ،)1373صررالحی و همکرراران ( ،)1372شرربیري و همکرراران

میتوان نتیجه گرفت که بین میزان استفاده

( ،)1372صالحی و قائمی اصل ( ،)1372صالحی و پازوکی نرژاد

از وسایل ارتباط جمعی بر رفتار مردم در قبال ایجاد اکوتوریسم

( ،)1372و اسمعیلی و همکاران ( )1387همراسرتا مریباشرند.

پایدار رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .از این رو فرضیه سوم

بنابراین با توجه به نتیجه به دست آمده و نترایج پرژوهشهراي

پژوهش مورد تأیید است.

دیگران میتوان بیان نمود که آگاهی زیستمحیطی در رفتارهرا،

تأیید میگردد .پ

بحث و نتيجه گيری
مسأله دانش و آگاهی زیستمحیطی مردم و رابطه آن برا رفترار
ایجاد اکوتوریسم پایدار هدف پژوهش حاضر بود .که در محدوده
شهرستان ایالم مورد بررسی قرار گرفت .این شهرستان به لحاظ
نوع توپوگرافی و طبیعت کوهستانی داراي جلوهها و مناظر بری-
نظیري است که گردشگران و طبیعتگردان زیرادي را بره خرود
جذب مینمایرد .طبیعرت متنروع ،کروههراي مرتفرع و پوشرش
جنگلی ،زیستگاههاي جرانوران و  ...همره نشرانگر اهمیرت ایرن
منطقه از نظرر زیسرتمحیطری اسرت .برا وجرود ایرن ،افرزایش
جمعیت ،بهره برداري بیرویه از منابع طبیعی ،آتش سوزيهراي
گسترده سالهاي اخیر ،سیل ،افزایش مصرف انرژي منجر شرده
که این شهرستان نیز از خطررات و تهدیردات زیسرت محیطری
جهانی در امان نماند .در ایرن پرژوهش برراي بررسری وضرعیت
شناخت و آگاهی زیستمحیطی مردم این شهرسرتان و ارتبراط
این دو متغیر با رفتار ایجاد اکوتوریسم پایدار سه فرضیه مطررح
شد .نتایج حاصل از بررسی این فرضیات حاکی از آن داشت کره
سواد زیستمحیطی با رفتار ایجاد اکوتوریسم پایدار رابطه مثبت
و معناداري دارد .نتیجره ایرن فرضریه برا پرژوهشهراي آزمرون

نگرش و حفاظت محیط زیست ترأثیر مثبرت و معنراداري دارد.
بنابراین با افزایش آگاهی درباره محیط زیسرت اهمیرت محریط
زیست و حفظ آن نیز از دیدگاه افراد بیشتر میشود.
یکی دیگر از نتایج پژوهش وجود رابطره مثبرت و معنرادار برین
سواد زیستمحیطی و رفتار ایجاد اکوتوریسم پایدار میباشد .این
نتیجه با پژوهشهاي مذکور همراستا مریباشرد .افرزایش سرواد
زیستمحیطی یا آگاهی زیستمحیطی خاص در بین افراد آنها
موظف به بروز رفتارهاي حفراظتی ،مسرئوالنه و در نتیجره گرام
برداشتن در راستاي توسعه پایدار موظف خواهد نمرود و حفرظ
منابع طبیعی را از نیازهاي اساسی خود و آیندگان میدانند.
نتیجه نهایی این پرژوهش وجرود رابطره مثبرت و معنرادار برین
میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رفترار مرردم در قبرال
ایجاد اکوتوریسم پایدار میباشرد .ایرن نتیجره برا پرژوهشهراي
هوشمندان مقدمفرد و همکراران ( ،)1375خواجره شراهکویی و
همکاران ( )1374و اسمعیلی و همکاران ( )1387مطابقت دارد.
در تشریح این نتیجه باید گفرت کره نقرش رسرانههرا و وسرایل
ارتباط جمعی در آگاهی و فرهنگسازي حفظ محریط زیسرت و
توسعه اکوتوریسم را نباید نادیده گرفت و شاید به جرئت بتروان
گفت بدون وجود رسانهها و وسایل ارتباط جمعی دسرتیابی بره
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آزادخانی

توسعه پایدار و اکوتوریسم پایردار پریش نخواهرد رفرت .وسرایل

هم سطوح به ویژه درمرورد مردیریت ،طراحری ،اجررا ،ارزیرابی

ارتباط جمعی با فراهم ساختن زمینرههراي شرناخت و آگراهی،

طرحهاي مربوط به محیط زیست فراهم کرد.

تبلیغات ،فرهنگسازي به افراد انگیزه میدهد تا در جهت حفظ

 -براي تقویت آگاهی هرا در ایرن حروزه ،آمروزشهراي زیسرت

منابع طبیعی و توسعه رفتار مسئوالنه داشته باشند.

محیطی ازطریق بروشور ،ماهنامه و مانند اینهرا بره شرهروندان

اما این نتیجه با پژوهش صالحی و اماقلی ( )1371مطابقت ندارد

ارایه شود .همچنین الزم است سطح ارتباطات و تعامالت آنهرا

چرا که ایشان برین سرواد و رفترار زیسرت محیطری بره رابطره

با خارج از محیط به وسیل نهادهراي مردیریت شرهري (شرورا-

معکوس دست یافتنرد .بنرابراین برا توجره بره نترایج حاصرل از

شهردار) افزایش یابد.

پژوهش حاضر و پژوهشهاي پیشین مذکور میتوان بیران کررد

 -تورهاي اکوتوریسرم مسرئوالنه برراي کارکنران سرازمانهراي

که سواد و آگاهی زیست محیطی با رفتارهاي ایجاد اکوتوریسرم

مختلف ،دانشآموزان و دانشجویان و شهروندان ترتیب داده شد

پایدار و منابع طبیعی رابطه مثبت و معناداري دارد.

تا این افراد با این نوع از گردشگري آشنایی بیشتري پیدا کنند

پيشنهادات
با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیات میتوان پیشنهادهاي
زیر را ارایه نمود:
 براي ایجاد شناخت و دانش زیست محیطی که از عوامل مؤثربر رفتارهاي مسئوالنه زیست محیطی هستند ،بایرد شرناخت و
دانش مردم نسبت به محیط زیست ارتقا یابد .این امر از طریق
آموزشهاي همگرانی برا اسرتفاده از وسرایل ارتبراط جمعری و
برگزاري کالس هاي آموزشی و همایشهراي زیسرت محیطری
امکان پذیر است .لذا بهتر است متولیان امور محیط زیسرت ،از
جمله سازمان محیط زیست ،شهرداري و سایر ارگانهاي مرتبط
با امور محیط زیست اقدام به برگزاري کالس هراي آموزشری و
همایش هاي زیست محیطی نمایند.
 آموزشگران محیط زیسرت برراي ارتقراي سرطح یرادگیري وماندگار کردن آن (یرادداري) از ترکیرب اسرتفاده از روشهراي
مشارکتی و رسانه هاي نو استفاده کنند  .زیرا روشهاي ترکیبی
ضمن جذب نسل جوان  ،آنها را وادار به فعالیت هاي گروهی و
تیمی می نماید و هم زمان از مزایاي دو روش برخوردار میکند.
هم چنین با توجه به تأثیر نسبتا باالي استفاده از این روشهرا،
پیشنهاد میگردد که آموزش و پرورش ،فرهنگ استفاده از این
گونه روشهاي ترکیبی را در مدارس ترویج نمایرد و حتری بره
نوعی الزامی نماید.
 به منظور افزایش آگاهی شهروندان باید زمینه هراي تعامرل ومشارکت ساکنان را در تصمیمگیري مربوط به محیط زیست ،در

و نسبت به حفظ منابع طبیعی تالش بیشتري نمایند.
 رسانههاي جمعی باید در فرهنرگ سرازي و آمروزش مسرایلزیست محیطی و حفظ منابع طبیعی تالش بریشترري نمایرد و
برنامههاي متنوعتري ارایه نماید.
 زمینههایی براي تدوین مقاالت ،پیشنهادات ،تألیفات و ابتکرارعلمی دانرش آمروزان و دانشرجویان در جامعره فرراهم گرردد و
تسهیالتی به عنوان مشوق کار انگیزشی براي آنان در نظر گرفته
شود.
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