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  ،آمایش جغرافیایی فضامجله 
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
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  .سمیجوانان از اکوتور یطیل ادراك محیتحل
  اندورودیمآموزان متوسطه شهرستان دانش مورد مطالعه:

  

  3ولشکالییسیدحسین حسینی ، 2، فرامرز بریمانی1مهدي رمضان زاده لسبویی
  استادیار گروه مدیریت جهانگردي دانشگده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران1

  دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران2
 انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندراندانشکده علوم ریزي گردشگري، اکوتوریسم  ارشد جغرافیا و برنامه دانشجوي کارشناسی3

  11/6/94؛ تاریخ پذیرش:  18/6/93تاریخ دریافت: 
 دهیچک

درصد) بـا   4 (حدودساالنه گردشگري جهان  سه رشدیمقا .است سمی، اکوتوريقابل توجه در صنعت گردشگر يهااز گونه یکی
ن بـاور هسـتند کـه در    یبر ا ،از پژوهشگران ی. برخاستاکوتوریسم ت روز افزون یدرصدي) نشانه اهم 30 (حدود ستمیاکوتور رشد

 يوجـود دارد. بـرا   ی) روابـط متقـابل  ینه ساز و شخصـ ی، زميداری(پد طیو مح ین ادراك جوامع محلیب ،تین گونه از فعالیرونق ا
اند  گروه هدف انتخاب شدهعنوان  ن شهرستان بهیآموزان متوسطه ا  و دانش از استان مازندران اندورودیمده، شهرستان ین ایآزمون ا

بـه لحـاظ هـدف     ،ن پـژوهش یـ شـوند. ا یمـ  یمهم تلقکه در جذب گردشگر ) ندهیآ(ي هایا متولیزبان و یعنوان م به ن گروهیرا ایز
)، بر اساس فرمول کـوکران  نفر 1875( يآمار جامعۀ یل گستردگیدل بهالبته است.  یلیتحل - یفیت توصیو بر اساس ماه يکاربرد
د ییـ و پس از تا ندده شدیبرگز يمختلف به عنوان نمونه آمار يها در رشته یصورت تصادف آموزان متوسطه بهنفر از دانش 275تنها 

 یفـ  یب همبسـتگ یو ضر یون خطیرگرس، ییاتک نمونه  یتق یو از طر يآوراز جمعیمورد ن يها، دادهنامهپرسش ییایو پا ییروا
سم دارند یاز اکوتور ییدرك باال اندورودیمآموزان متوسطه شهرستان  دانشنشان داد که ج آزمون ینتا ل قرار گرفتند.یه و تحلیزتج

و  ياقتصـاد  يهـا  نسـبت بـه مولفـه    یسـت یز يهـا درك آنـان از مولفـه   کهيطوره ب ،ستیکسان نیاما درك آنان در ابعاد مختلف 
عالوه بـر آن   ،ثر استؤم سمیاز اکوتور آموزاندانش یطیمحادراك  در يداریط پدیمحن یهمچن است. ترنییپا یفرهنگ -یاجتماع

ن یبـ ن نکتـه اسـت کـه    یانگر ایگر بیج دینتاو  رابطه وجود دارد سمیآموزان از اکوتوردانش یطینه ساز و ادراك محیط زمین محیب
 رهـا بـا ادراك  یر متغیسـا ش از یب ،سفر رابطه وجود دارد. اما تجربۀز ین سمیآموزان از اکوتوردانش یطیو ادراك مح یط شخصیمح
شود که اصـول اکوتوریسـم در    هاي موجود پیشنهاد میدر نهایت براي رفع چالش رابطه دارد.سم، یآموزان از اکوتوردانش یطیمح

  هاي اکوتوریستی، سفرهاي علمی در مدارس تقویت شود. کتب درسی گنجانده شود و  نیز در راستاي ارتقاء دانش و آگاهی
  

  .اندورودیم، دانش آموزان متوسطه، شهرستان یطیسم، ادراك محی، اکوتوريگردشگر :هاي کلیدي واژه
  
  1مقدمه

 گردشگري توسعه یسنت رویکردهاي 1990 از دهۀ
 پیامـدهاي  بـر  همزمـان  تاکیـد  بـا  و کشیده چالش به

 گردشـگري  از حرکـت  نامطلوب گردشـگري،  و مطلوب
شد  آغاز گردشگري پایدار توسعه رویکرد سوي به انبوه

ــا ).80 :1391 ،ییزاده فیروزجــاعلیقلــیو  ی(قــدم ن ی
را  يمربوط به گردشـگر  يکردهایاز رو یانواع ،اصطالح

سـت  یز يو گردشـگر  سـم یاکوتوردهد کـه  یپوشش م

                                                             
   m.ramezanzadeh@umz.ac.irنویسنده مسئول:*

سـم در  یاکوتور ،دگاهین دیاند. در ا از آن جمله یطیمح
 اسـت  یطـ یست محیناظر بر مالحظات ز ،نخست هلۀو

 یمیمستقسم رابطۀ یرا اکوتوریز ).21: 1389 ،ی(رضوان
دار بـه  یتوسعه پا يبر مبنا يبا اصول حاکم بر گردشگر

 یی(سقا ست داردیط زیخصوص در مبحث حفاظت مح
کـرد توسـعه   یرو ،ن منظریاز ا )،97: 1393، يو مسعود

 ییبه خـود گرفـت کـه بـا بـار معنـا       یعد مکانبدار یپا
 متقابـل  روابـط  یعنـ ی موضوعات جغرافیـا ترین قدیمی

 واکنش بشـر نسـبت بـه تغیـرات    کـ  در و انسان محیط
 ).86: 1389 (پوراحمـد،  دارد ینسـب  یمحیط همخـوان 
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ادراکــــی در  ، محــــیطرفتــــاري در جغرافیــــاي
 (شـکویی،  فوق العـاده دارد  یما نقش يها گیري تصمیم
 اثــرات گردشــگريکــه  ییاز آنجــا). 121،118: 1378

 ، در سه طبقه اساسـی جامعۀ میزبان توسطدرك شده 
جتماعی و محیطی قرار دارد. ا هزینه و فایده اقتصادي،

نـد کـه میـان رونـق     محققـان معتقد  خصـوص،  این در
 عینی و ذهنی اثرات اقتصـادي،  هايگردشگري و معیار

مســتقیم  رابطــۀ اعی و محیطــی جامعــه میزبــاناجتمـ 
: 1386 ،انو همکـار  فیروزجائی زاده وجود دارد (علیقلی

 بـه  ،اکوتوریسم ژهیو به گردشگري توسعهن یبنابرا ).34
جامعــۀ میزبــان  نیــت حســن بــه چشــمگیري صــورت

ــتگی ــت و دارد بس ــ حمای ــعه در انآن ــرد و توس  عملک
 ضـروري  امـري  ،اکوتوریسم و گردشگري آمیز موفقیت
 ،یئعلیقلـی زاده فیرزوجـا  قـدمی و  ( شـود می محسوب

 مطالعـات گردشـگري  برآوردهاي سازمان  ).44: 1391
 ،سـفر بـه طبیعـت    کـه عالقمنـدان   کنـد  ید مییهم تا
 فرهنگـی و  (میـراث  انـد جوان و تحصـیل کـرده   عمدتاً

ــ ) و1: 1385 گردشــگري،  یزده مــ نیخمــتن یهمچن
کمتر  يفعال در صنعت گردشگر عتیاز جم یمیشود ن

 ،کـار  یگـزارش سـازمان جهـان    ،سال سن دارنـد  25از 
در  نینفر از شـاغل  ونیلیم 19تا  13 که د آن استیمو

 و (رنجبـران  سـال سـن دارنـد    18صنعت کمتر از  نیا
ک عامل یکه  یسن يهان گروهیا .)26: 1384 ،زاهدي

نـده  ی، نمادنشـو  یده مـ یـ ) نامیفعال (کنشگر اجتمـاع 
مخصوص به خودش را  يکه نظام ارزشها هستند ینسل
جوان با فرهنـگ   .)92: 1381،کیوي و کامپنهود( دارد

پـذیرش   هـاي جدیـد و  در پـی کشـف حـوزه    ،مصرفی
 تولید و غنی کردن زندگی خود ي آن، براي بازها نشانه
 (کالنتـري،  ي تـازه هسـتند  ها جویاي تجربه آنها است.

 تـا جمعگـرا   هسـتند  آنان بیشتر فردگرا .)174: 1387
ــان وئ(فیروزجا ــالم ی ــژاد غ ــ .)198 :1391 ،ن ــکیب  ،ش
طـور خـاص تـا    سم به یبه طور عام و اکوتور يگردشگر
اسـت کـه    یسـن  يهـا  ن گـروه یثر از اأمت يادیحدود ز

ا گردشـگران  یزبان و یعنوان جامعه م توان از آنان به یم
د از یـ نبا ،يان صـنعت گردشـگر  یاد کرد. و متولینده یآ

را  ید نسـل یکه از امروز با ین معنیبد ،آنان غافل باشند
و جامعـۀ  عـت  یت کرد تا مسئوالنه با طبیفردا ترب يبرا

از نـوع   ییمسـتلزم آشـنا   ،ن امـر یبرخورد کند. ا یمحل
ــان از محــ  شخصــی و ،يداریــط پدی(محــ طیادراك آن

ا در آن سـفر  ی کنند و یم یزمینه ساز) است که زندگ
ــ ــد. یم ــه ا کنن ــخ ب ــدر پاس ــرورتی ــتان  ،ن ض شهرس
ات وحـش  یـ پـارك ح ا، یاز در يبا برخوردار اندورودیم

ــاز، جنگــل ــهو...  ارتفاعــات، دشــت ن از  یکــیعنــوان  ب
و دانـش   سم در استان مازندرانیمهم اکوتور يها قطب

بـا   انتخـاب شـده اسـت.    (گروه هدف)آموزان متوسطه 
ن یــاان مســئله و ضــرورت مطـرح شــده  یـ توجـه بــه ب 
  :است که ریز يهاپرسشبه  پاسخ یپ پژوهش در

      ادراك محیطی دانـش آمـوزان از اکوتوریسـم چگونـه
  است ؟ 

 آموزان  ادراك محیطی دانشحیط پدیداري در آیا م
 از اکوتوریسم موثر است؟ 

 ــآ ــا ی ــی    ن یب ــا ادراك محیط ــی ب ــیط شخص مح
 دارد؟وجود آموزان از اکوتوریسم رابطه  دانش

 ــآ ــا ی ــین مح ــی  ب ــاز و ادراك محیط ــه س یط زمین
  آموزان از اکوتوریسم رابطه وجود دارد؟   دانش

  
  ينظر یمبان

 ،یانســان ايیــجغراف در فکــري قلمروهــاي از یکــی
 بهفروز،( رفتاري است ايیجغراف یلعم و نظري مطالعۀ
گــرایش  ،جغرافیــاي رفتــاري یــا ادراکــی. )43: 1374

نوینی در جغرافیا است که از روانشناسی و روانشناسـی  
ــاثیر پذیرفتــه اســت. دیــدگاه رفتــاري در  اجتمــاعی ت

فراینـدهاي قابـل درك    ۀجغرافیاي انسـانی بـه مطالعـ   
بهایی خاص  ،بیان افکار فرددر رابطه با روش و  انسانی،

 علـم  نیا ارتباط ،نابراین)، ب40 :1379 ،(فرید می دهد
 که کرد مالحظه توان یم آنجا از یانسان ايیجغراف با را

 ت،یــخالق ادراك تیــمــورد اهم در یانســان ايیـ جغراف
 آنهـا  هـاي دگاهید کردن فرموله در مردم دیعقا و تفکر

 بـا  آنهـا  روابـط  وةنحـ  در جـه ینت در و طیمح به نسبت
 :1389 پوراحمـد، ( دارد دیـ تاک گـذارد، یم ریتأث طیمح
 از ياریبســـ يمرکـــز هســـته ،یطـــیمح ادراك. )33
  .  است بوده يرفتار يایجغراف قاتیتحق

 کـه  شـعور  بـر  یمبتنۀ تجرب یطورکل  به ادراك واژه
 اصـطالح  .باشـد یمـ  کرده، افتیدر را یتیاهم ای و معنا
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 ریتفسـ  و فهـم  عنـوان  بهاً عمدت ا،یجغراف علم در ادراك
 افـت یدر تیرو قابل يهاعارضه ای ها تیموقع در یذهن

 ادراك .اســت انســان پنچگانــۀ حــواس قیــطر از شــده
ــا شــناخت انســان از محــیط همــراه اســت   محیطــی ب

شــه یبرگرفتــه از ر 1محــیطة واژ. )38: 1374 (بهفــروز،
عبـارت   مربوط بـه قـرن هفـدهم    )،2رنینوای(ا يفرانسو

کـه موجـود زنـده یـا      شرایط خارجی عۀمجمواست از 
جامعــه را احاطــه کــرده و بــه نحــوي در رفتــار و      

 ).114: 1384 ی،ی(شـکو  افتدي آنها موثر میها فعالیت
 و یطـ یمح ادراکـات  ریتـأث  تحـت  فـرد  یطـ یمح رفتار

ــرد مهايیتصــم و اوســت باورهــاي ــاً یدق ف  براســاسق
 درك بـراي  ن،یبنابرا. شودیم اتخاذ یطیمح تهايیواقع
 طیمحــ در یفرهنگــ هــايگــروه اســتقرار یــیچرا
 صیخصــا از دیــبا فقــط نــه دانانیــجغراف شــان،یعیطب
 نگـرش  نحـوة  بـا  دیـ با باشند، بلکه آگاه مربوطه طیمح

 اطـالع  ز،یـ ن یعـ یطب طیمح به نسبت ،فرهنگ نیواجد
 که داشت د توجهی). با32: 1380(جردن، باشند داشته

 یفرهنگ استوار يهاانیبن يکسری براساس یطیمح هر
، داشـت  انتظـار  تـوان ینمـ  نیبنـابرا . است گرفته شکل

 بـا یز مطلـوب،  ،معمـار  و شهرسـاز  در نظر که یطیمح
 زیـ ن ،آن جامعـه  افـراد  ریسـا  شـود، یم قلمداد وکارآمد

 يبـرا  انسـان  رایـ ز. باشد داشته مشابه يریتفس و ریتعب
 دانش و تجارب به یطیمح اطالعات ریتفس معنادادن و

 ادراك میبـدان  است الزم .است وابسته اریبس خود یقبل
 را دانشیز است؛ ینسب يادیز زانیم به مصنوع، طیمح
 چشـم  از تینسـب  نیـ ا اگر و است ینسب يامر یطیمح

 طیمح عناصر ریتأث بسا چه بماند، دوربردار  بهره و ناظر
 نظـر  مـورد  شـود کـه   يرفتـار  معنـاو  برداشت، موجب

 اسـت  نبـوده  طیمحـ  طراحـان  و زانیـ ر برنامه ران،یمد
 محیطۀ رابط به رویکرد ترین رایج). 34 :1389 (براتی،

 اسـت  انگیزشـی   -شـناختی   -ادارکی الگوي اجتماع، و
 بررسـی  را فضـایی  محـیط  بـه  ادراکـی  واکنشـهاي  که
 انسـان  کـه  اسـت  موضـوع  ایـن  بررسی ،هدف. کند می

 احسـاس  کنـد، مـی  درك بینـد، مـی  را محـیط  چگونـه 
انسان بر اسـاس   .دهد می نشان واکنش آن به و کند می

                                                             
1. Environment   
2. Environ 

 ي اطراف محیط خود بر می گزیند.ها نیازهایش از داده
هایی هدفمند هستند و به عواملی زیادي چنین انتخاب

ن ي فـردي و جـزء آ  هـا  ارزش فرهنـگ،  زبـان، همچون 
ــ ارتبــاط دارد ــان،رفتار .)13: 1391 ،ی(برات ــا  گرای غالب

ي انسـانی  هـا  رفتار و فعالیـت تاثیرات سه محیط را در 
محـیط  -1کـه شـامل    ؛مورد مطالعـه قـرار مـی دهنـد    

محـیط   -2 ....دانشـگاه و  پدیداري شامل شـهر، محلـه،  
که شـامل جغرافیـاي شخصـی افـراد (نقشـه       ،شخصی

ــی)، ــادي، ذهن ــام اعتق ــاعی، نگــرش، نظ ــاه اجتم  پایگ
زندگی بر  ساز، که چرخۀمحیط زمینه -3 ...اقتصادي و

ــین ســطح   اســاس ســن و ــاه خــانوادگی و همچن پایگ
 ةمحـیط زنـدگی و شـیو    کـه شـاخص ثـروت،    ،زندگی

  .)183: 1389 (پوراحمد، زندگی...) را شامل می شود
رفتارگرایـان بـا تـأثیراتی کـه در علـوم مختلــف از      

انـد ذهـن محققـان را در توسـعۀ      جمله جغرافیا داشته
گردشگري بیش از پـیش بـه سـمت و سـوي شـناخت      

هاي فردي شهروندان سـوق داده انـد (وارثـی و     ویژگی
هاي گردشگري، بر پایۀ  جریان). 112: 1390همکاران، 

گیـرد. تصـویري   ها و تصاویر ذهنی آنها شکل می مکان
دهد منحصر بـه فـرد و   که گردشگري از جهان ارائه می

رو یکـی از  در عین حال به شدت ذهنی اسـت. از ایـن   
هاي پرداختن به جغرافیـاي گردشـگري، بررسـی    روش

آن به عنوان تجلی مجموعه تصـاویر ذهنـی اسـت کـه     
دهــد اجــزاي یــک مکــان گردشــگري را تشــکیل مــی 

پدیـدهاي   شگري، عمـدتاً گرد). 184: 1388، 3(ویلیامز
حال کل فرآیندهاي تصویرسازي از  بصري است. با این

مقصد، تجربه در مقصد و یادآوري آن در مبداء، با عبور 
از فیلترهاي فرهنگـی فـرد، تعـدیل شـده و بـه لحـاظ       

). 186اجتماعی نیز کـامال سـاختارمند اسـت (همـان:     
ــوي فضــایی    ــوان الگ ــه عن ــه اکوتوریســم، ب رویکــرد ب

ــروزه مــگردشــگ ــت، ام ــراوان ري درطبیع ورد توجــۀ ف
ــت   ــت عل ــه اس ــه     قرارگرفت ــط ب ــه فق ــه ن ــن توج ای

خاطرگردشگري و لذّت بردن ازآن بوده، بلکه به عنـوان  
یک وسـیلۀ حفاظـت محـیط و توسـعۀ اقتصـادي نیـز       

    .)155: 1391، محسوب شده است (تقوایی و همکاران
 
                                                             
3.Williams 
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  )113: 1378 ،ییشکو منبع:( ادراك محیطی در جغرافیاي رفتاري :1 شکل
  

تعریف از اکوتوریسم بیان شده  85تاکنون بیش از 
مناطق طبیعی، حفاظت، فرهنگ، منافع مردم است که 

ترین واژگان کلیـدي آنهـا   مهممحلی، آموزش، پایداري 
پیرامـون واژه   ).57: 1388، 1دهـد (فنـل  تشکیل میرا 

اکوتوریسم و سابقه کاربرد آن، اظهار نظرهاي متفـاوتی  
نظـران، سـابقه   صورت گرفته اسـت، برخـی از صـاحب   

 م. و برخـی 1970ۀ اي را اواخـر دهـ  هکاربرد چنـین واژ 
انـد. امـا در متـون    م ذکـر کـرده  1980ۀدیگر اواخر ده

عنوان نخستین کسی  به "2سبالیوس السکورین"مرتبط 
ن واژه را به کاربرده است. برابر تعریف کسی آمده که ای

او، اکوتوریسم مسافرتی است کـه بـه منظـور مطالعـه،     
ستایش و کسب لذت از سـیماهاي طبیعـی و    تحسین،

هـاي  مشاهده گیاهان و جانورا ن و آشـنایی بـا ویژگـی   
ــال صــورت    ــته و ح ــی درگذش ــع محل فرهنگــی جوام

بـه  برخی سـابقه کـاربرد واژه اکوتوریسـم را     .گیرد می
سبت داده اند و معتقدندکـه او  نهتزر  زمانی دورتر و به

براي تشریح روابط متقابـل  . م1960 این واژه را در دهۀ

                                                             
1. Fennel 
2. Lascuraincebllos 

هـاي فرهنگـی بـه    گردشگري و محیط زیست و ویژگی
بـر مبنـاي تعریـف     )11: 1388(فنـل،  کار برده اسـت  

  )، اکوتوریسم داراي سه معیار اصلی:2007( 3ویوروالتو
  ،عتیطب بر یمبتن عمدتا ها جاذبه) 1( 
 و يریادگی و جاذبه آن با دکنندهیبازد تعامالت) 2(

  ،آموزش
با هداف  متمرکز تیریمدو  محصول ،تجربه) 3( و
  ). 32: 2013 ،4(والتر است يداریاپ

 يجـاد مشـارکت و همکـار   یسـم ا یت اکوتوریـ موفق
تنگاتنـگ اســت تـا بتوانــد بــه اهـداف ممتــد حفــظ و    

ابد. مشارکت مـورد  یمعقوالنه دست  ۀو توسع ينگهدار
، یجوامع محل يت با همکاریموفق يسم برایاز اکوتورین

مـردم   يها و سازمان یدولت يها ه گذاران، آژانسیسرما
 شـود یجاد میا ها ستیپرورش و اکوتور نهاد، آموزش و

 ينظـر  یبر اساس طرح مبان .)19 :1387 ،5موردرام و (
  شود. یه میر ارایز یفوق مدل مفهوم

                                                             
3. Weaver &Latv 
4. Wallter 
5. Alenmoore 

 

 

 

 شخصی محیط    

سن، جنس تصورات 
 ذهنی

 زمینه ساز محیط

 ،فرهنگی ،پایگاه اقتصادي

 اجتماعی

 پدیداري محیط

 دانشگاه  ، مدرسه محل اقامت،
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  )1393منبع: نگارندگان، ( پژوهش یمدل مفهوم :2شکل 

  
  پژوهشنۀ یشیپ

نسـبتا   مطالعـات  ،گذشـته  ۀدهـ  چنـد  طیتاکنون 
 در زیـ طـور اعـم و ن   سـم بـه  یدر ارتباط با اکوتور يادیز

 بـه  نسـبت  سـاکنان  ادراکـات  و دیدگاه سنجش زمینه
طور  اما به است شده انجام میزبان جامعه در گردشگري

صورت گرفتـه   یمطالعات کم ،یتیخاص از منظر جنس
در  ،انجام شده مـرتبط بـا موضـوع    قاتیشتر تحقیب که

 از يانمونـه  )1( جدول ران صورت گرفته است.یخارج ا
  دهد.یقات انجام شده را نشان میتحق

  

  سمیط با اکو توربانجام شده مرت يها پژوهش :1جدول 
  پژوهشموضوع   پژوهشگر

و  يدر رابطه بخش گردشگر يدانشگاه در رشته گردشگر انیدانشجو انیادراك در م لیو تحل هیتجز  )2013( 1همکار و دل مار ایمار
  تیاز منظر جنس یطیمح ستیز

در  یانتخاب شغل کیه عنوان با موضوع صنعت گردشگري بآموزان دانش از يگردشگرادراك  یبررس  )2012( 2و همکار گرت باتلر
  مالزي 

  چین زیستی در منطقه سیچوان محافظت مورد در ادراك و نفعانیذ یطیمح ستیز نگرش  )2013( 3جینلیو

 محل ترنگانو، ،یمحل ساکنان از جنس سنو اساس بر سبز يالکپشتها از زندگی یآگاه سطح یبررس  )2013( 4عبد مطلب
  . يدرمالز محبوب سمیاکوتور

   ییایدر شده حفاظت منطقه کی سم دریاکوتور ادراك  )2007(5همکاران و پترولوسی
  سمیاکوتور عامل با ارتباط در یزشیانگ يها برگونه درآمد ریتأث  )1391زاده( میابراه

تحلیل از درك اثار گردشگري روستایی با تکیه بر تحلیل جنسیتی نحوه درك اثار گردشگري دربین   )  1390خانی(
  زنان و مردان 

  کردستا استان دربین زنان و مردان  تحلیل جنسیتی نحوه درك اثار گردشگري در  )1389(و همکاران انیغن
  

                                                             
1. María del Mar 
2. Gareth Buttler 
3. Jing Liu 
4. AiniHasanahAbdMutalib 
5. I. Petrosillo 

 درك زیستی محیط شخصی 

 محیط زمینه ساز  درك اقتصادي
 رفتار

درك اجتماعی و 
 فرهنگی

 محیط پدیداري 

 ادراك

 اکوتوریسم
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  شناسی پژوهشروش
و کـاربردي   و يتوسـعه ا  ،نوع هدف این پژوهش از

ــ ــاظ ه ب ــماهلح ــ ،تی ــیتحل -یفیتوص ــت. در  یل اس
ــع ــا اداده يآور جم ــهز روش ه ــیمایپو  ياکتابخان  یش

 نامـه ز پرسشین ها داده يابزار جمع آور و شدهاستفاده 
 یاساس طیف لیکرت با پـنج گزینـه، از خیلـ   برکه  بود

آن توسـط   یـی رواد و یـ ن گردیتـدو  کـم  یزیاد تا خیل
تهران و مازنـدران   ز،یتبر يها د مرتبط در دانشگاهیاسات

 یو اعتبارسـنج  ییایـ پا منظـور  بـه  کنترل و اصالح شد.
ــنا پرســش ــه ،هم ــ يدر مرحل ــداد یپ ــون تع  40ش آزم

ع شـد.  یـ مـوزان شهرسـتان توز  آ ن دانـش یپرسشنامه ب
بوط مر يها هیکرونباخ گو يب آلفایضر یسپس با بررس

نسـبتا   يب آلفـا یضـر  رها و محاسبۀیک از متغیبه هر 
 د شـد ییـ تأ هـا  هیگو یانسجام درون )770/0(آنها  يباال

  .)2 (جدول

  

  کرونباخیب آلفایپرسشنامه بر اساس ضر ییایپاب یضر: 2 جدول
  کل  ب آلفایضر  هیتعداد گو  ریمتغ  ابعاد

  781/0  15  اشتغال زایی، درآمد زایی  ياقتصاد

770/0  
 موسیقی و هنر شناخت ،بومی زبان شناخت ،اعتماد احترام و سواد،  یو فرهنگ یاجتماع

  787/0  14  مردم مشارکت شیافزاو  فقر کاهش ،تیامن، جادیا

  یطیست محیز
بین  ر عادت غذایی جانوران و ازیزیستگاه و تغی مزاحمت و محدویت

انباشت زباله،  آلودگی منابع آب، آلودگی، جانوري، ها رفتن گونه
  زمین، کاهش منابع محلی تغییر کاربري

14  744/0  

  1393 پژوهش، يها افتهی :منبع
  

نفر دانـش آمـوزان شـاغل بـه      1857 يجامعه آمار
ســتان متوســطه از شهر یلیل در مقــاطع تحصــیتحصــ

از  ينفر به عنوان نمونـه آمـار   275 است که اندورودیم
ن یـی تع ساده یوه تصادفینباخ و به شوق فرمول کریطر

شده از نرم افزار  يجمع آور يها ل دادهیتحل يبراشد. 

ــار ــون SPSS يآم ــا و آزم ــرتبط  يه ــیم ب یضــر یعن
سـاده    یون خطـ یو رگرس يا تک نمونه ی، تیهمبستگ

، هـدف  يآمـار  يهـا  استفاده شد. مالك انتخاب آزمون
  ها است. ت دادهیپژوهش و ماه

  
  

  اندورودیمسم شهرستان یاکوتور يها جاذبه :3جدول
ها یژگیو  نوع جاذبه  سمیجاذبه اکوتور  

ات وحش یپناهگاه ح
  دشت ناز

  یعیطب
  

اي خزر و ،همچنینتکثیر گونه در معرض  هاي گیاهی و جانوري مناطق جلگه ذخیره گاه ژنتیکی و حفاظت از گونه
  ).1385 زیست مازندران،(سازمان محیط جنگلی بازمانده در جلگۀ هموار تودة خطر انقراض گوزن زرد ایرانی،

ل وجود دهانه یدل به دارند. يادیتوس تراکم زپیجنگل توسکا و درختان اکال يدارا ،عمق مناسب ياماسهساحل   یعیطب  ساحل گهرباران
  ).1385 مازندران، يو گردشگر یراث فرهنگی(سازمان م یآب به خشک یرود تجن و نکارود تالق

  و یالقییمناطق 
  یجنگل

کوهدشت   یعیطب
یغرب  

کیجا قلعه، و آبشار مازیار و  میانسره اولیکا، ریگ چشمه، گردي، تیرنگ: مانندآبشار  ها وچشمه
  زرد کیجا (قارچ جنگلی) دارویی مانند گل گاوزبان، ن وجود گیاهانیهمچن

کوهدشت   یعیطب
  یشرق

 صورت کشت زبان هم بهدارویی مانند گل گاو  و وجود گیاهان چشمه آب معدنی عباس آباد
  صورت وحشی دستی و هم به

  یراث فرهنگیم
  یخیتار

و  یفرهنگ
  یاجتماع

 يهاروستا
 دارابکال و

  خانه جام
 يروستاها

اسالم آباد و  
اسرم و شهر 

  سورك

 برستان تاریخی به نام ذکریاخانهق  اوسا، ياکبر روستا یها مانند بقعه امام زاده علبقعه
 يهاچهره ها و تیوجود اقوام و اقل ،وعامراسم عاشورا و تاس )،قلعهسر قلعه خاتور (اسپه 

  خاص یفرهنگ

  1393،وهشژپ يها افتهی :منبع
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  معرفی عرصه پژوهش
عنـــوان یکـــی از   شهرســـتان میانـــدورود بـــه  

هاي استان مازنـدران،  از شـمال بـه دریـاي      شهرستان
مازندران و از شرق به شهرستان نکا و از غرب و جنوب 
ــار      ــز آم ــت (مرک ــدود اس ــاري مح ــتان س ــه شهرس ب

کیلـومتر   9/436). مسـاحت میانـدورود   5: 1390ایران،

مربع می باشد. به لحاظ قرار گیري مکـان جغرافیـایی،   
شـمال   قسمت جنوبی این شهرستان با شیب بیشـتر از 

به جنگل مازندران و قسمت شمال آن با شـیب خیلـی   
تر بـه دریـا خـتم مـی شـود. ایـن منطقـه داراي        مالیم
  ).3هاي متنوع است (جدول جاذبه

  

  
  در استان مازندران اندورودیمشهرستان  ییایت جغرافینقشه موقع :3 شکل

  

   یفیتوص يها افتهی
متوسـط  آموزان درصد دانش 37ش از یب یمعدل درس

دختـر   آمـوزان دانـش درصـد   61شـود.   یم یابیارز یو عال
 یدر نـواح آمـوزان  دانش درصد 4/80. محل اقامت هستند
 درصـد از سرپرسـتان خـانوار    4/44باشد. سواد  یروستا م

در مقابـل تنهـا    درصـد متوسـطه و   3/35، ییابتـدا  ایشان
  .)4 جدول( هستنده یسواد عال يدرصد دارا 3/20

نامه نشان می دهد که آمده از پرسشدستنتایج به
هــاي طبیعــی موجــب اثــرات و  گردشــگري در محــیط

پیامدهایی شده است هر چنـد میـزان تاثیرگـذاري در    

هـاي   کـه میـانگین   طـوري  همه ابعاد یکسان نیست. بـه 
محاسبه شده نشان می دهد که میزان تاثیرگـذاري در  

ها بیشتر و در بعضی از موارد کمتر است،  برخی از آیتم
) بیشــترین تــأثیر بــر 5بــراي نمونــه، مطــابق جــدول (

ترین تأثیر بر مزاحمت گردشگران بر  انباشت زباله و کم
ه جز سه گویـه مزاحمـت بـراي    حیات وحش را دارد. ب

حیــات وحــش، آتــش ســوزي و تغیــر عــادت غــذایی  
هـا اثـر گـذاري بـاالي      جانواران، در بقیه موارد میانگین

محیطی اکوتوریسم در آینده خواهد بود (جدول  زیست
5  .(  
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 پاسخگویان يمشخصات فرد یع فراوانیتوز -4جدول 
  یدرصد نسب  یفراوان  يمشخصات فرد

  یمعدل درس
  %23,3  64  نییپا

  %37,5  108  متوسط
  %39,5  103  باال

  %61,1  168  دختران  تیجنس
  %38,5  107  پسران

  %67,6  186  ينظر  یلیرشته تحص
  %32,4  89  ير نظریغ

  %80,4  221  روستا  محل اقامت
  %19,6  54  شهر

  زان سواد سرپرست خانواریم
  %44,4  122  ییابتدا

  %35,3  97  متوسطه
  %20,3  56  یعال

  17,5  ین سنیانگیم
  تومان 750000  ن درآمد خانواریانگیم

  1393 پژوهش، يها افتهی :منبع
 

  سمیاکوتور یطیمح -ستیزان ادراك زیم ان بایخگوع درصد پاسیتوز :5جدول 
کامال   نیانگیم

 مخالفم
 مخالفم

تا 
 موافقم  يحدود

 کامالً
 مولفه هیگو موافقم

3,3  13,1 28,5 43,3 13,5 4,4 
 بـراي  مزاحمـت  سـبب  میاندورود درشهرستان گردشگري

  .شودمی وحش حیات
  تنوع

 4,4 22,5 41,1 21,1 10,2 3,1  زیستی
 در سـوزي  آتش سبب میاندورود شهرستان در گردشگري

  شود می جانوري و گیاهی يها گونه رفتن بین از ها جنگل

3,2 14,2 30,5 28,7 20 6,5 
 غـذایی  عـادت  تغییر سبب میاندورود شهرستان در گردشگري

  شودمی وحش باغ واناتیح به دادن غذا قیطر از جانوران

2,1 1,8 5,5 28,7 32,7 31,3 
 آب منابع آلودگی سبب میاندورود شهرستان در گردشگري

 آلودگی .شودمی )دریا ساحل رودخانه،(
 1,5 1,5 6,5 26,9 34,9 30,2 

   انباشت سبب میاندورود شهرستان در گردشگري
 .شودمی ها زباله

2,5 
 

4,7 12,4 32,4 32,7 17,8 
 هايزمین تبدیل سبب میاندورود شهرستان در گردشگري
 .شود یم گردشگري اماکن به کشاورزي

 ساسا
 منابع
 منـابع  کـاهش  سـبب  ایـ در یآلـودگ  شیافزا با گردشگري  32  32,4  17,1  9,8  9,7  2,3 محلی

  .شودمی...و خاویار ماهیان مانند دریایی
  1393 ،پژوهش يها افتهی :منبع

 
در ارتباط با  ادراك از ابعاد اقتصادي نتـایج بیـانگر   
ادراك باالي دانش آموزان است براي نمونه رونق بـازار  
صنایع دستی در اثـر توسـعه اکوتوریسـم بـا میـانگین      

)، ورودي گردشگران براي حضور در 4,7محاسبه شده (
) و نیـز  خریـد   4,1منطقه حیـات وحـش دشـت نـاز (    
) در وضــعیت 4,1( ســوغات و فــروش غــذاهاي محلــی

ها قرار دارد اما نکتـه مهـم    بهتري نسبت به دیگر متغیر
هاي محاسبه شـده نشـان    این است که تمامی میانگین

آموزان متوسطه شهرسـتان  دهد که به اعتقاد  دانش می
میانــدورود در اثــر توســعه اکوتوریســم در منطقــه     

  ).6یابد (جدول هاي اقتصادي بهبود می شاخص
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  سمیاکوتور ياقتصاد ادراك توزیع درصد پاسخگویان با میزان :6 جدول

  1393 ،پژوهش يها افتهی منبع :
  

از  که انگر آن استیبرج از پرسشنامه خج مستینتا
مختلف  يها هین گویکه از بآموزان دیدگاه دانش

با  یمحل یقیشناخته شدن موس ،یو فرهنگ یاجتماع

با  یو شناخت زبان بوم رتبه اول در) 4,6( نیانگیم
  ).7(جدول قرار دارددر رتبه دوم  )3,9( نیانگیم

  

  سمیاکوتور یفرهنگ -یاجتماعادراك  زان یپاسخگویان در ارتباط با م ع درصد نظراتیتوز -7جدول 

  1393 ،پژوهش يها افتهی :منبع
  
  یلیتحل يها افتهی

بـا توجـه بـه    کوتوریسـم:  آموزان از اادراك دانش
ــودن م يافاصــله از ســم، یادراك از اکوتور يهــاولفــهب

ج نشـان داد  یاستفاده شـد. نتـا   ياتک نمونه یت آزمون
را یـ ز سـم دارنـد.  یاز اکوتور ییآمـوزان درك بـاال  دانش

 )129( مطلوب هانی) از م145,2( يمارآن نمونه یانگیم

  میانگین  کامالمخالفم  مخالفم  يتاحدود  موافقم  بسیارموافقم  گویه  مولفه

  اشتغال

 فعــال ســبب میانـدورود  شهرســتان در گردشـگري 
  3,8  4,0  5,5  27,4  42,5  24  .شودمی نیماش يهاتعمیرگاه شدن

 سـبب  گردشگران براي ینتس يها رستوران احداث
  3,9  1,1  8,4  22,4  34,5  33,8  .شودمی میاندورود در زاییاشتغال

ــازار ســبب میانــدورود شهرســتان در گردشــگري  ب
  4,1  .7  6,5  13,8  34,9  44  .شودمی محلی غذاهاي  يبرا شتریب فروش

ـ  بیشـتر  فـروش  بازار سبب گردشگري  صـنایع  ايرب
  4,7  اظهار  5,5  19,6  37,5  37,5  .شودمی دستی

  درآمد

افـزایش درآمـد    و سـوغاتی  خرید سبب گردشگري
  4,1  1/1  3,6  15,3  40,7  39,3  شود.مردم  در شهرستان میاندورود می

 حیـات  پناهگـاه  بـه  ورودیـه  پرداخت با گردشگران
  4,1  نشداظهار   2,2  22,9  37,8  37,1  شوند.سبب درآمدزایی می وحش

 محلی کشاورزي محصوالت انواع خرید با گردشگران
  3,9  .4  2,2  30,5  35,6  31,3  .شوندمی مردم درآمد افزایش سبب

 طرح از استفاده يبرا ورودي پرداخت با گردشگران
  3,9  .4  5,1  22,9  39,6  32  .کنندمی درآمدزایی دریا

 بسار  گویه  مولفه
 کامال  مخالفم  يتاحدود  موافقم  موافقم

  میانگین  مخالفم

  فرهنگی

ن یاعتماد ب احترام  و گردشگري سبب  افزایش
  3,6  .7  8,7  35,6  30,2  24,7  می شود. و گردشگران ) ی(مردم محل شهروندان

  3,9  1,5  2,2  25,5  41,1  29,8  .شودمی بومی زبان شناخت سبب گردشگري
 محلی موسیقی و هنر شناخت سبب گردشگري

  4,6  .4  1,1  27,3  44  26,2  .شودمی

  یاجتماع

 يها يروین تیفعال شیافزا سبب گردشگري
  3,8  4  1,8  25,1  39,3  29,8  .شودمی تیامن جادیو ا یانتظام

 جادیا قیطر از فقر کاهش سبب گردشگري
  3,5  4  9,1  25,3  19,6  32  .شودمی اشتغال

 یمحل مردم مشارکت شیافزا سبب گردشگري
  3,7  1,8  7,6  30,2  38,9  21,5  .شودمی گردشگران به خدمات هیارا در
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ــا اخــتالف ( ن ســطح یو همچنــشــتر اســت یب )16,5ب
 يخطـا ز کمتر از ین )0,000محاسبه شده ( و يمعنادار

ن یبــ يانگر توافــق معنــاداریــکــه ب اســتدرصـد  05/0
ز بـر  یـ و ن نـه اسـت  ین زمیدر ا ينمونه آمار يها نگرش

تـوان اذعـان    یمـ  18تا  14,8اساس کرانه بدست آمده 
قـرار دارد   یمطلـوب  ت نسـبتاً یج در وضعیداشت که نتا

سـم  یآموزان در ابعـاد اکوتور  اما درك دانش ).6 (جدول
 یطـ یسـت مح یبعـاد ز که در ا يست. به طوریکسان نی

 تـر نییپا یفرهنگ -یو اجتماع ينسبت به ابعاد اقتصاد

ن یانگیـ ) از م38,7( ين نمومـه آمـار  یانگیـ را میاست ز
 )0,000( محاسبه شـده سطح معنادار ) در 42( مطلوب

ز درك تفـاوت  یـ و ن درصد کمتر اسـت  5 در ناحیه آلفا
ـ یانگیـ انـه مطلـوب و م  ین میب آمـده نشـان   دسـت هن ب
) در -3,5( با اخـتالف  یطیمح ستیدهد که مولفه ز یم

 -یمـاع ) و مولفـه اجت 11,8( يسه با مولفه اقتصادیمقا
ــ ــع5,5( یفرهنگ ــامطلوبی) وض ــرت ن ــدارد و ن يت ز ی

 ،هـا  ک از مولفـه یـ بدست آمده در هر يهاکرانه سۀیمقا
  .)8 (جدول دهدید قرار میین ادعا را مورد تایا

  

 درك اکوتوریسم يبرا يا تک نمونه یج آزمون تینتا  -8دولج

 
تعداد 
نیانگیم نمونه انه یم 

انحراف  تفاوت مطلوب
اریمع  

 يخطا
یمقدار ت استاندارد  

سطح 
يمعنادار  

 95تفاوت در سطح 
 درصد

نییحد  پا  حد باال 
 درك زیستی

275 

38,7 42 3,5-  9,5 57.  5,7 0,000 2-  4-  
.50 5,4 11,8 47 58,8 درك اقتصادي  27,2 0,000 4,8 12,8 

درك اجتماعی و 
.35 5,8 5,5 42 47,5 فرهنگی  15,7 0,000 4,8 6,2 

اکوتوریسمدرك   145,5 129 16,5 15,2 91.  17,6 0,000 14,4 18 
  1393پژوهش ، يها افتهی :منبع

  
ادراك محیطـی   محیط پدیـداري در ر یأثزان تیم

  توریسم آموزان از اکودانش
استفاده  یون خطیاز رگرس پرسشن یدر پاسخ به ا

محل اقامـت بـه    فاصلۀنوع مدرسه و  محل اقامت، .شد
، با ادراك آنـان  يداریط پدیکننده مح ینیب شیعنوان پ

 مقـدار در نظرگرفتـه شـد. بـا توجـه بـه       سمیاز اکوتور
)274/0=R ( ـ  یطــیو ادراك مح يداریــط پدین محــیب

 يزان بتـا یـ ز بـر اسـاس م  یجوانان رابطه وجود دارد و ن
ش یپـ  عوامـل توان اذعان داشت کـه   یمحاسبه شده م

حاسـبه شـده   م يکننده با توجه به سطح معنادار ینیب
 ن عوامـل یاز بـ گذار هستند. امـا  ریر وابسته تاثیدر متغ

ــ ــوزش در ،ثرؤم ــه آم ــه ب ــدل مدرس ــه ماهیل ای ــنک ت ی

ــارکرد ــ، يک ــایب ــا تاثیر متغیش از س ــودهیره ــذار ب  رگ
 یعنـوان بعـد مکـان    . روستا و شهر بهاست )230/0(بتا=

شت یر، معینظ يماهو يها ن پژوهش به جهت تفاوتیا
 يهـا  سـازمان ، یتـ ی، اندازه جمعيظاهر يمایغالب، س

، تحــرك و ی، تــراکم، تجــانس، طبقــات اجتمــاعيادار
ان یـ ستم آثار متقابل نسـبت بـه بعـد فاصـله کـه ب     یس

حـا  ی(ترج یبه مراکز خـدمات  یکیا نزدیو  يکننده دور
رغـم برابـر بـودن     یعلـ  اسـت هـا  ی) و دسترسیآموزش

) دارد و بـه  0,012( يبـاالتر  يمعنادارزان بتا سطح یم
برخـوردار   يرگذاریثدر تأ يشتریب يتبع آن از معنادار

  .)9(جدول است

  

  
 يداریط پدیجوانان با مح یطیبا ادراك مح یون خطیج آزمون رگرسینتا - 9جدول

يمعنادار یت  يسطح معنادار  R بتا   F کننده ینیش بیپ  
000.  3,80  230.  

274.  000.  7,34  
  آموزش

  یبعد مکان  .203  2,54  .012
  فاصله  .203  2,01  .045

  1393پژوهش ، يها افتهی منبع :
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نــه ســاز و ادراك یط زمین محــیبــدرك رابطــه 
  سم یجوانان از اکو تور یطیمح

ـ   يبـرا  یج آزمـون فـ  ینتا ط ین محـ یدرك رابطـه ب
ن آن است کـه  یجوانان مب یطینه ساز و ادارك محیزم
معنـادار   0,01در سـطح   يرها رابطه معنـادار ین متغیب

ــ شــغل ن یبــ یزان همبســتگیــکــه، ميطــورهاســت ب
ــاز  یط زمیمحــ خــانوار ازسرپرســت  ــه س و ادراك از ن

 یسـطح معنـ   نیـز ) است و 1,080سم  برابر با (یاکوتور

م و ین رابطـه مسـتق  ی) مبـ 0,000( محاسبه شده يدار
ــ  ت یچــه وضــعهر یعنـ یر اســت یـ ن دو متغیمعنـادار ب

 به همـان  سرپرست خانوار بهتر باشد (درآمد) ياقتصاد
ــم ــش زانی ــوزانادراك دان ــزا یاز اکوتور آم ــم اف ش یس
ت یوضـع  يگذارریثأزان تیگر که میابد به عبارت دی یم

گاه یخانوار از جاسه با سواد سرپرست یدر مقا ياقتصاد
  ).10(جدول شود یم یابیارز يباالتر

  

  نتایج آزمون ضریب همبستگی فی با ادراك جوانان از اکوتوریسم با محیط زمینه ساز: 10جدول 

  سمیادراك اکوتور

  سواد سرپرست خانوار  درآمدسرپرست خانوار  نهیگز
  .999  1,017  یمقدار ف
  .000  .000  يمعنادرا

  275  275  تعداد
  1393 ،پژوهش يها افتهی :منبع

  
 یطیبا ادراك مح یط شخصیمحن یدرك رابطه ب

  سمیجوانان از اکوتور
ز ین فوق ۀیرها در فرضین متغیدرك رابطه ب يبرا

 استفاده شده است. یف یب همبستگیاز آزمون ضر
 و یلیرشته تحص ،دانش آموزان یمعدل درست، یجنس

ط یکننده مح ینیش بیبه عنوان پ  ،آنان تجربه سفر

ج،  تجربه سفر یبا توجه به نتا اند.ن شده ییتع یشخص
.) و 942( یبا درجه ف یط شخصیآموزان از محدانش

از  يترشیرابطه ب 0,05کمتر از  يداریسطح معن
 جدول( جوانان دارد یطیبا ادراك مح ها ریگر متغید

11(.  

  
  یط شخصیاز ادارك جوانان با مح یج آزمون فینتا -11جدول 

  سمیادراك اکوتور

  یلیرشته تحص  یمعدل درس  جنس  نهیگز  نهیگز
  .643  .917  .656  یمقدار ف  یمقدار ف
  .000  .000  .000  يمعنادار  يمعنادرا
  275  275  275  تعداد  تعداد

  1393 پژوهش، يها افتهی :منبع
  

  يبند جمع
، يقابل توجه در صنعت گردشگر يها از گونه یکی

در  یسـت یاکوتور يهـا  تیفعال توسعۀاست.  سمیاکوتور
 یجانـدار و بـ   ست اعـم از یط زین گام حفظ محینخست

ن نـوع  یـ حاصـله از ا  يایبعد مزا جان است و در مرحلۀ
زان قـرار  یرمتخصصان و برنامه مطالعۀمورد  يرگردشگ

 سـاالنه  جهان گردشگري صنعت سه رشدیرد. مقایگیم
 30 (حــدود ســتمیاکوتور درصــد) بــا رشــد 4 (حــدود

از  یت روز افـزون آن اسـت. برخـ   یدرصدي) نشانه اهم

گونـه از  نین باور هستند که در رونق ایپژوهشگران بر ا
، يداریـ (پد طیو محـ  ین ادراك جوامع محلیت بیفعال
 وجــود دارد. ی) روابــط متقــابلینــه ســاز و شخصــیزم

دانش آموزان به طور  يآمار يها ج آزمونیباتوجه به نتا
ن امـر مثبـت   یـ دارنـد ا  سمیاز اکوتور یدرك خوب یکل
کسان یابعاد مختلف در درك آنان اما  .شود یم یابیارز

 یطــیســت محیزبعــد کــه در يطــورهنبــوده اســت بــ
و  ينسـبت بـه ابعـاد اقتصـاد     يسم درك کمتریاکوتور
تـوان در   ین را مـ آ یل اصـل یـ کـه دل دارنـد.   یفرهنگ
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در کوتاه مدت جستجو  یطینامحسوس بودن اثرات مح
ـ    يهــا نـه یزم همـۀ ن چـالش در  یـ کـه ا  يطـور  هکـرد ب

  انبوه هم وجود دارد. يگردشگر
ط یحــن پــژوهش نشــان دادکــه میــاگــر یدج ینتــا

آمـوزان مـوثر بـوده    دانـش  یطیدر ادراك مح يداریپد
تلف در ادراك آنان مخ يرهایر متغیثأزان تیاست. اما م

در  يشتریر بیثأکه نوع مدرسه ت يطور متفاوت است، به
درك  یمـدارس دولتـ   آموزان داشته است.ادراك دانش

تـوان در   ین را مآل یدل سم دارند.یاز اکوتور يش تریب
را در یـ دانش آموزان هم جستجو کرد ز يگاه اقتصادیپا

ل یمشغول به تحص یشتر دانش آموزانیب یمدارس دولت
در حـال   یو حتـ  یینه روسـتا یشـ یپ يهستند که دارا

کننـد و در   یمـ  یزنـدگ  ییروسـتا  یحاضر هم در نواح
در حـال   یدانـش آمـوزان   یانتفاع ریدر مدارس غ ،مقابل
ارتبـاط   یعیطب يها دهیل هستند که کمتر با پدیتحص

  اند. داشته
ـ یدر ارتباط با سوال سوم که آ نـه  یط زمین محـ یا ب

دانش آموزان رابطه وجـود دارد؟   یطیساز و ادراك مح
ـ  و ،جینتا سـاز و ادراك   نـه یط زمین محـ یجود رابطـه ب
اسـت امـا    دادهد قرار ییمورد تا را آموزان دانش یطیمح

آنـان   یطیمختلف با ادراك مح يرهایزان رابطه متغیم
که شغل سرپرسـت خـانوار    يطور متفاوت بوده است به

در آموزان داشـته اسـت.     با ادراك دانش يترشیرابطه ب
و ادراك  یط شخصـ ین محیا بیمورد سوال چهارم که آ

وجـود رابطـه    آموزان رابطه وجـود دارد؟ دانش یطیمح
ز یـ آموزان ن دانش یطیو ادراك مح یط شخصین محیب

 يرهـا یزان رابطه متغیاست اما م د قرار گرفتهییمورد تا
آنـان متفـاوت بـوده اسـت      یطـ یمختلف بـا ادراك مح 

بـا ادراك   يش تـر یکه تجربه سفرآنان رابطه ب يطور به
 یمبـان ح بـا  ین نتایا آموزان داشته است. دانش یطیمح
ج ینتـا از  یبرخـ دارد عالوه بـر آن بـا    یهمپوشان ينظر

تـا  ق آمـده اسـت   یـ نه تحقیشـ یکـه در پ  یژوهشگرانپ
کـه توسـط    ییهامانند پژوهش دارد یهمخوان يحدود

) 2007( همکـاران  ) پترولوسـی و 2013همکار( وان وی
 ر درآمـده اسـت،  یتـاث و به  انجام شده) 1385افراخته (

 یطـ یبـا ادراك مح  یلیتحص يها رشتهو ل یمحل تحص
ط ین محــیارتبــاط بــ، گــرید شــواهداز  اذعـان کردنــد. 

(معـدل   یلیتحصـ  ییت و توانـا یماننـد جنسـ   یشخصـ 
 يهـا که با پژوهش بوده است یطیمحبا ادراك  )یدرس
مطابقـــت  )1390( یخــان و  )2013ا دل مـــار (یــ مار

  شود: یشنهاد مین رو پیاز ا کند یم
  گنجانده شود و یسم در کتب درسیاکوتور اصول -1
، یستیاکوتور يهایارتقاء دانش و آگاه يدر راستا -2

  شود.ت یتقودر مدارس  یعلم يسفرها
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