
 35-56، صفحات  8938 زمستان، 48مطالعات مدیریت گردشگری، سال چهاردهم، شماره  علمی فصلنامه

 
 

 های ملّیگردی بر حفاظت از پارکاثر فرهنگ طبیعت
 

 3رضا سرخیل  ،2گهر فاطمه یاوری ،1مهدی کروبی

 

 3/4/38تاریخ پذیرش:   -  3/88/39تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
ملّی الر بوده است. روش پژوهش   گردی بر حفاظت از پارک هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر فرهنگ طبيعت

ميدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش،  صورت بهها  بوده است و گردآوری داده پيمایشی-حاضر، توصيفی
که با توجه به محدود بودن جامعه آماری  بودند 8936گردان( پارک ملّی الر در سال  کليه پژوهشگران )طبيعت

گردشگر با  984هزار نفر(، نمونه آماری پژوهش بر اساس جداول آماری )کرجسی و مورگان(  800)بيش از 
ها و جدا نمودن  گيری تصادفی در دسترس تعيين شد که پس از توزیع و گردآوری داده استفاده از روش نمونه

ها  پرسشنامه انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده 945های ناقص و مخدوش، تحليل آماری بر روی  پرسشنامه
تن از اساتيد متخصصين حوزه  88وسط ای بود که روایی صوری و محتوایی آن ت پرسشنامه محقق ساخته

تأیيد و روایی سازه پرسشنامه نيز توسط تحليل عاملی اکتشافی و تأیيدی مورد بررسی  ستیز طيمحگردشگری و 
( و α=83/0گردی ) قرار گرفت و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ طبيعت

ها از آمار توصيفی؛ ميانگين، انحراف معيار  آمد. برای تحليل داده به دست (α=30/0برای حفاظت از پارک ملّی )
اس اس پی اس "افزارهای  و ...، از آمار استنباطی تحليل عاملی اکتشافی و تأیيدی و مُدل پژوهش با استفاده از نرم

هنجار  ی،ق اجتماعاخال مسئوليت، احساس يرهایپژوهش نشان داد که متغ ینااستفاده شد. نتایج  " زرليل"و  "
 عنوان به. ثر هستندؤم یستیز يطمح یبر رفتارها ینیو د یسنت یهاو ارزش ی، آموزش، دانش و آگاهیساز
است و  های ملّیپارکدر  گردشگران یکننده رفتارهايينگفت که فرهنگ عامل تع توانیمی، کل یا جهينت

 مهم است. عامل ینا از ناشی ،جامعه یکافراد  يطیمحی زیسترفتارها
 

 گردی، حفاظت.زیست، پارک ملّی، فرهنگ، گردشگری، طبيعتطيمح واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های گردشگری است و به هر نوع سفر  گردی، یکی از بارزترین و پرطرفدارترین شاخه طبيعت

شود که  بندی می های متنوعی دسته گردی، در گروه شود. طبيعت های طبيعی گفته می به مکان

، اکوتوریسم یا 8المللی بوم گردشگری هاست. بنا بر تعریف انجمن بين ریسم یکی از آناکوتو

زیست، پایداری و رفاه  گردشگری سفری مسئوالنه به نواحی طبيعی است که به حفظ محيط بوم 

زیست، پيوند عميقی  شود. اکوتوریسم، عالوه بر رابطه تنگاتنگ با محيط مردم محلی منجر می

های مختلف، فرهنگ تعاریف گوناگونی  بنا بر دیدگاه. (3088، 3)کاریگاندارد نيز با فرهنگ 

ای از الگوهای رفتار  ترین تعاریف آن عبارت است از: مجموعه د، اما یکی از عمومیدار

های فکری یک جامعه یا  اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصوالت انسان و ویژگی

 بهبود ت.اس زیست محيط از تظحفا و پایدار توسعه تورمو و اصلی عامل، فرهنگملت. 

 .باشند مرتبط هم با انسان فرهنگی و طبيعی محيط که شد خواهد حاصل زمانی ،زیست محيط

 یک در جامعه یک اقشار تمامی در محيطی زیست اخالق وجود هدفی، چنين تحقق هالزم

 از اعم خود زندگی حيطم به نسبت بشر آل ایده رفتار یطيمح ستیز اخالق .است کشور

 (.3003، 9؛ شامبرز3088)کاریگان،  است فرهنگی و اجتماعی محيط طبيعی، محيط

های اخير با  گردی در سال خصوص طبيعت و افزایش روزافزون گردشگری و به رشد سریع

 یاثرات مثبت اقتصادی فراوانی داشته و نقش مهمی را در احيا و متنوع ساز که نیوجود ا

 ،باعث شده تا افراد بيشتری نسبت به گذشته حال نيامع ایفا کرده است، اما درعاقتصادی جو

در تعارض با آن قرار بگيرند. این  ینوع زیست را از نزدیک لمس کرده و به طبيعت و محيط

منجر محيطی نواحی نيز  ایجاد تغييرات در محيط اجتماعی، اقتصادی و زیست به ،تعارض

محيطی حاصل از گسترش  (. ازجمله پيامدهای مخرب زیست8333، 4شارپ و بارتشود ) می

 وحش اتيها، از بين رفتن آرامش ح توان به تخریب پوشش گياهی، ازدیاد زباله گردشگری می

دالیل عمده صدمات حاصل از  ،ها و ... اشاره کرد. محققان امن شدن محل زندگی آن و نا
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م آموزش صحيح و عواملی پذیری، عد گردشگری را عدم آگاهی، عدم حس مسئوليت

توان با آموزش و ارتقاء سطح  توجه به این مهم که چگونه می ،دانند؛ بنابراین می دست نیازا

های  شده و پارک محيطی در مناطق حفاظت گردان به پایداری و حفاظت زیست فرهنگ طبيعت

های  پارک .(8933)بادسار و قاسمی،  شود اساسی مطرح می یا عنوان مسئله ملّی دست یافت، به

 آیند. حساب می زیست و طبيعت به نمادهای محيط ینوع به ،شده ملّی و مناطق حفاظت

ی به لحاظ های خاص و اهميت ملّ های ملّی مناطق طبيعی به نسبت وسيع و دارای ویژگی پارک

حفظ  اهدافاندازهای زیبا هستند که با  شناسی، جغرافيای زیستی و چشم شناسی، بوم زمين

های گياهی و همچنين  های جانوری و رویشگاه زیستی و طبيعی، بهبود جمعيت گونهوضعيت 

است  ذکر انیشا ،زیست(. همچنين حفاظت محيط آیند )سازمان برداری تفرجی به وجود می بهره

منظور حفاظت بنيادی از تنوع زیستی، ذخایر ژنتيکی، یکپارچگی اکولوژیک و  که به

های مصرفی و مسکونی در این مناطق مجاز  برداری ط با بهرههای مرتب اندازها، فعاليت چشم

 .(8939لو،  )کاظم نيست

 حفظ نيز و تفرجی پژوهشی، تحقيقاتی، گوناگون های جنبه از ملّی های پارک نقش و اهميت

 جلب های راه مؤثرترین از ها ارزش این اشاعه و ترویج و نيست پوشيده کسهيچ بر زیستی تنوع

 جانشين غيرقابل های ارزش و ملّی های پارک از مستقيم حفاظت رایب مسئولين حمایت

 از حفاظت به کمک به توان می ملّی های پارک اهميت موارد از (.8939لو،  کاظم) هاست آن

 و تاریخ حفظ دیدنی، و بکر مناطق و اندازها چشم حفظ ها، آن زیستی پایداری و وحش اتيح

 امکان ایجاد و رایجشان فرهنگ و اقوام بقای و پایداری ن،آنا زیست نحوه و گذشتگان تمدن

 .(3084 ،8)کولير کرد اشاره مردم برای سالم تفریحات و ها فعاليت

 استراليا در که یطور به دارند، باالیی اقتصادی ارزش ملّی های پارک شده، یاد موارد بر عالوه

 سال در دالر ليارديم 39 حدود متوسط طوربه ملّی های پارک در محور طبيعت گردشگری

 توانندمی بودن بکر و مردم دخالت عدم دليل به ملّی هایپارک ،همچنين کند.می درآمدزایی

کتاب ،ملّی هایپارک سازند. سالم را منطقه هوای و دهند قرار اختيار در پاک و سالم آبی منابع

 خود دل در را ساله ليونيم چندین بيعیط و هزارساله چند فرهنگی تاریخ که اندتاریخ زنده های
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 محيطی هایاسترس کاهش و سالمتی بر بسياری ثيرأت الهی مواهب این ،همچنين اند. داده جای

 پزشکی دیگر موارد در چه و دارویی گياهان زمينه در چه متعددی، پزشکی هایاستفاده و دارند

 در تعلّ به ملّی هایپارک ،هااین ههم از باالتر .(3085 ،8اسونی و )بکرت شودمی هاآن از

 باعث توانندمی کشور، یک فرهنگی و طبيعی هایدارایی نیتر باارزش و ترینناب برداشتن

 خواهد منجر را اجتماعی مثبت بسيار ثيراتأت ،امر این که شوند ملّی همبستگی و غرور ایجاد

 ممفهو که ستا حساسیا ،یملّ همبستگی حس کرد. خواهد ایجاد ترشاداب ایجامعه و شد

 مشترکی سحساا ملی همبستگی حس در ترتيب بدین دارد،بر در را داریفاو و هویت تعيين

 و فرهنگی ظلحا از هاآن کهآن ونبد یدآمی وجود به آن مختلف نمادمر و مينزسر نميا

 های پارک از حفاظت ضرورت شده یاد موارد و هاارزش تمامی .باشند یکدنز هم به فضایی

 در ميزان چه تا ما نسل کهاین و کندمی خاطرنشان را آینده هاینسل برای آن نگهداری و ملّی

 )منتصری است مسئول آیندگان برابر در همچنين و کشورمان در خداوندی هایهدیه این برابر

 .(8936 زاده، اشرف و

حاضر در آن انجام  پارک ملّی الر که مطالعه موردی تحقيقفوق؛  شده عنوانبا توجه به مطالب 

 یها کوه در دامنه جنوبی رشته و های تهران و مازندران واقع شده است شده است، بين استان

کيلومتری الر نيز یکی از  30تبدیل شد و دریاچه  یبه پارک مل 54البرز قرار دارد که در سال 

و وضعيت جوی ها و ارتفاعات فراوان  مراکز تفریحی این منطقه است. این دره به دليل کوه

صورت برف  به که عمدتاً نسبتاً مناسبی برخوردار استبارندگی و نزوالت جوی  ازنامتغير 

الر دارای دو اکوسيستم کوهستانی و آبی است. این منطقه دارای  یشود. پارک مل مشاهده می

رین خالدار که از نادرت یآال های گياهی و جانوری است که در این ميان ماهی قزل انواع گونه

های  انداز های آبزی جهان است بر اهميت این پارک افزوده است. این پارک دارای چشم گونه

این دره زیبا  یهای امن در دو سو زیستگاه و های پرآب ها و رودخانه بسيار زیبایی است. چشمه

در پوشش گياهی این منطقه به علت چرای  را دوچندان کرده است.  طراوت و جذابيت آن

زار است که شامل  پوشش گياهی آن علف یطورکل تغييراتی صورت گرفته ولی بهرویه  بی

جانوری نيز به دليل  وحش اتيهای آلپی و شقایق وحشی است. از لحاظ ح ها، پوشش زار بوته
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های متفاوت و ارزشمندی از جمله پلنگ ایرانی،  موقعيت ویژه کوهستانی و آبی دارای گونه

و ميش، افعی دماوندی و البرزی، انواع پرندگان و بسياری دیگر ای، کل و بز، قوچ  خرس قهوه

های  عالوه بر ورود دام (.8936، 8های ایران )سایت کویرها و بيابان است های ارزشمند از گونه

های بدون مجوز، شکار  ساز و ساخت رویه، مشکالت متعدد دیگری از جمله غيرمجاز و چرای بی

ملی الر را به خطر   ن در فصلی از سال و ... سالمت پارکو صيد، ورود انبوهی از گردشگرا

 . (8936، 3)خبرگزاری ایسنا اند انداخته

ها بر اساس  های انسان که فرهنگ در هر جامعه جریان دارد و رفتار و فعاليت با توجه به آن

مناسب و جهت بخشيدن صحيح به فرهنگ عمومی  از آموزش توانفرهنگشان است، لذا می

زیست استفاده کرد. عالوه بر آن ارتقاء  گردان در راستای حفظ محيط يطی طبيعتمح زیست

الشعاع قرار  زیست را نيز تحت تواند سایر عوامل مخرب محيط گردی می سطح فرهنگ طبيعت

تمام موارد   گردی شامل فرآیندهایی است که منجر به رعایت فرهنگ طبيعت داده و از بين ببرد.

بوم، ارتقاء کيفيت  شود، از جمله حفظ زیست اکوتوریسم می فیدر تعرآورده شده 

های سودمند در  و فرهنگ مردم محلی، مشارکت در فعاليت ورسوم آدابزیست، توجه به  محيط

تا د شوه ندیشيداهایی  رکازوچنانچه سامنطقه، گردش بدون بر جای گذاشتن رد و ...، 

، شته باشندداکت رحفظ محيط مشاو در يرند بگدن مهم بر گرامر ین را در ا مسئوليتیان ندوشهر

، دست ستایست زمحيطاز صلی که حفاظت ف اهدان به توتر می حتراگفت که ان تو می

د و ینه شودنهادم بين مردر یست ز محيطاز فرهنگ حفاظت  که یدرصورت شود یر متصویافت. 

دازد، بپرد ظایف خووای جرو اعایت ربه د و شوه گاآمحيط ل قباد در خومسئوليت به د هر فر

 یقدر به محيطی زیست اکنون مسائل (.8933 و همکاران، لو )نجفهد شد امر محقق خواین ا

 مسائل امروزه شود. فنی ختم نمی مسائل به دیگر ها آن قلمرو اند که کرده پيدا دامنه

 فرهنگی محيطی ریشه مسائل زیست کل در و اند اجتماعی مفهوم دارای عميقاً محيطی زیست

 ساختاری با موضوع صورت به بایستی جامعه یک فرهنگی های بافت پذیرش منظور به و دارند

آن  یتر مهم و ترین که بزرگ دارد ارتباط زیادی مسائل به زیست محيط حفظ نمود. برخورد
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 با ارتباط در نابهنجاررفتارهای  زیست محيط مسئله در است. اجتماعی فرهنگ مسئله

اوضاع  درک درست از عدم و گردی طبيعت فرهنگ با ناییعلت ناآش زیست به محيط

 مردم فرهنگ زیرا است مردم فرهنگی وضعيت اعتقادات و جامعه بر حاکم محيطی زیست

 زیستی با هم با همراه زیستن و فرهنگ محيطیامکانات زیست و طبيعی منابع استفاده از

اند که اگرچه  تحقيقات نشان داده. اند درونی نکرده را  آن یدرست به یا و اند را نياموخته طبيعت

زیست متکی است، اما در حفظ و حراست از آن موفق نبوده است  صنعت گردشگری بر محيط

زیست در اثر توسعه نسنجيده و  و شواهد فراوانی از صدمات اکولوژیکی و تخریب محيط

ی چون (. مطالعات پژوهشگران8985رویه گردشگری وجود دارد )زاهدی و همکاران، بی

دهد که آگاهی  و ... نشان می (3009) 9برونر و هان(، 8393) 3(، باتل8398) 8دانالپ و ونلير

سازی در این حوزه  محيطی و آموزش صحيح و فرهنگ محيطی و شناخت عمومی زیست زیست

تواند مسائل و مشکالت این حوزه را کاهش داده و  از طریق ابزارهای مختلف از جمله رسانه می

که  دارد آن بر سعیلذا پژوهش حاضر  زیست گردد. ه رفتارهای مسئوالنه در برابر محيطمنجر ب

 .بپردازد زیستحفظ محيط بر مؤثر فرهنگی از عوامل جنبه چند به بررسی

 

 پیشینه پژوهش

در پژوهش خود به این نتيجه  (8938) قلی امام و صالحی؛ شده انجامهای  در زمينه پژوهش 

 و محيطییستز گاهیآ ،سنی یها گروه ،تأهل ضعيتو ،سکونت محل بين که رسيدند

 یهارفتار و جنسيت ارتباط که یدرحال دارد، دجوو دارمعنا ارتباط ی،طيمح ستیز یهارفتار

 که عنوان داشت (3003) 4ویلوویت. (8938قلی،  )صالحی و امامنيست  دارمعنا ی،طيمح ستیز

 تمشکال به مسئوليت نسبت همچنين و یطيمح ستیز تمشکال ازدرک شده  ریفتار لکنتر

 با یطيمح ستیز یهارفتار دارد. یستزمحيط حامی یهارفتار با مثبت ارتباط ی،طيمح ستیز

 با که یدرحال دارد. مثبت ۀبطرا ،وپرورش آموزش و یافتگی توسعه سطح ،وپرورش آموزش ،سن
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در پژوهش  (3089) 8رانهمکا و نیو .(3003)ویلوویت، ست ا سمعکوۀ بطرا دارای مددرآ

 منفی ثرا ،وهوا آب اتتغيير به نسبت هشد درک ریفتار لکنتر و شنگر کهخود عنوان داشتند 

 بر مثبت ثرا ه،شد درک ریفتار لکنترعالوه  به ؛شتدا یستزمحيط حامی یهارفتار روی بر

ابراهيمی و . (3089)یون و همکاران، ست ا شتهدا یستزمحيط حامی یهارفتار منجاا قصد روی

 از بيش گردشگر زنان اجتماعی هنجار و (، در پژوهشی بيان داشتند که جنسيت8935مکاران )ه

در  (،3089) 3رانهمکا و (. مولينا8935هستند )ابراهيمی و همکاران،  پایبند هنجارها به مردان

 برها  نگرش و ها زهيانگ ،جنسيت زش،موآ سمیرغير و سمیر منابع که پژوهش خود بيان داشتند

 رانهمکا و یميمند زاده یحاج(. 3089دارد )مولينا و همکاران،  تأثير ستیز طيمح ارطرفد رفتار

 رد)مو یطيمح ستیز یهارفتار با مرتبط فرهنگی ملاسی عوربر" انعنو با را تحقيقی (8939)

 سرمایه ،جنسيت که داد ننشاها  آن تحقيق یها افتهی ساندند.ر منجاا به "د(یز شهر ؛مطالعه

 ،سن که یدرحال ،نددار محيطییستز یهارفتار با داریمعنا ارتباط ،ندگیز سبک و فرهنگی

زاده ميمندی  )حاجیند ارند یطيمح ستیز یهارفتار با داریمعنا ۀبطرا ت،تحصيال و تأهل ضعو

 شرایط وجود با که دهد می نشان تحقيق (، نتایج8938قلی )صالحی و امام. (8939و همکاران، 

 یطيمح ستیز مسئوالنه رفتارهای کردستان استان در یطيمح ستیز حدودم امکانات و نامناسب

 سرمایه که است آن از حاکی ها یافته این، بر عالوه. است  بوده باالیی حد در مطالعه مورد افراد

 بين که دهد می نشان فرضيه آزمون. است متوسط به  نزدیک حد در مطالعه مورد افراد اجتماعی

 ،گرید عبارت . بهدارد وجود مستقيمی و مثبت رابطه محيطیزیست ارهایرفت و اجتماعی سرمایه

شود )صالحی و  میمسئوالنه  نيز محيطیزیستمسئوالنه  رفتارهای اجتماعی، سرمایه افزایش با

شهروند مالزیایی  400در پژوهشی که بر روی  (،3085) 9رانهمکا و دمسعو .(8938قلی،  امام

 به شنگر و خطر از ادراک ،نشدا ،گاهیآ بين داریمعنا ارتباط که انجام دادند بيان داشتند

 رفتار روی بر قفو یمتغيرها تأثير دارد. دجوو یستزمحيط حامی یهارفتار ووهوا  آب اتتغيير

. (3085د )مسعود و همکاران، بووهوا  آب اتتغيير به شنگر متغير  واسطه با ستیز طيمح حامی

 ننشجویادا همسئوالن رفتار و شنگر سیربر" انعنو با را هشیوپژ(، 8934) رانهمکا و صالحی
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 یها افتهی ساندند.ر منجاا به "ران(ندزما نستان انشجویادا: ردیمو )مطالعه ستیز طيمح به نسبت

 وتمتفا سکونت محل و جنسيت برحسب یطيمح ستیز رفتار که دبو آن بيانگرها  پژوهش آن

)صالحی و ند دار ستیز طيمح به نسبت یتر نهمسئوال یهارفتار ن،ستایيارو و دانمر ؛ستا

در پژوهشی که بر روی گردشگران شهر بوشهر  (،8938) رانهمکا و صالحی .(8934همکاران، 

 با داریمعنا ارتباط زیستیمحيط یهارفتار به این نتيجه رسيدند که در ایام نوروز انجام دادند

 شنگر ،مسافرت یونگچگ ،قامتا عنو ،تأهل تيوضع ت،تحصيال ،جنسيت یمتغيرها

ارد )صالحی و ند نناآ قامتا مدت و یستیز طيدانش مح زیستی،محيط یها ارزش زیستی، محيط

مانند  یعوامل(، در پژوهش خود بيان داشتند که 8933) یقاسمبادسار و . (8938همکاران، 

ت روی احساس مسئوليت افراد نسبت به حفاظ ميرسانه ضمن دارا بودن اثر مستق خانواده و

ميانجی یعنی احساس مسئوليت  متغير قیطور غيرمستقيم هم از طرهتوانند بزیست میمحيط

همچنين  .ایفای نقش نمایند ستیز طياجتماعی افراد روی احساس مسئوليت افراد نسبت به مح

رابطه بين  پذیری اجتماعی افراد دریيد نقش ميانجی جزئی مسئوليتأت حاکی ازنيز نتایج 

(. 8933)بادسار و قاسمی،  زیست استحساس مسئوليت نسبت به حفاظت محيطخانواده با ا

 ،متغيرهای احساس مسئوليت (، در پژوهشی عنوان نمودند که8934صابری، لطفی و بختياری )

ثر هستند اما با ؤزیستی مهای سنتی و دینی بر رفتارهای محيطموزش و ارزشآ ،اخالق اجتماعی

زیست است که متغير هنجارسازی بر حفظ محيط شده ق نشان دادههای این تحقيتوجه به یافته

کننده رفتارهای افراد در توان گفت که فرهنگ عامل تعيينیک نتيجه کلی می ثيری ندارد درأت

 مهم است این عامل گرفته از محيطی افراد یک جامعه نشئتیک جامعه است و رفتارهای زیست

 برمؤثر  فرهنگی عوامل ( در بررسی8938مکاران )(. قيومی و ه8934)صابری و همکاران، 

 عامل پنج هر تهران، به این نتيجه دست یافتند که شهر شهروندان دیدگاه از زیستمحيط حفظ

 هنجارسازی و اجتماعی اخالق سنتی، و دینی های ارزش مسئوليت، احساس آگاهی، و آموزش

 از تهرانی شهروندان نظر از عامل پنج این گفت توان می که یطور به است معنادار 08/0 سطح در

 نيزشده  مطرح عوامل بندیرتبهاست.  هاآن بين در زیستمحيط حفظ بر مؤثر عوامل ترین مهم

 احساس و سازیهنجار سنتی، و دینی های ارزش آگاهی، و آموزش اجتماعی، اخالق داد نشان
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است  شده معرفی شهروندان نبي در عامل ترین ضعيف تا تأثيرگذارترین از ترتيب به مسئوليت

 .(8938)قيومی و همکاران، 

 داده، ارقر ننساا رختياا در دلمتعا وریهبهرای بر را طبيعت نداوخدباید اذعان نمود که 

 خویش ناصحيح یهارفتار با ننساا اما؛ ستا دهنها یعهود به وی دجوو در را زمال یهاادستعدا

 تبدیل معاصر نجها ساسیا یهاچالش از یکی به را عموضو ینا ده،کر تخریب را ستیز طيمح

 درقا یستزمحيط گرا. ستا بستهوا یستزمحيط به دخو یهازنيا تأمين ایبر ننساا .ستا دهکر

 یستزمحيط کنونی ضعيتو. شتداهد انخو دجوو بشر ایبر تحيا نمکاا ،نباشد مرا ینا به

 تغيير مانند ملاعو برخی. نددمتعد بنامطلو ضعيتو ینا هندآوربه وجود  ملاعو. نيست بمطلو

 ا،هو گیدلوآ ،هاجنگل نندزاسو و تخریب مانند یگرد برخی ماا. ندارجخا ننساا لکنتر از اقليم

 نتيجه ،قبيل ینا از اردیمو و هابتاال نخشکاند ،هاسقيانوا و یاهادر ،خانهرود آب گیدلوآ

 ننداتومی رمذکو ملاعو با طتباار در شیزموآ یهادنها. هستند یستزمحيط با ننساا تعامل زطر

هر  در یستزمحيط زشموآ که هنددمی ننشا رمذکو مطالب. باشند شتهدا یا کننده نييتع نقش

 ه،شد ینوتد قبل از یهافهد سساا بر معموالً نيز زشموآ. ستا وریضر یمرا حالت دو

 آن ربيتیت فیهدعنوان  به یستزمحيط از حفاظت تعيين ورتضر دوم ليلد .دگيرمی رتصو

 غيرمستقيم و مستقيم یپيامدها از ناشی را یستزمحيط تمعضال از ریبسيا اننشمنددا که ستا

 مسائل رهبادر دفر نشدا ن،نساا رفتار ینيب شيپ ایبر مهم یمتغيرها جمله از. دانند یم ننساا رفتار

 ادقلمد نسانا یها تيفعال زيآم تيموفق منجاا ایبر ورتیضرمنزله  به نشدا. ستا یستیزمحيط

 تغيير هکنندتسهيل یهامکانيسم ماا ارد،ند رفتار بر مستقيم تأثير هميشه نشدا گرچها. شود یم

 محافظت افزایش رفتار بر دانش تأثير دمتعد تمطالعا (.3083، 8)کرگ کند یم تقویت را رفتار

 و نشدا یگرد یبرخ (.3088، 3اند )الزارینی و همکارانداده ارقر تأیيد ردمو را یستزمحيط از

 عنو نشدا که نیا یعنی دانند یم شنگر تغيير و دیجاا وریضر یهاطپيششر از را تطالعاا

 باعث دفر تفکر و شنگر ه. نحودهد یم ارقر تأثير تحت ستیز طيمح به نسبت را ننساا شنگر

 با ستیز طيمح با را دخو بطروا ننساا ینابنابر. شود یم وی در خاصی یستیزمحيط یهارفتار

 . مینماید تنظيم ،کند یم کسب آن از که شناختی و نشدا به توجه
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 روش پژوهش

  8های کاربردی پژوهش حاضر توصيفی و از نوع همبستگی و بر اساس هدف از نوع پژوهش

شامل کليه پژوهش، جامعه آماری ها به شکل ميدانی انجام شد.  است و گردآوری داده

ر بودند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری گردان( پارک ملّی ال گردشگران )طبيعت

( 3بر اساس جداول آماری )کرجسی و مورگان ،نمونه آماری پژوهشنفر(،  هزار 800از )بيش 

. پس از توزیع تعيين شدگيری تصادفی در دسترس  گردشگر با استفاده از روش نمونه 984

عدد،  93های مخدوش و ناقص به تعداد  ها و جدا نمودن پرسشنامه و گردآوری داده ها پرسشنامه

پرسشنامه انجام پذیرفت. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه  945آماری بر روی  ليوتحل هیتجز

های  بخش تشکيل شده بود. در بخش اول پرسشنامه، ویژگی 9ی بود که از ا محقق ساخته

تغال و ميزان سؤال جنسيت، رده سنی، سطح تحصيالت، وضعيت اش 5با  9یشناخت تيجمع

های پژوهش بود. بخش دوم پرسشنامه مربوط به سنجش فرهنگ  درآمد ماهانه نمونه

(، سؤال 9مؤلفه احساس مسئوليت ) 5بود که در  سؤال 88متغير مستقل با  عنوان بهگردی  طبيعت

( و سؤال 9(، آموزش، دانش و آگاهی )سؤال 9سؤال(، هنجارسازی ) 9اخالق اجتماعی )

سؤال( بود. بخش سوم پرسشنامه مربوط به متغير حفاظت از  6ی و دینی )های سنت ارزش

سؤاالت مورد ارزیابی قرار گرفت.  سؤال 80متغير وابسته بود که با  عنوان بههای ملّی  پارک

بر اساس  های ملّی گردی و حفاظت از پارک مربوط به متغيرهای فرهنگ طبيعت پرسشنامه

با توجه به  .ندتهيه و تنظيم شده بود (8تا خيلی کم= 5اد=)خيلی زی مقياس پنج ارزشی ليکرت

ابزار،  4اینکه پرسشنامه پژوهش حاضر محقق ساخته بود؛ برای تعيين روایی صوری و محتوایی

نفر از اساتيد و متخصصين حوزه  88در اختيار  ها شنهاديپپرسشنامه پژوهش برای اخذ نظرات و 

 5د تأیيد قرار گرفت و برای بررسی روایی سازهقرار گرفت و مور ستیز طيمحگردشگری و 

سنجش روایی سازه از نوع واگرا استفاده و  منظور به 6ی اکتشافیعاملابزار نيز از طریق تحليل 
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)روایی  8ها از تحليل عاملی تأیيدی گيری و اطمينان از صحت آن های اندازه برای آزمون مدل

گيری  )همسانی درونی( ابزار اندازه 3جش پایاییسن منظور بهسازه همگرا( استفاده شد. همچنين 

( و برای α=83/0گردی ) استفاده شد که برای متغير فرهنگ طبيعت 9از ضریب آلفای کرونباخ

آمد که حاکی از مطلوبيت ثبات ابزارهای  به دست( α=30/0ابزار حفاظت از پارک ملّی )

 8جدول گردی در  فرهنگ طبيعتهای  گيری دارد. سایر ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه اندازه

 نشان داده شده است. 
 های آن گردی و مؤلفه . پایایی ابزار پرسشنامه حفاظت از پارک ملّی و فرهنگ طبیعت1جدول 

 پایایی متغیرها

 ۴1/۱ تیاحساس مسئول

 ۳2/۱ اخالق اجتماعی

 ۳۳/۱ هنجارسازی

 ۳۴/۱ آموزش، دانش و آگاهی

 ۳۰/۱ ینیهای سنتی و دارزش

 ۴۱/۱ فاظت از پارک ملّیح

ی الر پارک ملزیست؛ پژوهشگر به  در این مطالعه پس از اخذ مجوز سازمان حفاظت از محيط

گردان در دسترس را انتخاب، پرسشنامه را توزیع و  تصادفی، طبيعت صورت بهمراجعه نموده و 

تر  برای واضحدهنده نياز به کمک یا توضيح  آوری نموده است. در مواقعی که پاسخ سپس جمع

 ماه کی زمان مدتها در  شدن سؤال داشت، پژوهشگر وی را راهنمایی نمود. کليه پرسشنامه

 وارد شد. افزار نرمبه  ليوتحل هیتجزتکميل و برای 

در دو سطح  4آماری اس پی اس اس افزار نرمحاصل از این پژوهش با استفاده از  ليوتحل هیتجز

در بخش آمار توصيفی  استفاده شد. (=05/0Pمعناداری ) در سطح 6و استنباطی 5آمار توصيفی

فراوانی، درصد، ميانگين و انحراف معيار، همچنين تحليل عاملی  مانندهای آماری  مشخصه

ی افزار آمار نرمی با استفاده از عاملی اکتشاف ليتحل اکتشافی و تأیيدی مورد استفاده قرار گرفت.
                                                                                                                                                                                 

1. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

2. Reliability 

3. Cronbach's alpha coefficients 

4. Statistical package for social science (SPSS) 

5. Descriptive Statistics 

6. Inferential statistics 
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صورت گرفت. برای  8ليزرل افزار نرمیيدی از طریق أتحليل عاملی تو  38اس پی اس اس نسخه 

طور اخص تحليل مسير  آزمون ارتباط بين متغيرهای پژوهش از روش معادالت ساختاری و به

استفاده شد. تحليل مسير )مدل ساختاری( تکنيکی است که روابط بين متغيرهای تحقيق 

ارتباط بين  زمان همدر این پژوهش  دهد. نشان می زمان همطور  )مستقل، ميانجی، وابسته( را به

ارزیابی مدل فرضی، ابتدا با استفاده از روش  منظور بهمتغيرها در قالب مدل اوليه صورت گرفت. 

گردد. پارامترهای برآورد شده شامل ضرایب تأثير هستند.  بيشينه احتمال، پارامترها برآورد می

 برازش شده گزارش شده است. های ارزشيابی برازندگی مدل و شکل مدل شاخص تیدرنها

 

 ها و نتايج پژوهش يافته

% 6/43ها مرد و  نفر( از نمونه 838% )4/59نتایج آمار توصيفی پژوهش نشان داد که جنسيت 

های  دادند. همچنين به لحاظ ردۀ سنی نمونه های پژوهش را زنان تشکيل می نفر( از نمونه 849)

سال،  50تا  48نفر( بين  86% )33/34سال،  40تا  98نفر( بين ردۀ سنی  809% )08/98پژوهش، 

سال،  60تا  58نفر( بين ردۀ سنی  60% )93/89سال،  90تا  38نفر( بين ردۀ سنی  %98 )59/30

های  سال سن داشتند. سایر ویژگی 83نفر( کمتر از  8% )98/3سال و  68نفر( بيشتر از  %89 )8/9

ح تحصيالت، وضعيت اشتغال و ميزان درآمد های پژوهش از قبيل سط ی نمونهشناخت تيجمع

 آورده شده است. ليتفص به 3ماهيانه در جدول 
.  توزیع و درصد فراوانی گروه نمونه برحسب سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال و میزان درآمد 2جدول 

 ماهیانه

 درصد فراواني فراواني های جمعیت شناختيويژگي

 سطح تحصیالت

 0/3 12 زیر دیپلم

 0/1۶ 0۳ دیپلم

 3/2۱ ۳۱ کاردانی

 ۰۱ 13۳ کارشناسی

 ۰/1۳ ۶۱ کارشناسی ارشد

 3/2 ۳ دکتری

                                                                                                                                                                                 

1. linear structural relations (Lisrel) 
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 درصد فراواني فراواني های جمعیت شناختيويژگي

 وضعیت اشتغال

 1/2۰ ۳3 شاغل

 1/10 02 بیکار

 ۴/۴ 3۰ در حال تحصیل

 3/21 ۳۰ دارای درآمد بدون شغل

 ۶/2۴ 1۱2 دار خانه

 میزان درآمد ماهیانه

 1/2۰ ۳3 میلیون تومان 1کمتر از 

 ۴/2۰ ۳۶ میلیون تومان 3تا  1 بین

 ۰/۰۳ 1۶۳ میلیون تومان ۶تا  3بین 

 ۶/2 ۴ میلیون تومان ۶بیشتر از 

 

ورود به مرحله تحليل عـاملی اکتشـافی    منظور بهبا توجه به محقق ساخته بودن پرسشنامه پژوهش، 

 کفایـت جش آزمـون سـن   عنـوان  بـه ها سنجيده شد. آزمون کایزر ميـرالکين کـه    ابتدا کفایت داده

KMOمقدار  9نتایج جدول  بر اساسحجم نمونه معروف است 
بود که با توجـه   568/0برابر با  8

دهد. آزمـون کرویـت بارتلـت و     بندی نشان می ها را برای دسته به باال بودن این ميزان قابليت ماده

بـين  هـا یـک مـاتریس همبسـتگی      دهـد کـه مـاتریس داده    داری متناظر با آن نشان می سطح معنی

 ها قابليت انجام تحليل عاملی را دارد. متغيرها یک ماتریس واحد نيست و داده

 
 KMO. آزمون بارتلت و 3جدول 

 0۶۳/۱ معیار کايزر ماير برای کفايت حجم نمونه

 آزمون کرويت بارتلت

 ۴۱۱/۴۰۰ دو خي

 3۳۳ درجه آزادی

 ۱۱1/۱ داری سطح معني

                                                                                                                                                                                 

1. Kaiser Meyer Olkin 
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( استفاده شد. K-Sا از آزمون کولموگروف اسميرنوف )ه برای بررسی نرمال بودن توزیع داده

اسميرنوف متغيرهای پژوهش  -داری آزمون کولموگروف با توجه به جدول فوق سطح معنی

های متغيرها در این نمونه آماری نرمال  یعنی توزیع داده؛ (P≥05/0) است 05/0از  تر بزرگ

های  وف اسميرنوف، چون دادهاز آزمون کولموگر آمده دست بهبا توجه به نتایج  است.

ها نرمال هستند برای بررسی مدل مفهومی و انجام معادالت ساختاری و  پرسشنامه و شاخص

 افزار ليزرل استفاده شد. گيری، از نرم های اندازه بررسی مدل
 

 متغیرهای پژوهش بودن نرمال ( برای بررسیS-Kاسمیرنوف ) –. نتایج آزمون کولموگروف 4جدول 

 نتيجه آزمون داری سطح معنی Z نمره  متغيرها

 نرمال است 089/0 33/9 احساس مسئوليت

 نرمال است 886/0 94/3 اخالق اجتماعی

 نرمال است 809/0 39/3 هنجارسازی

 نرمال است 035/0 83/8 آموزش، دانش و آگاهی

 نرمال است 938/0 88/3 و دینی های سنتی ارزش

 مال استنر 883/0 64/8 حفاظت از پارک ملّی

عامـل شناسـایی شـدند کـه      6ی و چـرخش بـه روش واریمـاکس نهایتـاً     عاملپس از انجام تحليل 

 دهد. را نشان می گانه ششهای تبيين شده توسط این عوامل  ميزان کل واریانس 5جدول 

نتایج این جدول حاکی از آن است که هر عامل توانسته چند درصد از واریانس مجموعه متغيرها 

ارزش ویـژه بـاالتر از یـک اسـتخراج شـده اسـت،        عامـل بـا   6کند. در خروجی جـدول،    را تبيين

عامـل بـا مفـاهيم خـاص تقليـل داد. ارزش ویـژه        6به  آن راتوان  گویه می 38بنابراین از مجموع 

هـا در تبيـين    . سـهم عامـل  اسـت  998/8و برای عامل ششـم برابـر بـا     830/8نخستين عامل برابر با 

بيشترین سهم را در تبيين واریانس دارد. همچنـين   968/6ست، یعنی عامل اول با واریانس نزولی ا

عامـل   6 کـه  یطـور  بـه درصد کمتـرین سـهم را در تبيـين واریـانس داشـت       999/4عامل ششم با 

درصـد از واریـانس متغيرهـا را تبيـين کننـد. پـس از        998/94تواننـد در کـل    استخراج شـده مـی  

ی پـس از  عـامل ا از ميان مجموعه عوامل، بـه کمـک مقـادیر بـار     ه مشخص شدن تعداد بهينه عامل
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بندی گردید. به این منظور تنها متغيرهایی کـه   های استخراج شده دسته ها در عامل چرخش، گویه

 مورد توجه قرار گرفتند. هستند 9/0ها  بار عاملی آن
 عامل اکتشافی 6گویه در  28. کل واریانس تبیین شده 5جدول 

مؤلفه
ها 

 

 دیر ویژه اولیهمقا
مقادیر ویژه عوامل استخراجی 

 بدون چرخش

مقادیر ویژه عوامل استخراجی با 

 چرخش

 کل
درصد 

 واريانس

درصد 

 تجمعي
 کل

درصد 

 واريانس

درصد 

 تجمعي
 کل

درصد 

 واريانس

درصد 

 تجمعي

1 3۰2/2 3۶۰/۳ 3۶۰/۳ 3۰2/2 3۶۰/۳ 3۶۰/۳ ۳۴۱/1 ۳۶1/۶ ۳01/۶ 

2 ۳0۰/1 ۶22/۶ ۴۳۳/1۰ ۳0۰/1 ۶22/۶ ۴۳۳/1۰ ۳3۶/1 2۱۱/۶ ۴02/12 

3 ۳۰۶/1 0۴۰/۶ 0۳۱/21 ۳۰۶/1 0۴۰/۶ 0۳۱/21 ۶۶0/1 ۴۰۶/0 ۳۴۳/1۳ 

4 0۳۶/1 ۶۶۰/0 2۰0/2۳ 0۳۶/1 ۶۶۰/0 2۰0/2۳ ۶10/1 ۳۶۳/0 ۶۶۶/2۰ 

5 ۰00/1 1۴0/0 ۰۰۱/32 ۰00/1 1۴0/0 ۰۰۱/32 3۶۴/1 ۳۳۳/۰ 00۰/2۴ 

6 2۴1/1 ۶12/۰ ۱02/3۳ 2۴1/1 ۶12/۰ ۱02/3۳ 33۳/1 ۳۳۳/۰ 331/3۰ 

7 22۳/1 3۳۶/۰ ۰3۳/۰1       

8 21۴/1 302/۰ ۳۴۱/۰0       

9 1۶۳/1 1۳1/۰ ۴۶1/۰۴        

10 ۱0۶/1 ۳۳3/3 ۳3۰/03       

11 ۱2۴/1 ۶۳0/3 ۰۱۴/0۳       

12 ۴۴۰/۱ 00۱/3 ۴0۴/۶۱       

13 ۴۶۳/۱ ۰0۶/3 ۰10/۶۰       

14 ۴1۴/۱ 2۳1/3 ۶۴۶/۶۳       

15 ۳۳2/۱ 11۰/3 ۳۱۴/۳۱       

16 ۳0۴/۱ ۱۶۳/3 ۳۳۳/۳3       

17 ۳3۴/۱ ۴۴۳/2 ۳۳۰/۳۶       

18 ۳۳2/۱ ۳0۳/2 ۶32/۳۴       

19 ۳3۱/۱ ۶۱۶/2 23۳/۳2       

20 ۶۳0/۱ ۰۰۳/2 ۶۳۶/۳۰       
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مؤلفه
ها 

 

 دیر ویژه اولیهمقا
مقادیر ویژه عوامل استخراجی 

 بدون چرخش

مقادیر ویژه عوامل استخراجی با 

 چرخش

 کل
درصد 

 واريانس

درصد 

 تجمعي
 کل

درصد 

 واريانس

درصد 

 تجمعي
 کل

درصد 

 واريانس

درصد 

 تجمعي

21 ۶0۳/۱ 3۰۳/2 ۱3۰/۳۳       

22 ۶3۳/۱ 2۳۳/2 31۱/۳۴       

23 ۶1۳/۱ 2۱۶/2 01۶/۴1       

24 02۳/۱ ۳۳0/1 ۰۱2/۴3       

25 02/۱ ۳0۳/1 20۴/۴0       

26 ۰۴1/۱ ۳0۰/1 ۱13/۴۳       

27 ۰03/۱ ۶1۳/1 ۶3۱/۴۳       

28 3۳3/۱ 3۳۱/1 ۱۱۱/1۱۱       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 نشـان  بر اسـاس چـرخش واریمـاکس را    4/0شده و بار عاملی بيشتر از  استخراج عوامل 6 جدول

 گویـه  کـه  هسـتند  بـاالیی  بـار عـاملی   دارای عامـل  یـک  از بيشـتر  در هـا  گویـه  از بعضی. دهد می

پـس از انجـام    .گيـرد  می تعلق دارد، نظری مفهوم لحاظ از بيشتری نزدیکی که یعامل بهموردنظر 

عامـل کلـی قابـل     6متغير این تحقيق روی  38های پژوهش نشان داد  ی اکتشافی، یافتهعاملتحليل 

دار برقـرار   ها مسيرهای معنی عامل بارگذاری شده و بين آن 6ی بر روتلخيص هستند یا به عبارتی 

عامـل دوم،  ؛ مسـئوليت  عامـل اول، احسـاس  گذاری شـد.   ذیل نام به شرحشده و سؤاالت عوامل 

آگاهی؛ عامل پـنجم،   و دانش عامل سوم، هنجارسازی؛ عامل چهارم، آموزش، اجتماعی؛ اخالق

 ملّی.  پارک از دینی و عامل ششم، حفاظت و سنتی های ارزش
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 بر اساس چرخش واریماکس 4/0های استخراج شده و بار عاملی بیشتر از  . عامل6جدول 

 
احساس 

 تیمسئول

اخالق 

 اجتماعی
 هنجارسازی

آموزش، 

دانش و 

 آگاهی

های  ارزش

 سنتی و دینی

حفاظت از 

 پارک ملّی

      ۳۱3/۱ ۰سؤال 

      ۶۴0/۱ 2سؤال 

      ۳۱۶/۱ 3سؤال 

     00۴/۱  4سؤال 

     ۶32/۱  ۹سؤال 

     ۶۱1/۱  6سؤال 

    ۰۴۳/۱   ۹سؤال 

    01۴/۱   ۰سؤال 

    021/۱   ۰سؤال 

   ۰3۱/۱    ۰۱سؤال 

   023/۱    ۰۰سؤال 

   ۰۴3/۱    ۰2ل سؤا

  ۰۱۳/۱     ۰3سؤال 

  ۰۱۱/۱     ۰4سؤال 

  0۶1/۱     ۰۹سؤال 

  ۰2۰/۱     ۰6سؤال 

  ۰۱2/۱     ۰۹سؤال  

  ۰۶3/۱     ۰۰سؤال 

 ۰2۶/۱      ۰۰سؤال 

 ۶۱3/۱      2۱سؤال 

 ۶2۳/۱      2۰سؤال 

 ۰0۳/۱      22سؤال 

 0۳۰/۱      23سؤال 

 0۳۶/۱      24سؤال 
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احساس 

 تیمسئول

اخالق 

 اجتماعی
 هنجارسازی

آموزش، 

دانش و 

 آگاهی

های  ارزش

 سنتی و دینی

حفاظت از 

 پارک ملّی

 ۰۶۳/۱      2۹سؤال 

 0۰۴/۱      26سؤال 

 ۶۴۳/۱      2۹سؤال 

 000/۱      2۰سؤال 

 

. همچنین مقادیر است 3/۱دهد که همه باالی  های متغیرهای پژوهش را نشان می مقادیر بار عاملی گویه ۳در جدول 

در پرسشنامه پژوهش حاضر دارد. سایر ها  بود که حاکی از معناداری گویه ۴۶/1بیشتر از مقدار  (tضرایب معناداری )

 نتایج مربوط به میانگین، انحراف معیار و سطح معناداری که در جدول زیر نشان داده شده است. 

  

 های پژوهش های مؤلفه . جدول ضرايب استاندارد، ضرايب معناداری و سطح معناداری گويه۹جدول 

 متغیر ها مؤلفه
بار 

 یعامل
 میانگین

انحراف 

 معیار

ضرايب 

معناداری 

(T) 

سطح 

 داری معنی

 احساس

 مسئولیت

 مسائل مسئول بودن رعایت

 زباله، نریختن مانند یطیمح ستیز

 نشکستن طبیعت، به نرساندن آسیب

  ... و درختان شاخه

۳۱3/۱ ۰۴/۰ 0۶/۱ ۰1/۶۰ ۱۱1/۱ 

 مشاهده تذکر در صورت

 مانند یطیمح ستیز های ناهنجاری

 مصرف درختان، شاخه شکستن

ریختن  منابع، و آب نابجای و رویه بی

 دیگر افراد توسط...  و زباله

۶۴0/۱ 12/۰ 12/1 3۳/۶۳ ۱۱1/۱ 

 نگهداری و حفظ بودن برای مسئول

  طبیعی منابع کل در و الر ملّی پارک
۳۱۶/۱ ۱3/۰ 1۰/1 ۳۱/۶0 ۱۱1/۱ 

 اخالق

 اجتماعی

 و کسب آگاهی و احترام به فرهنگ

  محلی مردم اعتقادات
00۴/۱ 32/3 3۶/1 31/۰0 ۱۱1/۱ 
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 متغیر ها مؤلفه
بار 

 یعامل
 میانگین

انحراف 

 معیار

ضرايب 

معناداری 

(T) 

سطح 

 داری معنی

 از حمایتمنظور  به یدست عیصنا خرید

  محلی مردم
۶32/۱ ۳۳/3 31/1 ۳۳/0۰ ۱۱1/۱ 

 مقررات و قوانین از اطالع و رعایت

های  پارک در ستیز طیمح سازمان

 شده حفاظت مناطق و ملّی

۶۱1/۱ ۶1/3 22/1 ۶۳/0۰ ۱۱1/۱ 

 هنجارسازی

 مسائل از مناسب الگوی ایجاد خود

 برای اطرافیان یطیمح ستیز
۰۴۳/۱ 1۳/۰ 1 ۴2/۳۶ ۱۱1/۱ 

 صحیح رفتارهای و نشر هنجارها

 جویی، صرفه مانند یطیمح ستیز

 ...  و زباله نریختن

01۴/۱ ۳0/3 1۶/1 ۳2/0۴ ۱۱1/۱ 

 های مسئولیت اجرایی طرح

 یطیمح ستیز
021/۱ 33/3 31/1 ۴۳/۰۶ ۱۱1/۱ 

 آموزش،

 و دانش

 آگاهی

 

 با مرتبط مطالب الزام به مطالعه

 ستیز طیمح
۰3۱/۱ 00/2 2۳/1 ۳۴/3۶ ۱۱1/۱ 

 طبیعت، مستندهای مشاهده

 های برنامه و وحش اتیح

 و ها رسانه طریق از محیطی زیست

 اجتماعی های شبکه

023/۱ 12/3 ۰۰/1 2۴/۰۱ ۱۱1/۱ 

 های دوره در شرکت به مند عالقه

  گردی طبیعت و ستیز طیمح با مرتبط
۰۴3/۱ ۳2/2 1۳/1 ۱0/۰3 ۱۱1/۱ 

 های ارزش

 و سنتی

 دینی

 محل شهر در ستیز طیمح اهمیت

 برای مردم شما زندگی/ تولد
۰۱۳/۱ 2۶/3 ۰2/1 ۰۱/۰2 ۱۱1/۱ 

 و آشنایان اقوام، میان در شکار به میل

/ تولد محل شهر در همشهریان

 تان یزندگ

۰۱۱/۱ ۳۳/3 2۶/1 ۰1/00 ۱۱1/۱ 

 ۱۱1/۱ ۳0/2۳ ۳2/2 21/۰ 0۶1/۱ محل شهر در سنتی هنجارهای اهمیت
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 متغیر ها مؤلفه
بار 

 یعامل
 میانگین

انحراف 

 معیار

ضرايب 

معناداری 

(T) 

سطح 

 داری معنی

 شما برای مسائل زندگی/ تولد

 یطیمح ستیز

 و ها توصیه از شما آگاهی میزان

 در اسالم مبین دین دستورات

 ستیز طیمح اهمیت خصوص

۰2۰/۱ ۳1/2 ۰۰/1 13/3۶ ۱۱1/۱ 

 و ها هیتوص از شما آگاهی میزان

 در الهی ادیان سایر دستورات

 ستیز طیمح اهمیت خصوص

۰۱2/۱ ۳2/1 10/1 2۳/2۴ ۱۱1/۱ 

 مورد در اسالم دستورات رعایت

 حیوانات با یرفتار خوش
۰۶3/۱ 2۳/۰ ۳۶/۱ ۳۳/۴1 ۱۱1/۱ 

 از حفاظت

 های پارک

 ملّی

 باقیمانده و ها زباله آوری اهمیت جمع

 گردش پایان از پس وسایل
۰2۶/۱ ۱0/3 3۴/1 ۶۶/۰۱ ۱۱1/۱ 

 به ندادن غذا اصول آگاهی از میزان

 مانند( اهلی غیر) حشیو حیوانات

  ... و میش و قوچ پرندگان،

۶۱3/۱ 2۴/2 3۳/1 ۳2/3۱ ۱۱1/۱ 

 ظاهراً اشیاء برداشت اهمیت عدم

  ... و ها سفالینه ها، سنگ مانند ارزشمند
۶2۳/۱ ۳۶/3 11/1 ۳۱/۶۰ ۱۱1/۱ 

 در منابع مصرف در جویی صرفه میزان

 ملّی پارک در...  و برق آب، دسترس
۰0۳/۱ ۶1/3 22/1 ۳۳/0۰ ۱۱1/۱ 

 در رانندگی و راهنمایی قوانین رعایت

 ملّی پارک مسیرهای
0۳۰/۱ 33/3 3۳/1 ۱1/۰0 ۱۱1/۱ 

 از شده نییتع های دستورالعمل رعایت

 ستیز طیمح حفاظت سازمان سوی

 ملّی های پارک در

0۳۶/۱ ۰1/3 30/1 ۳۳/۰۶ ۱۱1/۱ 

 در صوتی آلودگی از ایجاد ممانعت

 پارک ملّی
۰۶۳/۱ 0۱/3 31/1 30/۰۴ ۱۱1/۱ 



 85 های ملّیگردی بر حفاظت از پارکاثر فرهنگ طبيعت
 

 
 

 متغیر ها مؤلفه
بار 

 یعامل
 میانگین

انحراف 

 معیار

ضرايب 

معناداری 

(T) 

سطح 

 داری معنی

 های تالش برای پوشیدن لباس

 پارک ملّی در طبیعت همرنگ
0۰۴/۱ ۳3/2 ۰3/1 ۶0/3۶ ۱۱1/۱ 

 وشده  مشخص استفاده از مسیرهای

 ملّی پارک روی در پیاده هنگام پاکوب
۶۴۳/۱ ۱۳/3 ۰3/1 ۳۳/3۴ ۱۱1/۱ 

 از خود نقلیه میزان استفاده از وسیله

 شده  مشخص مسیرهای
000/۱ ۰۳/3 ۰2/1 20/۰2 ۱۱1/۱ 

بـر اسـاس    مـدل  مسـيرهای  تمـامی  (tضـرایب معنـاداری )   کـه  دهـد  مـی  نشـان  8جدول  های یافته

 همچنين بررسی .است نوسان در 33/856 تا 00/99 از مقادیر این و بوده معنادار مقياس های گویه

 عامـل  کـه  اسـت  آن از حـاکی  و پرداختـه  دوم مرتبـه  تأیيدی مدل ضرایب استاندارد )بار عاملی(

 ضـریب  آگـاهی بـا   و دانـش  آمـوزش،  عامـل  و تـأثير  نیکمتر 538/0 ضریب اجتماعی با اخالق

 .ملّی دارد پارک از حفاظت در را تأثير بيشترین 804/0
 برای متغیرهای پژوهش تأییدی مرتبه دوم یعامل تحلیل های . آماره8جدول 

 (Tايب معناداری )ضر (Pداری ) سطح معني (βضرايب استاندارد ) متغیر

 ۳۳/132 ۱۱1/۱ ۶۴۳/۱ احساس مسئولیت

 1۳/۳2 ۱۱1/۱ 0۴۳/۱ اخالق اجتماعي

 ۳2/1۱3 ۱۱1/۱ ۶1۳/۱ هنجارسازی

 ۱۱/۳3 ۱۱1/۱ ۳۱۰/۱ آموزش، دانش و آگاهي

 0۳/۴1 ۱۱1/۱ ۳۶3/۱ و ديني سنتي یها ارزش

 2۴/10۶ ۱۱1/۱ ۶2۳/۱ حفاظت از پارک ملّي

 

هــای  ن اســت کــه مشــخص شــود تــا چــه حــد کــل مــدل بــا دادههــدف از بــرازش کلــی مــدل آ

ــع ــده یآور جم ــا و     ش ــيعی از معياره ــه وس ــق دارد. مجموع ــا تواف ــازگاری ی ــی س ــه ایران از جامع

گيـری بـرازش کـل مـدل مـورد       تواننـد بـرای انـدازه    های برازندگی وجود دارند که مـی  شاخص
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ملی بررسی شده  پارک از حفاظت تأیيدی های برازش مدل استفاده قرار گيرند. در ادامه شاخص

 ، نشان داده شده است.   8و شکل  3که در جدول 

 
 ها ( بارگذاری عاملی مسیر مؤلفهβضرایب استاندارد ) . مقادیر1 شکل

 

8های تطبيقی شاخص
CFI 3و

NFI بودن مدل بـر مبنـای مقایسـن آن بـا      قبول قابلبررسی  منظور به

انـد.   تفسـير شـده   قبول قابلعنوان مقادیر  به 3/0يشتر از مدل استقالل تدوین شده است که مقادیر ب

 دهد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. در این مدل شاخص فوق نشان می

9شاخص برازش تطبيقی مقتصد
PCFI دهد که آیا اقتصـاد مـدل رعایـت شـده اسـت و       نشان می

ه، در این مـدل شـاخص فـوق نشـان     تفسير شد قبول قابلعنوان مقادیر  به 6/0برای مقادیر بيشتر از 

ــده      مــی ــات باقيمان ــانگين مربع ــوده اســت. شــاخص ریشــه دوم مي ــدل مناســب ب ــرازش م ــد ب ده

4یا
RMSEA دانست یا خيـر  مقـدار    قبول قابلتوان  دهد که آیا مدل تدوین شده را می نشان می

                                                                                                                                                                                 
1. Comparative Fit Index 

2. Normed Fit Index 

3. Parsimonious Comparative Fit Index 

4. Root Mean Square Error of Approximation 
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شـده   باشـد، مـدل تـدوین    تر کوچکاین شاخص بين صفر تا یک متغير است و هر چه مقدار آن 

گـردد. در ایـن مـدل شـاخص فـوق نشـان از بـرازش مناسـب مـدل دارد. در           تلقی می تر قبول قابل

ملّـی تأیيـد    پـارک  از حفاظـت  تأیيـدی  دهنـد کـه مـدل    های ارائه شده، نشان می مجموع شاخص

 بـرازش  های شاخص نیتر مهم به 3جدول ی معرف آن هستند. خوب بههای فوق  گردد و مقياس می

 پردازد. می معيار ميزان باها  آن مقایسه و مدل

های برازش نشـان از بـرازش    گویای آن است که مجموعه شاخص 3های جدول  ی یافتهطورکل به

تـوان بـر اسـاس یـک شـاخص       های برازش نمی ها دارد. برای بررسی شاخص مناسب مدل به داده

شـود. مجموعـه   گيـری   هـا تصـميم   ای از شـاخص  مجموعـه  بر اساسگيری کرد. بلکه باید  تصميم

بنـابراین بـا توجـه بـه     ؛ دهد کـه بـرازش مـدل مناسـب بـوده اسـت       نشان می ذکرشدههای  شاخص

عوامـل مـؤثر    عنـوان  بهتوان  توان بيان نمود که عوامل فوق را می های برازش کل مدل می شاخص

 ملّی نام برد  پارک از بر حفاظت

 ملی پارک از ردی با حفاظتگ بین فرهنگ طبیعت  های برازش مدل تأییدی . شاخص9جدول 

 برازش مدل آمده دست بهمقادیر  مالک های برازششاخص

 - 848/308 است بهتر باشد کمتر چه هر دو خی

 - 66 - (dfدرجه آزادی )

 مناسب است 008/0 05/0کمتر از  (P) یدار سطح معنی

 مناسب است 859/9 5-3بين  نسبت کای دو به درجه آزادی

RMSEA  مناسب است 093/0 05/0کمتر از  حاًيترجو  08/0کمتر از 

CFI  مناسب است 388/0 3/0بيشتر از 

NFI  مناسب است 339/0 3/0بيشتر از 

PCFI  مناسب است 638/0 6/0بيشتر از 
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 گیری  بحث و نتیجه

 مسائل مربوط به رعایت مسئوليت، احساس با مرتبط پاسخ نمره ميانگين نتایج، بيشترین بر اساس 

 و...  و درختان شاخه نشکستن طبيعت، به نرساندن آسيب زباله، نریختن مانند یطيمح ستیز

 .است بوده الر ملّی پارک نگهداری و حفظ مربوط به احساس مسئوليت ميانگين کمترین

 . است بوده دار معنی مقياس های گویهبر اساس  مدل مسيرهای همچنين تمامی

 آموزش، با مرتبط پاسخ نمره ميانگين های پژوهش، بيشترین هاز یافت آمده دست بهنتایج  بر اساس

 محيطی زیست های برنامه و وحش حيات طبيعت، مستندهای مشاهده مربوط به آگاهی، و دانش

 مطالعه مربوط به الزام به نمره ميانگين کمترین و بود اجتماعی های شبکه و ها رسانه طریق از

 های گویهبر اساس  مدل مسيرهای همچنين تمامی .است بوده زیست محيط با مرتبط مطالب

 طبيعت، مستندهای آگاهی، مشاهده و دانش آموزش، بُعد در. است بوده دار معنی مقياس

 ضریب اجتماعی با های شبکه و ها رسانه طریق از محيطی زیست های برنامه و وحش اتيح

 و زیست محيط با مرتبط های دوره در شرکت به مندی عالقه و وزن نیشتريب 689/0

بر  آگاهی و دانش آموزش، بُعد تعریف در را وزن کمترین 584/0 ضریب با گردی طبيعت

( همسو بوده است. در 8939رضوانی ) مطالعه از حاصل نتایج با مطالعه این نتایج .داردعهده 

زیست یاد  رکن اساسی حفظ محيط عنوان بهتمامی این مطالعات از آموزش و افزایش دانش 

 تحصيالت سطح اینکه به توجه با توان بيان نمود که امروزه ت. در تبيين این یافته میشده اس

 و گردشگران نياز رفع پاسخگوی توریسم مدیریت قدیمی الگوی یافته، افزایش گردشگران

محور  دانش گردشگری و محور آموزش گردشگری خصوص این در. نيست ها آن رضایت

 درمحور  دانش و محور آموزش گردشگری توسعه ميان این در. کنند می بازی بسزایی نقش

 بيشتر چه هر آموزش و آگاهی که... و ژئوتوریسم ،سمیاکو تور نظير یگرد عتيطب های شاخه

 دارد، دنبال به را پایدار گردشگری و طبيعی منابع زمين، از حفاظت آن دنبال به و گردشگران

ها با  وای آموزشی، رفع نواقص و نحوه تدریسباید در تدوین محت رو نی. ازادارد زیادی اهميت

های الزم را به جامعه ارائه نمود تا بتوان با  اهل فن مشورت نموده و به بهترین شيوه آموزش

 زیست توسط خود گردشگران افزود. بر حفاظت از محيط خالقانهایجاد یادگيری 
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 دینی، و سنتی های ارزش با مرتبط پاسخ نمره ميانگين بيشترین از دیگر نتایج این پژوهش،

 نمره ميانگين کمترین حيوانات و با یرفتار خوش مورد در اسالم رعایت دستورات مربوط به 

 در الهی ادیان سایر دستورات و ها توصيه از گردشگران آگاهی به مربوط به ميزان پاسخ

 زا حفاظت با مرتبط پاسخ نمره ميانگين بيشترین .است زیست بوده محيط اهميت خصوص

 و...  و ها سفالينه ها، سنگ مانند ارزشمند ظاهراً اشياء برداشت عدم مربوط به  ملّی، پارک

( یاهل ري)غ وحشی حيوانات به ندادن غذا اصول مربوط به آگاهی از پاسخ نمره ميانگين کمترین

 های گویهبر اساس  مدل مسيرهای همچنين تمامی .است بوده...  و قوچ، ميش پرندگان، مانند

سنتی در اهميت  عامل هنجارهای دینی، و سنتی های ارزش بُعد در. است بوده دار معنی قياسم

 و وزن نیشتريب 658/0 ضریب با گردشگران زندگی/تولد محل شهر در محيطی مسائل زیست

زندگی گردشگران / تولد محل شهر در همشهریان و آشنایان اقوام، ميان در شکار به ميل عامل

 نتایج .داردبر عهده  دینی و سنتی های ارزش بُعد تعریف در را وزن مترینک 538/0 ضریب با

( و ادهمی 8938(، قيومی )8934(، همتی )8934کریمی ) مطالعه از حاصل نتایج با مطالعه این

 آگاهی، و آموزش عامل پنج ( همسو بوده است. در تمامی این مطالعات بيان شده که هر8930)

تواند بر حفظ  می سازی هنجار و اجتماعی اخالق سنتی، و دینی های ارزش مسئوليت، احساس

فرهنگی، سنتی و  توان بيان نمود که عوامل زیست تأثيرگذار باشد. در تبيين این یافته می محيط

ها  دینی هر منطقه با صنعت گردشگری آن منطقه عجين شده و گردشگران ضمن آشنایی با آن

ها، لطمات  هنجارشکنی واسطه بهدر غير این صورت  رای؛ زملزم به رعایت این عوامل نيز هستند

 از فارغ دنيا مردم امروزه واقع نمایند. در ی را بر گردشگری آن منطقه ایجاد میریناپذ جبران

 های قوميت ميان رایج زندگی شيوه و ها فرهنگ توانند می اجتماعی و سياسی های تنش هرگونه

 و مذهب جهانگردی جهانی سازمان نظر از و کنند درک بهتر را ميزبان قوم یا ملت یک مذهبی

 عصر در سفر های انگيزه ترین اصلی از یکیعنوان  به ای جامعه هر در مقدس اماکن زیارت

 است. شده شناخته گردشگران برای حاضر

 و وزن نیشتريب 969/0 ضریب با الر ملّی پارک نگهداری و حفظ مسئوليت احساس بُعد در

 به نرساندن آسيب زباله، نریختن مانند یطيمح ستیز مسائل رعایت با بطمرت وظایف انجام

 احساس بُعد تعریف در را وزن کمترین 380/0 ضریب با ... و درختان شاخه نشکستن طبيعت،
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نتایج این بخش از پژوهش، با نتایج حاصل از مطالعات صالحی  .داردبر عهده  مسئوليت

این  بر اساس( همخوانی داشت. 3003و ویلوویت ) (8933(، بادسار )8934(، صالحی )8938)

تواند از حفاظت آنان از  های اجتماعی به گردشگران میمطالعات، احساس مسئوليت و آگاهی

 زیست محيط توان بيان نمود که آموزش زیست مفيد واقع شود. در تبيين این یافته میمحيط

 همچنين شده، زیست محيط فظح بر الزم های مهارت و محيطی زیست دانش افزایش موجب

 زمينه در انتقادی تفکر و موجود محيطی زیست مشکالت و نگرانی عمومی، آگاهی

 حيات پشتوانه توسعه، بسترعنوان  به طبيعی منابع و زیست محيط. باید ایجاد گردد زیست محيط

 و نگرش نوعی بيانگر مسئوليت احساس. رود می شمار به انسانی جامعه فرهنگی ميراث و طبيعی

 برای گام مؤثرترین .است آموختن قابل دیگر مهارت و نگرش نوع هر مانند که است مهارت

 است، پایدار زندگی اوليه اصول به رسيدن در مردم عملکرد و رفتار ارزیابی زیست، محيط حفظ

 به تا دهند قرار ارزیابی مورد طوری زیست محيط با مواجهه در را خویش رفتار باید مردم یعنی

 و منابع از صحيح وری بهره رای؛ زکنند پيدا دست طبيعت با همزیستی اصول و ثابت منش

 از پذیری مسئوليت .گردد می زندگی پایداری باعث طبيعی مواهب یساز یته از جلوگيری

 در طبيعت از حفاظت و انسانی جامعه و فرد تکامل و رشد که است انسان اصيل های ویژگی

. گردد می متعادل پذیری مسئوليت طریق از طبيعت و خود با انسان طهراب همچنين. است آن گرو

 طبيعی منابع و زیست محيط تخریب از جلوگيریمنظور  به تحول و تغيير ایجاد برای

. است افراد پذیری مسئوليت افزایش و آموزش مهم کننده تسریع عوامل از یکی دشوندهیتجد

 فرد هر لذا. است اخالقی وظيفه یک یستز محيط و طبيعی مسائل به نسبت بشر مسئوليت

 مسئول را خود زیست محيط به نسبت و شمرده محترم را دیگران حيات حق است موظف

 رفتارهای و زیست محيط حفظ ميزان افراد، در مسئوليت احساس افزایش با. کند احساس

 پذیری در گردشگران یکی از یابد. لذا ایجاد حس مسئوليت می افزایش محيطی زیست

 .استزیست  راهکارهای شناخته شده برای حفاظت از محيط

 از مناسبی الگوی مربوط به خود هنجارسازی، با مرتبط پاسخ نمره ميانگين همچنين بيشترین

 های گذاری طرح اولویت مربوط به ميانگين کمترین و محيطی برای اطرافيان زیست مسائل

بر  مدل مسيرهای همچنين تمامی .ودب محيطی در صورت دارا بودن مسئوليت اجرایی زیست
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بازاریابی،  عوامل و ها رسانه هماهنگی بُعد در. است بوده دار معنی مقياس هایگویهاساس 

 ضریب با...  و زباله نریختن یی،جو صرفه مانند محيطی زیست صحيح رفتارهای و هنجارها

رت دارا بودن محيطی در صو زیست های گذاری طرح اولویت عامل و وزن بيشترین 494/0

 .داردبر عهده  هنجارسازی بُعد تعریف در را وزن کمترین 938/0 ضریب با مسئوليت اجرایی

( همسو بوده وليکن 8938( و قيومی )8935نتایج این مطالعه با نتایج حاصل از مطالعه ابراهيمی )

 ييرگيری شده که تغ ( همسو نيست. در این مطالعه نتيجه8934با نتایج مطالعه صابری )

 فرهنگ که گفت توان می کلی نتيجه ندارد و دریک تأثيری زیست محيطبر حفظ  هنجارسازی

 یک افراد محيطی رفتارهای زیست و است جامعه یک در افراد رفتارهای کننده نييتع عامل

تواند ناشی از محل مورد  است. تفاوت در این نتيجه می مهم عامل از اینگرفته  نشئت جامعه

توان بيان نمود که  گ و آداب نمونه مورد بررسی باشد. در تبيين این یافته میبررسی و فرهن

یست بلکه برای افراد بومی و محلی تهدید ز بر محيط تنها نهتواند  های گردشگران می ناهنجاری

 تا شود می ها موجب شکنی و هنجار نامناسب بوده و مشکالتی را ایجاد نماید. رفتارهای

گردی منطقه  شده و بر کاهش طبيعت تبدیل ها خانواده برای ناامن محيطی به ها گردشگاه

 تأثيرگذار باشد.

 اجتماعی، اخالق با مرتبط پاسخ نمره ميانگين از دیگر نتایج این پژوهش این بود که بيشترین

 پاسخ نمره ميانگين کمترین و محلی مردم از حمایتمنظور  به یدست عیصنامربوط به خرید 

بر  مدل مسيرهای تمامی همچنين .بود محلی مردم اعتقادات و فرهنگ ازمربوط به آگاهی 

 مردم از اجتماعی، خرید و حمایت اخالق بُعد در. است بوده دار معنی مقياس های گویهاساس 

 ضریب با محلی مردم اعتقادات و فرهنگ آگاهی از و وزن بيشترین 569/0 ضریب با محلی

نتایج این  .به خود اختصاص داده بود اجتماعی اخالق بُعد تعریف در را وزن نیکمتر 403/0

( و عقيلی و 8938(، صالحی )8939بخش از پژوهش، با نتایج حاصل از مطالعات رضوانی )

گردشگری مدرن در توان بيان نمود که  . در تبيين این یافته میاست( همسو 8988همکاران )

گير  براین بسياری از معضالت مدرنيته دامنمدرنيته شکل گرفته و توسعه یافته است، بنا میپارادا

جوی سود بيشتر در زمان کمتر و با  و گردشگری نيز است. گردشگری مدرن در جست گونه نیا

های پنهان نادیده گرفته شوند.  بازدهی بيشتر است، اما در این ميان ممکن است بسياری از هزینه
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 یابیرد در دو زمينه مهم قابل که عمدتاًآورد  گردشگری مدرن مسائل اخالقی زیادی را پدید می

اگر اخالق را به معنای کانتی آن در نظر بگيریم، بسياری از  .اند: طبيعت و جامعه و بررسی

کافی برخوردار نبوده و به همين دليل  تيها در گردشگری مدرن از عقالن ها و کنش تلقی

های  ارد؛ رویکردی که در سدهاند. گردشگری مدرن رویکردی اکتشافی و فاتحانه د غيراخالقی

های جدید و دسترسی به منابع بيشتر منتهی  گذشته و در دوران استعمار به کشف سرزمين

یعنی گردشگر و سرزمينش با مقصد  ،این رویکرد متکی به مفهوم دیگری است .شد می

گردشگری جامعه و طبيعت آن تفاوت ماهوی دارد و هریک سرنوشت مستقلی را پيش روی 

اخالق دوباره تعریف کرد و به  هرسد بتوان گردشگری مدرن را در زمين د؛ اما به نظر میدارن

گونه که در جریان  همان والنه باشد.ئجدیدی از گردشگری دست یافت که پایدار و مس ننسخ

تکامل اجتماعی کشاورزی با نيروی کار بردگان به کنشی غيراخالقی بدل شده و مورد سرزنش 

محيطی آن با همين وضعيت  زیست های اجتماعی و ردشگری مدرن نيز با آسيبگيرد، گ قرار می

توان  لذا با ایجاد و آموزش رویکردهای اخالقی در گردشگران میاخالقی مواجه خواهد شد. 

هایی را بر  ها در گردشگری شده و آسيب اخالقی بر بسياری از مشکالت که سبب بروز بی

 سازد، فائق آمد. دشگری وارد میمحيط، مردم بومی منطقه و صنعت گر

ها و مُدل مفهومی  تمامی مؤلفه حاضر، پژوهش از آمده دست بهبنابراین با توجه به نتایج 

 مؤثرند، پس الر ملّی پارک از حفاظت در شوند وپژوهش که در باال آورده شده، تأیيد می

از  آمده دست بهنتایج  با توجه به .است مؤثر الر ملّی پارک از حفاظت در گردی طبيعت فرهنگ

تقویت حس اعتماد و ایجاد انگيزه  منظور بهمحيطی پژوهش، شفافيت انتقال اخبار زیست

زیست و سپردن های ارتباطی بين مردم و سازمان محيطکانال جادیا گردان،مشارکت طبيعت

 8ردولتیهای عمومی غي های اجرایی و نظارتی به سازمانبرخی طرح شده کنترلیافته و سازمان

ملّی، کنندگان به پارک گردی ميان مراجعهفعال، توزیع و آموزش کدهای اخالقی طبيعت

محيطی از سنين پایه و در مدارس و گنجاندن در کتب درسی، تعامل با آموزش اخالق زیست

محيطی و باال بردن ضمانت اجرایی قوانين زیست منظور بههای مربوطه مانند قوه قضایيه ارگان

به  " طيمحهميار "های ملّی، اجرای طرحی با عنوان  گيری در محاکمه مجرمين در پارکسخت

                                                                                                                                                                                 

1. non-governmental organizations (NGO) 
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محيطی آموزش داده شود، ایجاد این صورت که در سنين پایه و مدارس مسائل بنيادی زیست

ی پخش عملتئوری و  صورت بهزیست در تمام مقاطع مدرسه و دانشگاه دروس تخصصی محيط

-های کودک و کارتونمحيطی در ساعات پربيننده، ساخت برنامهتهای با محتوای زیسبرنامه

-زیست و حيوانات، برجسته ساختن نمادهای زیستهای جذاب در مورد نحوه برخورد با محيط

محيطی موجود در منطقه مانند حيوانات باارزش و بومی، مناظر طبيعی، محل زندگی و ... 

در ميان افراد محلی، تصویرسازی و ساخت  عنصر هویت و عامل همبستگی و اتحاد عنوان به

های جذاب برگرفته از آیات و احادیث و همچنين نحوۀ رفتار پيشوایان دینی ها و کارتونداستان

زیست در منظر با طبيعت و حيوانات در حوزۀ کودک و نوجوان و تبيين کامل اهميت محيط

به نشر این مسائل در ميان مردم مذهبی  هااسالم و سایر ادیان در ميان مبلّغان دینی و ترغيب آن

 . استی این پژوهش ها شنهاديپاز جمله 
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 .8-33صفحه: 

ثير عوامل فرهنگی بر أبررسی ت"(. 8934بری، زهره سادات؛ لطفی، علی؛ بختياری، زهرا )صا
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در  زیستی بررسی رفتارهای محيط"(. 8938صالحی، صادق؛ قدمی، مصطفی؛ همتی گویمی، زهرا )
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ثر ؤبررسی عوامل فرهنگی م"(. 8938قيومی، عباسعلی؛ محمدخانی، کامران؛ سمنانی، مجيد محمد ) 
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