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چکیده
آمـوزشویادگیـریعنصـراصلـیبـرایداشـتنجامعـهایپایـداراسـت.دراین
میـان،کـودکانباالتریـنپتانسـیلرابـرایدریافـتآموزشهـایمؤثردارنـد.فضاهای
گردشـگریطراحیشـدۀمناسـببـاابعـادوجـودیکـودکنقـشاسـتادیمناسـبرا
بـرایتجربهکـردنوآموختـندرسهـایبـزرگزندگـیدارد.فضاهایدوسـتدارکودک
بهمنظـور گردشـگری محیطهـای در مناسـب بسـتری فراهمکـردن دنبـال بـه بیشـتر
اسـت. افـراد ایـن اجتماعـی و فکـری رشـد آموزشوپـرورش، تفریـح، و سـرگرمی
پژوهـشحاضـربـاهـدفبررسـینقـشیادگیـریحاصـلازگردشـگریکـودکاندر
توسـعۀپایـدارگردشـگریانجـامشـد.جامعـۀآمـاریپژوهـشراکلیـۀوالدیـندارای
فرزنـدتشـکیلمیدهنـد.نمونههـاازبیـنگردشـگرانشـهرمشـهد،کـهفرزندانشـان
بیـنشـشتـادوازدهسـالداشـتند،انتخـابشـدند.حجمنمونـهبـااسـتفادهازفرمول
کوکـرانبرابـربـا384نفـربهدسـتآمـدکـهبراسـاسروشنمونهگیـریغیرتصادفـی
دردسـترسانتخـابشـدند.بهمنظـوراندازهگیـریمتغیرهـاازپرسـشنامۀاسـتاندارد
پایایـی و واگـرا و همگـرا تشـخیصی، بهصـورت پرسـشنامه روایـی شـد. اسـتفاده
پرسـشنامهنیـزباضریـبآلفایکرونباخبررسـیشـد.آزمـونمدلپژوهشبراسـاس
روشمعـادالتسـاختاریونرمافـزارلیـزرلانجـامشـد.نتایـجنشـاندادکـهانگیزش
بـراییادگیـریدرفوایدیادگیریبـرایکودکانتأثیـرمثبتدارد.انگیزشبـراییادگیری
دررفتارهـایمحافظتازمحیطزیسـتکـودکانتأثیرمثبـتدارد.فوایـدیادگیریبرای
کـودکاندررفتارهـایمحافظتازمحیطزیسـتکـودکانتأثیرمثبـتدارد.ویژگیهای
جمعیتشـناختیخانـواده)جنسـیتکودک،سـطحتحصیالتوالدین،متوسـطدرآمد
ماهیانـۀخانـواده،تعـدادفرزنـدانخانـواده(درفوایـدیادگیـریورفتارهـایحفاظتاز
محیطزیسـتدرکـودکانگردشـگرنقـشتعدیلگـردارد.درنهایـتنقـشتعدیلگـری
ویژگیهـایجمعیتشـناختیخانـواده)جنسـیتکـودک،سـطحتحصیـالتوالدین،
متوسـطدرآمـدماهیانۀخانـواده،تعدادفرزنـدانخانـواده(درارتباطبیـنانگیزشبرای

یادگیـریوفوایـدیادگیـریدرکـودکانگردشـگرنیـزتأییدشـد.*
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محیطزیســت از حفاظــت

مقدمه
ناحیــهای، ســطوح همــۀ در معاصــر عصــر در
منطقــهای،ملــیوبینالمللــیتنوعبخشــیبــهاقتصــاد،
ــردنشــاخصهایتوســعۀانســانی،کاهــشمشــکالت باالب
اســتاندارد بیشازحــد آلودگــی صنعتیشــدن، از ناشــی

شــهرها،اشــتغالزایی،تعامــلفرهنگهــا،حفــظمحیــط
زیســتودرنهایــتتوســعۀپایــدارازجملــهدغدغههــای
اصلــیپیــشرویجوامــعبشــریاســت؛بنابرایــنگردشــگری
ــیاقتصــادی ــعۀمزیت ــرایکشــورهایدرحــالتوس ــژهب بهوی
اســتتــاازایــنطریــقفراینــدتوســعۀملــیخــودراتســریع
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)محمــدیوهمــکاران،1398(.دردورانکنونــی،
درپــیبــروزبحرانهــایزیســتمحیطــی،نابــودیمنابــعو
موانــعدرراهرســیدنبــهتوســعۀپایــدار،الزماســتبرنامههــا
براســاسشــناختوارزیابــیتــوانمحیــطانجــامشــوندتــا
هــمازمحیــطبهصــورتدرخــورومســتمربهرهبــرداریشــود
وهــمارزشهــایطبیعــیمحیــطحفــظشــوند)نصرالهــی
ــد1 ــۀبرندلن ــزارشکمیت ــقگ ــادی،139۴(.طب ــیدهآب وبیک
موضوعــات بیــن توازنــی پایــدار گردشــگری )1987( 
گوناگــوناقتصــادی،اجتماعــی،وزیســتمحیطــیاســت.
دیــدگاه از را پایــداری موضوعــات گردشــگری صنعــت
صنعــت ایــن خدمــات ارائهدهنــدگان و تولیدکننــدگان
مطــرحمیکنــد.بهتازگــیسیاســتگذاران،ارائهدهنــدگان
کــه میکننــد ادعــا محققــان و گردشــگری، خدمــات
صنعــتگردشــگریبــراینجــاتجــانخویــشبایــدپایــدار
ــۀ ــگریدرزمین ــورگردش ــانام ــۀمتصدی ــرهم ــد.اگ باش
پایــداریبــایکدیگــربــهتوافــقبرســند،درامــرگردشــگری
ــای ــهاولویته ــیک ــازمان ــود،ام ــدب ــقخواهن ــدارموف پای
گردشــگریپایــداربــاعالیــقومنافــعآنهــادرتضــادباشــد،
بــهموفقیــتدســتپیــدانمیکننــد)نصرالهــیوبیکــی
دهآبــادی،139۴(.بــاتوجــهبــهاینکــهدرحــالحاضــر
محیــطزیســتدرحــالتخریبشــدنونابــودیاســت،
وظیفــۀمــاحفــظونگــهداریآنبــراینســلهایآینــده
ــه ــروریب ــیض ــنپژوهشهای ــامچنی ــنانج ــت؛بنابرای اس

نظــرمیرســد.
ــرد، ــکلمیگی ــیش ــادرکودک ــیاریازآموزشه بس
ــن ــلنریخت ــامهــم،مث ــیام ــیآموزشــهایبســیارابتدای حت
ــان،آزارنرســاندن ــهدرطبیعــت،نشکســتنشــاخۀدرخت زبال
بــهحیوانــات،آسیبنرســاندنبــهمکانهایــیکــهبایــد
بــهآنهــااحتــرامگذاشــتمثــلمیــراثفرهنگــی،مســاجد،
ــی ــهزبان ــری،1396(.ب ــلمیونظ ــیس ــرو...)کیان مقاب
ســادهمجموعــهرفتارهــاوتغییراتــیکــهکــودكرابــافرهنــگ
مهمتــر آن از و میســازد هماهنــگ جامعــه و خانــواده
زمینــۀرشــدتواناییهــایسرشــتیاورافراهــممیســازد
ــاختار ــداازس ــرورش،ج ــامدارد.درآموزشوپ ــت«ن »تربی
ــز ــینی ــاماجتماع ــودك،نظ ــكک ــكوفیزیولوژی ــژۀژنتی وی
مربیــان و روانشناســان عمــوم دارد. ســهمچشــمگیری
ــدکــهدورۀکودکــییکــیازبااهمیتتریــن ــاوردارن بــزرگب
وحســاستریندورههــایرشــداســت.بیتردیــددنیــای
عــاریازهنجارهــایانســانی،اجتماعــیوزیســتمحیطــی
مرهــونانســانهاییاســتکــهدرکودکــیبهخوبــیپــرورش
ــای ــایدانشه ــاوریوارتق ــدفّن ــارش ــروزهب ــد.ام یافتهان
انســانیمســیردســتیابیبــهتربیــتصحیــحکــودکانتســهیل

شــدهاســتوایــنوظیفــۀوالدیــناســتکــهبــرایرســیدن
ــایالزم ــیدرکســبمهارته ــنچارچــوبتربیت ــهبهتری ب
ــل ــرتعام ــرانکارناپذی ــتتأثی ــراس ــهمدنظ ــند.آنچ بکوش
ــت.در ــودکاناس ــحک ــتصحی ــتایتربی ــیدرراس محیط
ایــنبیــن»گــردشوگردشــگری«بهمنزلــۀبســتریمناســب
شــخصیتی مثبــت ویژگیهــای رشــد بــرای را شــرایط
کــودکانفراهــممیکنــد.گــردشـچــهدرغالــبســفرهای
خانوادگــیوچــهدرغالــباردوهــایتفریحــیوآموزشــیـ
ــای ــوادهوبخشه ــیخان ــبدمصرف ــهدرس ــتک سالهاس
آموزشــیقــراردارد،امــاآنچــهمدنظــراســتلــزومبازنگــری
نقــشکــودکاندرگــردشوگردشــگریوهمچنیــناســتفاده
ــت ــراوس ــتبهت ــتایتربی ــیدرراس ــتطالی ــنفرص ازای
)مقصــودی،1395(.آمــوزشویادگیــریعنصــراصلــی
بــرایداشــتنجامعــۀپایــداراســت.اگــربــهکــودکاندانــش
ــه ــوانب ــود،میت ــوزشدادهش ــایالزمآم ــیومهارته کاف
ــیو ــدداشــت)قربان ــدهامی ــداردرآین داشــتنجامعــهایپای

ــمس،1399(. ش
بهمنظــور ـ بــهکــودکان آمــوزشمحیــطزیســت
ــق،تواناییهــا ــاقنیازهــایرشــدی،عالی ــودندرانطب مؤثرب
وشــیوههاییادگیــریآنــانـنیــازبــهطرحریــزیدارد.
ــک ــایلکم ــریوس ــابهکارگی ــدب ــودکانبای ــهک ــوزشب آم
ــهو ــنعینیتیافت ــدممک ــباببازیهایتاح ــیواس آموزش
بازیگونــهباشــدتــاهرچــهکمتــرموجــبخســتگیکــودک
ــا ــدودرخــاللبازیه ــودکانازیکدیگــرمیآموزن شــود.ک
ودعواهایشــانتجــارببســیارکســبمیکننــد.آنهــا
ــهدر ــدوچگون ــارکنن ــرانرفت ــادیگ ــهب ــدچگون میآموزن
جامعــهســربلندباشــند.بــازیویژگیهــایاخالقــیکــودکان
ــودکان ــریک ــنراهیادگی ــازیمؤثرتری ــد.ب ــکلمیده راش
ــزی ــد،برنامهری ــرمیکن ــودکفک ــازیک ــگامب ــت.هن اس
ــهاز ــدرک ــد.همانق ــقمیکن ــوخل ــاین ــدوچیزه میکن
ــوایفکــریخــودرا ــد،ق ــیخــوداســتفادهمیکن ــوایبدن ق
ــی ــازیدرمحیط ــدتب ــامم ــدازدودرتم ــهکارمیان ــزب نی
مناســببــهافزایــشتجربــهمیپــردازد.بــازیعبــارتاســت
ازفعالیتــیشــادمانه،شــوروشــوق،خودانگیختگی،شــادابی
ووجــدیکــهاغلــبازآنعایــدمیشــودکــهتأثیراتــی
ــای ــودکدارد.فضاه ــریک ــالمتفک ــتدرس ــیارمثب بس
ــاابعــادوجــودیکــودك گردشــگریطراحیشــدۀمناســبب
میتوانــدنقــشاســتادیمناســبرابــرایتجربهکــردنو
ــا ــرجذابیته ــادیگ ــیب ــزرگزندگ ــایب ــندرسه آموخت
ــده ــورعم ــودكبهط ــتدارک ــایدوس ــد.فضاه ــتهباش داش
ــاد ــودکانوایج ــهک ــهروندیب ــقش ــایح ــالاعط ــهدنب ب
بســتریمناســبدرمحیطهــایگردشــگریبــرایســرگرمی

1.BrandLand
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ــن ــیای ــریاجتماع ــدفک ــرورشورش ــح،آموزشوپ وتفری
ــکاران،1396(. ــلمیوهم ــیس ــت)کیان ــراداس اف

ــری ــشیادگی ــینق ــر،بررس ــشحاض ــدفازپژوه ه
حاصــلازگردشــگریکــودکاندرتوســعۀپایــدارگردشــگری
اســت.بررســیمنابــعنظــریپژوهــشنشــانمیدهــد
ــریحاصــلاز ــۀیادگی ــیدرزمین ــِیمحسوس ــودپژوهش کمب
ــین، ــایپیش ــوددارد.درپژوهشه ــودکانوج ــگریک گردش
بیشــترگردشــگریکــودکبررســیشــدهاســتوبــهیادگیــری
وجــود بــا زیســت، محیــط حفــظ بهمنظــور کــودکان
ــهدانلــپ1 ــراینمون ــرتوجــهشــدهاســت؛ب اهمیــتآن،کمت
از توجهــی قابــل تعــداد )2008( همــکاران و 
فعالیتهــای تأثیــر و زیســت محیــط تغییــرات
لهتــو2 نمونــه بــرای کردنــد؛ بررســی را آن در انســانی
کــودکان گردشــگری بررســی بــه )2017( همــکاران و 
ــه ــکاران)2019(ب ــدارپرداختنــد.وووهم ــعۀپای ــرتوس ب
ــفر ــۀس ــیتجرب ــودکانچین ــهک ــدک ــوعپرداختن ــنموض ای
دارنــد ازگردشــگریخانوادگــی بهیادماندنــی و گســترده
ــن ــت؛بنابرای ــدهاس ــرش ــنیمنج ــردازیروش ــهایدهپ ــهب ک
مســئلۀاصلــیپژوهــشایــناســتکــهیادگیــریحاصــلاز
گردشــگریکــودکانچــهتأثیــریدرتوســعۀپایدارگردشــگری

دارد.

مبانینظریوتوسعۀفرضیهها
نظاممنــد توجــه مســتلزم گردشــگری در پایــداری
ــیو ــادی،تاریخ ــی،اقتص ــی،سیاس ــی،فرهنگ ــادفن ــهابع ب
زیســتمحیطیبــرایاســتفادهازجاذبههــایگردشــگری
ــع ــنمناب ــدگاریای ــظومان ــروزوحف ــازام ــانی ــقب مطاب
ــی ــیبررس ــنینکودک ــگریدرس ــت.گردش ــدهاس ــرایآین ب
ســاختارصنعــتگردشــگرینیســت،بلکــهبــهشــکلانتقــال
ــروجاز ــدخ ــافراین ــناییب ــدفآش ــاه ــودكب ــهک ــمب مفاهی
خانــهبهقصــدتفریــحتــامرحلــۀتفریــحدرطبیعــتوســپس
ــد، ــنفراین ــیای ــودوط ــفمیش ــهتعری ــهخان ــتب بازگش
ــودکاندر ــرایک ــذابب ــروریوج ــایض ــیآموزشه تمام
نظــرگرفتــهمیشــود)رحمانــیوهمــکاران،1396(.بســیاری
ازآموزشهــادرکودکــیشــکلمیگیــرد؛بنابرایــنتوجــهبــه
ــدار ــعۀپای ــودکاندرتوس ــگریک ــریحاصــلازگردش یادگی
گردشــگریضــرورتمییابــد)کیانــیســلمیونظــری،
1396(.گــردش،چــهدرغالــبســفرهایخانوادگــیوچــه
درغالــباردوهــایتفریحــیوآموزشــی،سالهاســتکــهدر
ســبدمصرفــیخانــوادهوبخشهــایآموزشــیقــراردارد،امــا
آنچــهمهــماســتلــزومبازنگــرینقــشکــودکاندرگــردش

وگردشــگریوهمچنیــناســتفادهازایــنفرصــتطالیــیدر
راســتایتربیــتبهتــراوســت)مقصــودی،1395(.دربرخــی
ــریحاصــلازگردشــگری ــشیادگی ــتنق ــا،اهمی پژوهشه
کــودکاندرتوســعۀپایدارگردشــگرینشــاندادهشــدهاســت؛
بــراینمونــهلهتــووهمــکاران)2017(درتحقیــقخودنشــان
دادنــدکــهیادگیــریحاصــلازگردشــگریکــودکاندرتوســعۀ
پایــدارگردشــگریثأثیــرمثبــتدارد.وووهمــکاران)2019(
ــیازگردشــگری ــودکانچین ــۀک ــهتجرب ــدک ــزنشــاندادن نی
خانوادگــیتجربــۀســفریگســتردهوبهیادماندنــیاســتکــه
ــعدی ــت.اس ــدهاس ــرش ــنیمنج ــایروش ــهایدهپردازیه ب
ــریمقصــد ــایبصــریوظاه ــکاران)1399(ویژگیه وهم
رامهمتریــنعامــلدرتوســعۀگردشــگریکــودکمطــرح
ـ اجتماعــی ویژگیهــای بهترتیــب آن، درپــی و کردهانــد
فرهنگــی،امکانــاتوفّنــاوری،رویدادهــایاجتماعــی،و
ــد.نریمانــی ــاتفیزیکــیقــرارمیگیرن زیرســاختهاوامکان
زمینــۀ در را گســتردهای تحقیقــات )1396( همــکاران و
آمــوزشکــودکانانجــامدادهانــد.نتایــجپژوهــشآنــاننشــان
میدهــدکــهکــودکانشــیوههاییادگیــریمنحصــربــهخــود
ــای ــتداردونیازه ــامراحــلرشدشــانمطابق ــهب ــدک رادارن
ــارا ــناختیآنه ــیوش ــی،زبان ــی،اجتماع ــی،عاطف فیزیک
ــرد ــیصــورتمیگی ــوزشزمان ــنآم ــردوبهتری ــرمیگی درب
ــرتعامــل، ــشباشــد،ب ــردان ــدآنبهجــایاینکــهب کی کــهتأ
بــازیوکشــفباشــد.بــاتوجــهبــهایــنتوضیحــات،فرضیــۀ

ــت: ــدهاس ــرحش ــرمط اولبهصــورتزی
H1:یادگیــریحاصــلازگردشــگریکــودکاندرتوســعۀ

پایــدارگردشــگریتأثیــردارد.
فوایــدیادگیــریمیتوانــددررفتارهــایحفاظــتاز
محیطزیســتدربیــنکــودکانگردشــگرتأثیــربگــذارد.آنچــه
درســالهایاولیــۀزندگــیبــهکــودکانآمــوزشدادهمیشــود
ــه ــتک ــمداش ــلیخواهی ــدهنس ــتودرآین ــماس ــیارمه بس
ــی ــرزندگ ــزوجداییناپذی ــتراج ــطزیس ــتازمحی حفاظ
ــار ــیاریدررفت ــربس ــوادهتأثی ــدخان ــد.هرچن ــودمیدان خ
ــاختن ــرایس ــیب ــورتعموم ــهبهص ــاآنچ ــودکدارد،ام ک
نســلیشایســتهورســیدنبــهتوســعۀپایــدارصــورتمیگیــرد
ــا ــتت ــودکانازهف ــد.ک ــاقمیافت ــرورشاتف درآموزشوپ
ــی ــد؛یعن ــلمیکنن ــیتحصی ــعابتدای ــالگیدرمقط دوازدهس
ــانراشــکل ــوانشــخصیتآن ســالهاییاززندگــیکــهمیت
ــالهای ــددرس ــریبای ــارتفک ــایمه ــرداد.پایهه ــاتغیی ی
اولیــهپیریــزیشــود.ازابتــدابایــدبــهکــودکانآموخــتکــه
فکــرکننــدوبــهاندیشــۀدیگــراناحتــرامبگذارنــد.ازابتــدادر
آمــوزشرســمیبایــدبــهآنــاناســتفادهازابزارهــاییادگیــری
ــافیراآموخــت ــایاکتش ــرکتدرموقعیته ــتداللوش واس

ــج ــابهتدری ت
1.Dunlap
2.Lehto
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فراموشکــردن و آموختههــا ارائــۀ و حفظکــردن
منســوخشــود)کیانیســلمیونظــری،1396(.پژوهشهای
بســیاریدرایــنزمینــهانجــامشــدهاســت.بــراینمونــهیــی1
وهمــکاران)2018(تعــدادزیــادیازتغییــراتمحیطزیســت
وتأثیــرفعالیتهــایانســانیدرآنرابررســیکــردهوبــهایــن
ــارمســئوالنۀزیســتمحیطییکــی نتیجــهرســیدهاندکــهرفت
ــدارمحیطزیســتدر ــدتوســعۀپای ــیدرفراین ازعناصــراصل
ــد ــابای ــهدولته ــتک ــعهاس ــالتوس ــدرنودرح ــعم جوام
طــرحوبرنامــهایبــرایحفاظــتازآندرمقیاسهایمختلف
بــرایکاهــشتهدیدهــاومخاطــراتزیســتمحیطیتدویــن
ــایتدوینشــده ــرایاجــرایطــرحوبرنامهه ــردمب ــدوم کنن
همــکاریکننــد.لهتــووهمــکاران)2017(نشــاندادنــدکــه
ــایحفاظــتازمحیطزیســتدر ــریدررفتاره ــدیادگی فوای
ــلمی ــیس ــتدارد.کیان ــرمثب ــگرتأثی ــودکانگردش ــنک بی
آموزشهــای در کــه میکننــد بیــان )1396( نظــری و
ــددرتوجهبهحفاظتاز ــتمحیطی،گردشگریمیتوان زیس
ــدهوجـذب ــاومنـاطقحفاظتش ــعۀپارکه نواحیوتوسـ
گردشگرانبسیارمؤثــرباشد.پورمعصــوموهمکاران)1396(
ــودکاندر ــریک ــهیادگی ــدک ــاندادن ــودنش ــقخ درتحقی
ــرمثبــتدارد.شــبیریوهمــکاران حفــظمحیطزیســتتأثی
)139۳(درتحقیــقخــودنشــاندادنــدکــهنگرشهــای
کــودکانپیشدبســتانیدربــارهیمســائلمحیــطزیســتی
ــازی، ــایب ــبروشه ــابهترتی ــتوآنه ــوباس خ

ً
ــا عموم

بازدیــد، و علمــی گــردش قصهگویــی، نقــش، ایفــای
توضیحــیوتمریــنوتکــراررابــرایآمــوزشمحیطزیســت
ــش ــکاران)1396(درپژوه ــروهم ــد.مهاج ــنهادکردن پیش
ــریکــودکانورفتارهــای ــنیادگی ــهبی ــدک خــودنشــاندادن
ــیداروجــود ــتومعن حفاظــتازمحیطزیســترابطــۀمثب
ــرح ــهش ــۀدومب ــنتوضیحــات،فرضی ــهای ــهب ــاتوج دارد.ب

زیــرمطــرحشــدهاســت:
از حفاظــت رفتارهــای در یادگیــری فوایــد :H2
دارد. تأثیــر گردشــگر کــودکان بیــن در محیطزیســت
)جنســیت خانــواده جمعیتشــناختی ویژگیهــای
درآمــد متوســط والدیــن، تحصیــالت ســطح کــودک،
میتوانــد خانــواده( فرزنــدان تعــداد خانــواده، ماهیانــۀ
ــری ــدیادگی ــریوفوای ــراییادگی ــزشب ــنانگی ــاطبی درارتب
درکــودکانگردشــگروهمچنیــندرارتبــاطبیــنفوایــد
در محیطزیســت از حفاظــت رفتارهــای و یادگیــری
کــودکانگردشــگرنقــشتعدیلگــرداشــتهباشــد.چنــد
گردشــگری، حــوزۀ در جمعیتشــناختی مهــم عامــل
ــت ــزانجمعی ــداز:می ــوند،عبارتان ــیش ــدبررس ــهبای ک
ــاخصیاز ــنی)ش ــعس ــازار(،توزی ــعتب ــاخصیازوس )ش

نــوعمحصــولتقاضاشــده(،جنســیت)شــاخصیبــرای
انــدازۀخانــواده)شــاخصی رویدادهــایتکجنســیتی(،
ــت)شــاخصی ــکانجمعی ــداد(،م ــوعروی ــرایطراحــین ب
بــرایدرنظرگرفتــنفاصلــهومــکانرویــداد(،میــزاناوقــات
ــازار ــاییب ــدادوشناس ــانروی ــرایزم ــاخصیب ــت)ش فراغ
ــگری( ــایگردش ــرایتقاض ــاخصیب ــوزش)ش ــدف(،آم ه
ــا( ــزانتقاض ــوعومی ــایین ــرایشناس ــاخصیب ــژاد)ش ون
)Pender,1999(.یکــیازعوامــلمهــمدربرنامهریــزی
توســعۀگردشــگریکــودکانبحــثتحصیــالتبــودهاســت.
نشــان خــود تحقیــق در )1389( همــکاران و تجــاری
ــلاو ــرد،تمای ــالتف ــزانتحصی ــنمی ــاباالرفت ــهب ــدک دادن
ــای ــایرویژگیه ــوردس ــود.درم ــترمیش ــافرتبیش ــهمس ب
نقــاط در متعــددی بررســیهای نیــز جمعیتشــناختی
درپژوهــشچنگ2

ً
گوناگــونجهــانانجامشــدهاســت؛مثــال

جنســیت کــه شــد مشــخص )2012( همــکاران و 
ــدی ــاتورضایتمن ــتخدم ــیدردرکازکیفی ــشمهم نق
گردشــگراندارد؛چراکــهابعــادقابــللمــسوهمدلــی
مدنظــرهــردوجنــسبودنــد،امــازنــانبیشــتربــهپاکیزگــی
محیــطفیزیکــیوظاهــرآناهمیــتمیدادنــد.کیانــی
ــننتیجــه ــهای ــقخــودب ــری)1396(درتحقی ــلمیونظ س
ــطوتعامــالت ــودرواب ــهگردشــگریکــودکبهب رســیدندک
یادگیــری، و آمــوزش آدابورســوم، حفــظ اجتماعــی،
ــودکان، ــتک ــکوفاییخالقی ــت،ش ــتازمحیطزیس حفاظ
محافظــت تصمیمگیریهــا، در کــودکان مشــارکتدادن
امنیــت، برقــراری جنایــت، و برابــرخشــونت در آنــان
دارد. درپــی را و... بازیکــردن دوســتان، بــا مالقــات
آقاداداشــیوهمــکاران)1396(بــهبررســیویژگیهــای
جمعیتشــناختیدرامــرگردشــگریپرداختنــدونشــان
ــا ــنویژگیه ــنای ــیداریبی ــتومعن ــۀمثب ــهرابط ــدک دادن
همــکاران و لهتــو دارد. وجــود گردشــگری توســعۀ بــا
ــایجمعیتشــناختی )2017(نشــاندادنــدکــهویژگیه
درحفاظــتازمحیطزیســتویادگیــریکــودکانتأثیــر
مثبــتدارد.بــاتوجــهبــهایــنتوضیحــات،فرضیههــایســوم

ــت. ــدهاس ــرحش ــرمط ــرحزی ــهش ــارمب وچه
خانــواده جمعیتشــناختی ویژگیهــای :H3
ــط ــن،متوس ــالتوالدی ــطحتحصی ــودک،س ــیتک )جنس
درآمــدماهیانــۀخانــوادهوتعــدادفرزنــدانخانــواده(در
ــریدر ــدیادگی ــریوفوای ــراییادگی ــزشب ــنانگی ــاطبی ارتب

کــودکانگردشــگرنقــشتعدیلگــردارد.
خانــواده جمعیتشــناختی ویژگیهــای :H4
)جنســیتکــودک،ســطحتحصیــالتوالدیــنمتوســط
درآمــدماهیانــۀخانــواده،تعــدادفرزنــدانخانــواده(درارتباط

1.Yi2.Cheng
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ــایحفاظــتازمحیطزیســت ــریورفتاره ــدیادگی ــنفوای بی
درکــودکانگردشــگرنقــشتعدیلگــردارد.

مفهومــی مــدل ارائهشــده، توضیحــات براســاس
اســت. دادهشــده نشــان 1 درشــکل پژوهــش

.)Yangetal.,2019;Lehtoetal.,2017;YingWuetal.,2019(شکل1:مدلمفهومیپژوهش

روشپژوهش
جامعهونمونۀآماری

ــای ــیخانوادهه ــاملتمام ــشش ــاریپژوه ــۀآم جامع
دارایفرزنــدبیــنشــشتــادوازدهســالاســت.نمونــۀپژوهــش
نیــزازبیــنوالدیــنخانوادههایــیکــهفرزندانشــانبیــنشــش
ــهرمشــهد ــرایگردشــگریدرش ــتندوب ــالداش ــادوازدهس ت
حاضــرشــدندانتخــابشــد؛زیــراطبــقگفتــهروانشناســان،
ــکل ــالش ــادوازدهس ــشت ــنینش ــنس ــخصیتیبی ــدش رش
ــد. ــنگــروهســنیالزماســتکــهآمــوزشببینن ــردوای میگی
ــگری ــلازگردش ــریحاص ــر،یادگی ــشحاض ــثپژوه بح
ــه ــدارگردشــگریاســت.ب ــرآندرتوســعۀپای کــودکانوتأثی
ــۀآمــاریاســتفاده ــراینمون ــنگــروهســنیب ــلازای ــندلی ای
شــدهاســت)ابراهیــمزاده،1381(.بــاتوجــهبــهاینکــه
بیشــترکــودکانشــشتــادوازدهســالبــهدلیــلبرخوردارنبــودن
ازقــدرتادراککامــلامــکانپاســخدهیمســتقیمبــه
والدینشــان بنابرایــن نداشــتند؛ را پرســشنامه ســؤاالت
ــهآمــاریدرنظــرگرفتــهشــدند.بدیهــیاســت ــۀنمون بهمنزل
ــتقیم ــاهدۀمس ــکومش ــاطنزدی ــلارتب ــهدلی ــنب ــهوالدی ک

ــام ــددرمق ــگریمیتوانن ــایگردش ــیرویداده ــودکانط ک
ــشنامه ــؤاالتپرس ــهس ــدوب ــراربگیرن ــحق ــاوتصحی قض
ــۀ ــودنجامع ــهنامحدودب ــهب ــاتوج ــد.ب ــقبدهن ــخدقی پاس
آمــاری،تعــداداعضــاینمونــهبراســاسجــدولمــورگان384
خانــوادهدرنظــرگرفتــهشــد.دربــارۀانتخــاباعضــاینمونــۀ
آمــاریگفتنــیاســتکــهتیــمپژوهشــیبهصــورتحضــوری
ــتانها، ــهبوس ــهدازجمل ــهرمش ــگریش ــنگردش ــهاماک ب
ــد ــهکردن ــرهمراجع ــاطفرهنگــیوغی ــی،نق ــایزیارت مکانه
وبراســاسروشنمونهگیــریدردســترس،درگاماولبــا
پرســشازخانوادههــامبنیبــرداشــتنفرزنــدشــشتــا
ــل ــرتمای ــشمبنیب ــرحپرس ــاط ــالودرگامدومب دوازدهس
آنــانبــرایشــرکتدرفراینــدپژوهــش،درنهایــتتعــداد384

ً
پرســشنامهتوزیــعوجمــعآوریشــد.ازهــرخانــوادهصرفــا
یــکنفــر)یــاپــدریــامــادرونــههــردو(درمقــامپاســخدهنده

انتخــابشــد.
جمعیتشــناختی ویژگیهــای تجزیهوتحلیــل
اســت. دادهشــده نشــان 1 جــدول در پاســخدهندگان
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جدول1:ویژگیهایجمعیتشناختیپاسخدهندگان

ویژگی های 
جمعیت شناختی

درصدتعدادطبقات
ویژگی های 

جمعیت شناختی
درصدتعدادطبقات

جنسیت
9336/5مرد

وضعیتشغلی

6224/3کارمنددولتی

8031/4شغلآزاد16263/5زن

سن

3312/9بازنشسته31/2کمتراز20سال

4116/1بیکار308633/7-21سال

4011243/9-31سال
نوعسازماندهی

3915/3غیره

16263/5شخصی504015/7-41سال

51-6052/4

همراهانسفر

4417/3فامیلی

4919/2تور83/1بیشتراز60سال

تأهل

4919/2تنها21082/4متأهل

4517/6مجرد
دوستانو
وابستگان

7228/2

تحصیالت

12649/4همسروبچهها197/5ابتدایی

3614/1آموزشمتوسطه

مدتاقامت

83/1همسر

28332/5روز14456/5لیسانس

44818/8روز5320/8فوقلیسانس

5259/8روز31/2دکتریوباالتر

درآمدماهانه

3513/7یکهفته4517/6زیریکمیلیون

6425/1دهروز13854/1بینیکتاسهمیلیون

6726/3بینسهتاپنجمیلیون

تعدادسفربهمشهد

111645/5تا2بار

36425/1تا4بار52بیشترازپنجمیلیونتومان

وضعیتشغلی

54316/9تا6بار6224/3کارمنددولتی

3212/5بیشتراز6بار8031/4شغلآزاد

3312/9بازنشسته

111645/5تا2بار 4116/1بیکار

3915/3غیره
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ابزارگردآوریدادهها
پژوهــش ایــن در اطالعــات جمــعآوری ابــزار
ــراه، ــنامۀهم ــهبخش ــشنامهدرس ــت.پرس ــشنامهاس پرس
ــم ــؤاالتاختصاصــیتنظی ــناختیوس ــاتجمعیتش اطالع
ــر ــراه،عالوهب ــۀهم ــواننام ــتعن ــشاول،تح ــد.دربخ ش
بیــانعنــوانپژوهــش،هــدفازگــردآوریاطالعــاتازطریــق
ــۀپاســخدهندگان ــکاریصمیمان پرســشنامهوضــرورتهم
بخــش شــد. داده توضیــح پرســشنامه تکمیــل در
مشــخصات درمــورد ســؤاالت شــامل جمعیتشــناختی
ــت ــن،وضعی ــیت،س ــلجنس ــخدهندگانازقبی ــیپاس عموم
ــوع ــغل،ن ــتش ــه،وضعی ــدماهان ــالت،درآم ــل،تحصی تأه
ســازماندهیســفر،همراهــانســفر،مــدتاقامــت،دفعــات
ــفر ــیس ــعاطالعات ــفرومناب ــزۀس ــهد،انگی ــهمش ــفرب س
ــی ــؤاالتاختصاص ــاملس ــزش ــشنی ــنبخ ــت.آخری اس

بهمنظــور اســت. وابســته و متغیرهــایمســتقل درمــورد
جمــعآوریاطالعــاتازپرســشنامههایاســتاندارداســتفاده
شــدکــهعبــارتبودنــداز:انگیــزشبــراییادگیــریکــودکان
)6ســؤال(،فوایــدیادگیــریبــرایکــودکان)4ســؤال(برگرفتــه
رفتارهــای و )2017( همــکاران و لهتــو پرســشنامۀ از
ــه ــؤال(برگرفت ــودکان)5س ــتک ــطزیس ــتازمحی محافظ
ســؤاالت )1987( هافســتد فرهنگــی شــاخصههای از
ــاساستفادهشــده ــدهاســت.مقی پرســشنامهدرجــدول1آم
ــور ــاسبهط ــنمقی ــت.ای ــرتاس ــهایلیک ــفپنجدرج طی
مخالــف،مخالــف،بینظــر،موافــق

ً
خــاصازمبنــایکامــال

ــای ــاس،ازاعض ــد.برایناس ــتفادهمیکن ــقاس مواف
ً
ــال وکام

نمونــۀآمــاریدرخواســتشــدبراســاسمقیــاسپنجنقطــهای
لیکــرتبــهســؤاالتپرســشنامهپاســخدهنــد.ترکیــب
ســؤاالتپرســشنامۀپژوهــشدرجــدول2ارائــهشــدهاســت.

جدول2:ترکیبسؤاالتپرسشنامۀپژوهش

منبعتعداد سؤاالتمتغیرردیف

لهتووهمکاران)2017(6انگیزشبراییادگیریکودکان1

لهتووهمکاران)2017(4فوایدیادگیریبرایکودکان2

موسروماکوس)1997(5رفتارهایمحافظتازمحیطزیستکودکان3

ــرازش ــیب ــرایبررس ــشب ــنپژوه ــهدرای ــیک روش
مــدلاندازهگیــریاســتفادهمیشــود،شــاملســهمعیــار
ــز ــراونی ــیهمگ ــیتشــخیصی2وروای ــازه1،روای ــیس روای
ــی ــت.روای ــاخاس ــایکرونب ــبآلف ــاسضری ــیبراس پایای
ســازهمفهــوممرکبــیاســتکــهمســتلزمبررســیچندمرحلــه
ــی ــان،روای ــیهمزم ــیضابطــهشــاملروای ــاروای اســتوب
همگرایــی روایــی و تمایــز روایــی پیشگوییکننــده،
.)1393 همــکاران، و )محمدبیگــی میشــود ســنجیده
ــاسدر ــتمقی ــزانصح ــتازمی ــارتاس ــازهعب ــیس روای
بــرای یــاویژگــیمدنظــر. اندازهگیــریســاختنظــری
بررســیروایــیســازۀپرســشنامهازتحلیــلعاملــیتأییــدی
ــز ــیتشــخیصینی ــرایبررســیروای اســتفادهشــدهاســت.ب
ازتجزیــۀتابــعتشــخیصاســتفادهشــدهاســت.درایــن

1. Construct Validity

2. Discriminant Validity

و دارد وجــود آزمودنیهــا از اولیــهای گروهبنــدی شــیوه،
هــدفازایــنتجزیهوتحلیــلآناســتکــهگروهبنــدیاولیــه
ــی ــدشــود.درنهایــتروای ــزتأیی براســاسدادههــایدیگــرنی
قــویمیــان

ً
همگــراعبــارتاســتازهمبســتگینســبتا

ســؤالومتغیــراصلــیومقــدارقابلقبــولبــرایآن،ضریــب
ــده ــهش ــرگرفت ــراز0/4درنظ ــونبزرگت ــتگیپیرس همبس
ــب ــتضری ــادیوهمــکاران،1392(.درنهای اســت)مصرآب
آلفــایکرونبــاخنشــاندهندۀســازگاریدرونــیســؤاالت
ــتر ــدارآنبیش ــنجدومق ــابهیرامیس ــرمش ــهمتغی ــتک اس
ــرپایایــیقابلقبــولپرســشنامهداللــتدارد.نتایــج از0/7ب
حاصــلازســنجشروایــیســازه،روایــیتشــخیصیوروایــی
ــرای ــاخب ــیشــاملضریــبآلفــایکرونب ــزپایای همگــراونی
ــه ــدول3ارائ ــلدرج ــشنامهبهتفصی ــؤاالتپرس ــیس تمام

شــدهاســت.
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جدول3:نتایجسهمعیارآلفایکرونباخ،پایاییترکیبیورواییهمگرا

گویه هامتغیرهای پنهان
بارهای 
عاملی

یب آلفای  ضر
کرونباخ

یانس  میانگین وار

استخراج شده 

)AVE(

پایایی ترکیبی 
)CR(

انگیزشبرای
یادگیریکودکان

تجربۀسفروگردشگریباعثگسترش
افقدیدکودکمنمیشود.

0/90

۰/760۰/773۰/860

تجربۀسفروگردشگریآموزشباالیی
برایکودکمنبههمراهدارد.

0/91

تجربۀسفروگردشگریبهیادگیری
کودکمندربارۀتاریخ/فرهنگ/مردمو

غیرهکمکمیکند.
0/76

تجربۀسفروگردشگریبهتوسعۀدانش
کودکمنمنجرمیشود.

0/79

تجربۀسفروگردشگریباعثمیشود
کودکمنمطالبزیادییادبگیرد.

0/85

تجربۀسفروگردشگریکنجکاوی
کودکمنرادربارۀموضوعاتجدید

برمیانگیزد.
0/84

فوایدیادگیریبرای
کودکان

تجربۀسفروگردشگریباعثشده
گاهترشود. استکودکمنآ

0/87۰/804

۰/794۰/879

بهعنوان
ً
تجربۀسفروگردشگریواقعا

تجربۀیادگیریبرایکودکمناست.
0/80

تجربۀسفروگردشگریبهکودکمن
آموزشهایزیادیدادهاست.

0/82

تجربۀسفروگردشگریباعثشده
مهارتهایکودکمنافزایشیابد.

0/83

رفتارهایمحافظت
ازمحیطزیست

کودکان

یکیازنتایجتجربۀسفروگردشگری
تمایلبیشترکودکمنبهپرداختهزینه

برایحفظمحیطزیستاست.
0/75۰/899

۰/926۰/919

تجربۀسفروگردشگریتعهدکامل
کودکمنرفتارحافظمحیطزیسترا

درپیداشتهاست.
0/74

تجربۀسفروگردشگریکودکمنرابه
یکیازحامیانحفاظتازمحیطزیست

تبدیلکردهاست.
0/93

تجربۀسفروگردشگریبهتالشبیشتر
کودکمنبرایحفظمحیطزیست

منجرشدهاست.
0/89

تجربۀسفروگردشگریسببشدهاست
کودکمنبرایتبدیلبهفردحافظمحیط
زیستسبکزندگیاشراتغییردهد.

0/92
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ــده ــیش ــدلبررس ــیم ــیوواگرای ــد،روای درگامبع
اســت.بهاینمنظــور،ازآزمــونفورنــلوالکــراســتفادهشــده
ــی ــهروای ــدک ــانمیکنن ــر)1981(بی ــلوالرک ــت.فورن اس
AVEــزان ــهمی ــتک ــولاس ــطحقابلقب ــیدرس ــراوقت واگ

بــرایهــرســازهبیشــترازواریانــساشــتراکیبیــنآنســازهو
ــتگی ــبهمبس ــدارضرای ــعمق ــیمرب ــر)یعن ــازههایدیگ س
ــهدرجــدول4 ــجمربوط ــد.نتای ــدلباش ــازهها(درم ــنس بی

ــانشــدهاســت. بی

جدول4:رواییوواگراییمدلبراساسروشفورنلوالرکر

انگیزش برای یادگیری کودکانمتغیرهای پژوهش
فواید یادگیری برای 

کودکان
رفتارهای محافظت از 
یست کودکان محیط ز

--۰/850انگیزشبراییادگیریکودکان

۰/662۰/760فوایدیادگیریبرایکودکان

۰/597۰/713۰/841رفتارهایمحافظتازمحیطزیستکودکان

AVEنتایــججــدول4نشــانمیدهــدمقــدارجــذر
متغیرهــایمکنــون،کــهدرخانههــایموجــوددرقطــر
اصلــیماتریــسقــرارگرفتهانــد،ازمقــدارهمبســتگی
میــانآنهــاکــهدرخانــۀزیریــنوچــپقطــراصلــی
ترتیــبدادهشــدهاندبیشــتراســت؛بنابرایــنســازههای
ــا ــاب ــدت ــاشــاخصهایخــوددارن مــدلتعامــلبیشــتریب
ــدل ــیم ــیوواگرای ــاندیگــر،روای ــهبی ســازههایدیگــر.ب

ــت. ــبیاس ــدمناس درح

روشهایتحلیلآماری
بهمنظــورتجزیهوتحلیــلدادههــا،دراولیــنگامبــه
ــون ــریآزم ــابهکارگی ــاب ــعدادهه ــودنتوزی ــینرمالب بررس
کلموگــوروف-اســمیرنوفپرداختــهمیشــود.گامبعــد
ــیپرســشنامهاختصــاصدارد. ــیوپایای ــیروای ــهارزیاب ب
ــادالت ــشازروشمع ــدلپژوه ــونم ــورآزم ســپسبهمنظ
از ســاختاری معــادالت میشــود. اســتفاده ســاختاری
یــکبخــشســاختاری،کــهارتبــاطبیــنمتغیرهــایمکنــون
ــوۀ ــهنح ــری،ک ــۀاندازهگی ــکمؤلف ــد،وی ــانمیده رانش
ــونونشــانگرهایآنهــارامنعکــس ــاطمتغیرهــایمکن ارتب

ــد،تشــکیلشــدهاســت.اســتفادهازروشمعــادالت میکن
ســاختاریمزایــایمهمــیداردکــهمهمتریــنآنهــاتخمیــن
مجموعــهایازمعــادالترگرســیونبهصــورتهمزمــان
اســت.معــادالتســاختاریلیــزرل،ضمــنآنکــهضرایــب
مجهــولمجموعهمعــادالتســاختاریخطــیرابــرآورد
متغیرهــای شــامل کــه را مدلهایــی بــرازش میکنــد،
مکنــون،خطاهــایاندازهگیــریدرهریــکازمتغیرهــای
وابســتهومســتقل،علیــتدوســویه،همزمانــیووابســتگی
ــرای ــد)آذر،1391(.ب ــیمیکن ــزبررس ــتنی ــلاس متقاب
لیــزرل1 نرمافــزار از آمــاریمدنظــر انجــامروشهــای

اســتفادهشــدهاســت.

یافتهها
ــای ــامتغیره ــراهب ــشراهم ــدلپژوه ــکل2و3م ش
ــبمدلهــای ــونومشاهدهشــدۀموجــوددرآن،درقال مکن
اندازهگیــریانعکاســیهمــراهبــاضرایــبمســیربیــن
ــی ــارۀت ــنوآم ــبتعیی ــرضری ــنمقادی ــاوهمچنی متغیره

نشــانمیدهــد.

1.Lisrel
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شکل2:ضرایبمسیرومقادیرضریبتعیین

شکل3:مقادیرآمارۀتی
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یکــیازمهمتریــنمعیارهــابــرایبررســیبــرازش
مــدلســاختاری،عبــارتآمــارۀتــیاســت.چنانچــهمقــدار
ــای ــد،پارامتره ــدد1/۹۶باش ــقع ــدرمطل ــرازق آنبزرگت
ــدار ــدار۱/۹۶،۱/۶۴و۲/۵۸مق ــهمق ــد.س ــدلمعنیدارن م

مــالکبــرایتأییــدمقادیــردرســطوح۹۵،۹۰و۹۹درصــد
درنظــرگرفتــهشــدهاســت.نتایــجضرایــبمســیرهمــراهبــا
ــان ــدول5نش ــیداریدرج ــطحمعن ــیوس ــارۀت ــرآم مقادی

ــدهاســت. دادهش

جدول5:نتایجآزمونفرضیههایاولودوم

یب مسیرمتغیر وابستهمتغیر مستقلفرضیه سطح معناداریآمارۀ تی ضر

H1بیشتراز0/9817/130/05فوایدیادگیریبرایکودکانانگیزشبراییادگیری

H2فوایدیادگیریبرایکودکان
رفتارهایمحافظتاز
محیطزیستکودکان

کمتراز0/7914/590/05

میدهــد نشــان 5 جــدول از بهدســتآمده نتایــج
ــد ــریدرفوای ــراییادگی ــزشب ــرانگی ــرمتغی ــبتأثی کــهضری
یادگیــریبــرایکــودکان0/98اســتوتأثیــرفوایــدیادگیــری
ازمحیطزیســت بــرایکــودکاندررفتارهــایمحافظــت
ــردر ــدتغیی ــکواح ــهازایی ــیب ــت؛یعن ــودکان0/79اس ک
ــری ــدیادگی ــری)0/98(،فوای ــراییادگی ــزشب ــرانگی متغی
ــد ــکواح ــهازایی ــدوب ــدامیکن ــرپی ــودکانتغیی ــرایک ب
تغییــردرمتغیــرفوایــدیادگیــریبــرایکــودکان)0/79(
ــدا ــرپی ــودکانتغیی ــتک ــتازمحیطزیس ــایمحافظ رفتاره
ــن ــت.همچنی ــدهاس ــاندادهش ــکل۱نش ــهدرش ــدک میکن
ــرای ــزشب ــرانگی ــهتأثی ــدک ــانمیده ــینش ــارۀت ــجآم نتای
ــتو ــودکان17/13اس ــرایک ــریب ــدیادگی ــریدرفوای یادگی

تأثیــرفوایــدیادگیــریبــرایکــودکاندررفتارهــایمحافظــت
ازمحیطزیســتکــودکان14/59اســت)کــهبزرگتــراز
ــریدر ــراییادگی ــزشب ــرانگی ــنتأثی ــت(؛بنابرای ۲/۵۸اس
ــتاز ــایمحافظ ــودکانودررفتاره ــرایک ــریب ــدیادگی فوای
ــای ــنفرضیهه ــت؛بنابرای ــتاس ــودکانمثب ــتک محیطزیس

ــود. ــدمیش ــقتأیی تحقی
مراحــل مهمتریــن از مــدل بــرازش شــاخصهای
ایــن اســت. ســاختاری معــادالت مدلســازی تحلیــل
ــا ــهآی ــتک ــشاس ــنپرس ــهای ــخب ــرایپاس ــاخصهاب ش
ــشرا ــیپژوه ــدلمفهوم ــا،م ــادادهه ــدهب ــدلبازنماییش م
تأییــدمیکنــدیــاخیــر.نتایــجمربــوطبــهبــرازشتحقیــقدر

جــدول6مشــاهدهمیشــود.

جدول6:مقایسۀشاخصهایبرازشمدلبامقدارمجاز

وضعیتمقدار مطلوبمقدارشاخص

مطلوبکمترازx2(2/093(خیدونسبی

مطلوببیشترازAGFI(0/920/9(شاخصتعدیلبرازندگی

مطلوببیشترازCFI(0/910/9(شاخصبرازندگیتطبیقی

قابلقبولبیشترازGFI(0/910/9(شاخصبرازندگی

مطلوببیشترازNFI(0/930/9(شاخصنرمالشدۀبرازندگی

مطلوبکمترازRMSEA(0/1410/08(ریشۀدومواریانسخطایتقریب
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بــاتوجــهبــهمقــدارشــاخصومقــدارمطلــوب
بــا برابــر نســبی خــیدو شــاخص ،6 جــدول در
،)0/9>0/92( برازندگــی تعدیــل شــاخص ،)2/09>3(
شــاخص ،)0/91<0/9( تطبیقــی برازندگــی شــاخص
برازندگــی)0/9>0/91(،شــاخصنرمالشــدۀبرازندگــی
)0/9>0/93(،وریشــۀدومواریانس)0/141>0/08(اســت
ــی ــرازشمطلوب ــقحاضــرب کــهنشــانمیدهــدمــدلتحقی
داردوســاختارعاملــیدرنظــرگرفتهشــدهبــرایآنقابــل
ــق، ــولاســت.بهعبارتدیگــر،دادههــایحاصــلازتحقی قب

مــدلنظــریراحمایــتوتأییــدمیکنــد.
ــارونو ــاب ــشتعدیلگــریمتغیره ــوننق بهمنظــورآزم
کنــی)1986(درپژوهــشخــود،چهــارحالــتگوناگــوناز

وضعیــتمتغیرمســتقلوتعدیلگــررابهشــرحزیــربررســیکردند:
حالــتاول:هــردومتغیــرمســتقلوتعدیلگــراز
ــوع ــرتعدیلگــرازن ــتدوم:متغی ــهایباشــند.حال ــوعطبق ن
ــوم: ــتس ــد.حال ــتهباش ــتقلپیوس ــرمس ــهایومتغی طبق
ــهای ــوعطبق ــتقلازن ــرمس ــتهومتغی ــرپیوس ــرتعدیلگ متغی
ــتقل ــرومس ــرتعدیلگ ــردومتغی ــارم:ه ــتچه ــد.حال باش

ــند. ــتهباش پیوس
ــرایــناســتکــههــردو درحالــتچهــارم،فــرضب
ــن ــهمعمولتری ــرمســتقلوتعدیلگــرپیوســتهباشــندک متغی
ــای ــشمتغیره ــینق ــتبررس ــنحال ــالمهمتری ودرعینح
ــرات ــهتأثی ــوطب ــجمرب ــیرود.نتای ــمارم ــریبهش تعدیلگ

غیرمســتقیمدرجــدول7نشــاندادهشــدهاســت.

جدول7:نتایجآزمونفرضیههایسوموچهارم

بررسی مدل های رگرسیونی بررسی رابطۀ تعدیلگری

متغیر تعاملی فرضیه ها

R2)مدلدوم( R2)مدلاول( sig β

-0/001 0/764 0/763 0/149 0/056
جنسیت×فوایدیادگیری

برایکودکان

H3

-0/002 0/765 0/763 0/89 -0/060
تحصیالت×فوایدیادگیریبرای

کودکان

0/000 0/763 0/763 0/587 0/019
درآمدماهانه×فوایدیادگیری

برایکودکان

-0/001 0/764 0/763 0/195 0/084
تعدادفرزندان×فوایدیادگیری

برایکودکان

0/001 0/494 0/495 0/616 0/030
جنسیت×رفتارهایمحافظتاز

محیطزیستکودکان

H4

0/001 0/494 0/495 0/798 0/013
تحصیالت×رفتارهایمحافظت

ازمحیطزیستکودکان

-0/003 0/498 0/495 0/111 -0/214
درآمدماهانه×رفتارهای
محافظتازمحیطزیست

کودکان

0/001 0/494 0/495 0/552 0/058
تعدادفرزندان×رفتارهای
محافظتازمحیطزیست

کودکان
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ــای ــتمتغیره ــدیالزماس ــلتأیی ــامتحلی ــرایانج ب
ــبب ــابهس ــوندت ــتانداردش ــزیواس ــرمرک ــتقلوتعدیلگ مس
بــا تعدیلگــر و مســتقل متغیرهــای همبســتگی کاهــش
متغیرهــایتعاملــی)متغیــرضــرب(احتمــالوقــوعهــم
خطــیچندگانــهکاهــشیابــد.ســپسمتغیــرتعاملــیاز
ــقضــربمتغیرهــایمســتقلوتعدیلگــراستانداردشــده طری
ــود. ــمش ــیونفراه ــلرگرس ــاتتحلی ــامقدم ــودت ــادش ایج
بدینمنظــورمتغیرهــایپیشبیــنوتعدیلگــردرمرحلــۀاولو
متغیــرتعاملــیدرمرحلــۀدومواردمــدلرگرســیونیمیشــوند
ــتآمده ــجبهدس ــقنتای ــکاران،1393(.طب ــویوهم )مرتض
ــرای ــزشب ــرانگی ــوم،متغی ــۀس ــارۀفرضی ــدول7،درب درج
یادگیــریبــرایجنســیت،تحصیــالت،درآمــدماهانــهوتعــداد
ــا0/763،0/763،0/763 ــراســتب ــببراب ــدانبهترتی فرزن
و0/763کــهواریانــسفوایــدیادگیــریبــرایکــودکانرا
ــروب ــرمض ــرتعدیلگ ــردنمتغی ــدوواردک ــیمیکن پیشبین
ــبدر ــکبهترتی ــههری ــودکان(ب ــرایک ــریب ــدیادگی )فوای
حــدود1درصــد،2درصــد،1درصــدو1درصــدبــرمجــذور
همبســتگیاضافــهمیکنــد.همچنیــنســطحمعنــیداری
،0/060 ،0/056 بــا برابــر بهترتیــب رگرســیون ضریــب
ــاداری ــطحمعن ــبدرس ــهبهترتی ــتک 0/019و0/084اس
0/587،0/89،0/149و0/195اســتکــهازلحــاظآمــاری
معنــیدارنیســتند.بهعبارتدیگــر،افزایــشدرصــدیکــه
ــرای ــریب ــدیادگی ــردرفوای ــرتعدیلگ ــرمتغی ــیازتأثی ناش
متغیرهــای بنابرایــن نیســت. معنــیدار اســت کــودکان
جنســیت،تحصیــالت،درآمــدماهانــهوتعــدادفرزنــدانمیــان
ــودکان، ــرایک ــریب ــدیادگی ــریوفوای ــراییادگی ــزشب انگی
بهرغــمتفــاوتظاهــری،ازلحــاظآمــاریچشــمگیرو

بهعبارتــیمعنــیدارنیســتند.
بــرای انگیــزش متغیــر چهــارم، فرضیــۀ درمــورد
ــداد ــهوتع ــدماهان ــالت،درآم ــیت،تحصی ــری،جنس یادگی
فرزنــدانبرابــربــا0/49۵اســتکــهواریانــسفوایــدیادگیــری
متغیــر واردکــردن میکنــد. پیشبینــی را کــودکان بــرای
تعدیلگــرمضــروب)رفتارهــایمحافظــتازمحیــطزیســت
کــودکان(بــرایهریــکفقــطدرحــدود1درصــدبــرمجــذور
همبســتگیاضافــهمیکنــد.همچنیــنســطحمعنــیداری
،0/013 ،0/030 بــا برابــر بهترتیــب رگرســیون ضریــب
ــاداری ــبدرســطحمعن ــهبهترتی 0/214-و0/058اســتک
0/552،0/111،0/798،0/616اســتکــهازلحــاظآمــاری
معنــیدارنیســتند.بهعبارتدیگــر،افزایــشدرصــدیکــه
ــرای ــریب ــدیادگی ــردرفوای ــرتعدیلگ ــرمتغی ــیازتأثی ناش
متغیرهــای بنابرایــن نیســت؛ معنــیدار اســت کــودکان
جنســیت،تحصیــالت،درآمــدماهانــهوتعــدادفرزنــدانمیــان
ــط ــتازمحی ــایمحافظ ــریورفتاره ــراییادگی ــزشب انگی

زیســتکــودکان،بهرغــمتفــاوتظاهــری،ازلحــاظآمــاری
ــتند. ــیدارنیس ــیمعن ــتندوبهعبارت ــهنیس ــورتوج درخ

نتیجهگیری،پیشنهادهاومحدودیتها
درایــنپژوهــشتــالششــدکــهنقــشیادگیــریحاصل
ازگردشــگریکــودکاندرتوســعۀپایــدارگردشــگریبررســی
شــود.نتایــجنشــاندادکــهانگیــزشبــراییادگیــریوفوایــد
ــط ــتازمحی ــایمحافظ ــودکاندررفتاره ــرایک ــریب یادگی
ــون ــتآمدهازآزم ــجبهدس ــردارد.نتای ــودکانتأثی ــتک زیس
ضریــبهمبســتگیپیرســوننشــانمیدهــدکــهمیــان
انگیــزشبــراییادگیــریوفوایــدیادگیــریبــرایکــودکانبــر
رفتارهــایمحافظــتازمحیــطزیســتکــودکانرابطــهوجــود
دارد.انگیــزشبــراییادگیــریبــافوایــدیادگیــریبــرایکودکان
)0/874(اســت؛میــانانگیــزشبــراییادگیــریبــررفتارهــای
ــد ــنفوای ــطزیســتکــودکان)0/712(،بی محافظــتازمحی
ــط ــتازمحی ــایمحافظ ــررفتاره ــودکانب ــرایک ــریب یادگی
)Sig(ــیداری ــددمعن ــدارع ــودکان)0/705(ومق زیســتک
ــب ــهضری ــهاینک ــهب ــاتوج ــت.ب ــدهاس ــاهدهش ــهمش رابط
همبســتگیدارایعالمــتمثبــتاســت،میتــوانگفــتکــه
میــانانگیــزشبــراییادگیــریوفوایــدیادگیــریبرایکــودکان
ــۀ ــودکانرابط ــتک ــطزیس ــتازمحی ــایمحافظ ــررفتاره ب
بهدســتآمده نتایــج دارد. وجــود بهشــدتقوی و مثبــت
ــر ــهتأثی ــدک ــانمیدهن ــاختارینش ــادالتس ــونمع ازآزم
ــودکان ــرایک ــریب ــدیادگی ــریدرفوای ــراییادگی ــزشب انگی
17/13اســتوتأثیــرفوایــدیادگیــریبــرایکــودکاندر
رفتارهــایمحافظــتازمحیــطزیســتکــودکان14/59
اســتکــهبزرگتــراز58/2اســت.هــدفازآمــوزشمحیــط
گاهــی،درکوحساســیتافــرادنســبتبــه زیســت،افزایــشآ
ــه ــد؛ب ــیرخمیده ــططبیع ــهدرمحی ــتک ــیاس فرایندهای
شــکلیکــهآنهــادرقبــالمحیــطزیســتاحســاسمســئولیت
ــهخــودبخشــی ــدک ــردمکمــکمیکن ــهم ــوزشب ــد.آم کنن
ازراهــکاروراهحــلباشــند.آمــوزشصحیــح،حــقانتخــاب
ــه ــوزشب ــدفازآم ــرد.ه ــرمیگی ــبدرنظ ــرایمخاط راب
گاهــیاحساســیدرکــودکاندانشآمــوزاســتتــا کــودکان،آ
آنهــاراقــادرســازددرقبــالمحیــطخــوداحســاسمســئولیت
داشــتهباشــند.ایــنروشفراتــرازشــیوههایپیــشپــاافتــاده
وناکارآمــدتدریــساســتوکــودکانازشــیوههاییماننــد
از تصورکــردن، پرســیدن، نوشــتن، گفتــن، ترســیمکردن،
ــنو ــردن،راهرفت ــتاضافهک ــهطبیع ــن،ب ــتالهامگرفت طبیع
ــرایدرکعمیــقاحســاسمحیــطزیســتاســتفاده دویــدنب
ــد ــریدرفوای ــراییادگی ــزشب ــرانگی ــنتأثی ــد.بنابرای میکنن
ــط ــرایکــودکانودررفتارهــایمحافظــتازمحی ــریب یادگی
زیســتکــودکانمثبــتاســت.دورانکودکیاهمیـتبســیاری
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و دارند زیستی محیط نگـرشهـــای ایجـاد در
پرورش برای راهی دوران ایـن در زیســت محیــط آموزش
نگرشهــای است. انسان در زیستی محیــط نگرشهــای
محیطزیستی،کهدردورانکـودکیشـکلمیگیرند،دائمــی
بـه ارزشگرایانه واکنشهای نگـرشهـــا تغییرناپذیرنــد. و
اشـیایـارفتارهـــا،بـراسـاسباورهادرموردآناشیایارفتارها
هستند.آموزشمحیطزیستبنیــادیترینشـیوهدرحفاظـت
ــن ــاالنبهتری ــودهکهبهکودکـانوبزرگس ازمحیطزیستب
شیوۀارائــۀمطالبونحوۀفعالیتهاواجـرایسـاختاریدر
ــیآموزدتااز ــایزیستمحیطیرام گاهیه ــۀارتقایآ زمین
ــااحتـرامگذاشـتن ــودراب ــه،خ ــردجامع ــرف ــنطریقه ای
بـهطبیعــت،درحفظوحمایتازمحـیطزیسـتمتعهــد
فرایندی محیــطزیست آموزش بهعبارتدیگــر، بدانـد.
ارتقــا ومهـارتهــا گاهی،دانش آ آن، فعـالاستکهطی
گاهانــهوفعالیتهــای یافتــهوبــهدرک،تعهــد،تصمیمــاتآ
ســازندهبــرایمــدیریتتمامیاجــزایبــههــمآمیختــــۀ
ــوانگفــتکــه ــنرومیت محیطزیستمنجــرمــیشود.ازای
ــط ــریدررفتارهــایمحافظــتازمحی ــراییادگی ــزشب انگی
زیســتکــودکانتأثیــردارد.آمــوزشکــودکانبــهشــکلگیری
ــر ــامنج ــتدرروحوروانآنه ــطزیس ــظمحی ارزشحف
ــور ــدوآنط ــودکآنچــهانجــاممیدهی ــعک میشــود.درواق
ــا ــقآنه ــی،طب ــردودرزندگ ــدفرامیگی ــیمیکنی ــهزندگ ک
ــرای ــیب ــویخوب ــتالگ ــراس ــسبهت ــد.پ ــلمیکن عم
باشــیدوفعالیتهــایعملــیســادهایرادر کودکانتــان
ــظ ــهحف ــدب ــهمیتوان ــدک ــامدهی ــیانج ــیخانوادگ زندگ
محیــطزیســتکمــککنــد.یافتههــایپژوهــشحاضــربــا
یافتههــایپژوهشهــایذیــلهمسوســت:پژوهشهــای
ــورد ــراتدرم ــاموضــوعتغیی دانلــپوهمــکاران)2008(ب
محیــطزیســتوتأثیــرفعالیتهــایانســانیدرآن؛ریگیگــو
ــه ــهب ــوعشهرهایدوستدارکودكواینک ــاموض )2002(ب
چــهدلیــلمفهـومشـهردوستدارکودكگسترشیافتــهاســت؛
ــفر ــرایس ــودکانب ــقک ــوععالی ــاموض ــر)1396(ب مهاج
وگردشــگری؛شــبیریوهمــکاران)1392(بــاموضــوع
بررســینگرشهــایکــودکانپیشدبســتانیشــهر؛نریمانــی
ــودکان؛ ــوزشک ــتوآم ــطزیس ــوعمحی ــاموض )1396(ب
کیانــیونظــری)1396(بــاموضــوعتأثیــرآموزشهای
زیستمحیطی،گردشگری،فضاهایعمومیشهرهایمعاصر
برپایداریاجتماعیبانگاهیبرایکودکانوهمتــیوشــبیری
ــرانو ــتای ــطزیس ــایمحی ــوعآموزشه ــاموض )1395(ب

ــورها. ــرکش ــادیگ ــۀآنب مقایس
ــه، ــارک،دریاچ ــدپ ــونمانن ــتپیرام ــردشدرطبیع گ
ــاط ــراریارتب ــاطدربرق ــیباغچــۀحی ــاحت ــوهی ــگل،ک جن
ــراســت. ــیارمؤث ــطزیســتبس ــودکومحی ــنک ــتبی مثب

ــد ــهمیکنن ــل،بســیاریازمتخصصــانتوصی ــندلی ــههمی ب
خانوادههــاتاآنجاکــهممکــناســتزمــانبیشــتریرادر
طبیعــتســپریکننــد.گــردشدرطبیعــتبــهکــودکان
ــه ــطزیســتآشــناشــوند،ب ــامحی ــدبیشــترب کمــکمیکن
آندلبســتگیپیــداکننــدودرنتیجــهدرمــوردآندغدغهمنــد
شــوند.گذرانــدنزمــاندرطبیعــتبــههمــراهخانــواده
مزایــایدیگــرینیــزبــههمــراهدارد؛نظیــرکاهــشاســترسو
تقویــتســالمتروانــی.فرضیــۀاولیعنــیفوایــدیادگیــری
حاصــلازگردشــگریکــودکاندرتوســعۀپایــدارگردشــگری
ــای ــریدررفتاره ــدیادگی ــیفوای ــۀدومیعن ــردارد.فرضی تأثی
حفاظــتازمحیــطزیســتدربیــنکــودکانگردشــگرتأثیــر
ــای ــاوتجزیهوتحلیله ــیدادهه ــهخروج ــهب ــاتوج دارد.ب
ــرای ــودکانب ــریک ــدیادگی ــریوفوای ــنیادگی ــدهبی انجامش
ــیدار ــهایمعن ــترابط ــطزیس ــتازمحی ــایحفاظ رفتاره
وجــوددارد.آزمــونپیرســوندرســطحمعنــاداریاســتاندارد،
ــودکان ــرک ــریب ــدیادگی ــافوای ــریب ــراییادگی ــزشب انگی
بــر یادگیــری بــرای انگیــزش میــان همچنیــن ،0/874
ــودکان0/712و ــتک ــطزیس ــتازمحی ــایمحافظ رفتاره
بیــنفوایــدیادگیــریبــرایکــودکانبــررفتارهــایحفاظــت
ازمحیــطزیســتعــدد0/705رانشــانمیدهــد،امــا
ــت ــتمثب ــتگیعالم ــبهمبس ــهضری ــهاینک ــهب ــاتوج ب
ــت ــهایمثب ــهرابط ــتک ــهگرف ــواننتیج ــنمیت دارد؛بنابرای
ــری ــدیادگی ــنفوای ــریهمچنی ــراییادگی ــزشب ــنانگی بی
ــت ــطزیس ــتازمحی ــایحفاظ ــودکاندررفتاره ــرایک ب
ــتی ــودکانبهدرس ــهک ــهب ــر،هرچ ــوددارد.بهعبارتدیگ وج
آموزشهــادادهشــود،رفتارهــایمعقــولومطمئنتــری
بــامحیــطزیســتخواهنــدداشــت.درفرضیــۀســوم
ــطح ــیت،س ــواده)جنس ــناختیخان ــایجمعیتش ویژگیه
تحصیــالت،متوســطدرآمــدماهانــهوتعــدادفرزنــدان(
ــری ــدیادگی ــریوفوای ــراییادگی ــزشب ــنانگی ــاطبی درارتب
بیــن جنســیت دارد. تعدیلگــری نقــش کــودکان بــرای
ــودکان ــرایک ــریب ــدیادگی ــریوفوای ــراییادگی ــزشب انگی
نقــشتعدیلگــریدارد.نتایــجبهدســتآمــدهازآزمــون
ضریــبرگرســیونـکــهبرابــربــا0/056اســتـدرســطح
ــاری ــاظآم ــهازلح ــدک ــانمیده ــاداری0/149رانش معن
ــرای ــزشب ــانانگی ــیتمی ــنجنس ــیدارنیســت؛بنابرای معن
ــاوت ــمتف ــودکان،بهرغ ــرایک ــریب ــدیادگی ــریوفوای یادگی
ظاهــری،ازلحــاظآمــاریچنــدانچشــمگیرنیســتند.ســطح
تحصیــالتبیــنانگیــزشبــراییادگیــریوفوایــدیادگیــری
ــتآمده ــجبهدس ــریدارد.نتای ــشتعدیلگ ــودکاننق ــرایک ب
ــا0/060اســت، ــرب ــهبراب ــبرگرســیون،ک ــونضری ازآزم
ــاری ــاظآم ــهازلح ــتک ــیداری0/089اس ــطحمعن درس
معنــیدارنیســت؛بنابرایــنســطحتحصیــالتمیــانانگیزش
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ــم ــودکان،بهرغ ــرایک ــریب ــدیادگی ــریوفوای ــراییادگی ب
تفــاوتتحصیلــی،ازلحــاظآمــاریمعنــیدارنیســت.
متوســطدرآمــدماهانــهبیــنانگیــزشبــراییادگیــریو
فوایــدیادگیــریبــرایکــودکاننقــشتعدیلگــریدارد.نتایــج
بهدســتآمدهازآزمــونضریــبرگرســیون،کــهبرابــربــا
0/019اســت،درســطحمعنــاداری0/587اســتکــهاز
ــه ــدماهان ــندرآم ــت؛بنابرای ــیدارنیس ــاریمعن ــاظآم لح
میــانانگیــزشبــراییادگیــریوفوایــدیادگیــریبــرای
ــن،ازلحــاظ ــۀوالدی ــدماهان ــاوتدرآم ــمتف ــودکان،بهرغ ک
آمــاریمعنــیدارنیســت.تعــدادفرزنــدانبیــنانگیــزشبــرای
ــرایکــودکاننقــشتعدیلگــری ــریب ــدیادگی ــریوفوای یادگی
ــیون، ــبرگرس ــونضری ــتآمدهازآزم ــجبهدس ــانتای دارد.ب
ــیداری0/195 ــطحمعن ــت،درس ــا0/084اس ــرب ــهبراب ک
اســتکــهازلحــاظآمــاریمعنــیدارنیســت؛بنابرایــنتعــداد
ــری ــدیادگی ــریوفوای ــراییادگی ــزشب ــانانگی ــدانمی فرزن
بــرایکــودکانازلحــاظآمــاریمعنــیدارنیســتودرنهایــت
خانــواده جمعیتشــناختی ویژگیهــای چهــارم فرضیــۀ
)جنســیت،ســطحتحصیــالت،متوســطدرآمــدماهانــه(
ــرایکــودکاندررفتارهــای ــریب ــدیادگی ــنفوای ــاطبی درارتب
محافظــتازمحیــطزیســتکــودکاننقــشتعدیلگــریدارد.
ــای ــودکاندررفتاره ــرایک ــریب ــدیادگی ــنفوای ــیتبی جنس
محافظــتازمحیــطزیســتکــودکاننقــشتعدیلگــریدارد.
ــه ــیون،ک ــبرگرس ــونضری ــتآمدهازآزم ــجبهدس ــانتای ب
ــاداری0/616اســت ــا0/030اســت،درســطحمعن ــرب براب
ــیت ــنجنس ــت؛بنابرای ــیدارنیس ــاریمعن ــاظآم ــهازلح ک
میــانفوایــدیادگیــریبــرایکــودکانبــررفتارهــایمحافظــت
ازمحیــطزیســتکــودکانازلحــاظآمــاریمعنــیدارنیســت.
ســطحتحصیــالتبیــنفوایــدیادگیــریبــرایکــودکان
ــش ــودکاننق ــتک ــطزیس ــتازمحی ــایمحافظ دررفتاره
ــه ــبرگرســیون،ک ــیداریضری تعدیلگــریدارد.ســطحمعن
ــاداری0/798اســت ــا0/013اســت،درســطحمعن ــرب براب
کــهازلحــاظآمــاریمعنــیدارنیســت؛بنابرایــنســطح
تحصیــالتمیــانفوایــدیادگیــریبــرایکــودکاندررفتارهــای
محافظــتازمحیــطزیســتکــودکانازلحــاظآمــاری
معنــیدارنیســت.متوســطدرآمــدماهانــهبیــنفوایــدیادگیــری
ــت ــطزیس ــتازمحی ــایمحافظ ــودکاندررفتاره ــرایک ب
ــب ــیداریضری ــودکاننقــشتعدیلگــریدارد.ســطحمعن ک
رگرســیون،کــهبرابــربــا0/214-اســت،درســطحمعنــاداری
0/111اســتکــهازلحــاظآمــاریمعنــیدارنیســت؛بنابرایــن
درآمــدماهانــهمیــانفوایــدیادگیــریبــرایکــودکانبــر
ــاظ ــودکانازلح ــتک ــطزیس ــتازمحی ــایمحافظ رفتاره
آمــاریمعنــیدارنیســت.تعــدادفرزنــدانبیــنفوایــدیادگیــری
ــت ــطزیس ــتازمحی ــایمحافظ ــررفتاره ــودکانب ــرایک ب

ــب ــیداریضری ــودکاننقــشتعدیلگــریدارد.ســطحمعن ک
رگرســیون،کــهبرابــربــا0/058اســت،درســطحمعنــاداری
نیســت؛ آمــاریمعنــیدار ازلحــاظ 0/552اســتکــه
بنابرایــنتعــدادفرزنــدانمیــانفوایــدیادگیــریبــرایکــودکان
بــررفتارهــایمحافظــتازمحیــطزیســتکــودکانازلحــاظ

ــیدارنیســت. ــاریمعن آم
ــۀســفروگردشــگریباعــث ــهتجرب ــهاینک ــاتوجــهب ب
گســترشافــقدیــدکــودکانمیشــود،پیشــنهادمیشــود
ــد. ــفرببرن ــهس ــاراب ــودکانآنه ــوزشک ــرایآم ــنب والدی
گاهیهــایمحیــطزیســتیکــودکان همچنیــنبــرایارتقــایآ
ــه ــدوازآنجاک ــزیکنن ــابرنامهری ــانآنه ــازیمربی گاهس ــاآ ب
وســایلبــازییکــیازمواردیاســتکــهبــهیادگیریکــودکان
کمــکمیکنــد،بــرایحفــظمحیــطزیســتازوســایلبــازی
مرتبــطاســتفادهکننــد.همچنیــنپیشــنهادمیشــودکــه

ً
والدیــندرکارهــایمربــوطبــهحفــظمحیــطزیســت،مثــال
ــد.مســئوالن ــودکانرامشــارکتدهن ــا،ک جمــعآوریزبالهه
ــن ــتدربی ــوزشمحیطزیس ــایآم ــررویبرنامهه ــترب بیش
ــط ــتازمحی ــوزشحفاظ ــرایآم ــدوب ــزکنن ــودکانتمرک ک
زیســتبــهطراحــیوســاختبازیهــایآموزشــیمرتبــطو
حتــیبرگــزاریاســتارتاپهاییبــامشــارکتکــودکاندرایــن
ــوایآموزشــی ــدمحت ــهتولی ــتب ــدودرنهای ــدامکنن ــهاق زمین
ــاراردوهــای ــطزیســتیدرکن مناســبدرمــوردمســائلمحی
ــدام ــودکاناق ــهک ــتب ــوزشمحیطزیس ــرایآم ــیب تفریح

ــد. کنن
ــران ــعای ــیازصنای ــردریک ــۀحاض ــهمطالع ازآنجاک
انجــامشــدهممکــناســتویژگــیخــاصحاکــمبــر
ــدی ــیوتولی ــعخدمات ــایرصنای ــاس ــگریب ــتگردش صنع
متفــاوتباشــد؛بنابرایــنتکــرارایــنتحقیــقدرســایرصنایــع
ــی ــنبخش ــایبی ــردنویژگیه ــللحاظک ــهدلی ــدب میتوان
از یادگیــریحاصــل ازســازوکار بهتــری درک درنهایــت
کــودکانبــرتوســعۀپایــدارایجــادکنــد.همچنیــنازآنجاکــه
ایــنتحقیــقازنظــرمکانــیدریکــیازشــهرهایکشــورایران
ــقدر ــنتحقی انجــامشــدهاســتپیشــنهادمیشــودکــههمی
ــن ــاضم ــودت ــامش ــورانج ــگریکش ــهرهایگردش ــایرش س
دقیقتــری برنامهریزیهــای مقایســۀ دقیقتــر، ارزیابــی
ــط ــتایحفاظــتازمحی ــودکاندرراس ــریک ــۀیادگی درزمین
زیســتصــورتگیــرد.همچنیــنبــهمحققــانآتــیپیشــنهاد
ــم، ــلمه ــرعوام ــهدیگ ــدهب ــاتآین ــهدرتحقیق ــودک میش
ــوزش ــودکان،آم ــتمحیطیک ــوادزیس ــیس ــهبررس ازجمل
ــایحفاظــت ــوزشمهارته ــایآم ــطزیســت،روشه محی
ــهکــودکان،اثربخشــیآمــوزشگروهــی ــطزیســتب ازمحی
گاهیافزایــیزیســتمحیطی محیطزیســتبــرنگــرشوآ

ــر ــیتأثی ــنبررس ــوزانوهمچنی دانشآم
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ــت ــوزشمحیطزیس ــتهایآم ــیمیانرش ــۀدرس برنام
ــرآمــوزشمحیطزیســتدر درآمــوزشعالــی،بررســیتأثی
ــدو ــتبپردازن ــهمحیطزیس ــوزانب ــرشدانشآم ــودنگ بهب
ــتاز ــوزشدرحفاظ ــشآم ــودنق ــنهادمیش ــتپیش درنهای

ــود. ــیش ــتبررس محیطزیس
کاربــردی، و اجرایــی پیشــنهادهای ارائــۀ از پــس
درنهایــتبــهمحدودیتهــایپژوهــشاشــارهمیشــود.
ایــنپژوهــشمقطعــیاســتوازآنجاکــهدســتیابیبــهنتایــج
قطعــیمســتلزمپیگیــریطوالنــیاســت،بنابرایــناثربخشــی
ــامحدودیــتمواجــه ــقحاضــردربلندمــدتب ــجتحقی نتای
اســت.ازدیگــرمحدودیتهــایتحقیــقمیتــوانبــهشــرایط
کرونایــیاشــارهکــردکــهوالدیــنکمتــرراضــیبــههمــکاری
ــی ــهویژگیهــایذات ــتپژوهــشب ــنمحدودی ــد.آخری بودن
مربــوطبــهپرســشنامهماننــددقــتناکافــیپاســخدهندگان

درتکمیــلجــوابســؤاالتمربــوطاســت.
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