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چکیده
هدف :در دهههای اخیر رشد صنعت گردشگری یکی از مهمترین عوامل افزاای

فعالیتهزای اقتصزادی در

جهان بوده است .با وجود قابلیتهای بالایی که کشور ایران در زمینه گردشگری دارد متأسفانه جایگاه متناسب با
قابلیتهای خود در نظام سلسله مراتبی مقاصد گردشگری را ندارد .تردید نیست کزه بزا آموزشهزای مسزترر و
هدف دار اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر تحصیل کرده و دانشزگاهی ،میتزوان بزه داشزتن جامعزهای بزا
وجدان زیست محیطی و آیندهای توأم با سرسبای و سلامتی امیدوار بود .هدف از انجام پژوه

حاضزر بررسزی

تأثیر متقابل آموزش عالی و گردشگری پایدار بر توسعه هتلهای سزبا میباشزد .تحقیز حاضزر از نظزر روش،
مطالعه توصیفی  -پیرایشی ،از نوع کاربردی و به لحاظ بررسی روابط بین متغیرها از نزوع هربسزتگی و علزی -
مقایسهای است .اطلاعات پژوه

از جامعه آماری شامل کارشناسان گردشگری و هتلزداری توسزط پرسشزنامه

جرعآوری شده است .یافتههای پژوه

نشان میدهد ،در نتیجه آموزشهای تخصصی جهت نگهداری و حفز

محیط زیست ،میتوان در صنعت ،به گردشگری پایدار و در نهایت ایجاد تأسیسات محیط زیست پسند از جرله
هتلهای سبا دست یافت و شاهد پیشرفت روزافاون این گونه فعالیتها بود.
واژهای کلیدی :گردشگری پایدار ،آموزش عالی ،محیط زیست سالم ،هتل سبا.

 . 1کارشناسارشد مدیریت هتلداری ،مرکا آموزش علری -کاربردی بنیاد ،تهران
 . 2نویسزززنده مسززز و  :دانشزززجوی دکتزززری مزززدیریت آمزززوزش عزززالی ،دانشزززگاه آزاد اسزززلامی ،واحزززد علزززوم و تحقیقزززات،
تهران)(arezoo.naeimi@yahoo.com
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مقدمه
در قانون اساسی جرهوری اسلامی ایران ،حفاظت از محزیط زیسزت بزرای هرزه نسزلها وظیفزهای
عرومی تلقی گردیده و هرگونه تخریب آن در فعالیتهای اقتصادی مرنوع اعلام شده است؛ و هراهنگی
قوا که حاکی از عام ملی بر تأمین محیط زیست سالم و جلزوگیری از تخریزب منزابع طبیعزی اسزت از
اهریت ویژه برخوردار است(مقام معظم رهبری .)2831 ،در حا حاضر محیط طبیعی به عنزوان عامزل
کلیدی در گردشگری شناخته شده و از طزرف دیگزر ،توسزعه صزنعت گردشزگری بزا محزیط طبیعزی،
اجتراعی و فرهنگی در تعامل است .توسعه صنعت گردشگری شرشیر دو لبهای است که در آن نه تنهزا
به ایجاد اثرات مثبت(مانند ایجاد اشتغا و زیبا سازی محیط زیسزت) بلکزه هرینزین ،باعز تزأثیرات
منفی بر محزیط زیسزت بیوفیایکی(ماننزد آلزودگی آ  ،آلزودگی هزوا ،تخریزب اکوسیسزتم) و محزیط
اجتراعی و فرهنگی(مانند از دست دادن فرهنز

سزنتی) میشزود( Zhong et al.,2011: 2972-

 .)2983دردهههای اخیر رشد صنعت گردشگری یکزی از مهمتزرین عوامزل فعالیتهزای اقتصزادی در
جهان بوده است .گسترهی صنعت گردشگری بی

از اشتغا زایی و اثرات اقتصادی آن اسزت .البتزه در

کنار این موضوع مسائل زیست محیطی گردشگری نیا هرواره مورد توجزه بزوده است(راسزخی:2831 ،
 .)12-39رشد سریع گردشگری به مثابه صنعت ،موجب شده تا بسیاری از کشورها گردشگری را م لفه
مهری در رشد و توسعه ابعاد مختلف بینالرللزی ،ملزی ،منطقزهای و محلزی بداننزد .در جهزان امزروز،
کشورها با تأکید بر ابعاد مختلف گردشگری از ظرفیت آن برای معرفی بهینه کشور و بهبود وجزه ملزی
خود در حوزههای مختلف بهره میبرنزد .رونزد رو بزه رشزد و فااینزده گردشزگری نگرانیهزای زیسزت
محیطی را افاای

میدهد .بدیهی است که گردشزگری در محیطزی صزورت میگیزرد کزه متشزکل از

جاذبههای طبیعی است .محیط طبیعی از گیاهان ،جانوران و زیسزتگاه آنزان تشزکیل میشزود .اگرچزه
صنعت گردشگری به اشتغا و توسعه اقتصادی کرک میکند اما تأثیرات محیطی و اجترزاعی مخربزی
نیا بر جای میگذارد .اگر گردشگری با برنامهریای و اجزرای مناسزب هرزراه نباشزد میتوانزد زنزدگی
گیاهان را نابود کند ،موجب ازدحام جرعیت شود ،زبالزه تولیزد کنزد ،سزواحل را آلزوده سزازد ،موجزب
افاای

بی رویه ساخت و ساز شود ،مشکلاتی در زمینه اسکان به وجود آورد و نیازها و سزاختار جامعزه

میابان را نادیده بگیرد(گوهری .)38-33 :2831 ،با توجه به عدم آگاهی برخزی از شزهروندان در بزروز
آلودگیها ،نق

آموزش در سطوح مختلف جامعه و خصوصاَ آموزش عالی امری مهم و در اولویت است.

این آموزش باید با هدف درک بیشتر و بهتر از محیط و دوسزتی و مهزرورزی بزا آن میباشزد .هزدف از
آموزشها ی زیست محیطی کرک به افاای

سطح آگاهی زیست محیطی شهروندان بزرای حفاظزت از
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محیط زیست در مقیاس محلی ،منطقهای و جهانی است .هم چنین ایجاد و ارتقای حساسیت در افزراد
نسبت به حوادث و تغییراتی که در طبیعت رخ میدهد.
پیامدهای تخریب فااینده محیط زیست باع شده است تا توجه جامعه جهزانی بزی

از پزی

بزه

این موضوع معطوف گردد و به هرین دلیل نیا طی سا های گذشته به ویژه در دهه  31میلادی پیران
نامههای منطقهای و بینالرللی متعددی در خصوص حفاظت از محیط زیست بین کشورها منعقد شزده
است .در سطح ملی نیا بسزیاری از کشزورها سیاسزتها و برنامزههای متعزددی را بزرای رویزارویی بزا
معضلات زیست محیطی در دستور کارخود قرار داده و اقدامهای گستردهای را برای کزاه

فراینزدهای

تخریب محیط زیست انجام دادهاند و روندهای موجود نیا از تشدید این اقدامها در آینده حکایزت دارد.
مصداقهای عینی هریک از آثار مثبت و منفی فرهنگی ناشی از گردشگری در مقاصد گردشگری کشزور
به خصوص گردشگری داخلی قابل بح و بررسی بوده و عینیزت آن چنزان قابزل مشزاهده اسزت کزه
هرگونه تردیدی را برطرف می سازد .در این زمینه میتوان به آثار فرهنگی گردشگری داخلی بر جوامع
محلی در مقصد عردهی گردشگری داخلی یعنی گردشگری مذهبی و زیارت و گردشگری پرداخت کزه
در این زمینه نیازمند بح و بررسی جداگانه و تفضیلی میباشزد .در اینجاسزت کزه بحز گردشزگری
پایدار یا گردشگری سبا مطرح میشود .گردشگری پایدار عبارت است از گردشگری که نیازهزای نسزل
حاضر را پاسخ دهد ،بدون اینکه از ظرفیتهای مربوط به نسل آینده برای پاسخگویی به نیازهزای خزود
مایه بگذارد .گردشگری پایدار باید به نحوی برنامهریای و اجرا شزود کزه بزر محزیط زیسزت ،اقتصزاد و
فرهن

جامعه اثر منفی نگذارد .گردشگری سبا تنها به معنای نجات منابع اکوتوریستی نیست بلکه بزه

عنوان نجات جهان مطرح است(شهابیان .)2831 ،امفلکران  2سا  1129در تایلنزد طزی دوره زمزانی
 2333-1121به بررسی رابطه مخارج گردشگری و ابعزاد اصزلی محزیط زیست(انتشزار گزاز  CO2از
طری حرل و نقل ،تقاضای انرژی و مصرف آ ) و مخارج گردشگری وجود دارد .سزولارین )1129(1بزا
استفاده از آزمون هزم انباشزتگی پزانلی در سزا های  2311-1121بزه بررسزی گردشزگری و عوامزل
اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای در کشور مالای پرداختند و نشان دادند روابط بلندمدت و یک طرفزه
ی مثبت از گردشگری ،تولید ناخالص داخلی ،مصرف انرژی شهرنشینی و توسزعهی مزالی بزه آلزودگی
محیط زیست وجود دارد .کلتن بورن 8و هرکاران( )1122با تهیه گاارشی از نگرش گردشزگران نسزبت
به ویژگیهای زیست محیطی ،اجتراعی و مدیریتی پارک ملی تاناانیا نشان دادند کزه فشزار جرعیتزی،
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فقر ،دزدی ،شکار غیر قانونی ،تخریب زیستگاهها و بیراریهای حیات وح

در منزاط اطزراف پزارک

افاای

یافته است .در شرایط فعلی دانشگاههای کشور به ضرورت انجام تحقیقزات کزاربردی در زمینزه

فرهن

و اخلاق زیست محیطی توجه شایانی ندارند و تحقیقات انجام شده در این زمینه از نظر کری و

کیفی بسیار ناچیا است .ضرناً در زمینه آموزش محیط زیست چه از نظر تلفیز آمزوزشهزای زیسزت
محیطی در هره رشتههای تحصیلی به نحوی که فزار التحصزیلان حزداقل مهزارت کزاربردی و نگزرش
زیست محیطی مرتبط با حرفه خزود را کسزب نرایزد ،اقزدامات انجزام شزده ناکزافی اسزت .بخشزی از
ناکامیهای احترالی ایران در دستیابی به جایگاه مناسب در عرصۀ گردشگری به نبزود نیزروی انسزانی
کارآمد و آموزش دیده بازمیگردد که در عرل بر توسعۀ محصو و بازار ،زیرسزاختها و سزرمایهگذاری
اثرگذار است .نبود آموزش رسری به معنای یادگیری به روش آزمون و خطاست و به خطاهای بسزیار و
در نتیجه به از دست دادن مشتری و جلب آن توسط رقبا در صنعت به شدت رقابتی گردشزگری منجزر
خواهد شد(ضیایی و هرکاران .)12-31 :2832 ،از آنجا که برنامههای آموزشی گردشگری کزه توسزط
مس ولان بخ های خصوصی و دولتی انجام میشود هنوز الگویی ]مناسب[ نزدارد ،اغلزب بزا شزرایط و
نیازهای واقعی و قابل پی

بینی هرخوانی نخواهد داشت.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
محیط زیست
در اسلام ،جامع ترین دیدگاه و صحیحترین شیوه تعامل با طبیعت و محزیط زیسزت بیزان گردیزده
است .نگاه اسلام به طبیعت و محیطت ،اعم از جاندار و بیجان ،عاطفی ،معنوی ،اخلاقی و هدایت گرانزه
است و برخورداری از مواهب طبیعی نیا بر پایه اصولی متین ،عادلانه ،حکیرانه ،متوازن و سازنده استورا
گردیده است .هدف متعالی اسلام ،برخوردار ساختن هره نسلها از نعرتهای الهزی و ایجزاد جامعزهای
سالم و به دور از فاصله طبقاتی و مستعد برای رشد و شکوفایی است و الاامات شرعی برای حف تعاد
و توازن در استفاده از مواهب طبیعی با پرهیا از زیاده روی و مقید به عدم اضرار بزه غیزر فزراهم آورده
است(مقام معظم رهبری .)2831 ،استفاده و برخورداری از محیط زیست سالم ،امروزه از حقزوقی اسزت
که در قالب نسل سوم حقوق بشر تجلی یافته است .نسل سوم حقوق بشر به مجروعه ح هزایی اطلزاق
میشود که مستقیم یا غیر مستقیم بر هره انسانها حتی نسلهای آینده اثزر میگزذارد .تحقز آنهزا
سود هرگان و نقض آنها زیان هرگان را در پی خواهزد داشزت .نگزاه مختصزری بزه تحولزات و وقزایع
جامعه بشری نشان میدهد مباح زیست محیطی از م لفههایی هستند که بسیاری از تهدیدات مطرح
علیه جوامع بشری از آنها نشأت میگیرد و این تهدیدها ،هر چند به ظاهر بعد غیر امنیتی دارد و فقط
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تهدیدهایی طبیعی جلوه میکنند ،اما در عرل تهدیدهایی هستند که امنیت جامعه و در نتیجه امنیزت
ملی کشورهای محل وقوع را تحت تأثیر قرار میدهنزد(لطفی و هرکزاران .)11 :2831 ،بزا پایزان دهزه
 2331اکولوژیسستها ،اقتصاددانان و حتی برخی از دولت مردان از خطزر تهدیزدهای روز افزاون زوا
محیط زیست ،نابودی منابع طبیعی پیامدهای منفی فعالیتهای بشر روی اکوسیستمهای سیاره آگاهی
مییابند .در حقیقت امکان دارد حوادث زیست محیطی مبنای تهدیزدات واقعزی امنیزت بینالرللزی در
دهه آینده باشد .مجامع بینالرللی و نهادهای مدنی نق

بسیار مهم و تأثیر گذاری را در این زمینه ایفا

کردهاند .چنانکه اخیراً ،سران کشورهای حاضر در نشست ملل متحد ریودوژانیرو و در بیانیه پایانی ایزن
نشست با عنوان "آیندهای که میخواهیم" بر افاای

سهم انرژیهای تجدیدپذیر و فنآوریهای پاک و

استفاده از معیارهای کارآمدی انرژی در برنامهریایهای شهری ،ساخترانها ،حرل و نقل ،تولید کالاهزا
و ارائه خدمات و طراحی محصولات بزرای رسزیدن بزه توسزعه پایزدار و اصزلاح تغییزرات جزوی تأکیزد
کردند(کنفرانس بینالرللی توسعه پایدار .)1121 ،انسان در طو تاریخ تکامل خود برای رفزع نیازهزا و
نیا افاای

سطح رفاه خود به تدریج از روشها و اباارهای تکامل یافتهتری بهره بزرده کزه بزه اسزتخراج

بیشتر و گستردهتر منابع و تخریزب و آلزودگی محزیط زیسزت منجزر گشزته اسزت .افزاای

گازهزای

گلخانهای ،گرم شدن زمین ،تخریب لایه ازن ،بارانهای اسیدی و بیابانزایی ،نرونزههایی از بحرانهزای
زیست محیطی هستند که موجب نابودی زیستگاههای حیات وح  ،انقراض گونههای گیاهی و جانوری
و ...گشته است که به گونهای بیسابقه ،زمین را به عنوان زیستگاه بشر با خطر مواجه کزرده اسزت .ایزن
مشکلات پیامد رشد شتابان صنعت به منظور رشد اقتصادی است بدون اینکه به آثار زیسزت محیطزی و
تخریب منابع تجدیدناپذیر طبیعت و نیا ح نسلهای دیگر مناط توسعه نیافته و نیا نسلهای آینزده
برای استفاده از منابع طبیعی زمین توجه شود .با توجه به مشکلات روز افاون ناشی از این بی توجهیها
و به منظور نجات انسان و طبیعت که بقایشان به هم وابسته است چارهای جا این نیست کزه نگاهرزان
به طبیعت و منابع موجود تغییر کند .بطوری که نگرش سلطه و هجره ،بزه نگزرش سزازگاری و احیزا
تبدیل شود(زاهدی .)2833 ،شیوه های ناصحیح و غیر عادلانه در تعامزل بزا طبیعزت و آلزوده سزاختن
محیط زیست در کشورمان نشان دهنده فقدان آگاهیهزای زیسزت محیطزی و ضزعف سزاز و کارهزای
قانونی در صیانت لا محیط زیست و جلوگیری از آلوده نرودن آن است .برای از بین بزردن ایزن نقیصزه
بارگ و اساسی باید آگاهی افراد نسبت به مسائل زیست محیطی افاای

یابد و مزدیریتهای کلزان در

ایجاد ساختار مناسب هرراه با الاامات قانونی بزرای رعایزت حقزوق عرزومی تلزاش کننزد و انگیاههزا و
حساسیتها را برای مقابله با آلایندهها بالا ببرند(مقام معظم رهبری.)2839 ،
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آموزش و آموزش عالی
با تو جه به فرهن

غنی اسلامی و تصریح اصل پنجاهم قانون اساسی در حفاظت از محیط زیست به

عنوان یک وظیفه عرومی که هرگانی بودن آن را در ضریر خود نهفته دارد و نیزا بزا توجزه بزه اینکزه
آموزش یکی از م ثرترین م لفههای تأثیرگذار بر توسعه هر کشور اسزت ،انجزام اقزداماتی وسزیع ،هرزه
جانبه ،مسترر و فراگیر در جهت افاای

آگاهیهای زیست محیطی جامع ضروری میباشد .طب مزاده

 91و  11برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتراعی و فرهنگی جرهوری اسلامی ایزران ،آمزوزش رسزری
محیطزیستی ،تلفی هدفرند و نظاممند موضوعات محیط زیستی دردروس مقاطع و پایههزای مختلزف
آموزش تحصیلی و هرینین در رشتههای مختلف آموزش عالی است به نحوی کزه آمزوزههزای دانز
آموزان و دانشجویان در بروز رفتار و تصریمگیری سازگار با محیط زیست م ثر واقع شوند .طب قزانون،
دولت موظف است ،به منظور تقویت و توانرند سازی سزاختارهای مزرتبط بزا محزیط زیسزت و منزابع
طبیعی ،سازوکارهای لازم را در جهت گسترش آموزشهای عرومی و تخصصی محیط زیسزت ،در کلیزه
واحدهای آموزشی و مراکا آموزش عالی ،حرایزت از سزرمایهگذاری در بخز

محزیط زیسزت و منزابع

طبیعی ،ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای زیست محیطی ،در دستگاه های اثرگذار بزر
محیط زیست ،تنظیم و برقرار نراید .گاارش یونسکو عنوان میکند که آمزوزش محزیط زیسزت نتیجزه
جهت گیری مختلف است و از طری جنبههای مختلف آموزشزی دسزتیابی بزه آن و ادغزام ادراکزات از
محیط زیست و حرکت به سرت آن مرکن میشود .اگربخواهیم نگاهی گذرا به تاریخیه آموزش محیط
زیست در جهان داشته باشیم باید بگوییم ،کنوانسیون سازمان ملزل متحزد بزا عنزوان «محزیط زیسزت
انسانی و توسعه» که درسا 2311در استکهلم سوئد تشکیل شد ،اولین تلاش جرعی بود که مسزائل و
بحران های زیست محیطی را به چال
کرد و بر نق

خواند و نگرانی گسترده جهان را با شزرکت 228کشزور متبلزور

آموزش و آگاه کردن مردم و شناساندن مسائل زیست محیطی به آنان تأکید نرود.

تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد( )UNEPنیااز نتزایج هرزین کنوانسزیون بزود .در
سا  2311کنوانسیون بینالرللی آموزش محیط زیسزت بزا حضزور  11کشزور در تفلزیس گرجسزتان
برگاار شد .این کنوانسیون نقطه اوج تلاشهایی بود کزه کشزورها را متعهزد میکزرد تزا چارچو هزای
قانونی لازم را برای حفاظت از محیط اجتراعی و طبیعی خود تعریف و بدان ملتام شوند .بیانیه تفلزیس
بر این نکته تأکید دارد که آموزش محیط زیست باید مردم را در هره مقاطع سنی و در هره سطوح بزه
صورت رسری و غیر رسری پوش

دهد .این آموزش به مردم کرک میکند تزا از محزیط زیسزت درک

واقعی کسب نروده و به اقدامات عقلانی مناسب برای برآوردن نیاز و حفاظت محیط زیست روی آورند.
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در ژوئن سا  2331کنوانسیون جهانی محیط زیست و توسعه در ریودوژانیروی برزیل برگزاار شزد.
گرچه در خلا سالهای  2311تا  2331انسان رشد چشرگیری را در زمینههای اجترزاعی ،اقتصزادی و
فرهنگی ازخود نشان داد اما مسائل زیست محیطی و بحرانهای جهانی شرولی نظیر؛ تهی شزدن لایزه
ازن ،افاای

گازهای گلخزانهزای و بزارش بارانهزای اسزیدی نگرانیهزای جدیزدی را بزه وجزود آورد.

مد های توسعهای سنتی و مصرف اسراف آمیا منابع و اندیشههای سنتی که در آن رشد اقتصادی تنها
در شاخصهای کری و بیتفاوت نسبت به حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی محدود میشد ،دیگر
نریتوانست پاسخگوی نیازهای جاری و آینده جهان باشد .به هرین دلیل کنوانسیون ریزو دسزتور کزار
 12را که در آن به طور واضحی ایده توسعه پایدار و ضرورت مشترک از محیط زیست و توسعه ،تزرویج
شده است ،تصویب کرد .در فرآیند توسعه پایدار ،آمزوزش محزیط زیسزت بزه عنزوان اهزرم اساسزی در
تقویت مشارکت عرومی نق

حیاتی دارد .دستور کار  12به درستی اعلام کرد که هنزوز در ارتبزاط بزا

آگاهی جامعه به هربستگی طبیعت و فعالیتهای انسانی و زیست محیطی خلأ قابل ملاحظهزای وجزود
دارد .دستور کار  12بر ضرورت ایجاد و تداوم یک نهضت آموزش با هدف تغییر و رفتار و اصزلاح بیزن
عرومی نسبت به محیط زیست ،به عنوان مقدمه عرل بزرای دسزتیابی بزه توسزعه پایزدار تأکیزد دارد.
بنابراین باید اقدامات وسیعی در خصوص آموزش هره افراد از سنین مدرسه تا دوران بلو و بارگسزالی
صورت پذیرد.
در ایران نیا ،تشکیل سازمان محیط زیست درسا 2811و ایجاد دفتر آموزش محیط زیست درایزن
سازمان و متعاقب آن تأسیس آموزشکده حفاظت محیط زیست کرج وابسته به سازمان محزیط زیسزت
درسا  2812درجهت تربیت کاردان محیط زیست را باید از گامهای اولیهزای برشزررد کزه در زمینزه
آموزش عالی محیط زیست درکشور برداشزته شزد .ایجزاد مرکزا هرزاهنگی مطالعزات محزیط زیسزت
درسا  2811دردانشگاه تهران با هدف انسجام و هراهنگی در زمینه کلیه فعالیتهای زیسزت محیطزی
که در دانشکدهها و مراکا تحقیقاتی صورت میگرفت ،ازجرله عرلکردهزایی بزود کزه بعزدها نقز
ساایی درآموزش عالی محیط زیست ایفا کرده و درواقع سن

بزه

بنای تأسزیس دانشزکده محزیط زیسزت

دانشگاه تهران بود.
فعالیت مراکا آمزوزش عزالی محزیط زیسزت بعزد ازانقلزا اسزلامی بزا رونزدی سزریعتراز گذشزته
توسعهیافت .درسا  2811اولین گروه آموزشی شیلات و محیط زیست هرامزان دردو دانشزکده منزابع
طبیعی تهران و گرگان تأسیس شد و درسزا  2819بزود کزه اولزین دانشزکده محزیط زیسزت کشزور
دردانشگاه تهران دایرشد .ماهیت فرابخشی سازمان حفاظت محزیط زیسزت ایجزا میکنزد کزه افزراد
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حقیقی و حقوقی در سطح خرد تا کلان را از آگاهی و نگرشی مناسب جهت حف محیط زیست یزا بزه
عبارتی ،فرهن

حفاظت محیط زیست برخوردار نراید .مواد  11و  19در قانون برنامزه چهزارم توسزعه،

دولت و سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف به پرداختن جدی به امر آموزش محیط زیست در کلیه
واحدهای آموزشی و مراکا آموزش عالی و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت دار کرده است.
گردشگری و گردشگری سبز
در عصر حاضر صنعت گردشگری به عنوان بارگترین صنعت جهان امزروز و یکزی از ارکزان توسزعه
پایدار معرفی شود .جهانگردی تا رسیدن به وضعیت کنزونی ،مراحزل مختلفزی از توسزعه را پشزت سزر
گذاشته است .اولین شکل توسعهاین صنعت" ،جهانگردی انبوه" بود که پزس از جنز

جهزانی دوم بزه

وجود آمد و علت آن ترایل زیاد مردم جهان برای سفر به نقاط مختلف و تسهیل امکانات حرزل و نقزل
بود .لیکن گروههایی که در این زمینه فعالیت داشتند تنها با دید اقتصادی به جهانگردی مینگریسزتند.
در این وضعیت مهمترین دغدغه ،یافتن مکانی برای اقامزت و پزذیرایی از افزراد بزود .امزا حضزور انبزوه
جهانگردان در یک نقطه ،زیبایی و لطافت محیط را به هم میریخت و به فرهن

و اجتراع مردم بزومی

آسیبهایی را وارد میکرد ،که این امر موجب طرح تفکزرات دیگزری شزد کزه متضزرن حفز محزیط
زیست و آسای

گردشگران به شکل توامان بود .بدین ترتیزب ،پزس از جهزانگردی انبزوه ،جهزانگردی

جایگاین گسترش پیدا کرد که خود به گروههای مختلفزی هزم چزون؛ گردشزگری شزهری ،روسزتایی،
ایلیاتی ،سلامتی ،اکوتوریسزم ،ماجراجویانزه ،و مسز ولانه و ...تقسزیم میشزود و مزا بزه مجرزوع آنهزا
"گردشگری سبا" میگوییم .گردشگری سبا متکی به سرمایههای طبیعی و برگرفته از فرهنز

بزومی

است و در هره مناط کشور به یک شکل هدایت و برنامهریای نریشود .اگرچه در برخزی از کشزورها
اصطلاح گردشگری سبا به گردشگری روستایی اطلاق میشود؛ یعنزی گردشزگری در منزاط سزبا امزا
اغلب برای توصیف نوعی از گردشگری به کار میرود که بیشتر طرفدار محیط زیست است .گردشزگری
سبا بهترین روش برای توسعه ارتباط بین محیط زیست طبیعی و اجترزاعی اسزت .بزه عبزارت دیگزر،
افاای

توجه به اثرات زیانباری که برخی از انواع گردشگری در محزیط زیسزت ایجزاد میکنزد ،سزبب

شکل گیری نوع خاصی از گردشگری به نام گردشگری سبا شده است .در حا حاضزر محزیط طبیعزی
به عنوان عامل کلیدی در گردشگری شناخته شده و از طرف دیگر ،توسعه صنعت گردشگری با محزیط
طبیعی ،اجتراعی و فرهنگی در تعامل است .توسعه صنعت گردشگری یک شرشیر دو لبه است کزه در
آن نه تنها به ایجاد اثرات مثبت(مانند؛ ایجاد اشتغا و زیباسازی محیط زیست) بلکه هم چنزین ،باعز
تأثیرات منفی بر محیط زیست بیوفیایکی(مانند؛ آلودگی آ  ،آلودگی هوا ،تخریب اکوسیستم) و محیط
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اجتراعی و فرهنگی(مانند؛ از دست دادن فرهنز

سزنتی) میشزود( Zhong et al.,2011: 2972-

 .)2983وابستگی گردشگری به منابع طبیعی و فرهنگی محیط زیست به این معنزا اسزت کزه توسزعه
گردشگری موجب اثرات مثبت یا منفی بر منزابع میشزود .افزاای

آگزاهی از اثزرات زیسزت محیطزی

گردشگری نشانگر تغییر نگرش نسبت به محیط زیست است که در طو نیره دوم قرن بیسزتم و آغزاز
قرن بیست و یکم رخ داده است .طی دهههای اخیر ،مسائل زیست محیطی از جنبههای مختلفی مزورد
توجه قرار گرفته است .آغاز موج عرومی توجه به مسزائل محزیط زیسزتی طزی دوره  2311بزه وقزوع
پیوست ،توجه عرده این توجهات بر آلودگی ناشی از توسعهی گردشزگری بزه واسزطه رشزد روزافزاون
تعداد گردشگران بوده است( .)Landon,2006 :4رشد گردشگری باع

افاای

میاان تقاضای انرژی

شده و معرولأ تخریب محیط زیست را دربر دارد .به هم خوردن تعاد اکولوژیکی محیط ،تغییر کاربری
اراضی به خصوص اراضی کشاورزی ،کاه

ارزشهای زیبایی و معراری ،از بین رفزتن چشزم انزدازها و

توسعهی شهری نیا از دیگر عوارض گسترش گردشگری است .بنابراین اگرچه صزنعت گردشزگری اثزر
قابل ملاحظه ای بر محیط زیست دارد ولی توسعهی آن میتوانزد خسزارتهای جبزران ناپزذیری را بزر
محیط زیست به بار آورد(هاشری و هرکزاران .)221-2831:211 ،تحلیزل وضزعیت محزیط زیسزت در
ابتدای دولت یازدهم م ید این نکته مهم است که در ترامی ابعاد حفاظت ،پزای  ،احیزا و نظزارت بزر
بهره برداری سازمان دچار رکود اساسی گردیده و فاقد جایگاه در سیستم برنامهریای ،سیاسزت گزذاری
و نظارت عالی کشور میباشد که انحلا شورای عالی محیط زیست ،افت چشرگیر رتبه ایزران بزر پایزه
شاخصهای جهانی محیط زیست و بروز مشکلات نوین نظیر خشک شدن تالا ها ،ایجاد پدیده گزرد و
غبار از آن جرله میباشد  .آموزش محیط زیست به عنوان یکی از ارکان حفاظت از منابع طبیعی و تنوع
زیستی دارای اهریت ویژه میباشد .بر این اساس در هر سا برنامزه آموزشزی زیسزت محیطزی تقریبزاَ
گستردهای توسط نهادها ،ارگانهای دولتی ،عرومی و غیر دولتی برنامهریای و اجرا میشود ،که به طور
پراکنده و غیرمنسجم با صرف هاینه زیادی اجرا میشود و در جهت اهزداف بخشزی ایزن سزازمانها و
ارگانها قرار دارد و فاقد ماهیت فرابخشی است .این وضعیت موجب شده که برنامههای تکراری و خارج
از اهداف برنامههای توسعه کشور صورت گیرد که میتوان با ایجاد نظام کارآمد آموزش و اطلاع رسزانی
محیط زیستی ،برنامههای آموزش هرگانی محزیط زیسزتی ترزام ارگانهزای مربزوط در ایزن راسزتا را
یکپارچه نرود .مهمترین کربودی که از فعالیتهای گسسته موجود حاصل شده است ،فقزدان اطلاعزات
دقی و کامل است که منجر به عدم آگاهی نسبت بزه آموزشهزای زیسزت محیطزی در کشزور اسزت.
مهمتر ین دلیل این گسستگی عدم فعالیت مداوم کارگروه اجرایی و پیوند سست میان صنعت و دانشگاه
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است که به دلیل نبود نظام اجرای برنامه آموزش محیط زیست ایجاد شده است(فصلنامه سیاست کلان،
.)2839
هتل سبز
هتلهای سبا ،به آن دسته از هتلهای انفرادی و زنجیرهای اطلاق میشود که در انجام امور محولزه
و ذاتی خود بر ارزشهای زیست محیطی و حف زمین تأکید داشته و از طری مصرف بهینزه انزرژی و
کاه

تولید زباله و آلایندهها بر ارائه سرویس کیفی به مخاطبزان خزود هرزت میکننزد .ایزن هتلهزا

ترایل دارند نتیجه فعالیتهایشان کرتر آثزار سزوئی بزر محزیط پیرامزون خزود داشزته باشزند .اصزو
گردشگری پایدار تأکید میکند هره افراد ذینفع در این صنعت ،باید به حفز محزیط زیسزت متعهزد
باشند و هرواره اصو پایداری و خواستههای نسل فعلی و آینده را در نظر داشته باشند .از سوی دیگزر،
یک جنبه از معانی گردشگری پایدار اشاره به پایدار بودن این صنعت دارد .در این جنبزه از گردشزگری
پایدار ،توسعه توریسم یک گاینه محسو میشود که از سایر فعالیتهایی که به محیطزیسزت آسزیب
میرسانند ،قابلقبو تر است .از این رو اهداف گردشگری پایدار شامل افاای

و ارتقزای سزطح آگزاهی،

ترویج عدالت ،حف کیفیت محیط زیست و ...میشود .پس از برگااری نرایشگاه بینالرللی گردشزگری
فیتززور  1128در مادری زد اسززپانیا ،کززه عرززده تررکززا آن روی سیاسززتهای توسززعه پای زدار در بخ ز
گردشگری بود ،بسیاری از فعالان صنعت گردشگری و هتلداران ،سیاستهای به اصطلاح سبا و منطبز
با محیط زیست را در دستور کارشان قرار دادند .به عنوان مثا هتزلهزای دارای علامزت اکولوژیزک در
اروپا ،آنهایی که به میهرانانشان غذاهای ارگانیک ارائه میدهند ،انبزار یزا زیرزمینزی سزاخته شزده از
مواد بازیافتی و دور ریختنی مثل بطریهای پلاستیکی دارند و مبلران اتزاقهزا از چزو هزای بازیزافتی
است ،کم کم رون گرفتند .ساختران اینگونه هتلها ،سیستم تهویه مطبوع ندارد اما بزه لطزف وجزود
سیستم آ گرمکن و پنجرههای سه جداره ،حف دما در هر فصل سا در این اتاقها بزه خزوبی انجزام
میشود .برق اینگونه هتلها نیا از طری مواد آلی بهدست میآید و شزیرهای آ  ،مجهزا بزه سیسزتم
هشدار اتلاف آ هستند .علاوه بر این زیر شاخهای از «هتلهای سبا» به نام «هتل گیاهی» نیزا بزرای
طرفداران زندگی سبا به شدت در حا توسعه است .این هتزلهزا تنهزا بزه ارائزه غزذاهای گیزاهی بزه
میهرانان

بسنده نریکنند ،بلکه هدفشان انتشار یک شیوه زندگی هراهن

و منطب با محیطزیسزت

از طری آموزش آشپای گیاهی ،برگااری دورههای ورزشی در طبیعت و ...است .طب تحقیقزات انجزام
پذیرفته در تجربیات هتلهای سبا ،با اعرا روشهای بهینهسازی در مصرف انرژی میتزوان بزا صزرف
هاینههای کم ،میاان مصرف انرژی را در هتلها بهطور متوسزط از  91تزا  11درصزد کزاه

داد و بزا
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توجه به هاینههای سرسامآور تأمین حاملهای انرژی ،پرواضح اسزت کزه رویکزرد سباسزازی هتزلهزا
میتواند به کاه

هاینههای ترامشده در هتلها کرک کند و سودآوری مستقیم را برای هتلزداران بزه

هرراه داشته باشد .از طرف دیگر با اعرا برنامههای زیست محیطی مانند کاه

زباله تولیدی ،کرزک

بساایی به محیط زیست کشورها میشود .از این رو ،مدیران هتلهایی کزه اسزتراتژی آنهزا هرسزو بزا
توسعه پایدار است ،دو اصل اساسی را در مدیریت هتلشان فراموش نخواهند کزرد؛ اصزل او توجزه بزه
مدیریت مواد زائد ،چگونگی بازیافت و استفاده مجدد موادی مثل شیشه ،پلاستیک ،روزنامه و مقوا است
و هرینطور اجتنا از خرید محصولات حاوی مواد شیریایی خطرناک و غیرقابل بازیافت .در کنار هره
اینها استفاده بیشتر از محصولات ارگانیک و هرینین صرفهجزویی در انزرژی از طریز ایجزاد ثبزات در
درجه حرارت مخازن آ گرم ،تعریر حرامها ،استفاده از لامپهای کم مصرف ،استفاده از سیسزتمهزای
هشداردهنده اتلاف آ و انرژی و ...نیا در دستور کار آنها قرار دارد .اصل دوم هزم شزامل فعالیتهزای
محیط زیستی مثل راهاندازی سازمانهای مردمنهاد مختلف ،خیریهها ،کنفرانسهای آموزشی مرتبط بزا
هتلداری سبا و حف محیط زیست برای کارکنان هتل و دیگران میشود .اخیرا اغلب هتلداران متوجزه
اهریت حرکت در جهت محیطزیست و پایداری شدهاند و «سبا بودن» حرف اصلی را در استراتژیهای
مربوط به هتل میزند .این رویه مستقیرا باع افاای

بودجزه در نتیجزه نگهزداری بهینزه قسزرتی از

درآمد هتل هم خواهد شد .هرینین این رویکرد باع باز شدن درها و ورود دوباره و دوبزاره میهرانزان
به هتل بدون آسیبزدن به محیط زیست خواهد شد .وقتی اقداماتی مثل سیستمهای مزدیریت انزرژی
استفاده از لامپهای کم مصرف ،استفاده از سیفون کمفشار ،تعویض پرپ سیفونهای توالتهای فرنگی
قدیری ،استفاده از توالتهای ایستاده بدون نیاز به آ و ...که باع کاه

و صرفهجویی در انرژی مزی

شوند صورت میگیرد ،میتوان به توسعه اقتصاد سبا نیا کرک کرد.
چالشهای موجود در بخش گردشگری و آموزش عالی:
*عدم توازن تعداد دانشجویان در حا تحصیل در رشتههای محیط زیست نسبت به تعزداد اعضزای
هیأت علری و خدمات مورد نیاز.
*کربود شدید منابع علری و تخصصی در زمینه محیط زیست.
علاوه بر ذکر اقدامات انجام شده و چال های موجود در بخ

آموزش عالی بزه زمینزههزای مثبزت

ذیل نیا اشاره میشود:
*علاقرندی بعضی از مراکا آموزش عالی به فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی زیست محیطی.
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*ترایل دانشجویان مراکا آموزش عالی به مشزارکت در فعالیتهزای گروههزای غیردولتزی زیسزت

محیطی .با توجه به مطالب بیان شده و مرور پژوه های انجام شده ،در زمینه بررسی تأثیر رابطه بزین
گردشگری و آموزش عالی بر حفاظت از محیط زیست پژوهشهای بسیار محدودی انجزام گرفتزه اسزت.
هدف اصلی از انجام پژوه

حاضر بررسی تأثیر متقابل آموزش عزالی و گردشزگری پایزدار بزر توسزعه

هتلهای سبا به منظور به کارگیری و گسترش آموزشهای عرومی تخصصی مراکزا آمزوزش عزالی در
جهت حفاظت از محیط زیست میباشد.
حاضر به پاسخگویی س الات زیر پرداخته شده است:

در پژوه

 -2آموزشهای زیست محیطی چه نقشی در راسزتای حفز محزیط زیسزت و توسزعه گردشزگری
پایدار دارند؟
 -1مدیران و دستاندرکاران صنعت گردشگری چه دیدگاهی در مزورد نقز

آموزشهزای زیسزت

محیطی در راستای حفاظت از محیط زیست و گردشگری پایدار دارند؟
 -8آیا موانع و چالشهایی در راستای کاربرد آموزشهای عالی بزه منظزور حفز محزیط زیسزت و
توسعه گردشگری پایدار وجود دارد؟
 -9آیززا ارائززه آموزشهززای حفاظززت از محززیط زیسززت منجززر بززه فعالیتهززای سززبا در صززنعت
هتلداری(هتل سبا) خواهد شد؟
روش شناسی تحقیق
پژوه

حاضر توصیفی – پیرایشی ،از نوع کاربردی و به لحاظ بررسی روابط بزین متغیرهزا از نزوع

هربستگی و علٌی -مقایسهای است .جامعه آماری پژوه

شامل کارشناسان رشته مدیریت گردشزگری

و مدیریت هتلداری مشغو به تدریس در دانشگاهها و م سسات آموزشی رشته هتلداری و گردشزگری،
در سا  2831 -31شهر تهران است .که نرونهای به حجم  111نفر به روش نرونه گیزری دردسزترس
انتخا شده است .پرس

نامههای مورد استفاده در پژوه

به منظور تعیین روایی در اختیار اساتید و

صاحب نظران قرارگرفت و پس از بررسی ،انجام اصلاحات و تأیید به اجرا گذاشته شد .به منظور تعیزین
پایایی از طری مطالعات مقدماتی و اجرای پرسشنامه روی نرونه کوچکتر انجام پذیرفت و با استفاده از
تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.
یافتهها
2-2تحلیل استنباطی یافتههای تحقی
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در این پژوه  ،برای پاسخ به س الات پژوه

از تکنیک های تحلیل عاملی تأییدی( )CFAو مد

سازی معادلات ساختاری( )SEMبا کرک نرم افاار لیار نسخه  3/18استفاده شده است.
)2-2نتایج تحلیل عاملی تأییدی(مد های اندازه گیری)
قبل از وارد شدن به مرحله آزمزون سز الات و مزد مفهزومی تحقیز  ،اطرینزان یزافتن از صزحت
مد های اندازهگیری متغیرهای برونزا و درونزا ضروری میباشزد .ایزن کزار از طریز تحلیزل عزاملی
مرتبه تأییدی دو مرتبهای صورت گرفته است .تحلیل عاملی تأییزدی یکزی از قزدیریتزرین روشهزای
آماری است که برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون(عاملهای بدست آمده) و متغیرهای مشاهده
شده(س الات) به کار برده میشود و بیانگر مد اندازهگیری است( .)Bern,1994:15این تکنیزک کزه
به برآورد پارامترها و آزمون فرضیهها با توجه به تعداد عاملهای زیربنایی میزان نشزانگرها مزیپزردازد،
مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است و مشخص میکند که کدام متغیرهزا بزا کزدام عامزل و
هرینین کدام عامل با کدامیک از عاملها هربسته است .به منظور تحلیل ساختار پرسشزنامه و کشزف
عوامل تشکیل دهنده هر سازه از بارهای عاملی استفاده شزده اسزت .نتزایج بارهزای عزاملی متغیرهزای
پژوه

در جدو  2نشان داده شدهاند .ترامی مقادیر بارهای عاملی از  1/1بیشتر شدهاند و هم چنزین

مقادیر محاسبه شده  tبرای هر یک از بارهای عاملی بالای  2/31اسزت .جزدو  1شزاخصهای اعتبزار
هرگر ا ،2سازگاری درونی(آلفای کرونباخ( ،)CAمیانگین پاسخها را نشان میدهد .آلفای کرونباخ میاان
بارگیری هرامان متغیرهای مکنون یا سازه را در زمان افاای

یک متغیر آشکار انزدازهگیزری میکنزد.

مقدار این شاخص از  1تا  2میباشد .مقدار این شاخص نباید کرتزر از  1/1باشزدChin,1999:307-
) .)341ترامی مقادیر آلفای کرونباخ از مقدار  1/1بارگتر شدهاند و نشزان از پایزایی بالزای پرسشزنامه
میباشد .روایی هرگرا 1در تحقی حاضر نیا استفاده شده است به این معنا که نشانگرهای هر سزازه در
نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازهگیری نسب به سازههای دیگر مزد فزراهم آورنزد .بزه عبزارت
سادهتر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها به گونهای باشد که ترام سازههزای
به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند .با کرک شاخص میانگین واریانس استخراج شده( )8 AVEمشزخص
شد که ترام سازههای مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده بالاتر از  1/1هسزتند .جزدو
 1ماتریس هربستگی بین متغیرهای تحقی و شاخص روایی واگرا 9را نیا نشان میدهزد .سزتون آخزر
این ماتریس ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شزده( )AVEرا نشزان مزیدهزد .طبز ایزن شزاخص
1

. Average Variance Extracted
. Discriminant Validity
3
. Average Variance Extracted
4
. Discriminant Validity
2
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واریانس هر متغیر مکنون باید برای شاخصهای مربوط به خودش بیشتر از سایر شاخصها باشد .بزرای
تشخیص این امر ابتدا جذر  AVEمتغیر مکنون محاسبه و سپس حاصل را با مقادیر هربستگیای کزه
این متغیر مکنون با سایر متغیرهای مکنون داشته مقایسه میشود .در نهایت لزازم اسزت حاصزل جزذر
 AVEاز مقادیر سایر هربستگیها بیتشر باشد .این کار برای سایر متغیرهای مکنون تکزرار مزیشزود.
لازمه تأیید روایی منفک بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شزده از ترزامی ضزرایب
هربستگی متغیر مربوط با باقی متغیرهزا است(شزاخص فورنزل و لزارکر .)2332 ،2پزایین قطزر اصزلی
ضرایب هربستگی پیرسون نشان داده شدهاند .ضریب مثبت نشان دهنده رابطزهی مثبزت و مسزتقیم و
ضریب منفی نشان دهنده رابطه منفی و معکوس بین دو متغیر میباشد .ترامی ضزرایب هربسزتگی در
سطح خطای کرتر از  %1مثبت و معنادار هستند .نرودار  2مد معادلات ساختاری را در حالت تخرزین
ضرایب استاندارد و معناداری نشان مزیدهزد .متغیرهزای آمزوزش عزالی و آمزوزش گردشزگری پایزدار
بروناا(مستقل) ،متغیر حفاظت از محیط زیست(میانجی) و هتل سبا(وابسته) دروناا میباشزند .در ایزن
نرودار اعداد و یا ضرایب به سه دسته تقسیم میشوند .دسزتهی او تحزت عنزوان ضزرایب هربسزتگی
هستند که برای رابطه بین دو متغیر مستقل استفاده شدهاند(در این مد با فل
شدهاند) .دستهی دوم ضرایب مستقیم هستند(در این مد با فل

دو طرفزه نشزان داده

یزک طرفزه نشزان داده شزدهاند) و

دسته سوم ضرایب غیر مستقیم هستند که اثر متغیرهای مستقل بر وابسته را از طری متغیزر میزانجی
برسی میکند(در این مد با فل

یک طرفه نقطه چین نشزان داده شزدهاند) .ترزامی ایزن ضزرایب بزا

استفاده از آماره تی آزمون میشوند .اعداد درون پرانتا آماره تی میباشند .بر طبز ایزن مزد  ،ضزریب
مسیر در سطح اطرینان  %31معنادار میباشد اگر قزدرمطل آمزارهی  tاز  2/31بیشزتر باشزد .در ایزن
مد شاخصهای برازش مد نیا نشان داده شدهاند .در این تحقی برای ارزیابی مزد تحلیزل عزاملی
تأییدی از شاخصهای کای دو ،شاخص برازندگی( ،)GFIشزاخص برازنزدگی تعزدیل یافتزه(،)AGFI
شاخص برازندگی تطبیقی(مقایسهای)( )CFIو شاخص بسیار مهم ریشه دوم بزرآورد واریزانس خطزای
تقریب( )RMSEAاستفاده شده است .در صورت تأییزد مزد توسزط شزاخصهزای برازنزدگی ،از آن
میتوان برای آزمون فرضیات روابط علی بین متغیرهای موجود استفاده کزرد .در مزورد نسزبت مجزذور
کایدو χ 2به درجه آزادی قطعیت وجود ندارد و در منابع مقدار زیر  8قابل قبو است کلانتری()2833
که در مد این مقدار  2/113بوده است ،و نشان از برازش مناسب مد دارد .مقدار  GFIگاارش شزده
برای مد  1/39بوده است ،مقدار  RMSEAبرای این مد ( )1/119محاسبه شزده اسزت و نشزان از

. Fornell-Larcker Criterion

1
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تبیین مناسب کوواریانسها دارد .در نتیجه هرانطور که مشخصههای برازندگی نوشته شده در مد 2
نشان میدهد ،دادههای مد تحقی با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیز بزرازش مناسزبی دارد و
این بیانگر هرسو بودن س الات با سازههای نظری است و درنتیجه میتزوان گفزت مزد تحقیز مزورد
تأیید واقع میگردد.
جدول  :1روایی شاخص(بارهای عاملی و مقادیر آماره تی)
متغیرهای پنهان
آموزش عالی

گردشگری پایدار

حفاظت از محیط زسیت

هتل سبا

گویهها بارعاملی مقادیر تی سطح معناداری
A1
A2
A3
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3

0.74
0.88
0.81
0.81
0.80
0.83
0.81
0.92
0.85
0.83

11.42
14.37
12.85
13.21
13.13
13.70
13.20
17.11
16.18

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

C4

0.80

15.24

<0.01

D1
D2
D3
D4

0.75
0.82
0.80
0.75

11.05
10.76
10.07

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
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جدول  :2ماتریس همبستگی و شاخصهای روایی و پایایی
آلفای

متغیرهای پنهان

() 2

()2حفاظت از محیط زیست

1

() 1

() 8

میانگین

( AVE )9کرونباخ هاپاسخ

AVE

0.897 3.139 0.889 0.804

()1هتل سبا

0.38

()8آموزش عالی

0.18 0.47

()9گردشگری پایدار

0.28 0.22 0.32

0.893 3.738 0.872 0.798

1

0.895 3.441 0.844 0.801

1
1

0.901 3.052 0.889 0.811

*ترامی ضرایب هربستگی در سطح خطای کرتر از  %1معنادار هستند.

نرودار  :2مد در حالت تخرین ضرایب استاندارد و معناداری
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جدول  :0ضرایب مسیر(بتا) ،آماره  ،tضریب تعیین و نتیجه فرضیههای تحقیق
اثرات مستقیم
فرضیات تحقی
آموزش عالی ↔گردشگری پایدار
آموزش عالی ← حفاظت از محیط
زیست
گردشگری پایدار ← حفاظت از

بتا
-

اثر غیر مستقیم

T

بتا

T

-

-

-

هربستگی
R

R2

T

- 3.78 0.28

5.35 0.41

-

-

-

-

وضعیت جهت
تأیید

+

تأیید

+

0.26
2.80 0.21

-

-

-

-

تأیید

+

4.79 0.38

-

-

-

-

 0.14تأیید

+

آموزش عالی ← هتل سبا

-

-

0.15

3.60

-

-

تأیید

+

گردشگری پایدار ← هتل سبا

-

-

2.43 0.078

-

-

تأیید

+

محیط زیست
حفاظت از محیط زیست ← هتل
سبا

0.04

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01,
بحث و نتیجهگیری
در کشور ما متأسفانه به دلیل بی توجهی به قوانین و مقررات از گذشتههای دور با معضلات زیسزت
محیطی بسیاری که ناشی از پراکندگی مواد زائد و ضایعات ،بهزره بزرداری بزی رویزه و تخریزب منزابع
طبیعی و عدم استفاده از فناوری سازگار با محیط و ...مواجزه هستیم(شزبیری .)2838 ،از ایزن رو کزم
اهریت شدن موقعیت دانشگاهها در عرصه آموزش باعز میزدانداری نزا آگاهزان بزه ویزژه در صزنعت
خدمات محور گردشگری خواهد شد .ارزشها ،باورها و رفتار افراد را میتوان با استفاده از ابزاار آمزوزش
تحت تأثیر قرار داد و در جهت مورد نظر اصلاح نرود .هرانگونه که تا اوایل دهه هشتاد میلزادی ،الگزوی
غالب بر جامعه جهانی الگوی رشد بود و ترام رویکردهای اقتصادی و اجتراعی را تحت تأثیر خزود قزرار
داده بود ،نظامهای آموزش عالی و رویکردهای آن نیا از این قاعزده مسزتثنا نبودهانزد .در آمزوزش نیزا
ساختارها ،فرایندها ،روشهای تدریس ،محتواهای آموزشی ،شیوه های ارزیابی و غیره نیا متناسب با آن
هدف به وجود آمدهاند) (Fadeeva,2011:249-256تغییر نگزرش سزرمایهگذاران ،دولزت مزردان و
گردشگران(دستاندرکاران گردشگری) نسبت به هتل از یک بنگاه صرفا اقتصادی و یزک مرکزا آلاینزده
به یک محل پرورش توانرندیهای زیست محیطی و حتی تبدیل شدن به مناط حفاظت شده زیسزت
محیطی ،میتواند به تحق توسعه پایدار در گردشزگری کزه شزعار سزا سزازمان جهزانی گردشزگری
میباشد ،کرک نراید .طب تحقیقات انجام پذیرفته در تجربیات هتلهزای سزبا ،بزا اعرزا روشهزای
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بهینه سازی در مصرف انرژی میتوان با صرف هاینههای کم ،میاان مصرف انرژی در هتلها را به طزور
متوسط از  91تا  11درصد کاه

داد و با توجه به هاینههای سرسام آور تأمین حامل های انرژی ،پزر

واضح است که رویکرد سبا سازی هتلها میتواند به کاه

هاینزههای ترزام شزده در هتلهزا کرزک

نروده و سودآوری مستقیم را برای هتل داران به هرراه داشته باشد .از طرف دیگر ،با اعرا برنامزههای
زیست محیطی مانند کاه
به اینکه پژوه

زباله تولیدی ،کرک به ساایی به محیط زیست کشورها میشود .بزا توجزه

حاضر در میان کارشناسزان رشزته مزدیریت گردشزگری و مزدیریت هتلزداری انجزام

پذیرفته ،پیشنهاد میشود در بخ های دیگر صنعت گردشگری نیا پژوه های مشابهی صورت پذیرد
تا شاهد حف هرچه بیشتر منابع طبیعی و محیط زیست باشیم.
منابع
-
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