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چکيده
ــت از  ــار حمای ــردی در رفت ــوزش طبیعت گ ــر آم ــی  تأثی ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ه

ــن  ــت. ای ــوده اس ــتم ب ــۀ هش ــوزان پای ــت دانش آم ــط زیس ــت از محی ــار حفاظ ــات و رفت حیوان

پژوهــش، از نظــر هــدف و ماهیــت، کاربــردی و، از لحــاظ نوع تحقیــق، تجربی ـ شبه آزمایشــی 

ــرل  ــش و کنت ــروه آزمای ــا دو گ ــون ب ــون و پس آزم ــرح پیش آزم ــه، در آن، از ط ــت ک ــوده اس ب

ــفراین در  ــتان اس ــتم شهرس ــۀ هش ــوزان پای ــۀ دانش آم ــه هم ــۀ موردمطالع ــد. جامع ــتفاده  ش اس

ســال تحصیلــی 1398-1397 بودنــد. از بیــن نمونه هایــی کــه نمــرۀ پیش آزمــون آن هــا کمتــر 

از حــد میانگیــن دو پرســش نامه بــود، 60 نفــر بــه روش نمونه گیــری تصادفــی انتخــاب شــدند 

و 3۰ نفــر در گــروه آزمایــش و 3۰ نفــر در گــروه گــواه گمــارش تصادفــی شــدند. دورۀ آمــوزش 

ــر  ــا گــروه آزمایــش، طــی یــک مــاه، در 10 جلســۀ آموزشــی 60 دقیقــه ای، ب طبیعت گــردی ب

ــش نامه  ــات پرس ــع آوری اطالع ــزار جم ــت. اب ــام پذیرف ــردی انج ــای طبیعت گ ــای مؤلفه ه مبن

ــف و  ــش نامۀ َزِل ــب، از پرس ــات، به ترتی ــت از حیوان ــار حمای ــای رفت ــرای متغیره ــه ب ــود ک ب

ایِگــن )2015( و بــرای رفتــار حفاظــت از محیــط زیســت از پرســش نامۀ صالحــی و قائمــی 

 اصــل )1392( اســتفاده شــد. روایــی صــوری و محتوایــی هــر دو را اســتادان و خبــرگان تأییــد 

ــد.  ــت آم ــب 0/92 و 0/73 به دس ــاخ به ترتی ــای کرونب ــب آلف ــا ضری ــی آن ب ــد و پایای کردن

ســپس، به منظــور تحلیــل داده هــا از آزمــون کالموگروف ـ اســمیرنوف، آزمــون لــون )همگنــی 

ــزار  ــخۀ 22 نرم اف ــک نس ــه کم ــی ب ــل عامل ــون تحلی ــس و آزم ــون کوواریان ــا(، آزم واریانس ه

ــردی  ــوزش طبیعت گ ــه آم ــد ک ــان دادن ــا نش ــد. یافته ه ــتفاده  ش ــی ِاس ِاس )SPSS( اس ِاس پ

ــا ســطح  ــط زیســت دانش آمــوزان ب ــار حفاظــت از محی ــات و رفت ــت از حیوان ــار حمای در رفت

معنــاداری 0/000، کــه کمتــر از 0/05 اســت،  تأثیــر مســتقیم و معنــادار دارد. همچنیــن، نتایــج 

ــردی  ــوزش طبیعت گ ــه آم ــد ک ــان دادن ــب نش ــز به ترتی ــی اول و دوم نی ــۀ فرع ــای فرضی یافته ه

در رفتــار حمایــت از حیوانــات دانش آمــوزان بــا ســطح معنــاداری 0/013، کــه از 0/05 

کوچک تــر اســت،  تأثیــر مســتقیم و معنــادار دارد و آمــوزش طبیعت گــردی در رفتــار حفاظــت 

از محیــط زیســت دانش آمــوزان بــا ســطح معنــاداری 0/007، کــه از 0/05 کوچک تــر اســت، 

 تأثیــر مســتقیم و معنــادار دارد.

مقدمه
ــا منشــأ انســانی  رشــد تخریــب و آلودگــی محیــط زیســت ب

ــد  ــد کن ــدت تهدی ــا را به ش ــایر گونه ه ــان و س ــات انس ــد حی می توان

)رمضانــی قوام آبــادی، 1391(. بی شــک بــرای ادامــۀ زندگــی و 

بقــای بشــر بایــد بــه حفاظــت از محیــط زیســت اندیشــید. حفاظت 

از حیوانــات اهلــی و وحشــی موجــود در طبیعــت از جملــه عوامــل 

ــات  ــۀ حی ــظ چرخ ــه حف ــت ک ــت اس ــط زیس ــظ محی ــر در حف مؤث

آنــان باعــث حفــظ بقــای انســان و محیــط زیســت می شــود 

ــکاران، 1395(.  ــرباز و هم )س

رفتــار حفاظــت از محیــط زیســت در افــرادی دیــده می شــود 

دغدغه هــای  بــه  و  می کننــد  مراقبــت  زیســت  محیــط  از  کــه 

زیســت محیطی حســاس و در مقابــل آن هــا پاســخ گو هســتند 

)کریمی فــرد، 1395(. بــر ایــن اســاس، رفتــار حمایــت از حیوانــات 

ــی  ــۀ موجودات ــات به منزل ــناختن حیوان ــمیت ش ــد و به رس ــه تأیی ب

واجــد قــوۀ احســاس و رفتــار درســت بــا آن هــا می انجامــد و باعــث 

ــرای آن هــا درنظــر  می شــود، در علــم اخــالق و حقــوق، حقوقــی ب

گرفتــه شــود کــه حمایــت از آن هــا را تضمیــن و تأییــد کنــد )قیاســی 

گونه هــای  حفــظ  و  حیوانــات  حقــوق   .)1392 شــکربیگی،  و 
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ــا و  ــام دولت ه ــه تم ــت ک ــائلی اس ــه مس ــا از جمل ــون آن ه گوناگ

ــائل  ــه مس ــه ب ــانی ک ــتر کس ــان، و بیش ــر جه ــازمان ها، در سراس س

ــه آن توجــه  ــد ب ــات عالقه مندن زیســت محیطی و حمایــت از حیوان

می کننــد )کرمــی  و نقــی زاده، 1389(. حیوانــات از مهم تریــن 

ــش از  ــا بی ــوق آن ه ــه حق ــد ک ــمار می رون ــت بوم ها به ش ــزای زیس اج

ــع شــده اســت. هــر موجــود دیگــری تضیی

ــاد  ــده، اقتص ــر ش ــان دو براب ــت جه ــال ۱۹۷۰،  جمعی از س

ــر  ــش از ده براب ــی بی ــارت جهان ــده و تج ــر ش ــار براب ــی چه جهان

افزایــش یافتــه اســت. رشــد بی وقفــۀ جمعیــت بشــر، ازبیــن رفتــن 

ــن  ــۀ آن هــا از بزرگ تری ــوران و شــکار بی روی زیســتگاه طبیعــی جان

ــمار  ــان به ش ــوری در جه ــای جان ــی  گونه ه ــرای تمام ــا ب معضل ه

مــی رود.

پژوهشــگران شــرایط ۵۳۸ گونــۀ گیاهــی و جانــوری را 

ــه  ــن نتیج ــه ای ــرده و ب ــی ک ــان بررس ــون جه ــۀ گوناگ در ۵۸۱ منطق

رســیده اند کــه ۴۴ درصــد موجــودات زنــده در مناطــق یادشــده تــا 

ســال ۲۰۷۰ نابــود می شــوند. گــزارش تنــوع زیســتی ســازمان ملــل 

ــکی ،   ــری در خش ــر ویرانگ ــر  تأثی ــه بش ــد ک ــان می ده ــد نش متح

دریاهــا و هــوا داشــته و اکنــون یک میلیــون گونــۀ جانــوری و 

ــال های ۱۹۸۰  ــن س ــد. بی ــرار دارن ــراض ق ــرض انق ــی در مع گیاه

تــا ســال ۲۰۰۰،  صدمیلیــون هکتــار جنــگل  اســتوایی ازبیــن 

کــه  تاالب هایــی  درصــد   ۱۳ فقــط   ،۲۰۰۰ ســال  در  رفتنــد. 

ســیصد ســال پیــش وجــود داشــتند باقــی مانــده بودنــد. براســاس 

ایــن ارزیابــی جهانــی،  به طــور متوســط، حــدود ۲۵ درصــد 

ــون  ــد. اکن ــرار دارن ــودی ق ــرض ناب ــوران در مع ــان و جان کل گیاه

ــراض  ــر انق ــا خط ــوری ب ــی و جان ــۀ گیاه ــون گون ــدود یک میلی ح

ــت  ــب طبیع ــزان تخری ــتند و می ــه رو هس ــده روب ــای آین در دهه ه

ــون  ــزان آن در ده میلی ــط می ــتر از متوس ــر بیش ــا براب ــا صده ــا ت ده ه

ســال گذشــته بــوده اســت. جدیدتریــن فهرســت به روز شــدۀ 

اتحادیــۀ جهانــی حفاظــت از طبیعــت )IUCN( 1بــا معرفــی 

ــت  ــوان »فهرس ــت عن ــراض تح ــر انق ــرض خط ــای در مع گونه ه

ــزار و  ــن 63 ه ــه از بی ــت ک ــده اس ــان داده ش ــز IUCN«، نش قرم

837 گونــۀ ارزیابی شــده، 19 هــزار و 817 گونــه در معــرض خطــر 

ــده،  ــال آین ــان، در  30س ــرآورد کارشناس ــاس ب ــد. براس انقراض ان

ــا و  ــی باب ــیاری حاج ــد )خوش ــرض تهدیدن ــا در مع ــۀ گونه ه هم

مجــدی، 1392(.

ــی  ــت محیطی ناش ــای زیس ــب و آلودگی ه ــی از تخری بخش

زیســت محیطی  گاهــی و بی اطالعــی عمــوم از مســائل  از ناآ

ــم و  ــای مه ــی از ابزار ه ــد یک ــوزش می توان ــن، آم ــت. بنابرای اس

راهگشــا در مقابــل مشــکالت پیــش روی انســان باشــد )رمضانــی 

قوام آبــادی، 1391( و، در ایــن میــان، آمــوزش طبیعت گــردی، 

ــا  ــار ب ــرای رفت ــب ب ــردی مناس ــد راهب ــه می توان ــدف ک ــن ه ــا ای ب

حیوانــات و رفتــار حفاظــت از محیــط زیســت ارائــه کنــد، مطــرح 

1. International Union for Conservation of Nature )IUCN(

شــده اســت )جهانیــان و زنــدی، 1392(. »اکوتوریســم« یــا 

ــگری  ــت گردش ــد در صنع  جدی
ً
ــبتا ــی نس ــردی« گرایش »طبیعت گ

ــا زمینه هــای فرهنگــی زیســت محیطی و طبیعــت هــر  اســت کــه ب

منطقــه و کشــور متناســب اســت و بــر طبیعت دوســتی و حفاظــت 

ــد دارد )همــان(. به طــور کلــی، شــواهدی وجــود  کی از طبیعــت تأ

دارنــد مبنــی بــر این کــه روابــط انســان و حیــوان در عواطــف  تأثیــر 

مثبــت دارنــد )Hemsworth, 2003(. رفــاه حیوانــات و انســان ها 

ارتبــاط تنگاتنگــی بــا هــم دارد )Pinillos et al., 2016(. گیاهــان 

ــن  ــۀ ای ــد. هم ــدۀ طبیعت ان ــزای زن ــان اج ــد انس ــوران مانن و جان

ــه  ــن این ک ــد، ضم ــم در تعامل ان ــا ه ــت ب ــط زیس ــزا در محی اج

ــی مقــدم و ســعیدی، 1392(. ــد )زمان ــر می پذیرن از یکدیگــر تأثی

امــروزه، آمــوزش ابــزار تحــول و توســعۀ اجتماعــی به شــمار 

ــرش  ــش و نگ ــار، بین ــر رفت ــل در تغیی ــن عوام ــی رود و مؤثرتری م

منابــع انســانی اســت. آمــوزش در تمــام جنبه هــا ـ اعــم از رســمی 

و غیررســمی، تخصصــی و غیرتخصصــی و منظــم و غیرمنظــم 

ـ یکــی از راه هــای رســیدن بــه توســعۀ پایــدار و مؤثرتریــن ابــزار و 

ــالت  ــائل و معض ــا مس ــه ب ــرد در مواجه ــی ف گاه ــش آ ــیوۀ افزای ش

گاهــی و درک عمومــی   جامعــه اســت. آمــوزش، همچنیــن، آ

ــط  ــداری در محی ــت پای ــرات مثب ــد و تغیی ــش می ده ــراد را افزای اف

تخریب هــای  از  بســیاری  ازآنجاکــه  مــی آورد.  پدیــد  زیســت 

زیســت محیطی، تخریــب منابــع و آلوده ســازی محیــط نتیجــۀ 

گاه ســازی عمومــی  و آمــوزش جامعــه در  فعالیــت انســانی اســت، آ

ــات  ــۀ حی ــرای ادام ــت ب ــط زیس ــت محی ــوص ارزش و اهمی خص

بشــر مهــم و ضــروری  اســت )زمانــی مقــدم و ســعیدی، 1392(.

موجــب  طبیعت گــردی  بــا  مرتبــط  مفاهیــم  آمــوزش 

ــتی،  ــع دس ــی، صنای ــای طبیع ــا جاذبه ه ــوزان ب ــود دانش آم می ش

ــنایی،  ــن آش ــوند و ای ــنا ش ــون آش ــق گوناگ ــوام مناط ــگ و اق فرهن

ــعۀ  ــش و توس ــطح بین ــای س ــه در ارتق ــی ک ــر مثبت ــد و تأثی ــا فوای ب

طبیعت گــردی  توســعۀ  در  می توانــد  دارد،  افــراد  جهان بینــی 

صحیــح بســیار مؤثــر باشــد و، از ســوی دیگــر، افــراد را بــا 

ــی و  ــت طبیع ــط زیس ــا محی ــب ب ــار مناس ــوۀ رفت ــا و نح هنجاره

ــی  ــورت بی توجه ــد. در ص ــنا کن ــش آش ــات وح ــات و حی حیوان

ــتخوش  ــش دس ــور بیش ازپی ــت کش ــط زیس ــئله، محی ــن مس ــه ای ب

ــد.  ــد ش ــار خواه ــای ناهنج رفتاره

بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون جمعیــت و محدودبــودن منابــع 

طبیعــی جهــان و، به ویــژه ایــران، مســئلۀ حفاظــت از محیــط 

بــه همــۀ  زیســت محیطی  آموزش هــای  درنتیجــه،  و،  زیســت 

ــائل  ــن مس ــی از مهم تری ــوزان، یک ــه دانش آم ــوص ب ــراد، به خص اف

کنونــی بــرای همــۀ جوامــع انســانی اســت کــه الزم اســت تمهیداتی 

بــرای آن اندیشــیده شــود. ازایــن رو، بــا توجــه بــه اهمیــت و 

ضــرورت آموزش هــای زیســت محیطی بــه دانش آمــوزان، ایــن 

ــوزش  ــا آم ــه آی ــت ک ــؤال اس ــن س ــه ای ــخ ب ــدد پاس ــش درص پژوه

ــت  ــار حفاظ ــات و رفت ــت از حیوان ــار حمای ــردی در رفت طبیعت گ



بررسی  تأثیر آموزش طبیعت گردی در رفتار حمایت از حیوانات 
یست دانش آموزان و رفتار حفاظت از محیط ز
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ــت  ــذار اس ــطه  تأثیرگ ــوزان دورۀ متوس ــت دانش آم ــط زیس از محی

ــر. ــا خی ی

مبانی نظری و پيشينۀ پژوهش
ــۀ 1970،  ــات، از ده ــتی حیوان ــوص بهزیس ــی در خص نگران

دربــارۀ حیوانــات مــزارع، آغــاز شــد و ســپس بــه حیوانــات 

شــد  موجــب  و  یافــت  تعمیــم  آزمایشــگاه ها  و  باغ وحش هــا 

ــات  ــرای محیط هــای نگهــداری از حیوان ــی ب اســتانداردها و مقررات

ــات  ــت از حیوان ــن شــود )Fraser, 2014(. رفتارهــای حمای تدوی

بــه مجموعــه رفتارهایــی گفتــه می شــود کــه، در آن هــا ، حــق حیــات 

ــای  ــده و از رفتاره ــناخته ش ــمیت ش ــات به رس ــل حیوان و تولیدمث

بی رحمانــه و آزار جســمی  و روحــی حیوانــات اجتنــاب شــده و بــه 

نگهــداری و مراقبــت شایســته از آن هــا توجــه می شــود )جــوادی و 

ــا  مســعودی، 1391(. رعایــت حقــوق حیوانــات و رفتــار درســت ب

آن هــا در پژوهش هــای گوناگــون در خصــوص حیوانــات مبتنــی بــر 

اصــول به رسمیت شناخته شــدۀ نظــری، علمــی، دینــی و قانونــی 

ــالم  ــه اس ــوری ک ــکاران، 1391(. به ط ــی و هم ــت )زارع بیدک اس

ــد  ــت و معتق ــل اس ــات قائ ــق حی ــده ای ح ــود زن ــر موج ــرای ه ب

ــالم،  ــت. اس ــی را گرف ــان حیوان ــوان ج ــل نمی ت ــدون دلی ــت ب اس

همچنیــن، در خصــوص شــکار و ذبــح حیوانــات شــرایط خاصــی را 

ــعودی، 1391(. ــوادی و مس ــت )ج ــه اس ــر گرفت درنظ

مفهــوم طبیعت گــردی یــا اکوتوریســم، کــه از ترکیــب دو 

اصطــالح اکولــوژی و توریســم تشــکیل یافتــه اســت، از مناقشــات 

بیــن طــرف داران افراطــی بهره گیــری و اســتفادۀ بی حدومــرز از 

طبیعــت و طــرف داران اســتفادۀ معقــول و در حــد ظرفیــت طبیعــت 

ایــن منابــع  از  پایــدار  بــا دیدگاه هــای حفاظتــی و بهره گیــری 

ــکاران، 1392(.  ــبیری و هم ــت )ش ــه اس ــئت گرفت ــی نش طبیع

بــه  دســتیابی  بــرای  مناســب  ابــزاری  طبیعت گــردی 

گردشــگری پایــدار )شــمالی زاده و همــکاران، 1394( و یکــی 

از شــاخه های مهــم و روبه رشــد صنعــت گردشــگری اســت، 

ــد  ــترین رش ــر بیش ــرن حاض ــی رود در ق ــار م ــه انتظ ــوری ک به ط

ــدار  ــگری پای ــی گردش ــردی یعن ــه طبیعت گ ــق ب ــت متعل ــن صنع ای

بــا تمرکــز اولیــه بــر مناطــق طبیعــی باشــد )حدادی نیــا و دانــه کار، 

ــع  ــه جوام ــته های دور موردتوج ــه از گذش ــده ، ک ــن پدی 1391(. ای

انســانی بــوده و برحســب نیازهــای متفــاوت اجتماعــی و اقتصادی به 

پویایــی خــود ادامــه داده اســت )شــمالی زاده و همــکاران، 1394(، 

بــر شــناخت بیشــتر طبیعــت تمرکــز دارد و، از نظــر اخالقــی، 

غیرمصرفــی و بومــی به شــمار مــی رود )Fennell, 2007(. از 

ــن مــردم محلــی و حفاظــت  ــع بی ــۀ مناف ــع عادالن ــر توزی طرفــی، ب

ــای  ــرای درآمده ــی ب ــزار مهم ــد دارد و اب کی ــی تأ ــط طبیع از محی

ارزشــمند خارجــی )منبــع ارزی( درنظــر گرفتــه می شــود کــه 

ــود  ــت بوم می ش ــود زیس ــه ای و بهب ــعۀ ناحی ــب توس ــت موج درنهای

)شــبیری و همــکاران، 1392(. 

ــط  ــه محی ــاب از آسیب رســاندن ب یکــی از راهکار هــای اجتن

ــمت  ــان ها به س ــوق دادن انس ــب آن س ــری از تخری ــت و جلوگی زیس

گاهــی از مســائل  رویکــرد طبیعت گرایانــه اســت. بــر ایــن اســاس، آ

دغدغه هــای  پیش نیــاز   
ً
معمــوال زیســت محیطی  موضوعــات  و 

مربــوط بــه طبیعــت و رفتارهــای حفاظــت از محیــط زیســت 

اســت )صالحــی، 1390(. نتایــج تحقیــق کائــودر و همــکاران 

)2018( نشــان داد کــه گرایــش بــه سیاســت های حفاظــت از 

محیــط زیســت بســیار مهــم اســت و می توانــد قوانینــی مهارکننــده 

ــد  ــم کن ــان تنظی ــی مخاطب ــات روانی ـ منطق ــه صف ــه ب ــا توج را ب

معضــالت  عمــدۀ  بخــش  زیــرا  )Kauder et al., 2018(؛ 

ــراد  ــودن اف گاه نب ــی و آ ــف فرهنگ ــود از ضع ــت محیطی موج زیس

ــن، الزم  ــرد. بنابرای ــئت می گی ــت نش ــان و طبیع ــان انس ــد می از پیون

اســت، بــا عزمــی ملــی و بین المللــی، فرهنــگ حفاظــت از محیــط 

زیســت در ســطح اقشــار گوناگــون جامعــه تقویــت شــود )میبــودی 

ــا  ــردم ب ــتر م ــنایی بیش ــرای آش ــی، ب ــکاران، 1392(. از طرف و هم

فرهنــگ محافظــت از طبیعــت، بایــد روش هــای آموزشــی مناســبی 

ــار و نگــرش زیســت محیطی طراحــی  ــش، رفت ــا هــدف رشــد دان ب

ــاز،  ــای موردنی ــش و مهارت ه ــعۀ دان ــر توس ــالوه ب ــه، ع ــوند ک ش

جوامــع انســانی را به ســوی آینــده ای مطمئــن ســوق دهنــد. در ایــن 

ــت  ــط زیس ــوزش محی ــا آم ــن ابزاره ــی از مهم تری ــوص، یک خص

اســت کــه، بــا تأثیرگــذاری در فرهنــگ جوامــع و بسترســازی 

ــع،  ــی آورد. درواق ــم م ــه را فراه ــه نتیج ــتیابی ب ــرایط دس الزم، ش

ــط  ــت محی ــیوه در حفاظ ــن ش ــت محیطی بنیادی تری ــوزش زیس آم

ــیوۀ  ــن ش ــب ترین و بهتری ــن مناس ــدف آن یافت ــت و ه ــت اس زیس

ــب و نحــوۀ فعالیت هــا و اجــرای ســاختاری اســت کــه  ــۀ مطال ارائ

ــه  ــطح جامع ــت محیطی در س ــای زیس گاهی ه ــای آ ــاز ارتق زمینه س
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نتایــج پژوهــش فریــزر1)2018( نشــان داد کــه ُبعــد انســانی 

ــب  ــه به ترتی ــود ک ــکیل می ش ــه تش ــت مؤلف ــات از هف ــاه حیوان رف

شــامل تعامــل مثبــت انســان و حیــوان، ســازگاری و آشــنایی 

نگهبانــان بــا حیوانــات، رفتــار بــا حیوانــات به منزلــۀ افــراد و گرفتــن 

ــان، دانــش و  شــرح شــخصیت آن هــا، نگــرش  و شــخصیت  نگهبان

تجربــۀ نگهبانــان، بهزیســتی نگهبانــان و  تأثیــر طراحــی تأسیســات 

در نحــوۀ تعامــل نگهبانــان و دیگــران بــا حیوانــات اســت. رعایــت 

ــات در  ــاه حیوان ــود رف ــرای بهب ــبی را ب ــتر مناس ــا بس ــن مؤلفه ه ای

ــان  ــور مهرب ــش  حبیب پ ــج پژوه ــد. نتای ــم می کن ــا فراه باغ وحش ه

و افشــاری اســفیدواجانی )1392( نشــان داد کــه کاربــرد نادرســت 

یــا بیش ازحــد جاذبه هــای طبیعــی می توانــد محیــط زیســت 

جنگلــی را در معــرض خطــرات شــدیدتر قــرار دهــد. برخــالف آن، 

ــط و  ــرای ضواب ــط و اج ــوان محی ــا ت ــب ب ــی و متناس ــرد اصول کارب

قوانیــن و تــالش بــرای آمــوزش و ایجــاد حساســیت بــه بــوم ســازگان 

1  - Fraser
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ــت  ــدت در طبیع ــت طوالنی م ــرات مثب ــه تأثی ــد ب ــگل می توان جن

ــد  ــان دادن ــوری )۱۳۹۵( نش ــلیمی  و ن ــد. س ــگران بینجام و گردش

ــج  ــود، نتای ــام ش ــتی انج ــت به درس ــگری در طبیع ــر گردش ــه، اگ ک

مطلــوب خواهــد داشــت. الهامــی راد و همــکاران )1392( دریافتند 

کــه آمــوزش گردشــگران به منظــور رفتــار مناســب حفاظتــی و 

ایجــاد انگیزه هــای اجتماعــی و اقتصــادی بــرای مشــارکت در 

ــگری  ــگاه گردش ــعۀ جای ــرای توس ــبی ب ــت  مناس ــر فرص ــن ام ای

این کــه  بــر  عــالوه  اســت،  غیرمصرف گــرای حیــات وحــش 

از آموزش هــای زیســت محیطی  آمــوزش طبیعت گــردی یکــی 

ــی  ــیاح و خدابخش ــی س ــش حجت ــج پژوه ــی رود. نتای ــمار م به ش

کوالیــی )1395( نشــان داد کــه آمــوزش زیســت محیطی در بهبــود 

گاهــی زیســت محیطی بســیار ضــروری و حیاتــی  نگــرش و آ

اســت. ازایــن رو، می تــوان آن را راهــکاری بــرای پیشــگیری از 

ــکاران  ــی و هم ــت. آزادخان ــر گرف ــت درنظ ــط زیس ــب محی تخری

ــش  ــوزان موردپژوه ــناخت دانش آم ــه ش ــد ک ــان دادن )1397( نش

ــرباز  ــت. س ــدک اس ــت محیطی ان ــاص زیس ــام و خ ــائل ع از مس

ــد و  ــای هدفمن ــۀ آموزش ه ــه ارائ ــد ک ــکاران )1395( دریافتن و هم

ــوق  ــه حق ــوزان ب ــرش دانش آم ــای نگ ــزایی در ارتق ــر بس ــال  تأثی فع

ــد  ــژاد حقیقــی )1395( دریافتن ــی و عباس ن ــات دارد. رحمان حیوان

کــه گردش هــای آموزشــی در حفــظ محیــط زیســت جامعــۀ 

ــی  ــای آموزش ــن، گردش ه ــت. همچنی ــذار اس ــوزان  تأثیرگ دانش آم

در ســواد، نگــرش، رفتــار زیســت محیطی دانش آمــوزان تأثیــر 

دارد. پیــرون و همــکاران )2019( نشــان دادنــد کــه پایــۀ تحصیلی، 

نگــرش  در  معنــاداری  جغرافیایــی  تأثیــر  منطقــۀ  و  جنســیت 

دانشــجویان بــه رفــاه حیوانات دارنــد. ســینکِلر و فیلیپــس )2019( 

ــترین  ــی بیش گاه ــری و آ ــی، یادگی ــث آموزش ــه مباح ــد ک دریافتن

ــات  ــتی حیوان ــاه و بهزیس ــه رف ــوط ب ــائل مرب ــل مس ــر را در ح تأثی

دارنــد. رویــز )2017( نشــان داد کــه برخــی از پیشــنهادها و 

مدیریــت  برنامه هــای  در  می تواننــد  توســعه یافته  راهبردهــای 

پایــدار گردشــگری در جوامــع بــا میــراث طبیعــی و فرهنگــی 

ــه  ــد ک ــان دادن ــکاران )2016( نش ــی و هم ــوند. َمک ــده ش گنجان

تغییــر  را  زیســت محیطی  رفتــار  می تواننــد  مالــی  انگیزه هــای 

دهنــد و بــه رفتــار پایــدار کمــک کننــد. ژانــگ و همــکاران )2014( 

ــا ارزش هــای  دریافتنــد کــه ارزش هــای نوع دوســتانه، در مقایســه ب

خودخواهانــه، از طریــق ایجــاد جهان بینــی زیســت محیطی در 

رفتارهــای حافــظ محیــط  زیســت  تأثیــر غیرمســتقیم دارنــد. آن هــا 

گاهــی افــراد از پیامدهــای فاجعه بــار  دلبســتگی مکانــی را نیــز در آ

ــتند.  ــذار دانس ــت  تأثیرگ ــه طبیع ــی ب بی توجه

یکــی از پیش فرض هــای اساســی در مطالعــات محیــط 

ــت محیطی را  ــکالت زیس ــیاری از مش ــه بس ــت ک ــن اس ــت ای زیس

گاهــی عمومــی  در خصــوص محیــط زیســت  می تــوان بــا افزایــش آ

برطــرف کــرد )حجتــی ســیاح و خدابخشــی کوالیــی، 1395(. پس 

ــت از  ــت و حمای ــای حفاظ ــن راهکاره ــی از مهم تری ــک یک بی ش

ــدی  ــی آن بهره من ــب و آلودگ ــری از تخری ــت و جلوگی ــط زیس محی

از روش هــای آموزشــی اســت )زمانــی مقــدم و ســعیدی، 1392(. 

واضــح اســت کــه مدرســه فقــط مکانــی بــی روح نیســت، کالس، 

ــی و  ــۀ آموزش ــر و برنام ــی، مدی ــی و ول ــم، مرب ــوز و معل دانش آم

ــر  ــا یکدیگ ــل ب ــه در تعام ــد ک ــاختاری زنده ان ــر س ــی عناص درس

شــکل می گیرنــد. بــر ایــن اســاس، روش هــای تعلیم وتربیتــی 

مدرســه نیــز می تواننــد ارتقــا یابنــد، حیات بخــش و فراتــر از ارائــۀ 

ــی  ــگ غن ــه فرهن ــه ب ــا توج ــند. ب ــوزان باش ــه دانش آم ــات ب اطالع

ایرانی ـ اســالمی  و تصریــح اصــل پنجاهــم قانــون اساســی در 

ــا  حفاظــت از محیــط زیســت به منزلــۀ وظیفــه ای عمومــی و نیــز ب

توجــه بــه این کــه آمــوزش یکــی از مؤثرتریــن مؤلفه هــای  تأثیرگــذار 

در توســعۀ هــر کشــور اســت، ضــروری اســت اقداماتــی به منظــور 

گاهی هــای زیســت محیطی انجــام شــود )میبــودی و  افزایــش آ

ــق  ــد، از طری ــت می توان ــن رو، تعلیم وتربی ــکاران، 1392(. ازای هم

ــا  ــب ب ــار متناس ــم، رفت ــن مفاهی ــا ای ــوزان ب ــناکردن دانش آم آش

ــت را  ــی طبیعت دوس ــد و نگرش ــوزش ده ــت را آم ــت طبیع حفاظ

در آن هــا پدیــد آورد )رحیم پــور و حاجی پــور، 1392(. 

روش شناسی پژوهش
ایــن پژوهــش، از لحــاظ هــدف، کاربــردی و، از لحــاظ نــوع 

ــون  ــورت پیش آزم ــه ص ــت و ب ــی اس ــق، تجربی ـ شبه آزمایش تحقی

ــرای  ــن، ب ــت. همچنی ــده اس ــام ش ــری انج ــون و پیگی و پس آزم

میدانــی  و  کتابخانــه ای  روش هــای  از  اطالعــات  گــردآوری 

اســتفاده شــده اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل همــۀ 

ــۀ هشــتم شهرســتان اســفراین در ســال تحصیلــی  دانش آمــوزان پای

ــون  ــرۀ پیش آزم ــه نم ــی ک ــن نمونه های ــد. از بی 1398-1397 بودن

ــه  ــر ب ــود، 60 نف ــش نامه ب ــن دو پرس ــد میانگی ــر از ح ــا کمت آن ه

ــروه  ــر در گ ــدند و 3۰ نف ــاب ش ــی انتخ ــری تصادف روش نمونه گی

ــه  آزمایــش و 3۰ نفــر در گــروه گــواه گمــارش تصادفــی شــدند. ب

ــپس  ــد و س ــه ش ــون گرفت ــروه پیش آزم ــر دو گ ــب، از ه ــن ترتی ای

ــان  ــرار داده و در پای ــر مســتقل ق ــر متغی گــروه آزمایــش را تحت تأثی

از هــر دو گــروه پس آزمــون گرفتــه شــد و تفــاوت میانگیــن نمــرات 

ــا هــم  ــرل ب ــون و پیش آزمــون گــروه آزمایشــی و گــروه کنت پس آزم

مقایســه شــد. 

پرســش نامۀ »ارتبــاط بــا حیوانــات« براســاس مقیــاس 

نگــرش عمومــی بــه حیوانــات َزِلــف و ایِگــن )2015( گــردآوری 

شــده کــه در آن از 57 گویــۀ تک بعــدی، به منظــور ســنجش میــزان 

ــف لیکــرت پنج درجــه ای  ــات، و از طی ــه حیوان نگــرش عمومــی  ب

متوســط   ،)4( موافقــم   ،)5( موافقــم   
ً
کامــال گزینه هــای  و 

 مخالفــم )1(، بــرای نمره گــذاری 
ً
)3(، مخالفــم )2( و کامــال

پرســش نامه،  ایــن  در  اســت.  شــده  اســتفاده  پرســش نامه 

گویه هــای )47، 54، 57، 5، 7، 9، 10، 12، 15، 16، 21، 22، 
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40، 42، 43، 44، 45( معکوس انــد. روایــی ابــزار تأییــد و پایایــی 

ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــاخ 0/92 ب ــای کرونب ــب آلف ــا ضری آن ب

در پرســش نامۀ »رفتــار حفاظــت از محیــط زیســت« از 

ــه  ــد ک ــتفاده ش ــل )1392( اس ــی  اص ــی و قائم ــش نامۀ صالح پرس

واجــد 25 گویــه بــود و رفتارهــای حفاظــت از محیــط زیســت را بــا 

ــت محیطی،  ــن زیس ــرش نوی ــت محیطی، نگ ــواد زیس ــد س ــج ُبع پن

و  خــاص  زیســت محیطی  شــناخت  زیســت محیطی،  رفتــار 

طیــف  صــورت  بــه  و  می ســنجد  زیســت محیطی  آمــوزش 

ــاد )4(،  ــاد )5(، زی ــی زی ــای خیل ــرت و گزینه ه ــه ای لیک پنج درج

ــود.  ــذاری می ش ــم )1( نمره گ ــی ک ــم )2( و خیل ــط )3(، ک متوس

ــتفاده از  ــا اس ــره ب ــراد خب ــان و اف ــش نامه را متخصص ــی پرس روای

ــن پرســش نامه  ــی ای ــن، پایای ــد. همچنی ــن کردن ــوا تعیی ــار محت اعتب

ــد.  ــرآورد ش ــاخ 0/73 ب ــای کرونب ــب آلف ــا ضری ب

آموزشــی  دورۀ  در  آزمایــش  گــروه  مطالعــه،  ایــن  در 

ــه ای  طبیعت گــردی یک ماهــه شــامل 10 جلســۀ آموزشــی 60 دقیق

ــث  ــخنرانی، بح ــب س ــردی در قال ــای طبیعت گ ــای مؤلفه ه ــر مبن ب

گروهــی، بــارش فکــری، نمایــش فیلــم، مطالعــۀ کتــاب و بروشــور 

و نمایــش اســالید شــرکت کردنــد و بــا ســرفصل های زیــر آمــوزش 

ــد: دیدن

گل هــا  چشــم اندازها،  آبــی،  تفرجگاه هــای  و  جاذبه هــا 

مناطــق  و  زیســتگاه ها  جانــوری،  حیــات  دارویــی،  گیاهــان  و 

ــج  ــار و نتای ــت، آث ــت از طبیع ــوزش و حفاظ ــت محیطی، آم زیس

ــع  طبیعت گــردی و برخــورداری جوامــع محلــی و روســتایی از مناب

طبیعــی آشــنا شــدند )حاجی پــور، 1392(. ســپس، یــک مــاه بعــد 

 پرســش نامۀ پژوهــش حاضــر 
ً
از اتمــام مداخلــۀ آموزشــی، مجــددا

را تکمیــل کردنــد. پــردازش آمــاری بــا کمــک نســخۀ ۲۲ نرم افــزار 

تجزیه وتحلیــل  بــرای  و،  شــد  انجــام   )SPSS( ِاس پــی ِاس ِاس 

داده هــا، بــا هــدف تعییــن توزیــع نرمــال داده هــا، از آزمــون 

ــرای آزمــون فرضیه هــای  کالموگروف ـ اســمیرنوف اســتفاده شــد. ب

پژوهــش و پاســخ بــه پرســش های پژوهــش نیــز از روش آمــار 

ــد.  ــتفاده ش ــس اس ــل کوواریان ــتنباطی تحلی اس

یافته ها
پرســش نامه های  داده هــای  بــه  مربــوط  توصیفــی  آمــار 

ــج آزمــون  ــن نتای ــات و همچنی ــط زیســت و حمایــت از حیوان محی

ِلــون1 بــرای بررســی همگونــی واریانــس داده هــا به ترتیــب در 

شــده اند. ارائــه   2 و   1 جدول هــای 

جدول 1: آمار توصيفی داده های پرسش نامه های محيط زیست و حمایت از حيوانات

یانسمیانگینمرحلهمتغیر انحراف معیاروار

کنترل

محیط زیست
75/4639/496/28پیش آزمون

75/0639/4926/34پس آزمون

حمایت از حیوانات
173/90275/1216/58پیش آزمون

175/25208/3514/43پس آزمون

آزمایش

محیط زیست
74/046/136/79پیش آزمون

99/8620/674/54پس آزمون

حمایت از حیوانات
175/96178/1713/34پیش آزمون

182/56223/6314/95پس آزمون

1. Levene’s Test

ــی  ــرات فراوان مندرجــات جــدول 1 نشــان می دهــد کــه تغیی

ــت،  ــش رخ داده اس ــون آزمای ــون و پس آزم ــۀ پیش آزم در دو مرحل

در  زیســت  محیــط  پرســش نامه های  داده هــای  کــه  به طــوری 

ــرل از 75/46  ــروه کنت ــه 99/86 و در گ ــش از 74/0 ب ــروه آزمای گ

بــه 75/06 تغییــر کــرد. داده هــای پرســش نامه های حمایــت از 

ــروه  ــز در گ ــون نی ــون و پس آزم ــۀ پیش آزم ــات در دو مرحل حیوان

آزمایــش از 175/96 بــه 182/56 و در گــروه کنتــرل از 173/90 

ــر یافــت. ازآنجاکــه مقــدار چولگــی و کشــیدگی  ــه 175/25 تغیی ب

بــرای متغیرهــای تحقیــق در بــازۀ )2+ و 2-( قــرار داشــت، داده هــای 

ــردی در  ــوزش طبیعت گ ــر آم ــی تأثی ــۀ اول، یعن ــه فرضی ــوط ب مرب

رفتــار حمایــت از حیوانــات دانش آمــوزان، توزیــع نرمــال داشــتند. 

جدول 2: آزمون ِلون

آمار ِلون
درجۀ 

آزادی 1
درجۀ 

آزادی 2
سطح معناداری

0/0921580/763کنترل

0/3101580/996آزمایش
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 اگــر ســطح معنــاداری در آزمــون 
ً
مطابــق جــدول 3، معمــوال

ــا  ــس گروه ه ــت واریان ــوان گف ــد، می ت ــتر از 0/05 باش ــون بیش ِل

تجانــس دارنــد. فــرض صفــر در ایــن آزمــون بــه ایــن معناســت کــه 

ــه  ــه ب ــا توج ــن، ب ــس دارد. بنابرای ــم تجان ــا ه ــروه ب ــس دو گ واریان

ســطح معنــاداری جــدول کــه از 0/05 بیشــتر اســت، فــرض مقابــل 

ــود. ــول می ش ــر قب ــرض صف رد و ف

جدول3: کوواریانس در دو مرحلۀ پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش 

سطح معناداریFمیانگین مربعدرجۀ آزادیمجموع مربعاتاضطراب

103/891103/890/4770/013پیش آزمون

839/741839/743/8530/005گروه

12423/8457217/96خطا

1933822/2560مجموع

 a. R Squared = .068

می دهــد  نشــان  را  هم پــراش  متغیــر  F  تأثیــر  مقــدار 

)0/477( کــه مقــداری معنــادار اســت؛ زیــرا احتمــال آن )0/013( 

ــر اســت. مقــدار F تحــت  تأثیــر  ــادار 0/05کوچک ت از ســطح معن

متغیــر مســتقل بــه میــزان 3/853 مــی باشــد کــه معنــادار اســت، 

یعنــی پــس از حــذف  تأثیــر پیش آزمــون، پــس از آمــوزش، 

ــود  ــون وج ــرات در پس آزم ــن نم ــن میانگی ــاداری بی ــالف معن اخت

دارد کــه نشــان می دهــد آمــوزش بــه گــروه آزمایــش در حمایــت از 

ــت.  ــوده اس ــر ب ــات مؤث حیوان

فرضیــۀ اول: آمــوزش طبیعت گــردی در رفتــار حفاظــت 

 ،4 جــدول  در  دارد.  دانش آمــوزان  تأثیــر  زیســت  محیــط  از 

ــده  ــن ش ــت تعیی ــط زیس ــت از محی ــا در حفاظ ــودن داده ه نرمال ب

ــت. اس

جدول 4: نتایج بررسی نرمال بودن توزیع دادها

میانگینتعداد
انحراف 

معیار

چسبندگیکشیدگی

خطاآماریخطاآماری

کنترل
0/0330/833-3075/466/280/4270/427پیش آزمون

0/5330/4270/2150/833-3075/0626/34پس آزمون

آزمایش
0/1570/4271/7100/833-3074/06/79پیش آزمون

0/5300/833-0/1170/427-3099/864/54پس آزمون

ــیدگی  ــی و کش ــدار چولگ ــون مق ــدول، چ ــه ج ــه ب ــا توج ب

متغیرهــای تحقیــق در بــازۀ )2+ و 2-( قــرار دارد، احتمــال توزیــع 

نرمــال وجــود دارد. در جــدول 5، همگونــی واریانــس بــا اســتفاده 

ــون بررســی شــده اســت. از آزمــون ِل

جدول 5: آزمون ِلون

سطح معناداریDF1DF2آمار لون

0/0791580/925کنترل

0/0891580/771آزمایش
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اگــر ســطح معنــاداری در آزمــون ِلــون بیشــتر از 0/05 باشــد، 

ــرض  ــس دارد. ف ــم تجان ــا ه ــا ب ــس گروه ه ــت واریان ــوان گف می ت

ــس دو  ــن معناســت کــه واریان ــه ای ــن آزمــون ب ــوچ( در ای ــر )پ صف

گــروه بــا هــم تجانــس دارد. بنابرایــن، بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری 

ــرض  ــل رد و ف ــرض مقاب ــت، ف ــتر اس ــه از 0/05 بیش ــدول، ک ج

ــل  ــون تحلی ــۀ آزم ــدول 6، فرضی ــود. در ج ــه می ش ــر پذیرفت صف

ــده  ــتفاده ش ــون اس ــون و پس آزم ــۀ پیش آزم ــس در مرحل کوواریان

اســت:

جدول6: کوواریانس در دو مرحلۀ پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش 

یابی رفتاری سطح معناداریFمیانگین مربعدرجۀ آزادیمجموع مربعاتارز

14/526114/5260/6140/007پیش آزمون

9025/0719025/07381/3960/000گروه

1348/805723/66خطا

469614/0060مجموع

 a. R Squared = .873 

مقــدار F  تأثیــر متغیــر هم پــراش را نشــان می دهــد )0/614( 

کــه مقــداری معنــادار اســت؛ زیــرا احتمــال آن )0/007( از ســطح 

ــتقل  ــر مس ــر متغی ــدار F  تأثی ــت . مق ــر اس ــادار 0/05 کوچک ت معن

381/396 معنــادار اســت. یعنــی پــس از حــذف  تأثیــر پیش آزمــون، 

اختــالف معنــاداری بیــن میانگیــن نمــرات دو مرحلــه وجــود دارد که 

نشــان می دهــد آمــوزش بــه گــروه آزمایــش در حفاظــت از محیــط 

ــای  ــردی در مؤلفه ه ــر طبیعت گ ــت.  تأثی ــوده اس ــر ب ــت مؤث زیس

ــده  ــی ش ــدول 7 بررس ــت در ج ــط زیس ــت از محی ــار حفاظ رفت

اســت.

جدول 7: کوواریانس اثربخشی آموزش طبيعت گردی در رفتار حفاظت از محيط زیست

متغیر
مجموع 

مجذورات
درجۀ 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F
سطح 

معناداری
توان 
آماری

اندازۀ اثر

510/411510/4184/960/0000/550/53سواد زیست محیطی

نگرش نوین زیست محیطی 
)عام(

375/001375/0053/360/0000/590/57

375/001375/0045/310/00010/680/62رفتار زیست محیطی

شناخت زیست محیطی 
خاص

1325/471299/2658/690/0000/790/76

303/751303/7571/3740/0000/650/69آموزش زیست محیطی

ــروه  ــش و گ ــروه آزمای ــراد گ ــن اف ــون، بی ــرل پیش آزم ــا کنت ب

کنتــرل )p>0/01( تفــاوت معنــاداری وجــود دارد. بــه عبــارت 

دیگــر، بــا توجــه بــه میانگیــن نمــرات ســواد زیســت محیطی، 

نگــرش نویــن زیســت محیطی )عــام(، رفتــار زیســت محیطی، 

زیســت محیطی  آمــوزش  و  خــاص  زیســت محیطی  شــناخت 

ــن  ــرات همی ــن نم ــا میانگی ــه ب ــش در مقایس ــروه آزمای ــراد گ در اف

خرده مقیاس هــا در گــروه کنتــرل، می تــوان گفــت کــه آمــوزش 

اثــر 0/53، 0/57، 0/62،  انــدازۀ  بــا  به ترتیــب  طبیعت گــردی 

0/76 و 0/69 و تــوان آمــاری 0/55، 0/59، 0/68 و 0/79 معنــادار 

ــن  ــار حفاظــت از زیســت محیطی در بی ــش رفت ــوده و باعــث افزای ب

دانش آمــوزان گــروه آزمایــش شــده اســت. بنابرایــن، براســاس ایــن 

ــط  ــت از محی ــار حفاظ ــردی در رفت ــوزش طبیعت گ ــش، آم پژوه

ــت.  ــر اس ــت مؤث زیس

فرضیۀ اصلی: آموزش طبیعت گردی در رفتار حمایت از 

حیوانات و رفتار حفاظت از محیط زیست دانش آموزان  تأثیر دارد.



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

بررسی  تأثیر آموزش طبیعت گردی در رفتار حمایت از حیوانات 
یست دانش آموزان و رفتار حفاظت از محیط ز

سلیمان پور عمران  و  قلی زاده 274

14
00

ن 
ستا

 زم
م ،

هار
  چ

اره
شم

م ، 
ده

ل 
سا

یانس چندمتغیره جدول 8: نتایج کلی تحلیل کووار

مقدارنوع آزمون
 DF
فرضی

 DF
خطا

FPاندازۀ اثر
توان 
آماری

0/48335625/6570/0000/991اثر پیالیی

0/51735625/6570/0000/991المبدای ویلکز

0/93335625/6570/0000/991اثر  هاتلینگ

0/93335625/6570/0000/991بزرگ ترین ریشه روی

ــر   ــز1، اث ــدای ویلک ــه المب ــه ب ــا توج ــدول 8، ب ــاس ج براس

ــدار  ــا مق ــی4 ب ــر پیالی ــۀ روی3 و اث ــن ریش ــگ،2 بزرگ تری هاتلین

F =25/657 و ســطح معنــاداری 0/000، کــه کمتــر از 0/05 

ــون  ــرات پس آزم ــاوت در نم ــد، تف ــال 99 درص ــه احتم ــت، ب اس

حمایــت از حیوانــات و حفاظــت از محیــط زیســت در گــروه 

آزمایــش پــس از آمــوزش طبیعت گــردی وجــود دارد. بنابرایــن 

ــت.  ــده اس ــد ش ــش تأیی ــی پژوه ــۀ اصل فرضی

بحث و نتيجه گيری
طبیعت گــردی  آمــوزش  کــه  می دهنــد  نشــان  یافته هــا 

در رفتــار حمایــت از حیوانــات و رفتــار حفاظــت از محیــط 

ــارت  ــه عب ــاداری دارد. ب ــت و معن ــر مثب ــوزان  تأثی ــت دانش آم زیس

ــوص  ــت محیطی در خص ــای زیس ــه آموزش ه ــرادی ک ــر، اف دیگ

از  حمایــت  رفتــار  بــروز  مقابــل  در  می بیننــد  طبیعت گــردی 

ــتری  ــد بیش ــت تعه ــط زیس ــت از محی ــار حفاظ ــات و رفت حیوان

افشــاری  و  مهربــان  حبیب پــور  پژوهش هــای  نتایــج  دارنــد. 

اســفیدواجانی )1392(، ســلیمی  و نــوری )۱۳۹۵(، الهامــی راد 

و همــکاران )1392(، احمــدی و ابیضــی )1396(، رحمانــی و 

ــور )1392(،  ــور و حاجی پ ــی )1395(، رحیم پ ــژاد حقیق عباس ن

 ،)2019( فیلیپــس  و  ســینکِلر   ،)2019( همــکاران  و  پیــرون 

ــکاران  ــگ و هم ــکاران )2016(، ژان ــی و هم ــز )2017(، َمک روی

)2014( و آزادخانــی و همــکاران )1397( نیــز به طــور کلــی 

ــام و  ــائل ع ــارۀ مس ــوزان درب ــناخت دانش آم ــه ش ــد ک ــان دادن نش

ــت محیطی در  ــواد زیس ــت و س ــم اس ــت  محیطی ک ــاص زیس خ

ــن  ــن، بی ــت دارد. همچنی ــر مثب ــراد  تأثی ــت محیطی اف ــار زیس رفت

ــان  ــئولیت پذیری آن ــای مس ــا ویژگی ه ــت محیطی ب ــای زیس رفتاره

ــود دارد. ــه وج رابط

پژوهــش  در   ،)1392( همــکاران  و  ســلیمان  پورعمــران 

ــه  ــن نتیج ــه ای ــد، ب ــد می کن ــش را تأیی ــن پژوه ــج ای ــه نتای ــود  ک خ

محیــط   حفاظــت  در  زیســت محیطی  آمــوزش  کــه  رســیدند 

1. Wilk’s Lamda
2. Hotelling’s Trace
3. Roy’s Largest Root
4. Pillat’s Trace

زیســت  تأثیــر مســتقیم و مثبــت دارد و نظــام آموزشــی کشــور 

ــن  ــرای تبیی ــد. ب ــده باش ــیار تعیین کنن ــه بس ــن زمین ــد در ای می توان

گاهــی  ــوان گفــت کــه ناآ بیشــتر یافته هــای پژوهــش حاضــر، می ت

ــط  ــوزش محی ــت. آم ــه اس ــت نهفت ــط زیس ــران محی ــب بح در قل

زیســت بایــد رفتارهــای دوســتدار محیــط زیســت را آمــوزش دهــد 

و درنهایــت بتوانــد، بــا تغییــر الگوهــای رفتــاری، بــه حفــظ تنــوع 

 Ahmad et al.,( ــد ــک کن ــان کم ــی انس ــاه محیط ــتی و رف زیس

ــوزش  ــرای آم ــم ب ــاس و مه ــی دوره ای حس 2019(. دوران کودک

ــه کــودکان  ــه محیــط زیســت ب مســائل زیســت محیطی و احتــرام ب

ــودکان  ــه ک ــوزش ب ــن آم ــت )Elliott & Young, 2016(. ای اس

ــازنده در  ــری س ــرات، تأثی ــه تغیی ــش ب ــا واکن ــد، ب ــک می کن کم

ــته  ــت داش ــط زیس ــت از محی ــی و حفاظ ــه زندگ ــیدن ب بهبودبخش

باشــند و، بــا یادگیــری اخــالق انســانی و کســب دانــش، ارزش هــا، 

الزم بتواننــد، بــا شــیوه ای  و مهارت هــای علمــی  نگرش هــا 

ــت محیطی  ــائل زیس ــل مس ــی و ح ــه پیش بین ــر، ب ــئوالنه و مؤث مس

و مدیریــت آن هــا بپردازنــد )قضــاوی و لیاقتــدار، 1387(. بنابرایــن، 

ــردی،  ــوزش طبیعت گ ــه آم ــت محیطی، از جمل ــای زیس آموزش ه

ــان  ــناخت وظایفش ــراد و ش ــای اف گاهی ه ــطح آ ــردن س ــرای باالب ب

ــود  ــراف خ ــت اط ــت و طبیع ــط  زیس ــت از محی ــل محافظ در مقاب

ــان  ــت از آن ــار حمای ــات و رفت ــن شــناخت حقــوق حیوان و همچنی

ــت.  الزم اس

ایــن مســئله کــه در آینــده چــه اتفاقــی بــرای محیــط زیســت 

 همــۀ 
ً
رخ خواهــد داد  بــه انســان ها بســتگی دارد، امــا تقریبــا

ــت  ــی طبیع ــد منف ــد رش ــه رون ــت ک ــی از آن اس ــا حاک پیش بینی ه

ــه  ــی ک ــت و راه ــد داش ــه خواه ــس از آن ادام ــال ۲۰۵۰ و پ ــا س ت

به زعــم  گرفــت،  خواهــد  را  زیســت محیطی  فاجعــۀ  جلــوی 

دانشــمندان، »تغییــرات بنیادیــن« اســت؛ تغییراتــی کــه بــه کیفیــت 

ــن  ــد. ای ــه دارن ــت توج ــط زیس ــدار در محی ــر پای ــی و  تأثی زندگ

ــی  ــبک زندگ ــی در س ــال تغییرات ــر ِاعم ــی ب ــی مبتن ــرات اساس تغیی

ــک  ــه تک ت ــت ک ــت اس ــب طبیع ــرط و تخری ــی مف و مصرف گرای

ــۀ  ــهروندان، به منزل ــی، ش ــه عبارت ــد. ب ــهروندان در آن تأثیرگذارن ش

مصرف کننــده، بــا تغییــر ســبک زندگــی خــود می تواننــد در 

ــد. ــاد کنن ــر ایج ــی تغیی ــت های کنون سیاس



بررسی  تأثیر آموزش طبیعت گردی در رفتار حمایت از حیوانات 
یست دانش آموزان و رفتار حفاظت از محیط ز
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ــت  ــرده اس ــد ک کی ــود تأ ــر خ ــزارش اخی ــل در گ ــازمان مل س

کــه دولت هــا در مســیر دســتیابی بــه اهــداف »طــرح 2020 

ــی  ــای گیاه ــواع گونه ه ــت از ان ــرای حفاظ ــتی« ب ــوع  زیس ــظ تن حف

و جانــوری ناموفــق عمــل کرده انــد و بــر ضــرورت مقابلــه بــا 

جنایــت علیــه حیــات وحــش و کاهــش تعــداد گونه هــای زیســتی، 

کــه  تأثیــر چشــمگیری در شــرایط اقتصــادی، زیســت محیطی و 

کیــد کــرده اســت. در ایــن گــزارش بیــان  اجتماعــی انســان دارنــد، تأ

ــه افزایــش  ــن زمین شــده اســت کــه، اگرچــه تــالش  دولت هــا در ای

ــه  ــن برنام ــده در ای ــداف یادش ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــت، ب ــه اس یافت

ــای  ــتی در نظام ه ــوع زیس ــای تن ــدن ارزش ه ــت. گنجان ــی نیس کاف

ــت  ــن وضعی ــود ای ــمگیری در بهب ــر چش ــد  تأثی ــی می توان آموزش

ــد. ــته باش داش

بهزیســتی حیوانــات بــه معنــای مطالعــۀ علمــی دربــارۀ 

وضعیــت رفــاه حیوانــات اســت کــه هــدف آن بررســی نحــوۀ 

ــدد  ــرد غ ــا، عملک ــا آن ه ــان ها ب ــار انس ــات از رفت ــاس حیوان احس

درون ریــز یــا عالئــم ســالمت جســمی آن هاســت. در ایــن مطالعــه، 

ــود  ــا بهب ــت ی ــش وضعی ــه در کاه ــوند ک ــی می ش ــی بررس عوامل

 Kreger & Hutchins,( وضعیــت رفاهــی حیوانــات مؤثرنــد

تأثیــر  دانش محــور  و  آموزش محــور  طبیعت گــردی   .)2010
بســزایی در شــکل گیری رفتارهــای حفاظــت از محیــط زیســت 

دارد. در ایــن میــان، دانش آمــوزان نیــز در حفاظــت از محیــط 

ــب  ــردی در قال ــت طبیعت گ ــر اس ــد. بهت ــیار اثرگذارن ــت بس زیس

ــا باعــث  آموزش هــای مــدون بــه کلیــۀ اقشــار آمــوزش داده شــود ت

ترویــج بیشــتر رفتارهــای حفاظــت از محیــط و حمایــت از حیوانات 

شــود؛ چراکــه بــرای ادامــۀ حیــات بشــر بایــد کلیــۀ افــراد جامعــه، 

ــد  ــت بهره من ــط زیس ــوزش محی ــالت، از آم ــطح تحصی ــر س ــا ه ب

شــود. در دورۀ آمــوزش عمومــی، انتظــار جامعه از مدرســه آن اســت 

کــه از نســل فــردای جامعــه شــهروندانی مفیــد و دوســتدار طبیعــت 

ــزاری  ــورت برگ ــه ص ــد ب ــا می توان ــن مهارت ه ــوزش ای ــازد. آم بس

اردو در مناطــق طبیعــی و بکــر و دوره هــای آموزشــی طبیعت گــردی 

ــظ  ــل حف ــان در مقاب ــئولیت پذیری آن ــکاوی و مس ــا کنج ــد ت باش

ــوزان  ــود. دانش آم ــه ش ــش برانگیخت ــات وح ــت و حی ــط زیس محی

ــه  ــح و فوق برنام ــازی و تفری ــر ب ــی ب ــی مبتن ــای آموزش از روش ه

اســتقبال می کننــد. روش هــای آمــوزش خــارج از کالس درس، 

ــای  ــن روش ه ــۀ ای ــردش علمــی و اردوهــا از جمل ــا، گ بازدیده

تدریس انــد. ایــن روش هــا، بنــا بــه ماهیــت فعــال و خودانگیختــه ای 

کــه دارنــد، بــا روحیــات و عالیــق کــودکان و نوجوانــان ســازگارند و 

ــون را  ــات گوناگ ــم و موضوع ــا، مفاهی ــوان مهارت ه ــادگی می ت به س

ــه آن هــا آمــوزش داد، به ویــژه اگــر ایــن آموزش هــا  از ایــن طریــق ب

ــا  ــند. ب ــراه باش ــازی هم ــا و فرهنگ س ــا و ارزش ه ــر باوره ــا تغیی ب

ــر داد  ــت را تغیی ــای نادرس ــوان باوره ــا، می ت ــن آموزش ه ــک ای کم

ــت  ــار حفاظ ــرد و رفت ــدار ک ــت محیطی را بی ــیت های زیس و حساس

ــرد و،  ــراه ک ــردی هم ــا طبیعت گ ــی ب ــت را به خوب ــط زیس از محی

ــر  ــۀ عناص ــت از هم ــی، مراقب ــاهده ای و الگوده ــای مش ــا روش ه ب

طبیعــی به ویــژه گیاهــان و جانــوران و احتــرام بــه آن هــا را از طریــق 

ــرد. ــل ک ــمی تکمی ــای غیررس ــته از آموزش ه ــن دس ای

مســتمر  آموزش هــای  و  مناســب  آموزشــی  راهبردهــای 

و  دانش آمــوزان  بــه  آمــوزش طبیعت گــردی  بــرای  هــدف دار  و 

آشــناکردن آن هــا بــا حقــوق حیوانــات و گیاهــان و چگونگــی 

ــای  گاهی ه ــا از آ ــود ت ــث می ش ــا باع ــت از آن ه ــت و حفاظ مراقب

زیســت محیطی بهره منــد شــوند و رویکــرد مناســبی در مقابــل ایــن 

ــای  ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــن، ب ــد. بنابرای ــاذ کنن ــت اتخ ــر طبیع عناص

فرضیــۀ اصلــی، پیشــنهاد می شــود بــر اصــل پنجاهــم قانــون 

کیــد و حفاظــت از محیــط  اساســی در نظام هــای آموزشــی تأ

ــود. ــی ش ــی  تلق ــۀ عموم ــت وظیف زیس

زیســت  محیــط  از  حفاظــت  راهکارهــای  مهم تریــن  از 

مــواردی  بــه  می تــوان  آن  آلودگــی  و  تخریــب  از  جلوگیــری  و 

ــوزش  ــرای آم ــب ب ــات مناس ــا و اقدام ــتفاده از روش ه ــد اس مانن

بــه شــهروندان، به ویــژه بــه دانش آمــوزان، تدویــن مقــررات و 

قوانیــن )بــرای توجــه بــه حقــوق قانونــی و کیفــری زیســت محیطی 

گاهــی از آن(، نشــان دادن رفتارهــای مطلــوب و پیامدهــای  و آ

ــق  ــردی از طری ــت محیطی در طبیعت گ ــوب زیس ــای نامطل رفتاره

بسترســاز  عوامــل  فراهم کــردن  رســانه ها،  و  آموزش وپــرورش 

بــرای بــروز رفتارهــای حفاظــت از محیــط زیســت از جملــه نحــوۀ 

ــری  ــده و جلوگی ــق حفاظت ش ــی و مناط ــای مل ــردش در پارک ه گ

از شــکارهای بی رویــه اشــاره کــرد. در پایــان، پیشــنهادهای دیگــری 

در زمینــۀ تغییــر رفتــار حفاظــت از محیــط  زیســت در دانش آمــوزان 

و شــهروندان ارائــه می شــوند:

از  حفاظــت  ســازمان  توســط  کارگاه هایــی  برگــزاری   .1

محیــط زیســت بــرای آمــوزش حفاظــت پایــدار از تنــوع زیســتی در 

ــدارس.  م

شــکل گیری  بــرای  الزم  زیرســاخت های  فراهم کــردن   .2

ــی.  ــع محل ــدار در جوام ــعۀ پای ــا توس ــازگار ب ــردی س طبیعت گ

3. برگــزاری تورهــا و برنامه هــای پیــاده روی در طبیعــت 

ــوزان و  ــتی دانش آم ــنایی و آش ــرای آش ــترده ب ــاوب و گس ــور متن به ط

ــت. ــا طبیع ــهروندان ب ش

4. طراحــی آموزش هــای حرفــه ای بــرای معلمــان و مدیــران 

از  حفاظــت  بــرای  موردنیــاز  مهارت هــای  تقویــت  به منظــور 

ــت. ــط زیس محی

5. طــرح قوانیــن و مقــررات و آمــوزش فرهنــگ حفاظــت از 

محیــط زیســت بــه بازدیدکننــدگان طبیعــت از طریــق آموزش هــای 

ــک  ــا کم ــتم ب ــه اکوسیس ــیت ب ــاد حساس ــانه ها و ایج ــمی، رس رس

ــردی. ــا طبیعت گ ــب ب ــی متناس ــای آموزش بازی ه

ــت محیطی از  ــن زیس ــای نوی ــا و نگرش ه ــاد باوره 6. ایج

ــی. ــای آموزش ــق نظام ه طری

ــج  ــان و تروی ــق معلم ــدار از طری ــار پای ــازی رفت 7. الگوس
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خودخواهانــه  ارزش هــای  مقابــل  در  نوع دوســتانه  ارزش هــای 

و مصرف کننــده و فردگــرا و همچنیــن ترویــج آمــوزش حقــوق 

ــرای  ــخصی ب ــم ش ــف حری ــتی و تعری ــالق زیس ــات و اخ حیوان

حیوانــات.

8. برگــزاری همایــش، میزگــرد و جلســات پرســش و پاســخ 

به منظــور آموزش هــای رســمی  در زمینــۀ محیــط زیســت و توســعۀ 

ــران  ــئوالن و صاحب نظ ــی، مس ــانه های جمع ــط رس ــدار توس پای

ــت. ــر تعلیم وتربی ام

ــای  ــور ارتق ــمی به منظ ــی رس ــای درس ــی برنامه ه 9. طراح

ــردی.  ــوزش طبیعت گ ــه آم ــت محیطی از جمل ــای زیس آموزش ه

10. طراحــی دوره هــای آموزشــی بــرای اولیــا در زمینــۀ 

نگهــداری از حیوانــات و گیاهــان و رفتــار معقوالنــه بــا طبیعــت و 

ــت.  ــط زیس ــت از محی حفاظ

ــدار  ــردی پای ــوزش طبیعت گ ــوص آم ــات در خص 11. تبلیغ

ــر. ــوع دیگ ــای متن ــانه ها و برنامه ه ــق رس از طری

بــه  خدمــت  ضمــن  آمــوزش  دوره هــای  برگــزاری   .12

ایــن زمینــه. معلمــان در 

زمینــۀ  در  کتاب خوانــی  مســابقات  برگــزاری   .13

اولیــا. و  دانش آمــوزان  بــرای  طبیعت گــردی  آموزش هــای 

منابع 
ــر  ــرفخانی، جعف ــه و ش ــادات نژاد، معصوم ــزاد، س ــی، پاک آزادخان

ــت محیطی در  ــای زیس ــش آموزش ه ــی نق )1397(. بررس

رفتارهــای حفاظــت از محیــط زیســت در بیــن دانش آمــوزان 

ــت،  ــط زیس ــان و محی ــۀ انس ــالم. فصلنام ــهر ای ــۀ ش دختران

.153-139  ،)1(16

احمــدی، عبدالجــواد و ابیضــی، فاطمــه )1396(. رابطــۀ رفتارهای 

مربــوط بــه ســالمت فــردی بــا رفتارهــای حفاظــت از محیط 

زیســت و بعــد بــا وجدان بــودن شــخصیت. پایان نامــۀ 

دانشــگاه  عمومــی،  روان شناســی  ارشــد  کارشناســی 

بین المللــی امــام خمینــی )ره(. 

ــواد  ــادی، ج ــال آب ــا و جم ــی، علیرض ــم، میکائیل ــی راد، اعظ الهام

ــر حفاظــت  ــرات مثبــت گردشــگری طبیعــت ب )۱۳۹۲(. اث

و  ملــی گردشــگری  دومیــن همایــش  حیــات وحــش. 

ــن، همــدان، شــرکت هم اندیشــان  ــران زمی طبیعت گــردی ای

ــردا. ــت ف ــط زیس محی

جــوادی، محســن و مســعودی، اصغــر )۱۳۹۱(. بررســی تطبیقــی 

رفتــار بــا حیوانــات در اخــالق اســالمی  و اخــالق ســکوالر 

غربــی. پایان نامــۀ دکتــری معــارف اســالمی، دانشــگاه 

ــث. ــرآن و حدی ق

جهانیــان، منوچهــر و زنــدی، ابتهــال )1392(. اکوتوریســم. تهران: 

انتشــارات جهاد دانشــگاهی.

حبیب پــور مهربــان، ســپیده و افشــاری اســفیدواجانی، فــروغ 

پارک هــای  بــر  طبیعت گــردی  بررســی  تأثیــر   .)۱۳۹۲(

جنگلــی. اولیــن همایــش ملــی مدیریــت گردشــگری، 

ارزیابــان  انجمــن  همــدان،  جغرافیــا،  و  طبیعت گــردی 

محیــط زیســت هگمتانــه.

ــا )1395(.  ــی، آناهیت ــی کوالی ــم و خدابخش ــیاح، مری ــی س حجت

ــرش  ــر نگ ــت ب ــط زیس ــی محی ــوزش گروه ــی آم اثربخش

دختــر  دانش آمــوزان  زیســت محیطی  گاهی افزایــی  آ و 

ــودکان، 2)3(،  ــتاری ک ــریۀ پرس ــران. نش ــهر ته ــتانی ش دبس

 .8 -1

حدادی نیــا، ســمیه و دانــه کار، افشــین )1391(. اولویت بنــدی 

و  بیابانــی  اکوسیســتم های  در  طبیعت گــردی  معیارهــای 

نیمه بیابانــی بــا روش دلفــی. نشــریۀ جغرافیــا و آمایــش 

 .30-17  ،)3(2 شــهری، 

خوشــیاری حاجــی بابــا، رزاق و مجــدی، علــی )1392(. حمایــت 

از حیوانــات در قوانیــن ایــران و اســناد بین المللــی. فصلنامــۀ 

ــکی، 7)26(، 192-171. حقوق پزش

 .)1395( مریــم  حقیقــی،  عباس نــژاد  و  بیــژن  رحمانــی، 

ــوزان در  ــی دانش آم ــای آموزش ــر گردش ه ــنجی  تأثی نظرس

ــوزان  ــوردی دانش آم ــۀ م ــت )مطالع ــط زیس ــت محی حفاظ

دختــر متوســطۀ اول ناحیــۀ 3 کــرج(. پایان نامــۀ کارشناســی 

ــزی. ــران مرک ــالمی  ته ــگاه آزاد اس ــا، دانش ــد جغرافی ارش

آمــوزش   .)1392( زهــرا  حاجی پــور،  و  علــی  رحیم پــور، 

ــطۀ  ــم( در دورۀ متوس ــردی )اکوتوریس ــت و طبیعت گ طبیع

ــوزان.  ــرش دانش آم ــر نگ ــتان( ب ــی و دبیرس ــری )راهنمای نظ

ارشــد طبیعت گــردی، دانشــکدۀ  پایان نامــۀ کارشناســی 

ــگ.  ــم و فرهن ــگاه عل ــگری دانش ــوم گردش عل

ــردی  ــی راهب ــین )1391(. بررس ــادی، محمدحس ــی قوام آب رمضان

ــۀ  ــران. فصلنام ــت در ای ــط زیس ــت از محی ــوزش حفاظ آم

 .257-233 ،)65(21 راهبــرد، 

زارع بیدکــی، محمــد، رضائیــان، محســن و علــی،  پــوران )1391(. 

ــی.  ــای حیوان ــی در پژوهش ه ــای اخالق ــر جنبه ه ــروری ب م

مجلۀ دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان، 11)6(، 598-575.

زمانــی  مقــدم، افســانه و ســعیدی، مهدیــه )1392(. بررســی 

دانــش،  ارتقــای  بــر  زیســت  محیــط  آمــوزش   تأثیــر 

نگــرش و مهــارت معلمــان مقطــع ابتدایــی منطقــۀ 12 

آموزش وپــرورش تهــران. فصلنامــۀ آمــوزش محیــط زیســت 

.30-19  ،)3(1 پایــدار،  توســعۀ  و 

ســرباز، ســمیرا، ســتوده، احــد و رحیمــی، مهــدی )1395(. 

ــرش  ــود نگ ــر بهب ــت ب ــط زیس ــوزش محی ــر آم ــی  تأثی بررس

حیوانــات.  حقــوق  بــه  نســبت  ابتدایــی  دانش آمــوزان 

فصلنامــۀ آمــوزش محیــط زیســت و توســعۀ پایــدار، 5)2(، 

 .33 -25
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و  یارمحمدیــان، محمدحســین  پورعمــران، محبوبــه،  ســلیمان  

کشــتی آرای، نرگــس )1392(. آمــوزش زیســت محیطی و 

جایــگاه آن در برنامــۀ درســی دورۀ متوســطۀ نظــام آموزشــی. 

پژوهش نامــۀ تربیتــی دانشــگاه آزاد اســامی  واحــد بجنــورد، 

.20-1  ،)34(8

ســلیمی، ســحر و نــوری، ســیدعلی )۱۳۹۵(. بررســی  تأثیــر 

ملــی  کنفرانــس  اولیــن  تاالب هــا.  بــر  طبیعت گــردی 

ــاه،  ــش رو، کرمانش ــازی پی ــاری و شهرس ــای معم رویکرده

کرمانشــاه. واحــد  اســالمی   آزاد  دانشــگاه 

ــم  ــادی، کاظ ــولماز و حم ــیده س ــتی، س ــده، دش ــمالی زاده، فرخن ش

ــی پتانســیل و راهبردهــای توســعۀ  ــل و ارزیاب )1394(. تحلی

بــا اســتفاده از روش  طبیعت گــردی در دریاچــۀ ســد دز 

ــاالب، 7)25(، 20-5. ــوژی ت ــۀ اکوبیول ــن. فصلنام فریم

صالحــی، صــادق و قائمــی  اصــل، زهــرا )1392(. بررســی رابطــۀ 

ــط  ــت از محی ــای حفاظ ــت محیطی و رفتاره ــوزش زیس آم

دبیرســتان های  دانش آمــوزان  مــوردی:  )مطالعــۀ  زیســت 

ــت و  ــط زیس ــوزش محی ــۀ آم ــل(. فصلنام ــهر باب ــۀ ش دختران

ــدار، 1)3(، 79-67. ــعۀ پای توس

صالحــی، صــادق )1390(. رفتارهــای زیســت محیطی، دانــش 

زیســت محیطی و تحصیــالت. مجلــۀ علــوم تربیتــی دانشــگاه 

ــواز، 6)2(، 220-201.  ــران اه ــهید چم ش
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