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آمــوزش طبیعتگــردی ،رفتــار
حمایــت از حیوانــات ،رفتــار حفاظت
از محیــط زیســت ،دانشآمــوز

چکيده
هــدف پژوهــش حاضــر بررســیتأثیــر آمــوزش طبیعتگــردی در رفتــار حمایــت از
حیوانــات و رفتــار حفاظــت از محیــط زیســت دانشآمــوزان پایــۀ هشــتم بــوده اســت .ایــن
پژوهــش ،از نظــر هــدف و ماهیــت ،كاربــردی و ،از لحــاظ نوع تحقیــق ،تجربی ـ شبهآزمایشــی
بــوده اســت كــه ،در آن ،از طــرح پیشآزمــون و پسآزمــون بــا دو گــروه آزمایــش و کنتــرل
اســتفاده شــد .جامعــۀ موردمطالعــه همــۀ دانشآمــوزان پایــۀ هشــتم شهرســتان اســفراین در
ســال تحصیلــی  1397-1398بودنــد .از بیــن نمونههایــی کــه نمــرۀ پیشآزمــون آنهــا کمتــر
از حــد میانگیــن دو پرسـشنامه بــود 60 ،نفــر بــه روش نمونهگیــری تصادفــی انتخــاب شــدند
و  3۰نفــر در گــروه آزمایــش و  3۰نفــر در گــروه گــواه گمــارش تصادفــی شــدند .دورۀ آمــوزش
طبیعتگــردی بــا گــروه آزمایــش ،طــی یــک مــاه ،در  10جلســۀ آموزشــی 60دقیق ـهای ،بــر
مبنــای مؤلفههــای طبیعتگــردی انجــام پذیرفــت .اب ـزار جم ـعآوری اطالعــات پرس ـشنامه
بــود کــه بــرای متغیرهــای رفتــار حمایــت از حیوانــات ،بهترتیــب ،از پرســشنامۀ َز ِلــف و
ایگــن ( )2015و ب ـرای رفتــار حفاظــت از محیــط زیســت از پرس ـشنامۀ صالحــی و قائمــی
ِ
اصــل ( )1392اســتفاده شــد .روایــی صــوری و محتوایــی هــر دو را اســتادان و خبــرگان تأییــد
کردنــد و پایایــی آن بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ بهترتیــب  0/92و  0/73بهدســت آمــد.
ســپس ،بهمنظــور تحلیــل دادههــا از آزمــون کالموگروف ـ اســمیرنوف ،آزمــون لــون (همگنــی
واریانسهــا) ،آزمــون کوواریانــس و آزمــون تحلیــل عاملــی بــه کمــک نســخۀ  22نرماف ـزار
ِاسپــی ِاس ِاس ( )SPSSاســتفادهشــد .یافتههــا نشــان دادنــد کــه آمــوزش طبیعتگــردی
در رفتــار حمایــت از حیوانــات و رفتــار حفاظــت از محیــط زیســت دانشآمــوزان بــا ســطح
معنــاداری  ،0/000کــه کمتــر از  0/05اســت،تأثیــر مســتقیم و معنــادار دارد .همچنیــن ،نتایــج
یافتههــای فرضیــۀ فرعــی اول و دوم نیــز بهترتیــب نشــان دادنــد کــه آمــوزش طبیعتگــردی
در رفتــار حمایــت از حیوانــات دانشآمــوزان بــا ســطح معنــاداری  ،0/013کــه از 0/05
کوچکتــر اســت،تأثیــر مســتقیم و معنــادار دارد و آمــوزش طبیعتگــردی در رفتــار حفاظــت
از محیــط زیســت دانشآمــوزان بــا ســطح معنــاداری  ،0/007کــه از  0/05کوچکتــر اســت،
تأثیــر مســتقیم و معنــادار دارد.

مقدمه
رشــد تخریــب و آلودگــی محیــط زیســت بــا منشــأ انسـ�انی
میتوانــد حیــات انســان و ســایر گونههــا را بهشــدت تهدیــد کنــد
(رمضانــی قوامآبــادی .)1391 ،بیشــک 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
مؤثــر در حفــظ محیــط زیســت اســت کــه حفــظ چرخــۀ حیــات
آنــان باعــث حفــظ بقــای انســان و محیــط زیســت میشــود
(ســرباز و همــکاران.)1395 ،

رفتــار حفاظــت از محیــط زیســت در افـرادی دیــده میشــود
کــه از محیــط زیســت مراقبــت میکننــد و بــه دغدغههــای
زیســتمحیطی حســاس و در مقابــل آنهــا پاســخگو هســتند
(کریمیفــرد .)1395 ،بــر ایــن اســاس ،رفتــار حمایــت از حیوانــات
بــه تأییــد و بهرســمیت شــناختن حیوانــات بهمنزلــۀ موجوداتــی
واجــد قــوۀ احســاس و رفتــار درســت بــا آنهــا میانجامــد و باعــث
میشــود ،در علــم اخــاق و حقــوق ،حقوقــی ب ـرای آنهــا درنظــر
گرفتــه شــود کــه حمایــت از آنهــا را تضمیــن و تأییــد کنــد (قیاســی
و شــکربیگی .)1392 ،حقــوق حیوانــات و حفــظ گونههــای
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گوناگــون آنهــا از جملــه مســائلی اســت کــه تمــام دولتهــا و
ســازمانها ،در سراســر جهــان ،و بیشــتر کســانی کــه بــه مســائل
زیس ـتمحیطی و حمایــت از حیوانــات عالقهمندنــد بــه آن توجــه
یزاده .)1389 ،حیوانــات از مهمتریــن
میکننــد (کرمــیو نقــ 
اجــزای زیســتبومها بهشــمار میرونــد کــه حقــوق آنهــا بیــش از
هــر موجــود دیگــری تضییــع شــده اســت.
از ســال ،۱۹۷۰ جمعیــت جهــان دو برابــر شــده ،اقتصــاد
جهانــی چهــار برابــر شــده و تجــارت جهانــی بیــش از ده برابــر
افزایــش یافتــه اســت .رشــد بیوقفــۀ جمعیــت بشــر ،ازبیــن رفتــن
زیســتگاه طبیعــی جانــوران و شــکار بیرویــۀ آنهــا از بزرگتریــن
معضلهــا بــرای تمامــیگونههــای جانــوری در جهــان بهشــمار
م ـیرود.
پژوهشــگران شــرایط  ۵۳۸گونــۀ گیاهــی و جانــوری را
در  ۵۸۱منطقــۀ گوناگــون جهــان بررســی کــرده و بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه  ۴۴درصــد موجــودات زنــده در مناطــق یادشــده تــا
ســال  ۲۰۷۰نابــود میشــوند .گـزارش تنــوع زیســتی ســازمان ملــل
متحــد نشــان میدهــد کــه بشــرتأثیــر ویرانگــری در خشــکی،
دریاهــا و هــوا داشــته و اکنــون یکمیلیــون گونــۀ جانــوری و
گیاهــی در معــرض انقــراض قــرار دارنــد .بیــن ســالهای ۱۹۸۰
تــا ســال ،۲۰۰۰ صدمیلیــون هکتــار جنــگل اســتوایی ازبیــن
رفتنــد .در ســال  ،۲۰۰۰فقــط  ۱۳درصــد تاالبهایــی کــه
ســیصد ســال پیــش وجــود داشــتند باقــی مانــده بودنــد .براســاس
ایــن ارزیابــی جهانــی  ،بهطــور متوســط ،حــدود  ۲۵درصــد
کل گیاهــان و جانــوران در معــرض نابــودی قــرار دارنــد .اکنــون
حــدود یکمیلیــون گونــۀ گیاهــی و جانــوری بــا خطــر انقــراض
در دهههــای آینــده روبــهرو هســتند و میــزان تخریــب طبیعــت
دههــا تــا صدهــا برابــر بیشــتر از متوســط میــزان آن در دهمیلیــون
ســال گذشــته بــوده اســت .جدیدتریــن فهرســت بهروزشــدۀ
اتحادیــۀ جهانــی حفاظــت از طبیعــت )1 (IUCNبــا معرفــی
گونههــای در معــرض خطــر انقــراض تحــت عنــوان «فهرســت
قرمــز  ،»IUCNنشــان داده شــده اســت كــه از بیــن  63هــزار و
 837گونــۀ ارزیابیشــده 19 ،هـزار و  817گونــه در معــرض خطــر
انقراضانــد .براســاس بــرآورد کارشناســان ،در 30ســال آینــده،
همــۀ گونههــا در معــرض تهدیدنــد (خوشــیاری حاجــی بابــا و
مجــدی.)1392 ،
بخشــی از تخریــب و آلودگیهــای زیســتمحیطی ناشـ�ی
از ناآگاهــی و بیاطالعــی عمــوم از مسـ�ائل زیسـ�تمحیطی
اســت .بنابرایــن ،آمــوزش میتوانــد یکــی از ابزارهــای مهــم و
راهگشــا در مقابــل مشــکالت پی ـشروی انســان باشــد (رمضانــی
قوامآبــادی )1391 ،و ،در ایــن میــان ،آمــوزش طبیعتگــردی،
بــا ایــن هــدف کــه میتوانــد راهبــردی مناســب بــرای رفتــار بــا
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
ً
«طبیعتگــردی» گرایشــی نســبتا جدیــد در صنعــت گردشـ�گری
اســت کــه بــا زمینههــای فرهنگــی زیس ـتمحیطی و طبیعــت هـ�ر
منطقــه و کشــور متناســب اســت و بــر طبیعتدوســتی و حفاظــت
از طبیعــت تأکیــد دارد (همــان) .بهطــور کلــی ،شــواهدی وجــود
دارنــد مبنــی بــر اینکــه روابــط انســان و حیــوان در عواطــفتأثیــر
مثب��ت دارن��د ( .)Hemsworth, 2003رفــاه حیوانــات و انســانها
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا هــم دارد ( .)Pinillos et al., 2016گیاهــان
و جانــوران ماننــد انســان اجــزای زنــدۀ طبیعتانــد .همــۀ ایــن
اجــزا در محیــط زیســت بــا هــم در تعاملانــد ،ضمــن اینکــه
از یکدیگــر تأثیــر میپذیرنــد (زمانــی مقــدم و ســعیدی.)1392 ،
امــروزه ،آمــوزش اب ـزار تحــول و توســعۀ اجتماعــی بهشــمار
مــیرود و مؤثرتریــن عوامــل در تغییــر رفتــار ،بینــش و نگــرش
منابــع انســانی اســت .آمــوزش در تمــام جنبههــا ـ اعــم از رســمی
و غیررســمی ،تخصصــی و غیرتخصصــی و منظــم و غیرمنظــم
ـ یکــی از راههــای رســیدن بــه توســعۀ پایــدار و مؤثرتریــن اب ـزار و
شــیوۀ افزایــش آگاهــی فــرد در مواجهــه بــا مســائل و معضــات
جامعــه اســت .آمــوزش ،همچنیــن ،آگاهــی و درک عمومــی
افــراد را افزایــش میدهــد و تغییــرات مثبــت پایــداری در محیــط
زیســت پدیــد مــیآورد .ازآنجاکــه بســیاری از تخریبهــای
زیســتمحیطی ،تخریــب منابــع و آلودهســازی محیــط نتیجــۀ
فعالیــت انســانی اســت ،آگاهســازی عمومــیو آمــوزش جامعــه در
خصــوص ارزش و اهمیــت محیــط زیســت بــرای ادامــۀ حیــات
بشــر مهــم و ضــروریاســت (زمانــی مقــدم و ســعیدی.)1392 ،
آمــوزش مفاهیــم مرتبــط بــا طبیعتگــردی موجــب
میشــود دانشآمــوزان بــا جاذبههــای طبیعــی ،صنایــع دســتی،
فرهنــگ و اقــوام مناطــق گوناگــون آشــنا شــوند و ایــن آشــنایی،
بــا فوایــد و تأثیــر مثبتــی کــه در ارتقــای ســطح بینــش و توســعۀ
جهانبینــی افــراد دارد ،میتوانــد در توســعۀ طبیعتگــردی
صحیــح بســیار مؤثــر باشــد و ،از ســوی دیگــر ،افــراد را بــا
هنجارهــا و نحــوۀ رفتــار مناســب بــا محیــط زیســت طبیعــی و
حیوانــات و حیــات وحــش آشــنا کنــد .در صــورت بیتوجهــی
بــه ایــن مســئله ،محیــط زیســت کشــور بیشازپیــش دســتخوش
رفتارهــای ناهنجــار خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون جمعیــت و محدودبــودن منابــع
طبیعــی جهــان و ،بهویــژه ایــران ،مســئلۀ حفاظــت از محیــط
زیســت و ،درنتیجــه ،آموزشهــای زیســتمحیطی بــه همــۀ
افــراد ،بهخصــوص بــه دانشآمــوزان ،یکــی از مهمتریــن مســائل
کنونــی بـرای همــۀ جوامــع انســانی اســت کــه الزم اســت تمهیداتی
بــرای آن اندیشــیده شــود .ازایــنرو ،بــا توجــه بــه اهمیــت و
ضــرورت آموزشهــای زیســتمحیطی بــه دانشآمــوزان ،ایــن
پژوهــش درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه آیــا آمــوزش
طبیعتگــردی در رفتــار حمایــت از حیوانــات و رفتــار حفاظــت
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مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
نگرانـ�ی در خصوــص بهزیستــی حیوانــات ،از دهــۀ ،1970
دربــارۀ حیوانــات مــزارع ،آغــاز شــد و ســپس بــه حیوانــات
باغوحشهــا و آزمایشــگاهها تعمیــم یافــت و موجــب شــد
اســتانداردها و مقرراتــی ب ـرای محیطهــای نگهــداری از حیوانــات
تدوی��ن ش��ود ( .)Fraser, 2014رفتارهــای حمایــت از حیوانــات
بــه مجموعــه رفتارهایــی گفتــه میشــود کــه ،در آنهـا ،حــق حیــات
و تولیدمثــل حیوانــات بهرســمیت شــناخته شــده و از رفتارهــای
بیرحمانــه و آزار جســمی و روحــی حیوانــات اجتنــاب شــده و بــه
نگهــداری و مراقبــت شایســته از آنهــا توجــه میشــود (جــوادی و
مســعودی .)1391 ،رعایــت حقــوق حیوانــات و رفتــار درســت بــا
آنهــا در پژوهشهــای گوناگــون در خصــوص حیوانــات مبتنــی بــر
اصــول بهرسمیتشناختهشــدۀ نظــری ،علمــی ،دینــی و قانونــی
اســت (زارع بیدکــی و همــکاران .)1391 ،بهطــوری کــه اســام
بــرای هــر موجــود زنــدهای حــق حیــات قائــل اســت و معتقــد
اســت بــدون دلیــل نمیتــوان جــان حیوانــی را گرفــت .اســام،
همچنیــن ،در خصــوص شــکار و ذبــح حیوانــات شـرایط خاصــی را
درنظــر گرفتــه اســت (جــوادی و مســعودی.)1391 ،
مفهــوم طبیعتگــردی یــا اكوتوریســم ،كــه از تركیــب دو
اصطــاح اكولــوژی و توریســم تشــكیل یافتــه اســت ،از مناقشــات
بیــن طــرفداران افراطــی بهرهگیــری و اســتفادۀ بیحدومــرز از
طبیعــت و طــرفداران اســتفادۀ معقــول و در حــد ظرفیــت طبیعــت
بــا دیدگاههــای حفاظتــی و بهرهگیــری پایــدار از ایــن منابــع
طبیعــی نشــئت گرفتــه اســت (شــبیری و همــکاران.)1392 ،
طبیعتگــردی ابــزاری مناســب بــرای دســتیابی بــه
گردشــگری پایــدار (شــمالیزاده و همــکاران )1394 ،و یکــی
از شــاخههای مهــم و روبهرشــد صنعــت گردشــگری اســت،
بهطــوری کــه انتظــار مــیرود در قــرن حاضــر بیشــترین رشــد
ایــن صنعــت متعلــق بــه طبیعتگــردی یعنــی گردشــگری پایــدار
بــا تمرکــز اولیــه بــر مناطــق طبیعــی باشــد (حدادینیــا و دان ـهکار،
 .)1391ایــن پدیــده ،کــه از گذشــتههای دور موردتوجــه جوامــع
انســانی بــوده و برحســب نیازهــای متفــاوت اجتماعــی و اقتصادی به
پویایــی خــود ادامــه داده اســت (شــمالیزاده و همــکاران،)1394 ،
بــر شــناخت بیشــتر طبیعــت تمركــز دارد و ،از نظــر اخالقــی،
غیرمصرفــی و بومــی بهشــمار مــیرود ( .)Fennell, 2007از
طرفــی ،بــر توزیــع عادالنــۀ منافــع بیــن مــردم محلــی و حفاظــت
از محیــط طبیعــی تأکیــد دارد و ابــزار مهمــی بــرای درآمدهــای
ارزشــمند خارجــی (منبــع ارزی) درنظــر گرفتــه میشــود كــه
درنهایــت موجــب توســعۀ ناحیــهای و بهبــود زیســتبوم میشــود
(شــبیری و همــکاران.)1392 ،
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از محیــط زیســت دانشآمــوزان دورۀ متوســطهتأثیرگــذار اســت
یــا خیــر.

یکــی از راهکارهــای اجتنــاب از آسیبرســاندن بــه محیــط
زیســت و جلوگیــری از تخریــب آن ســوقدادن انســانها بهســمت
رویکــرد طبیعتگرایانــه اســت .بــر ایــن اســاس ،آگاهــی از مســائل
ً
و موضوعــات زیســتمحیطی معمــوال پیشنیــاز دغدغههــای
مربــوط بــه طبیعــت و رفتارهــای حفاظــت از محیــط زیســت
اســت (صالحــی .)1390 ،نتایــج تحقیــق کائــودر و همــکاران
( )2018نشــان داد کــه گرایــش بــه سیاســتهای حفاظــت از
محیــط زیســت بســیار مهــم اســت و میتوانــد قوانینــی مهارکننــده
را بــا توجــه بــه صفــات روانی ـ منطقــی مخاطبــان تنظیــم کنــد
()Kauder et al., 2018؛ زیــرا بخــش عمــدۀ معضــات
زیســتمحیطی موجــود از ضعــف فرهنگــی و آگاهنبــودن افــراد
از پیونــد میــان انســان و طبیعــت نشــئت میگیــرد .بنابرایــن ،الزم
اســت ،بــا عزمــی ملــی و بینالمللــی ،فرهنــگ حفاظــت از محیــط
زیســت در ســطح اقشــار گوناگــون جامعــه تقویــت شــود (میبــودی
و همــکاران .)1392 ،از طرفــی ،بــرای آشــنایی بیشــتر مــردم بــا
فرهنــگ محافظــت از طبیعــت ،بایــد روشهــای آموزشــی مناســبی
بــا هــدف رشــد دانــش ،رفتــار و نگــرش زیس ـتمحیطی طراحــی
شــوند كــه ،عــاوه بــر توســعۀ دانــش و مهارتهــای موردنیــاز،
جوامــع انســانی را بهســوی آینــدهای مطمئــن ســوق دهنــد .در ایــن
خصــوص ،یكــی از مهمتریــن ابزارهــا آمــوزش محیــط زیســت
اســت كــه ،بــا تأثیرگــذاری در فرهنــگ جوامــع و بسترســازی
الزم ،شــرایط دســتیابی بــه نتیجــه را فراهــم مــیآورد .درواقــع،
آمــوزش زیســتمحیطی بنیادیتریــن شــیوه در حفاظــت محیــط
زیســت اســت و هــدف آن یافتــن مناســبترین و بهتریــن شــیوۀ
ارائــۀ مطالــب و نحــوۀ فعالیتهــا و اج ـرای ســاختاری اســت كــه
زمینهســاز ارتقــای آگاهیهــای زیســتمحیطی در ســطح جامعــه
اســت (North American Association for Environmental
.)Education, 2011
ُ
1
نتایــج پژوهــش فریــزر ( )2018نشــان داد کــه بعــد انســانی
رفــاه حیوانــات از هفــت مؤلفــه تشــکیل میشــود کــه بهترتیــب
شــامل تعامــل مثبــت انســان و حیــوان ،ســازگاری و آشــنایی
نگهبانــان بــا حیوانــات ،رفتــار بــا حیوانــات بهمنزلــۀ افـراد و گرفتــن
ت نگهبانــان ،دانــش و
شــرح شــخصیت آنهــا ،نگــرش و شــخصی 
تجربــۀ نگهبانــان ،بهزیســتی نگهبانــان وتأثیــر طراحــی تأسیســات
در نحــوۀ تعامــل نگهبانــان و دیگ ـران بــا حیوانــات اســت .رعایــت
ایــن مؤلفههــا بســتر مناســبی را بــرای بهبــود رفــاه حیوانــات در
باغوحشهــا فراهــم میكنــد .نتایــج پژوه ـش حبیبپــور مهربــان
و افشــاری اســفیدواجانی ( )1392نشــان داد کــه کاربــرد نادرســت
یــا بیشازحــد جاذبههــای طبیعــی میتوانــد محیــط زیســت
جنگلــی را در معــرض خطـرات شــدیدتر قـرار دهــد .برخــاف آن،
کاربــرد اصولــی و متناســب بــا تــوان محیــط و اجــرای ضوابــط و
قوانیــن و تــاش بـرای آمــوزش و ایجــاد حساســیت بــه بــوم ســازگان
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جنــگل میتوانــد بــه تأثیــرات مثبــت طوالنیمــدت در طبیعــت
و گردشــگران بینجامــد .ســلیمیو نــوری ( )۱۳۹۵نشــان دادنــد
کــه ،اگــر گردشــگری در طبیعــت بهدرســتی انجــام شــود ،نتایــج
مطلــوب خواهــد داشــت .الهامـیراد و همــکاران ( )1392دریافتند
کــه آمــوزش گردشــگران بهمنظــور رفتــار مناســب حفاظتــی و
ایجــاد انگیزههــای اجتماعــی و اقتصــادی بــرای مشــارکت در
ایــن امــر فرصــت مناســبی بــرای توســعۀ جایــگاه گردشــگری
غیرمصرفگــرای حیــات وحــش اســت ،عــاوه بــر اینکــه
آمــوزش طبیعتگــردی یکــی از آموزشهــای زیســتمحیطی
بهشــمار مــیرود .نتایــج پژوهــش حجتــی ســیاح و خدابخشــی
کوالیــی ( )1395نشــان داد کــه آمــوزش زیسـتمحیطی در بهبــود
نگــرش و آگاهــی زیســتمحیطی بســیار ضــروری و حیاتــی
اســت .ازایــنرو ،میتــوان آن را راهــکاری بــرای پیشــگیری از
تخریــب محیــط زیســت درنظــر گرفــت .آزادخانــی و همــکاران
( )1397نشــان دادنــد کــه شــناخت دانشآمــوزان موردپژوهــش
از مســائل عــام و خــاص زیســتمحیطی انــدک اســت .ســرباز
و همــکاران ( )1395دریافتنــد کــه ارائــۀ آموزشهــای هدفمنــد و
فعــالتأثیــر بس ـزایی در ارتقــای نگــرش دانشآمــوزان بــه حقــوق
حیوانــات دارد .رحمانــی و عباسن ـژاد حقیقــی ( )1395دریافتنــد
کــه گردشهــای آموزشــی در حفــظ محیــط زیســت جامعــۀ
دانشآمــوزانتأثیرگــذار اســت .همچنیــن ،گردشهــای آموزشــی
در ســواد ،نگــرش ،رفتــار زیســتمحیطی دانشآمــوزان تأثیــر
دارد .پیــرون و همــکاران ( )2019نشــان دادنــد کــه پایــۀ تحصیلی،
جنســیت و منطقــۀ جغرافیایــی تأثیــر معنــاداری در نگــرش
ـینکلر و فیلیپــس ()2019
دانشــجویان بــه رفــاه حیوانات دارنــد .سـ ِ
دریافتنــد کــه مباحــث آموزشــی ،یادگیــری و آگاهــی بیشــترین
تأثیــر را در حــل مســائل مربــوط بــه رفــاه و بهزیســتی حیوانــات
دارنــد .رویــز ( )2017نشــان داد کــه برخــی از پیشــنهادها و
راهبردهــای توســعهیافته میتواننــد در برنامههــای مدیریــت
پایــدار گردشــگری در جوامــع بــا میــراث طبیعــی و فرهنگــی
گنجان�دـه ش��وندَ .مکــی و همــکاران ( )2016نشــان دادنــد کــه
انگیزههــای مالــی میتواننــد رفتــار زیســتمحیطی را تغییــر
دهنــد و بــه رفتــار پایــدار کمــک کننــد .ژانــگ و همــکاران ()2014
دریافتنــد کــه ارزشهــای نوعدوســتانه ،در مقایســه بــا ارزشهــای
خودخواهانــه ،از طریــق ایجــاد جهانبینــی زیســتمحیطی در
رفتارهــای حافــظ محیــطزیســتتأثیــر غیرمســتقیم دارنــد .آنهــا
دلبســتگی مکانــی را نیــز در آگاهــی اف ـراد از پیامدهــای فاجعهبــار
بیتوجهــی بــه طبیعــتتأثیرگــذار دانســتند.
یکــی از پیشفرضهــای اساســی در مطالعــات محیــط
زیســت ایــن اســت کــه بســیاری از مشــکالت زیس ـتمحیطی را
میتــوان بــا افزایــش آگاهــی عمومــیدر خصــوص محیــط زیســت
برطــرف کــرد (حجتــی ســیاح و خدابخشــی کوالیــی .)1395 ،پس
بیشــک یکــی از مهمتریــن راهکارهــای حفاظــت و حمایــت از

محیــط زیســت و جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی آن بهرهمنــدی
از روشهــای آموزشــی اســت (زمانــی مقــدم و ســعیدی.)1392 ،
واضــح اســت کــه مدرســه فقــط مکانــی ب ـیروح نیســت ،کالس،
دانشآمــوز و معلــم ،مربــی و ولــی ،مدیــر و برنامــۀ آموزشــی و
درســی عناصــر ســاختاری زندهانــد کــه در تعامــل بــا یکدیگــر
شــکل میگیرنــد .بــر ایــن اســاس ،روشهــای تعلیموتربیتــی
مدرســه نیــز میتواننــد ارتقــا یابنــد ،حیاتبخــش و فراتــر از ارائــۀ
اطالعــات بــه دانشآمــوزان باشــند .بــا توجــه بــه فرهنــگ غنــی
ی و تصریــح اصــل پنجاهــم قانــون اساســی در
ایرانی ـ اســام 
حفاظــت از محیــط زیســت بهمنزلــۀ وظیف ـهای عمومــی و نیــز بــا
توجــه بــه اینکــه آمــوزش یکــی از مؤثرتریــن مؤلفههــایتأثیرگــذار
در توســعۀ هــر کشــور اســت ،ضــروری اســت اقداماتــی بهمنظــور
افزایــش آگاهیهــای زیســتمحیطی انجــام شــود (میبــودی و
همــکاران .)1392 ،ازایــنرو ،تعلیموتربیــت میتوانــد ،از طریــق
آشــناکردن دانشآمــوزان بــا ایــن مفاهیــم ،رفتــار متناســب بــا
حفاظــت طبیعــت را آمــوزش دهــد و نگرشــی طبیعتدوســت را
در آنهــا پدیــد آورد (رحیمپــور و حاجیپــور.)1392 ،
روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش ،از لحــاظ هــدف ،کاربــردی و ،از لحــاظ نــوع
تحقیــق ،تجربی ـ شبهآزمایشــی اســت و بــه صــورت پیشآزمــون
و پسآزمــون و پیگیــری انجــام شــده اســت .همچنیــن ،بــرای
گــردآوری اطالعــات از روشهــای کتابخانــهای و میدانــی
اســتفاده شــده اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل همــۀ
دانشآمــوزان پایــۀ هشــتم شهرســتان اســفراین در ســال تحصیلــی
 1397-1398بودنــد .از بیــن نمونههایــی کــه نمــرۀ پیشآزمــون
آنهــا کمتــر از حــد میانگیــن دو پرســشنامه بــود 60 ،نفــر بــه
روش نمونهگیــری تصادفــی انتخــاب شــدند و  3۰نفــر در گــروه
آزمایــش و  3۰نفــر در گــروه گــواه گمــارش تصادفــی شــدند .بــه
ایــن ترتیــب ،از هــر دو گــروه پیشآزمــون گرفتــه شــد و ســپس
گــروه آزمایــش را تحتتأثیــر متغیــر مســتقل ق ـرار داده و در پایــان
از هــر دو گــروه پسآزمــون گرفتــه شــد و تفــاوت میانگیــن نمـرات
پسآزمــون و پیشآزمــون گــروه آزمایشــی و گــروه کنتــرل بــا هــم
مقایســه شــد.
پرســشنامۀ «ارتبــاط بــا حیوانــات» براســاس مقیــاس
َ
ایگــن ( )2015گــردآوری
نگــرش عمومــی بــه حیوانــات ز ِلــف و ِ
شــده کــه در آن از  57گویــۀ تکبعــدی ،بهمنظــور ســنجش می ـزان
نگــرش عموم ـی بــه حیوانــات ،و از طیــف لیکــرت پنجدرج ـهای
ً
و گزینههــای کامــا موافقــم ( ،)5موافقــم ( ،)4متوســط
ً
( ،)3مخالفــم ( )2و کامــا مخالفــم ( ،)1بــرای نمرهگــذاری
پرســشنامه اســتفاده شــده اســت .در ایــن پرســشنامه،
گویههــای (،22 ،21 ،16 ،15 ،12 ،10 ،9 ،7 ،5 ،57 ،54 ،47
،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،32 ،31 ،29 ،28 ،27 ،24 ،23
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بررسیتأثیر آموزش طبیعتگردی در رفتار حمایت از حیوانات
و رفتار حفاظت از محیط زیست دانشآموزان

جدول  :1آمار توصیفی دادههای پرسشنامههای محیط زیست و حمایت از حیوانات
متغیر
محیط زیست
کنترل
حمایت از حیوانات
محیط زیست
آزمایش
حمایت از حیوانات

مرحله

میانگین

واریانس

انحراف معیار

پیشآزمون

75/46

39/49

6/28

پسآزمون

75/06

39/49

26/34

پیشآزمون

173/90

275/12

16/58

پسآزمون

175/25

208/35

14/43

پیشآزمون

74/0

46/13

6/79

پسآزمون

99/86

20/67

4/54

پیشآزمون

175/96

178/17

13/34

پسآزمون

182/56

223/63

14/95

مندرجــات جــدول  1نشــان میدهــد کــه تغیی ـرات فراوانــی
در دو مرحل��ۀ پیشآزم��ون و پسآزم��ون آزمایـ�ش رخ داده اس��ت،
بهطــوری کــه دادههــای پرســشنامههای محیــط زیســت در
گــروه آزمایــش از  74/0بــه  99/86و در گــروه کنتــرل از 75/46
بــه  75/06تغییــر کــرد .دادههــای پرســشنامههای حمایــت از
حیوانــات در دو مرحلــۀ پیشآزمــون و پسآزمــون نیــز در گــروه
آزمایــش از  175/96بــه  182/56و در گــروه کنتــرل از 173/90
بــه  175/25تغییــر یافــت .ازآنجاکــه مقــدار چولگــی و کشــیدگی
بـرای متغیرهــای تحقیــق در بــازۀ ( +2و  )-2قـرار داشــت ،دادههــای
مربــوط بــه فرضیــۀ اول ،یعنــی تأثیــر آمــوزش طبیعتگــردی در

رفتــار حمایــت از حیوانــات دانشآمــوزان ،توزیــع نرمــال داشــتند.
جدول  :2آزمون ِلون
آمار ِلون

درجۀ
آزادی 1

درجۀ
آزادی 2

سطح معناداری

کنترل

0/092

1

58

0/763

آزمایش

0/310

1

58

0/996

1. Levene’s Test

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

یافتهها
آمــار توصیفــی مربــوط بــه دادههــای پرســشنامههای
محیــط زیســت و حمایــت از حیوانــات و همچنیــن نتایــج آزمــون
ِلــون 1بــرای بررســی همگونــی واریانــس دادههــا بهترتیــب در
جدولهــای  1و  2ارائــه شــدهاند.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

 )45 ،44 ،43 ،42 ،40معکوسانــد .روایــی ابـزار تأییــد و پایایــی
آن بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/92بــرآورد شــده اســت.
در پرســشنامۀ «رفتــار حفاظــت از محیــط زیســت» از
پرســشنامۀ صالحــی و قائمــی اصــل ( )1392اســتفاده شــد کــه
واجــد  25گویــه بــود و رفتارهــای حفاظــت از محیــط زیســت را بــا
پنــج ُبعــد ســواد زیســتمحیطی ،نگــرش نویــن زیســتمحیطی،
رفتــار زیســتمحیطی ،شــناخت زیســتمحیطی خــاص و
آمــوزش زیســتمحیطی میســنجد و بــه صــورت طیــف
پنجدرج��های لیکـ�رت و گزینهه��ای خیلــی زیــاد ( ،)5زیــاد (،)4
متوســط ( ،)3کــم ( )2و خیلــی کــم ( )1نمرهگـ�ذاری میشـ�ود.
روایــی پرســشنامه را متخصصــان و افــراد خبــره بــا اســتفاده از
اعتبــار محتــوا تعییــن کردنــد .همچنیــن ،پایایــی ایــن پرس ـشنامه
بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/73بــرآورد شــد.
در ایــن مطالعــه ،گــروه آزمایــش در دورۀ آموزشــی
طبیعتگــردی یکماهــه شــامل  10جلســۀ آموزشــی  60دقیق ـهای
بــر مبنــای مؤلفههــای طبیعتگــردی در قالــب ســخنرانی ،بحــث
گروهــی ،بــارش فکــری ،نمایــش فیلــم ،مطالعــۀ کتــاب و بروشــور
و نمایــش اســاید شــرکت کردنــد و بــا ســرفصلهای زیــر آمــوزش
دیدنــد:

جاذبههــا و تفرجگاههــای آبــی ،چشــماندازها ،گلهــا
و گیاهــان دارویــی ،حیــات جانــوری ،زیســتگاهها و مناطــق
زیســتمحیطی ،آمــوزش و حفاظــت از طبیعــت ،آثــار و نتایــج
طبیعتگــردی و برخــورداری جوامــع محلــی و روســتایی از منابــع
طبیعــی آشــنا شــدند (حاجیپــور .)1392 ،ســپس ،یــک مــاه بعــد
ً
از اتمــام مداخلــۀ آموزشــی ،مجــددا پرس ـشنامۀ پژوهــش حاضــر
را تکمیــل کردن��د .پ�رـدازش آمـ�اری ب��ا کم��ک نســخۀ  22نرماف ـزار
ِاسپــی ِاس ِاس ( )SPSSانجــام شــد و ،بــرای تجزیهوتحلیــل
دادههــا ،بــا هــدف تعییــن توزیــع نرمــال دادههــا ،از آزمــون
کالموگروف ـ اســمیرنوف اســتفاده شــد .ب ـرای آزمــون فرضیههــای
پژوهــش و پاســخ بــه پرســشهای پژوهــش نیــز از روش آمــار
اسـ�تنباطی تحلیـ�ل کوواریانـ�س اسـ�تفاده شـ�د.
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ً
مطابــق جــدول  ،3معمــوال اگــر ســطح معنــاداری در آزمــون
ِلــون بیشــتر از  0/05باشــد ،میتــوان گفــت واریانــس گروههــا
تجانــس دارنــد .فــرض صفــر در ایــن آزمــون بــه ایــن معناســت کــه

واریانــس دو گــروه بــا هــم تجانــس دارد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه
ســطح معنــاداری جــدول کــه از  0/05بیشــتر اســت ،فــرض مقابــل
رد و فــرض صفــر قبــول میشــود.

جدول :3کوواریانس در دو مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه کنترل و آزمایش
اضطراب

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربع

F

سطح معناداری

پیشآزمون

103/89

1

103/89

0/477

0/013

گروه

839/74

1

839/74

3/853

0/005

خطا

12423/84

57

217/96

مجموع

1933822/25

60

a. R Squared = .068
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

دارد کــه نشــان میدهــد آمــوزش بــه گــروه آزمایــش در حمایــت از
حیوانــات مؤثــر بــوده اســت.
فرضیــۀ اول :آمــوزش طبیعتگــردی در رفتــار حفاظــت
از محیــط زیســت دانشآمــوزان تأثیــر دارد .در جــدول ،4
نرمالبــودن دادههــا در حفاظــت از محیــط زیســت تعییــن شــده
اســت.

مقــدار  Fتأثیــر متغیــر همپــراش را نشــان میدهــد
( )0/477کــه مقــداری معنــادار اســت؛ زیـرا احتمــال آن ()0/013
از ســطح معنــادار 0/05کوچکتــر اســت .مقــدار  Fتحــتتأثیــر
متغیــر مســتقل بــه می ـزان  3/853مــی باشــد کــه معنــادار اســت،
یعنــی پــس از حــذف تأثیــر پیشآزمــون ،پــس از آمــوزش،
اختــاف معنــاداری بیــن میانگیــن نمــرات در پسآزمــون وجــود

جدول  :4نتایج بررسی نرمالبودن توزیع دادها

کنترل

آزمایش

کشیدگی

انحراف

چسبندگی

تعداد

میانگین

پیشآزمون

30

75/46

6/28

پسآزمون

30

75/06

26/34

-0/533

پیشآزمون

30

74/0

6/79

-0/157

0/427

پسآزمون

30

99/86

4/54

-0/117

0/427

بــا توجــه بــه جــدول ،چــون مقــدار چولگــی و کشــیدگی
متغیرهــای تحقیــق در بــازۀ ( +2و  )-2ق ـرار دارد ،احتمــال توزیــع

معیار

آماری

خطا

آماری

خطا

0/427

0/427

-0/033

0/833

0/427

0/215

0/833

1/710

0/833

-0/530

0/833

نرمــال وجــود دارد .در جــدول  ،5همگونــی واریانــس بــا اســتفاده
از آزمــون ِلــون بررســی شــده اســت.

جدول  :5آزمون ِلون
آمار لون

DF1

DF2

سطح معناداری

کنترل

0/079

1

58

0/925

آزمایش

0/089

1

58

0/771

بررسیتأثیر آموزش طبیعتگردی در رفتار حمایت از حیوانات
و رفتار حفاظت از محیط زیست دانشآموزان

جدول :6کوواریانس در دو مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه کنترل و آزمایش
ارزیابی رفتاری

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

میانگین مربع

F

سطح معناداری

پیشآزمون

14/526

1

14/526

0/614

0/007

گروه

9025/07

1

9025/07

381/396

0/000

خطا

1348/80

57

23/66

مجموع

469614/00
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اگــر ســطح معنــاداری در آزمــون ِلــون بیشــتر از  0/05باشــد،
میتــوان گفــت واریانــس گروههــا بــا هــم تجانــس دارد .فــرض
صفــر (پــوچ) در ایــن آزمــون بــه ایــن معناســت کــه واریانــس دو
گــروه بــا هــم تجانــس دارد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری

جــدول ،کــه از  0/05بیشــتر اســت ،فــرض مقابــل رد و فــرض
صفــر پذیرفتــه میشــود .در جــدول  ،6فرضیــۀ آزمــون تحلیــل
کوواریانــس در مرحلــۀ پیشآزمــون و پسآزمــون اســتفاده شــده
اســت:
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a. R Squared = .873

جدول  :7کوواریانس اثربخشی آموزش طبیعتگردی در رفتار حفاظت از محیط زیست

متغیر

مجموع
مجذورات

درجۀ
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

توان
آماری

اندازۀ اثر

سواد زیستمحیطی

510/41

1

510/41

84/96

0/000

0/55

0/53

نگرش نوین زیستمحیطی
)عام(

375/00

1

375/00

53/36

0/000

0/59

0/57

رفتار زیستمحیطی

375/00

1

375/00

45/31

0/0001

0/68

0/62

شناخت زیستمحیطی
خاص

1325/47

1

299/26

58/69

0/000

0/79

0/76

آموزش زیستمحیطی

303/75

1

303/75

71/374

0/000

0/65

0/69

بــا کنتــرل پیشآزمــون ،بیــن افــراد گــروه آزمایــش و گــروه
کنتــرل ( )p>0/01تفــاوت معنــاداری وجــود دارد .بــه عبــارت
دیگــر ،بــا توجــه بــه میانگیــن نمــرات ســواد زیســتمحیطی،
نگــرش نویــن زیســتمحیطی (عــام) ،رفتــار زیســتمحیطی،
شــناخت زیســتمحیطی خــاص و آمــوزش زیســتمحیطی
در افــراد گــروه آزمایــش در مقایســه بــا میانگیــن نمــرات همیــن
خردهمقیاسهــا در گــروه کنتــرل ،میتــوان گفــت كــه آمــوزش
طبیعتگــردی بهترتیــب بــا انــدازۀ اثــر ،0/62 ،0/57 ،0/53

 0/76و  0/69و تــوان آمــاری  0/68 ،0/59 ،0/55و  0/79معنــادار
بــوده و باعــث افزایــش رفتــار حفاظــت از زیس ـتمحیطی در بیــن
دانشآمــوزان گــروه آزمایــش شــده اســت .بنابرایــن ،براســاس ایــن
پژوهــش ،آمــوزش طبیعتگــردی در رفتــار حفاظــت از محیــط
زیســت مؤثــر اســت.
فرضیۀ اصلی :آموزش طبیعتگردی در رفتار حمایت از
حیوانات و رفتار حفاظت از محیط زیست دانشآموزانتأثیر دارد.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

مقــدار Fتأثیــر متغیــر همپ ـراش را نشــان میدهــد ()0/614
کــه مقــداری معنــادار اســت؛ زیـرا احتمــال آن ( )0/007از ســطح
معنــادار  0/05کوچکتــر اســت  .مقــدار Fتأثیــر متغیــر مســتقل
 381/396معنــادار اســت .یعنــی پــس از حــذفتأثیــر پیشآزمــون،
اختــاف معنــاداری بیــن میانگیــن نمـرات دو مرحلــه وجــود دارد که

نشــان میدهــد آمــوزش بــه گــروه آزمایــش در حفاظــت از محیــط
زیســت مؤثــر بــوده اســت.تأثیــر طبیعتگــردی در مؤلفههــای
رفتــار حفاظــت از محیــط زیســت در جــدول  7بررســی شــده
اســت.
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جدول  :8نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیره
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نوع آزمون

مقدار

DF
فرضی

DF
خطا

F

P

اندازۀ اثر

توان
آماری

اثر پیالیی

0/483

3

56

25/657

0/000

0/99

1

المبدای ویلکز

0/517

3

56

25/657

0/000

0/99

1

اثر هاتلینگ

0/933

3

56

25/657

0/000

0/99

1

بزرگترین ریشه روی

0/933

3

56

25/657

0/000

0/99

1

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

براســاس جــدول  ،8بــا توجــه بــه المبــدای ویلکــز ،1اثــ ر
هاتلینــگ 2،بزرگتریــن ریشــۀ روی 3و اثــر پیالیــی 4بــا مقــدار
 F =25/657و ســطح معنــاداری  ،0/000کــه کمتــر از 0/05
اســت ،بــه احتمــال  99درصــد ،تفــاوت در نمــرات پسآزمــون
حمایــت از حیوانــات و حفاظــت از محیــط زیســت در گــروه
آزمایــش پــس از آمــوزش طبیعتگــردی وجــود دارد .بنابرایــن
فرضیــۀ اصلــی پژوهــش تأییــد شــده اســت.
بحث و نتیجهگیری
یافتههــا نشــان میدهنــد کــه آمــوزش طبیعتگــردی
در رفتــار حمایــت از حیوانــات و رفتــار حفاظــت از محیــط
زیســت دانشآمــوزانتأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .بــه عبــارت
دیگــر ،افــرادی کــه آموزشهــای زیســتمحیطی در خصــوص
طبیعتگــردی میبیننــد در مقابــل بــروز رفتــار حمایــت از
حیوانــات و رفتــار حفاظــت از محیــط زیســت تعهــد بیشــتری
دارنــد .نتایــج پژوهشهــای حبیبپــور مهربــان و افشــاری
اســفیدواجانی ( ،)1392ســلیمی و نــوری ( ،)۱۳۹۵الهامــیراد
و همــکاران ( ،)1392احمــدی و ابیضــی ( ،)1396رحمانــی و
عباسنــژاد حقیقــی ( ،)1395رحیمپــور و حاجیپــور (،)1392
ســینکلر و فیلیپــس (،)2019
پیــرون و همــکاران (،)2019
ِ
رویــز (َ ،)2017مکــی و همــکاران ( ،)2016ژانــگ و همــکاران
( )2014و آزادخانــی و همــکاران ( )1397نیــز بهطــور کلــی
نشــان دادنــد کــه شــناخت دانشآمــوزان دربــارۀ مســائل عــام و
خــاص زیســتمحیطی کــم اســت و ســواد زیســتمحیطی در
رفتــار زیســتمحیطی افــرادتأثیــر مثبــت دارد .همچنیــن ،بیــن
رفتارهــای زیســتمحیطی بــا ویژگیهــای مســئولیتپذیری آنــان
رابطــه وجــود دارد.
ســلیمان پورعمــران و همــکاران ( ،)1392در پژوهــش
خــود کــه نتایــج ایــن پژوهــش را تأییــد میکنــد ،بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه آمــوزش زیســتمحیطی در حفاظــت محیــط
1. Wilk’s Lamda
2. Hotelling’s Trace
3. Roy’s Largest Root
4. Pillat’s Trace

زیســتتأثیــر مســتقیم و مثبــت دارد و نظــام آموزشــی کشــور
میتوانــد در ایــن زمینــه بســیار تعیینکننــده باشــد .بــرای تبییــن
بیشــتر یافتههــای پژوهــش حاضــر ،میتــوان گفــت کــه ناآگاهــی
در قلــب بحــران محیــط زیســت نهفتــه اســت .آمــوزش محیــط
زیســت بایــد رفتارهــای دوســتدار محیــط زیســت را آمــوزش دهــد
و درنهایــت بتوانــد ،بــا تغییــر الگوهــای رفتــاری ،بــه حفــظ تنــوع
زیســتی و رفــاه محیطــی انســان کمــک کنــد (Ahmad et al.,
 .)2019دوران کودکــی دورهای حســاس و مهــم بــرای آمــوزش
مســائل زیس ـتمحیطی و احت ـرام بــه محیــط زیســت بــه کــودکان
اســت ( .)Elliott & Young, 2016ایــن آمـ�وزش بـ�ه کـ�ودکان
کمــک میکنــد ،بــا واکنــش بــه تغییــرات ،تأثیــری ســازنده در
بهبودبخشــیدن بــه زندگــی و حفاظــت از محیــط زیســت داشـ�ته
باشــند و ،بــا یادگیــری اخــاق انســانی و کســب دانــش ،ارزشهــا،
نگرشهــا و مهارتهــای علمــی الزم بتواننــد ،بــا شــیوهای
مســئوالنه و مؤثــر ،بــه پیشبینــی و حــل مســائل زیســتمحیطی
و مدیریــت آنهــا بپردازنــد (قضــاوی و لیاقتــدار .)1387 ،بنابرایــن،
آموزشهــای زیســتمحیطی ،از جملــه آمــوزش طبیعتگــردی،
بــرای باالبــردن ســطح آگاهیهــای افــراد و شــناخت وظایفشــان
در مقابــل محافظــت از محیــطزیســت و طبیعــت اط ـراف خــود
و همچنیــن شــناخت حقــوق حیوانــات و رفتــار حمایــت از آنــان
الزم اســت.
ایــن مســئله کــه در آینــده چــه اتفاقــی بـرای محیــط زیســت
ً
رخ خواهــد داد بــه انســانها بســتگی دارد ،امــا تقریبــا همــۀ
پیشبینیهــا حاکــی از آن اســت کــه رونــد رشــد منفــی طبیعــت
تــا ســال  ۲۰۵۰و پــس از آن ادامــه خواهــد داشــت و راهــی کــه
جلــوی فاجعــۀ زیســتمحیطی را خواهــد گرفــت ،بهزعــم
دانشــمندان« ،تغییـرات بنیادیــن» اســت؛ تغییراتــی کــه بــه کیفیــت
زندگــی وتأثیــر پایــدار در محیــط زیســت توجــه دارنــد .ایــن
تغییــرات اساســی مبتنــی بــر ِاعمــال تغییراتــی در ســبک زندگــی
و مصرفگرایــی مفــرط و تخریــب طبیعــت اســت کــه تکتــک
شــهروندان در آن تأثیرگذارنــد .بــه عبارتــی ،شــهروندان ،بهمنزلــۀ
مصرفکننــده ،بــا تغییــر ســبک زندگــی خــود میتواننــد در
سیاســتهای کنونــی تغییــر ایجــاد کننــد.

بررسیتأثیر آموزش طبیعتگردی در رفتار حمایت از حیوانات
و رفتار حفاظت از محیط زیست دانشآموزان
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ســازمان ملــل در گ ـزارش اخیــر خــود تأکیــد کــرده اســت
کــه دولتهــا در مســیر دســتیابی بــه اهــداف «طــرح 2020
حفــظ تنــوعزیســتی» ب ـرای حفاظــت از انــواع گونههــای گیاهــی
و جانــوری ناموفــق عمــل کردهانــد و بــر ضــرورت مقابلــه بــا
جنایــت علیــه حیــات وحــش و کاهــش تعــداد گونههــای زیســتی،
کــهتأثیــر چشــمگیری در شــرایط اقتصــادی ،زیســتمحیطی و
اجتماعــی انســان دارنــد ،تأکیــد کــرده اســت .در ایــن گـزارش بیــان
شــده اســت کــه ،اگرچــه تــاش دولتهــا در ایــن زمینــه افزایــش
یافتــه اســت ،ب ـرای دســتیابی بــه اهــداف یادشــده در ایــن برنامــه
کافــی نیســت .گنجانــدن ارزشهــای تنــوع زیســتی در نظامهــای
آموزشــی میتوانــدتأثیــر چشــمگیری در بهبــود ایــن وضعیــت
داشــته باشــد.
بهزیســتی حیوانــات بــه معنــای مطالعــۀ علمــی دربــارۀ
وضعیــت رفــاه حیوانــات اســت کــه هــدف آن بررســی نحــوۀ
احســاس حیوانــات از رفتــار انســانها بــا آنهــا ،عملکــرد غــدد
درونریــز یــا عالئــم ســامت جســمی آنهاســت .در ایــن مطالعــه،
عواملــی بررســی میشــوند کــه در کاهــش وضعیــت یــا بهبــود
وضعیــت رفاهــی حیوانــات مؤثرنــد (Kreger & Hutchins,
 .)2010طبیعتگــردی آموزشمحــور و دانشمحــور تأثیــر
بســزایی در شــکلگیری رفتارهــای حفاظــت از محیــط زیســت
دارد .در ایــن میــان ،دانشآمــوزان نیــز در حفاظــت از محیــط
زیســت بســیار اثرگذارنــد .بهتــر اســت طبیعتگــردی در قالــب
آموزشهــای مــدون بــه کلیــۀ اقشــار آمــوزش داده شــود تــا باعــث
ترویــج بیشــتر رفتارهــای حفاظــت از محیــط و حمایــت از حیوانات
شــود؛ چراکــه ب ـرای ادامــۀ حیــات بشــر بایــد کلیــۀ اف ـراد جامعــه،
بــا هــر ســطح تحصیــات ،از آمــوزش محیــط زیســت بهرهمنــد
شــود .در دورۀ آمــوزش عمومــی ،انتظــار جامعه از مدرســه آن اســت
کــه از نســل فــردای جامعــه شــهروندانی مفیــد و دوســتدار طبیعــت
بســازد .آمــوزش ایــن مهارتهــا میتوانــد بــه صــورت برگــزاری
اردو در مناطــق طبیعــی و بکــر و دورههــای آموزشــی طبیعتگــردی
باشــد تــا کنجــکاوی و مســئولیتپذیری آنــان در مقابــل حفــظ
محیــط زیســت و حیــات وحــش برانگیختــه شــود .دانشآمــوزان
از روشهــای آموزشــی مبتنــی بــر بــازی و تفریــح و فوقبرنامــه
اســتقبال میکننــد .روشهــای آمــوزش خــارج از کالس درس،
بازدیدهــا ،گــردش علمــی و اردوهــا از جملــۀ ایــن روشهــای
تدریسانــد .ایــن روشهــا ،بنــا بــه ماهیــت فعــال و خودانگیختـهای
کــه دارنــد ،بــا روحیــات و عالیــق کــودکان و نوجوانــان ســازگارند و
بهســادگی میتــوان مهارتهــا ،مفاهیــم و موضوعــات گوناگــون را
از ایــن طریــق بــه آنهــا آمــوزش داد ،بهویــژه اگــر ایــن آموزشهــا
بــا تغییــر باورهــا و ارزشهــا و فرهنگســازی همــراه باشــند .بــا
کمــک ایــن آموزشهــا ،میتــوان باورهــای نادرســت را تغییــر داد
و حساســیتهای زیس ـتمحیطی را بیــدار کــرد و رفتــار حفاظــت
از محیــط زیســت را بهخوبــی بــا طبیعتگــردی همــراه کــرد و،

بــا روشهــای مشــاهدهای و الگودهــی ،مراقبــت از همــۀ عناصــر
طبیعــی بهویــژه گیاهــان و جانــوران و احت ـرام بــه آنهــا را از طریــق
ایــن دســته از آموزشهــای غیررســمی تکمیــل کــرد.
راهبردهــای آموزشــی مناســب و آموزشهــای مســتمر
و هــدفدار بــرای آمــوزش طبیعتگــردی بــه دانشآمــوزان و
آشــناکردن آنهــا بــا حقــوق حیوانــات و گیاهــان و چگونگــی
مراقبــت و حفاظــت از آنهــا باعــث میشــود تــا از آگاهیهــای
زیس ـتمحیطی بهرهمنــد شــوند و رویکــرد مناســبی در مقابــل ایــن
عناصــر طبیعــت اتخــاذ کننــد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه یافتههــای
فرضیــۀ اصلــی ،پیشــنهاد میشــود بــر اصــل پنجاهــم قانــون
اساســی در نظامهــای آموزشــی تأکیــد و حفاظــت از محیــط
زیســت وظیفــۀ عمومــی تلقــی شــود.
از مهمتریــن راهکارهــای حفاظــت از محیــط زیســت
و جلوگیــری از تخریــب و آلودگــی آن میتــوان بــه مــواردی
ماننــد اســتفاده از روشهــا و اقدامــات مناســب بــرای آمــوزش
بــه شــهروندان ،بهویــژه بــه دانشآمــوزان ،تدویــن مقــررات و
قوانیــن (ب ـرای توجــه بــه حقــوق قانونــی و کیفــری زیس ـتمحیطی
و آگاهــی از آن) ،نشــاندادن رفتارهــای مطلــوب و پیامدهــای
رفتارهــای نامطلــوب زیســتمحیطی در طبیعتگــردی از طریــق
آموزشوپــرورش و رســانهها ،فراهمکــردن عوامــل بسترســاز
بـرای بــروز رفتارهــای حفاظــت از محیــط زیســت از جملــه نحــوۀ
گــردش در پارکهــای ملــی و مناطــق حفاظتشــده و جلوگیــری
از شــکارهای بیرویــه اشــاره کــرد .در پایــان ،پیشــنهادهای دیگــری
در زمینــۀ تغییــر رفتــار حفاظــت از محیـط زیســت در دانشآمــوزان
و شــهروندان ارائــه میشــوند:
 .1برگــزاری کارگاههایــی توســط ســازمان حفاظــت از
محیــط زیســت بـرای آمــوزش حفاظــت پایــدار از تنــوع زیســتی در
مــدارس.
 .2فراهمکــردن زیرســاختهای الزم بــرای شــکلگیری
طبیعتگــردی ســازگار بــا توســعۀ پایــدار در جوامــع محلــی.
 .3برگــزاری تورهــا و برنامههــای پیــادهروی در طبیعــت
بهطــور متنــاوب و گســترده ب ـرای آشــنایی و آشــتی دانشآمــوزان و
شــهروندان بــا طبیعــت.
 .4طراحــی آموزشهــای حرف ـهای ب ـرای معلمــان و مدی ـران
بهمنظــور تقویــت مهارتهــای موردنیــاز بــرای حفاظــت از
محیــط زیســت.
 .5طــرح قوانیــن و مقــررات و آمــوزش فرهنــگ حفاظــت از
محیــط زیســت بــه بازدیدکننــدگان طبیعــت از طریــق آموزشهــای
رســمی ،رســانهها و ایجــاد حساســیت بــه اکوسیســتم بــا کمــک
بازیهــای آموزشــی متناســب بــا طبیعتگــردی.
 .6ایجــاد باورهــا و نگرشهــای نویــن زیســتمحیطی از
طریــق نظامهــای آموزشــی.
 .7الگوســازی رفتــار پایــدار از طریــق معلمــان و ترویــج
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ارزشهــای نوعدوســتانه در مقابــل ارزشهــای خودخواهانــه
و مصرفکننــده و فردگــرا و همچنیــن ترویــج آمــوزش حقــوق
حیوانــات و اخــاق زیســتی و تعریــف حریــم شــخصی بــرای
حیوانــات.
 .8برگ ـزاری همایــش ،میزگــرد و جلســات پرســش و پاســخ
بهمنظــور آموزشهــای رســمیدر زمینــۀ محیــط زیســت و توســعۀ
پایــدار توســط رســانههای جمعــی ،مســئوالن و صاحبنظــران
امــر تعلیموتربیــت.
 .9طراحــی برنامههــای درســی رســمی بهمنظــور ارتقــای
آموزشهــای زیســتمحیطی از جملــه آمــوزش طبیعتگــردی.
 .10طراحــی دورههــای آموزشــی بــرای اولیــا در زمینــۀ
نگهــداری از حیوانــات و گیاهــان و رفتــار معقوالنــه بــا طبیعــت و
حفاظــت از محیــط زیســت.
 .11تبلیغــات در خصــوص آمــوزش طبیعتگــردی پایــدار
از طریــق رســانهها و برنامههــای متنــوع دیگــر.
 .12برگــزاری دورههــای آمــوزش ضمــن خدمــت بــه
معلمــان در ایــن زمینــه.
 .13برگــزاری مســابقات کتابخوانــی در زمینــۀ
آموزشهــای طبیعتگــردی بــرای دانشآمــوزان و اولیــا.
منابع
آزادخانــی ،پاکــزاد ،ســاداتنژاد ،معصومــه و شــرفخانی ،جعفــر
( .)1397بررســی نقــش آموزشهــای زیســتمحیطی در
رفتارهــای حفاظــت از محیــط زیســت در بیــن دانشآمــوزان
دخترانــۀ شــهر ایــام .فصلنامــۀ انســان و محیــط زیســت،
.153-139 ،)1(16
احمــدی ،عبدالجــواد و ابیضــی ،فاطمــه ( .)1396رابطــۀ رفتارهای
مربــوط بــه ســامت فــردی بــا رفتارهــای حفاظــت از محیط
زیســت و بعــد بــا وجدانبــودن شــخصیت .پایاننامــۀ
کارشناســی ارشــد روانشناســی عمومــی ،دانشــگاه
بینالمللــی امــام خمینــی (ره).
الهامــیراد ،اعظــم ،میکائیلــی ،علیرضــا و جمــال آبــادی ،جــواد
( .)۱۳۹۲اث ـرات مثبــت گردشــگری طبیعــت بــر حفاظــت
حیــات وحــش .دومیــن همایــش ملــی گردشــگری و
طبیعتگــردی ای ـران زمیــن ،همــدان ،شــرکت هماندیشــان
محیــط زیســت فــردا.
جــوادی ،محســن و مســعودی ،اصغــر ( .)1391بررســی تطبیقــی
رفتــار بــا حیوانــات در اخــاق اســامی و اخــاق ســکوالر
غربــی .پایاننامــۀ دکتــری معــارف اســامی ،دانشــگاه
قــرآن و حدیــث.
جهانیــان ،منوچهــر و زنــدی ،ابتهــال ( .)1392اکوتوریســم .تهران:
انتشــارات جهاد دانشــگاهی.

حبیبپــور مهربــان ،ســپیده و افشــاری اســفیدواجانی ،فــروغ
( .)۱۳۹۲بررســی تأثیــر طبیعتگــردی بــر پارکهــای
جنگلــی .اولیــن همایــش ملــی مدیریــت گردشــگری،
طبیعتگــردی و جغرافیــا ،همــدان ،انجمــن ارزیابــان
محیــط زیســت هگمتانــه.
حجتــی ســیاح ،مریــم و خدابخشــی کوالیــی ،آناهیتــا (.)1395
اثربخشــی آمــوزش گروهــی محیــط زیســت بــر نگــرش
و آگاهیافزایــی زیســتمحیطی دانشآمــوزان دختــر
دبســتانی شــهر تهــران .نشــریۀ پرســتاری کــودکان،)3(2 ،
.8-1
حدادینیــا ،ســمیه و دانــهکار ،افشــین ( .)1391اولویتبنــدی
معیارهــای طبیعتگــردی در اکوسیســتمهای بیابانــی و
نیمهبیابانــی بــا روش دلفــی .نشــریۀ جغرافیــا و آمایــش
شــهری.30-17 ،)3(2 ،
خوشــیاری حاجــی بابــا ،رزاق و مجــدی ،علــی ( .)1392حمایــت
از حیوانــات در قوانیــن ایـران و اســناد بینالمللــی .فصلنامــۀ
حقوق پزشــکی.192-171 ،)26(7 ،
رحمانــی ،بیــژن و عباسنــژاد حقیقــی ،مریــم (.)1395
نظرســنجیتأثیــر گردشهــای آموزشــی دانشآمــوزان در
حفاظــت محیــط زیســت (مطالعــۀ مــوردی دانشآمــوزان
دختــر متوســطۀ اول ناحیــۀ  3کــرج) .پایاننامــۀ کارشناســی
ارشــد جغرافیــا ،دانشــگاه آزاد اســامیتهــران مرکــزی.
رحیمپــور ،علــی و حاجیپــور ،زهــرا ( .)1392آمــوزش
طبیعــت و طبیعتگــردی (اکوتوریســم) در دورۀ متوســطۀ
نظــری (راهنمایــی و دبیرســتان) بــر نگــرش دانشآمــوزان.
پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد طبیعتگــردی ،دانشــکدۀ
علــوم گردشــگری دانشــگاه علــم و فرهنــگ.
رمضانــی قوامآبــادی ،محمدحســین ( .)1391بررســی راهبــردی
آمــوزش حفاظــت از محیــط زیســت در ایــران .فصلنامــۀ
راهبــرد.257-233 ،)65(21 ،
زارع بیدکــی ،محمــد ،رضائیــان ،محســن و علــی،پــوران (.)1391
مــروری بــر جنبههــای اخالقــی در پژوهشهــای حیوانــی.
مجلۀ دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان.598-575 ،)6(11 ،
زمانــیمقــدم ،افســانه و ســعیدی ،مهدیــه ( .)1392بررســی
تأثیــر آمــوزش محیــط زیســت بــر ارتقــای دانــش،
نگــرش و مهــارت معلمــان مقطــع ابتدایــی منطقــۀ 12
آموزشوپــرورش تهـران .فصلنامــۀ آمــوزش محیــط زیســت
و توســعۀ پایــدار.30-19 ،)3(1 ،
ســرباز ،ســمیرا ،ســتوده ،احــد و رحیمــی ،مهــدی (.)1395
بررســیتأثیــر آمــوزش محیــط زیســت بــر بهبــود نگــرش
دانشآمــوزان ابتدایــی نســبت بــه حقــوق حیوانــات.
فصلنامــۀ آمــوزش محیــط زیســت و توســعۀ پایــدار،)2(5 ،
.33-25

بررسیتأثیر آموزش طبیعتگردی در رفتار حمایت از حیوانات
و رفتار حفاظت از محیط زیست دانشآموزان
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ســلیمان پورعمــران ،محبوبــه ،یارمحمدیــان ،محمدحســین و
کشــتی آرای ،نرگــس ( .)1392آمــوزش زیســتمحیطی و
جایــگاه آن در برنامــۀ درســی دورۀ متوســطۀ نظــام آموزشــی.
پژوهشنامــۀ تربیتــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بجنــورد،
.20-1 ،)34(8
ســلیمی ،ســحر و نــوری ،ســیدعلی ( .)۱۳۹۵بررســی تأثیــر
طبیعتگــردی بــر تاالبهــا .اولیــن کنفرانــس ملــی
رویکردهــای معمــاری و شهرســازی پیــشرو ،کرمانشــاه،
ی واحــد کرمانشــاه.
دانشــگاه آزاد اســام 
شــمالیزاده ،فرخنــده ،دشــتی ،ســیده ســولماز و حمــادی ،کاظــم
( .)1394تحلیــل و ارزیابــی پتانســیل و راهبردهــای توســعۀ
طبیعتگــردی در دریاچــۀ ســد دز بــا اســتفاده از روش
فریمــن .فصلنامــۀ اکوبیولــوژی تــاالب.20-5 ،)25(7 ،
صالحــی ،صــادق و قائمــیاصــل ،زه ـرا ( .)1392بررســی رابطــۀ
آمــوزش زیســتمحیطی و رفتارهــای حفاظــت از محیــط
زیســت (مطالعــۀ مــوردی :دانشآمــوزان دبیرســتانهای
دخترانــۀ شــهر بابــل) .فصلنامــۀ آمــوزش محیــط زیســت و
توســعۀ پایــدار.79-67 ،)3(1 ،
صالحــی ،صــادق ( .)1390رفتارهــای زیســتمحیطی ،دانــش
زیسـتمحیطی و تحصیــات .مجلــۀ علــوم تربیتــی دانشــگاه
شــهید چمــران اهــواز.220-201 ،)2(6 ،
قضــاوی ،منصــوره و لیاقتــدار ،جــواد ( .)1387تحلیــل محتــوی
کتابهــای علــوم تجربــی دورۀ ابتدایــی از لحــاظ توجــه
بــه معضــات زیســتمحیطی .فصلنامــۀ تعلیــم و تربیــت،
.152-127 ،)98(1
قیاســی ،جاللالدیــن و شــکربیگی ،زهــرا ( .)1392بررســی
تطبیقــی رفتارهــای خشــونتآمیز نســبت بــه حیوانــات
اهلــی در حقــوق ایــران و فرانســه .پایاننامــۀ کارشناســی
ارشــد حقــوق جــزا و جرمشناســی دانشــگاه قــم.
یزاده ،حامــد ( .)1389رفتــار بــا حیــوان
کرمــی ،محمــد و نقــ 
آزمایشــگاهی از منظــر قــرآن .مجلــۀ اخــاق و تاریــخ
پزشــکی.30-25 ،)1(4 ،
کریمیفــرد ،طاهــره ( .)1395بررســی عوامــل مؤثــر بــر رفتارهــای
حفاظتــی محیــط زیســت گردشــگران داخلــی و خارجــی.
پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه پیــام نــور مرکــز
شــیراز.
میبــودی ،حســین ،امیــدوار ،بابــک ،عنایتــی ،اشرفالســادات و
رشــیدی ،ســحر ( .)1392آیــا نــوع مدرســه در آگاهیهــای
محیــط زیســتی دانشآمــوزان ابتدایــی تفــاوت ایجــاد
میکنــد؟ فصلنامــۀ آمــوزش محیــط زیســت و توســعۀ
پایــدار.19-11 ،)4(1 ،
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