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 ده:یچک
 بـا  ارتبـاط  در شـیعی  فقه مباحثتأثیر آموزش «هدف از این پژوهش تعیین 

 زیسـتی محـیط  رفتـار  و نگـرش  ،آگـاهی  میـزان  بـر  درختـان  و انگیاهـ 
. نوع پژوهش، کاربردي است و از لحاظ روش اجـرا، نیمـه   است »یاندانشجو

 آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه مداخله و شاهد اسـت. 
ی واحـد  اسـالم نفر از دانشجویان دانشـگاه آزاد   40شامل  موردمطالعهنمونه 

 طـور بـه تهران جنوب است که به روش نمونه در دسترس انتخـاب شـدند و   
نفـر،   20تصادفی ساده در قالب دو گروه مداخله و شاهد به تعـداد هـر یـک    

و  شامل آموزش تلفیـق مباحـث دینـی    گرفتهانجامي شدند. مداخله بندگروه
فقه شیعی مربوط به گیاهان و درختان براي دانشجویان گـروه آزمـایش بـه    

ماهه است. براي هر دو گروه پیش آزمـون   3ساعت، طی یک دوره  8میزان 
هـاي محقـق   ها، پرسش نامـه و پس آزمون انجام گرفت. ابزار گردآوري داده

از طریـق افـراد متخصـص    آنهـا  روایـی صـوري و محتـوایی    ساخته بود که 
استادان علوم قرآن و حدیث، فقه و حقـوق اسـالمی و الهیـات     ،زیستیطمح

 20با اجراي آزمایشی بر روي یک گـروه   ها نیزپرسشنامه پایایی تأیید شد و
بـراي   74/0 براي آگاهی، 78/0معادل  کرونباخ که آلفاي از استفاده نفري و
با اسـتفاده از  ها . تجزیه و تحلیل دادهآمد به دستبراي رفتار  82/0 ونگرش 

اسـتنباطی   و انحراف اسـتاندارد) و آمـار   نیانگیم هاي توصیفی (فراوانی،آماره
مسـتقل صـورت گرفـت. بـر اسـاس نتـایج        tوابسـته و   tهـاي  چون آزمون

هاي آماري، آموزش مباحث فقه شیعی مـرتبط بـا حفاظـت گیاهـان و     آزمون
ی گـروه مداخلـه   زیسـت درختان بر هر سه متغیر آگاهی، نگرش و رفتار محیط

 .تأثیر مثبت و معناداري داشت

 
آموزش، احادیث، احکام و قواعد فقه شیعی، درختان  :يدیکل يهاواژه

 .زیستیو گیاهان، آگاهی، نگرش و رفتار محیط
 

 

Abstract: 
The purpose of this study was to determine “The Effect 
of Education on Shiite jurisprudential issues in the Field 
of Plants and Trees on students' Environmental 
Knowledge, Attitude, and Behavior. The type of 
research is an applied method, and this study was carried 
out using a semi-experimental method in the form of 
pre-test and post-test of two intervention and control 
groups. The sample consisted of 40 Students of the 
Islamic Azad University of Tehran Branch who were 
selected by available sampling method and were 
randomly assigned to two intervention and control 
groups of 20 people each. The intervention included 
training the integration of religious discussions and 
Shiite jurisprudence related to plants and trees to the 
students of the experimental group for 8 hours, over a 
three-month period. For both groups, pretest and posttest 
were performed. The data collection tool was a 
researcher-made questionnaire. Experts confirmed its 
content validity in the field of environment, Quran and 
Hadith scholars, jurisprudence and Islamic law and 
theology. The reliability of the questionnaires was also 
tested by performing a test on a group of 20 and using 
Cronbach's alpha, which was 0.78 for Awareness, for the 
attitude of 0.74 and 0.82 for behavior. Data analysis was 
performed using descriptive statistics (frequency, mean 
and standard deviation) and inferential statistics such as 
dependent t and independent t-tests. Based on the results 
of statistical tests, the teaching of Shiite jurisprudence 
issues related to the protection of plants and trees on all 
three variables had a positive and significant effect on 
environmental awareness, attitude, and behavior of the 
intervention group. 
 
Keywords: education, Hadiths, Shiite Jurisprudence and 
Rule, Trees and Plants, Environmental Awareness, 
Attitude and Behavior. 
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 مقدمه
در دامـن   رقم زد که ياگونهداوند متعال سرنوشت انسان را بهخ

طبیعت رشد کند. در مقابل، طبیعت را نیز طوري آفریـد کـه در   
و آرامش،  ه سازدخدمت انسان قرار گیرد. نیازهاي وي را برآورد

 آورلذت و شادي را برایش ارمغان آورد. لطافت و طراوت بهجت
نواز بلبل، سختی و صـالبت سـنگ، نرمـی و    گل، چهچه گوش

زاللی و روانی آب و  ،ت کوهقام يسستی خاك، بلندي و استوار
سـاز  که در خدمت انسان و زمینه هستند... همه از مواهب الهی 

اي از اعضـاي پیکـره   بقا و حیـات اوسـت. در ایـن میـان پـاره     
شــکوهمند طبیعــت، همچــون درخــت، جنگــل و مرتــع نقــش 

رو هر مقدار بر گسـتره  تري در زندگی انسان دارند. ازاینحساس
مبـارزه بـا آلـودگی هـوا      افزوده شـود،  ها و فضاهاي سبزجنگل
گیاهان، افزون بر اینکـه از منـابع مسـتقیم     .تر خواهد شدعینی

تنهـا منبـع    باشـند، پوشاك و دارو براي بشر می تأمین خوراك،
تغذیه حیوانات علـف خوارنـد کـه آنهـا نیـز بخـش عظیمـی از        

 بنـابراین ؛ سـازند ینیازهاي غذایی و پوشاك انسان را برآورده م
زیسـت سـالم نیازمنـد    انسان براي رشد و تعالی خود به محـیط 

زیسـت سـالم تمـام عوامـل درگیـر، در تعـادل       است. در محیط
هـاي  زیستی با یکدیگر قرار دارند. این تعـادل در محـیط  محیط

 طبیعی زمین، مثل آب، خاك و هوا به صورت خـدادادي نهفتـه  
. انسان زیست، بر هم زدن این تعادل استاست. تخریب محیط

زیست و خارج از ظرفیت، تعادل محیط هیرویبا دخل و تصرف ب
شـود. شـروع انقـالب    زند و باعث تخریـب آن مـی  را برهم می

صنعتی، تسلط انسان را بر طبیعت بیشتر کـرد و هرچـه احاطـه    
علـت عـدم    یافـت، همسـوي آن بـه   بشر بر طبیعت، فزونی می

ــت  ــاهی، منفع ــل،   آگ ــن قبی ــائلی از ای ــی و مس ــب طلب تخری
 ,.Mardani et al( کـرد زیسـت، افـزایش پیـدا مـی    محـیط 
زیسـتی را  هاي اخیر، بحران محیطدر سال به خصوص). 2016

تـوان مقایسـه کـرد. درواقـع     با هیچ مشکل جهانی دیگر، نمـی 
بر تمام مسائل عصر و سیاره مـا،   نیچننیتاکنون هیچ مشکلی ا

 ,.Mohammadi Ashnani et al(ت اثرگـذار نبـوده اسـ   
2008.( 

ــا ــدون شــک بحرآنه ــده محــیط يب زیســتی معاصــر، زایی
جـو و پیامـد نـاگوار    طلب، سـلطه نگر، توسعه هاي مادياندیشه

کالم معلول کژاندیشی یا جهالـت  ناپذیر و در یکاشتهاي سیري
 & Golshiri Esfahani( عملـی انسـان در جهـان اسـت    

Sarabi, 2010)(. زیسـت کـه در حـال حاضـر    بحران محیط، 

بحــران روحــی و اخالقــی  گیــر اکثــر کشورهاســت، ازیبــانگر
سرچشمه گرفته است. دین اسالم از طبیعت و جهان محیط بـر  

تواند انسان و خود انسان، تعریف مخصوص به خود دارد که می
راهگشاي حل معضالت  ،از طریق اصالح اخالقی و تربیتی بشر

در  سخن این است که زبان جدیـدي  .امروز باشد زیستی محیط
 ها و راهکارهـاي خـود را  ها، ضرورتحال تولد است که ظرفیت

مـذهب   داراست. این زبان جدید و راهکار نـو بایـد در فلسـفه و   
که  چرا ،ریشه داشته باشد و در آن بر شناخت انسآنها تأکید شود

شود و بالطبع انسآنها هرگونه تغییر و تحول از انسآنها شروع می
هــاي آن را مســتحکم رنــد و پایـه آوپایـداري را بــه وجـود مــی  

رو دیدگاه جدید در پایداري باید عالوه بر عوامـل  ازاین .کنندمی
اي فلسـفی را در  متوجه انسان باشد که خواه ناخواه وجهـه  ،یفن

ـ  ،ایران ما، در کشور ).Shahvali, 1997( ردیگیبرم الهـام   هب
 اي حفاظـت از هاي غنـی دینـی و فرهنگـی بـر    گرفتن از آموزه

زیست تأکید زیادي شده است. بـا ایـن وجـود، هنـوز بـا      طمحی
جـدي ماننـد آلـودگی هـوا در نـواحی       زیستیمحیطهاي چالش

از بین شهري، آلودگی منابع آبی، خاك، تخریب محیط طبیعی، 
رویـه از  ها به واسطه قطـع درختـان و اسـتفاده بـی    رفتن جنگل

حتی در زمان  ناآگاهخودآگاه یا  طوربهگیاهان و آلوده کردن آنها 
 کیـ چی. در هیممتعاقباً کاهش تنوع زیستی روبرو هستتفریح و 

زیسـت حکمـی مطـرح نشـده     از منابع اسالمی به عنوان محیط
اسـت ولـی بـدون تردیـد دربـاره آب، زمـین، پـاکی و ناپــاکی،        

سوزي و مسـائلی از ایـن قبیـل، آیـات، احادیـث و احکـام       آتش
را توان مقـررات دقیقـی   زیادي وجود دارد که به کمک آنها می

 ).Kiadaliri, 2016(زیست به دست آورد براي مسائل محیط
زیسـت در  طور که اشاره شد یکی از مسائل مهـم محـیط  همان

از درختان و گیاهان اسـت کـه بـه عنـوان      حفاظت حال حاضر،
 باشـند. یکی از منابع اصلی در صنایع، پاکیزگی هوا و تفریح می

 ،»متـاع زنـدگی  «یاهان گاه به عنوان قرآن کریم از درختان و گ
هاي بشري و گاه یعنی وسیله برآوردن نیازمندي» معیشت«گاه 

و تنوع و کثرت آنها را موجـب   ادکردهی» منشأ حیات«به عنوان 
نشاط و سرور آدمـی و نظـام هماهنـگ و مـوزون آن را نشـانه      

 إنّا صببنا الماء صـباً ثـم شـفقنا   « مانندتدبیر الهی دانسته است؛ 
األرض شقاً فأنبتنا فیها حباً و عنبـاً و قضـباً و زیتونـاً و نخـالً و     

 ،80 ،(عـبس » حدائق غلباً و فاکهه و اباً متاعاً لکـم و ألنعـامکم  
. پس یختنیهمانا ما باران را فرو ریختیم فرور) «32تا  25آیات 

زمین را با سر برآوردن گیاهان بشکافتیم و شـکافتنی. پـس در   
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انیدیم و انگور و سبزي و درخت زیتون و خرمـا و  ها رویآن دانه
اي باشد براي شـما و  پردرخت و میوه و علف تا بهره يبوستآنها

کـاري، آبیـاري   از دیدگاه اسالم، درخت، درخت .»چارپایان شما
ها و گیاهان و گسترش فضاي سبز جایگاه درختان، پرورش گل

و  -لـه و سـلّم   صـلّی اهللا علیـه و آ   -اي دارد. پیامبر اکرم ویژه
 و حفـظ  بـر  را مسـلمانان  –علـیهم السـالم    -امامان معصـوم  

 انـد کرده تشویق گیاهی منابع از صحیح برداريبهره و نگهداري
در سخنان  اند.فرموده نهی درختان قطع و هاجنگل تخریب از و

عامـل حیـات، آرایـه     ،گیاهان نیز –علیهم السالم  -معصومان 
. در ایـن  انـد شدهیروح آدمی معرف زمین، عامل طراوت و نشاط

کاري برابر پاداش صدقه، شغل کشاورزي سخنان پاداش درخت
رویـه  هـا و تخریـب بـی   ها و کسبترین شغلو پاك نیترحالل

(ص)  اکرماز پیامبر  درختان مایه عذاب الهی دانسته شده است.
از زمین حفاظت کنند بـه  «روایت شده است که حضرت فرمود: 

ا  «و خداوند متعال می فرماید:  »ن مادر شماست.درستی که آ إِنـَّ
یعنی ما هر چیز را بـه انـدازه    ،)49قمر، »(کُلَّ شَیء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ

ـ  ـ  دخلق کردیم. پس هر چیز مقدار و حدودي دارد و بای طـور  هب
صحیح و درست بهره برداري شود تا نابود و منهدم نگردد. چـرا  

نسل تعلق نـدارد. بلکـه   یک ط به هاي طبیعی فق که این ثروت
نظر اسـالم   هاي بعد از ما نیز تعلق دارند.ها به نسلاین اندوخته

زیسـت آمـده اسـت:    در مورد آباد کردن زمین و پایداري محـیط 
»رَکُممتَعاسضِ ونَ األَرأَنشَأَکُم م ویعنـی خداونـد    ،)61هود،»(ه

و آباد کردن زمین  شما را در زمین خلق کرد و شما را به عمارت
اگـر  «(ص) مـی فرمایـد:    اکـرم گماشت. در این رابطـه پیـامبر   

نهـالی باشـد بایـد آن را     شخصـی  در دسـت  قیامت برپا شود و
هاي دینی فـوق،  در تکمیل آموزه ).Heidary, 2003( »بکارد

حفاظت درختان  مبانی و احکام فقهی قابل توجهی در خصوص
ها حائز اهمیت است. به طـور  و گیاهان وجود دارد که دانستن آن

گروهی از فقهاي بزرگ، آبیاري درختان و حفاظت از باغ نمونه، 
فاضـل   مـثالً  .ها و مزرعه ها را از خشکیدن، الزامی دانسته انـد 

هنـدي از فقیهـان برجسـته شـیعه آن را واجـب دانسـته اســت       
)Najafi, 1981 .(احکام مالکـانی کـه    هروایات متعددي دربار

گذارند وارد ها و باغ هاي خود را به دیگران وا می آبیاري مزرعه
» مسـافات «و ابعاد مختلف حقوقی آن در بابی بـا عنـوان   شده 

بررسی شده و فقهاي اسالم این احکام را به طور مشروح بحث 
مثال عقد مسـاقات بـر درختـان میـوه اي کـه ریشـه       کرده اند؛ 

 ,Najafiاست (ماندگار دارند مانند درخت خرما و انگور صحیح 
ـ  .)1981 ـ    نیهمچن ویـژه درخـت میـوه و    ه کاشـتن درخـت، ب

بـر آن تأکیـد    نیـز  روایاتو در  مستحب خرمابخصوص درخت 

قطـع کـردن درختـان     ).Horrolameli, 2012( اسـت شـده  
از جملـه مکروهـات در   همـان).  ( است مکروه، بویژه خرما میوه
، جـز هنگـام   دشـمن ، قطـع کـردن و سـوزاندن درختـان     جهاد

هـا و  از نگـاه فقهـی، جنگـل   ). Najafi,1981( است ضرورت
انفـال   اآشکار کریمقرآن محسوب میشوند و » انفال«تع از امر

ماننـد  فقیهـان شـیعه    .را از آن خداوند و رسولش دانسته اسـت 
هـا از انفـال   فتوا داده اند که جنگل وضوح) به1994یخ مفید (ش

رویـه  کارگیري بیبه .آنها جریان دارد هحکم انفال در بار است و
زیست و اموري از قبیل قطع درختان و شکار حیوانـات و  محیط

هدر دادن منابع آب و گیاه از بارزترین مصادیق اسراف و تبـذیر  
در  اسـراف  )1954طبـایی ( طبا شود کـه بـه گفتـه   محسوب می

مقوله انفاق و اصالح حرام است چه رسد به اسراف و تخریـب.  
مهم فقهی، احیاي اراضی موات است کـه   یکی دیگر از مباحث

مباحث آن یکی از فصول مهم فقه را مستقالً به خود اختصاص 
داده است. طبق نظر مشهور فقهی، احیا و آبادانی اراضی مـوات  

شود. مسـتند آن  و ملک براي محیی میموجب پدید آمدن حق 
روایاتی چند است از جمله حدیث نبوي: من احیا ارضا فهی لـه.  
به این مسئله باید به عنوان یکی از ساز و کارهاي مهم تشویقی 
شریعت براي احیاي زمین و طبیعت نگریست. به عقیده بسیاري 
 از فقیهان، زمین احیا شده اگر دوباره بایر شود و سـپس توسـط  

دیگري احیا گردد، احیاگر دوم سبب تازه اي براي تملک محیی 
 shahid( شـود دوم است و از ملک محیی نخست خـارج مـی  

than, 1558(. یک قاعده مهم فقهـی   همچنین قاعده الضرر
است که در دلیل عقل و سیره عقال ریشه دارد و مدارك کتـاب  

 ,Makarem Shiraziکند (و سنت به وفور بر آن داللت می
). این قاعده به ضـررهاي شخصـی اختصـاص نـدارد و     1990

زیسـت یـک   شود و ضرر به محیطشامل اضرار عمومی هم می
ضرر عمومی است و غیر مشروع و مشمول نهی تکلیفـی اسـت   

کارگیري روش هـاي علمـی بـراي جلـوگیري از     طور مثال بهبه
هـا و کاشـت درختـان و    فرسایش خاك، احیاي مراتع و جنگـل 

ضاي سبز، جملگی از اقدامات بایسـته اي اسـت کـه    گسترش ف
ترك آنها به زیآنهاي جبران ناپذیري می انجامد و قاعده الضرر 

از دیگر قواعد فقهی، قاعده اتالف اسـت.   با آن مقابله می کند.
کنـد ضـامن    را تلـف  دیگري مال هر کسقاعده  این بر اساس

نماینـد  می (ع) نقل صادق از امام الصالحابی :استصاحب مال 
 هرکس«فهو له ضامن المسلمین بطریق اضر بشی من کل :که
 »اسـت  برساند ضـامن  آسیبی مسلمانان راه به واسطۀ چیزي به
)Al-Husseini al-Murraqi, 2016 .(ــن ــر ای ــاس ب  اس

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA
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 .است ضامن نماید در برابر آن را تخریب زیستمحیط هرکس
باشـد، بـا    مردم به متعلق  ،زیستمحیط که رديدر موا از جمله

 اسـاس  بـر ایـن   نیسـت  شرط ،در اتالف، قصد که این به توجه
 به خسارت نعامال براي تريو سادهمطلوب  مبناي به توانمی

 تـوان مـی  قاعده همین . لهذا بر اساسیافت دست زیستمحیط
نمــود  را توجیــه» بایــد بپــردازد کننــده آلــوده«مشــهور  اصــل

)Jordan, 2001(.    به طور مثال اگر کسی درختی را ببـرد یـا
کشتزاري را خراب کند باید غرامـت پرداخـت نمایـد. در قاعـده     
دیگري به نام تسبیب، ایراد خسارت به طور غیـر مسـتقیم و از   

 & Taghizadeh(طریق ایجـاد سـبب، صـورت مـی گیـرد      
Hashemi, 2012(طـور غیـر   مونه اگـر شخصـی بـه   ، براي ن

مستقیم باعث خسارت به درختان و گیاهان گردد و فقط اسباب 
یکی از قواعد مشهور فقهی، آنرا فراهم کرده باشد، ضامن است. 

است. به عقیده فقها، مقتضاي اولیه تصـرف   »دضمان ی«قاعده 
یا استیال بر مال دیگري این است که متصرف در مقابل مالک، 

عنی افزون بر آن که مکلف به بازگردانـدن عـین   ضامن است، ی
مال در زمان بقاي آن است، اگر آن مال تلف شود یا خسارت به 
آن وارد آید، باید از عهـده خسـارت وارده نیـز برآیـد. مـدرك و      

ص) است اکرم (مستند روایی قاعده، حدیث مشهوري از رسول 
ی کـه  بر دست است آنچه را که گرفته تا وقت«که می فرمایند: 

ــدآن را ادا  ــد ؛ )Mohaghegh damad, 2004( »کن مانن
ضمان ناشی از نگهداري باغ مالک توسط باغبـان. تعمـیم ایـن    

زیسـت، اهمیـت و ضـرورت حفاظـت از     قاعده در حوزه محـیط 
رسـاند.  میراث طبیعی و ضمان آن در هنگام استیالي آن را می

 قاعده فقهی دیگر، قاعده مصلحت است. مصلحت در اصـطالح 
عبارت است از جلب منفعت و دفع مضرات. هـر حکـم شـرعی    
متضمن رسیدن به مصلحتی یا فرار از مفسده اي است. مصـالح  

اي که فقها مقصود شرع را نیل بـه آنهـا دانسـته انـد،     پنج گانه
عقول، حفظ نسـل و   حفظ اند از: حفظ دین، حفظ نفوس،عبارت
ایی ). از آنجـ Fahimi & Arab Zadeh،2012(اموال حفظ 

زیستی به عنـوان نـوعی از مصـالح ضـروریه،     که اهداف محیط
حاجیه و تحسینه شناخته می شوند، ضرورت حداکثر حراست از 
آنها طبق قاعده مصلحت قابل توجه اسـت. از همـین رو آنچـه    

زیست را تهدید کند ماننـد قطـع کـردن    مصلحت مردم و محیط
ز قواعـدي  درختان و آلودگی آب باید ممنوع شود. یکـی دیگـر ا  

اند، قاعـده احتـرام مـال مسـلمان     که فقها درباره آن بحث کرده
است. این قاعده که ریشه در آموزه هاي فقهـی دارد، برآمـده از   

روایت مشهور رسول خدا (ص) است که فرمودند: ناسزاگویی به 
مومن، گناه و کشتن وي کفر و همچنین غیبت او از معاصـی و  

 ,Mashayekhiاوسـت ( ن احترام مـال او چـون احتـرام خـو    
زیسـت و تمـامی اجـزاي آن جـز     ). در این قاعده، محیط1999

دسته اموال قرار گرفته و تابع احکام فقهی و حقوقی حمایـت از  
اموال این اسـت کـه اوالً خسـارتی     اموال هستند. الزمه احترام

وارد نشود و ثانیاً نباید این اموال به هدر رود در غیر این صورت 
ماننـد احتـرام و حراسـت از گیاهـان و     ؛ ضمان استنتیجه آن، 

 درختان و جلوگیري از ورود هر گونه آسیب و خسارت بر آنها.
، زیسـتی محـیط ي هـا اندر حال حاضر به دلیل تداوم بحـر 

دیدگاه جهانی نسبت به مذهب تغییر یافته و به عنـوان یکـی از   
مورد توجه قـرار   زیستیمحیطعوامل مؤثر در کاهش معضالت 

زیسـت بـر ایـن    فته است اکنون بسیاري از طرفداران محـیط گر
کارآمد، نیازمند جامعیت و  »زیستیمحیطسیاست «اعتقادند که 

چـرا کـه در تعـالیم ادیـان      .حمایت هاي دینی و اخالقی اسـت 
شت و... احترام به طبیعت و همه تاسالم، یهود، مسیح، هندو، زر

وجـه و عنایـت   عالم وجود، به عنوان یک اصل اخالقی مـورد ت 
است. از آنجا که اسالم اصول و مبانی فراگیر و جامعی از جمله 

خداوند در کره زمین عقل و خـرد را بـه عنـوان    «این اصل که 
رو بشر اداره کننده در کره یک لزوم ذاتی به بشر عطا کرد، ازاین

زمین است که باید از روي صداقت از آن نگهـداري و حفاظـت   
 اسالمی موازین که است الزم نیز نکته ینا به توجه دارد،» کند

 روازایـن  اسـت؛  ایـران  کشور حقوق زیربناي و فرهنگ از جزئی
 از محیطـی  زیسـت  مسـائل  خصوص در اسالم نگرش به توجه

در این  ).Kaise, 2000است ( می حائز اهمیتعل و نظري بعد
آموزه هاي دینی و در تکمیل آن، باید و نبایدهاي  آموزشراستا 

ارتقا آگاهی، نگرش  تواند تأثیر قابل توجهی درمی فقهیمباحث 
زیـرا الگوهـاي رفتـاري    ؛ داشته باشد زیستی افرادو رفتار محیط

باشد و این امر خـود  افراد ناشی از نوع نگرش آنها به قضایا می
نیز منوط بر میزان آگاهی آنها نسبت به مسائل است. بر همـین  

زیسـتی در مقـاطع   محـیط آشنایی جوانان با علـوم پایـه   اساس 
توانــد روحیــه ســازگاري و حــس    مختلــف تحصــیلی مــی  

پذیري در حفاظت از منابع طبیعـی را در آنهـا تقویـت    مسئولیت
بخصوص اینکه این آموزشها از طریق آمـوزه هـاي دینـی     کند.

زیسـت، در  با عنوان محـیط ی هنوز دروس قابل توجه باشد ولی
فقط به بخش هاي  متون درسی مدارس کشور گنجانده نشده و

محدودي از کتاب هاي علوم اکتفا شده است. در دانشگاه ها نیز 
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زیست و منـابع طبیعـی و تـا    به جز رشته هاي تخصصی محیط
زیست ارائـه  دروس محیط ،حدودي کشاورزي در دیگر رشته ها

از میان گروه هاي اولویت دار جهـت ارتقـا آگـاهی     .نشده است
و رفتـار آنهـا نسـبت بـه      زیسـتی و تغییـر نگـرش   هاي محـیط 

خصوص گرایش زیست، دانشجویان رشته علوم تربیتی بهمحیط
ریزي آموزشی هستند که آموزش آنان بـه دلیـل ماهیـت    برنامه

شـان در گنجانیـدن   شغلی آینده و ارتقا حس مسـئولیت پـذیري  
زیســت بــراي دانــش آمــوزان و برنامــه هــاي آمــوزش محــیط

زیرا ابتـدا بایـد نـوع    ؛ رفتنددانشجویان مورد توجه محقق قرار گ
زیستی این گروه تغییر یابد تا بعـد، برنامـه   نگرش و رفتار محیط

ریزي هاي الزم براي دانش آموزان و دانشـجویان توسـط ایـن    
بنابراین محقق تصمیم به آموزش این گـروه  ؛ گروه انجام پذیرد

از دانشجویان در خصوص یکی از مسـائل و معضـالت بـه روز    
ن حفاظت از گیاهان و درختان گرفت و هـدف  زیست چومحیط

 بـا  ارتبـاط  در شـیعی  فقـه  مباحـث تعیین تأثیر «را این تحقیق 
 زیستیمحیط رفتار و نگرش آگاهی، میزان بر درختان و گیاهان

تنظیم نمود. چـون ایـن آمـوزش بـه      »یتیتربعلوم  دانشجویان
صورت تلفیقی از آموزه هاي دینی و قواعد و احکام فقهی است، 
یک حرکتی نو و تازه میباشد زیرا آموزش هاي سـایر محققـان   

 کـه قواعـد و  شدند در حالیفقط رویکردهاي دینی را شامل می
احکام فقهـی، مکمـل آن اسـت و بایـد و نبایـدهاي الگوهـاي       
رفتاري را مشخص می نماید و این قواعد و احکام نیز از کتـاب  

پـس   ، سنت، اجمـاع و عقـل مسـتخرج گردیدنـد.    کریمقرآن 
فراگیران قبل از یادگیري احکام فقهی، بهتر بود ابتدا ریشه ها و 

قرآن منابع آنها یعنی آموزه هاي دینی را در این زمینه از آیات 
، احادیث و روایات، سنت و فعل معصومین می آموختنـد  مجید

تا آموزش از قوت بیشتري برخوردار می شد. با توجه بـه هـدف   
تنظیم شدند که عبارت بودند از: تحقیق حاضر، سواالت تحقیق 

آیا آموزش مباحث فقه شیعی در ارتباط با گیاهان و درختان  -1
زیستی دانشـجویان علـوم تربیتـی تـأثیر     محیط بر میزان آگاهی

مباحث فقه شیعی در ارتباط بـا گیاهـان و    آیا آموزش -2دارد؟ 
زیستی دانشجویان علوم تربیتـی  محیط درختان بر میزان نگرش

آیـا آمـوزش مباحـث فقـه شـیعی در ارتبـاط بـا         -3دارد؟  تأثیر
زیستی دانشجویان علـوم  محیط گیاهان و درختان بر تغییر رفتار

در ادامـه بـه ذکـر پیشـینه هـایی در زمینـه        تربیتی تأثیر دارد؟
 شود.تحقیق حاضر پرداخته می

) Anders & Andersتوسط (مطالعه اي  2005در سال 
ــأثیر  تحــت ــوان ت ــی هــاي  ارزش هــاعن ــر نگران ي مــذهبی ب

زیستی درباره مردم سوئد انجام گرفت و نتیجه آن نشـان  محیط
ــه ــاي     داد ک ــاوت ه ــرش و قض ــر نگ ــذهبی ب ــاي م ارزش ه
عنــوان تحقیقــی تحــت  در زیســتی تــأثیر مــی گذارنــد.محــیط

مـذهب و تشـخیص    -زیسـت ساختاربندي ارتباط بین محـیط «
مـدلی   »ییراعملگزیستی و اثرات مذهب بر نگرانی هاي محیط

نتایج آن اثرات مستقیم و غیرمستقیم وابستگی  به دست آمد که
و اعتقــادات و وابســتگی هــاي    هــاي مــذهبی، مشــارکت  

 ,Darren & Christopherداد (زیسـتی را نشـان   محـیط 
بررسـی عوامـل فرهنگـی مـرتبط یعنـی       تحقیقـی در  ).2007
ل مندي از وسایفرهنگی، دینداري، سبک زندگی و بهره سرمایه

زیسـتی شـهروندان شـهر یـزد     ارتباط جمعی با رفتارهاي محیط
 معنــادار وجــود دارد رابطــه نشــان داد کــه بــین ایــن متغیرهــا

(Hajizadeh et al.,2014) .ارزش میـان بررسی رابطـۀ  در 
نفـر از   383 در زیستیمحیطافـراد و رفتـار  زیستیمحیطهـاي 

 یسو بـا برخـ   هم تحقیق ارومیه، نتایجسـاکنان منـاطق شـهر 
ن یدار بــ  ینـ مثبت و مع هو مبـین وجود رابط یتحقیقات خارج

دو  عالوه بر آن، زیستی بود.محیط و رفتـار زیستیمحیطارزش 
هـاي  هاي اقتـصادي و آموزهعامل موقعیت جغرافیایی و فعالیت

در منطقۀ تحت مطالعـه   زیستیمحیطدینـی در باالبودن ارزش 
در پژوهش ). Karimzadeh & Salehi, 2014تحلیل شد (

ــا حجــم زیســتدیــن، اخــالق و محــیط ــه  ب  نفــر از 400نمون
رابطه مسـتقیم  که ن داد نتایج حاصله نشا شهروندان شهر اهواز

ــین   ــاداري بــ ــئومس حساي امتغیرهاو معنــ ق خال، الیتســ
 حفظ متغیــر و ینی هــاي دزیســتی و احیــاي ارزش محــیط

ــود یستزمحیط ــت ( وج  ,Nabavi & Shahryariداش
هاي منابع کتابخانـه اي و  دیگري از دادهنتایج تحقیق ). 2014

زیستی نقـش  که دانش و اطالعات محیط دادنشان الکترونیکی 
اي در ایجــاد نگــرش و بــروز رفتارهــاي مناســب کننــدهتعیــین
ها در قالب هدف تربیتی از زیستی دارند و تولید این دانشمحیط

زیست بـه عنـوان   یطوظایف نظام آموزشی است. حفاظت از مح
زیرا طبیعـت  ؛ یک هدف تربیتی باید مبتنی بر مبانی دینی باشد

مند، هدفمند، آیت و قرآن، مخلوق مستمر خداوند، نظام از منظر
تجلی صفات و اسماء الهی است که بر اسـاس تـدبیر حکیمانـه    

 طبیعـت  ،قـرآن  شود و از سوي دیگر، از دیدگاهالهی اداره می
 .(Mardani,et al.,2016) است نسانا اختیار در و مسخر

 
 شناسی پژوهشروش

 و از لحـاظ روش اجـرا،   کـاربردي  نـوع هـدف،   از تحقیق این 
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بـا   آزمونپس آزمون وپیش تحقیق آزمایشی در قالب طرحنیمه
 شـامل  آمـاري  باشـد. نمونـه  گـروه مداخلـه و شـاهد مـی     دو

آموزشـی   ریـزي برنامـه دانشجویان مقطع کارشناسـی گـرایش   
 1395 سـال  7در تـرم   تهران جنوب گاه آزاد اسالمی واحددانش

نفر در دسترس بودند که به طریق تصـادفی سـاده    40به تعداد 
نفــره مداخلــه و شــاهد انتخــاب شــدند. ابتــدا   20در دو گــروه 

آگاهی، نگرش و رفتار در زمینـه مباحـث    آزمون هايپرسشنامه
گردیـد   زیعتو گروه هاي نمونه در میان فقهی درختان و گیاهان

بعد اطالعات آنها استخراج شد. سپس جلسـات آموزشـی بـه     و
شـکل سـخنرانی و بحـث و    بـه  ساعت در طی سه مـاه  8مدت 

 تحلیل برگزار گردید. مدتی بعد از اتمام جلسات، پس آزمون هـا 
هـاي آزمـون   مجدداً بـراي آنهـا برگـزار شـد و بـدنبال آن داده     

مـورد   SPSSافـزار   استخراج گردید و سپس با استفاده از نـرم 
تـی  «هـاي آمـاري   تجزیه و تحلیـل از طریـق اجـراي آزمـون    

به منظور مقایسه بین میـانگین نمـره    »مستقلتی «و  »وابسته
هاي آگاهی، نگرش و رفتار دانشجویان در قبل و بعد از آزمـون  

شود محتواي آموزشی توسط پژوهشگر از یادآور می .قرار گرفت
احادیث و منـابع فقهـی در زمینـه    کریم، روایات و  قرآنمنابع 

فوائد و اهمیت حفاظت گیاهان و درختان و مسئولیتهاي انسـان  
هـاي محقـق   در این زمینه تهیه گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه

ساخته شامل: اندازه گیري میزان آگاهی در زمینـه آمـوزه هـاي    
دینی چون آیات قران کریم، روایات و احادیث مربوط به اهمیت 

 24ظت درختان و گیاهان به عالوه مباحث فقهی آنها بـا  و حفا
گزینه اي با حداقل نمره از یک گزینه، صفر و  4سوال بصورت 

حـداکثر نمـره یـک مـی باشـد و پرسشـنامه سـنجش نگــرش        
زیست در زمینه اعتقـاد بـه حفاظـت گیاهـان و درختـان      محیط
سوال به شکل طیف لیکرت شامل طیف هاي خیلـی   20داراي 

) و 4موافقم ()، 3ندارم (ي نظر )،2مخالفم ()، 1با نمره (مخالفم 
ــوافقم (  ــی م ــار    5خیل ــري رفت ــدازه گی ــنامه ان ــز پرسش ) و نی

 22زیستی در زمینه حفاظت از گیاهـان و درختـان داراي   محیط
همیشـه، معمـوال،   «سوال در قالب طیف لیکرت با گزینه هـاي  

نمـره   1 تـا  5که بـه ترتیـب از    »اصالبعضی وقتها، به ندرت و 
ارزش هـر پرسشـنامه در ایـن     حـداقل  گذاري شدند، می باشد.

مـی باشـد. روایـی صـوري و      110و حـداکثر   22حداقل بخش 
ــوایی  ــن محت ــنامهای ــص   پرسش ــراد متخص ــق اف ــا از طری ه

و حـدیث، فقـه و حقـوق     قـرآن زیست و استادان علوم محیط
جراي با ا ها نیزپرسشنامه پایایی آمد. دست بهاسالمی و الهیات 

 آلفـاي  از اسـتفاده  نفـري و  20آزمایشی بـر روي یـک گـروه    
 و 74/0بـراي نگـرش    براي آگاهی)،( 78/0معادل  کرونباخ که

آمد و بر ایـن اسـاس مناسـب بـودن      براي رفتار به دست 82/0
 ابزار تحقیق تأیید شد.

 
 هاي پژوهشیافته

 28میزان تحصیالت هر دو گروه یکسان بـود.   :آمار توصیفی
بـاالتر   نفر 12سال و  27 -22انشجویان در محدوده سنی نفر د

 .نفر زن بودند 29نفر مرد و  11حدود سال و  27از 
 همتا سازي دو گروه پیش آزمون :آمار استنباطی

مسـتقل بـر    tبراي بررسی همتا بودن دو گروه، از آزمون هـاي  
هـاي مداخلـه و شـاهد اسـتفاده     روي نمرات پیش آزمون گـروه 

 استفاده شد.
با توجه بـه ایـن کـه مقـدار      1هاي جدول شماره بنابر داده

 05/0داري داري براي هر سه متغیر از سطح معنـی سطح معنی
داري بین میـانگین نمـرات   باشد، بنابراین تفاوت معنیبیشتر می

؛ هاي مداخلـه و شـاهد متغیرهـا وجـود نـدارد     پیش آزمون گروه
 بنابراین دو گروه همتا بودند.

 ت به آزمون سواالت تحقیق، پرداخته گردید.در این قسم
آیا آموزش مباحث فقه شیعی در ارتباط با گیاهـان و درختـان    -

زیستی دانشـجویان علـوم تربیتـی تـأثیر     محیط بر میزان آگاهی
 دارد؟

شـود سـطح   مشاهده مـی  2طور که در جدول شماره همان
آزمـون  آزمـون و پـس  داري آزمون تی جهت مقایسه پیشمعنی
کمتـر شـده اسـت     05/0و از مقـدار   000/0ه مداخله برابـر  گرو

دار است و آموزش بر آگـاهی دانشـجویان   بنابراین آزمون معنی
داري آزمون تی جهـت  تأثیر گذاشته است. همچنین سطح معنی

و از  122/0آزمون گروه شـاهد برابـر   آزمون و پسمقایسه پیش
 دار نیست.شده است بنابراین آزمون معنی شتریب 05/0مقدار 

مشـاهده میگـردد، در    3طـور کـه در جـدول شـماره     همان
آزمون هاي آگـاهی گـروه مداخلـه و گـروه شـاهد،      مقایسه پس

کمتر شده است  05/0و از مقدار  000/0داري مقدار سطح معنی
دار است و میزان میانگین نمـرات آگـاهی گـروه    و آزمون معنی

 باشد.آزمون میمداخله آموزشی بیشتر از گروه شاهد در پس 
آیا آموزش مباحث فقه شیعی در ارتباط با گیاهان و درختـان   -

زیستی دانشجویان علـوم تربیتـی تـأثیر    محیط بر میزان نگرش
 دارد؟
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شـود سـطح   مشاهده مـی  4طور که در جدول شماره همان
آزمـون  آزمـون و پـس  داري آزمون تی جهت مقایسه پیشمعنی

کمتـر شـده اسـت     05/0مقـدار  و از  000/0گروه مداخله برابـر  
دار است و آموزش بر نگـرش دانشـجویان   بنابراین آزمون معنی

داري آزمون تی جهـت  تأثیر گذاشته است. همچنین سطح معنی
و از  17/0آزمون گـروه شـاهد برابـر    آزمون و پسمقایسه پیش

 دار نیست.شده است بنابراین آزمون معنی شتریب 05/0مقدار 
شـود سـطح   مشاهده مـی  4ول شماره طور که در جدهمان

آزمـون  آزمـون و پـس  داري آزمون تی جهت مقایسه پیشمعنی
کمتـر شـده اسـت     05/0و از مقـدار   000/0گروه مداخله برابـر  

دار است و آموزش بر نگـرش دانشـجویان   بنابراین آزمون معنی
داري آزمون تی جهـت  تأثیر گذاشته است. همچنین سطح معنی

و از  17/0آزمون گـروه شـاهد برابـر    و پسآزمون مقایسه پیش
 دار نیست.شده است بنابراین آزمون معنی شتریب 05/0مقدار 

مشـاهده میگـردد، در    5طـور کـه در جـدول شـماره     همان
آزمون هاي نگرش گـروه مداخلـه و گـروه شـاهد،     مقایسه پس

کمتر شده است  05/0و از مقدار  000/0داري مقدار سطح معنی
دار است و میزان میانگین نمـرات گـروه مداخلـه    و آزمون معنی

 باشد.آموزشی بیشتر از گروه شاهد در پس آزمون می

آیا آموزش مباحث فقه شیعی در ارتباط با گیاهـان و درختـان    -
 زیستی دانشجویان علوم تربیتی تأثیر دارد؟محیط بر تغییر رفتار

شـود سـطح   مشاهده مـی  6طور که در جدول شماره همان
آزمـون  آزمـون و پـس  داري آزمون تی جهت مقایسه پیشمعنی

؛ کمتـر شـده اسـت    05/0و از مقـدار   000/0گروه مداخله برابر 
دار است و آموزش بر طرز رفتار دانشجویان بنابراین آزمون معنی

داري آزمون تی جهـت  تأثیر گذاشته است. همچنین سطح معنی
و از  242/0آزمون گروه شـاهد برابـر   آزمون و پسمقایسه پیش

 دار نیست.شده است بنابراین آزمون معنی شتریب 05/0مقدار 
مشـاهده مـی گـردد، در     7شـماره  طور که در جدول همان

آزمون هاي رفتار گروه مداخله و گروه شاهد، مقـدار  مقایسه پس
کمتـر شـده اسـت و     05/0و از مقـدار   000/0داري سطح معنی
مـرات گـروه مداخلـه    دار است و میـزان میـانگین ن  آزمون معنی

 باشد.آموزشی بیشتر از گروه شاهد در پس آزمون می

 
 هاي دو گروهمستقل براي مقایسه نمرات پیش آزمون متغیر tهاي آزمون آماره .1جدول 

 سطح معنی داري درجه آزادي آماره آزمون تعداد انحراف معیار میانگین گروه 
 آگاهی

 
 20 877/0 9/5 مداخله

094/1 38 291/0 
 20 055/1 5/55 شاهد

 نگرش
 20 892/1 57/31 مداخله

908/0 38 280/0 
 20 431/1 35/30 شاهد

 رفتار
 20 486/1 86/26 مداخله

488/1 38 155/0 
 20 424/1 85/25 شاهد

 
هد متغیر آگاهی مباحث گیاهان و هاي مداخله و شاوابسته براي مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه tهاي آزمون آماره .2جدول 

 درختان
 داريسطح معنی درجه آزادي آماره آزمون تعداد انحراف معیار میانگین آگاهی 

 مداخله
 20 877/0 9/5 پیش آزمون

460/42- 19 000/0 
 20 588/0 8/18 پس آزمون

 شاهد
 20 055/1 55/5 پیش آزمون

682/1- 19 122/0 
 20 867/0 20/6 پس آزمون

 
 هاي مداخله و شاهد متغیر آگاهی مباحث گیاهان و درختانمستقل براي مقایسه نمرات پس آزمون گروه tهاي آزمون آماره. 3جدول 

 داريسطح معنی درجه آزادي آماره آزمون تعداد انحراف معیار میانگین گروه
 20 588/0 8/18 مداخله

603/43 38 000/0 
 20 867/0 20/6 شاهد
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هاي مداخله و شاهد متغیر نگرش مباحث گیاهان و وابسته براي مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه tهاي آزمون آماره. 4ل جدو

 درختان
 سطح معنی داري درجه آزادي آماره آزمون تعداد انحراف معیار میانگین نگرش 

 مداخله
 20 892/1 57/31 پیش آزمون

019/124- 19 000/0 
 20 132/1 84/81 پس آزمون

 شاهد
 20 431/1 35/30 پیش آزمون

867/1- 19 17/0 
 20 411/1 26/32 پس آزمون

 
 هاي مداخله و آزمایش متغیر نگرش مباحث درختان و گیاهانمستقل براي مقایسه نمرات پس آزمون گروه tهاي آزمون آماره. 5جدول 

 داريسطح معنی درجه آزادي آماره آزمون تعداد انحراف معیار میانگین گروه
/980 20 132/1 84/81 مداخله

139 38 000/0 
 20 411/1 26/32 شاهد

 
 هاي مداخله و شاهد متغیر رفتاروابسته براي مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه tهاي آزمون آماره. 6جدول 

 سطح معنی داري درجه آزادي آماره آزمون تعداد انحراف معیار میانگین رفتار 

 مداخله
 20 486/1 86/26 پیش آزمون

510/190- 19 000/0 
 20 771/0 7/91 پس آزمون

 شاهد
 20 424/1 85/25 پیش آزمون

215/1- 19 242/0 
 20 428/1 30/26 پس آزمون

 
 یر رفتارهاي مداخله و شاهد متغبراي مقایسه نمرات پس آزمون گروه مستقل tهاي آزمون آماره. 7جدول 
 داريسطح معنی درجه آزادي آماره آزمون تعداد انحراف معیار میانگین گروه

 20 771/0 7/91 مداخله
664/167 38 000/0 

 20 428/1 30/26 شاهد
 

 
 گیريبحث و نتیجه

ــان و      ــین انس ــاط ب ــاره ارتب ــه درب ــئله اي ک ــرین مس ــم ت مه
ن تـوان ضـم  زیست وجود دارد این است که چگونـه مـی  محیط

زیسـت محافظـت   برداري از محیط، در عین حال از محـیط بهره
کرد. براي حل این مسئله، انسآنها راهها و روشهاي مختلفی در 

تواند به ایجاد یک جریان مسـتمر،  اما آنچه می؛ پیش گرفته اند
 خلـق  زیسـت تبـدیل شـود،   فراگیر و دائمی براي حفـظ محـیط  

اسالمی، مرتـع   در فقه زیست است.فرهنگ همزیستی با محیط
وال عمومی دانسته شده اسـت؛  مو... از انفال و جزء ا ها، جنگلها

دالت و اجـراي  عـ که دولت اسالمی بر پایه سه اصل مصلحت، 
. درخصوص مراقبت و حفاظت از احکام شرعی تصمیم می گیرد

ها باید افراد مسـتعد در  منابع طبیعی مخصوصا درختان و جنگل
نـان روسـتائی، مـدیران و مربیـان     این زمینه، شامل مـادران، ز 

تربیتی و معلمان، آموزش دیده و از آموزه هاي دینی و مباحـث  
نیز جهت پیشبرد اهـداف آموزشـی بـه     فقهی مرتبط با موضوع

زیرا باورهاي دینی ؛ عنوان تسهیل گر و کمک کننده بهره گیرند
افراد، نیت و نحوه عملکرد مسائل جاري زنـدگی آنهـا را تحـت    

 تـأثیر «عنـوان  این پـژوهش تحـت    نتایج ار می دهد.الشعاع قر
 بـر  درختـان  و گیاهـان  با ارتباط در شیعی فقه مباحث آموزش
علـوم   دانشـجویان  زیسـتی محیط رفتار و نگرش ،هیآگا میزان

نشان داد که آموزش بر هر سه حوزه فـوق مـوثر بـود     »یتیترب
 داري در آزمون تی وابسته براي هـر سـه  زیرا مقدار سطح معنی

 000/0متغیر اگاهی، نگرش و رفتار گروه مداخله آموزشی برابر 
نمـرات  کمتر بود. بـه عبـارتی دیگـر     05/0داري از سطح معنی

میانگین آگاهی گروه مداخله در قبل از آموزش در زمینـه هـاي   
کریم، احادیث، قواعـد و احکـام فقهـی     قرآنآموزه هاي آیات 
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تحبات، انفـال،  چون جنبه هاي حـالل و حـرام، واجبـات و مسـ    
مساقات، اسراف و تبـذیر، احیـاي اراضـی مـوات، قاعـده هـاي       

بـه   9/5الضرر، اتالف، تسبیب، ضمان ید، مصلحت و احترام از 
ارتقا یافت. در متغیر نگرش نیز افـزایش   )24از نمره کل ( 8/18

 84/81در پیش آزمـون بـه    57/31نمرات میانگین این گروه از 
) در زمینه اعتقاد به حفاظـت و  100کل (در پس آزمون از نمره 

پرورش گیاهان و درختان و نگـرش مثبـت بـه اجـراي احکـام      
نمـرات  فقهی و روایات و احادیـث مشـاهده گردیـد. همچنـین     

) 110از نمره کـل (  7/91به  86/26 میانگین متغیر رفتار آنها از
طور نمونـه عـدم   در زمینه هاي حفاظت از گیاهان و درختان به

ی مانند نریختن زباله در کنار آنهـا، روشـن نکـردن    ایجاد آلودگ
مشارکت در کاشت و آبیاري آنها، اسـتفاده از   آتش در کنار آنها،

کودهاي آلی به خصوص در پرورش گیاهان آپارتمانی، اسـتفاده  
صحیح و صرفه جویی در محصوالت مشـتق از درختـان ماننـد    

ایج آزمون به عالوه، نت کاغذ و وسایل چوبی، افزایش نشان داد.
آزمـون  هاي تی مستقل چنین نشان دادند که در مقایسـه پـس  

داري هاي رفتار گروه مداخله و گروه شاهد، مقدار سـطح معنـی  
کمتـر شـد و    05/0(در هر سه متغیر) و از مقدار  000/0برابر با 

دار بودند و میزان میانگین نمرات گـروه مداخلـه   آزمون ها معنی
د در پـس آزمـون هـا شـد. نتـایج      آموزشی بیشتر از گروه شـاه 

پژوهش حاضر بـا نتـایج حاصـل از پـژوهش هـاي انـدریس و       
 دارن و کریستوفر، )Andreas,2005 &Andreas( سیاندر

)Darren & Christopher,2007(. حاجی زاده و همکاران 
)Hajizadeh et al.,2014(، ــالحی ــریم زاده و صـ  کـ
)Karimzadeh & Salehi,2014 ــهریاري ــوي و ش  ). نب

(Nabavi & Shahryari,2014)   و مردانـی و همکـاران 
(Mardaniet al.,2016)    همخوانی دارد. در پایـان پیشـنهاد

برنامه ریزان آموزشی در فرایند مسـئولیت و   می گردد مدیران و
را بـا   زیسـتی کاري خود، برنامه هـاي آمـوزش مسـائل محـیط    

انی تلفیقی از آموزه هاي دینی و مباحث فقهی براي تمامی کسـ 
که به نوعی نقشی در تعلیم و تربیت سایر افـراد جامعـه دارنـد،    
مورد توجه قرارداده و بستر آنرا فراهم نمایند و در ایـن راسـتا از   

و  قـرآن علوم  زیست،ترکیب همکاري هاي متخصصان محیط
تـا از ایـن    فقه، الهیات و معارف اسـالمی بهـره جوینـد    حدیث،
شـی ابتـدا خـود بـه درجـه      و مربیـان آموز  برنامه ریـزان  طریق

ــرش   ــاهی، نگ ــبی از آگ ــاي    مناس ــق و رفتاره ــاوري عمی و ب
زیستی صحیح و مسئوالنه نائل گردند و در ادامه تالشـی  محیط

راسخ در انتقال آنها به سایر افراد جامعـه بخصـوص کودکـان و    
 .جوانان داشته باشند
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