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 چکیده
بهبود  بر زیستمحیطبررسی تأثیر آموزش «ژوهش حاضر با هدف پ

نیمه به روش  »حیوانات حقوق به نسبت ابتدایی آموزان دانش نگرش
دانش آموزان ابتدایی دختر و پسر انجام شد. جامعه آماري شامل  تجربی

که با استفاده از روش  مدرسه دولتی در شهرستان بردسکن بود یک
هاي چهارم، نفر پسر از پایه 60نفر دختر و  60تصادفی ساده  گیرينمونه

انتخاب شدند، سپس این  کشی قرعهپنجم و ششم ابتدایی به صورت 
نفره آزمایش و  30پسر و دختر به دو گروه  شدهانتخابحجم نمونه 

ل پیش آزمون ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنتر و کنترل تقسیم شد
گرفته شد. پس از دو هفته از اجراي پیش آزمون، در پایان جلسات 

براي  آموزشی از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد.
مربوط به پیش آزمون و پس آزمون، از یک هاي دادهگردآوري 
استفاده گردید. ضریب پایایی  نگرش نسبت به حقوق حیواناتپرسشنامه 
محاسبه شد. به منظور  64/0آلفاي کرونباخ  امه، از طریقاین پرسشن

 )Ancova( کوواریانستحلیل  از آزمون هادادهتجزیه و تحلیل 
-که ارائه آموزش نشان داد کوواریانستحلیل استفاده شد. نتایج آزمون 

هاي هدفمند و فعال به دانش آموزان تأثیر به سزایی در ارتقاء نگرش 
و همچنین اینکه اختالف  قوق حیوانات دارددانش آموزان نسبت به ح

بین پاسخ دانش آموزان دختر و پسر وجود ندارد داريمعنی
)sig=0.38.( 

 هاي کلیديهژوا
.حقوق حیوانات، دانش آموزان ابتدایی، زیستمحیطآموزش 

Abstract 
This research is done to investigate the effect of 
environmental education on improvement of ele-
mentary school students’ attitude about animal 
rights by Semi experimental method. The statisti-
cal population was including the elementary 
school students, boys and girls of a public school 
in the city Bardaskan.Sixty girls and sixty boys 
from fourth, fifth and sixth grades were selected 
through a simple random method, then the selected 
samples were divided into two experimental and 
control groups of 30 students. At first a pretest was 
given to both groups. After two weeks of pretest, 
at the end of the training sessions of both experi-
mental and control groups a post test was applied. 
The related data of pretest and posttest were col-
lected by a questionnaire based on attitude towards 
animal rights. The reliability coefficient of the 
questionnaire was calculated through Cronbach 
alpha (0.64). The Ancova covariance analysis test 
was used for analyzing the information. The test 
results showed that presenting active and purpose-
ful education to students has a significant effect on 
students attitude improvement towards animal 
rights and also there is no significant difference 
between male and female students' responses (sig 
= 0.38). 

Keywords 
Environmental Education, Animal Rights, Elemen-
tary Students. 

تزرسی تأثیز آهَسش هحیط سیست تز تْثَد ًگزش داًص آهَساى اتتذایی ًسثت تِ حمَق حیَاًات
سویزا سزتاس*1، احذ ستَد2ُ، هْذی رحیوی3

1. کارشناس ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یسد 

2. استادیار محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یسد 

3. استادیار روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یسد 

mailto:samirasarbaz3@gmail.com


 ...نگرش دانش آموزان ابتدایی نسبت به  بهبود بر زیست محیط آموزش تأثیر بررسی سرباز و همکاران،

 مقدمه
-انسان فقط که است شده جلب مسأله این به جوامع توجه امروزه

 زمین روي آنچه تمام بلکه .نیستند مختلف برخوردار حقوق از ها
 داراي نیز و گیاهان حیوانات دریاها، ها،کوه مانند دارد وجود

 و دارد خود سیطره زیر را مخلوقات تمام انسان .باشند یم حقوقی
 و بشر حقوق میان ، تبعیضکند یم يبردار بهره خود نفع به آنها از

 در زیستمحیط حقوق و حیوانات چون موجودات دیگر حقوق
 و غرب يگرا تجربه نگاه از یريگ بهره با اخیر يها دهه
 و ارزش که رقیب هايفرهنگ و سنن تعامل با حال یندرع

 رنگ کم حال در اند بودهقائل  موجودات سایر براي ذاتی احترامی
 و در زیستمحیط فاصله این در که پیداست اما است؛ شدن

 کم این از را جبرانی غیرقابل هايخسارت انسان نهایی تحلیل
 ,Dehshiri, Abbasi & Asghari( اند شدهمتحمل  توجهی
2012.( 

در کشورمان نگرش مردم نسبت به حیات وحش با وجود    
ش ریشه در بسیار نامناسب است که این نگر شده انجامتبلیغات 

و کودکان با این دید که حیات وحش  ها بچهدوران کودکی دارد، 
براي شکار است و حیوانات درنده مثل شیر و ببر و... را باید 

ها آسیب اگر زنده باشند به مزارع و جان انسان چراکهکشت 
شکار را افتخاري بزرگ ما . ضمن آنکه شوند یم، بزرگ رسانند یم

آنها را  گیرند یمهایی که در کنار شکار محسوب کرده و با عکس
 & Besmeli( کنیم یمنسبت به امر شکار تهییج و تشویق 

Asrari, 2013 در جامعه افرادي هستند که با حیوانات .(
منظور از فاصله با حیوانات این است که براي افرادي ، دارند فاصله

ه عنوان هر حیوان ب آیند یمبا هر حیوانی بار  ارتباط یب کامالًکه 
که یا ترسناك و  کند یمجلوه » بیگانه«یا یک » دیگري«یک 

است یا قابل تصاحب و سوء رفتار. افرادي که از  رسان یبآس
ولیت سئو به ویژه م شوند یمکودکی با حیوانات خانگی آشنا 

به  پس از مدتی به حیوان خود گیرند یمنگهداري آنها را بر دوش 
اس دارد و حتی از برخی حقوق عنوان عضوي از خانواده که احس

؛ اما نگرند یمبرخوردار است،  موقع بهمثل جاي گرم، آب و غذاي 
اغلب با حیوانات به  اند نکرده يا افرادي که هرگز چنین تجربه

. در کنند یمعنوان موجوداتی که باید از آنها دوري کرد رفتار 
هاي طبیعی نیز دقیقاً همین فاصله با حیات وحش سبب محیط

و به هر  برودکه یک روستایی یا شهري به بیابان  شود یم
جانداري به چشم شکار یا موجود جالبی که براي از نزدیک 

 .کندنگاه  ،دیدنش باید آن را کشت
هاي خانوادگی و در دوران دبستان و باالتر کمتر ما در آموزش   

که مربیان اخالقی مخاطبان خود را  خوریم یبرمبه مواردي 
مهر و محبت به حیوانات و آزار نرساندن به آنها کنند. دعوت به 

و بیشتر  کنیم ینمحتی در تلویزیون نیز چنین آموزشی را مشاهده 

هاي حیات وحش هستیم که در آن شاهد نمایش آن دسته فیلم
صحنه است. همه ما امام  ینتر جالبشکار و دریده شدن طعمه 

، اما گاه خودمان شناسیم یم» ضامن آهو«رضا (ع) را به عنوان 
که در حال اعمال  شویم یمرد  یوطنان هماز کنار  تفاوت یب

خشونت یا آزار رساندن به ساکنان و سهم داران غیر انسان کره 
، یواناتحقوق حبیانیه جهانی  10طبق ماده  چراکه. زمین هستند

مراکز تربیتی و مدارس مکلف به آموزش مطالبی مبتنی بر احترام 
ت و درك حیوانات از دوران طفولیت به شهروندان گذاشتن، مراعا

در مدارس و توسط معلمان  تواند یمو این آموزش  خود هستند
 نیز انجام گیرد.

 به دنبال اندرکاران دستزیست و هاست که محیطسال   
 زیست راکه اهمیت محیط اند نتوانستهاما هنوز  اند مردمآموزش 

نها ه آزیست را بیطمیان مردم نهادینه کنند و حفاظت مح
مخصوصاً شرایط و ذخیره  زیست محیطوضعیت  هرساله .بسپارند

 بدتر شده و هرچند سال چندین گونه از پستانداران و وحش یاتح
وضعیت حفاظتی مناسبی داشته را به عنوان  قبالًپرندگان که 

 در خطر انقراض معرفی کرده و شروع به هزینه کردن براي گونه
 ها وکه اغلب، تالش کنیم یمها از انقراض حفاظت و نجات آن

 گونه تک تکانقراض  ،ادامه این روند ماند و یمنتیجه  یبها هزینه
 شک یبکشور را در آینده به دنبال خواهد داشت.  وحش یاتحاي 

 ازجملهاندیشید.  زیست محیط از حفاظت به باید بشر بقاي براي
 و اهلی اناتحیو از حفاظت زیست محیط در حفظ مؤثر عوامل
 باعث آنان چرخه حیات حفظ که است طبیعت در موجود وحشی

 این خواهان ما است بنابراین اگر زیست محیط بقاي و انسان حفظ
احترام  زمین به بعدي هاينسل در بزرگساالن که هستیم

 دوران کودکی درسی برنامه در امروزه که است مهم بگذارند،
 هايفعالیت تقابل بینم رابطه و زیست یطمح آموزش آنان،

 Abedini, Amiriدهیم ( قرار را زیست محیط و انسانی
Tavassoly & Vafadar, 2014.( 

به منظور تربیت و تجهیز نیروي انسانی و بهسازي و    
مؤثرتر از این نیروها، آموزش همواره به عنوان  گیري بهره

در  آموزش فرایند ایجاد تغییر. تأثیرگذارترین عامل مدنظر است
اطالعات، دانش، نگرش، رفتار، مهارت و عملکرد کارکنان از 

و  طریق نیازسنجی، طراحی دوره و تدریس نظري و عملی
میزان یادگیري براي بهتر آماده شدن و انجام دادن  گیري اندازه

 باشد یمهاي شغلی و ایفاي نقش کارکنان مسئولیت
)Lindemann & Bose, 2011(. شیوه بهترین بنابراین 

 این آموزش هم آن آموزش، مثبت، هايعادت کردن نهادینه
 هم زیست محیط از حفاظت. است کودکی دوران از ها عادت
 ذهنی باور یک به تا شود آموخته کودکی از باید که است عادتی
 یگانه از تا کند می موظف را کودك باور این. شود تبدیل
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 ممکن وجه بهترین به کند می زندگی آن در که زیستگاهی
به همین  ).Nasr Azadani & at all, 2011کند ( پاسداري

وهش، دانش آموزان مقطع ابتدایی در نظر دلیل براي انجام این پژ
 .ندگرفته شد

نیز  زیست محیطالزم است که به مبانی نظري آموزش     
آموزش مؤثرترین ابزار و شیوه افزایش آگاهی فرد شود.  يا اشاره

معضالت جامعه است آموزش جهان فردا را در مواجه با مسائل و 
آگاهی و درك عمومی افراد به حرکت در آورنده  دهد. یمشکل 

 یک خود آموزش. است زیستتغییرات مثبت پایدار در محیط
 درواقعست بلکه ابزاري کلیدي براي یادگیري است نی هدف

یادگیري هسته اصلی فرایند آموزش است که به وسیله آنها 
شیوه زندگی  یطورکل به، دانش، نگرش، رفتار و مهارت، عادات

تغییر یا تعدیل در رفتار  موجب یتدرنهاافراد تغییر کرده و 
، محیطی یستز هايبسیاري از تخریب که ییازآنجا. شود یم

تخریب منابع و آلوده سازي محیط نتیجه فعالیت انسانی است، 
ا ارزش و عمومی و آموزشی جامعه در رابطه ب يساز آگاه رو ینازا

 Alpاست ( مهمی امر بشر حیات ادامه براي زیستاهمیت محیط
 et al., 2006( .زیست به دنبال تعلیم شهروندي محیط آموزش

است که از محیط بیوفیزیکی و مسائل مربوط به آن مطلع بوده و 
 از گروهی نظر از. هاست حل راهمشتاق کار کردن براي اجراي 

 طی که فعال فرایندي از ارتعب زیست یطآموزش مح متخصصان
 تعهد، درك، به منجر و یافته ارتقاء هامهارت و دانش آگاهی، آن

 کلیه مدیریت براي سازنده هايآگاهانه و فعالیت تصمیمات
 ,Lahyjanyan( شود یم زیست محیطآمیخته  هم به اجزاي
2012.( 

آموزان در کشور نخستین سازمان متولی امر آموزش دانش    
الزم است یک برنامه آموزشی  و موزش و پرورش استوزارت آ

-که بتواند کلیه نیازهاي ضروري شیوه عمل صحیح با محیط
. زیست را در خود جاي دهد توسط این سازمان تدوین شود

تدوین یک سامانه آموزشی موفق، شناخت و بررسی  نیاز یشپ
به عبارتی دیگر شناسایی این نیازها  ،نیازهاي آموزشی است

اگر این گام به  .رود یمآموزشی به شمار  یزير برنامهین گام نخست
درستی برداشته شود، زمینه پیشروي برنامه موفق فراهم 

براي تضمین کیفیت و  تر یقدقبنیانی  سان ینبد، گردد یم
 zamani( آید یمدست  سودمندي برنامه آموزشی به

moghadam & Saedi, 2011.( 
 آن تغییر لزوم و مرسوم هايوشر ناکارآمدي اساس، این بر 

 بیشتر زیستاثربخش محیط آموزش هايشیوه از استفاده و
 در که مهمی موضوعات از یکی منظور همین ؛ بهشود یم نمودار

 کیفیت ،قرارگرفته موردتوجه پرورش و حوزه آموزش هايپژوهش

 ,Givvin et al., 2011; Good & Brophyاست ( تدریس
2010; Clark, 2009.( 

 حساب به معلومات سرچشمه معلم سنتی هايکالس در  
ندارند،  خاصی فعالیت معموالً کودکان هاکالس این در .آید یم

 دنیاي اب آموزدانش ارتباط .کند سؤال آنها از معلم که زمانی مگر
 عبارتی به است. قطع تقریباً عملی یزندگ و کالس از خارج
 کار به عمل در چگونه گیرد یفرام که را آنچه داند ینم آموزدانش
 در کل یک عنوان به فراگیران همه سنتی، درسی برنامه در بندد.
 نظر در و بدون یکسان صورتی به آموزش و شوند یم گرفته نظر

 ارزشیابی، ابزارهاي .شود یم هارائ فردي هايتفاوت گرفتن
 آموزاندانش تکالیف و ساخته است معلم هايآزمون به محدود
 ).Baleghizadeh, 2008است ( یکنواخت و یکسان

با بار نخستین براي معاصر، شناس روان گاردنر، هاوارد   
 مؤثر محصول خلق هوش، توانایی آنکه بر مبنی هوش از تعریفی

 تلقّی کشیدن چالش به با است، فرهنگ یک در باارزش خدمت یا
 کرد که يبند مقوله را هوش مختلف گونه هشت هوش، سنّتی از

 و کالمی هوش بر عموماً سنتی طور به آموزشی سیستم زهامرو
 .کند یم تأکید ریاضی

 هايهوش از همگی تدریس، هايروش و ها، تکالیفآزمون   
 هايتوانایی و اغلب استعدادها و کنند یم حمایت ریاضی و کالمی

 جلوه یتاهم کم دیگر هايزمینه در آموزاندانش فرد منحصربه
 هايهوش گاردنر، نظر ). ازPlucker, 2009( شود یم داده

 آموزاندانش آموزش و یادگیري در زیادي نقش تواند می چندگانه
 را معلمان چندگانه، هايهوش یهنظر از آگاهی .باشد داشته

-همه دانش به کمک براي متفاوتی هايروش تا انگیزد یبرم
 بیابند. کالسشان آموزان

 یک ها،ه درسارائ يبرا معلمان که کرد پیشنهاد گاردنر   
 مشارکتی، یادگیري موسیقی، مثل ها،روش از متنوع گستره

 سازگاري باعث امر پیش گیرند. این را ... و هنري هاي یتفعال
 فرد منحصربه نیازهاي و هاتوانایی و ذهنی خصوصیات با آموزش

 در این پژوهش نیز ؛ که)Gardner, 2004( شود یمآموز دانش
 فعال آموزشی استفاده شود. هايسعی شد از روش

 زیست یطآموزش محبرنامه اولیه پروژه حاضر بررسی تأثیر     
که است آموزان نسبت به حقوق حیوانات بهبود دیدگاه دانش بر

 دوران چراکهآموزان در مقطع ابتدایی کار شد، قشر دانش روي
 و دارند یزیست محیط هايایجاد نگرش در زیادي اهمیت کودکی
-نگرش پرورش براي راهی دوران، این در زیست حیطم آموزش

 است. بر این اساس پژوهش حاضر انسان در یزیست محیط هاي
 :استپاسخگویی به فرضیات زیر  درصدد

تأثیر مثبتی بر بهبود دیدگاه  زیست محیطآموزش  .1فرضیه 
 .گذارد یمآموزان نسبت به حقوق حیوانات  دانش

۲۷ 



 ...نگرش دانش آموزان ابتدایی نسبت به  بهبود بر زیست محیط آموزش تأثیر بررسی سرباز و همکاران،

و نگرش نسبت به حقوق  زیستی محیطبین آگاهی  .2فرضیه 
 حیوانات در دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معناداري وجود دارد.

 پژوهش یشناس روش
 تمامی آنکه دلیل به و کاربردي ماهیت نظر از حاضر پژوهش

 روش، نظر از نبوده است، محقق اختیار در گر مداخله متغیرهاي
 گروه با آزمایشی نیمه يها طرح نوع از طرح نوع از و تجربی نیمه

بود. مراحل انجام کار  آزمون پس و آزمون با پیش همراه کنترل،
آموزان با استفاده از به این صورت انجام شد که ابتدا از بین دانش

نفر پسر از  60نفر دختر و  60تصادفی ساده،  یريگ نمونهروش 
 کشی قرعهم و ششم ابتدایی به صورت هاي چهارم، پنجپایه

پسر و دختر به  شده انتخابسپس این حجم نمونه . انتخاب شدند
نفره آزمایش و کنترل تقسیم شد و ابتدا از هر دو  30دو گروه 

گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون گرفته شد. پس از دو هفته از 
هاي اجراي پیش آزمون، برنامه برگزاري جلسات و کارگاه

وزشی در اختیار مدیر مدرسه و همچنین دانش آموزان قرار داده آم
 60جلسه  10هاي آزمایش به مدت شد و طبق این برنامه گروه

ها شرکت کردند. در طی این در محل برگزاري کالس اي یقهدق
، هر جلسه از روش مخصوص و زیست محیطجلسه آموزش  10

 این پروژه هر در یطورکل بهاما ؛ مرتبط با موضوع استفاده شد
 فیلم اسالید، داستان، طریق از تئوري، صورت به ابتدا مبحث،

شد و  شیوه پرسش و پاسخ و بحثی تدریس و عکس آموزشی،
، پانتومیم و ایفاي یشعرخوان بازي، مانند عملیاتی، صورت بعد به
 منبع پژوهش این تثبیت شدند. در مطالب غیره و کاردستی نقش،

در  نظر صاحبد تنوع زیستی و افراد با مشورت اساتی آموزشی
حوزه حقوق حیوانات و همچنین استفاده از منابع آموزشی و 

و حقوق  زیست محیطهاي مرتبط در هر دو زمینه آموزش کتاب
ده مبحث اصلی و اساسی یتدرنهاشد و  حیوانات تدوین

 مشخص و در قالب پاورپوینت آماده شد.
موزش الزم بود کهبراي برآورد و بررسی تأثیر این آ   

هاي علمی طراحی شود. در اصولی و مطابق با معیار يا پرسشنامه
 نگرش نسبت به حقوق حیواناتاز یک پرسشنامه این پژوهش 

شد. از جهت اینکه قالب طیف لیکرت با پنج گویه که از  استفاده
، براي شود یمگرایش کامالً موافقم تا کامالً مخالفم کشیده 

نیست و در پاسخ دادن دچار  فهم قابلابتدایی  دانش آموزان مقطع
 اصالح ، سؤاالت در قالب سه گویه طرح شد، کهشوند یممشکل 

از اساتید  نفر هشت توسط آن، محتواي و صوري روایی تأیید و
ضریب و همچنین علوم تربیتی صورت گرفت. تنوع زیستی 

ه محاسب 64/0آلفاي کرونباخ  از طریق نیز پایایی این پرسشنامه

پس از پایان جلسات آموزشی از هر دو گروه آزمایش و  شد.
 کنترل پس آزمون گرفته شد.

 ها کهها وارد مرحله آماده سازي دادهداده يآور جمعبعد از    
 یتدرنها، جداسازي و يبند طبقهشامل ورود، اعمال تغییرات، 

 هاي آماري است، شدیم. با توجه به آنچه در بخشانجام آنالیز
 بود که هر سؤال 22شامل ها اشاره شد، پرسشنامه و روشمواد 
هاي موافقم، کمی موافقم، ، یکی از پاسخسؤالهر  يدرازافرد 

 ها براي ورود بهانتخاب کند، این پاسخ توانست یممخالفم را 
 وزن دهی شدند. 3تا  1از اعداد  SPSS افزار نرم

 بررسی ودر این قسمت بر اساس اطالعات فراهم آمده، به     
 ینکهازا پسپرداخته شد و  ،شده مطرحتحلیل سؤاالت پژوهشی 

مورد تأیید  k-sبا استفاده از آزمون  ها نمونهنرمال بودن توزیع 
) Ancova( یانسکوواراز آزمون تحلیل  یتدرنهاگرفت،  قرار

 هاي آماري استفاده شد.آنالیز جهت

 هاي پژوهشیافته
 هاي توصیفیالف) یافته

یانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش را به م 1جدول 
 دهد. تفکیک عضویت در گروه آزمایش و کنترل نشان می

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش .1جدول 
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هاي بررسی همگنی شیب رگرسیون در گروه .2جدول 
 آزمایش و کنترل

در این جدول این است که تعداد دانش  توجه قابلنکته    
نفر به  30از  یآموزشپسر در طی جلسات  یشآزماآموزان گروه 

محاسبات آماري این پروژه  که ییازآنجانفر کاهش پیدا کرد و  24
در دو حالت پیش آزمون و پس آزمون  آموز دانشبر اساس نمره 

بر مبناي تعداد دانش  ها یريگ اندازهتمام  بایست یمبوده است، 
آموزان در پس آزمون انجام شود که در اینجا نیز نمرات پیش 

آموزانی در نظر گرفته آزمون گروه آزمایش پسر براي همان دانش
ه در پس آزمون و نیز در تمام جلسات آموزشی حضور شد ک

 داشتند (شش نفر مربوطه از تعداد پیش آزمون حذف گردید).
 هاي استنباطی ب) یافته

شود.  هاي پژوهش پرداخته می در این بخش به آزمون فرضیه
آموزان نسبت به جهت بررسی اثربخشی بهبود دیدگاه دانش

هاي آموزشی از آزمون سکال يبرگزارمبتنی بر  یواناتح حقوق
شود. به همین  ) بهره گرفته میAncova(کوواریانس  تحلیل

 آن بررسی گردید. هاي فرض یشپ منظور ابتدا
 هااول: نرمال بودن توزیع نمونه فرض یشپ

 در همین راستا ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرهاي پژوهش توسط
 شد و مورد تأیید قرار گرفت. یبررس K-S آزمون

 دوم: همگنی شیب رگرسیون فرض شیپ
پس آزمون  بینی یشپدر مرحله بعد، همگنی شیب رگرسیون     

هاي روي پیش آزمون متغیرهاي وابسته پژوهش در گروه از
بررسی  یانسکووارو کنترل از طریق آزمون تحلیل  آزمایش

 2که جدول  گونه همان .دهد یمنتایج را نشان  2 گردید. جدول
 بینی یشپنیست و شیب رگرسیون  دار یمعنامل دهد، تع می نشان

هاي کنترل و آزمایش روي پیش آزمون در گروه متغیر وابسته از

، ما از باشد یم) sig=0.15>0.05(بنابراین چون ؛ همگن است
 .یما نکردهاین مفروضه تخطی 

 هاسوم: بررسی همگنی واریانس فرض پیش
ها نی واریانسنتایج آزمون لوین جهت بررسی همگ 3جدول     

 دهد. را در دو گروه آزمایش و کنترل نشان می
 هاآزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس .3 جدول
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 هاي اساسی تحلیل کوواریانس، بنابراین با رعایت مفروضه؛ ندارد
جهت بررسی  گردند. هاي پژوهش آزمون می در ادامه فرضیه

 4شد. جدول  بهره گرفته یانسکوواراز آزمون تحلیل  ها یهفرض
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نکات حامل تحقیق فرضیات به مربوط هايیافته مرور    
 هر فرضیه، تفکیک به جااین در که است یتوجه قابل و اساسی

 .گیرد یم قرار موردبحث
 از آن است یحاک 4جهت آزمودن فرضیه اول، نتایج جدول     

 از نظر دیدگاهشان که دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون
 دارند و دار یمعننسبت به حقوق حیوانات با یکدیگر تفاوت 

نان گفت با اطمی توان یم) شده است، sig=0.00( که ییازآنجا
میانگین نمرات  5درصد آموزش مؤثر بوده است نتایج جدول  99
 که نیز گویاي همین دهد یمگروه آزمایش و کنترل را نشان  دو

 مطلب است.

بررسی اختالف دیدگاه بین پاسخ گروه آزمایش و کنترل  .5جدول 
 نسبت به حقوق حیوانات

 میانگین نمرات پس آزمون گروه

 43/63 آزمایش

 23/59 کنترل

توجه  و با 4جهت آزمودن فرضیه دوم، با مشاهده نتایج جدول 
بین  گفت که توان یم است 38/0و برابر ) Sig>0.05(به اینکه 

دانش  و نگرش نسبت به حقوق حیوانات در زیستی محیطآگاهی 
 آموزان پسر و دختر تفاوت معناداري وجود ندارد.

 ش و کنترل بینبین دو گروه آزمای نیز اختالف دیدگاه 6جدول 
 .دهد یمنشان  زمان همپسر را به صورت  دختر و

بین دو گروه آزمایش و  میانگین نمرات پس آزمون .6جدول 
 پسر کنترل بین دختر و

 جنسیت گروه آزمایش کنترل

 پسر 90/62 14/59

 دختر 97/63 32/59

اه دانش آموزان دختر و پسر بین بررسی اختالف دیدگ .1شکل 
 دو گروه آزمایش و کنترل

 گیري یجهنتبحث و 
 هاياز بین رفتن تنوع زیستی باعث بروز ناهنجاري

 . تنوعشود یم زیست محیطدر  جبران یرقابلغو  بینی پیش یرقابلغ
، در صورت اند شده شناختههاي حیات ها که به منزله حلقهگونه
مکان زیست انسان نیز بر روي کره زمین ، اهاشدن این حلقه پاره

مواجه خواهد شد. یکی از موارد از بین رفتن  بست بنمشکل یا  با
 . به خصوص حیات وحشاستتنوع زیستی شکار حیات وحش 

 هاي شاخص و بعضاً به عنوان گونهبزرگ جثه که به عنوان گونه
 به توجه بنابراین با؛ ها نقش دارندهاي شاخص در اکوسیستم

 به زیست محیط و سو یک از توسعه هدف عنوان به انسان میتاه
 حق داشتن موضوع سوي دیگر از فعالیت انسانی بستر عنوان
 در و یافت موضوعیت یندهو آ نسل فعلی براي سالم یزیست محیط
 ترین یديکل از یکی عنوان به که نقش آموزش بود فضایی چنین

 این از گرفت تا ارقر موردتوجه انسانی توسعه در تحقق ابزارها
 ضمن کسب بتوانند توسعه محورهاي عنوان به ها انسان طریق

 توسعه در یرگذارتأث و فعال نقشی ایفاي به جدید هايتوانمندي
 در راستاي زیست محیطبحث آموزش  به توجه رو ینازابپردازند. 

 انتقال آموزش و نوین هايروش ویژه به حقوق حیوانات و
براي آگاهی  آشنایی و سو یک از وزشیآم مراکز اطالعات در

آموزان ابتدایی نسبت به حقوق حیوانات و رفتار با آنها در  دانش
دارد که در این پروژه به این  اساسی اهمیت دیگر سوي از جامعه
 است. شده پرداخته مهم

ها این نتیجه حاصل گردید که پس از تجزیه تحلیل داده     
ل به دانش آموزان تأثیر به سزایی هاي هدفمند و فعاآموزش ارائه

ارتقاء نگرش دانش آموزان نسبت به حقوق حیوانات دارد؛ یا  در
 عبارتی بین نمرات گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت به

 نتایج حاصل از آزمون تحلیل چراکهوجود دارد.  داري یمعن
 بین دو گروه داري معنیحاکی از آن است که ارتباط  یانسکووار

فرضیه اول (، )sig=0.00(زمایش و کنترل وجود دارد آ
 است). موردقبول

توسط زمانی مقدم و ساعدي  شده انجامهمچنین در پژوهش 
بر ارتقاي  زیست محیط) تحت عنوان بررسی تأثیر آموزش 2011(
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دانش، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی این نتیجه حاصل 
 زیستی محیطنگرش  ءابر میزان ارتق زیست محیطشد که آموزش 

تهران تأثیر  12معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 
) معنادار است و 5/0دارد که در سطح آلفاي ( داري معنیمثبت و 

به عبارت دیگر بین نمرات گروه در پیش آزمون و پس آزمون 
وجود دارد. همچنین این پژوهش با نتایج  داري معنیتفاوت 

) با نام بررسی تأثیر آموزش 2013راري (مطالعات بسملی و اس
 در کاهش شکار حیات وحش نیز مطابقت دارد. در زیست محیط

این پژوهش جامعه آماري مردم محلی روستا در نظر گرفته شد و 
 یتدرنهاروي این افراد بررسی شد و  زیست محیطتأثیر آموزش 

هاي الزم که از طریق پرسشنامه و مصاحبه پس از انجام بررسی
حضوري صورت گرفت و مشخص شد مردم حاشیه منطقه 

دارند، نسبت به برگزاري  زیست محیطکمترین اطالع از اهمیت 
هاي توجیهی در بعضی از روستاها، مصاحبه چهره به کالس

چهره و تنویر افکار افراد مؤثر در منطقه پرداخته شد تا عقیده 
 و اهمیت حفاظت از حیات وحش زیست محیطمردم نسبت به 
با بررسی آمارهاي  آمده دست بهنتایج  یتنها درتغییر پیدا کند و 

 1381 يها سالسرشماري فصلی و سالیانه حیات وحش در طی 
افراد باال رود و  زیستی محیطهاي باعث گردید آگاهی 1391تا 

 نسبت به حفظ حیات وحش از خود حساسیت نشان بدهند.
آموزان ابتدایی عواملی که باعث شد دیدگاه دانش ازجمله   

تغییر پیدا کند و به عبارتی آموزش  یواناتحقوق حنسبت به 
 به موارد زیر اشاره کرد: توان یمواقع شود  مؤثر زیست محیط

 آموزانایجاد حس انگیزه در دانش .1
هاي آموزشی فعال و نوین نوع تدریس و استفاده از روش .2

 :ازجمله
 روش تعامل و تماس با حیوانات خانگی •
اشکال حیوانات بومی اخت کاردستی در طرح س •

 یختنیدوررل منطقه با وسای
هاي قرآنی در رابطه با ایفاي نقش و اجراي داستان •

 حقوق حیوانات
پخش کلیپ مرتبط با هر مبحث جهت درك بیشتر و  •

 بهتر
هاي اکولوژیکی جانوران روي نقشه طراحی زیستگاه •

 آموزانایران به کمک دانش
 قرآنی يها آموزهاصلی موضوع با  انطباق مفاهیم -3

بین پاسخ  داري معنیهاي تحقیق نشان داد که اختالف یافته    
، (فرضیه دوم )sig=0.38(دانش آموزان دختر و پسر وجود ندارد 

توسط آلپ و  شده انجامرد شده است). همچنین در پژوهش 
دانش و نگرش کودکان با نام آنالیز آماري ) 2006همکاران (

در ترکیه این نتیجه حاصل شد که زیست محیطه نسبت ب

جنسیت در این آگاهی و نگرش دخیل نیست. از طرف دیگر در 
) تحت عنوان 2008پژوهشی از همین محقق و همکارانش (

دانش آموزان مقطع  زیست محیطهاي موافق با پایش رفتار
هاي وابسته به آن، نقش جنسیت در نگرش دانش دبستان و متغیر

است که نگرش دختران نسبت به پسران  ییدشدهتأآموزان 
است و در تحقیقی که توسط نصر آزادانی و همکاران  تر مثبت

) به منظور شناخت عوامل مؤثر در شناخت کودکان از 2011(
صورت گرفته است میزان دانش در پسران بیش از  زیست محیط

 .باشد یمدختران 
به تنوع زیستی ) در بررسی اهمیت 2011لیندمن و بوسی (    

در پژوهش خود به این موضوع اشاره دارند که اهمیت به تنوع 
زیستی در زنان نسبت به مردان بیشتر است، با این حال همین 

) در مورد تمایل به 2009محقق در تحقیقی دیگر که با پلوکر (
تنوع زیستی انجام داده است، به این نتیجه رسید که جنسیت در 

 مؤثر نیست. تمایل به تنوع زیستی
هاي با توجه به مشاهدات محقق در حین برگزاري کالس    

 طور ینادلیل نبود اختالف بین پسران و دختران  تواند یمآموزشی 
تبیین شود که گیرایی و توجه به مطالب از سوي هر دو گروه 

آموزان دختر و پسر پس از انجام پس آزمون و استخراج دانش
ه یک اندازه بود و همچنین هر دو گروه ب یباًتقرنتایج پرسشنامه 

هاي فعال آموزش و مشارکت کالسی به میزان یکسانی در روش
هایی که این پروژه به همراه محدودیت ازجملهشرکت داشتند. 

 به موارد زیر اشاره کرد: توان یمداشت 
عدم پاسخگویی مناسب بعضی دانش آموزان به  •

 پرسشنامه
 روژکتورمجهز نبودن مدرسه به ویدئو پ •
نبود منبع آموزشی مرتبط با حقوق حیوانات و متناسب  •

 براي دانش آموزان مقطع ابتدایی
از این تحقیق  شده گرفتهبنابراین با توجه به نتایج  •

توان پیشنهادهاي زیر را در جهت بهبود وضعیت آموزش  یم
 زیست در مدارس در نظر گرفت: محیط
، در زانمحیطی دانش آمو یستازآنجاکه بین مهارت ز •

پیش آزمون و پس آزمون تفاوت وجود داشته است، اجراي
دانش  محیطی یستجهت ارتقا مهارت ز هاییها و برنامهکارگاه
در کلیه مدارس دولتی و به در این زمینه  يساز و فرهنگ آموزان

 رسد. یضروري به نظر مخصوص براي مقطع ابتدایی 
 سوي از شده ارائه راهکارهاي و هادیدگاه بررسی•

 حقوق با مرتبط هايرشته در دانشگاه اساتید و نظران صاحب
 بین شکاف بردن بین از جهت در زیست یطمح آموزش و حیوانات

 مطلوب. و وضعیت موجود

۳۱ 



 ...نگرش دانش آموزان ابتدایی نسبت به  بهبود بر زیست محیط آموزش تأثیر بررسی سرباز و همکاران،

 نسبت زیست محیط آموزش زمینه در اینکه به توجه با •
 منتشرنشده مناسبی منبع آموزشی تاکنون حیوانات حقوق به

 و دیدگاه بهبود در آموزشی منبع ینا انتشار با توان یم است،
 .برداشت مؤثر گامی زیست محیط زمینه در آموزان دانش ءارتقا
 توسط پرسشنامهپر کردن  و آزمون پس دوباره اجراي•

 از بعد آماري هايبررسی تحلیل و آزمایش گروه آموزاندانش
 سنجش منظور به آموزشی جلسات برگزاري از ماه شش گذشت

 .آموزاندانش دیدگاه روي موزشیآ هايتأثیر کالس
دلیل عدم آگاهی دانش  ینتر عمدهبه دلیل اینکه  •

از نظام مرکزي  یرسان اطالع، عدم دانش آموزان محیطی یستز
یک بخش مهم از که  شود یمآموزش و پرورش است، پیشنهاد 

ي افزایش دانش انشریات آموزش و پرورش به مطالب آموزنده بر
آموزش و  اندرکاران دستمان و معل محیطی یستزو مهارت 

 .پرورش، اختصاص یابد
 ارائه جهت آموزشی امکانات که داد نشان ها یبررس •

 کم در حد موردمطالعه مدارس در محیطی یستز هايآموزش
 اعتبارات و بودجه که گردد یم پیشنهاد پس. است داشته وجود

 در مدارس در آموزشی و امکانات تجهیزات خرید براي کافی
 .شود داده تخصیص زیست محیط از حفاظت خصوص

 تعامل یکزیستی  محیط آموزش اینکه به توجه با •
 نیز مدرسه، مدیر و معلم آموزان بلکه،دانش تنها نه و است دوطرفه

گردآوري  براي که شود یم پیشنهاد بنابراین هستند، دخیل آن در
 تهیه ابزاري ،محیطی یستز مهارت و دانش با رابطه در اطالعات

 .شود گنجانده آن در نیز و معلمان مدرسه مدیر نظر که نیمک
 با اطالعات يگردآور در است ممکن ازآنجاکه •

 جامعی اینکه اطالعات یا و بماند باقی هاییناگفته پرسشنامه،
 مربوط تحقیقات براي امکان، صورت در بنابراین نگردد، حاصل

 بر عالوه آموزان زیستی دانش مهارت محیط و نگرش به
 این که در. شود استفاده نیز مصاحبه مانند ابزار سایر از رسشنامه،پ

 .شد خواهد يآور جمع تري یحصح و تر کامل اطالعات صورت
 دانش ارتقاء در زیست محیط آموزشاینکه  به توجه با•

 در بایستی دارد، تأثیر مثبت ،زیستی محیط مهارت و نگرش و
 و دانش یادگیري هانگیز و سالم رقابت حس ایجاد آموزان، دانش
 طریق از آموزشی يها دوره در فعال حضور وزیستی  محیطعلوم 

 .گردد پاداش ایجاد اعطاي مسابقات، برگزاري
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