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چکیده
پژوهش حاضر با هدف «بررسي تأثير آموزش محيطزیست بر بهبود
نگرش دانش آموزان ابتدایي نسبت به حقوق حيوانات» به روش نيمه
 جامعه آماري شامل دانش آموزان ابتدایي دختر و پسر.تجربي انجام شد
یک مدرسه دولتي در شهرستان بردسکن بود كه با استفاده از روش
، نفر پسر از پایههاي چهارم60  نفر دختر و60 نمونهگيري تصادفي ساده
 سپس این،پنجم و ششم ابتدایي به صورت قرعهكشي انتخاب شدند
 نفره آزمایش و30 حجم نمونه انتخابشده پسر و دختر به دو گروه
كنترل تقسيم شد و ابتدا از هر دو گروه آزمایش و كنترل پيش آزمون
 در پایان جلسات، پس از دو هفته از اجراي پيش آزمون.گرفته شد
 براي.آموزشي از هر دو گروه آزمایش و كنترل پس آزمون گرفته شد
 از یک،گردآوري دادههاي مربوط به پيش آزمون و پس آزمون
 ضریب پایایي.پرسشنامه نگرش نسبت به حقوق حيوانات استفاده گردید
 به منظور. محاسبه شد0/64  از طریق آلفاي كرونباخ،این پرسشنامه
)Ancova( تجزیه و تحليل دادهها از آزمون تحليل كوواریانس
- نتایج آزمون تحليل كوواریانس نشان داد كه ارائه آموزش.استفاده شد
هاي هدفمند و فعال به دانش آموزان تأثير به سزایي در ارتقاء نگرش
دانش آموزان نسبت به حقوق حيوانات دارد و همچنين اینکه اختالف
معنيداري بين پاسخ دانش آموزان دختر و پسر وجود ندارد
.)sig=0.38(

Abstract
This research is done to investigate the effect of
environmental education on improvement of elementary
school students’ attitude about animal rights by Semi
experimental method. The statistical 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 experimental and
control groups a post test was applied. The related data
of pretest and posttest were collected 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 purposeful
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, Elementary
Students.

 واژههایکلیدی
. دانش آموزان ابتدایي، حقوق حيوانات،آموزش محيطزیست

samirasarbaz3@gmail.com: رایانامه-نویسنده مسئول

25

*

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

مقدمه
امروزه توجه جوامع به این مسأله جلب شده است كه فقط
انسانها از حقوق مختلف برخوردار نيستند .بلکه تمام آنچه روي
زمين وجود دارد مانند كوهها ،دریاها ،حيوانات و گياهان نيز داراي
حقوقي ميباشند .انسان تمام مخلوقات را زیر سيطره خود دارد و از
آنها به نفع خود بهرهبرداري ميكند ،تبعيض ميان حقوق بشر و
حقوق دیگر موجودات چون حيوانات و حقوق محيطزیست در
دهههاي اخير با بهرهگيري از نگاه تجربهگراي غرب و درعينحال
تعامل با سنن و فرهنگهاي رقيب كه ارزش و احترامي ذاتي براي
سایر موجودات قائل بودهاند در حال كمرنگ شدن است؛ اما
پيداست كه در این فاصله محيطزیست و در تحليل نهایي انسان
خسارتهاي غيرقابل جبراني را از این كم توجهي متحمل شدهاند
(.)Dehshiri, Abbasi & Asghari, 2012
در كشورمان نگرش مردم نسبت به حيات وحش با وجود
تبليغات انجامشده بسيار نامناسب است كه این نگرش ریشه در
دوران كودكي دارد ،بچهها و كودكان با این دید كه حيات وحش
براي شکار است و حيوانات درنده مثل شير و ببر و ...را باید كشت
چراكه اگر زنده باشند به مزارع و جان انسانها آسيب ميرسانند،
بزرگ ميشوند .ضمن آنکه ما شکار را افتخاري بزرگ محسوب
كرده و با عکسهایي كه در كنار شکار ميگيرند آنها را نسبت به
امر شکار تهييج و تشویق ميكنيم ( Besmeli & Asrari,
 .)2013در جامعه افرادي هستند كه با حيوانات فاصلهدارند،
منظور از فاصله با حيوانات این است كه براي افرادي كه كامالً
بيارتباط با هر حيواني بار ميآیند هر حيوان به عنوان یک
«دیگري» یا یک «بيگانه» جلوه ميكند كه یا ترسناک و
آسيبرسان است یا قابل تصاحب و سوء رفتار .افرادي كه از
كودكي با حيوانات خانگي آشنا ميشوند و به ویژه مسئوليت
نگهداري آنها را بر دوش ميگيرند پس از مدتي به حيوان خود به
عنوان عضوي از خانواده كه احساس دارد و حتي از برخي حقوق
مثل جاي گرم ،آب و غذاي بهموقع برخوردار است ،مينگرند؛ اما
افرادي كه هرگز چنين تجربهاي نکردهاند اغلب با حيوانات به
عنوان موجوداتي كه باید از آنها دوري كرد رفتار ميكنند .در
محيطهاي طبيعي نيز دقيقاً همين فاصله با حيات وحش سبب
ميشود كه یک روستایي یا شهري به بيابان برود و به هر
جانداري به چشم شکار یا موجود جالبي كه براي از نزدیک
دیدنش باید آن را كشت ،نگاه كند.
ما در آموزشهاي خانوادگي و در دوران دبستان و باالتر كمتر
به مواردي برميخوریم كه مربيان اخالقي مخاطبان خود را دعوت
به مهر و محبت به حيوانات و آزار نرساندن به آنها كنند .حتي در
تلویزیون نيز چنين آموزشي را مشاهده نميكنيم و بيشتر شاهد

نمایش آن دسته فيلمهاي حيات وحش هستيم كه در آن شکار و
دریده شدن طعمه جالبترین صحنه است .همه ما امام رضا (ع) را
به عنوان «ضامن آهو» ميشناسيم ،اما گاه خودمان بيتفاوت از
كنار هموطناني رد ميشویم كه در حال اعمال خشونت یا آزار
رساندن به ساكنان و سهم داران غير انسان كره زمين هستند.
چراكه طبق ماده  10بيانيه جهاني حقوق حيوانات ،مراكز تربيتي و
مدارس مکلف به آموزش مطالبي مبتني بر احترام گذاشتن،
مراعات و درک حيوانات از دوران طفوليت به شهروندان خود
هستند و این آموزش ميتواند در مدارس و توسط معلمان نيز
انجام گيرد.
سالهاست كه محيطزیست و دستاندركاران به دنبال
آموزش مردماند اما هنوز نتوانستهاند كه اهميت محيطزیست را
ميان مردم نهادینه كنند و حفاظت محيطزیست را به آنها بسپارند.
هرساله وضعيت محيطزیست مخصوصاً شرایط و ذخيره حيات
وحش بدتر شده و هرچند سال چندین گونه از پستانداران و
پرندگان كه قبالً وضعيت حفاظتي مناسبي داشته را به عنوان گونه
در خطر انقراض معرفي كرده و شروع به هزینه كردن براي
حفاظت و نجات آنها از انقراض ميكنيم كه اغلب ،تالشها و
هزینهها بينتيجه ميماند و ادامه این روند ،انقراض تکتک گونه-
هاي حيات وحش كشور را در آینده به دنبال خواهد داشت.
بيشک براي بقاي بشر باید به حفاظت از محيطزیست اندیشيد.
ازجمله عوامل مؤثر در حفظ محيطزیست حفاظت از حيوانات اهلي
و وحشي موجود در طبيعت است كه حفظ چرخه حيات آنان باعث
حفظ انسان و بقاي محيطزیست است بنابراین اگر ما خواهان این
هستيم كه بزرگساالن در نسلهاي بعدي به زمين احترام بگذارند،
مهم است كه امروزه در برنامه درسي دوران كودكي آنان ،آموزش
محيطزیست و رابطه متقابل بين فعاليتهاي انساني و محيط
زیست را قرار دهيم ( & Abedini, Amiri Tavassoly
.)Vafadar, 2014
به منظور تربيت و تجهيز نيروي انساني و بهسازي و
بهرهگيري مؤثرتر از این نيروها ،آموزش همواره به عنوان
تأثيرگذارترین عامل مدنظر است .آموزش فرایند ایجاد تغيير در
اطالعات ،دانش ،نگرش ،رفتار ،مهارت و عملکرد كاركنان از
طریق نيازسنجي ،طراحي دوره و تدریس نظري و عملي و
اندازهگيري ميزان یادگيري براي بهتر آماده شدن و انجام دادن
مسئوليتهاي شغلي و ایفاي نقش كاركنان ميباشد
( .)Lindemann & Bose, 2011بنابراین بهترین شيوه
نهادینه كردن عادتهاي مثبت ،آموزش ،آن هم آموزش این
عادتها از دوران كودكي است .حفاظت از محيطزیست هم عادتي
است كه باید از كودكي آموخته شود تا به یک باور ذهني تبدیل
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شود .این باور كودک را موظف ميكند تا از یگانه زیستگاهي كه
در آن زندگي ميكند به بهترین وجه ممکن پاسداري كند ( Nasr
 .)Azadani & at all, 2011به همين دليل براي انجام این
پژوهش ،دانش آموزان مقطع ابتدایي در نظر گرفته شدند.
الزم است كه به مباني نظري آموزش محيطزیست نيز
اشارهاي شود .آموزش مؤثرترین ابزار و شيوه افزایش آگاهي فرد
در مواجه با مسائل و معضالت جامعه است آموزش جهان فردا را
شکل ميدهد .آگاهي و درک عمومي افراد به حركت در آورنده
تغييرات مثبت پایدار در محيطزیست است .آموزش خود یک هدف
نيست بلکه ابزاري كليدي براي یادگيري است درواقع یادگيري
هسته اصلي فرایند آموزش است كه به وسيله آنها مهارت ،عادات،
دانش ،نگرش ،رفتار و بهطوركلي شيوه زندگي افراد تغيير كرده و
درنهایت موجب تغيير یا تعدیل در رفتار ميشود .ازآنجایيكه
بسياري از تخریبهاي زیستمحيطي ،تخریب منابع و آلوده سازي
محيط نتيجه فعاليت انساني است ،ازاینرو آگاهسازي عمومي و
آموزشي جامعه در رابطه با ارزش و اهميت محيطزیست براي
ادامه حيات بشر امر مهمي است (.)Alp & at all, 2006
آموزش محيطزیست به دنبال تعليم شهروندي است كه از محيط
بيوفيزیکي و مسائل مربوط به آن مطلع بوده و مشتاق كار كردن
براي اجراي راهحلهاست .از نظر گروهي از متخصصان آموزش
محيطزیست عبارت از فرایندي فعال كه طي آن آگاهي ،دانش و
مهارتها ارتقاء یافته و منجر به درک ،تعهد ،تصميمات آگاهانه و
فعاليتهاي سازنده براي مدیریت كليه اجزاي به هم آميخته
محيطزیست ميشود (.)Lahyjanyan, 2012
نخستين سازمان متولي امر آموزش دانشآموزان در كشور
وزارت آموزش و پرورش است و الزم است یک برنامه آموزشي كه
بتواند كليه نيازهاي ضروري شيوه عمل صحيح با محيطزیست را
در خود جاي دهد توسط این سازمان تدوین شود .پيشنياز تدوین
یک سامانه آموزشي موفق ،شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي
است ،به عبارتي دیگر شناسایي این نيازها نخستين گام
برنامهریزي آموزشي به شمار ميرود .اگر این گام به درستي
برداشته شود ،زمينه پيشروي برنامه موفق فراهم ميگردد،
بدینسان بنياني دقيقتر براي تضمين كيفيت و سودمندي برنامه
آموزشي به دست ميآید ( zamani moghadam & Saedi,
.)2011
بر این اساس ،ناكارآمدي روشهاي مرسوم و لزوم تغيير آن و
استفاده از شيوههاي آموزش اثربخش محيطزیست بيشتر نمودار
ميشود؛ به همين منظور یکي از موضوعات مهمي كه در
پژوهشهاي حوزه آموزش و پرورش موردتوجه قرارگرفته ،كيفيت

تدریس است ( Givvin et al; 2011; Good & Brophy,

.)2010; Clark, 2009
در كالسهاي سنتي معلم سرچشمه معلومات بهحساب ميآید.
در این كالسها كودكان معموالً فعاليت خاصي ندارند ،مگر زماني
كه معلم از آنها سؤال كند .ارتباط دانشآموز با دنياي خارج از
كالس وزندگي عملي تقریباً قطع است .به عبارتي دانشآموز
نميداند آنچه را كه فراميگيرد چگونه در عمل به كار بندد .در
برنامه درسي سنتي ،همه فراگيران به عنوان یک كل در نظر
گرفته ميشوند و آموزش به صورتي یکسان و بدون در نظر
گرفتن تفاوتهاي فردي ارائه ميشود .ابزارهاي ارزشيابي ،محدود
به آزمونهاي معلم ساخته است و تکاليف دانش آموزان یکسان و
یکنواخت است (.)Baleghizadeh, 2008
هاوارد گاردنر ،روانشناس معاصر ،براي نخستين بار با تعریفي
از هوش مبني بر آنکه هوش ،توانایي خلق محصول مؤثر یا
خدمت باارزش در یک فرهنگ است ،با به چالش كشيدن تلقّي
سنّتي از هوش ،هشت گونه مختلف هوش را مقولهبندي كرد كه
امروزه سيستم آموزشي بهطور سنتي عموماً بر هوش كالمي و
ریاضي تأكيد ميكند.
آزمونها ،تکاليف و روشهاي تدریس ،همگي از هوشهاي
كالمي و ریاضي حمایت ميكنند و اغلب استعدادها و توانایيهاي
منحصربهفرد دانشآموزان در زمينههاي دیگر كماهميت جلوه داده
ميشود ( .)Plucker, 2009از نظر گاردنر ،هوشهاي چندگانه
ميتواند نقش زیادي در یادگيري و آموزش دانشآموزان داشته
باشد .آگاهي از نظریه هوشهاي چندگانه ،معلمان را برميانگيزد
تا روشهاي متفاوتي براي كمک به همه دانشآموزان كالسشان
بيابند.
گاردنر پيشنهاد كرد كه معلمان براي ارائه درسها ،یک
گستره متنوع از روشها ،مثل موسيقي ،یادگيري مشاركتي،
فعاليتهاي هنري و  ...را پيش گيرند .این امر باعث سازگاري
آموزش با خصوصيات ذهني و توانایيها و نيازهاي منحصربهفرد
دانشآموز ميشود ()Gardner, 2004؛ كه در این پژوهش نيز
سعي شد از روشهاي فعال آموزشي استفاده شود.
برنامه اوليه پروژه حاضر بررسي تأثير آموزش محيطزیست بر
بهبود دیدگاه دانشآموزان نسبت به حقوق حيوانات است كه روي
قشر دانشآموزان در مقطع ابتدایي كار شد ،چراكه دوران كودكي
اهميت زیادي در ایجاد نگرشهاي محيطزیستي دارند و آموزش
محيطزیست در این دوران ،راهي براي پرورش نگرشهاي
محيطزیستي در انسان است .بر این اساس پژوهش حاضر درصدد
پاسخگویي به فرضيات زیر است:
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فرضيه  -1آموزش محيطزیست تأثير مثبتي بر بهبود دیدگاه دانش
آموزان نسبت به حقوق حيوانات ميگذارد.
فرضيه  -2بين آگاهي محيطزیستي و نگرش نسبت به حقوق
حيوانات در دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معناداري وجود دارد.

یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی

جدول  1ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش را به
تفکيک عضویت در گروه آزمایش و كنترل نشان ميدهد.
جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش

گروه
آزمایش

50/29

0/98
0/76

کنترل

جنس

30

63/97

0/66

گروه

54/75

0/96

تعداد

میانگین

28

انحراف استاندارد

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر ماهيت كاربردي و به دليل آنکه تمامي
متغيرهاي مداخلهگر در اختيار محقق نبوده است ،از نظر روش،
نيمه تجربي و از نوع طرح از نوع طرحهاي نيمه آزمایشي با گروه
كنترل ،همراه با پيش آزمون و پس آزمون بود .مراحل انجام كار
به این صورت انجام شد كه ابتدا از بين دانشآموزان با استفاده از
روش نمونهگيري تصادفي ساده 60 ،نفر دختر و  60نفر پسر از
پایههاي چهارم ،پنجم و ششم ابتدایي به صورت قرعهكشي
انتخاب شدند .سپس این حجم نمونه انتخابشده پسر و دختر به
دو گروه  30نفره آزمایش و كنترل تقسيم شد و ابتدا از هر دو
گروه آزمایش و كنترل پيش آزمون گرفته شد .پس از دو هفته از
اجراي پيش آزمون ،برنامه برگزاري جلسات و كارگاههاي آموزشي
در اختيار مدیر مدرسه و همچنين دانش آموزان قرار داده شد و
طبق این برنامه گروههاي آزمایش به مدت  10جلسه  60دقيقهاي
در محل برگزاري كالسها شركت كردند .در طي این  10جلسه
آموزش محيطزیست ،هر جلسه از روش مخصوص و مرتبط با
موضوع استفاده شد؛ اما بهطوركلي در این پروژه هر مبحث ،ابتدا
به صورت تئوري ،از طریق داستان ،اسالید ،فيلم آموزشي ،عکس
و شيوه پرسش و پاسخ و بحثي تدریس شد و بعد به صورت
عملياتي ،مانند بازي ،شعرخواني ،پانتوميم و ایفاي نقش ،كاردستي
و غيره مطالب تثبيت شدند .در این پژوهش منبع آموزشي با
مشورت اساتيد تنوع زیستي و افراد صاحبنظر در حوزه حقوق
حيوانات و همچنين استفاده از منابع آموزشي و كتابهاي مرتبط
در هر دو زمينه آموزش محيطزیست و حقوق حيوانات تدوین شد
و درنهایت ده مبحث اصلي و اساسي مشخص و در قالب
پاورپوینت آماده شد.
براي برآورد و بررسي تأثير این آموزش الزم بود كه
پرسشنامهاي اصولي و مطابق با معيارهاي علمي طراحي شود .در
این پژوهش از یک پرسشنامه نگرش نسبت به حقوق حيوانات
استفاده شد .از جهت اینکه قالب طيف ليکرت با پنج گویه كه از
گرایش كامالً موافقم تا كامالً مخالفم كشيده ميشود ،براي دانش
آموزان مقطع ابتدایي قابلفهم نيست و در پاسخ دادن دچار مشکل
ميشوند ،سؤاالت در قالب سه گویه طرح شد ،كه اصالح و تأیيد
روایي صوري و محتواي آن ،توسط هشت نفر از اساتيد تنوع

زیستي و همچنين علوم تربيتي صورت گرفت .ضریب پایایي این
پرسشنامه نيز از طریق آلفاي كرونباخ  0/64محاسبه شد .پس از
پایان جلسات آموزشي از هر دو گروه آزمایش و كنترل پس آزمون
گرفته شد.
بعد از جمعآوري دادهها وارد مرحله آماده سازي دادهها كه
شامل ورود ،اعمال تغييرات ،طبقهبندي ،جداسازي و درنهایت
انجام آناليزهاي آماري است ،شدیم .با توجه به آنچه در بخش
مواد و روشها اشاره شد ،پرسشنامه شامل  22سؤال بود كه هر
فرد درازاي هر سؤال ،یکي از پاسخهاي موافقم ،كمي موافقم،
مخالفم را ميتوانست انتخاب كند ،این پاسخها براي ورود به
نرمافزار  SPSSاز اعداد  1تا  3وزن دهي شدند.
در این قسمت بر اساس اطالعات فراهم آمده ،به بررسي و
تحليل سؤاالت پژوهشي مطرحشده ،پرداخته شد و پسازاینکه
نرمال بودن توزیع نمونهها با استفاده از آزمون  k-sمورد تأیيد قرار
گرفت ،درنهایت از آزمون تحليل كوواریانس ( )Ancovaجهت
آناليزهاي آماري استفاده شد.

دختر

پيش آزمون

30

دختر

پس آزمون

پسر

پيش آزمون

24

پسر

پس آزمون

24

62/90

دختر

پيش آزمون

30

57/94

0/92

دختر

پس آزمون

30

59/32

0/68

پسر

پيش آزمون

30

54/76

0/94

پسر

پس آزمون

30

59/14

0/66
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جدول  .2بررسي همگني شيب رگرسيون در گروههاي آزمایش و
كنترل

تعامل معنيدار نيست و شيب رگرسيون پيشبيني متغير وابسته از
روي پيش آزمون در گروههاي كنترل و آزمایش همگن است؛

87/45

1

87/45

6/78

0/01

جنسيت

16/26

1

16/26

1/26

0/26

98/98

1

98/98

7/68

0/00

69/37

3

23/12

1/79

0/15

گروه

SS

Df

MS

F

sig

پيش آزمون

منبع واریانس

بنابراین چون ( )sig=0.15>0.05ميباشد ،ما از این مفروضه
تخطي نکردهایم.
پيشفرض سوم :بررسي همگني واریانسها
جدول  3نتایج آزمون لوین جهت بررسي همگني واریانسها را در
دو گروه آزمایش و كنترل نشان ميدهد.
جدول  .3آزمون لوین جهت بررسي همگني واریانسها

F

متغیر

(آموزش)

نکته قابلتوجه در این جدول این است كه تعداد دانش

0/96

پس آزمون

آموزان گروه آزمایش پسر در طي جلسات آموزشي از  30نفر به

Df1

3

Df2

110

sig

0/41

 24نفر كاهش پيدا كرد و ازآنجایيكه محاسبات آماري این پروژه
بر اساس نمره دانشآموز در دو حالت پيش آزمون و پس آزمون
بوده است ،ميبایست تمام اندازهگيريها بر مبناي تعداد دانش
آموزان در پس آزمون انجام شود كه در اینجا نيز نمرات پيش
آزمون گروه آزمایش پسر براي همان دانشآموزاني در نظر گرفته
شد كه در پس آزمون و نيز در تمام جلسات آموزشي حضور داشتند
(شش نفر مربوطه از تعداد پيش آزمون حذف گردید).
ب) یافتههای استنباطی

نتایج حاكي از آن است كه واریانس گروههاي آزمایش و
كنترل همگن است و تفاوتي بين واریانس این دو گروه وجود
ندارد؛ بنابراین با رعایت مفروضههاي اساسي تحليل كوواریانس،
در ادامه فرضيههاي پژوهش آزمون ميگردند.
جهت بررسي فرضيهها از آزمون تحليل كوواریانس بهره گرفته
شد .جدول  4نتایج تحليل كوواریانس را نشان ميدهد.
جدول  .4نتایج تحليل كوواریانس
منبع واریانس

در این بخش به آزمون فرضيههاي پژوهش پرداخته ميشود.
جهت بررسي اثربخشي بهبود دیدگاه دانشآموزان نسبت به حقوق
حيوانات مبتني بر برگزاري كالسهاي آموزشي از آزمون تحليل

جنسیت گروه جنسیت*گروه خطا

كوواریانس ( )Ancovaبهره گرفته ميشود .به همين منظور ابتدا
پيشفرضهاي آن بررسي گردید.
پيشفرض اول :نرمال بودن توزیع نمونهها
در همين راستا ابتدا نرمال بودن توزیع متغيرهاي پژوهش توسط
آزمون  K-Sبررسي شد و مورد تأیيد قرار گرفت.
پيشفرض دوم :همگني شيب رگرسيون
در مرحله بعد ،همگني شيب رگرسيون پيشبيني پس آزمون از
روي پيش آزمون متغيرهاي وابسته پژوهش در گروههاي آزمایش

کل

و كنترل از طریق آزمون تحليل كوواریانس بررسي گردید .جدول
 2نتایج را نشان ميدهد .همانگونه كه جدول  2نشان ميدهد،
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SS

DF

MS

F

Sig

10/18

1

10/18

0/76

0/38

488/72

1

488/7

36/92

0/00

5/59

1

5/59

0/42

0/51

1442/8

109

429787

114

13/23
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مرور یافتههاي مربوط به فرضيات تحقيق حامل نکات اساسي و
قابلتوجه اي است كه در اینجا به تفکيک هر فرضيه ،موردبحث
قرار ميگيرد.
جهت آزمودن فرضيه اول ،نتایج جدول  4حاكي از آن است
كه دو گروه آزمایش و كنترل پيش آزمون از نظر دیدگاهشان
نسبت به حقوق حيوانات با یکدیگر تفاوت معنيدار دارند و
ازآنجایيكه ( )sig=0.00شده است ،ميتوان گفت با اطمينان 99
درصد آموزش مؤثر بوده است نتایج جدول  5ميانگين نمرات دو
گروه آزمایش و كنترل را نشان ميدهد كه نيز گویاي همين
مطلب است.
جدول  .5بررسي اختالف دیدگاه بين پاسخ گروه آزمایش و كنترل
نسبت به حقوق حيوانات
گروه

میانگین نمرات پس آزمون

آزمایش

63/43

کنترل

59/23

جهت آزمودن فرضيه دوم ،با مشاهده نتایج جدول  4و با
توجه به اینکه ( )Sig>0.05و برابر  0/38است ميتوان گفت كه
بين آگاهي محيطزیستي و نگرش نسبت به حقوق حيوانات در
دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معناداري وجود ندارد.
جدول  6نيز اختالف دیدگاه بين دو گروه آزمایش و كنترل بين
دختر و پسر را به صورت همزمان نشان ميدهد.
جدول  .6ميانگين نمرات پس آزمون بين دو گروه آزمایش و
كنترل بين دختر و پسر
کنترل

آزمایش

گروه جنسیت

59/14

62/90

پسر

59/32

63/97

دختر

شکل  .1بررسي اختالف دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر بين دو
گروه آزمایش و كنترل
بحث و نتیجهگیری
از بين رفتن تنوع زیستي باعث بروز ناهنجاريهاي
غيرقابلپيشبيني و غيرقابلجبران در محيطزیست ميشود .تنوع
گونهها كه به منزله حلقههاي حيات شناختهشدهاند ،در صورت پاره
شدن این حلقهها ،امکان زیست انسان نيز بر روي كره زمين با
مشکل یا بنبست مواجه خواهد شد .یکي از موارد از بين رفتن
تنوع زیستي شکار حيات وحش است .به خصوص حيات وحش
بزرگ جثه كه به عنوان گونههاي شاخص و بعضاً به عنوان گونه-
هاي شاخص در اكوسيستمها نقش دارند؛ بنابراین با توجه به
اهميت انسان به عنوان هدف توسعه از یکسو و محيطزیست به
عنوان بستر فعاليت انساني از سوي دیگر موضوع داشتن حق
محيطزیستي سالم براي نسل فعلي و آینده موضوعيت یافت و در
چنين فضایي بود كه نقش آموزش به عنوان یکي از كليديترین
ابزارها در تحقق توسعه انساني موردتوجه قرار گرفت تا از این
طریق انسانها به عنوان محورهاي توسعه بتوانند ضمن كسب
توانمنديهاي جدید به ایفاي نقشي فعال و تأثيرگذار در توسعه
بپردازند .ازاینرو توجه به بحث آموزش محيطزیست در راستاي
حقوق حيوانات و به ویژه روشهاي نوین آموزش و انتقال
اطالعات در مراكز آموزشي از یکسو و آشنایي براي آگاهي دانش
آموزان ابتدایي نسبت به حقوق حيوانات و رفتار با آنها در جامعه از
سوي دیگر اهميت اساسي دارد كه در این پروژه به این مهم
پرداختهشده است.
پس از تجزیه تحليل دادهها این نتيجه حاصل گردید كه ارائه
آموزشهاي هدفمند و فعال به دانش آموزان تأثير به سزایي در
ارتقاء نگرش دانش آموزان نسبت به حقوق حيوانات دارد؛ یا به
عبارتي بين نمرات گروه در پيش آزمون و پس آزمون تفاوت
معنيداري وجود دارد .چراكه نتایج حاصل از آزمون تحليل
كوواریانس حاكي از آن است كه ارتباط معنيداري بين دو گروه
30
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آزمایش و كنترل وجود دارد (( ،)sig=0.00فرضيه اول موردقبول
است).
همچنين در پژوهش انجامشده توسط زماني مقدم و ساعدي
( )2011تحت عنوان بررسي تأثير آموزش محيطزیست بر ارتقاي
دانش ،نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایي این نتيجه حاصل
شد كه آموزش محيطزیست بر ميزان ارتقاء نگرش محيطزیستي
این پژوهش جامعه آماري مردم محلي روستا در نظر گرفته شد و
تأثير آموزش محيطزیست روي این افراد بررسي شد و درنهایت
پس از انجام بررسيهاي الزم كه از طریق پرسشنامه و مصاحبه
حضوري صورت گرفت و مشخص شد مردم حاشيه منطقه
كمترین اطالع از اهميت محيطزیست دارند ،نسبت به برگزاري
كالسهاي توجيهي در بعضي از روستاها ،مصاحبه چهره به چهره
و تنویر افکار افراد مؤثر در منطقه پرداخته شد تا عقيده مردم
نسبت به محيطزیست و اهميت حفاظت از حيات وحش تغيير پيدا
كند و درنهایت نتایج بهدستآمده با بررسي آمارهاي سرشماري
فصلي و ساليانه حيات وحش در طي سالهاي  1381تا 1391
باعث گردید آگاهيهاي محيطزیستي افراد باال رود و نسبت به
حفظ حيات وحش از خود حساسيت نشان بدهند.
ازجمله عواملي كه باعث شد دیدگاه دانشآموزان ابتدایي
نسبت به حقوق حيوانات تغيير پيدا كند و به عبارتي آموزش
محيطزیست مؤثر واقع شود ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 .1ایجاد حس انگيزه در دانشآموزان
 .2نوع تدریس و استفاده از روشهاي آموزشي فعال و نوین
ازجمله:
 روش تعامل و تماس با حيوانات خانگي
 ساخت كاردستي در طرح اشکال حيوانات بومي منطقه با وسایل
دورریختني
 ایفاي نقش و اجراي داستانهاي قرآني در رابطه با حقوق
حيوانات
 پخش كليپ مرتبط با هر مبحث جهت درک بيشتر و بهتر
 طراحي زیستگاههاي اكولوژیکي جانوران روي نقشه ایران به
كمک دانشآموزان
 -3انطباق مفاهيم اصلي موضوع با آموزههاي قرآني
یافتههاي تحقيق نشان داد كه اختالف معنيداري بين پاسخ دانش
آموزان دختر و پسر وجود ندارد (( ،)sig=0.38فرضيه دوم رد شده
است) .همچنين در پژوهش انجامشده توسط آلپ و همکاران
( )2006با نام آناليز آماري دانش و نگرش كودكان نسبت به
محيطزیست در تركيه این نتيجه حاصل شد كه جنسيت در این
آگاهي و نگرش دخيل نيست .از طرف دیگر در پژوهشي از همين
محقق و همکارانش ( )2008تحت عنوان پایش رفتارهاي موافق

معلمان مقطع ابتدایي آموزش و پرورش منطقه  12تهران تأثير
مثبت و معنيداري دارد كه در سطح آلفاي ( )0/5معنادار است و
به عبارت دیگر بين نمرات گروه در پيش آزمون و پس آزمون
تفاوت معنيداري وجود دارد .همچنين این پژوهش با نتایج
مطالعات بسملي و اسراري ( )2013با نام بررسي تأثير آموزش
محيطزیست در كاهش شکار حيات وحش نيز مطابقت دارد .در
با محيطزیست دانش آموزان مقطع دبستان و متغيرهاي وابسته به
آن ،نقش جنسيت در نگرش دانش آموزان تأیيدشده است كه
نگرش دختران نسبت به پسران مثبتتر است و در تحقيقي كه
توسط نصر آزاداني و همکاران ( )2011به منظور شناخت عوامل
مؤثر در شناخت كودكان از محيطزیست صورت گرفته است ميزان
دانش در پسران بيش از دختران ميباشد.
ليندمن و بوسي ( )2011در بررسي اهميت به تنوع زیستي در
پژوهش خود به این موضوع اشاره دارند كه اهميت به تنوع زیستي
در زنان نسبت به مردان بيشتر است ،با این حال همين محقق در
تحقيقي دیگر كه با پلوكر ( )2009در مورد تمایل به تنوع زیستي
انجام داده است ،به این نتيجه رسيد كه جنسيت در تمایل به تنوع
زیستي مؤثر نيست.
با توجه به مشاهدات محقق در حين برگزاري كالسهاي
آموزشي ميتواند دليل نبود اختالف بين پسران و دختران اینطور
تبيين شود كه گيرایي و توجه به مطالب از سوي هر دو گروه
دانش آموزان دختر و پسر پس از انجام پس آزمون و استخراج
نتایج پرسشنامه تقریباً به یک اندازه بود و همچنين هر دو گروه به
ميزان یکساني در روشهاي فعال آموزش و مشاركت كالسي
شركت داشتند .ازجمله محدودیتهایي كه این پروژه به همراه
داشت ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 عدم پاسخگویي مناسب بعضي دانش آموزان به پرسشنامه
 مجهز نبودن مدرسه به ویدئو پروژكتور
 نبود منبع آموزشي مرتبط با حقوق حيوانات و متناسب براي
دانش آموزان مقطع ابتدایي
 بنابراین با توجه به نتایج گرفتهشده از این تحقيق ميتوان
پيشنهادهاي زیر را در جهت بهبود وضعيت آموزش
محيطزیست در مدارس در نظر گرفت:
 ازآنجاكه بين مهارت زیستمحيطي دانش آموزان ،در پيش
آزمون و پس آزمون تفاوت وجود داشته است ،اجراي كارگاه-
ها و برنامههایي جهت ارتقا مهارت زیستمحيطي دانش
آموزان و فرهنگسازي در این زمينه در كليه مدارس دولتي و
به خصوص براي مقطع ابتدایي ضروري به نظر ميرسد.
 بررسي دیدگاهها و راهکارهاي ارائهشده از سوي
صاحبنظران و اساتيد دانشگاه در رشتههاي مرتبط با حقوق
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سرباز و همکاران ،بررسی تأثیر آموزش محیطزیست بر بهبود نگرش دانش آموزان ابتدایی نسبت به ...

كافي براي خرید تجهيزات و امکانات آموزشي در مدارس در
خصوص حفاظت از محيطزیست تخصيص داده شود.
 با توجه به اینکه آموزش محيطزیستي یک تعامل دوطرفه
است و نهتنها دانشآموزان بلکه ،معلم و مدیر مدرسه ،نيز در
آن دخيل هستند ،بنابراین پيشنهاد ميشود كه براي گردآوري
اطالعات در رابطه با دانش و مهارت زیستمحيطي ،ابزاري
تهيه كنيم كه نظر مدیر مدرسه و معلمان نيز در آن گنجانده
شود.
 ازآنجاكه ممکن است در گردآوري اطالعات با پرسشنامه،
ناگفتههایي باقي بماند و یا اینکه اطالعات جامعي حاصل
نگردد ،بنابراین در صورت امکان ،براي تحقيقات مربوط به
نگرش و مهارت محيطزیستي دانش آموزان عالوه بر
پرسشنامه ،از سایر ابزار مانند مصاحبه نيز استفاده شود .كه در
این صورت اطالعات كاملتر و صحيحتري جمعآوري خواهد
شد.
 با توجه به اینکه آموزش محيطزیست در ارتقاء دانش و
نگرش و مهارت محيطزیستي ،تأثير مثبت دارد ،بایستي در
دانش آموزان ،ایجاد حس رقابت سالم و انگيزه یادگيري
دانش و علوم محيطزیستي و حضور فعال در دورههاي
آموزشي از طریق برگزاري مسابقات ،اعطاي پاداش ایجاد
گردد.

حيوانات و آموزش محيطزیست در جهت از بين بردن شکاف
بين وضعيت موجود و مطلوب.
 با توجه به اینکه در زمينه آموزش محيطزیست نسبت به
حقوق حيوانات تاكنون منبع آموزشي مناسبي منتشرنشده
است ،ميتوان با انتشار این منبع آموزشي در بهبود دیدگاه و
ارتقاء دانش آموزان در زمينه محيطزیست گامي مؤثر
برداشت.
•اجراي دوباره پس آزمون و پر كردن پرسشنامه توسط دانش-
آموزان گروه آزمایش و بررسي تحليلهاي آماري بعد از
گذشت شش ماه از برگزاري جلسات آموزشي به منظور
سنجش تأثير كالسهاي آموزشي روي دیدگاه دانشآموزان.
 به دليل اینکه عمدهترین دليل عدم آگاهي دانش
زیستمحيطي دانش آموزان ،عدم اطالعرساني از نظام
مركزي آموزش و پرورش است ،پيشنهاد ميشود كه یک
بخش مهم از نشریات آموزش و پرورش به مطالب آموزنده
براي افزایش دانش و مهارت زیستمحيطي معلمان و
دستاندركاران آموزش و پرورش ،اختصاص یابد.
 بررسيها نشان داد كه امکانات آموزشي جهت ارائه آموزش-
هاي زیستمحيطي در مدارس موردمطالعه در حد كم وجود
داشته است .پس پيشنهاد ميگردد كه بودجه و اعتبارات
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