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 چکیده
زیستی گیاهی و برآوردی از تنوع ابتدا، .شد انجام های دلفان و سلسلهحوزهدارس در م آموزاندانش، درک و تأثیر یزیستهای محیطدغدغهبا هدف ایجاد  پژوهشاین 

 زیستییطمحمسایل با  آزمون را پر نموده و بعد از آشناییآموز که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند پرسشنامه پیشدانش 252عمل آمد. در گام بعدی جانوری منطقه به
ر تئوری اطالعات های مبتنی باز شاخص . جهت ارزیابی تنوع زیستیآزمون را تکمیل نمودندپرسشنامه پس شده بودند ارزیابی ناسایی وش که و جانوری های گیاهیو گونه
چنین در این مه. گرفت کاکسون و آزمون شاپیرو ویلک تحلیل نموده و با نمودارباکس وسیکر مورد ارزیابی قرارویل نتایج حاصل را با استفاده از آزمونشد. ه استفاد

ن آموزاآموزان )شهر یا روستا( و پایه تحصیلی دانشآموزان )دختر یا پسر(، مکان زندگی دانشهای جنسیت دانشبررسی جهت تحلیل آماری تفاوت در زیرگروه
داری ون اختالف معنیکاکسبا توجه به نتایج آزمون ویل ه شد.ویتنی استفاددبستانی، پایه اول، پایه دوم، پایه سوم، پایه چهارم، پایه پنجم و پایه ششم( از آزمون من)پیش
ست آمده اساس نتایج بدبر  .مشاهده نشد آموزاندانش داری بین جنسیتاز نظر آماری اختالف معنی با توجه به نتایج .مشاهده شدآزمون آزمون و پسپیش تایجبین ن

ل این یکی از دالی .نتیجه تغییر کردآزمون آزمون نسبت به مرحله پیشدر مرحله پساما  بود،ن ساکن روستا آموزاآموزان شهر بیشتر از دانشافزایی دانشمهارتسطح 
یل آموزان شهری این پتانساما در جامعه دانش ،باشدافزایی میآموزان روستایی امکان بروز استعدادهای بالقوه در اثر مهارتآزمون در جامعه دانشافزایش در تغییرات پس

عنوان توان بهوم را میسنحوی بود که پایه روند تفاوت سطح پایه تحصیلی به کند.علت دسترسی به امکانات آموزشی در سطح باالتری از روستا امکان بروز پیدا نمیبه
 فت.آموزان دختر و پسر و جامعه روستایی و شهری در نظر گرزیست در بین دانشافزایی محیطیک پیش فرض جهت آموزش مهارت

 

 کلیدی کلمات
 "یافزایمهارت" ،"دبستان" ،"زیستیتنوع" ،"آزمونپیش" ،"زیستمحیط آموزش"

 

 مقدمه -1
زیسککت، ریشککه در فقدان ای از مشکککالت موجود در محیطبخش عمده

سان و طبیعت دارد آگاهی ضعف فرهنگی در زمینه ارتباط ان های الزم و 
، لذا نیازمند عزم ملی شودو در واقع نوعی مشکل فرهنگی محسوب می

شار زیست در سطح اقالمللی برای تقویت فرهنگ حفاظت از محیطو بین
باشد و بر هر فرد واجب است که برای بقای نوع بشر مختلف جوامع می

زیسککت آگاه شککود، و ارتقای کیفی زندگی خود از ارتباط بشککر با محیط
ماها و دیدگاهارزش لت اجت عدا ند و هایی را برای حفاطت و  عی بپرورا

شکالت محیطبه ست اقدام نماید. تنهایی و یا گروهی در جهت حل م زی
زیسککت بخش یکپارچه و جدایی ناپذیر در زندگی افراد هر آموزش محیط

زیسکککت آموزش ترین شکککیوه در حفاظت محیطکشکککور اسکککت. بنیادی
ترین و بهترین نظام و زیسککت اسککت که هدف آن، یافتن مناسککبمحیط

ست که زمینه مطالب و نحوه فعالیت شیوه ارائه ساختاری ا ها و اجرای 
سطح جامعه میساز ارتقای آگاهی شد تا از این طریق های علمی در  با

هر فرد جامعه خود را از طریق احترام گذاشککتن به طبیعت، مسککئول در 
عنوان به 1هاگزاماز این رو مارک  زیسککت بداند.حفظ و حمایت از محیط

شاور این طرح نظ شنهادات بهم شتند که در خرات و پی صی ارائه دا صو
دوران کودکی ارتباط  روند تحقیق حاضککر از اهمیت باالیی برخوردار بود.

                                                      
1-Mark Huxham 

س حسادهد. در دوران را شکل می های مابا طبیعت و عالیق، سرگرمی
تفاوت نیستیم. جان بیکودکی نسبت به عوامل طبیعی از قبیل زنده و بی

های ی ما دوران کودکی خود را در محیطهمه های پیش تقریباتا دهه
شده زمین ستایی یا باغچههای باز و محیطساخته ن های خانگی های رو

باط بوده ماندر ارت پارت ما در آ های کوچک محدود ایم. امروزه کودکان 
کنند، که این موارد ند و طبیعت را فقط در تلویزیون مشککاهده میاهشککد

 (.1392 ،شود )وهاب زادهیار گران تمام میبس زیستی محیطبرای آینده
سالترین زمینهیکی از مهم های تاثیرگذار خود با آن های که کودک در 

ست. تجربه ست، طبیعت ا های مستقیم و غیرمستقیم طبیعت در تعامل ا
مل رشکککد فیزیکیاز مهم عاطفی و حتی اخالقی  -ادراکی -ترین عوا

ها بخش هد که بچهدان میدسککت آمده نشککنتایج ب انسککان بوده اسککت.
های کامپیوتری میزیادی از روز را صکککرف تماشکککای تلویزیون و بازی

هزار گونه زیستی  30تا  15کنند. طبق برآورد صورت گرفته ساالنه بین 
گیرند. ها نیز در معرض نابودی قرار میشککود و خیلی از گونهمنقرض می

ها و از بین رفتن نهی جمعیت گواین کاهش تنوع بیانگر کاهش گسترده
ستم سی ست )وهاب زاده، اکو شنا برای کودکان ا آموزش (.1392های آ

بلندمدت و البته ارزشککمند برای جامعه و  یگذاروپرورش نوعی سککرمایه
و  یاوکنجکرو، تقویت حس این شکککود. ازلید توسکککعه محسکککوب میک
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ست  یان و نوجوانان امرکودکدر  یپرورش روحیه علم  ه توجه به آنکا
ی از کی از آنجایی کهند. کیشور را تضمین مک یوراو فن یپیشرفت علم

ترین و پرکاربرد ترین موضکککوعاتی که تمامی افراد جامعه در حسکککاس
در نتیجه زیسککت اسککت، سککراسککر عمرشککان با آن مواجه هسککتند محیط

سزای سته به آن از اهمیت ب ست یآموزش موارد واب  ،پور)ولی برخوردار ا
1397.) 

 

 هاو روش مواد -2

 محدوده مورد مطالعه -
های استان لرستان است که مرکز شهرستان سلسله یکی از شهرستان

شتر می شهر ال ست. ارتفاع از آن  سله زبان لکی ا سل شد. زبان مردم  با
شهرستان سطح دریا شامل دو بخش می 1700 این  شد که  مرکزی و با
ستفیروزآباد  سعت  .ا ستان این و ست. کیلومتر مربع 1212شهر این  ا

درجه  33دقیقه و  32درجه شککرقی و  4۸دقیقه و  27شککهرسککتان در 
ستان،  شمالی قرار گرفته شهر ست. جمعیت این  شدمینفر   705۸۶ا . با

ستان دلفان، از  شهر ستان بروجرد و  شهر شمال به  ستان از  شهر این 
آباد، از شمال جنوب به شهرستان دوره، از جنوب شرق به شهرستان خرم

ش هرستان دلفان و از شمال شرق به شهرستان بروجرد منتهی غرب به 
نفر با رشد  143975با جمعیت  شهرستان دلفان (.1395، پیرنیا) گرددمی

ساحت  و عکیلومتر مرب نفر بر 4/5 و تراکم جمعیت 9/0 جمعیت  2571م
دقیقه از نصککف 19 درجه و 4۸ا دقیقه ت 2۶درجه و  47در کیلومترمربع 

هار گرینویچ  قل الن حدا جه و  33و  حداکثر 4۸در قه و  جه  در 22 دقی
شمال ستوا با ارتفا یعرض  سطح دریا  یمتر 1۸00 عاز خط ا میان  دراز 

شته کوه ستان همر شمال غربی لر ستان مرز باهای زاگرس و درگوشه  ا
شاه واکرم ،های همدان شده ن ستان دلفان یکی از  نداایالم واقع  شهر
ستان لرستان اشهرستان شامل دو  وست و مرکز آن شهر نورآباد های ا

این شهرستان از شمال شرق و شمال  باشد.می کاکاوند و مرکزی خشب
سین، از  شمال غرب به هر صحنه، از  شمال به  ستان نهاوند، از  شهر به 
شت و دوره  شاه و ایالم، از جنوب غرب و جنوب به کوهد غرب به کرمان

س سل ستان  شهر شرق به  شرق و   شودله محدود میچگنی و از جنوب 
 (.1395 ،)سهرابی

 

 
 دلفانو  سلسله هایشهرستاننقشه  -1-2شکل 

 

زیسررت به دانشافزایی محیطشرررک کار مهارت -

 آموزان
 رس ابتداییامدآموزان در پژوهش حاضر جامعه آماری را تمامی دانش

شهرستان دلفان و شهرستان سلسله انتخاب  بخش مرکزی و کاکاوند در
دانش 252ای متناسب با حجم تعداد ه شیوه تصادفی طبقهو در ادامه ب

 های استانداردها پرسشنامهمنظور گردآوری دادهبه .ه استانتخاب شد آموز
  توزیع شد. آزمونآزمون و پسعدد در پیش 504به تعداد 

زیست در مدارس ابتدایی با محیط افزاییهای مهارتآموزش
ه پاورپوینت، فلش کارت، پوستر و... باستفاده از عکس، فیلم، انیمیشن، 

 :باشدشرح  زیر می
 زیستآشنایی با مفهوم محیط -
 آشنایی با حیوانات اهلی و حیوانات وحشی  -
 آشنایی با غذای حیوانات -
 آشنایی با محل زندگی حیوانات -
 آشنایی با برخی حیوانات و گیاهان در معرض خطر انقراض -
 آشنایی با برخی از گیاهان منطقه -
 آشنایی با مفهوم بازیافت -
ها در مسافرت و انتقال آنها به مکان آوری زبالهترغیب به جمع -

 مناسب
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های قابل ترغیب به استفاده ازسطل زباله مخصوص زباله -
 بازیافت در مدرسه و منزل

 ترغیب به تدارک باغچه در حیاط مدرسه و حیاط منزل -
    در خرید به جای  ایکیسه پارچه ترغیب به استفاده از سبد، و -

 نایلون

 ترغیب به عضویت در کادر همیارطبیعت  -

 آموزش کاردستی با برخی از مواد بازیافتی -
  و... -

 

 های دلفان و سلسلهآموزان شهرستانهای گیاهی و جانوری به دانشمعرفی گونه -1-2جدول 

 پرندگان جانوری تنوع گیاهی
به  های معرفی شدهگونه

 دبستانیکودکان پیش

 آهو چلچله ایخرس قهوه باغیگل

 اسب دم جنبانک زرد گرگ خاکستری تمشک

 مرغ کمرکولی کوچک روباه معمولی آویشن

 خروس گنجشک خاکی شغال شنگ

 جوجه دلیجه اسب پیچک صحرایی

 خرس کالغ نوک سیاه جوجه تیغی گل بابونه

 گرگ عقاب خرگوش یونجه زرد

 ماهی تیهو گراز گز

 سگ کبک شیت گالبی وحشی

 روباه کبوتر چاهی کل و بز بلوط

 کالغ شاه بوف پلنگ ریواس

 الکپشت کالغ نوک زرد کفتار کنگرکوهی

 موش طرقه کوهی پشتالک زالزالک

 گاو هما  موسیر

 گوسفند مارخو  سمسا

 بز   کاله

 جوجه تیغی   جوشن

 خوک   مخالسه

 غاز   مفرا

 گربه   کما

 شترمرغ   

 شیر   

 میمون   

 فیل   

 سنجاب   

 زرافه   

 تمساح   
 

 زیستافزایی محیطمدارس اجریی طرک مهارت -2-2جدول 
 دبستان حوزه منطقه

 دبستان شهید ساالری شهری کفراج

 آباددبستان شهدای خلیفه شهری خلیفه

 دبستان کیانوش شهری ادآبنور

 بادیآدبستان شهید اسد روستایی بادآاکبر

 دبستان امام جعفرصادق )ع( روستایی آبادنحسی

 دبستان مصطفی خمینی روستایی آبادحسن

 قاسم کاظمی دبستان شهید روستایی رضاویس

 دبستان شهدای عزیزآباد روستایی بادآعزیز

 کاظم نصیریدبستان شهید علی روستایی گنجدره

 دبستان شهید عباس کاظمی روستایی گردکانه
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 بستان شهید صفر نجفید روستایی سرمرنگ

 زیستافزایی محیطمدارس اجرای طرک مهارتنقشه  -2-2شکل 
 

 آزمونآزمون و پسپیشاجرای  -
عنوان طرح تجربی کالسیک نامیده آزمون بهآزمون و پسمطالعات پیش

گیرد ای توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار میطور گستردهشود، بهمی
ویژه در مطالعاتی با رویکرد آموزشی که ؛ به(2014  ،2براون و 1تیاشم)

بهتغییر در نمره مد  یا تاثر از ها پ له پژوهشکککی و م مداخ جه  عنوان نتی
طوری که هدف به (.1995 ،4تودمن و 3دوگارد)گردد یادگیری تلقی می

یابی اختالف نمرهاکثر طرح یک ارز یه و های تجربی کالسککک پا های 
 و 5ها اسککت )جانسککونین گروههای کسککب شککده بعد از مداخله بنمره

(. بدین منظور در قدم اول، تخصیص تصادفی افراد 2010 ،۶کریستنسن
صورت می شاهد  پذیرد، تا بدون تورش انتخاب، افراد به گروه مداخله و 

 سازی بدین معنی نیست که گروهها قرار بگیرند. اگرچه تصادفیدر گروه
شکوند تی یکسکان میهای جمعیت شکناخمداخله و شکاهد از نظر ویژگی

ها (، اما با توجه به اینکه یکسککان سککازی گروه1990 ،۸دوره و 7)آلتمن
صادفی بهساده ل عنوان روشی برای متعادای نیست، باید از تخصیص ت

ستفاده کرد )ژائوسازی گروه  و 9ها نسبت به متغیرهای مخدوش کننده ا
ها از که گروه(. با یا بدون تخصیص تصادفی در صورتی 201۸ ،10برگر

ست از روشنظر متغیرهای زمینه شند، الزم ا شده با سان ن های ای هم
حذف اثر داده ماری موجود برای  یهآ پا که همگنی  ند، هایی  ندار ای 

                                                      
1- Schmidt  

2- Brown 

3- Dugard 

4- Todman 

5- Johnson  

6- Christensen 

7- Altman  

فاده نمود  نات)اسکککت هت رفع روش (2000 ، 11بو که ج ماری  های آ
یهها از نظر نمرهناهمگونی بین گروه پا عات ای دادههای  طال  ها در م

ستفاده میزمون و پسآپیش سیار مفید هستند آزمون ا  12ابرتزر)شوند، ب
  (.200۸ ،13ایالردی و

 های آزمایشبررسی آماری زیرگروه -
آموزان )دختر یا های جنسکککیت دانشجهت بررسکککی تفاوت در زیرگروه

آموزان )شککهر یا روسککتا( و پایه تحصککیلی پسککر(، مکان زندگی دانش
ه اول، پایه دوم، پایه سککوم، پایه چهارم، دبسککتانی، پایآموزان )پیشدانش

ویتنی استفاده شد.پایه پنجم و پایه ششم( از آزمون من

8- Dore 

9- Zhao 

10- Berger 

11- Bonate 

12- Roberts  

13- Ilardi 
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 نتایج و بحث-3

 هاآزمون نرمال بودن داده -
ست که مشخص آزمون نرمال بودن داده شخیص آن ا شی برای ت ها رو

های گردآوری شککده از توزیع طیبیعی یا نرمال برخوردار شککود توزیع داده

ها صککورت . قبل از هر گونه آزمونی که با فرض نرمال بودن دادهاسککت
همین منظور در این به. پذیردگیرد باید آزمون نرمال بودن صکککورت می

 2کویل-آزمون شککاپیروو  1اسککمیرنوف-آزمون کولموگروفتحقیق از دو 
 آمده است.  1-3استفاده شد. نتایج این دو آزمون در جدول 

 

 های آزمایشآزمون نرمال بودن داده -1-3جدول 

 هاآزمون
 کلوی-شاپیرو اسمیرنوف-کولموگروف

 داریمعنی آزادیدرجه آماره داریمعنی آزادیدرجه آماره

 آزمونپیش
 آزمونپس

0۶۸/0 
25۶/0 

252 
252 

007/0 
0001/0 

97۶/0 
۸1۸/0 

252 
252 

0001/0 
0001/0 

 
آزمون نرمال نیستند. آزمون و پسبا توجه به این جدول توزیع نتایج پیش

 رامتری استفاده شد. این موضوع های ناپابنابراین در این تحقیق از آزمون
 (.2-3و  1-3در نمودارهای بافت نگار نیز قابل تصدیق است )شکل 

 

 
 آزموننمودار بافت نگار پیش -1-3شکل 

                                                      
1- Kolmogorov-Smirnov 2- Shapiro-Wilk 

https://parsmodir.com/db/research/ks-test.php
https://parsmodir.com/db/research/shapiro-wilk.php
https://parsmodir.com/db/research/shapiro-wilk.php
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 آزموننمودار بافت نگار پس -2-3شکل 

 

 آزمونآزمون و پسمقایسه تفاوت پیش -

ها نیز اشاره شد، جهت مقایسه خش مواد و روشطور که در بمانه
فاوت پیش یلآزمون و پست به کاکسکککون آزمون از آزمون و رت

یل دارعالمت تایج آزمون و ید. ن فاده گرد به کاکسکککون اسکککت رت

جدول  دارعالمت تایج آزمون  2-3در  جدول  tو ن مده  3-3در  آ
 است. 

 

 رداکاکسون رتبه عالمتنتایج آزمون ویل -2-3جدول 

ش
پی

آزمون
-

س
پ

آزمون
 هاهنمر اههمقایس 

 هانمرهمجموع  نمرهمیانگین  تعداد

 a244 43/12۶ 30۸49 منفی هاینمره

 b 4  75/۶ 27 های مثبتهنمر

 - - c 4 روابط

 - - 252 کل

a آزمون است.آزمون کمتر از پسنمره پیش 
b آزمون است.آزمون بیشتر از پسنمره پیش 
c ر دو آزمون با یکدیگر برابر است.نمره ه 

 
 دارکاکسون رتبه عالمتبا توجه به نتایج آزمون ویل taنتایج آزمون  -3-3جدول 

 آزمونپس-آزمونپیش هامقایسه

 -z1 b ۶3/13آزمون 

 001/0 2معیار تصمیم

a داررتبه عالمتکاکسون آزمون ویل 
b های مثبتبر اساس نمره 

                                                      
1- Kolmogorov-Smirnov Z 

2- Asymp. Sig. (2-tailed) 
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تایج  به ن جه  یلبا تو  داری بینکاکسکککون اختالف معنیآزمون و
 (. 3-3آزمون وجود دارد )جدول آزمون و پسهای پیشنمره

 آموزانهای جنسیت دانشبررسی تفاوت در زیرگروه-

فاوت در زیرگروه ماری ت یل آ هت تحل مایش ج های در این آز
آموزان آموزان )دختر یا پسککر(، مکان زندگی دانشجنسککیت دانش

س شهر یا رو صیلی دانش) ستانیآموزان )پیشتا( و پایه تح ، پایه دب
شم( از  ش سوم، پایه چهارم، پایه پنجم و پایه  اول، پایه دوم، پایه 

ویتنی اسکککتفاده شکککد. بر همین اسکککاس نتایج آزمون آزمون من

سه بین دانش tویتنی و آزمون من سر جهت مقای آموزان دختر و پ
است. نتایج نشان داد که آمده  5-3و  4-3های ترتیب در جدولبه

یانگین نمره بهم ( و 52/12۶آموزان دختر )ها( در بین دانشها )رت
داری آزمون از نظر آماری اختالف معنی( در پیش4۸/12۶پسکککر )

ها آزمون نیز مشککاهده شککد، نمرهوجود نداشککت. این نتایج در پس
یب برای دانشبه آموزان پسکککر و دانش 35/123آموزان دختر ترت
 (. 4-3گزارش گردید )جدول  ۶5/129

 
 ویتنیمنون آموزان دختر و پسر بر اساس آزمهای دانشمقایسه نمره -4-3جدول 

 هامجموع نمره میانگین نمره تعداد جنسیت آزمون

ش
پی

آزمون
 5/15941 52/12۶ 12۶ دختر 

 5/1593۶ 4۸/12۶ 12۶ پسر

 - - 252 کل

س
پ

آزمون
 5/15541 35/123 12۶ دختر 

 5/1۶33۶ ۶5/129 12۶ پسر

 - - 252 کل

 

آزمون و ویتنی می توان گفت در نمرات پیشبا توجه به نتایج آزمون من
 آموزان دختر و پسر وجود ندارد داری بین دانشآزمون تفاوت معنیپس

 

 

 (.4-3)جدول 
 

 

 

 ویتنیو منکاکسون با توجه به نتایج آزمون ویل taنتایج آزمون  -5-3جدول 
 آزمونپس آزمونپیش ونآزم

 5/7540 5/7935 ویتنیمن

 5/15541 5/1593۶ کاکسونویل

 -z 004/0- 72/0آزمون 

 471/0 997/0 معیار تصمیم

a آموزانمتغیر گروهی: جنسیت دانش 

 

 مکان زندگیهای بررسی تفاوت در زیرگروه -

 آموزاندانش
های مکان زندگی در این آزمایش جهت تحلیل آماری تفاوت در زیرگروه

ستا( از آزمون مندانش شهر یا رو شد. آموزان ) ستفاده  سه ویتنی ا مقای
های لکآزمون با توجه به شککو پس آزمونافزایی در پیشتغییرات مهارت

شان می 4-3و  3-3 سط که دامنه تغییرات نمرات کدهد ن شده تو سب 
حله آزمون نسککبت به مرن در روسککتا در مرحله پسکآموزان سککادانش
ی از دالیل این افزایش در تغییرات کآزمون بیشککتر شککده اسککت. یپیش

ان بروز اسکککتعدادهای کآموزان روسکککتایی امآزمون در جامعه دانشپس
آموزان شککهری اما در جامعه دانش ،باشککدافزایی میبالقوه در اثر مهارت

ز انات آموزشی در سطح باالتری اکاین پتانسیل به علت دسترسی به ام
دسککت آمده هبا توجه به نتایج ببنابراین  ند.کان بروز پیدا نمیکا امروسککت

سطح و پس آزموندر پیش شهر دانش مهارتآزمون  ستا و  آموزان در رو
سطح داری ندارد. همتفاوت معنی شهر و دانش مهارتچنین  آموزان در 

 ۸/37آزمون حدود آزمون نسکککبت به مرحله پیشروسکککتا در مرحله پس
 ش داشته است.درصد افزای
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 آزمونآموزان شهر و روستا در پیشنمودار مقایسه نمرات کسب شده دانش -3-3شکل 

 

 
 آزمونآموزان شهر و روستا در پسنمودار مقایسه نمرات کسب شده دانش -4-3شکل 

 های پایه تحصیلیبررسی تفاوت در زیرگروه -
های آموزان در پایهسکککطح دانش دانش ۶-3و  5-3ل که شکککبا توجه ب

باشککد. طور نسککبی در حال افزایش میدبسککتانی تا پایه شککشککم بهپیش
ه دامنه تغییرات در کدهد های پنجم و شککشککم نشککان میمقایسککه پایه

سبت به مرحله پیشمرحله پس سیار آزمون ن شمتر میکآزمون ب د. این با
های باالتر نشکککان اثر آزمون در پایه ته افزایش سکککطح دانش را درکن

و پس آزموندسککت آمده در مراحل پیشهاما با توجه به نتایج ب ،دهدمی
ستانی، اول و دوم دامنه تغییرات های پیشآموزان پایهآزمون در دانش دب
 آزمون بیشتر شده است.آزمون نسبت به مرحله پیشدر مرحله پس
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 آزمونهای تحصیلی مختلف در پیشآموزان پایهودار مقایسه نمرات کسب شده دانشنم -5-3شکل 

 

 
 آزمونهای تحصیلی مختلف در پسآموزان پایهنمودار مقایسه نمرات کسب شده دانش -6-3شکل 
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 آزمونآزمون و پسارزیابی توزیع تفاوت پیش -

واحد به  29طور متوسکککط ، به۶-3بر اسکککاس نتایج جدول 
به  ای کهآزمون اضافه شده است. بیشترین نمرهشاخص پس

بوده است  -13نمره و کمترین آن  ۸4آزمون اضافه شده پس
(. ۶-3)جدول 

 آزمونآزمون و پسنتایج ارزیابی توزیع تفاوت پیش -6-3جدول 

ی
ت آمار

تفاو
 

 انحراف از استاندارد آماره مشخصات

 7۶709/0 7302/29 میانگین

  2194/2۸ ها در حد باالمیانگین % 95داری سطح معنی

  2409/31 ها در حد پایینمیانگین % 95داری سطح معنی

  9۶91/29 درصد 5میانگین در سطح 

  30 میانه

  2۸5/14۸ واریانس

  17725/12 انحراف از استاندارد

  -13 کمترین

  ۸4 بیشترین

  97 محدوده

  75/13 میان چارکی

 153/0 -142/0 چولگی

 30۶/0 2۸4/2 کشیدگی

 

 7-3ل صورت شکآزمون بهآزمون و پیشبنابراین بافت نگار تفاضل پس
 گزارش گردید.

 

 
 آزمونهای تحصیلی مختلف در پسآموزان پایهنمودار مقایسه نمرات کسب شده دانش -7-3شکل 
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 و بحث گیرییجهنت-4

ی محیطهاهای ما که پایه سوم را شاخصی برای آموزشبرخالف یافته
در مورد ( 200۶) و همکاران 1هاگزامنتایج تحقیقات بینیم می زیسکککتی

بر  شککانمحیط زندگیبندی جنسککیت کودکان و طبقه ،سککنفاکتورهای 
سککن نه  نشککان داد وحشحیات های مختلفمیزان دانش در مورد گونه

شدند.گی با افت دانش حیاتسال شی مواجهه  وحش با دانش حیات وح
این نتیجه در تحقیق ما نیز  یابد،طور مداوم افزایش میافزایش سکککن به

وحش بیشککتری داری دانش حیاتطور معنیپسککران بهو  صککادق بوده
در ( 2002و همکاران ) 2بالمفورد. همچنین نسکککبت به دختران داشکککتند

تیجه به این نکودکان با سککن  هقیق ما در رابطراسککتای نتیجه گیری تح
شتند با مفاهیم حیات 9درصد آنهایی که سن  ۶۸رسیدند که  سال را دا

شتند اما نتایج بلوحش و محیط سبی دا شنایی منا ست آ ( و 2001) 3زی
سنی ( دانش1991) 4براند ساله درک بهتری از  15تا  12آموزان در رنج 

دسکککت آمده از مقاله این دو هایج بزیسکککتی دارند که نتمسکککائل محیط
سران در این آزمون ست که گروه پ شگر، بیان کننده این ا ها موفقپژوه

دست آمده از تحیقات ما تفاوت معنیکه نتایج ب، حال آناندتر عمل کرده
شد شاهده ن سران و دختران م ریزی و همکاران سلیمیان  .داری بین پ

سیدند( 1399) سطه اگرچه در که دانش به این نتیجه ر آموزان مقطع متو
سواد  ستیمحیطبعد عاطفی  ستند زی سبی ه ضعیت منا ه ولی ب ،دارای و

شناخت  ستیمحیطلحاظ  ها و عملکردهای مربوط به آن و نیز مهارت زی
حال آنکه نتایج پش ؛های الزم برخوردار نیسککتنداز شککرایط و شککاخص

سککتی قابل قبولی زیآموزان از اطالعات محیطآزمون ما نشککان داد دانش
نیز ( 1399کهریز و همکاران )ذوالفقاری آقی هایافته هسککتند.برخوردار 

ته یاف ید  تای طه معنیدر  ما مبنی بر وجود راب بین دانش محیط دارهای 
کنند که یبر این امر تاکید مآموزان متناسب با افزایش سن دانش زیستی

و  هبود نگرشدر ب یمتناسککب با سککن، نقش حیات زیسککتیمحیطآموزش 
زیسکککتی باعر ارتقا  و های محیطآموزشدارد.  زیسکککتیمحیط یآگاه

هارت  تدایی  زیسکککتیمحیطافزایش دانش، نگرش و م مان مقطع اب معل
وپرورش منطقه آموزش در ارتقا  زندگی انسان از اهمیت و نقش آموزش

واالیی برخوردار اسککت، زیرا موجب تعالی انسککان از طریق شکککوفایی 
زیست سرعت تغییر و تحول در محیطگردد. با توجه بههای او میاستعداد
سایر ستیمحیطهای جامعه توجه به آموزش بخش و  ستی به زی طور بای

جدی بررسککی شککود. درک اهمیت و ضککرورت آموزش همگانی محیط
که  شککود که به این حقیقت توجه داشککتزیسککت هنگامی آشکککار می

و آگاهی عمومی در مورد زیسکککت موجب افزایش دانش آموزش محیط
ستیمحیطنتایج  سبب مهارتفعالیت زی سان، که  های الزم برای های ان

سئولیت در عموم حفظ محیط زیست در طول زندگی و، ایجاد احساس م
زیست زیستی سالم و تعهد به حفظ محیطمردم برای دستیابی به محیط

یدار مستلزم گردد و تحقق این مهم و توسعه پاهای آینده، میبرای نسل
ستیمحیطآموزش  ست. به زی طور کلی آموزش موجب افزایش بینش و ا

                                                      
1- Hexam et al 

2- Balmford 

 زیستیمحیطبصیرت ایجاد دانش، آگاهی و مهارت بیشتری توسعه سواد 
باشککد. بسککیاری از عنوان یک جامعه مییک وظیفه اصککلی برای ما به

سه، جامعه محلی، محیط کار، بخش های جامعه مانند خانه، خانواده، مدر
توانند نقش اصلی را در این امر داشته ها میمند، و رسانههای عالقهوهگر

سواد  سیدن به  شند. ر ستیمحیطبا صلی مدارس ما می زی الزم، وظیفه ا
شد. آموزش  ستیمحیطبا سواد  زی سعه  ستیمحیطابزاری برای تو می زی

در  زیسککتیمحیطهای عنوان یک جامعه باید بدانیم که آموزشباشککد. به
که روز به روز  زیستیمحیطمان تا چه حد برای رسیدن به سواد سمدار

از این رو توجه به موارد زیر از باشککد. شککود، مناسککب میتر میپیچیده
 : ای برخوردار استاهمیت ویژه

یه سکککوم را می- بهپا هت آموزش توان  یک پیش فرض ج عنوان 
جامعه  آموزان دختر و پسککر وزیسککت در بین دانشافزایی محیطمهارت

لت نابراین اگر دو فت. ب تایی و شکککهری در نظر گر مردان و روسککک
ویژه در افزایی بهسککازان محلی، بخواهند به امر آموزش مهارتتصککمیم

ست بپردازد، میزمینه محیط سوم ابتدایی در تواند این آموزشزی ها را از 
 نظر بگیرند.

ر مدارس آزمون دزمون و پسیادگیری در قالب پبش بررسکککی فرایند -
 .سبز و مدارس خصوصی و دولتی

 دراز نظر پایه تحصیلی زیست مهارت افزایی محیطبررسی میزان تاثیر -
 .مقاطع راهنمایی و دبیرستان

ست به دانشافزایی محیطمهارت-  سطحدر  آموزان در مقاطع مختلفزی
 .استانی

ه منطقه سلسل ویژهبهنقاط مختلف غرب کشور  سبز درتاسیس مدارس-
 .دلفان و
زیستی در کتب درسی دانشحمایت محیط گنجاندن مباحر حفاظت و-

 مقطع ابتدایی. ویژهآموزان همه مقاطع تحصلی به
کارگاه- زیسکککتی برای معلمین، های آموزش مسکککائل محیطبرگزاری 

.ویژه مادراندهیاران، بزرگان روستا و به

3- Bell  

4- Brand 
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 منابع 

زیست در مدارس  های اجرایی آموزش محیطآموزان و چالشمحیطی دانشرزیابی سواد زیستا .(1399امینی م و مدنی س ا ) ریزی م،سلیمیان -
 .متوسطه

بررسی میزان اثربخشی آموزش محیط زیست بر ارتقا  فرهنگ و رفع معضالت  . (1399آقکهریز ه، مهاجری م، بهمنی ت و مشاری م )ذوالفقاری -
 .انی در کودکان و نوجوانان مدارس شهر تهرمحیطزیست

 انتشارات دنیای کتاب. .(. تاریخ قدیم ایران باستان1395پیرنیا ح ) -
 انتشارات افالک دانشنامه جهان اسالم، کرمانشاه. .(. لرستان و تاریخ قوم کاسیت1395سهرابی م ) -
زیست در دختران مقطع طزیست بر آگاهی، نگرش و رفتار طرفدار محیزیست، تأثیر آموزش محیط(. علوم و تکنولوژی محیط1397پور ف )ولی -

 .4، شماره 20اهواز(. دوره  4متوسطه دوم )مطالعه موردی: ناحیه 

رکان پیت ،اجتماعی، فرهنگی و تکاملی. ویراسته های روانی،(. کودک و طبیعت )درسنامه مدرسه طبیعت(؛ پژوهش1392ع و حسینیان آ ) زادهوهاب -
 و استفن کلرت، مشهد، جهاد دانشگاهی مشهد.
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Abstract 

Introduction 
Most of the problems in the environment are due to lack of sufficient knowledge and cultural weakness in 

the relationship between man and nature. This issue is in fact a kind of cultural problem, so it requires 

national and international efforts to strengthen the culture of environmental protection at different levels of 

society, especially in children. One of the most important concepts that a child interacts with during his or 

her influential years is nature. The direct and indirect experiences of nature have been one of the most 

important factors in the physical, perceptual, emotional and even moral development of human beings. The 

researches show that children spend a large part of the day watching TV and playing computer games. It is 

estimated that between 15,000 and 30,000 species become extinct each year, and many species are 

endangered.This reduction in diversity indicates a widespread decline in species populations and the 

disappearance of familiar ecosystems to children. On the other hand, education is a kind of long-term 

investment and of course valuable for the society and the key to development. Therefore, strengthening the 

curiosity and cultivating the scientific spirit in children and adolescents is something that guarantees the 

scientific and technological progress of the country. Since one of the most sensitive and widely used issues 

that all members of society face throughout their lives is the environment, therefore, education related to it 

is very important. This study was conducted with the aim of creating environmental concerns, 

understanding and impact of students in schools in Delfan and Selseleh districts.  

 

Methodology 
In the present study, the statistical population was selected from all primary school students in the central 

and Kakavand districts (Delfan and Selseleh cites), and then a stratified proportional to the volume of 252 

students was selected. In order to collect data, 504 standard questionnaires were distributed in pre-test and 

post-test. For this purpose, environmental skills training in primary schools was prepared using photos, 

videos, animations, PowerPoint, flashcards, posters, etc. Based on this, an estimate of biodiversity of the 

regions were made first. In the next step, 252 randomly selected students filled out the pre-test 

questionnaire and after getting acquainted with the environmental issues and plant and animal species that 

were identified and evaluated, completed the post-test questionnaire. At the first, Kolmogorov-Smirnov 

test and Shapiro-Wilk test were used to evaluate the normality of the data. Indicators based on information 

theory were used to assess biodiversity. The results were analyzed using Wilcoxon test and Shapiro-Wilk 

test and evaluated by box chart. Also in this study for statistical analysis of differences in the subgroups of 

students' gender (girl or boy), students' place of residence (city or village) and students' educational level 

(preschool, first grade, second grade, third grade, fourth grade, fifth grade and sixth grade Mann-Whitney 

test was used.  

 

Results  

According to the results of Wilcoxon test, a significant difference was observed between pre-test and post-

test results. However, there was no significant difference between the sexes of the students in the pre-test. 

According to the results, the level of skills enhancement of urban students was higher than students living 

in rural communities, but in the post-test stage compared to the pre-test stage, the result changed. One of 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=fa&org=16807073127851957280
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the reasons for this increase in post-test changes in the rural student community is the possibility of 

potential talents due to skills development, but in the urban student community this potential is not possible 

due to access to educational facilities at a higher level of the village. According to Figures 3-5 and 3-6, the 

level of knowledge of students in preschool to sixth grade is relatively increasing. Comparison of the fifth 

and sixth grades shows that the range of changes in the post-test stage is much smaller than the pre-test 

stage. This indicates an increase in the level of knowledge due to the test at higher levels, but according to 

the results obtained in the pre-test and post-test stages in preschool students, the first and second amplitude 

of changes in the post-test stage is greater than the pre-test stage.The difference in the level of education 

was such that the third grade can be considered as a prerequisite for teaching environmental skills training 

among male and female students and rural and urban communities. Understanding the importance and 

necessity of public environmental education becomes apparent when one considers the fact that 

environmental education increases public knowledge and awareness of the environmental consequences 

of human activities, which develops the skills necessary to preserve the environment throughout life and 

creates a sense of responsibility for the general public to achieve a healthy environment and a commitment 

to preserving the environment for future generations, and achieving this important goal and sustainable 

development requires environmental education.  

 

Conclusion 
In general, education to increase insight, knowledge, awareness and skills in the development of 

environmental literacy is a major task for researchers in a community. Many sections of society, such as 

home, family, school, community, workplace, interest groups, and the media, can play a key role. 

Achieving the necessary environmental literacy is the main task of our schools. Environmental education 

is a tool for developing environmental literacy. As a society, we need to know to what extent environmental 

education in schools is appropriate for achieving skills enhancement in an environment that is becoming 

increasingly complex. Therefore, it is important to pay attention to the following : 

- The third grade can be considered as a prerequisite for teaching environmental development skills among 

male and female students and rural and urban communities. Therefore, if local governments and decision-

makers want to provide skills development training, especially in the field of environment, they can 

consider this training from the elementary third. 

- Establishment of green schools in different parts of the west of the country, especially Selseleh and Delfan 

regions (due to high biodiversity and readiness to accept environmental sciences) 

- Inclusion of environmental protection and protection issues in the textbooks of students of all levels of 

education, especially primary school. 

- Organizing training workshops on environmental issues for teachers, villagers, village elders and 

especially mothers. 
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