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Introduction 
The category of culture and its impact on the environment is one of the 

dimensions of sustainable development and the first step towards achieving 

this goal. We need environmental ethics to achieve sustainability, 

development and environmental protection. An ethic that recognizes and 

responds sensitively to the complex and changing connections between man 

and nature. In order for such ethics to emerge, it is necessary to review 

educational methods and systems. The aim of this study was to study the 

effectiveness of teaching method based on the teacher- assistant project on 

environmental ethics of Kashan high school students. 
 

Method 
The research method was applied in terms of purpose and in terms of the 

nature of the collected data, quantitative and based on a quasi-experimental 

approach (pre-test-post-test design with control group). The statistical 

population consisted of all male students of 11th grade public schools in 

Kashan with a number of 1171 people who were selected using the 

convenient sampling method in two classes of 30 people. To collect data, 

Firoozfar et al (2021) environmental ethics questionnaire was used, the 

content validity of which was confirmed by environmental experts, and its 

reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.927. Data 

were analyzed at two levels of descriptive (mean and standard deviation) and 
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inferential statistics (univariate and multivariate analysis of covariance) with 

SPSS26 software. 

 

Results 
The results showed that teaching method based on the teacher- assistant 

project has a positive effect on environmental ethics in students (P<0.0005). 

Also, teaching method based on the teacher- assistant project has a positive 

effect on the components of environmental ethics (air, soil, water, plants and 

animals) in students (P<0.0005). 

 

Discussion 
Various studies show that among the many ways to deal with 

environmental problems, the most fundamental, effective and cost-effective 

way to prevent environmental degradation is public education and culture 

and the participation of people in the community. The way of teaching and 

teaching, especially active teaching methods, also has a great effect on 

students' self-learning abilities. One of the most important active teaching 

methods is the method of cooperation between teacher and students and 

students with each other. Therefore, by using appropriate teaching methods, 

efforts can be made to improve the level of environmental ethics in students, 

so that it can be felt in society. 
 

Keywords: Effectiveness, Teacher-Assistant Project, Environmental Ethics, 

Students, Secondary High School. 
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 اخالق روی معلم همیار طرح بر مطالعه اثربخشی روش تدریس مبتنی
 دوم متوسطه آموزان دانش محیطی زیست

 

حسین حافظی
 

 سیّد مهدی پامناری

مهدیه رضایی
 

 چکیده
 سازی فرهنگ و آموزش روش، ترین بنیادی محیطی، زیست مشکالت با مقابله متعدد های راه بین در
 آموزان دانش خودآموز یها ییتوانا بر زیادی اثر آموزش نحوه. باشد یم جامعه افراد مشارکت و عمومی
 اخالق روی معلم همیار طرح بر مطالعه اثربخشی روش تدریس مبتنی هدف با هشپژو این. دارد
 صورت 0911-0011در سال تحصیلی  کاشان دوم متوسطه یازدهم پایه آموزان دانش محیطی زیست
 و کمّی ،شده یگردآور های داده ماهیت لحاظ به و کاربردی هدف، لحاظ به پژوهش، روش. گرفت
 متشکل آماری جامعه. بود( گواه گروه باآزمون  پس – آزمون شیپ طرح) ایشیآزم شبه رویکرد بر مبتنی
. شدند انتخاب نفری 91 کالس دو دسترس در گیری نمونه روش از استفاده با کهآموز  دانش 0010 از

 که شد استفاده  Firoozfar et al (2021)محیطی زیست اخالق پرسشنامه از ها داده آوری جمع بـرای
 از استفاده با نیز آن پایایی و گردید تأیید زیست محیط حوزه متخصصان توسط آن ییمحتوا روایی
 انحراف و میانگین) توصیفی سطح دو در ها داده. آمد دست به 121.1 با برابر کرونباخ آلفای ضریب
 یجنتا. شدند تحلیل SPSS26 افزار نرم با( متغیره چند و تک کوواریانس تحلیل) استنباطی و( استاندارد
 هوا،) آن های مؤلفه و محیطی زیست اخالق روی معلم همیار طرح بر مبتنی روش تدریس که داد نشان
روش  یریکارگ به با توان می لذا(. P<0.0005) دارد تأثیر آموزان دانش در( جانوران و گیاهان آب، خاک،
 همت آموزان انشد در محیطی زیست اخالق سطح ارتقای به نسبت مبتنی بر طرح همیار معلم تدریس
 .شود احساس جامعه در آن که نمود یا گونه به گمارد،
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 مقدمه
بوده زیست، رفتاری نامناسب   گذشته، با طبیعت و محیط دو قرندر  ژهیو  بهرفتار انسان، 

زیست و   رفتن طبیعت و محیط   ی شاهد از بینزود  بهاین رفتار،  تداوم در صورت. است

زیست   ، نابودی انسان خواهیم بود؛ زیرا حیات و زندگی انسان بدون طبیعت و محیطجهیدرنت

ی دیگر، تغییرات شتابان اجتماعات ازنظر فناوری، از سو .خاکی غیرممکن است کرهدر این 

های جدید حول محور تعامل انسان با   پرسشاقتصاد و سیاست، موجب طرح مباحث و 

امروزه مسائل  کشانند؛  چالش می   اند که فلسفه و علم اخالق را به  زیست شده محیط

توان از   اند و نمی  یافته  حوزه عمومی انتقال  زیستی از حوزه خصوصی و فردی به  محیط

زیست استفاده  ان با محیطهای گذشته برای تنظیم تعامل انس  معیارهای اخالق هنجاری سده

 (.Shobeiri & Rezaei, 2019) کرد

 زیست محیط از حراست و حفظ به افراد که است این محیطی زیست تربیت از هدف

 از حفاظت لزوم به ( هم0931) 0اساسی قانون پنجاهم اصل در. بپردازند خود پیرامون

 اینجا در(. Mirjalili et al., 2021است ) شده تأکید عمومی وظیفه یکعنوان  به زیست محیط

و  گردد یم مطرحتوجه  قابل و مهم یها حوزه از یکیعنوان  به «محیطی زیست اخالق» بحث

 یابد.  آن اولویت می   ضرورت پرداختن به

 و باورها ها، ارزش با که است کاربردی فلسفه یها شاخه از یکی محیطی زیست اخالق

 گرفت نظر در نهاد اصول فرآیند یک را آن توان می ت،حال بهترین در و دارد سروکار ها گرایش

 مختلف علوم پیوند طریق از محیطی زیست مشکالت برای اخالقی های حل راه ارائه دنبال به که

 .(Abedi & Shahvali, 2008است) انسانی اجتماعات های گرایش با

 مختلف یها دوره درسی متون در زیست محیط با مرتبط مفاهیمواردکردن از سوی دیگر، 

 شخصیت یریگ شکل و تکوین زمان در و ابتدا همان از آموزان دانش که شود یم باعث تحصیلی

 انسانی مسؤولیت و وظیفه یکعنوان  به بلکه درس یکعنوان  تنها به نه را زیست محیط خویش،

  آنها، از حفاظت و طبیعی منابع و زیست محیط به مربوط مسائل. (Bayat et al., 2013کنند ) تلقی
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 . (31کند، ممنوع است)شورای نگهبان، اصل 
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 جدیموردتوجه  آموزان دانش درسی های کتاب و مدارس در باید که است هایی آموزش جمله از

نظام  سازنده نقش ،وپرورش آموزش بنیادین تحول سند در(. Mirjalili et al., 2021)گیرد  قرار

 محیطی زیست و بهداشتی زندگی، های مهارت و آداب در ارتقایتعلیم و تربیت رسمی عمومی 

 Fundamental Transformation) است آمده پرورش و  آموزش نظام کالن اهداف شمار در

Document of Education, 2011.) 

با توجه به حرکت جهان به سمت جامعه مسؤلیت پذیر، بسیاری از کشورها تغییرات قابل 

خود  درسی –توجهی را برای لحاظ کردن شرایط دنیای کسب و کار در برنامه های آموزشی 

(. لذا، برای دستیابی به اهداف تربیت Talebian-darzi et al., 2021, 223به عمل آوردند )

اخالقی باید از همه ظرفیت های مدرسه البته در هماهنگی و هارمونی با هم استفاده گردد. به 

همین دلیل باید از محدود کردن حلقه یادگیری به سطح کالس درس و انحصار مسؤلیت 

 در اجـرای (. با توجه به اینکهAghili et al., 2019قی به شخ  معلم برحذر بود )تربیت اخال

 محیطظت حفا پرورش و سـازمان و  وزارت آموزش زیست، برنامه جامع آموزش همگانی محیط

 Memorandum of Understanding) 0همگانی کردند نامه زیست اقـدام بـه امضـای تفاهم 

between the Environmental Protection Organization and the Ministry of Education, 

 های سازگار با محیط محیطی و شیوه آموزان با فرهنگ اخالق زیست آشنا کردن دانش( و 2009

پرورش یکی از  و  آموزشتوان دریافت که  ، مینامه است زیست دومین هدف این تفاهم 

ت اس محیطی در جوامع اخالق زیست نهادهای مؤثر در خصوص اشاعه فرهنگ نیتر مهم

Ramezani-Qavamabadi, 2013, 244)).  

 که باشد یم تربیت و تعلیم نظام های ضرورت از محیطی زیست اخالق به بنابراین، توجه

 اخالقی یها ستهیبا وها  ارزش بررسی -0: ازاند  عبارت محیطی زیست اخالق اصلی محورهای

 این در جاری منفی و مثبت های ارزش و انسان گیزند و آدمی زیست محیط و طبیعت در

 روابط چگونگی و ارزشی حیث از غیرانسانی موجودات دیگر ماهیت در کاوش -. محیط، 

 محیط پاکی حفظمنظور  به که اخالقی یدهایدونبایبا و طبیعت با انسان تعامل -9 آن و با انسان

 .(Nelson, 2006) شود مراعات باید

  حال در. دارد آموزان دانش خودآموز یها ییتوانا بر زیادی اثر نیز دریست نحوه میان این در
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 و فعالیت این و کند یم تلقی مهم بسیار را یادگیری در فراگیر فعالیت نوین، یها روش حاضر

 دروس آموزش و محتوا با متناسب معلم تدریس ی شیوه که شود یم آشکار زمانی فعال حضور

 (.Hamedani et al., 2011) شود ایجاد وزشیآم روند در تحولی تا باشد

در  توسط محققان مرکز مطالعات خواندن در دانشگاه ایلینویزکه  0همیارانه ورزی استدالل

است، توسعه داده شده  (Anderson et al., 1998; Waggoner et al., 1995) .چامپاین-اوربانا

 یریگ میتصم های مهارت از یادگیری حمایت و بهبود برای دبخشینو آموزشی راهبردهای از یکی

 همیارانه، ورزی استدالل بر مبتنی یادگیری محیط است. در آموزان دانش ورزی استدالل و

 فرایندی در منفعل، و آموز دانش - معلم گفتگوی مونولوگیک یک جای یادگیرندگان به

 فرایند این در نهاآ شوند؛می درگیر آموز دانش - آموز دانش محور گفتگو و اجتماعی - شناختی

 استدالل به دعوت رندهیگ میتصم یک نقش در و کنند می مالکیت احساس داستان مسئله بر

 که ها یاریهم از نوع یک. (Bayat et al., 2021) شوند یم مخالف نظرات مذاکره، شنیدن آوری،

. است (Alice & Wallen, 2000) 9معلم همیار طرح ،شود یم مطرح آموزان دانش یادگیری برای

 به توان می آن اهداف جمله از که است گروهی یادگیری های شیوه از یکی معلم همیار طرح

 اشکاالت تدریجی رفعمنظور  به درس هر ممتاز آموزان دانش علمی یها یتوانمند از یریگ بهره

 نهادینه و تربیت و تعلیم امر در ساعی آموزان دانش مشارکت جلب آموزان، دانش سایر از درسی

 برد نام یکدیگر با آموزان دانش اجتماعی تعامل کیفی ارتقای و گروهی یها تیفعال کردن

(Giangreco, 2013.) 

 بعد. کنند می انتخاب و شناسایی را کالس ساعی و ممتاز آموزان دانش دبیران طرح این در

 همان که روهسرگعنوان  به گروه، اعضای بین از نفر یک و شوندمی تشکیل نفره ۶ الى 9 یها گروه

 :دارند عهده بر را زیر وظایف معلم همیاران کالس هر در. شودمی برگزیده است معلم همیار

 به تکالیف و ها تیفعال یادآوری - قبل؛ جلسه درس مرور - درسی؛ تکالیف بازدید -

 ی،الملل نیب سطح در. غایب آموزان دانش به درس مطالب توضیح - گروه؛ عضو آموزان دانش

اند  شده ظاهر فراگیر آموزشی خدمات ارائه برجسته یها یژگیو از یکیعنوان  به معلم نهمیارا

  است شده متمرکز آنها نظارت و آموزش نقش، بر گستردهطور  به موجود تحقیقات و
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(Michael & Giangreco, 2021.) 

 یها آموزش تأثیر ،((Valipourchahardehcherik & Farrokhian, 2019پژوهش  نتایج

 مثبت را آموزان دانش زیست محیط از حفاظت رفتار و آگاهی نگرش، تغییر بر عملی و تئوری

 آموزش که است این از حاکی (Afzalkhani, 2020پژوهش ) های یافته نمود. ارزیابی

 Soleimaniپژوهش ) در. است شده ابتدایی آموزان دانش نگرش تغییر به منجر محیطی زیست

& Salehi, 2017جیگساو مشارکتی الگوی اثربخشی پایش و یا سهیمقا تحلیل عنوان با ( که 

(Jigsaw )میزان که دادند نشان گرفت انجام شهری زیست محیط آموزش در سنتی تدریس و 

 جیگساو مشارکتی روش به که آموزانی دانش میان در شهری زیست محیط مباحث از آگاهی

. بود سنتی روش به دهید آموزش آموزان انشد از باالتر معناداری سطح در بودند، دیده آموزش

 موجب هم معلم همیار طرح از استفاده که داد نشان (Sepahvand, 2017) پژوهش نتیجه

 ,Esmailnia). برد یم باال را همیار آموز دانشنفس  اعتمادبه هم و شودمی تدریس در تسریع

 که رسید نتیجه این به همیاری، طریق از یادگیری یها روش عنوان با پژوهشی در (2013

 یادگیری و رسند یم یادگیری به گروه قالب در مشارکت و همکاری طریق از آموزان دانش

 .افتد یم اتفاق یادگیری چگونگی یادگیری صورتبه و تر قیعم و دارتر یمعن

(Seif et al., 2018) نگرشی و تحصیلی پیشرفت بر( معلم همیار) دوم معلم تأثیر مطالعه به 

 تحصیلی پیشرفت در دوم معلم یاثربخش از حاکی نتایج که پرداخته متوسطه دوره آموزان دانش

 آموزش که داد نشان  (Salimi et al., 2021)پژوهش نتایج. است آموزان دانش نگرش و

 محیطی زیست عملکرد و نگرش بهبود در مهمی نقش سن، با متناسب مجازی محیطی زیست

 اکتشافی آموزش که داد نشان  (Sharafi et al., 2021) هشپژو نتایج. دارند آموزان دانش

 آموزان دانش محیطی زیست رفتار و نگرش دانش، بر سنتی، آموزش با مقایسه در طبیعت مدرسه

 .دارد مثبت تأثیر ابتدایی دوره

 راهبرد کردن اضافه که است آن از حاکی  (Salehi & Abdollahpour, 2018)پژوهش یها افتهی

 مقیاس، یادگیری، نتایج بهبود برای مفید بالقوه استراتژی یک آنالین آموزش در یستدر همیار

 (Lodhiya & Brahmbhatt, 2019) پژوهش نتایج. است دانشجویان و اساتید رضایت و دسترسی

 .است مؤثر بسیارکنندگان  شرکت عملکرد بهبود در همکاری روش که نشان داد

  که تحصیلی یها دوره از یکی که باورند این بر بیتیتر علوم حوزه پژوهشگران از بسیاری
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 به نسبت رفتار چگونگی مهارت شامل آن از بخشی که زندگی مهارهای آموزش ضرورت

 انتظار دوره این در. است متوسطه دوره ،گردد یم احساسشدت  به آن در است زیست محیط

 کنند شهروندی نقش یایفا ی آماده را جامعه فردای نسل که است آن مدرسه از جامعه

(Khosravi et al., 2009 .)عرصه یازدهم پایه در زیست محیط و انسان کتابکه  نیا به توجه با 

 آن تدریس و آموزش نحوه کتاب این درتوجه  قابل موارد از و بوده زیست محیط یها تیفعال

 :است زیر یها پرسش به پاسخگوییدرصدد  حاضر پژوهش لذا است،

 آموزان دانش محیطی زیست اخالق روی معلم همیار طرح بر مبتنی روش تدریس آیا

 دارد؟ تأثیر متوسطه

 هوا،) محیطی زیست اخالق های مؤلفه روی معلم همیار طرح بر مبتنی روش تدریس آیا

 دارد؟ تأثیر متوسطه آموزان دانش( جانوران و گیاهان آب، خاک،
 

 روش
 لحاظ به و کاربردی هدف، لحاظ به نآ یها گزاره و ماهیت به عنایت با حاضر پژوهش

آزمون  پس – آزمون شیپ طرح با شبه آزمایشی رویکرد بر مبتنی و کمّی ها، داده گردآوری روش

 یازدهم پایه پسر آموزان دانش تمامی متشکل از پژوهش آماری جامعه. است گواه گروه با

 تحصیل به غولمش 0011-0911 تحصیلی سال در که کاشان شهرستان دوم متوسطه مدارس

 متوسطه یازدهم پایه پسر آموزان دانش از نفر ۶1 شامل پژوهش این در نمونه افراد بودند. تعداد

 دسترس در مدرسه یک از. شدند انتخاب دسترس در گیری نمونه روش به که بوده کاشان دوم

 این که شد انتخاب کالس نفر ۶1 تعداد داشت، انسانی علوم رشته یازدهم پایه کالس دو که

 گواه و آزمایش نفره 91 گروه دو در( کد با کشی قرعه از استفاده با) تصادفیصورت  به نفر ۶1

 .گرفتند قرار

 یطیمح ستیز اخالق سنجشپرسشنامه  از ها، داده گردآوری برای حاضر پژوهش در

 هوا شامل مؤلفه 3 در گویه 001 با (Firoozfar et al., 2021) پرسشنامه توسط این. شد استفاده

های  گویه) گیاهان ،(.0-۶9)های  گویه) آب( 00 - 9. های گویه) خاک ،(0-..های  گویه)

 از ای درجه 3 طیف یک در ها پاسخ. شد تدوین( 19 -010های  گویه) جانوران و( ۶0-.1

 گذاری نمره و بندی درجه 0 نمره اختصاص با مخالفم کامالً تا 3 نمره اختصاص با موافقم کامالً
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( CVR) محتوا روایی نسبی ضریب پرسشنامه، محتوایی روایی سنجشمنظور  . بهشوند می

 ستیز طیمح ،(نفر 3) روانشناسی ،(نفر 01) تربیتی علوم یها رشته استادان از نفر 01 لهیوس به

 سایر و( نفر 9) فیزیولوژی ،(نفر 9) کشاورزی ،(نفر .) فلسفه ،(نفر0) شناسی زیست ،(نفر 1)

 چون ،شده محاسبه روایی نسبی ضرایب نتایج به توجه با. شد ارزیابی( نفر ۶) مرتبط های رشته

 روایی نسبی ضرایب( 1975) الوشه جدول استناد به داشتند، شرکت نفر 01 مطالعه این در

. (Firoozfar et al., 2021: 46شده است ) احصاء 12.1 از بزرگتر گویه هر برای محتوایی

 کرونباخ آلفای روش از استفاده با را پرسشنامه پایایی مقدماتی مطالعه یک طی همچنین،

 ترتیب به نیز آن های مؤلفه و 12110 با برابر پرسشنامه کل پایایی ضریب کهاند  کرده محاسبه

 روایی حاضر، پژوهش در. است شده گزارش 12101 و 11۶. ،12193 ،12111 ،12191 برابر

 آموزش حوزه متخصصان از نفر 0 سطتو صوری و منطقی بعد دو در پرسشنامه محتوایی

 آلفای ضریب از استفاده با نیز پرسشنامه پایایی همچنین،. گردید تأیید و بررسی زیست محیط

 ترتیب به آن های مؤلفه برای و 121.1 پرسشنامه کل برای آن مقدار که شد بررسی کرونباخ

 .آمد دست به 12110 و 121۶1 ،12110 ،12111 ،12109 با برابر

 ۶1) گواه و آزمایش گروه دو هر از آزمایشی، عمل هرگونه از قبل و ابتدا پژوهش، ینا در

 آموزان دانش سپس آمد،به عمل  آزمون شیپ محیطی زیست اخالق  پرسشنامه از استفاده با ،(نفر

 در. شدند گمارده گواه و آزمایش گروه دو با متناسب  نفره 91 گروه دو در تصادفیصورت  به

 با کالسی نمرات میانگین اساس بر نفره 3 گروه ۶ در آموزان دانش یبند گروه ،آزمایش گروه

 انجام( هم کنار گروه یک در ضعیف و متوسط و قوی) ناهمسان و ناهمگون انتخاب ی شیوه

 و اخالقی علمی، ممتاز آموز دانش سرپرستی بهمعلم  اریهم قالب درها  گروه این. درواقع شد

 در همیاری جهت کل و نمره انضباط مندرج در کارنامه سالیانه(انضباطی )بر اساس معدل 

 به یازدهم پایه زیست محیط و انسان کتاب آموزش پژوهش، این در. شدند یده سازمان آموزش

 برای روز 01 مدت به ،(جلسه دو هفته هر) ای دقیقه 31 جلسه 01 قالب درمعلم  اریهم شیوه

 انسان کتاب سنتی روش با صرفاٌ و نکرد دریافت یا لهمداخ گواه گروه. شد ارایه آزمایش گروه

 03 گروه یک برای حضوریصورت  به جلسه هر. شد داده آموزش آنان برای زیست محیط و

 جلسات انتهای در. شد اجرا دیگر نفر 03 برای( شاد در زنده پخش) مجازیزمان  هم و نفره

 .شد گرفته آزمون پس پژوهشی های نمونه از آموزش،
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 ی آموزش به شیوه همیار معلم.ا مداخله. بسته 0جدول 
Table 1. Teacher-assisted teaching intervention package. 

 و موضوعات ها برنامهاهم 
The most important programs and topics 

 عنوان
Title 

 جلسه
Session 

آشنایی و توجیه گروه آزمایش جهت اجرای طرح همیارمعلم، 
نفره به ترتیب معدل در گروه و  3  در شش گروه بندی آنان گروه
ریزی جلسات آینده، ارائه جزییات طرح همیارمعلم و تبیین  برنامه

آزمون از دو گروه گواه و  شرح وظایف همیار معلمان، انجام پیش
 آزمایش

جلسه توجیهی گروه 
 0 آزمون آزمایش و پیش

آب آب)مهم اما محدود(، وضعیت آب و مصرف آن در ایران، 
، بازچرخانی آب، انجام ها آبمجازی، مدیریت منابع آب، آلودگی 

 ی درسها تیفعال

آب، سرچشمه 
 زندگی

 (0)مجری سرگروه 
. 

خاک و اهمیت آن، ترکیبات خاک، از دست رفتن خاک خوب، 
آلودگی خاک، امنیت غذایی، محصوالت غذایی تراژن، کشت 

 های درس ی، انجام فعالیتا گلخانه

 دگیخاک، بستر زن

 9 (.)مجری سرگروه 

، گردوغبارهای  اهمیت هوا، آلودگی هوا، شاخ  کیفیت هوا، طوفان
ی بسته، انجام ها طیمحآلودگی الکترومغناطیسی، آلودگی هوا در 

 های درس فعالیت

 هوا، نَفَسِ زندگی

 0 (9)مجری سرگروه 

 های ، پیامدهای آلودگی هوا و انجام فعالیتریناپذ انیپاانرژی نیازی 
ی سبز، انجام ها سوختزیستی،  درس، کاهش ردپای محیط

 های درس فعالیت

انرژی، حرکت، 
 زندگی

 (0)مجری سرگروه 
3 

  در  ما  نازنین آن، سیارة  انواع و زباله در گذشته و حال، زباله
؟، میکن یم  بازیافت پسماند، چرا زباله، مدیریت هیوالی   چنگال

 های درس انجام فعالیت

 عهزباله، فاج
 زیست محیط

 3مجری سرگروه 
۶ 

ی موفق دیگر کشورها در مدیریت پسماند، بازکاهی، ها تجربه
 های درس بازمصرف، بازیافت، انجام فعالیت

 زباله، فاجعه
 زیست محیط

 (9)مجری سرگروه 
1 

تنوع زیستی، اهمیت و ارزش تنوع زیستی، گنجینه ارزشمند تنوع 
، در حفاظتهای موفق  هزیستی ایران، راهکارهای حفاظت، تجرب

 های درس انجام فعالیت

تنوع زیستی، تابلوی 
زیبای آفرینش 
 (۶)مجری سرگروه 

1 

مزایای گردشگری، حج نمادی از گردشگری مذهبی، پیامدهای 
زیست، بوم گردشگری، مناطق تحت حفاظت   گردشگری بر محیط
 های درس ایران، انجام فعالیت

زیست، بستر  محیط
 هگردشگری مسئوالن
 (.)مجری سرگروه 

1 

در طرح،  کننده شرکتآموزان  ی قبلی، تشکر از دانشها درسمرور 
 از گروه آزمایش و گواه آزمون پسانجام 

ی و بند جمع
 آزمون پس

01 

 
 و( استاندارد انحراف و میانگین) توصیفی آمار یها روش از ها، داده لیوتحل هیمنظور تجز به

افزار  نرم بستر در( متغیره چند و تک متغیره کوواریانس لیتحلو هی)تجز استنباطی آمار یها روش

SPSS26 گردید تعیین 1213 با برابر اول نوع خطای که است ذکر به الزم. شد استفاده. 
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 ها یافته
 برای اسمیرنوف – کولموگروف آزمون و( استاندارد انحراف میانگین) توصیفی آمار مقادیر

 است. شده ارائه( .) شماره جدول در آن های مؤلفه و محیطی زیست اخالق متغیر
 

 .پژوهش متغیرهای برای اسمیرنوف – کولموگروف آزمون و توصیفی آمار مقادیر. . جدول
Table 2. Descriptive statistics values Kolmogorov-Smirnov Test for of the research variables. 

 متغیر

Variable 
 گروه

Group 

 آزمون پیش
Pretest 

 آزمون پس

Posttest های  میانگین
 *شده لیتعد

خطای 
 استاندارد

انحراف 
  ±استاندارد
 میانگین

Mean ± SD 

 سطح
 یدار یمعن

Significance 
level 

انحراف 
   ±استاندارد
 میانگین

Mean ± SD 

 سطح
 یدار یمعن

Significance 
level 

اخالق 
 محیطی زیست

 30.78 ± آزمایش
426.23 0.106 4.14 ± 

449.03 0.731 449.30 
1.11 

 29.24 ± کنترل
408.27 0.178 ±7.32 

416.87 0.655 416.60 

 هوا
   10.10 ± آزمایش

98.33 0.116 ± 1.96 
100.43 0.474 100.73 

0.651 
 9.48 ± کنترل

95.17 
0.093 3.21 ± 95.17 0.774 94.87 

 خاک
  9.38 ± آزمایش

80.50 0.233 1.80 ± 91.27 0.670 91.94 
0.747 

 ± 9.17 کنترل
80.10 0.487 3.50 ± 81.07 0.707 80.39 

 آب
  8.58 ± آزمایش

97.77 0.320 ± 1.71 97.80 0.540 97.66 
0.766 

  7.94 ± کنترل
89.20 0.154 3.65 ± 90.33 0.398 90.47 

 گیاهان
 ± 7.21 آزمایش

73.40 0.223 1.34 ± 82.30 0.383 82.77 
0.736 

 ± 5.51 کنترل
70.27 0.800 3.78 ± 76.53 0.743 76.06 

 جانوران
  10.37 ± آزمایش

76.23 0.139 2.53 ± 77.23 0.531 77.44 
0.880 

  7.43 ± کنترل
73.53 0.181 ± 3.88 73.77 0.870 73.56 

 

آزمون(  هستند، یعنی اثر متغیر تصادفی کمکی )نمرات پیش شده لیتعدهای  * اینها میانگین

کواریانس تک  لیتحل و  هیتجز مدل درظاهرشده  کمکی ی حذف شده است. متغیرهایآمار صورت به

کواریانس چند  لیتحل و  هیتجز ( و در مدل0012.3محیطی ) آزمون اخالق زیست متغیره با مقدار پیش

( و 10219(، گیاهان )19201(، آب )11291(، خاک )1۶213آزمون هوا ) متغیره به ترتیب با مقادیر پیش

 .اند شده( ارزیابی 10211ان )جانور
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  زیست اخالق متغیر میانگین است، مشخ ( .) شماره جدول های داده از که طور همان

( =0.۶2.9E= 0112.1 C) آزمون پیش به نسبت( =001219E=، 00۶211C) آزمون پس در محیطی

 تمامی رد طرفی از. است داشته بیشتری افزایش کنترل گروه با مقایسه در آزمایش گروه برای

 احصاء میانگین نیز( جانوران و گیاهان آب، خاک، هوا،) محیطی زیست اخالق متغیر های مؤلفه

 افزایش کنترل گروه با مقایسه در آزمایش گروه برای آزمون پیش به نسبت آزمون پس در شده

 متغیر برای اسمیرنوف – کولموگروف آزمون داری معنی سطح نهایتاٌ،. است داشته بیشتری

. است 1213 مقدار از بزرگتر آزمون پس و آزمون پیش در آن های مؤلفه و محیطی زیست قاخال

 ادامه در. باشندمی نرمال توزیع دارای حاضر پژوهش در یموردبررس متغیرهای تمامی نتیجه در

 بر مبتنی روش تدریس اثر اندازه تعیین وآمده  دست به تغییرات میزان داری معنی بررسی برای

 آزمون طریق از آن های مؤلفه و محیطی زیست اخالق متغیر برای ترتیب به معلم، ارهمی طرح

 ضمن( آموزش از بعد) آزمون پس های میانگین متغیره، چند و تک کوواریانس لیتحل و هیتجز

شده  اصالح کل تأثیر اندازه ترتیب بدین تا گرفتند قرار مقایسه مورد آزمون، پیش نمرات تعدیل

 .شود گزارش

 آموزان دانش محیطی زیست اخالق روی معلم همیار طرح بر مبتنی روش تدریس آیا. 0 سشپر

 دارد؟ تأثیر متوسطه

 .شد استفاده( آنکوا) متغیره تک کوواریانس لیوتحل هیتجز آزمون از 0 پرسش بررسی برای

 آزمون پیش و گروه تعاملی اثر برای رگرسیون شیب همگنی فرض شیپنتایج نشان داد که 

 همگنی همچنین، فرض .است شده ( رعایت=121113P= ،121.۶Fمحیطی ) زیست قاخال

در آزمون لوین  (=12.0۶P= ،021.F) ها گروه برای محیطی زیست اخالق متغیر در ها انسیوار

 .شد پذیرفته

 اخالق بر معلم همیار طرح تأثیر بررسی آزمودنی برای بین اثرات نهایتاً، نتایج آزمون

سازه اخالق  شده لیتعدآزمون بر روی میانگین  ز تعدیل نمرات پیشپس ا محیطی زیست

 .استشده  داده نشان( 9) شماره جدول محیطی در زیست

آزمون،  پس از تعدیل نمرات پیش که است مشخ ( 9) شماره جدول مقادیر به توجه با

، Partial η. =12111محیطی ) ی گروه برای سازه اخالق زیستها یآزمودنعامل بین  دار یمعناثر 

121113P< ،00۶211F=محیطی زیست سازه اخالق شده لیتعدهای  ( وجود داشت. نمرات میانگین 
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 .متغیره تک کوواریانس لیوتحل هیتجز در آزمودنی بین اثرات آزمون نتایج. 9 جدول
Table 3. Results of the Tests of Between-Subjects Effects in Covariance Analysis. 

 منبع
Source 

 مجموع

 مربعات
Sum of 
squares 

 درجه آزادی
Degrees of 
freedom 

 میانگین

 مربعات
Average of 

squares 

 Fمقدار آماره 
Statistical 

value F 

 سطح

 داری* معنی
Significance 

level 

 اندازه

 اثر
Effect 
size 

 0.880 0.000 416.90 14677.58 1 14677.58 گروه

 است. تعدیل شده میانگین اساس * تخمین فوق بر
 

که گروه آزمایش )مبتنی بر روش تدریس همیار معلم( در مقایسه با گروه  کند یمپیشنهاد 

 که گرفت نتیجه توان می کنترل )روش تدریس سنتی( از عملکرد بهتری برخوردار است. لذا،

 آموزان دانش محیطی زیست اخالق سازه روی معلم همیار طرح بر مبتنی روش تدریس

 .باشد یم تأثیرگذار

 محیطی زیست اخالق های مؤلفه روی معلم همیار طرح بر مبتنی روش تدریس آیا. . پرسش

 دارد؟ تأثیر متوسطه آموزان دانش( جانوران و گیاهان آب، خاک، هوا،)

 .شد استفاده( مانکوا) متغیره چند کوواریانس لیوتحل هیتجز آزمون از . پرسش بررسی برای

ی ها آزمون شیپ و گروه تعاملی اثر برای رگرسیون شیب همگنی فرض شیپکه  نتایج نشان داد

(، آب =12101P= ،12919F(، خاک )=12031P= ،0211Fهوا ) محیطی زیست اخالق های مؤلفه

(121.1P= ،129.0F=( گیاهان ،)1211۶P= ،12100F=( و جانوران )1203.P= ،1201۶F= )

 اخالق های مؤلفه یها انسیکووار ماتریس همگنی فرض شیپهمچنین،  .است شده رعایت

( = 120.1P= ،020.F= ،19210Box S M) باکس نیز در آزمونها  گروه برای محیطی زیست

( 0) شماره جدول در متغیره چند کوواریانس لیوتحل هیتجز آزمون نتایج خروجی. شد پذیرفته

 است. شده داده نشان

 لیوتحل هیتجز از شده احصاء یها فتهای است، مشخ ( 0) شماره جدول از کهطور  همان

 مبتنی روش تدریس برای متغیری چند F مقدار که است این از حاکی متغیری چند کوواریانس

 لذا. است دار یمعن آماری لحاظ از >121113P سطح درها  آزمون تمامی در معلم همیار طرح بر

 محیطی زیست اخالق ایه مؤلفه از یکی در حداقل پژوهش، یها گروه بین که گفت توان می

 بین اثرات آزمون از ادامه در تفاوت این به بردن پی برای. دارد وجود داری معنی تفاوت

 .شد استفاده ها یآزمودن
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 .معلم همیار طرح بر مبتنی روش تدریس تأثیر بررسی برای چندمتغیره کوواریانس لیتحل و هی. تجز0 جدول
Table 4. Multivariate covariance analysis to evaluate the effect of education based on teacher- 

assistant project. 

 نام آزمون
Title of exam 

 مقدار
Amount 

 F مقدار آماره
Statistical 

value F 

 درجه آزادی
 فرضیه 

Degrees of 
hypothesis 
freedom 

درجه آزادی 
 خطا

Degrees of 
error 

freedom 

سطح 
 داری معنی

Significance 
level 

 0.000 49 5 33.65 0.774 اثر پیالیی

 0.000 49 5 33.65 0.226 المبدای ویلکز

 0.000 49 5 33.65 3.43 اثر هتلینگ

 0.000 49 5 33.65 3.43 بزرگترین ریشه روی

 

(، خاک =0P= ،.200F..12های هوا ) در مؤلفه ها انسیوار همگنی همچنین، فرض

(12903P= ،0213F=( آب ،)12011P= ،.2۶1F=( گیاهان ،)120۶9P= ،9201F= و جانوران )

(12.11P= ،.2.9F=) شد در آزمون لوین پذیرفتهها  گروه برای. 

 بررسی متغیره برای چند کوواریانس لیوتحل هیتجزآزمودنی  بین اثرات نهایتاً، نتایج آزمون

از تعدیل نمرات پس  محیطی زیست های اخالق هر یک از مؤلفه بر معلم همیار طرح تأثیر

  داده نشان( 3) شماره جدول های مذکور در مؤلفه شده لیتعدآزمون بر روی میانگین  پیش

 .است شده
 

 .متغیره چند کوواریانس لیوتحل هیتجز در آزمودنی بین اثرات آزمون نتایج. 3 جدول
Table 5. Results of the Tests of Between-Subjects Effects in Multi Covariance Analysis. 

 منبع

Source 

 متغیر
 وابسته 

Dependent 
Variable 

 مجموع
 مربعات 

Sum of 
squares 

 درجه
 آزادی 

Degrees 
of 

freedom 

 میانگین
 مربعات 

Average 
of 

squares 

مقدار آماره 
F 

Statistical 
value F 

 سطح
 داری* معنی 

Significance 
level 

 اندازه
 اثر 

Effect 
size 

 گروه

 0.335 0.000 26.75 165.41 1 165.41 هوا 
 0.598 0.000 78.95 642.52 1 642.52 خاک
 0.355 0.000 29.17 249.30 1 249.30 آب
 0.341 0.000 27.39 216.47 1 216.47 گیاهان
 0.108 0.014 6.40 72.36 1 72.36 جانوران
 است. تعدیل شده های میانگین اساس * تخمین فوق بر
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آزمون، اثر  پس از تعدیل نمرات پیش که است مشخ ( 3) شماره جدول مقادیر به توجه با

، Partial η. =12993های هوا ) ی گروه به ترتیب برای مؤلفهها یآزمودنعامل بین  دار یمعن

121113P< ،.۶213F=( خاک ،)12311= .Partial η ،121113P< ،11213F= آب ،) 

(12933= .Partial η ،121113P< ،.1201F=( گیاهان ،)12900= .Partial η ،121113P< ،

.1291F=( و جانوران )12011= .Partial η ،121113P< ،۶201F= وجود داشت. نمرات )

که گروه آزمایش )مبتنی بر روش  کند یمهای مذکور پیشنهاد  مؤلفه شده لیتعدهای  میانگین

ز عملکرد بهتری برخوردار تدریس همیار معلم( در مقایسه با گروه کنترل )روش تدریس سنتی( ا

 اخالق مؤلفه روی معلم همیار طرح بر مبتنی روش تدریس که گرفت نتیجه توان می است. لذا،

 .باشد یم تأثیرگذار آموزان دانش( جانوران و گیاهان آب، خاک، هوا،) محیطی زیست
 

 یریگ جهیبحث و نت
 روی معلم میاره طرح بر مبتنی روش تدریس با هدف مطالعه اثربخشی حاضر پژوهش

 .انجام شد کاشان دوم متوسطه آموزان دانش محیطی زیست اخالق

نخست مطالعه حاضر این بود که روش تدریس مبتنی بر طرح همیار معلم روی   یافته

آموزان پایه یازدهم متوسطه دوم کاشان تأثیر دارد. نتایج این  محیطی دانش اخالق زیست

؛ Salehi and Abdollahpour (2018)؛ Seif et al. (2018)های  از پژوهش، با یافته بخش

Khodadadnezhad (2010)؛Farahi (2015)  ؛Gailiz (2004)؛Fisher (2004) ؛Winston 

 ریتأثعموماً بر  ها پژوهشهمسویی دارد. در این  Lazarowitz (1994)و  Hill (2000)؛ (2002)

آموزان و ی دانشریپذ تیمسئول ی اجتماعی وها تیفعالآموزش به شیوة همیاری بر بهبود 

محیطی  ی فردی آنها در حوزه رفتارها و اخالق زیستها نگرشو  ها دگاهیدهمچنین تغییر 

 اشاره شده است.

های اجتماعی  مبنی بر تأثیر فعالیت ادشدههای پیشین ی با توجه به رویکرد مثبت پژوهش

آموزان زیستی دانش ی محیطها نگرش)نظیر همیاری در فرایند یاددهی و یادگیری( بر رفتارها و 

و  ها نگرشو همچنین تالش پژوهش حاضر در اجرای طرح همیار معلم جهت بهبود 

توان همسویی آنها را با یکدیگر  آموزان، می رفتارهای مسئوالنه و حس طبیعت دوستی دانش
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رح همیار توان نتیجه گرفت روش تدریس مبتنی بر ط تأیید نمود. لذا بنا بر شواهد موجود می

 آموزان پایه یازدهم تأثیر دارد. زیستی دانش معلم بر اخالق محیط

های  یافته دیگر مطالعه حاضر این بود که روش تدریس مبتنی بر طرح همیار معلم روی مؤلفه

متوسطه دوم  آموزان پایه یازدهم محیطی )هوا، خاک، آب، گیاهان و جانواران( دانش اخالق زیست

 Salimi, Khanzadeh؛ Firoozfar et al (2021)این یافته با نتایج مطالعات کاشان تأثیر دارد. 

and Bayramzadeh (2021) ؛Sharafi et al. (2021)؛ Afzalkhani, (2020)؛Mirzaei & Khazaei 

 Kopnina & Cocis (2017)و  Valipourchahardehcherik & Farrokhian, (2019)؛  (2020)

محیطی  روش همیار معلم بر دانش، نگرش و رفتار زیست مثبت ریتأثکه بر اهمیت و 

توان اند، همسو و همخوان است. از دالیلی که برای تبیین این یافته میکرده دیتأکآموزان  دانش

های یادگیری  بیان کرد این است که روش آموزشی مبتنی بر طرح همیار معلم یکی از شیوه

آموزان ممتاز هر  ی علمی دانشها یتوانمندز ی اریگ بهرهگروهی است که هدف اصلی آن به 

آموزان  آموزان، جلب مشارکت دانش رفع تدریجی اشکاالت درسی از سایر دانش منظور بهدرس 

های گروهی و ارتقای کیفی تعامل  ساعی در امر تعلیم و تربیت و نهادینه کردن فعالیت

ی که آموزش کالسی بر پایه . بنابراین زمان(Giangreco, 2013آموزان است ) اجتماعی دانش

آموزان در یادگیری اصول روش تدریس همیار معلم باشد زمینه برای جلب مشارکت دانش

 شود. زیستی و توجه علمی و عملی نسبت به آن فراهم می مسائل مهم از جمله اخالق محیط

 ،زیستی محیط اخالق بر معلم همیار طرح بر مبتنی روش تدریس مثبت ریتأث به توجه با

 طرح در شرکتدر خصوص  آموزان دانش ادراکات پدیدارشناسانه، مطالعه یک در توان می

 انجام در که نقشی دارند و همیارعنوان  به کالس در حضور به نسبت که احساسی معلم، همیار

 .داد و سنجش قرار واکاوی را مورد دارند کالسی های فعالیت سایر و درسی های فعالیت

های خود و  روایت طرح، این یها تیظرف از استفاده توانند با می مدارس در همچنین معلمان

مختلف پژوهشی )اقدام پژوهی،  ابعاد در طرح این از استفاده خصوص در را معلمان سایر

 را برای توان این شیوه تدریس می .کنند بازنمایی و داده قرار یبررس مورد درس پژوهی و ... (،

 زمینه میزان، چه کرد و در قالب پژوهش مشخ  نمود استفاده نیز متوسطه دوره دروس سایر

 .دارد وجود نیز دروس سایر در این روش یرگذاریتأث و ارتقا برای
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هایی از جمله استفاده از ابزارهای ها با محدودیت این پژوهش نیز همچون سایر پژوهش

بود و لذا در  رو بهروآموزان متوسطه دوم کاشان دهی و انجام مطالعه روی دانشخودگزارش

 ها باید احتیاط کرد.تعمیم نتایج به سایر گروه

 
ریزی کرده، پروژه را آغاز کرده،  سید مهدی پامناری چارچوب کلی طرح را برنامه سهم مشارکت نویسندگان:

ها را گزارش کرده است. دکتر حسین حافظی همکاری در طراحی  طرح را اجرا، نتایج را تحلیل و یافته
، ویرایش محتوایی، ارسال مقاله و اصالحات را بر یریگ جهینتکلی، همکاری در تحلیل مفاهیم و  چارچوب

، مرور و تایید نسخه نهایی مورد تایید نویسندگان ها افتهیعهده داشته و نویسنده مسئول است. بحث درباره 
 داشتند. دهبر عهاست. دکتر مهدیه رضایی تدوین چارچوب نظری و هدایت روند کلی پژوهش را 

ان آموز دانشمعلمان و  ژهیو به، اند بودهکه در تکمیل این پژوهش مؤثر  یکسان همهنویسندگان از  تشکر و قدردانی:
 .دارند یم، مراتب تشکر خود را اعالم کننده مشارکتعزیز 

ن مقاله مستخرج که در این مقاله هیچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد. ای کنند یمنویسندگان اذعان  تضاد منافع:
 کارشناسی ارشد است. نامه انیپااز 

 .اند نکردهحمايت مالی دريافت  گونه چیهنويسندگان برای انجام اين پژوهش  منابع مالی:
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