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 مقدمه

هنای تامینان محنید زیانت و تیواننات بنوده       هنا در دنینا همنواره از دهدهنه    نلض تلنو  تیواننات آزار و اتینت کشنتار آن    

دهند  رنرا   سهنان سنوب بنیش از کشنورهای موسنعه یافتنه روی منی       است. اینم امفا نات ننانوار و هینر انانانی در کشنورهای       

که سطه آمنوز  و فرهنگنی در مواسهنه و پن یر  تیواننات بنه  ننوان بچشنی از ررخنه زنندنی در سنطه بانیار پنایینی              

هننا و رواخ خشننونت در سامعننه و   ننرار دارد. ایننم رفتارهننا و  ملسننرد نادرسننت بننه مننرور موسننن میننره شنندن رو  اناننان    

دهنند. کننند بننا ایننم کننار اتانناس  نندرت بننه او دسننت مننیآزاری مننینننردد. کاننی کننه تیننوان  اناننانی مننینننابودی اخنن 

کشنی منا آدب کشنی و از تینوان     از تینوان »نویند   بناره منی  شنناس، فیلانوو و نویاننده روسنی در اینم     لئومولاتوی انانان 

رسنانند ممسنم اسنت در مانیر     سنین منی  هنایی کنه بنه تیواننات آ    بچنه «. آزاری ما اناان آزاری منها یب  ندب فاصنله اسنت   

 خطرناکی  رار بگیرند که انر اص   نشود، رفتار بدمری را به دنوال دارد.

هنای ابتندایی زنندنی بنا تیواننات اهلنی آشننا کننی  و بنه          برای ت  اینم مشنس ت منا در م شنی  کنه کودکنان را در سنال       

هننای ابتنندایی ، زیننرا شچتننیت کننودا در سننال کودکانمننان مهننر و محوننت ناننوت بننه تیوانننات اهلننی را آمننوز  دهننی   

هنا در اینم سنم    نیرد. بهتریم زمان بنرای ارموناد دوسنتانه بنا تیواننات در زمنان کنودکی اسنت  زینرا بچنه          زندنی شس  می

کننند کنه بنه راتتنی بننا    کننند. رو  پنناا و  لنن مهربانشنان کمنب منی     مهربنانی را دوسنت دارنند و بنه یسنندیگر کمنب منی      

در ایننم  اننمت از زننندنی کودکننان نلننش والنندیم و معلنن  باننیار اهمیننت دارد، رننون منهننا ایننم   تیوانننات دوسننت شننوند. 

موانننند در دوسننتی بننا تیوانننات و بننرانگیچتم  اطفننه کودکننان ینناری برسننانند. در ایننم ملالننه مننا    افننراد هاننتند کننه مننی 

 دهی .راهسارهایی را برای کمب به شما والدیم و معلمیم  زیز ارائه می

  

 انانگیزش کودک

دارد منا بنه روشنی خنات رفتنار و من   کننند و در         شنود کنه منردب را وا منی     هنایی نفتنه منی    انگیز  بنه مجمو نه  امن    

هنا دربناره    اسنت کنه بیشنتر آن    هنای زینادی در منورد انگینز  ارائنه شنده        های مورد نظر دست یابنند. نظرینه   نتیجه به هدو

هننای معاصننر در  ظریننه. نهرزبننر  و نظریننه دو  نناملی مننازلو نیازهننای سلاننله مرامننن شناسننایی و ار ننای نینناز اسننت. مانننند

شنود    نگینز  ایجناد منی   شنود  و فراینندی هرگوننه ا    مورد انگیز ، به دو دسنته محتنوایی هرنه رینز موسنن انگینز  منی       

 .نردند ملای  می

 

 برنامه درسی پیش دبستانی

برنامنه درسنی پنیش دبانتانی اساسنا ممناب        .دهند هنای برنامنه را شنر  منی    برنامه درسی پنیش دبانتانی اهنداو و فعالینت    

شنود. کنودا شنما ممسنم      دوره درس و محتوا اسنت کنه کنودا شنما در طنی دوره آمنوز  پنیش دبانتانی آموختنه منی          

کنیند و فلاننفه آمنوز  ابتنندایی دوران کنودکی را دنوننال کنیند، ممسننم     هننای پنیش دباننتانی کنه انتچننا  منی   بانته  اسنت 

هننای  نن وه بننر دانشننگاهیان و مهننارت هننای  لمننی، استمننا ی، فیزیسننی و  نناطفی را بینناموزد.اسننت انننوات مچتلفننی از درس

 کنند.های ترکتی کار میهارتها بر روی سچنرانی انتلادی و ماستما ی، بایاری از پیش دباتانی

کننند بایند آمناده باشنند منا بنه  ننوان مکنال در سمن ت کامن  صنحوت کننند، از             هایی که در مهد کنودا شنرکت منی   بچه

ای از اهنداو و ینب فلانفه هانتند     هنا دارای مجمو نه  دو  یچی اسنتفاده کننند و ینب منوش بسشنند. اککنر پنیش دبانتانی        

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
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کننند.  در برخنی منوارد، معلمنان از دسنتورالعم  هنای کلنی بنه طنور هیررسنمی پینروی منی           که هر معل  باید آن را بپ یرد. 

آمننوزان هننای درس را بننرای ارزیننابی پیشننرفت دانننشهننا و بچننشبننا ایننم تننال، در باننیاری از مننوارد، معلمننان باینند برنامننه 

یننرد. باننیاری از پننیش نبرنامننه درسننی پننیش دباننتانی بننه اننندازه طننول روز پننیش دباننتانی را در نظننر مننی  .کامنن  کنننند

 کشد.  شوند، در تالی که دیگران برای مدت زیادی طول میها منها رند سا ت در روز اسرا میدباتانی

 

 اهمیت و ضرورت مسئله

نینرد. دلوانتگی بنه تیواننات اهلنی نلنش مهمنی        منثییر مجربیامشنان  نرار منی    دنیای  اطفی و تهنی کودکنان اهلنن محنت   

مننثییر باورهننا و  واطننر دربنناره  شننناختی کودکننان دارد. معننام ت اناننان و تیننوان محننت   در روابنند استمننا ی،  نناطفی و 

  .4412تهم تیوانات اهلی است. هکاسلز و همساران، 

رشد باورها یا تاالت تهنی در منورد تهنم تیواننات شنام  اینم بناور اسنت کنه هیرانانان هتیواننات  مواننایی فسنر کنردن،              

را دارننند. رنننیم تهنننی درا تالننت یننب فرآیننند مهنن  شننناختی و  نناطفی    اتانناس کننردن و مجربننه کننردن اتااسننات 

است کنه ممسنم اسنت بنر و نعیت اخ  نی تیواننات، نگنر  نانوت بنه آن شنچا منثییر بگن ارد  همچننیم تیواننات، و                

 .  نن وه بننر باورهننای مربننود بننه تهننم تیوانننات، همنندلی  نناطفی یننا   4441متعا ننن آن، رفنناه تیوانننات اهلننی هملاننون،  

شنود کنه بنر طنرز مفسنر و رفتنار کودکنان بنا         ی درا  واطنر در دیگنران بنه  ننوان ینب فرآینند  ناطفی نامینده منی         موانای

  .4441تیوانات اهلی مثییر می ن ارد. هملاون،

دهد کنه کمنب بنه کودکنان بنرای ینادنیری مهربنانی، اتتنراب و شنفلت نانوت بنه تیواننات اهلنی              محلیلات اخیر نشان می

 . 4412. دی وال، 4414  دالننی و سننانز،  4449ابنند اناننانی را دارد. هآربننور، سننیگنال و میلننور،    پتاناننی  انتلننال بننه رو  

  وه بنر اینم، کمنب بنه کودکنان بنرای ینادنیری مهربنانی نانوت بنه تیواننات اهلنی ممسنم اسنت ینب اسنترام ی منویر                  

دسننت آورننند و کمتننر  بننرای کمننب بننه کودکننانی باشنند کننه از نظننر استمننا ی منننزوی مننی شننوند مننا ا تمنناد بننه نفننس بننه 

  .4412هوانگ و همساران مضطر  شوند. 

 

 راهکارهای پیشنهادی در برنامه درسی پیش دبستانی 

  معرفی حیوانات اهلی به کودکان توسط تصویر و فلش کارت 

امیر هوشنگ ا وال پور در کتنا  خنود مو نیحامی را بینان کنرده و خواسنتار آن شنده اسنت کنه در اینم مو نوت بنه بحن               

تونننو بپردازینند، دربنناره تیوانننات مزر ننه صننحوت کنینند و دربنناره اتانناس کننودا ناننوت بننه تیوانننات و فایننده هننر    و نف

تیوان نفنت وننو کنیند و از او دربناره تیواننامی کنه از نزدینب دینده اسنت سنوال کنیند. بنرای مکنال از او بچواهیند فوایند                

 .یسی از تیوانات را ناب بورد یا درباره مح  زندنیشان صحوت کند

با کودا درباره پوشنش بندن تیواننات ینا مهربنانی بنا آنهنا و هن ا دادن بنه آنهنا بنه صنحوت بپردازیند سنوال بپرسنید و بنه                 

صننورت فلننش کننارت بننه کودکننان نمننایش دهینند. مربیننان پننیش دباننتانی در منن   باشننند کننه از طریننر فلننش کننارت و    

در مننورد منناییرات و فایننده هایشننان در زننندنی مننا  متننویرها تیوانننات اهلننی را بننه کودکننان آمننوز  دهننند و اط  ننامی را  

 ها آموز  دهند. همچنیم سعی کنند که کودکان را در ایم مو وت مشارکت دهند.اناان
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 های داستان خواندن کتاب 

ای بننه ننناب فردیناننند کتننا  سرن شننت فردیناننند داسننتانی از مننونرو لیننر بننا مرسمننه مهنندخت صنننعتی زاده  دربنناره نوسنناله

 4412آیند، امنا از همنان روزهنای اول زنندنیش بنا بلینه ناوهنا متفناوت اسنت. در سنال            اسنپانیا بنه دنینا منی    است کنه در  

انیمیشنننی از روی ایننم داسننتان بننه کننارنردانی کننارلوز سننالدانیا بننه ننناب فردیناننند سنناخته شنند. ناوبننازی دروا نن  خشننونت   

میندان مونارزه نسنرد و بنه آن ناوبناز آسنیوی ننزد، امنا         کشند. فردینانند نناو مهربنان در     بیم اناان و تیوان را به متنویر منی  

 کرد به او آسین برساند.  کرد و سعی میناوباز به فردیناند تمله می

دهند و دربناره دوسنتی    کتا  دوست باهچه منم بنه نویانندنی ر نا دالونند  بنه کودکنان رفتنار بنا تیواننات را آمنوز  منی            

کنند. در نهاینت دوسنت  زینز  را     زنند ینا در باهچنه زنندنی منی     ا سنرمی هن ای است که هر روز بنه باهچنه آن  پاری با نربه

پچتنی دارد رفینر بنه نویانندنی منری  بهرامنی          نویند کنه رلندر او را دوسنت دارد. کتنا   جنن دسنت       نرداند و میبرمی

بند منرد را    شنود کنه بنه ممناب رفتارهنای      انندیش نربنه با ن  منی      مرد و نربنه اسنت. دیندناه مکونت      رابطه  ایم کتا  درباره

اینم   .ای کنه منرد بنه منازنی خریند کنرده، بنرای پن یرایی از او اسنت          دوسنتی بنگنرد و بنا خنود خینال کنند مناهی         به نشانه

 دهد و    ه کودکان را برمی انگیزد.ها و تیوانات را نشان میهای داستان روابد بیم اناانکتا 

   نقاشی حیوان دلخواه 

 نه خنود را نناب بونرد و دلین     نه او را سوینا شنوید و از او بچواهیند کنه درمنورد             از کودا بچواهید تیواننات منورد     

صحوت کنند. کنودا رامشنویر کنیند و از او بچوایند کنه تینوان منورد    نه خنود  را نلاشنی کنند و خنود  را نینز در               

کننار  متنور کنند    شنود کنه هنگناب نلاشنی کشنیدن کنودا تینوان منورد    نه خنود را           نلاشی بسشد. ایم کار با   منی 

کنند. کنودکی کنه منرس از تیواننات دارد نینز بنا اینم کنار          دهند ینا ننواز  منی    و نلاشی بسشد کنه دارد تینوان را هن ا منی    

 مواند متور بهتری داشته باشد.می

 پرسش مربی از کودکان 

شنناخا سنننجش همنندلی بننرای کودکننان و نوسوانننان، و شننام  نشننان دادن متنناویر تیوانننات همننراه بننه کودکننان و         

اینجنا ینب  سنس از تینوان اهلنی اسنت، دیندن آن رلندر شنما را ناراتنت           »پرسیدن سواالمی از اینم  وین  همنانطور کنه     

  4  وا عنا همگنیم، ه  3سن  دادن دارد  ه کنودا یسنی از سنه منورد زینر را بنرای پا      « کند که تینوان اهلنی صندمه بوینند     می

  .4419  همگیم نیات  هساندرا بوساکی، کریاتیم مادیر ویلیامز1کمی همگیم یا ه

 مم دوست دارب با تیوانات اهلی و ت بگ ران .

   خیر دوست ندارب.4  بله دوست دارب ه1در دو سوا  پاس  دهد   ه

 کن . مم دوست دارب به تیوانات اهلی ه ا بده  و نواز  

   خیر دوست ندارب. 4  بله دوست دارب ه1در دو سوا  پاس  دهد  ه 

   غذا دادن به پرندگان 

هننای سننو و نننندب و ملننداری نننان خشننب و  رفننی بننرای آ  و  ننرو دیگننری بننرای هنن ا بننه    از کودکننان بچواهینند دانننه

ی کورنب موندی  شنوند.  نرو آ      هنا هنا بایند بنه  انمت    ها مو نیه دهیند کنه اینم ننان     پرندنان به ک س بیاورند و به آن

و هنن ا را یسننی را از دانننه و دیگننری را از آ  پننر کننرده و در تینناد مدرسننه در  اننمتی مناسننن  ننرار دهننند. پرننندنان بننا    

هنا را مماشنا کننند و    مواننند داننه خنوردن آن   آینند و کودکنان در کن س خنود منی     دیدن ایم ه ا و آ  به تیاد مدرسه منی 
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هنا  نرو آ  و هن ا را شانت و شنو دهنند. سنپس  نرو هن ا          برنند. هنر روز صنوه بچنه    پی منی  به خوبی و زیوایی کار خود

 ها مسرار شود.را خشب کرده و پر از دانه کنند. د ت کنید که ایم کار باید روزانه موسد بچه

 اجرای نمایش 

ن را بننا کمننب از کودکننان بچواهینند کننه هننر کننداب تیننوان مننورد    ننه خننود را انتچننا  کنننند و ماسننب صننورت آن تیننوا 

هنا بدهند.   مواننند ماسنب خنود را بنا فنوب ینا نمند درسنت کننند و مربنی الگنوی سناخت را بنه بچنه              والدیم درست کنند. می

هننا سنپس مربننی داسننتانی را بننرای کودکننان انتچننا  کننند کننه مفهننوب مناسننوی بننرای کودکننان دارا باشنند و هرکننداب از بچننه 

 -منر هانتند   منر و  نعیر   هنا بایند یناد بگیرنند کنه از موسنودامی کنه کورنب         نلشی را بر  هده بگیرد و آن را اسرا کند. بچنه 

 مرا وت کنند. -مر  مر و  وی و همچنیم بزر 

 حضور حیوانات در کالس درس 

پیوندنند، کودکنان ممرکنز بیشنتری داشنتند و ماین         دینده بنه کن س منی     محللان متوسه شدند که و تنی تیواننات آمنوز    

کنرد. آنهنا همچننیم سنواالت بیشنتر و       منر منی   ودنند و اینم امنر انجناب و نایر محولنه را آسنان       هنا ب  به پیروی از دستورالعم 

هننا نیننز بهتننر شنند. هنگننامی کننه  بهتننری را مطننر  کردننند و بیشننتر بننا مربننی خننود معامنن  داشننتند. پویننایی استمننا ی آن  

مکوننت دیگننر در تیوانننات در محننید کنن س تضننور داشننتند، کودکننان بیشننتر ماننتعد موسننه و نشاننتم بودننند. مغییننر     

آموزان نانوت بنه مربینان و پرسنن  مدرسنه مشناهده شند، معامن  بنا تیواننات بنه رشند اتاناس مانئولیت و               نگر  دانش

هنا در برخنی مندارس ابتندایی ادهناب        . در سنوئیس نینز سنگ   4419سنوفیا نارسنیا بولنه،    ه کنند. همدلی کودکان کمب منی 

 رد کاهش استرس.شوند و نتایج بایار خوبی دارند، به ختوت در مو می

  آموزش رفتار با حیوانات برای کودکان 

هننا بنه طنور طویعنی از یننب    ای اسنت کنه والنندیم بایند در منورد تیواننات آن را مسننرار کننند. برخنی از بچنه         واژه« مهربنان »

خواهنند رننگ بزننند، نیشنگون بگیرنند ینا بسشنند. بنه فرزنندان          کنه برخنی دیگنر منی    کننند، درتنالی  لمس نرب استفاده می

خود بیاموزید که تیوانات پشمالو را در سهت موافنر منو هایشنان ننواز  کننند بنه کودکنان خنود نشنان دهیند کنه رطنور             

  .4441آنی رنو،ه باید نواز  کنند و از دست زدن به نواتی تااس خودداری کنند

  شناختن عالئم ناراحتی یک حیوان 

د از خودشنان محافظنت کننند. اننر تینوانی سنعی در فنرار        کننن مرسنند سنعی منی   ها بیاموزید کنه تیواننامی کنه منی    به بچه

هنای آشنساری اسنت    خنواهی برننردد. خنش خنش و هرهنر کنردن نشنانه       دارد، آن را رها کنید. دنوالش ننرو، تتنی اننر منی    

هنا هینا تیواننات دیگنری کنه ممسنم اسنت در اطرافشنان          هنا و نربنه   که تیوان ناراتت یا مرسیده است. زبان بدنی کنه سنگ  

موانند به  نوان   ئ  هشداردهنده بنه آنهنا نشنان دهنند. مو نیه دهیند کنه  نانون ط ینی بنه همنان انندازه کنه               یباشند  م

  .4441آنی رنو،. هکندکند در مورد تیوانات نیز صد  میها صد  میبرای اناان

 

 گیرینتیجه

-ری  در بلینه ابعناد سامعنه ریشنه منی      ندالتی خیلنی سن    ندالتی و  لن  در برابنر تیواننات را سنایز بندانی ، اینم بنی        انر بی

نیرننند، نننامی کلینندی در سهننت رد هرنونننه خشننونت،  لنندری و   و تننی کودکننان مهربننانی بننا تیوانننات را ینناد مننی  .دواننند

مشنویر کودکنان بنه مشنارکت در ایجناد انگینز   ناطفی تیواننات          دارنند.  هنای نوسنوانی و بعند از آن برمنی     نفنرت در سنال  



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی

294-298، صفحات 1241، بهار 1، شماره 8دوره   

292 

 

ه  بنرای کودکنان هماننند رفناه بهتنر، کیفینت زنندنی  و هن  بنرای تیواننات هماننند رفناه بهتنر              دارای طیفی از نتایج مکوت 

ای هانتند، ارموناد ایجناد شنده بنیم ینب کنودا و        باشند. از آنجنایی کنه تیواننات موسنودات زننده      و اناان دوسنتانه  منی  

. اننر منا مشنچیا دهنی  کنه زنندنی       یب تیوان، بدون موسه به منثییر آن بنر معنام ت انانانی آیننده، تامنام ارزشنمند اسنت        

ننن ارد. یننب تیننوان تامننام ای از لحظننات اسننت، هننر لحظننه یننا شننادی یننا ر ننایتی کننه کننودا بننه اشننتراا مننی  مجمو ننه

ارزشمند است. با راهسارهای ارائنه شنده در من   بنرای بر نراری ارموناد  ناطفی مینان کودکنان و تیواننات اهلنی هانتی              

 حس  و دوستانه بر رار کنی . امیدواری  که بتوانی  پیوندی مات
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Abstract 
In this paper, we investigated the positive attitudes and behaviors of children and adolescents toward animals by 

focusing on topics such as human relationship with diversity, identifying distinct characteristics of the 

relationship between youth and animals, the relationship between caring attitude toward animals, attitude toward 

the larger natural world, and the relationship between positive relationships between children and animals and 

interpersonal resilience of children. Through examining these topics, we tried to highlight and explain the deep 

connection between young people's good views and behaviors toward animals, an importance that society as a 

whole should value more. Research may undoubtedly make a valuable contribution to this. In short, changing 

our perspective sheds new light on the idea of the results or outcomes of human-animal transactions. 
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