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نگاره  ی محیطی به شیوه مقایسه تأثیر آموزش مسائل زیست
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 چکیده

این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه تاثییر ارارای الگاوی تادریس     
یاادداری  یاادییری و  نگاره مفهوم مشارکتی و روش رایجِ تدریس، بر 

پایه پانمم   آموزان دانش یرایی طبیعتمیزان و  محیطی زیستمفاهیم 
پااهوهش نی ااه تمرباای بااا روش اراارای ابتاادایی رااورف یرفاات. 

ی آماااری  و یااروه کنتارس اساات رامعاه   آزماون  پااس -آزماون  پایش 
ان پایه پنمم ابتدایی منطقه ماهیدشت استان کرمانشااه در  آموز دانش

نفار در دو   83آمااری تعاداد    یهاا  ن وناه و  29-29ساس تحصیلی 
در دسترس انتخاب و بر اسااس ارا     یها ن ونه ی وهیشبه کالس، 

در دو یاروه  آزماودنی رارار یرفتناد.     یهاا  یاروه انتساب تصادفی در 
 زیست محیط، مفاهیم رابطه انسان و آموزان دانشبه ترتیب،  آزمودنی

را با استفاده از روش نگاره مفهوم به شایوه مشاارکتی، و روش رایاج    
، یریادییا  ساخته معلّم ، از آزمونها داده ییردآور یبرا .آموزش دیدند

( 9002یادداری و مقیاس ارتباا  باا طبیعات نیسابت و ه کااران       
ابازار محقاس سااخته بار اسااس ن ار        یای د رواییا تث .یردید استفاده
ضاریب   ی محاسابه بازآزماایی و   ی وهیشا آن به  ییایپان و یمتخصص

ع لکرد  دادج پهوهش نشان ینتاتعیین یردید.  92/0ه بستگی برابر 
 مشارکتی با الگوی نگاره مفهومکه  یآموزان دانشیادییری و یادداری 

نیز، نسبت باه   یرایی طبیعتاز یروه دیگر بیشتر و در  اند دهیدآموزش 
 .اند داشتهبه طبیعت  یتر مثبتیروه کنترس، نگرش 

، ییرییااد روش رایاج،  ، نگاره مفهاوم،  یرایی طبیعت کلید: های واژه
 .پایه پنمم
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Abstract 
This study aims to investigate and compare the effect 
of implementing the teaching model of partnership 
image concept and common method of teaching on 
learning and retention of environmental concepts and 
the amount of naturalism among students of elementary 
school fifth grade. The methodology of a survey was 
semi-experimental with pretest and posttest carried out 
for the control group. The population included 
elementary fifth-grade students in the city of 
Mahidasht, Kermanshah in the school year of 1391-92 
and the sample included 38 persons in two classes and 
was chosen according to principle random assignment 
of subjects in groups. In both groups (treatment and 
control) the subjects witnessed the concept of human 
relation and the environment using the method of 
concept image based on based on partnership and 
common methods, respectively. To collect data, the 
teacher-made test of learning, retention and the scale of 
having relation with nature by Nesbit and et al (2009) 
were used. The validity was confirmed based on the 
idea of experts’ and the reliability was calculated 
according to a retesting method as well as correlation 
equal to 79%. The survey results showed that the 
learning and retention functionality of students taught 
with partnership image concept model were higher than 
other group and in terms of naturalism; the treatment 
subjects had the more positive viewpoint on nature than 
the control group. 
Keywords: naturalism, image concept, the common 
method, learning retention, fifth grade. 
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 مقدمه

کردن نیازهای اساسی خود به ارتباا    برطرفانسان برای 

محیطی که ماحصل آن رفتار محیطی است، نیاز دارد. باه  

همین دلیل، در طول زندگی خود باا دو تصامیا اساسای    

« زیسات  محای  چگونگی برقراری ارتباا  باا دیگاران و    »

رواب  وی با دیگران، دیر یا زود بر  که نحوی بهمواجه است، 

و در پاای آن، تیییاار و  ردگاذا  یماااو تاثییر   زیساات محای  

و نهایتاً رفتار مطلاو  محیطای    زیست محی دگرگونی در 

 Badri Gorgori & et) شود یمیا معضالت محیطی ایجاد 

al, 2012.)     رشد سریع جمعیت جهان، و هجاو  گساترد

، شرایطی را به وجود آورد  محیطی زیست های کنند  آلود 

اند. با شارو   بازسازی خود عقب بم ی درزمینهکه طبیعت 

 فقا  ، انساان، طبیعات را   اانقال  صنعتی در قرن هفاده 

کاالیی مصرفی در نظر گرفت، کاه از آن حاداک ر    عنوان به

استفاد  را ببرد. لذا خیلی دیر متوجاه شاد کاه طبیعات،     

 & Onalظرفیت محدودی برای تجدید حیات خود دارد )

Kizilcaoglu, 2011.) 

در سراسار جهاان وارد    محیطای  زیسات امروز  مساالل  

حساسی شد  اسات. شااهد ایان مادعا، فجاایع       ی مرحله

، مشالل الیاه ازن،   لرز  زمیننظیر سونامی،  محیطی زیست

 یهاا  یآلاودگ زمین و  ی کر اسیدی، گر  شدن  یها باران

(. یلاای از lateh & Muniandy, 2010گوناااگون اساات )

 محیطای  زیسات دانش تقویت غلبه بر این مشلل،  یها را 

اسات کاه میایاای    هایی  و فعّالیّت ها برنامهاز طریق  ،مرد 

را برای مرد  باه تصاویر    زیست محی حفظ و نگهداری از 

آماوزش  (. Sayed Abdullah & Halim, 2010) کشند یم

 زیست محی شیو  در حفاظت  نیتر یادیبن محیطی زیست

و بهترین شایو  ارالاه    نیتر مناسببود  و هدف آن یافتن 

و اجارای سااختاری اسات کاه      ها تیفعال ی نحو مطالب و 

در سطح جامعه  محیطی زیست یها یآگاهارتقاء  ساز زمینه

 North American association for environmentاست )

education, 2011 ،هاااااری (. در ایااااان زمیناااااه          

(Harris, 2006)  هاای  روشیلای از  کاه  ، کند یماستدالل 

 ی مارد ، بارای  به جنبش درآوردن احساساات و رفتارهاا  

 هاای  تاالش از طریاق افایایش    ،زیسات  محای  حفاظت از 

      نهااالفم. ایاان نظاار توساا  الفسااون و    اساات محلاای

(Olsson & Ohman, 2006 )ها آنطبق نظر  ،افتهیانتشار ،

 وپارورش  آماوزش باه   قطعااً  ،زیسات  محی جلب توجه به 

آمااوزش را بااا ( Ignatow, 2006) وابسااته اساات. اگناااتو

 شاناختی  بو  های بینی جهانمفهو   از طریق زیست محی 

کاه   دهاد  یما محیطی تلفیاق کارد. ایان مفهاو  تو ایح      

جادا شادن از طبیعات، باه آن وابساته       جاای  باه  ها انسان

به انسان بارای حفاظ    توانند یمعلو   ،بین دراینو  ،هستند

 .کمک کنند با محی صحیح تعامل 

سال گذشاته بسایاری از روان شناساان و     80در طول 

مسااتقیا یااا غیرمسااتقیا   یهااا شااهیرجامعااه شناسااان 

. اماا دادن  اناد  کارد  را جستجو  محیطی زیستهای  فعالیت

: که چارا رفتاار فعلای مارد  باا      سؤالپاسخ قطعی به این 

است و اینله چه موانعی بار سار را     گونه این زیست محی 

وجااود دارد، کااار  زیساات حاای مرفتارهااای محافظاات از 

 (.Kollmuss & Agyeman, 2002دشواری است )

 ساؤاالت ، محیطای  زیسات افیایش روزافایون مشالالت   

لاایو  آمااوزش   ٔ  درزمینااهبساایاری را نیاای   پاسااخ باای

نماود   ایجاد از طریق برنامه درسی مدارس  محیطی زیست

و این امار برناماه    (Hassan & Zaid Ismail, 2011) است

جادی   صورت بهرا  وپرورش آموزش اندرکاران دسترییان و 

 کنناد   تضامین درگیر نمود  است. اما صرف آموزش نیای،  

 چراکاااهنیسااات.  محیطاای  زیساااترفتارهااای صاااحیح  

کاه در اک ار ماوارد،     اناد  داد بسایاری نشاان    یها پژوهش

افاایایش دانااش و آگاااهی منجاار بااه رفتااار محافظاات     

 نیتاار ساااد و  نیتاار یمیقااد .شااود ینماا محیطاای زیساات

 باار اساااس ،محیطاای زیساات رفتااار طرفااداران هااای ماادل

که منجر به آگاهی  محیطی زیستپیشرفت خطی از دانش 

ایان  و ، شاد  یما  محیطای  زیسات و نگارش   محیطی زیست

 زیساات محاای هااای محافظاات از چرخااه منجاار بااه رفتار

با این فار   نیی خردگرا  های مدل. شدند یم، تصور شد یم

 طاور  باه  محیطای  زیسات مساالل  که آموزش مرد  درباار   

بیشاتری   محیطای  زیست طرفدارانِخودکار منجر به رفتار 
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 ,Kollmuss & Agyeman) ، شالل گرفتناد  خواهاد شاد  

یابات شاد کاه     زودی به 9290اما در ابتدای دهه  (.2002

 اشتبا  هستند. ها مدلاین 

، آگااهی بششایدن باه    زیسات  محای  هدف از آموزش 

شاش    کاه  طوری بههر فرد است  محیطی زیستمعلومات 

محی  را درک کرد  و در حراسات از آن کوشاا    های ارزش

(. عاالو  بار داناش،    Dibaei & Lahijanian, 2009باشد )

 بیناای پاایشآن در  اهمیااتنگاارش انسااان بااه محاای  و  

پژوهشگران باود    موردتوجه دیرزمانرفتارهای محیطی از 

رش، فر  بار  نگ گیری انداز است. در الگوهای اخیر برای 

 هاا  آنخاص، نگرش به  یها تیواقعاین است که، دانش از 

 کناد  یما ( بیان 9232. برای نمونه آیین )سازد یمرا متثیر 

افراد قانع نشوند که عوامل خاصی در ناابودی   که درصورتی

نگارش منفای باه آن نشواهناد      هاا  آنمحی  نقش دارند، 

داشت و دانش انسان به محی ، نو  نگرش وی به محای   

 ,Ferdowsi, Mortazavi & Rezvani) ساازد  یمرا متثیر 

2007.) 

 ی جملاه از  ،استفاد  از رویدادهای واقعی برای آماوزش 

نگرش و دیادگا  فراگیاران را    تواند یممو وعاتی است که 

تحت تثییر قرار دهد.  شدت بهخود،  زیست محی نسبت به 

استفاد  از یک رویداد واقعی برای آموزش و تیییر نگارش،  

 & Reganاولین باار در دانشاگا  کرنال مطارد گردیاد )     

Fazio, 1997 .) ( فازیو و هملاارانFazio & et al, 1981 )

نگارش   گیاری  شالل با بررسی تثییر تجربیات مستقیا بار  

 گیاری  شللفرآیند  ،یامستق ی تجربهافراد نشان دادند که 

 ، باه مقادار  غیرمساتقیا  ی تجرباه نگرش افراد را نسبت به 

 ,Rajeckiراجلای ) . دهاد  یما بیشتری تحت تاثییر قارار   

 غیرمسااتقیاجربااه مسااتقیا در براباار تجربااه    ت( 1982

«Direct versus indirect experience»  را مطااارد

، نسابت باه   تجاار  مساتقیا   و تثکیاد دارد کاه   دینما یم

دارناد.   یتار  یقو تثییر غیرمستقیا، بر رفتار مرد ، تجار 

، تجار  غیرمستقیا مانند یاادگیری درباار    دیگر عبارت به

تجربااه  در مقاباالِ ،در مدرسااه محیطاای زیسااتمشاالالت 

منجار باه    ،)مانند دیدن ماهی مرد  در رودخاناه(  مستقیا

 نگاارش و رفتااار خواهااد شااد بااین همبسااتگی  ااعیفی 

(Kollmuss & Agyeman, 2002 .)  او معتقااد اساات

مستقیا اطالعات بیشتری در اختیار فراگیر قارار   ی تجربه

. همچناین  شاود  یما منجار   یتار  قیا دقو به باور  دهد یم

شش  دقت بیشتری روی  شود یممستقیا باعث  ی تجربه

مساتقیا از   ی تجرباه رفتار خود داشته باشد،  من اینلاه  

به باوری منجر گاردد کاه    تواند یمنو  داوطلبانه است که 

( با Palmer, 1990پالمر ) .از حافظه بازیابی گردد آسانی به

نفاار از مربیااان حفااظ    989بررساای گاارایش تعااداد   

، نشان داد کاه از باین عوامال گارایش آناان      زیست محی 

نفاار تجااار  دوران  29، زیساات محاای نساابت بااه حفااظ 

، نفار آناان   991باز را ذکر کارد  و   یها  یمحکودکی در 

تماس مستقیا با طبیعت را در طول دوران زندگی عناوان  

کرد  بودند. مانند راهپیمایی، تماشای پرندگان، باغباانی و  

 ,Duerden & Wittدیوردن و وایت )کاشتن گل و درخت. 

( نیی طی پژوهشی نشان دادند که در آموزش مسالل 2010

به شیو  تجرباه مساتقیا، نگارش و داناش      محیطی زیست

 یها برنامه. اما در کند یمهمانند ها رشد  کنندگان شرکت

نسبت  محیطی زیست، دانش غیرمستقیاآموزشی به شیو  

به نگرش، رشد بیشاتری داشاته اسات. همچناین ایجااد      

آموزشای   ی برنامهدر  زیست محی انگیی  برای حفاظت از 

 در مطالعاات داخلای نیای   باود.   تار  یقوتجربیات مستقیا، 

 یهاااا آماااوزشتجاااار  مساااتقیا در  از ییهاااا نشاااانه

مورد تثیید قرار گرفته است. در این زمیناه،   محیطی زیست

( Mirdamadi & et al, 2010میردامااادی و هملاااران )

، شارکت در  زیسات  محی مرتب  با  یها تیفعالشرکت در 

 یهاااا تشاااللت در یآموزشااای و عضاااو یهاااا کاااالس

 محیطای  زیسات را از عوامل مؤیر بر آگاهی  محیطی زیست

 Araghieh. عراقیه و هملااران ) اند برشمرد ان آموز دانش

& et al, 2012 زیست محی آموزش  های روش( در کاوش 

 دیا نما یما روش را مؤیر معرفی  9ان، آموز دانشاز دیدگا  

مساتقیا ساروکار دارناد. شابیری و      ی تجربهکه عمدتاً با 

( با بررسی ایر اجارای  Shobeiri & et al, 2013هملاران )

واقعای،   یهاا   یمحا در  محیطی زیستآموزش  یها امهبرن
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 )تجربه مساتقیا(  نتیجه گرفتند که آموزش در فضای آزاد

ان ایجااد  آماوز  داناش تثییر بسیایی در تیییر رفتار محیطی 

 .دینما یم

نظرهاای   محیطای  زیستآموزش  یها و یشدر خصوص 

دیاد    و ود بهمتعدد و متفاوتی وجود دارد. آنچه در ایران 

تما   محیطی زیست یها آموزشاین است که فعالً  شود یم

 ،و در برنامااه درساای ماادارس نیاای  برنااداردماارد  را در 

 رو نیاجایگا  واقعی خود را نیافته است. از  «زیست محی »

مدارس ماا، اگار بشواهناد بار داناش، نگارش و عمللارد        

ان تثییر م بت و عمیق بگذارند نیازمند تیییرات آموز دانش

آموزشی خاود هساتند. تاا     یها و یشو  ها روشاساسی در 

ان را کاه یاک   آماوز  داناش  محیطای  زیسات بتوانند داناش  

نگرش م بت، نسبت باه   گیری شللساز اساسی برای  پیش

( و همچناین  Kaiser & et al, 1999اسات )  زیست محی 

کنند  در دستیابی باه اهاداف    تعیین عاملیرا که  ها نگرش

 Martin-Lopez & etهساتند )  زیسات  محی حفاظت از 

al, 2007 ،)     ،باه  مطابق با نیازهاای زیساتی بشار اماروزی

یلای از دروسای کاه در مقطاع     ان انتقال دهند. آموز دانش

را  محیطاای زیسااتابتاادایی بااه شاالل مسااتقیا مباحااث 

، علاو  تجربای اسات. منظاور از     دهاد  یما قرار  موردتوجه

آموزش علو ، پیش از آنله تعلیا حقایق علمی باشد، ایان  

رفتار علمی پیدا کند. و در برخاورد باا    آموز دانشاست که 

محی  طبیعی زندگی خویش بتواند، احتیاجات خود را باا  

 محی  منطبق سازد.

در این راستا، این تحقیق نیی، بر آن است تاا الگاویی را   

علو  تجربی پایه پانجا   محیطی زیستدر آموزش مباحث 

گوهاای جدیاد   ابتدایی باه کاار بگیارد کاه در ایاران از ال     

و در راستای تحقّق اهداف علاو  تجربای    شود یممحسو  

است. امّا متثسافانه تحقیقاات کمای در ماورد آن صاورت      

 الگاوی اساتقرایی نگاار    »گرفته است. این الگو با عناوان  

 الگاویی  عنوان به (Image-Concept Approach) «مفهو 

تاباا،   لادا یه بلاو ،  نیامیتی بنیترب یآرا بر یمبتن و دیجد

 یریادگیا  یالگاو  باه  ن،یآسات  ا یلیگودنا و و برونر، جرو 

 ( استنتاجPicture Word Inductive Model) لمهک-نگار 

 شود یم افیود  الهونک یلیل، و امی ، مارشا ویجو بروس

. ردیا گ یما  یجاا  اطالعاات  پردازش یالگوها خانواد  و در

الگااوی نگااار  مفهااو ، از جملااه الگوهااای تاادری  فعّااال 

 ی  دربردارناد  دیا جد الگویی عنوان به و شود یممحسو  

 از یریا گ بهار   ،آماوزان  داناش ت کمشار یبرا یساز زمینه

 یساز آماد  درس، املک یطراح ،یریادگی مناسب یفناور

 ،ینیولا ت یابیارزشا  تعامل، و تفاها یبرا یریادگی  یمح

 در مساتقل  یریادگیا  یبارا  یالگوسااز  مهاارت  ساب ک

 یبررسا  ،یزنادگ  مهاارت  عناوان  باه  رناد  یادگی یها گرو 

اساتعداد   ییوفالشا  و اجرا  من در خود یریادگی ی  نحو

-Behrangi & Faragheeاساات ) آمااوزان دانااشخلّااا  

Vaayghaan, 2008  در ایااان الگاااو نقاااش اساسااای .)

 آماوزان  دانشهای یاددهی یادگیری، بر عهد  خود  فعالیت

، محاورِ یاادگیری و   آماوز  دانشاست. بنابراین در این الگو، 

معلّااا نقااش  و نتااایی یااادگیری اساات ی کننااد  اسااتشراج

یااادگیری را دارد و  کننااد  لیتسااهو  گاار تیهااداراهنمااا، 

موظّف است تا شرای  یادگیری را فراها نمایاد. نگاار  در   

از تصااویر مارتب  باه هاا، کاه       یا مجموعاه این الگو باه  

. کاه در  گاردد  یم، اطال  برداردمضمون اصلی درس را در 

شلل معمول آن، این تصویر با هملاری معلّا و شااگردان  

و آموزش بار مبناای آن    شود یمبر روی تابلو کالس رسا 

باا اساتفاد  از   این الگو،  ،پژوهشدر این . امّا گردد یمواقع 

نتشا  و تهیه تصاویر مورد نیااز  ان در اآموز دانشمشارکت 

س عالقاه  محلی و بر اسا-آموزشی متناسب با محی  بومی

ان آماوز  داناش گردیاد. بادین منظاور     و نگرش آنان اجارا 

سه نفر ، باا گاردش در محای  محال      یها گرو  صورت به

 محیطای  زیست یها سوژ از  یفهرستزندگی خود )روستا( 

منشث مشلالت  تواند یمموجود در محل زندگی خود را که 

باه دنباال آن باا     نمودناد  یما باشاد تهیاه    محیطی زیست

پرداختاه و باا    آموزشاگا  باه علاسای    نیدوربا استفاد  از 

، محیطاای زیسااتان در مااتن مو ااو  آمااوز دانااشحضااور 

بیرگ  ی انداز در  شد  تهیه. تصاویر کردند یم یبردار عل 

(A3 و )رنگای چااو و در هار جلساه آموزشای       صورت به

 یها گرو توس  یلی از  شد  تهیهرتب  با تصاویر مفاهیا م
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در . دیا گرد یما تادری    ،نگار  مفهاو   ی و یشبه  ،کالسی

ان آماوز  داناش اجرای این الگاو در کاالس،    ی خالصهبیان 

را بار روی تاابلو کاالس     شاد   تهیهگرو  مورد نظر تصاویر 

چسباند  و ساپ  باا مشاارکت اعضاای کاالس، مفااهیا       

موجااود در تصاااویر را اسااتشراج و باار    محیطاای زیساات

. به دنبال آن، هار یاک   نمودند یمتابلو یادداشت  ی هیحاش

 ی ارالاه و  امن   دادناد  یما از مفاهیا را مورد بحاث قارار   

ماورد نظار، عواقاب عاد       محیطی زیستتعریفی از مفهو  

تااابلو  ی هیحاشاافهااو  را لیساات و باار توجااه بااه ایاان م

 یکارهاا  را اعضای کالس  ی هیکل. به دنبال آن نوشتند یم

. نمودناد  یمخود را برای حل مشلل مربوطه بیان و لیست 

آموزان ایرات عاد  توجاه باه ایان      معلا با راهنمایی دانش

را خاارج از روساتا گساترش داد  و     محیطی زیستمسالل 

آماوزان ماورد بحاث     زمین با دانش ی کر عواقب آن را در 

آموزان  موزشی دانشآ یها تیفعال. پایان بشش داد یمقرار 

از اقااداماتی بااود کااه   فهرسااتی ی هیااتهدر هاار جلسااه 

باارای جلااوگیری از مسااالل  توانسااتند یمااآمااوزان  دانااش

مربوطه در محل زندگی خود انجاا  دهناد،    محیطی زیست

 ی تااهیکمقااراردادی باارای اعضااای  درواقااعایاان لیساات 

مناساب   یهاا  تیفعالانجا   منظور بهکالس  محیطی زیست

 در محل زندگی بود. محیطی زیست

 زیر تدوین گردید: یها هیفر  ،اساس اهداف پژوهشبر 

  باا الگاوی    یاد  د آموزشدو گرو  ) آموزان دانشبین

روش رایی( از نظار میایان    نگار  مفهو  مشارکتی و

 .تفاوت وجود دارد محیطی زیستیادگیری مفاهیا 

  باا الگاوی    یاد  د آموزشدو گرو  ) آموزان دانشبین

نگار  مفهو  مشارکتی و روش رایی( از نظار میایان   

 .تفاوت وجود دارد محیطی زیستمفاهیا یادداری 

  باا الگاوی    یاد  د آموزشدو گرو  ) آموزان دانشبین

نگار  مفهو  مشارکتی و روش رایی( از نظار میایان   

 ارتبا  با طبیعت تفاوت وجود دارد.

 روش پژوهش 

نیماه  این پژوهش از نظر هادف کااربردی و از نظار روش    

اسات.  آزماون و گارو  کنتارل     پا  -آزمون با پیش تجربی

ان پایاه پانجا ابتادایی شاهر     آماوز  داناش ی آماری  جامعه

باود   29-29ماهیدشت استان کرمانشا  در سال تحصیلی 

باه   افتاه ی ساازمان آماری دو کاالس از پایش    یها نمونهو 

و بر اساس اصال   «در دسترس انتشا  یها نمونه» ی و یش

آزمایش و کنتارل اختصااص    یها گرو انتسا  تصادفی به 

و گرو  کنتارل   آموز دانش 90یافتند. گرو  آزمایش شامل 

ان گارو   آماوز  داناش بود.  آموز دانش 93تعداد  دربرگیرند 

مناساااب  یهاااا ساااوژ اول باااا مشاااارکت در انتشاااا  

ماورد نیااز بار    برای تهیه تصاویر آموزشای   محیطی زیست

اساس اهداف آموزشی، مباحث مورد نظر را به شیو  نگاار   

ان گارو   آماوز  داناش و  مساتقیا  ی تجربه بر تلیهبا  مفهو 

در هار   تحت آموزش به شیو  مرسو  قرار گرفتند. ،کنترل

 6، در زیسات  محای  دو گرو  مباحث مربو  باه انساان و   

ری و بر اسااس اهاداف رفتاا    یا قهیدق 14جلسه آموزشی 

ترکیبای از  ) تدری  گردید. ایر متییرهایی مانند جنسایت 

)تادری    (، و ایر معلّاا سال 99) یمیتقو(، سن دو جن 

. باا  دیا گرد( کنتارل  در هار دو کاالس   توس  خود محقق

متییر مستقل، یعنی ارالاه آماوزش باه کماک      یکار دست

 ی و یشو به تجربه مستقیا الگوی نگار  مفهو  )مبتنی بر 

( به گرو  آزمایش، و اراله تدری  به روش رایای  مشارکتی

 ها آن)سشنرانی و تو یحی( به گرو  کنترل، تثییر مدارس 

در  آماوزان  دانشوابسته، یعنی بهبود عمللرد  هایبر متییر

)یاادگیری، یاادداری و    مورد نظر ایان پاژوهش   یها مؤلفه

 .شد یریگ انداز آنان( بررسی و  گرایی طبیعتمییان 

گردآوری اطالعات در این پژوهش از مشاهد ،  منظور به

آزمون معلّا ساخته، همچنین مقیاس ارتبا  با طبیعت به 

 شرد زیر استفاد  شد  است:

مشش  نمودن روش رایای تادری     منظور بهمشاهد : 

در منطقه ماهیدشت، از مشاهد  روش تدری  معلّمان در 

سر کالس و همچنین صحبت با د  نفر از معلّمان باتجرباه  

ساله آموزگاری محقق در منطقاه   99و با اتلا به تجربیات 

مذکور، نسبت به مشش  نماودن روش رایای و غالاب در    

 منطقه مورد پژوهش اقدا  گردید.
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 132 نگاره مفهوم مشارکتی  / ی محیطی به شیوه مقایسه تأثیر آموزش مسائل زیست

مقایسه  منظور بهمعلّا ساخته:  آزمون پ و  آزمون شیپ

دو گرو  آزمایش و کنترل از نظر مییان داناش پیشاین، و   

همچنین تعیین مییان تثییر هر یک از متییرهای مستقل، 

در مااورد  سااؤال 60در ابتاادای پااژوهش، آزمااونی شااامل 

( زیسات  محای  )انساان و   مباحث مورد نظر این پاژوهش 

نفر از معلّمان  90مون در اختیار تعداد تهیه گردید. این آز

 سؤاالتپایه پنجا، قرار داد  شد. پ  از بررسی  ی باتجربه

سؤال از سؤاالت حذف گردیاد و   90توس  معلّمان، تعداد 

بقیه سؤاالت بعد از اصالحات الز  به شلل تصادفی، به دو 

، آزماون  شیپا ساؤالی تقسایا گردیاد تاا در      90 ی دساته 

 یادداری مورد استفاد  قرار گیرد. و آزمون آزمون پ 

سانجش   منظور به: گرایی طبیعتسنجش مییان  آزمون

ان، قبال و بعاد از اجارای    آماوز  دانش گرایی طبیعتمییان 

طرد، از نمونه تعادیل یافتاه مقیااس ارتباا  باا طبیعات       

(Natural Relatedness Scale نیسااابت و هملااااران )

(Nisbet & et al, 2009     اساتفاد  گردیاد. ایان مقیااس )

شامل سه خرد  مقیاس احساس خاود، دورنماا و دیادگا     

جهانی نسبت به طبیعت و تجرباه فیییلای در ارتباا  باا     

لیلارت اسات.   ساطحی   4گویاه در طیاف    99طبیعت و 

به هر یک از مواد پرسشانامه   ها یآزمودنشیو  پاسشگویی 

هر گویه،  ی مطالعهبه این صورت است که آزمودنی بعد از 

( تاا کاامالً   9احساس خود را در یک طیف کامالً مشاالفا ) 

 .دینما یم( مشش  4موافقا )

قدرت تمیی و تششی  و دشواری هر یک از سؤاالت باا  

روایای ابایار   آماری تعیین شد. در تحقیق حا ر  های روش

و  االت معلّا ساخته( باا اساتفاد  از نظار متشصصاین    ؤ)س

بساتگی  بازآزمایی بر اساس  ریب همبا روش  پایایی ابیار

میان دو آزماون بار اسااس  اریب همبساتگی پیرساون       

که پایایی نسبتاً باالیی اسات و   تعیین گردید 92/0ادل عم

. بااه جهاات ساانجش میاایان نگاارش  اسااتمااورد تثییااد 

 استانداردشااد ان از مقیاااس آمااوز دانااش محیطاای زیساات

د  ( اساتفا 9002نیسبت و هملاران ) «ارتبا  با طبیعت»

بار اسااس  اریب     گردید که پایایی آن با روش بازآزمایی

در گروهای  دو آزماون،   یهاا  داد همبستگی پیرسون بین 

 آماد   دست به 39/0ان جامعه آماری آموز دانشنفر  از  94

 است.

 آمار توصیفی یها شاخ در  ها داد  وتحلیل تجییهبرای 

 آمار استنباطی یها شاخ )میانگین و انحراف معیار( و از 

 .)تحلیل کوواریان ( استفاد  گردید

 ها افتهی

در این مطالعه با توجه به نیمه تجربی بودن  ها داد تحلیل 

 گیاری  اناداز  و مقیاس  آزمون پ و  آزمون پیشپژوهش با 

با استفاد  از تحلیال کوواریاان    ( یا فاصلهمورد استفاد  )

مهمی که در تحلیل کوواریان  باید  ی نلته. صورت گرفت

 کاه  درصورتی. هاست بیشبه آن توجه شود فر  همگنی 

رگرسیون ) رایب  یها بیشفر  خطی بودن یا همگنی 

b      .رعایت نشود، نتاایی کوواریاان  صاحیح نشواهاد باود )

برقرار خواهد باود کاه میاان     ها بیشزمانی فر  همگنی 

( و متییار  اها  آزماون  پایش متییر کملی )در این پاژوهش  

( در هماه ساطود   هاا  آزماون  پا  وابسته )در این پژوهش 

آزمودنی( برابری حاکا باشد. بناابراین در   یها گرو عامل )

مورد آزمون قارار   ها بیشاولین گا  تحلیل، فر  همگنی 

 .ردیگ یم

 اول: ی فر یه

باا الگاوی نگاار      د یا د آموزشدو گرو  ) آموزان دانشبین 

با روش رایی( از نظر مییان یادگیری  د ید آموزشمفهو  و 

 تفاوت وجود دارد. محیطی زیستمفاهیا 

 آزماون  پیشدو گرو  در  یها نیانگیمتفا ل  ی سهیمقا

رشاد بیشاتر    ی دهناد   نشاان ، 9در جادول   آزماون  پ و 

ان گرو  آزمایش نسبت به گارو   آموز دانشمیانگین نمرات 

 کنترل است.
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 آزمون پسو  آزمون پیشدر  محیطی زیستتوصیفی یادگیری مفاهیم  یها شاخص. 1جدول 

 گروه
آزمونپیش آزمونپس   

هاتفاضلمیانگین  
 انحرافمعیار میانگین انحرافمعیار میانگین

44/3 آزمایش  26/9  34/94  6/9  88/9  

99/2 کنترل  99/9  99/99  16/9  4/9  

است90هاازمیانگین  
 

 یادگیری دو گروه با کنترل دانش پیشین آزمون پس. نتایج تحلیل کوواریانس نمرات 1جدول 

 منبع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات Sig F ضریب تأثیر

 آزمونپیش 93/89 9 93/89 11/4 096/0 13/0

 گروه 49/940 9 49/940 93/96 000/0 13/0

   
 خطا 13/900 84 98/4

    
 مجموع 9214 83

 

تعیین ایر نو  روش تدری  بر مییان یادگیری  منظور به

ان دو گارو ، تحلیال   آماوز  داناش  محیطای  زیسات مفاهیا 

کوواریااان  اجاارا گردیااد. نتااایی بررساای فاار  همگناای 

در ساطود عامال تفااوت معنااداری نشاان ناداد.        ها بیش

کااامالً محقااق اساات  هااا بیشاابنااابراین فاار  همگناای 

(891/0=F  492/0و=sig  همچناااین نتاااایی تحلیااال .)

که ایر معنادار ناو    دهد یم، نشان 9جدول  کوواریان  در

و  F=93/96رد تثییااد قاارار گرفاات )  روش تاادری  مااو 

000/0=sig  اریب   (. بنابراین فر  صفر رد و بار اسااس 

گفت نو  روش تدری  پا  از   توان یم شد  محاسبهتثییر 

درصااد واریااان  نماار    18تعاادیل ایاار دانااش پیشااین  

را تبیاین   محیطای  زیسات یاادگیری مفااهیا    آزماون  پ 

 .دینما یم

 دو : ی فر یه

باا الگاوی نگاار      د یا د آموزشدو گرو  ) آموزان دانشبین 

با روش رایی( از نظر مییان یاادداری   د ید آموزشمفهو  و 

 تفاوت وجود دارد. محیطی زیستمفاهیا 

و  آزماون  پایش دو گرو  در  یها نیانگیمتفا ل  ی سهیمقا

رشاد بیشاتر    ی دهناد   نشان، 8آزمون یادداری در جدول 

آزمایش نسبت به گارو   ان گرو  آموز دانشمیانگین نمرات 

 کنترل است.

 
 

 و آزمون آزمون پیشدر  محیطی زیستتوصیفی یادداری مفاهیم  یها شاخص. 3جدول 

 گروه
آزمونپیش  آزمونیادداری 

هاتفاضلمیانگین  
 انحرافمعیار میانگین انحرافمعیار میانگین

44/3 آزمایش  26/9  14/98  41/9  2/1  

99/2 کنترل  99/9  69/99  84/9  32/9  

است90هاازمیانگین  
 

 آزمون پیشیادداری دو گروه با کنترل  آزمون. نتایج تحلیل کوواریانس نمرات 1جدول 

 منبع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات Sig F ضریب تأثیر

 آزمونپیش 06/11 9 06/11 2/3 004/0 103/0

 گروه 98/49 9 98/49 66/90 009/0 133/0

 خطا 99/998 84 24/1   

   
 

 مجموع 6969 83
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ری داتعیین ایر نو  روش تدری  بر مییان یاد منظور به

ان دو گارو ، تحلیال   آماوز  داناش  محیطای  زیسات مفاهیا 

کوواریااان  اجاارا گردیااد. نتااایی بررساای فاار  همگناای 

در ساطود عامال تفااوت معنااداری نشاان ناداد.        ها بیش

کااامالً محقااق اساات  هااا بیشاابنااابراین فاار  همگناای 

(944/0=F  699/0و=sig  همچناااین نتاااایی تحلیااال .)

که ایر معنادار ناو    دهد یم، نشان 1کوواریان  در جدول 

و  F=66/90روش تاادری  مااورد تثییااد قاارار گرفاات )   

009/0=sig  اریب   (. بنابراین فر  صفر رد و بار اسااس 

گفت نو  روش تدری  پا  از   توان یم شد  محاسبهتثییر 

آزماون  درصد واریان  نمار    98تعدیل ایر دانش پیشین 

 .دینما یمرا تبیین  محیطی زیستری مفاهیا یاددا

 :سو  ی فر یه

با الگوی نگاار    د ید آموزشدو گرو  ) آموزان دانشبین 

بااا روش رایاای( از نظاار میاایان   د یااد آمااوزشمفهااو  و 

 وجود دارد. دار یمعنتفاوت  گرایی طبیعت

 آزماون  پیشدو گرو  در  یها نیانگیمتفا ل  ی سهیمقا

رشاد   ی دهناد   نشاان ، 4در جدول  گرایی طبیعتو آزمون 

ان گرو  آزماایش نسابت   آموز دانشبیشتر میانگین نمرات 

 به گرو  کنترل است.

 

 

 

 و آزمون آزمون پیشان در آموز دانش گرایی طبیعتتوصیفی میزان  یها شاخص. 2جدول 

 گروه
آزمونپیش آزمونپس   

هانیانگیمتفاضل  
 انحرافمعیار میانگین انحرافمعیار میانگین

16/8 آزمایش  142/0  23/8  813/0  49/0  

94/8 کنترل  938/0  86/8  168/0  99/0  

است4ازهانیانگیم  
 

 آزمون پیشدو گروه با کنترل اثر  گرایی طبیعت آزمون. نتایج تحلیل کوواریانس نمرات 1جدول 

 منبع تغییر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات Sig F ضریب تأثیر

 آزمونپیش 06/9 9 06/9 6/9 002/0 11/0

 گروه 19/9 9 19/9 66/99 000/0 33/0

 خطا 32/1 84 91/0   

 مجموع 3/496 83    

 

تعیااین ایاار نااو  روش تاادری  باار میاایان  منظااور بااه

ان دو گارو ، تحلیال کوواریاان     آماوز  دانش گرایی طبیعت

در سطود  ها بیشاجرا گردید. نتایی بررسی فر  همگنی 

عامل تفاوت معناداری نشان نداد. بنابراین فار  همگنای   

(. sig=492/0و  F=891/0کاامالً محقاق اسات )    هاا  بیش

، نشاان  6همچنین نتاایی تحلیال کوواریاان  در جادول     

که ایر معنادار نو  روش تدری  مورد تثییاد قارار    دهد یم

(. بنابراین فر  صافر رد  sig=000/0و  F=66/99گرفت )

گفات ناو     تاوان  یم شد  محاسبه ریب تثییر  و بر اساس

درصاد   88 آزماون  پایش روش تدری  پ  از تعدیل ایار  

را ان آماوز  داناش  گرایی طبیعتمییان واریان  نمر  آزمون 

 .دینما یمتبیین 

 گیری بحث و نتیجه

، نشاان داد  فر ایه اول و دو  نتایی این مطالعه در بررسی 

نگار  مفهو  مشارکتی )با تثکید بار   ی و یشکه آموزش به 

 یهاااا تیااافعالان در آماااوز داناااشمساااتقیا  ی تجرباااه
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ان آماوز  داناش یاادداری   ( مییان یادگیری ومحیطی زیست

، کنترلنسبت به گرو  را به شلل معناداری  گرو  آزمایش

منطبااق بااا نتااایی   هااا افتااهیایاان  افاایایش داد  اساات. 

؛ دیاوردن و وایات،   9009)راجلای،   موجاود  یها پژوهش

؛ عراقیه و هملاران، 9090؛ میردامادی و هملاران، 9090

 اگرچااه( اساات. 9098؛ و شاابیری و هملاااران،  9099

مستقیا در تحقیقات  ی تجربهاهمیت و ایربششی محی  و 

 یا تااز  آموزشی و بشصوص در کارهای میادانی، مو او    

امااا (، 9239فااازیو و هملاااران،  م ااال عنااوان بااهنیساات )

از مفاااهیا آموزشاای موجااود در  گیااری بهاار آمااوزش بااا 

بار   تواند یمان(، آموز دانشآشنا )محی  زندگی  یها  یمح

و ( Martin & et al, 1981ایربششی این تجربیات بیفیاید )

را ارتقاااء  محیطاای زیسااتیااادگیری و یااادداری مفاااهیا 

، باااا محااای  زنااادگی مساااتقیا ی تجرباااهدر ببششاااد. 

 برای تعامل با محی  اطراف خود ییها فرصتان آموز دانش

در برخاورد   هاا  آن. اناد  افتهی بر اساس یک دیدگا  آموزشی

 ی هیا تهیادگیری و  منظور بهخود،  زیست محی مستقیا با 

بیشتری بار مو او  برخاوردار شاد  و      ی احاطهعل ، از 

محال خاود را از منظار جدیادی      محیطای  زیسات مسالل 

موجاود   محیطی زیست. بررسی و استشراج مفاهیا اند د ید

در کاالس درس و باه روش نگاار      ،شاد   تهیاه  در تصاویر

ان کاالس، سابب   آماوز  داناش  ی هیا کلمفهو ، با مشارکت 

محای    محیطای  زیسات دیگار مساالل    باار  یکگردید  تا 

ماورد  و از منظر مشارکتی، زندگی خود را به شللی جدی 

بررسی قرار دهند و تماا  مفااهیا آشالار و پنهاان آن را     

چرایاای پیاادایش  ی دربااار اسااتشراج و تعریااف نماینااد.  

 یاابی  ریشاه مشلالت موجاود، بحاث کنناد، دالیال آن را     

اراله دهند. در  بلندمدتو  مدت کوتا  هایی حل را نمایند و 

موجااود در محاای   محیطاای زیسااتمشاالالت  ی سااهیمقا

 یهاا   یمحا یک محی  کوچک( باا   عنوان بهزندگی خود )

نظیار یاک منطقاه، یاک اساتان، یاک کشاور و         تار  بیرگ

ناوینی از مساالل و    یها دگا یدزمین،  ی کر کل  درنهایت

و عواقب و آیار آن بر زندگی بشار   محیطی زیستمشلالت 

 اراله دهند.

یرگذار دیگر بر یاادگیری و یاادداری   عوامل ا ی جملهاز 

و  ها رسانهآزمایشی،  ی و یشدر این  محیطی زیستمفاهیا 

 ی و یشبه کار گرفته در این روش و  آموزشی کمکوسایل 

این وساایل اسات کاه آن را باه شاللی خااص از        ی هیته

 ی جملهاز  چراکه. سازد یم متماییرایی آموزشی  یها و یش

و وساایل   هاا  رساانه از  یریا گ بهار  در  ها تیفعالمؤیرترین 

، جلااب مشااارکت یادگیرناادگان در تولیااد آموزشاای کماک 

و در انتشاا    آماوزان  دانش. مشارکت و هملاری هاست آن

آموزشای ماورد نیااز بار اسااس       یها سوژ تصاویر و تهیه 

محلی برای تدری  درس ماورد نظار،   -بومی زیست محی 

در آنان شاد ،   شورونشا  من اینله باعث ایجاد انگیی  و 

تااا در ارتبااا  بااا  انگیااید برماایو ایاان حاا  را در آنااان 

خاود و مساالل و مشالالت مرباو  باه آن       زیسات  محی 

کنجلاوتر گردید  و با دقّت بیشتری به اطراف خود توجّاه  

است که  ییگرا قیتحقنمایند، مبتنی بر رویلردهای جدید 

و آموزشی مبتنای بار نظار، عالقاه      یها تیفعال از انتشا 

. همچناین بناا باه    کناد  یما حمایات   آموزان دانشدیدگا  

از تصاویر و کلماات   زمان ها(، استفاد  9009اعتقاد مایر )

بار ایربششای آن    تواناد  یمآموزشی  یها رسانهدر طراحی 

مؤیر باشاد و رعایات ایان اصال در الگاوی حا ار، بارای        

 های مدلتا با ساختن  دینما یمان فرصتی فراها آموز دانش

تصویری و کالمی، بتوانند یک مدل ذهنی تصویری ذهنی 

ذهنی تصویری  های مدلایجاد نمایند و ارتباطاتی را میان 

ارالاه تصااویر    از ساوی دیگار،  و کالمی باه وجاود آورناد.    

تصاویری بایرگ، و    ی نقشاه کلای بار روی یاک     صورت به

 ی هیحاشا ان بار  آموز دانشنوشتن کلمات و مفاهیا توس  

تصویر بیرگ، باعث ایجاد اصل مجااورت ملاانی و در پای    

تااا  شااود یمااآن اصاال مجاااورت زمااانی شااد  و باعااث  

یادگیرندگان مجبور نباشند منابع شاناختی خاود را بارای    

جستجوی دیداری صفحه یا صفحات متعدد صرف نمایناد  

فعاال خاود    ی حافظاه را در  هاا  آن هاردوی و قادر باشاند  

تصاویر و مفااهیا در ایان    زمان ها نگهداری نمایند. و اراله

 یهاا  ییبازنماتا یادگیرند   آورد یمالگو، شرایطی را فراها 

 زمااان یااکدر حافظااه فعااال خااود در  ،هاار دو را یذهناا
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وجاود دارد کاه    یشترین احتمال بیبنابرا کند و ینگهدار

ان یا م یذهنا  یونادها یا پیرند  قادر باشد ارتباطات یادگی

این مو او  باه    برقرار کند. یکالم و یدارید یها ییبازنما

یاادداری   درنهایات یادگیری معنادار مطالب منجر شاد  و  

 .دینما یمبیشتر تسهیل  زمان مدتمطالب را در 

فر یه سو  نشان داد که در بررسی کمی  یها داد تحلیل 

ان گرو  آزمایش بعاد  آموز دانش« ارتبا  با طبیعت»مییان 

آزمایشی، نسبت به گارو  کنتارل، باه     ی مداخلهاز اجرای 

ارتباا  باا طبیعات در    است.  یافته افیایششلل معناداری 

این معنا، داشتن ح  تعلق باه طبیعات و پای باردن باه      

اهمیت آن در زندگی انسان در حاال و آیناد  اسات. کاه     

ان نیی بششی از این طبیعت آموز دانشمحی  زندگی فعلی 

مطالعاات   ر راساتای نتایی ایان بشاش از مطالعاه د    است.

؛ 9220؛ پاالمر،  9009؛ راجلای،  9239)فازیو و هملاران،

؛ 9090؛ میرداماادی و هملااران،   9090دیوردن و وایت، 

( 9098؛ و شبیری و هملااران،  9099عراقیه و هملاران، 

تلاملی انسان، ویلساون   ی شچهیتاربر اساس  اگرچه است.

(Wilson, 1984)  ی نیااز ذاتا   ها انسانکه  کند یماستدالل

اماا  دارناد،  به ارتبا  با طبیعات و ساایر موجاودات زناد      

بسیاری از مرد  احساس قوی و م بتی نسبت به طبیعات  

را نیای تحات    ها آنندارند و این فقدان احساس، رفتارهای 

در ایان راساتا، نیسابت و هملااران     . دهاد  یما تثییر قارار  

 یهاا  تفااوت ما انتظار داریاا   اگرچه( معتقدند که 9002)

فردی افراد در ارتبا  با طبیعت در طول زمان، یابت باشد، 

مستقیا محای ،   ی تجربهو  محیطی زیست یها آموزشاما 

با ایربششی بر نگرش افراد، سبب افیایش ارتباا    تواند یم

 & Fazioبا طبیعت آنان گردد. در این زمینه، فازیو و زانا )

Zanna, 1981)  از  یا ناناه یب شخاو نیی معتقدند که نسبت

در تجاار    محیطای  زیسات نگرش و رفتار  ی رابطهماهیت 

 عناوان  باه نگارش   شاود  یما مستقیا وجود دارد که سبب 

عمل نمایاد.   زیست محی مناسب، برای رفتار با  بینی پیش

مورد نظار ایان مطالعاه، سابب ایجااد       ی و یشآموزش به 

ان باارای بررساای مسااالل آمااوز دانااشدیاادگاهی نااوین در 

. شاود  یما و بازبینی ارتبا  خود با طبیعت  محیطی زیست

ان در آماوز  داناش توسا    محیطای  زیسات بررسی مساالل  

آماوزش و   منظور بهمستقیا،  ی تجربه ی و یشو به محی  

یادگیری و تهیه ماواد آموزشای )علا (، باعاث بیاداری      

تااکنون از آن غافال    آنچهنسبت به  ها آنح  نگرانی در 

و از ایان روی، نگارش آناان نسابت باه       گردد یم ،اند بود 

ایاان . دهااد یمااارتبااا  بااا طبیعاات را تحاات تااثییر قاارار 

بر بهبود قصاد رفتااری آناان     تواند یمبرانگیشتگی نگرشی 

 برای ارتبا  با طبیعت، مؤیر واقع گردد.
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