Research in Curriculum Planning
Vol 13. No 25 (continus 52)
Spring 2017, Pages 130-140

Compare the effects of teaching
environmental issues by participatory
image-concept method and conventional
method on learning, retention and nature
relatedness (NR) of fifth grade students
Farokh Faizi
M.A in Educational Technology, Lecturer of Farhangian
University of Kermanshah, Kermanshah, Iran.

Hossein Mahdizadeh
Assistant Professor Faculty of Technical College of Ilam
University, Ilam, Iran.

Shirzad Aghaei
M.A in Educational Technology, Lecturer of Farhangian
University of Kermanshah, Kermanshah, Iran.

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
انسان برای برطرف کردن نیازهای اساسی خود به ارتباا
محیطی که ماحصل آن رفتار محیطی است ،نیاز دارد .باه
همین دلیل ،در طول زندگی خود باا دو تصامیا اساسای
«چگونگی برقراری ارتباا باا دیگاران و محای زیسات»
مواجه است ،بهنحویکه رواب وی با دیگران ،دیر یا زود بر
محای زیساات او تاثییر مایگاذارد و در پاای آن ،تیییاار و
دگرگونی در محی زیست و نهایتاً رفتار مطلاو محیطای
یا معضالت محیطی ایجاد میشود ( Badri Gorgori & et
 .)al, 2012رشد سریع جمعیت جهان ،و هجاو گساترد
آلود کنند های زیست محیطی ،شرایطی را به وجود آورد
که طبیعت درزمینهی بازسازی خود عقب بماند .با شارو
انقال صنعتی در قرن هفادها ،انساان ،طبیعات را فقا
بهعنوان کاالیی مصرفی در نظر گرفت ،کاه از آن حاداک ر
استفاد را ببرد .لذا خیلی دیر متوجاه شاد کاه طبیعات،
ظرفیت محدودی برای تجدید حیات خود دارد ( & Onal
.)Kizilcaoglu, 2011
امروز مساالل زیساتمحیطای در سراسار جهاان وارد
مرحلهی حساسی شد اسات .شااهد ایان مادعا ،فجاایع
زیستمحیطی نظیر سونامی ،زمینلرز  ،مشالل الیاه ازن،
باران های اسیدی ،گر شدن کر ی زمین و آلاودگیهاای
گوناااگون اساات ( .)lateh & Muniandy, 2010یلاای از
را های غلبه بر این مشلل ،تقویت دانش زیسات محیطای
مرد  ،از طریق برنامه ها و فعّالیّتهایی اسات کاه میایاای
حفظ و نگهداری از محی زیست را برای مرد باه تصاویر
میکشند ( .)Sayed Abdullah & Halim, 2010آماوزش
زیست محیطی بنیادیترین شیو در حفاظت محی زیست
بود و هدف آن یافتن مناسبترین و بهترین شایو ارالاه
مطالب و نحو ی فعالیتها و اجارای سااختاری اسات کاه
زمینهساز ارتقاء آگاهیهای زیستمحیطی در سطح جامعه
است ( North American association for environment
 .)education, 2011در ایااااان زمیناااااه ،هاااااری
( )Harris, 2006استدالل میکند ،کاه یلای از روشهاای
به جنبش درآوردن احساساات و رفتارهاای مارد  ،بارای

حفاظت از محای زیسات ،از طریاق افایایش تاالشهاای
محلاای اساات .ایاان نظاار توساا الفسااون و هااالفمن
( )Olsson & Ohman, 2006انتشاریافته ،طبق نظر آنها،
جلب توجه به محی زیسات ،قطعااً باه آماوزش وپارورش
وابسااته اساات .اگناااتو ( )Ignatow, 2006آمااوزش را بااا
محی زیست از طریق مفهو جهان بینی های بو شاناختی
محیطی تلفیاق کارد .ایان مفهاو تو ایح مایدهاد کاه
انسانها باهجاای جادا شادن از طبیعات ،باه آن وابساته
هستند ،و دراینبین ،علو میتوانند به انسان بارای حفاظ
تعامل صحیح با محی کمک کنند.
در طول  80سال گذشاته بسایاری از روان شناساان و
جامعااه شناسااان ریشااههااای مسااتقیا یااا غیرمسااتقیا
فعالیتهای زیستمحیطی را جستجو کارد اناد .اماا دادن
پاسخ قطعی به این سؤال :که چارا رفتاار فعلای مارد باا
محی زیست اینگونه است و اینله چه موانعی بار سار را
رفتارهااای محافظاات از محاای زیساات وجااود دارد ،کااار
دشواری است (.)Kollmuss & Agyeman, 2002
افیایش روزافایون مشالالت زیساتمحیطای ،ساؤاالت
باایپاسااخ بساایاری را نیاای درزمینااهٔ لاایو آمااوزش
زیستمحیطی از طریق برنامه درسی مدارس ایجاد نماود
است ( )Hassan & Zaid Ismail, 2011و این امار برناماه
رییان و دستاندرکاران آموزشوپرورش را بهصورت جادی
درگیر نمود است .اما صرف آموزش نیای ،تضامینکنناد
رفتارهااای صاااحیح زیساااتمحیطاای نیسااات .چراکاااه
پژوهشهای بسایاری نشاان داد اناد کاه در اک ار ماوارد،
افاایایش دانااش و آگاااهی منجاار بااه رفتااار محافظاات
زیسااتمحیطاای نم ایشااود .قاادیمیتاارین و ساااد تاارین
ماادلهااای رفتااار طرفااداران زیسااتمحیطاای ،باار اساااس
پیشرفت خطی از دانش زیستمحیطی که منجر به آگاهی
زیستمحیطی و نگارش زیساتمحیطای مایشاد ،و ایان
چرخااه منجاار بااه رفتارهااای محافظاات از محاای زیساات
میشد ،تصور میشدند .مدلهای خردگرا نیی با این فار
که آموزش مرد درباار مساالل زیساتمحیطای باهطاور
خودکار منجر به رفتار طرفدارانِ زیست محیطای بیشاتری
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خواهاد شاد ،شالل گرفتناد ( Kollmuss & Agyeman,

 .)2002اما در ابتدای دهه  9290بهزودی یابات شاد کاه
این مدلها اشتبا هستند.
هدف از آموزش محای زیسات ،آگااهی بششایدن باه
معلومات زیستمحیطی هر فرد است بهطوریکاه شاش
ارزشهای محی را درک کرد و در حراسات از آن کوشاا
باشد ( .)Dibaei & Lahijanian, 2009عاالو بار داناش،
نگاارش انسااان بااه محاای و اهمیاات آن در پاایشبیناای
رفتارهای محیطی از دیرزمان موردتوجه پژوهشگران باود
است .در الگوهای اخیر برای انداز گیری نگرش ،فر بار
این است که ،دانش از واقعیتهای خاص ،نگرش به آنهاا
را متثیر میسازد .برای نمونه آیین ( )9232بیان مایکناد
درصورتیکه افراد قانع نشوند که عوامل خاصی در ناابودی
محی نقش دارند ،آنهاا نگارش منفای باه آن نشواهناد
داشت و دانش انسان به محی  ،نو نگرش وی به محای
را متثیر میساازد ( Ferdowsi, Mortazavi & Rezvani,
.)2007
استفاد از رویدادهای واقعی برای آماوزش ،از جملاهی
مو وعاتی است که میتواند نگرش و دیادگا فراگیاران را
نسبت به محی زیست خود ،بهشدت تحت تثییر قرار دهد.
استفاد از یک رویداد واقعی برای آموزش و تیییر نگارش،
اولین باار در دانشاگا کرنال مطارد گردیاد ( & Regan
 .)Fazio, 1997فازیو و هملااران ()Fazio & et al, 1981
با بررسی تثییر تجربیات مستقیا بار شاللگیاری نگارش
افراد نشان دادند که تجربهی مستقیا ،فرآیند شللگیاری
نگرش افراد را نسبت به تجرباهی غیرمساتقیا ،باه مقادار
بیشتری تحت تاثییر قارار مایدهاد .راجلای ( Rajecki,
 )1982تجربااه مسااتقیا در براباار تجربااه غیرمسااتقیا
« »Direct versus indirect experienceرا مطااارد
مینماید و تثکیاد دارد کاه تجاار مساتقیا ،نسابت باه
تجار غیرمستقیا ،بر رفتار مرد  ،تثییر قویتاری دارناد.
به عبارت دیگر ،تجار غیرمستقیا مانند یاادگیری درباار
مشاالالت زیسااتمحیطاای در مدرسااه ،در مقاب الِ تجربااه
مستقیا (مانند دیدن ماهی مرد در رودخاناه) ،منجار باه

همبسااتگی ااعیفی بااین نگاارش و رفتااار خواهااد شااد
( .)Kollmuss & Agyeman, 2002او معتقااد اساات
تجربهی مستقیا اطالعات بیشتری در اختیار فراگیر قارار
میدهد و به باور دقیاق تاری منجار مایشاود .همچناین
تجربهی مستقیا باعث میشود شش دقت بیشتری روی
رفتار خود داشته باشد ،من اینلاه تجرباهی مساتقیا از
نو داوطلبانه است که میتواند به باوری منجر گاردد کاه
بهآسانی از حافظه بازیابی گردد .پالمر ( )Palmer, 1990با
بررساای گاارایش تعااداد  989نفاار از مربیااان حفااظ
محی زیست ،نشان داد کاه از باین عوامال گارایش آناان
نساابت بااه حفااظ محاای زیساات 29 ،نفاار تجااار دوران
کودکی در محی های باز را ذکر کارد و  991نفار آناان،
تماس مستقیا با طبیعت را در طول دوران زندگی عناوان
کرد بودند .مانند راهپیمایی ،تماشای پرندگان ،باغباانی و
کاشتن گل و درخت .دیوردن و وایت ( Duerden & Witt,
 )2010نیی طی پژوهشی نشان دادند که در آموزش مسالل
زیستمحیطی به شیو تجرباه مساتقیا ،نگارش و داناش
شرکتکنندگان همانند ها رشد میکند .اما در برنامههای
آموزشی به شیو غیرمستقیا ،دانش زیستمحیطی نسبت
به نگرش ،رشد بیشاتری داشاته اسات .همچناین ایجااد
انگیی برای حفاظت از محی زیست در برنامهی آموزشای
تجربیات مستقیا ،قویتار باود .در مطالعاات داخلای نیای
نشاااانههاااایی از تجاااار مساااتقیا در آماااوزشهاااای
زیستمحیطی مورد تثیید قرار گرفته است .در این زمیناه،
میردامااادی و هملاااران ()Mirdamadi & et al, 2010
شرکت در فعالیتهای مرتب با محی زیسات ،شارکت در
کاااالسهاااای آموزشااای و عضاااویت در تشاااللهاااای
زیستمحیطی را از عوامل مؤیر بر آگاهی زیساتمحیطای
دانشآموزان برشمرد اند .عراقیه و هملااران ( Araghieh
 )& et al, 2012در کاوش روشهای آموزش محی زیست
از دیدگا دانش آموزان 9 ،روش را مؤیر معرفی ماینمایاد
که عمدتاً با تجربهی مساتقیا ساروکار دارناد .شابیری و
هملاران ( )Shobeiri & et al, 2013با بررسی ایر اجارای
برنامههای آموزش زیستمحیطی در محای هاای واقعای،
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نتیجه گرفتند که آموزش در فضای آزاد (تجربه مساتقیا)
تثییر بسیایی در تیییر رفتار محیطی داناشآماوزان ایجااد
مینماید.
در خصوص شیو های آموزش زیستمحیطای نظرهاای
متعدد و متفاوتی وجود دارد .آنچه در ایران بهو ود دیاد
میشود این است که فعالً آموزشهای زیستمحیطی تما
ماارد را در برناادارد و در برنامااه درساای ماادارس نیاای،
«محی زیست» جایگا واقعی خود را نیافته است .از اینرو
مدارس ماا ،اگار بشواهناد بار داناش ،نگارش و عمللارد
دانش آموزان تثییر م بت و عمیق بگذارند نیازمند تیییرات
اساسی در روشها و شیو های آموزشی خاود هساتند .تاا
بتوانند داناش زیساتمحیطای داناشآماوزان را کاه یاک
پیشساز اساسی برای شللگیری نگرش م بت ،نسبت باه
محی زیست اسات ( )Kaiser & et al, 1999و همچناین
نگرشها را که عاملی تعیینکنند در دستیابی باه اهاداف
حفاظت از محی زیسات هساتند ( Martin-Lopez & et
 ،)al, 2007مطابق با نیازهاای زیساتی بشار اماروزی ،باه
دانشآموزان انتقال دهند .یلای از دروسای کاه در مقطاع
ابتاادایی بااه شاالل مسااتقیا مباحااث زیسااتمحیطاای را
موردتوجه قرار مایدهاد ،علاو تجربای اسات .منظاور از
آموزش علو  ،پیش از آنله تعلیا حقایق علمی باشد ،ایان
است که دانشآموز رفتار علمی پیدا کند .و در برخاورد باا
محی طبیعی زندگی خویش بتواند ،احتیاجات خود را باا
محی منطبق سازد.
در این راستا ،این تحقیق نیی ،بر آن است تاا الگاویی را
در آموزش مباحث زیستمحیطی علو تجربی پایه پانجا
ابتدایی باه کاار بگیارد کاه در ایاران از الگوهاای جدیاد
محسو میشود و در راستای تحقّق اهداف علاو تجربای
است .امّا متثسافانه تحقیقاات کمای در ماورد آن صاورت
گرفته است .این الگو با عناوان «الگاوی اساتقرایی نگاار
مفهو » ( )Image-Concept Approachبهعنوان الگاویی
جدید و مبتنی بر آرای تربیتی بنیامین بلاو  ،هیلادا تاباا،
جرو برونر ،گودنا و ویلیا آساتین ،باه الگاوی یاادگیری
نگار -کلمه ( )Picture Word Inductive Modelاستنتاج

بروس جوی  ،مارشا ویل ،و امیلی کالهون افیود میشود
و در خانواد الگوهای پردازش اطالعاات جاای مایگیارد.
الگااوی نگااار مفهااو  ،از جملااه الگوهااای تاادری فعّااال
محسو میشود و بهعنوان الگویی جدیاد دربردارناد ی
زمینهسازی برای مشارکت داناشآماوزان ،بهار گیاری از
فناوری مناسب یادگیری ،طراحی کامل درس ،آماد سازی
محی یادگیری برای تفاها و تعامل ،ارزشایابی تلاوینی،
کساب مهاارت الگوساازی بارای یاادگیری مساتقل در
گرو های یادگیرناد باهعناوان مهاارت زنادگی ،بررسای
نحو ی یادگیری خود در من اجرا و شالوفایی اساتعداد
خلّااا دانااشآمااوزان اساات (Behrangi & Faraghee-
 .)Vaayghaan, 2008در ایااان الگاااو نقاااش اساسااای
فعالیتهای یاددهی یادگیری ،بر عهد خود دانش آماوزان
است .بنابراین در این الگو ،دانشآماوز ،محاورِ یاادگیری و
اسااتشراجکننااد ی نتااایی یااادگیری اساات و معلّااا نقااش
راهنمااا ،هاادایتگاار و تسااهیلکننااد یااادگیری را دارد و
موظّف است تا شرای یادگیری را فراها نمایاد .نگاار در
این الگو باه مجموعاه ای از تصااویر مارتب باه هاا ،کاه
مضمون اصلی درس را در بردارد ،اطال میگاردد .کاه در
شلل معمول آن ،این تصویر با هملاری معلّا و شااگردان
بر روی تابلو کالس رسا میشود و آموزش بار مبناای آن
واقع میگردد .امّا در این پژوهش ،این الگو ،باا اساتفاد از
مشارکت دانشآموزان در انتشا و تهیه تصاویر مورد نیااز
آموزشی متناسب با محی بومی-محلی و بر اساس عالقاه
و نگرش آنان اجارا گردیاد .بادین منظاور داناش آماوزان
بهصورت گرو های سه نفر  ،باا گاردش در محای محال
زندگی خود (روستا) فهرستی از سوژ های زیستمحیطای
موجود در محل زندگی خود را که میتواند منشث مشلالت
زیستمحیطی باشاد تهیاه ماینمودناد باه دنباال آن باا
استفاد از دورباین آموزشاگا باه علاسای پرداختاه و باا
حضااور دانااشآمااوزان در مااتن مو ااو زیسااتمحیطاای،
عل برداری میکردند .تصاویر تهیهشد در انداز ی بیرگ
( )A3و بهصورت رنگای چااو و در هار جلساه آموزشای
مفاهیا مرتب با تصاویر تهیهشد توس یلی از گرو های
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کالسی ،به شیو ی نگار مفهاو  ،تادری مایگردیاد .در
بیان خالصهی اجرای این الگاو در کاالس ،داناشآماوزان
گرو مورد نظر تصاویر تهیهشاد را بار روی تاابلو کاالس
چسباند و ساپ باا مشاارکت اعضاای کاالس ،مفااهیا
زیسااتمحیطاای موجااود در تصاااویر را اسااتشراج و باار
حاشیهی تابلو یادداشت مینمودند .به دنبال آن ،هار یاک
از مفاهیا را مورد بحاث قارار مایدادناد و امن ارالاهی
تعریفی از مفهو زیستمحیطی ماورد نظار ،عواقاب عاد
توجااه بااه ایاان مفهااو را لیساات و باار حاشاایهی تااابلو
مینوشتند .به دنبال آن کلیهی اعضای کالس را کارهاای
خود را برای حل مشلل مربوطه بیان و لیست مینمودناد.
معلا با راهنمایی دانشآموزان ایرات عاد توجاه باه ایان
مسالل زیستمحیطی را خاارج از روساتا گساترش داد و
عواقب آن را در کر ی زمین با دانشآماوزان ماورد بحاث
قرار میداد .پایان بشش فعالیت های آموزشی دانشآموزان
در هاار جلسااه تهیااهی فهرسااتی از اقااداماتی بااود کااه
دانااشآمااوزان م ایتوانسااتند باارای جلااوگیری از مسااالل
زیستمحیطی مربوطه در محل زندگی خود انجاا دهناد،
ایاان لیساات درواقااع قااراردادی باارای اعضااای کمیتااهی
زیستمحیطی کالس بهمنظور انجا فعالیتهاای مناساب
زیستمحیطی در محل زندگی بود.
بر اساس اهداف پژوهش ،فر یههای زیر تدوین گردید:
 بین دانش آموزان دو گرو (آموزشدیاد باا الگاوی
نگار مفهو مشارکتی و روش رایی) از نظار میایان
یادگیری مفاهیا زیستمحیطی تفاوت وجود دارد.
 بین دانش آموزان دو گرو (آموزشدیاد باا الگاوی
نگار مفهو مشارکتی و روش رایی) از نظار میایان
یادداری مفاهیا زیستمحیطی تفاوت وجود دارد.
 بین دانش آموزان دو گرو (آموزشدیاد باا الگاوی
نگار مفهو مشارکتی و روش رایی) از نظار میایان
ارتبا با طبیعت تفاوت وجود دارد.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هادف کااربردی و از نظار روش نیماه
تجربی با پیشآزمون-پا آزماون و گارو کنتارل اسات.

جامعهی آماری داناشآماوزان پایاه پانجا ابتادایی شاهر
ماهیدشت استان کرمانشا در سال تحصیلی  29-29باود
و نمونه های آماری دو کاالس از پایش ساازمانیافتاه باه
شیو ی «نمونههای در دسترس انتشا » و بر اساس اصال
انتسا تصادفی به گرو های آزمایش و کنتارل اختصااص
یافتند .گرو آزمایش شامل  90دانش آموز و گرو کنتارل
دربرگیرند تعداد  93دانشآموز بود .داناشآماوزان گارو
اول باااا مشاااارکت در انتشاااا ساااوژ هاااای مناساااب
زیستمحیطی برای تهیه تصاویر آموزشای ماورد نیااز بار
اساس اهداف آموزشی ،مباحث مورد نظر را به شیو نگاار
مفهو با تلیه بر تجربهی مساتقیا و داناش آماوزان گارو
کنترل ،تحت آموزش به شیو مرسو قرار گرفتند .در هار
دو گرو مباحث مربو باه انساان و محای زیسات ،در 6
جلسه آموزشی  14دقیقه ای و بر اسااس اهاداف رفتااری
تدری گردید .ایر متییرهایی مانند جنسایت (ترکیبای از
دو جن ) ،سن تقویمی ( 99سال) ،و ایر معلّاا (تادری
توس خود محقق در هار دو کاالس) کنتارل گردیاد .باا
دستکاری متییر مستقل ،یعنی ارالاه آماوزش باه کماک
الگوی نگار مفهو (مبتنی بر تجربه مستقیا و به شیو ی
مشارکتی) به گرو آزمایش ،و اراله تدری به روش رایای
مدارس (سشنرانی و تو یحی) به گرو کنترل ،تثییر آنها
بر متییرهای وابسته ،یعنی بهبود عمللرد دانشآماوزان در
مؤلفههای مورد نظر ایان پاژوهش (یاادگیری ،یاادداری و
مییان طبیعتگرایی آنان) بررسی و انداز گیری شد.
به منظور گردآوری اطالعات در این پژوهش از مشاهد ،
آزمون معلّا ساخته ،همچنین مقیاس ارتبا با طبیعت به
شرد زیر استفاد شد است:
مشاهد  :به منظور مشش نمودن روش رایای تادری
در منطقه ماهیدشت ،از مشاهد روش تدری معلّمان در
سر کالس و همچنین صحبت با د نفر از معلّمان باتجرباه
و با اتلا به تجربیات  99ساله آموزگاری محقق در منطقاه
مذکور ،نسبت به مشش نماودن روش رایای و غالاب در
منطقه مورد پژوهش اقدا گردید.
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پیش آزمون و پ آزمون معلّا ساخته :به منظور مقایسه
دو گرو آزمایش و کنترل از نظر مییان داناش پیشاین ،و
همچنین تعیین مییان تثییر هر یک از متییرهای مستقل،
در ابتاادای پااژوهش ،آزمااونی شااامل  60سااؤال در مااورد
مباحث مورد نظر این پاژوهش (انساان و محای زیسات)
تهیه گردید .این آزمون در اختیار تعداد  90نفر از معلّمان
باتجربهی پایه پنجا ،قرار داد شد .پ از بررسی سؤاالت
توس معلّمان ،تعداد  90سؤال از سؤاالت حذف گردیاد و
بقیه سؤاالت بعد از اصالحات الز به شلل تصادفی ،به دو
دساتهی  90ساؤالی تقسایا گردیاد تاا در پایشآزماون،
پ آزمون و آزمون یادداری مورد استفاد قرار گیرد.
آزمون سنجش مییان طبیعت گرایی :به منظور سانجش
مییان طبیعتگرایی دانشآماوزان ،قبال و بعاد از اجارای
طرد ،از نمونه تعادیل یافتاه مقیااس ارتباا باا طبیعات
( )Natural Relatedness Scaleنیسااابت و هملااااران
( )Nisbet & et al, 2009اساتفاد گردیاد .ایان مقیااس
شامل سه خرد مقیاس احساس خاود ،دورنماا و دیادگا
جهانی نسبت به طبیعت و تجرباه فیییلای در ارتباا باا
طبیعت و  99گویاه در طیاف  4ساطحی لیلارت اسات.
شیو پاسشگویی آزمودنیها به هر یک از مواد پرسشانامه
به این صورت است که آزمودنی بعد از مطالعهی هر گویه،
احساس خود را در یک طیف کامالً مشاالفا ( )9تاا کاامالً
موافقا ( )4مشش مینماید.
قدرت تمیی و تششی و دشواری هر یک از سؤاالت باا
روشهای آماری تعیین شد .در تحقیق حا ر روایای ابایار
(سؤاالت معلّا ساخته) باا اساتفاد از نظار متشصصاین و
پایایی ابیار با روش بازآزمایی بر اساس ریب همبساتگی
میان دو آزماون بار اسااس اریب همبساتگی پیرساون
معادل  0/92تعیین گردید که پایایی نسبتاً باالیی اسات و
مااورد تثییااد اساات .بااه جهاات ساانجش میاایان نگاارش
زیسااتمحیطاای دانااشآمااوزان از مقیاااس استانداردشااد
«ارتبا با طبیعت» نیسبت و هملاران ( )9002اساتفاد

گردید که پایایی آن با روش بازآزمایی بار اسااس اریب
همبستگی پیرسون بین داد هاای دو آزماون ،در گروهای
 94نفر از دانشآموزان جامعه آماری  0/39بهدستآماد
است.
برای تجییهوتحلیل داد ها در شاخ های آمار توصیفی
(میانگین و انحراف معیار) و از شاخ های آمار استنباطی
(تحلیل کوواریان ) استفاد گردید.
یافتهها
تحلیل داد ها در این مطالعه با توجه به نیمه تجربی بودن
پژوهش با پیشآزمون و پ آزمون و مقیاس اناداز گیاری
مورد استفاد (فاصله ای) با استفاد از تحلیال کوواریاان
صورت گرفت .نلتهی مهمی که در تحلیل کوواریان باید
به آن توجه شود فر همگنی شیبهاست .درصورتیکاه
فر خطی بودن یا همگنی شیب های رگرسیون ( رایب
 )bرعایت نشود ،نتاایی کوواریاان صاحیح نشواهاد باود.
زمانی فر همگنی شیبها برقرار خواهد باود کاه میاان
متییر کملی (در این پاژوهش پایشآزماونهاا) و متییار
وابسته (در این پژوهش پا آزماونهاا) در هماه ساطود
عامل (گرو های آزمودنی) برابری حاکا باشد .بناابراین در
اولین گا تحلیل ،فر همگنی شیبها مورد آزمون قارار
میگیرد.
فر یهی اول:
بین دانشآموزان دو گرو (آموزشدیاد باا الگاوی نگاار
مفهو و آموزشدید با روش رایی) از نظر مییان یادگیری
مفاهیا زیستمحیطی تفاوت وجود دارد.
مقایسهی تفا ل میانگین های دو گرو در پیش آزماون
و پ آزماون در جادول  ،9نشااندهناد ی رشاد بیشاتر
میانگین نمرات دانشآموزان گرو آزمایش نسبت به گارو
کنترل است.
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جدول  .1شاخصهای توصیفی یادگیری مفاهیم زیستمحیطی در پیشآزمون و پسآزمون

گروه

پیشآزمون

میانگین

آزمایش

3/44

کنترل

2/99

انحرافمعیار
9/26
9/99

پسآزمون

میانگین

94/34

تفاضلمیانگینها


انحرافمعیار

99/99

9/6

9/88

9/16

9/4
میانگینهااز90است


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

منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

پیشآزمون


89/93

9

89/93

F
4/11

Sig
0/096

0/13

گروه

940/49

9

940/49

96/93

0/000

خطا

900/13

84

4/98

0/13

مجموع

9214

83

بهمنظور تعیین ایر نو روش تدری بر مییان یادگیری
مفاهیا زیسات محیطای داناش آماوزان دو گارو  ،تحلیال
کوواریااان اجاارا گردیااد .نتااایی بررساای فاار همگناای
شیبها در ساطود عامال تفااوت معنااداری نشاان ناداد.
بنااابراین فاار همگناای ش ایبهااا کااامالً محقااق اساات
( F=0/891و  .)sig=0/492همچناااین نتاااایی تحلیااال
کوواریان در جدول  ،9نشان میدهد که ایر معنادار ناو
روش تاادری مااورد تثییااد قاارار گرفاات ( F=96/93و
 .)sig=0/000بنابراین فر صفر رد و بار اسااس اریب
تثییر محاسبهشد میتوان گفت نو روش تدری پا از
تعاادیل ایاار دانااش پیشااین  18درصااد واریااان نماار

ضریب تأثیر

پ آزماون یاادگیری مفااهیا زیسات محیطای را تبیاین
مینماید.
فر یهی دو :
بین دانشآموزان دو گرو (آموزشدیاد باا الگاوی نگاار
مفهو و آموزشدید با روش رایی) از نظر مییان یاادداری
مفاهیا زیستمحیطی تفاوت وجود دارد.
مقایسهی تفا ل میانگین های دو گرو در پایش آزماون و
آزمون یادداری در جدول  ،8نشاندهناد ی رشاد بیشاتر
میانگین نمرات دانشآموزان گرو آزمایش نسبت به گارو
کنترل است.

جدول  .3شاخصهای توصیفی یادداری مفاهیم زیستمحیطی در پیشآزمون و آزمون

گروه

پیشآزمون

میانگین

آزمایش

3/44

کنترل

2/99

انحرافمعیار
9/26
9/99

آزمونیادداری
میانگین

98/14

تفاضلمیانگینها


انحرافمعیار

99/69

9/41

1/2

9/84

9/32
میانگینهااز90است


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

ضریب تأثیر

منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

پیشآزمون


11/06

9

11/06

F
3/2

Sig
0/004

0/103

گروه

49/98

9

49/98

90/66

0/009

خطا

998/99

84

1/24

0/133

مجموع

6969

83
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به منظور تعیین ایر نو روش تدری بر مییان یادداری
مفاهیا زیسات محیطای داناش آماوزان دو گارو  ،تحلیال
کوواریااان اجاارا گردیااد .نتااایی بررساای فاار همگناای
شیبها در ساطود عامال تفااوت معنااداری نشاان ناداد.
بنااابراین فاار همگناای ش ایبهااا کااامالً محقااق اساات
( F=0/944و  .)sig=0/699همچناااین نتاااایی تحلیااال
کوواریان در جدول  ،1نشان میدهد که ایر معنادار ناو
روش تاادری مااورد تثییااد قاارار گرفاات ( F=90/66و
 .)sig=0/009بنابراین فر صفر رد و بار اسااس اریب
تثییر محاسبهشد میتوان گفت نو روش تدری پا از
تعدیل ایر دانش پیشین  98درصد واریان نمار آزماون
یادداری مفاهیا زیستمحیطی را تبیین مینماید.

فر یهی سو :
بین دانش آموزان دو گرو (آموزشدید با الگوی نگاار
مفهااو و آمااوزشدیااد بااا روش رایاای) از نظاار میاایان
طبیعتگرایی تفاوت معنیدار وجود دارد.
مقایسهی تفا ل میانگین های دو گرو در پیش آزماون
و آزمون طبیعتگرایی در جدول  ،4نشااندهناد ی رشاد
بیشتر میانگین نمرات دانش آموزان گرو آزماایش نسابت
به گرو کنترل است.

جدول  .2شاخصهای توصیفی میزان طبیعتگرایی دانشآموزان در پیشآزمون و آزمون

گروه

پسآزمون


پیشآزمون


نها
تفاضلمیانگی 

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

آزمایش

8/16

0/142

8/23

0/813

0/49

کنترل

8/94

0/938

8/86

0/168

0/99
نهااز4است
میانگی 

جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس نمرات آزمون طبیعتگرایی دو گروه با کنترل اثر پیشآزمون

منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

ضریب تأثیر

پیشآزمون


9/06

9

9/06

9/6

0/002

0/11

گروه

9/19

9

9/19

99/66

0/000

0/33

خطا

1/32

84

0/91

مجموع

496/3

83

بااهمنظااور تعیااین ایاار نااو روش تاادری باار میاایان
طبیعتگرایی دانشآماوزان دو گارو  ،تحلیال کوواریاان
اجرا گردید .نتایی بررسی فر همگنی شیبها در سطود
عامل تفاوت معناداری نشان نداد .بنابراین فار همگنای
شیبهاا کاامالً محقاق اسات ( F=0/891و .)sig=0/492
همچنین نتاایی تحلیال کوواریاان در جادول  ،6نشاان
میدهد که ایر معنادار نو روش تدری مورد تثییاد قارار
گرفت ( F=99/66و  .)sig=0/000بنابراین فر صافر رد

و بر اساس ریب تثییر محاسبهشد میتاوان گفات ناو
روش تدری پ از تعدیل ایار پایش آزماون  88درصاد
واریان نمر آزمون مییان طبیعتگرایی داناشآماوزان را
تبیین مینماید.
بحث و نتیجهگیری
نتایی این مطالعه در بررسی فر ایه اول و دو  ،نشاان داد
که آموزش به شیو ی نگار مفهو مشارکتی (با تثکید بار
تجرباااهی مساااتقیا داناااشآماااوزان در فعالیا اتهاااای
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زیست محیطی) مییان یادگیری و یاادداری داناش آماوزان
گرو آزمایش را به شلل معناداری نسبت به گرو کنترل،
افاایایش داد اساات .ایاان یافتااههااا منطبااق بااا نتااایی
پژوهش های موجاود (راجلای9009 ،؛ دیاوردن و وایات،
9090؛ میردامادی و هملاران9090 ،؛ عراقیه و هملاران،
9099؛ و شاابیری و هملاااران )9098 ،اساات .اگرچااه
اهمیت و ایربششی محی و تجربهی مستقیا در تحقیقات
آموزشی و بشصوص در کارهای میادانی ،مو او تااز ای
نیساات (بااهعنااوانم ااال فااازیو و هملاااران ،)9239 ،امااا
آمااوزش بااا بهاار گیااری از مفاااهیا آموزشاای موجااود در
محی های آشنا (محی زندگی دانشآموزان) ،میتواند بار
ایربششی این تجربیات بیفیاید ( )Martin & et al, 1981و
یااادگیری و یااادداری مفاااهیا زیسااتمحیطاای را ارتقاااء
ببششاااد .در تجرباااهی مساااتقیا باااا محااای زنااادگی،
دانشآموزان فرصتهایی برای تعامل با محی اطراف خود
بر اساس یک دیدگا آموزشی یافتهاناد .آنهاا در برخاورد
مستقیا با محی زیست خود ،بهمنظور یادگیری و تهیاهی
عل  ،از احاطهی بیشتری بار مو او برخاوردار شاد و
مسالل زیساتمحیطای محال خاود را از منظار جدیادی
دید اند .بررسی و استشراج مفاهیا زیستمحیطی موجاود
در تصاویر تهیاهشاد  ،در کاالس درس و باه روش نگاار
مفهو  ،با مشارکت کلیاهی داناش آماوزان کاالس ،سابب
گردید تا یک باار دیگار مساالل زیسات محیطای محای
زندگی خود را به شللی جدی و از منظر مشارکتی ،ماورد
بررسی قرار دهند و تماا مفااهیا آشالار و پنهاان آن را
اسااتشراج و تعریااف نماینااد .دربااار ی چرایاای پیاادایش
مشلالت موجاود ،بحاث کنناد ،دالیال آن را ریشاهیاابی
نمایند و را حل هایی کوتا مدت و بلندمدت اراله دهند .در
مقایسااهی مشاالالت زیسااتمحیطاای موجااود در محاای
زندگی خود (بهعنوان یک محی کوچک) باا محای هاای
بیرگتار نظیار یاک منطقاه ،یاک اساتان ،یاک کشاور و
درنهایت کل کر ی زمین ،دیدگا های ناوینی از مساالل و
مشلالت زیستمحیطی و عواقب و آیار آن بر زندگی بشار
اراله دهند.

از جملهی عوامل ایرگذار دیگر بر یاادگیری و یاادداری
مفاهیا زیستمحیطی در این شیو ی آزمایشی ،رسانهها و
وسایل کمک آموزشی به کار گرفته در این روش و شیو ی
تهیهی این وساایل اسات کاه آن را باه شاللی خااص از
شیو های رایی آموزشی متمایی میسازد .چراکه از جملهی
مؤیرترین فعالیتها در بهار گیاری از رساانههاا و وساایل
کماکآموزشاای ،جلااب مشااارکت یادگیرناادگان در تولیااد
آنهاست .مشارکت و هملاری دانشآماوزان در انتشاا و
تهیه تصاویر و سوژ های آموزشای ماورد نیااز بار اسااس
محی زیست بومی-محلی برای تدری درس ماورد نظار،
من اینله باعث ایجاد انگیی و شورونشا در آنان شاد ،
و ایاان ح ا را در آنااان برماایانگیااید تااا در ارتبااا بااا
محی زیسات خاود و مساالل و مشالالت مرباو باه آن
کنجلاوتر گردید و با دقّت بیشتری به اطراف خود توجّاه
نمایند ،مبتنی بر رویلردهای جدید تحقیقگرایی است که
از انتشا فعالیت های آموزشی مبتنای بار نظار ،عالقاه و
دیدگا دانشآموزان حمایات مایکناد .همچناین بناا باه
اعتقاد مایر ( ،)9009استفاد هازمان از تصاویر و کلماات
در طراحی رسانه های آموزشی میتواناد بار ایربششای آن
مؤیر باشاد و رعایات ایان اصال در الگاوی حا ار ،بارای
دانشآموزان فرصتی فراها مینماید تا با ساختن مدلهای
ذهنی تصویری و کالمی ،بتوانند یک مدل ذهنی تصویری
ایجاد نمایند و ارتباطاتی را میان مدلهای ذهنی تصویری
و کالمی باه وجاود آورناد .از ساوی دیگار ،ارالاه تصااویر
بهصورت کلای بار روی یاک نقشاهی تصاویری بایرگ ،و
نوشتن کلمات و مفاهیا توس دانشآموزان بار حاشایهی
تصویر بیرگ ،باعث ایجاد اصل مجااورت ملاانی و در پای
آن اصاال مجاااورت زمااانی شااد و باعااث ماایشااود تااا
یادگیرندگان مجبور نباشند منابع شاناختی خاود را بارای
جستجوی دیداری صفحه یا صفحات متعدد صرف نمایناد
و قادر باشاند هاردوی آنهاا را در حافظاهی فعاال خاود
نگهداری نمایند .و اراله هازمان تصاویر و مفااهیا در ایان
الگو ،شرایطی را فراها میآورد تا یادگیرند بازنماییهاای
ذهن ای هاار دو را ،در حافظااه فعااال خااود در یااکزمااان
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نگهداری کند و بنابراین احتمال بیشتری وجاود دارد کاه
یادگیرند قادر باشد ارتباطات یا پیونادهای ذهنای میاان
بازنماییهای دیداری و کالمی برقرار کند .این مو او باه
یادگیری معنادار مطالب منجر شاد و درنهایات یاادداری
مطالب را در مدتزمان بیشتر تسهیل مینماید.
تحلیل داد های کمی در بررسی فر یه سو نشان داد که
مییان «ارتبا با طبیعت» دانشآموزان گرو آزمایش بعاد
از اجرای مداخلهی آزمایشی ،نسبت به گارو کنتارل ،باه
شلل معناداری افیایشیافته است .ارتباا باا طبیعات در
این معنا ،داشتن ح تعلق باه طبیعات و پای باردن باه
اهمیت آن در زندگی انسان در حاال و آیناد اسات .کاه
محی زندگی فعلی دانشآموزان نیی بششی از این طبیعت
است .نتایی ایان بشاش از مطالعاه در راساتای مطالعاات
(فازیو و هملاران9239،؛ راجلای9009 ،؛ پاالمر9220 ،؛
دیوردن و وایت9090 ،؛ میرداماادی و هملااران9090 ،؛
عراقیه و هملاران9099 ،؛ و شبیری و هملااران)9098 ،
است .اگرچه بر اساس تاریشچهی تلاملی انسان ،ویلساون
( )Wilson, 1984استدالل میکند که انسانها نیااز ذاتای
به ارتبا با طبیعات و ساایر موجاودات زناد دارناد ،اماا
بسیاری از مرد احساس قوی و م بتی نسبت به طبیعات
ندارند و این فقدان احساس ،رفتارهای آنها را نیای تحات
تثییر قارار مایدهاد .در ایان راساتا ،نیسابت و هملااران
( )9002معتقدند که اگرچه ما انتظار داریاا تفااوتهاای
فردی افراد در ارتبا با طبیعت در طول زمان ،یابت باشد،
اما آموزشهای زیستمحیطی و تجربهی مستقیا محای ،
میتواند با ایربششی بر نگرش افراد ،سبب افیایش ارتباا
با طبیعت آنان گردد .در این زمینه ،فازیو و زانا ( & Fazio
 )Zanna, 1981نیی معتقدند که نسبت خاوشبیناناهای از
ماهیت رابطهی نگرش و رفتار زیساتمحیطای در تجاار
مستقیا وجود دارد که سبب مایشاود نگارش باهعناوان
پیشبینی مناسب ،برای رفتار با محی زیست عمل نمایاد.
آموزش به شیو ی مورد نظار ایان مطالعاه ،سابب ایجااد
دیاادگاهی نااوین در دانااشآمااوزان باارای بررساای مسااالل
زیست محیطی و بازبینی ارتبا خود با طبیعت مایشاود.

بررسی مساالل زیساتمحیطای توسا داناشآماوزان در
محی و به شیو ی تجربهی مستقیا ،به منظور آماوزش و
یادگیری و تهیه ماواد آموزشای (علا ) ،باعاث بیاداری
ح نگرانی در آن ها نسبت به آنچه تااکنون از آن غافال
بود اند ،میگردد و از ایان روی ،نگارش آناان نسابت باه
ارتبااا بااا طبیعاات را تحاات تااثییر قاارار م ایدهااد .ایاان
برانگیشتگی نگرشی میتواند بر بهبود قصاد رفتااری آناان
برای ارتبا با طبیعت ،مؤیر واقع گردد.
منابع
Araghieh, N., Farahani, B. & Arzaneh, P. (2012).
Research in the Methods of Teaching
Environment from the Elementary Students
Points of View. Environmental Research,
1(1), 17-22.
Behrangi, M. H, & Faraghee-Vaayghaan, A.
(2008). The effect of using an Image-Concept
Approach in learning Geography among
Tehrani fourth graders. Quarterly Journal of
Education, 23(4), 7-28.
Darling-Hammond, l. & Young, p. (2002).
Defining “highly qualified teachers”: What
does “scientifically-based research” actually
tell us? Educational Researcher, 31(9), 13-25.
Dibaei, Sh. & Lahijanian, A-A. (2009).
Exploration of environmental education in
curriculum
of
guidance
school.
Environmental sciences, 6(3), 177-184.
Duerden, Mat D. Witt, Peter A. (2010). The
impact of direct and indirect experiences on
the
development
of
environmental
knowledge, attitudes, and behavior. Journal
of Environmental Psychology, Vol 30, No 4,
379-392.
Fazio, R. H., & Zanna, M. P. (1981). Direct
experience and attitude-behavior consistency.
Advances
in
Experimental
Social
Psychology, 14, 161-202.
Ferdowsi, S., Mortazavi, Sh. & Rezvani, N.
(2007). The Relation between Bioenvironmental
Knowledge
and
ProEnvironmental Behavior. Human sciences,
No 53, 151-164.
Harris, P. G. (2006). Environmental Perspectives
and Behavior in China: Synopsis and
Bibliography. Environment and Behaviour.
38(1), 5-21.
Hassan, Arba’at. Zaid Ismail, Mohd. (2011). the
infusion of Environmental Education (EE) in

1331  بهار، سال سیزدهم،)21  (پیاپی12  شماره، دوره دوم، پژوهش در برنامهریزی درسی/ 110
Olofsson, A. & Ohman, S. (2006). General beliefs
and environmental concern: Translate
Comparisons. Environment and Behavior.
38(6), 768-790.
Onal, Hakan. Kizilcaoglu, Alaattin. (2011). the
contribution of cooperative learning approach
to the awareness of environment in
Geography. Procedia Social and Behavioral
Sciences, No 19, 427–433.
Rajecki, D. W. (1982). Attitudes: themes and
advances. Sunderland, Mass: Sinaver
associates.
Regan, D. T., & Fazio, R. H. (1977). On the
consistency between attitudes and behavior:
Look to the method of attitude formation.
Journal of Experimental Social Psychology,
13, 38–45.
Shobeiri, S. M., Shamsi Papkiadeh, S. Z. &
Hatamenejad, H. (2013). Effects of
Environmental Education Programs on
Tourism (Case Study: Langaroud School
Students).
Tourism
planning
and
development, 2(7), 148-162.
Sayed Abdullah, Sharifah Intan Sharina. Halim,
lilia. (2010). Development of instrument
measuring the level of teachers' Pedagogical
Content Knowledge (PCK) in environmental
education. Procedia Social and Behavioral
Sciences, No 9, 174-178.
Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Cambridge, MA:
Harvard University Press.

chemistry teaching and students’ awareness
and attitudes towards environment in
Malaysia. Procedia Social and Behavioral
Sciences, No 15, 3404–3409.
Ignatow, G. (2006). Cultural models of nature and
society:
Reconsidering
environmental
Attitudes and Concern. Environment and
Behavior. 38(4), 441-461.
Kaiser, F., S. Wolfing, and U. Fuhrer. (1999).
Environmental attitude and ecological
behavior.
Journal
of
Environmental
Psychology, 19(1), 1–19.
Kollmuss, Anja. Agyeman, Julian. (2002). Mind
the Gap: why do people act environmentally
and what are the barriers to proenvironmental behavior? Environmental
Education Research, Vol8, No 3, 239-260.
Lateh, Habibah. Muniandy, Punitha. (2010).
Environmental education (EE): current
situational and the challenges among trainee
teachers at teachers training institute in
Malaysia. Procedia Social and Behavioral
Sciences, No 2, 1896-1900.
Martin, W. W., Falk, J. H. and Balling, J. D.
(1981). Environmental effects on learning:
the outdoor field trip. Science Education,
65(3), 301–309.
Martín-López, B., C. Montes, and J. Benayas.
(2007). the non-economic motives behind the
willingness to pay for biodiversity
conservation. Biological Conservation 139,
nos. 1–2: 67–82.
Mayer, R. E. (2001). Multimedia learning.
Cambridge university press.
Mirdamadi, M., Bagheri Varkaneh, A. & Smaeili,
S. (2010). Research on the Degree of
Awareness of High School Students about
Environmental Protection (a case study in
city of Tehran). Journal of environmental
science and technology, 12(1), 201-216.
Nisbet, E. k. Zelenski, J. M & Murphy, S. A.
(2009). The nature relatedness scale: linking
individuals’ connection with nature to
environmental concern and behavior.
Environment and Behavior, 41, 5, pp 715740.
North American association for environment
education.
(2011).
Excellence
in
environmental education, guidelines for
learning K-12, exective summary and selfassessment tool, Washington D. C. Available
in: http://resources.spaces3.com/89c197bfe630-42b0-ad9a-91f0bc55c72d.pdf

