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  چكيده

ي  زيست آن است كه چگونه به بهترين وجه و با يك برنامهترين مسايل آموزش محيط مهم يكي از 
هاي  استفاده از برنامه. مؤثر تغيير رفتار را تسريع بخشيد يا چگونه تعهد نسبت به طبيعت را افزايش داد

يد شديد روي درك حسي و يادگيري تعاملي در تأك محيطي خارج از كالس درس و  آموزشي زيست
 از ضروري جزءيك  كه رفتار تغيير فرآيند و يادگيري به تواند مي ،آموزش محيطي فضاي آزاد

تأثير اجراي  اين پژوهش تالش دارد كه . كمك نمايدانسان است  به محيطي زيست يها آموزش
آموزان شهر لنگرود استان گيالن  بيعت دانشمحيطي را در رفتار و پيوند با ط هاي آموزش زيست برنامه

هاي تحت  آموزان دختر و پسر به گروه دانشنفر از  100به تعداد  اي براين اساس نمونه. بررسي نمايد
نتايج اين پژوهش  ،t-testهاي به دست آمده از آزمون  با داده و جداسازي شدند ،آزمايش و كنترل شده

آموزان ايجاد  سزايي در تغيير رفتار محيطي دانش تأثير به ي آزاد دهد كه آموزش در فضا چنين نشان مي
صحيح اجراي  ي تأكيد بر شيوه بنابراين . اين تغيير در بين دختران بيشتر محسوس است .خواهد نمود

  .محيطي سبب ايجاد تحول در تعهد به طبيعت و پيوند با آن خواهد شد آموزش زيست
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ها را با سرعت و وسعت بيشتري در مقايسه  اكوسيستم ،ها طي چندين سال گذشته، انسان«
 هاي كه دخالتطوريبه .)2005، 1سانتوز(» اند ي زماني در تاريخ بشر، تغيير داده با هر دوره

 و تبديل زيست تخريب محيط طبيعي، سيستماكو در تغيير به منجر زيستمحيط در انسان

 از طبيعت را انسان دوري شود كه مي صنعتي و مسكوني هاي كاربري به طبيعي هاي جاذبه

اعصاب،  تمدد و استراحت هاي طبيعي، جاذبه از گيري بهره براي انسان بنابراين .دارد دنبال به
 .است گرفته نام )گردي طبيعت(م فارسي اكوتوريس ادبيات در كه زند مي هايي فعاليت به دست

 نخورده با موضوعات جالب و مخصوص براي و نسبتاً دست طبيعي مناطق به سفري اكوتوريسم،
 شده كه تعريف گياهي و جانوري حيات وحش و اندازهاي طبيعي از چشم بردن و لذت مطالعه
ي مدرني كه  يدهپد .)2007، 2خان(دهد  مي قرار مورد توجه را نيز منطقه فرهنگي يها جنبه
 و بوده و فرهنگي طبيعي هاي پديده و طبيعت از لذت و مشاهده گردشگري، آن اصلي ي انگيزه
نوري (برد  نام ي پايدار توسعه راستا در درآمد جديد منابع از يكي عنوانبه توان مي از آن

   .)75: 1389كرماني، 
 غيرهطبيعت، فرهنگي و  ئوالنه،ها شامل ماجراجويانه، پايدار، مس از ميان انواع گردشگري

كنوني،  جهان در طبيعي دارد كه گردشگري پژوهشگاه انگلستان اظهار مي )2001، 3مرگر(
از صنايع  پس كه است اي توسعه به رو و رونق پر پويا، اقتصادي ي پديده سومين و پاك صنعتي

اساس  بر كه اي هگونبه .ربوده است جهاني صنايع ديگر از را سبقت گوي خودروسازي و نفت
با  آتي يدهه در مسافرت و جهانگردي از حاصل ارزش جهاني جهانگردي، سازمان برآورد
هاي  بخش ديگر در ارقام صادراتي از باالتر سطحي به جهاني تجارت از افزون روز سرعتي

تعداد  چهمعادالت بيانگر آن است كه هر .)2005، 4پژوهش انگلستان(رسيد  خواهد اقتصادي
 دارد همراهرا به بازديدكنندگان بيشتر تقاضاي، باشد بيشتري ا منطقه در گردشگري هاي بهجاذ

 باال هاي گردشگري پذيري جاذبه آسيب و تخريب ،باشد بيشتر بازديدكنندگان تعداد هرچه و

 ، افتخاري و مهدوي)1384(، پارسايي )1373(ي انجام شده توسط هادوي ها از پژوهش. رود مي

 برد ظرفيت از بسيار باالتر ها تفرجگاه در برداري بهره شود كه ميزان ن برداشت ميچني) 1384(

 گردشگري و نبود محدوده ي زمينه و مديريت در ريزي باشد و عدم برنامه مي اكولوژيكي

اما . از خطرات گردشگري طبيعي است اكولوژيكي توان مناطق براساس بندي و سطح مطالعاتي
گردي، نبود دانش و آگاهي كافي در بين  زيست در طبيعتريب محيطاساسي تخ عوامليكي از 

ها و احتمال تغييرات غيرخطي كه  گردشگران است كه باعث تغييرات ايجاد شده در اكوسيستم
شامل تغييرات غيرقابل بازگشت سريع، غيرمنتظره و بالقوه است و پيامدهاي مهم براي سالمت 
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ي اين عوامل به  همه. همراه داشته است بههاي مردمي را  وهها و تشديد فقر براي برخي گر انسان
محيطي، حكايتي روشن از  هاي زيست نظمي زندگي و جامعه و بحران مانند آشفتگي و بي
زيست زندگي نيز گونه است كه صلح و صفا و طراوت محيطهاست و اين آشفتگي درون انسان

درون « زيرا كه )19:1385عميق، ( ذير استپ ها در درون آدميان امكان تنها در صورت تحقق آن
  .)1391شبيري، ( »ها، دگرگون نخواهد شد ها تحول پيدا نكند، برون و زيستگاه آن انسان
   

  لهأبيان مس
در  است يافته توريسم تشكيل و اكولوژي واژهاي تركيب كه از اكوتوريسم يا گردي طبيعت

مرز از  حد و بدون استفاده و گيري بهره افراطي طرفداران بين زياد هاي چالش محصول واقع،
گيري  بهره و حفاظتي هاي ديدگاه با طبيعي ظرفيت حد در معقول استفاده طرفداران و طبيعت
نوعي از توريسم كه بر  .)2002، 1المللي اكوتوريسمانجمن بين(است  طبيعي اين منابع از پايدار

عنوان شكلي پايدار و يزي شده و بهري ويژه در تاريخ طبيعي يك منطقه پايهمبناي عالقه
بر روي يادگيري پيرامون طبيعت  ،محور تعريف شده است غيرتهاجمي از گردشگري طبيعت

اي مديريت شده كه داراي بازخورد پائين، غيرمصرفي و  گونهاز نظر اخالقي به و كند تمركز مي
طور معمول در نواحي بهق اين اتفا .)كنترل، منافع و مقياس(اي باشد  گيري منطقه داراي جهت

 .)24: 2007، 2فن نل(دهد و بايد در نگهداري از چنين نواحي نقش داشته باشد  طبيعي رخ مي
 متفاوت نيازهاي و برحسب بوده انساني جوامع توجه مورد دور هاي گذشته از كه اي پديده

ي منافع  ع عادالنهبر توزي ،)1387سراقي، (است  داده ادامه خود پوياييبه اقتصادي و اجتماعي
 مهمي چنين ابزارو هم) 2008فن نل، (تأكيد دارد  به مردم محلي و حفاظت از دنياي طبيعي 

ي  توسعه نهايتكه در شودمي گرفته نظر در )ارزي منبع(خارجي  ارزشمند درآمدهاي براي
   .)2005، 3راينا(دارد  دنبالبه را مردم زيست شرايط بهبود و اي ناحيه

هاي  هي براي ايجاد دانش، درك، مهارت، توانايي و آگاهي در ميان افراد و گروهآموزش را
آموزش و پرورش       .)1391صادقي و همكاران،(هر موضوعي است به مختلف اجتماعي نسبت 

ظرفيت مردم براي رسيدگي به  ارتقاي پايدار و  ترويج توسعه تواند در عنوان نهادي كليدي ميبه
محيطي و  هاي زيست براي دستيابي به آگاهيموضوعات حياتي، ي  و توسعهزيست ل محيطيمسا

مشاركت  چنينهمي پايدار و  ها و رفتار سازگار با توسعه ها، مهارت و نگرش ها اخالقي، ارزش
يك ي درسي كه  برنامه .)2011، 4گوگ( باشدز اهميت يآموزش حا گيريدر تصميمعموم  ثرؤم

يك قطعه از در آموزش و پرورش است، روي هم رفته شده  ساختهعي پازل از قطعات موضو
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كه در متون ) 95: 1987، 1روبوتم(اختصاص داده است محيطي  هاي زيست آموزشل را به پاز
شود و اين امر موجب شده است كه نگاه  كار گرفته مياي به رشته صورت علوم ميان درسي به

هاي  ترين آموزش از شاخص. ست شودزيگردي و حفاظت از محيط اندكي به مسأله طبيعت
در فضاي آزاد ) هاي علمي گردش( آموزي توان به اردوهاي دانش گردي در مدارس مي طبيعت

اشاره نمود كه تعداد آن شايد كمتر از انگشتان يك دست در طول دوران يك سال تحصيلي 
يالقي شهر چنين مناطق يوجود سواحل درياي خزر، مناظر طبيعي بكر و وسيع و هم. باشد

آموزش در فضاي باز در طوالني مدت كند كه  لنگرود با تنوع زيستي در اين شهر ايجاب مي
  . آموزان بسيار قدرتمند و مفيد باشد براي دانش

در  توانند لذت كشف علمي و پرورش كنجكاوي طبيعي خود آموزان مي دانشبا اين روش 
و انتقادي هاي تفكر خالق  ها مهارت ن كار، آندر انجام اي. شان را تجربه كنندمورد جهان اطراف

ا استفاده بمبتني بر شواهد هاي  گيري نتيجهخود و  و براي شناسايي سؤاالتدهند  را توسعه مي
به خوبي  روش آموزشيتر اين  مزاياي گسترده. شوند كشيده ميچالش به هاي علمي  از روش

بررسي جهان جهت آموزان  به دانش دادنتوانايي اين مزايا،  ي ، از جملهاست تثبيت شده
ارزيابي  گزارش سازمان و( است هاي انساني عاليتفاز طريق ساخته شده طبيعي و تغييرات 

آموزش در فضاي باز به صورت كامالً حضوري بوده و تمامي  .)2011، 2ي درسي استراليا برنامه
يا محقق عمل صورت يك كاوشگر شود و شخص به مطالب به صورت واقعي لمس و درك مي

  .)2010، 3مرتسكي(خواهد كرد 
  

  مباني نظري
براي حفظ طبيعت، رويكردهاي آموزشي مناسبي نياز است كه در جهت رو به رشد دانش، 

هاي  ي دانش و مهارت همراه توسعه بهطوري كه به. محيطي حركت نمايند رفتار و نگرش زيست
زيست است محيطآموزش  ،ترين ابزارها ممه يكي از . اي مطمئن سوق دهد به آينده ،مورد نياز

فراهم  راحصول نتيجه  شرايط ،در واقع با بسترسازي الزمو فرهنگ جوامع  برثيرگذاري أكه با ت
زيست بوده و ترين شيوه در حفاظت محيط محيطي بنيادي در واقع، آموزش زيست. آورد مي

ها و اجراي ساختاري  فعاليت ي ه مطالب و نحوهيترين و بهترين شيوه ارا هدف آن يافتن مناسب
انجمن آموزش ( محيطي در سطح جامعه است هاي زيست ساز ارتقاء آگاهي است كه زمينه

طور بلند به( اهداف اين آموزش كه نوعاً عبارت از .)14: 2011، 4زيست آمريكاي شماليمحيط
فتار محيط هاي محيطي و در همان راستا، رشد ر باال بردن دانش و نگرش) مدت و پايدار
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بيركا ( شود عنوان مبناي ضروري براي رفتار محيط دوستانه در نظر گرفته ميبه و دوستانه است
   .)2008، 2كايسر و همكاران 2010، 1و همكاران
 نيرومند و با ثبات باشند؛) الف( بيني رفتار دارند كه پيش هايي بيشترين قدرت را در نگرش

ي مستقيم  مبتني بر تجربه) ج( بيني داشته باشند؛ پيشاي با رفتار مورد  ارتباط ويژه) ب(
            .)628: 1998، 3اتكينسون( هاي خويش آگاه باشد شخص از نگرش) د( شخص باشند؛

كلي، هر فرد ميل به برقراري ثبات در رفتار و نگرش خود دارد و از تزلزل و ناهماهنگي طوربه
ت الزم را بين دو شناخت برقرار كند دچار حال در صورتي كه نتواند ثبا .گريزان است

عوامل زير تغيير نگرش بهدر اين بين،  .)123: 1384نيكزاد، ( شود ناهماهنگي شناختي مي
  : بستگي دارد

 رساني؛  قابل اطمينان و جذاب بودن منبع اطالع  
  تخصصي و واقعي بودن اطالعات؛  
 ه اطالعات جديدينحوه ارا.  

 كند ، تازگي و ارزش در جذب و تغيير نگرش نقش مهمي ايفا مياي و تكرار در تبليغ رسانه
   .)41- 42: 1391؛ به نقل از شبيري، 1384نيكزاد، (

تأثيرگذاري  چنين بر اثبات ها و هم محققان تحقيقات زيادي را به سنجش و تشويق نگرش
. دان هاي محيطي اختصاص داده بودن نگرشهاي آموزشي بيرون از كالس بر مثبت برنامه

گراني مثل  زيست توسط پژوهشهاي مربوط به حفاظت از محيط گيري نگرش هاي اندازه مقياس
، فانكويكاو )2006( 5تدوين شده است و محققاني مانند باگنر و ويسمن) 1975( 4و وارد مالوني
تأثيرگذاري  بر ) 2004( 8و كروس و كارد )2011( 7، جانسون و مانولي)2011( 6پروگپ
ي اين  همه. اند تأكيد داشته محيطي بيرون از كالس مدارس  هاي زيست موزشهاي آ برنامه

زيستي و رفتار حمايت از محيط هاي محيط مطالعات متعدد، نشانگر ارتباط مثبت بين نگرش
زيستي در بين در تحقيقات خود به بررسي رفتارهاي محيط) 1391(صالحي و همكاران . است

زيستي ي رفتارهاي محيط نتايج نشان داد كه رابطه. ختندگردشگران ساحلي شهر بوشهر پردا
هل، نوع اقامت، چگونگي مسافرت، نگرش أبا متغيرهاي جنسيت، تحصيالت، وضعيت ت

. ها معنادار نيست زيستي و مدت اقامت آنزيستي، دانش محيطهاي محيط زيستي، ارزش محيط
 ،ها زيستي و فرصتگراني محيطزيستي گردشگران با متغيرهاي ندر مقابل، رفتارهاي محيط
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يابد كه  در پژوهشي به اين نتيجه دست مي) 1389( چنين، يعقوبيهم. همبستگي مثبت دارد
آموزان  هاي دانش عنوان پيش درآمدي در تعيين نگرشاگر قرار است محتواي متون آموزشي به

داف تدوين و زيست باشد، بايستي محتواي متون آموزشي در راستاي اين اهنسبت به محيط
زيست ايران از چه وسعت و فضايي له باشد كه محيطأنحوي پاسخگوي اين مسبه و تنظيم شود

شناخت وسعت و وضعيت منابع جنگلي در ايران، كيفيت آب و هواي متنوع . برخوردار است
، براي حفظ برداري صحيح از منابع طبيعي ل و مشكالت بهرهيچنين مساموجود و هم

هاي آموزشي بايد به اقتضاي شرايط جهاني  كند برنامه وي پيشنهاد مي. است زيست مهم محيط
بتواند پاسخگوي آن دسته از نيازها باشد كه در نهايت موجب تحقق اهداف كلي شده و نيز آن 

  .)109:1382يعقوبي، (را پوشش دهد 
عنوان يك روش يادگيري و شكل ابتدايي شناخت براي آموزش محيطي درك حسي، به

آموزش رخ  ،ي محيط اطرافشان ويژه در فضاي آزاد، مناسب است و از طريق حواس درباره به
آموزان  محيطي در بين دانش پس جهت ايجاد يك رفتار مثبت زيست .)7: 2008، 1آير( دهد مي

تواند در ميزان  زيست ميهاي آموزش محيط با استفاده از تجارب قابل استفاده از طبيعت، برنامه
تواند هم در  محيطي مي  كه دانشحاليدر. تأثيرگذار باشد طبيعت يك شخص نيز  ارتباط با

ه شود؛ ولي ارتباط با طبيعت اياي ار اي و هم در حالت بيرون از مدرسه حالت يادگيري مدرسه
ي  زمان اشاره بر دامنهطور همبه باال برده شود كه) صحيح(تواند در حالت تماس مستقيم  مي
تحقيقات زيادي در علوم يادگيري و آموزشي اثبات  .)2012، 2من و همكارانسل( داردثر ؤم

هاي غيركالسي قرار  اي از فعاليت آموزان هنگامي كه در برابر مجموعه كرده است دانش
آموزان  هاي يادگيري دانش خاطر برخي از تجربهاين موضوع به. گيرند گيرند، بهتر ياد مي مي

شان  ي سرگرمي و تفريح ندارد، بلكه به تجربيات زندگي هرروزه ها جنبه است كه فقط براي آن
هاي  صورت مهارتعالوه بر اين، تجربيات كسب شده در هر محيط يادگيري به. شود مرتبط مي

 يابد عنوان رفتارهاي مثبت و دعاوي خاص رواج ميها به ها و چالش عمومي براي حل بحران
مدلي جهت بازبيني پيامدهاي ) 2008(همكارانش  كايسر و .)2011، 3عبدالكرم و همكاران(

تأثير مثبت  صورت داشتن يك آموزش محيطي با درنظرگيري متصل شدن ادراكي با طبيعت، به
   .)2008، 4كايسر و همكاران(طراحي نموده است  ،بر رفتار محيطي شخصي

 
 
 
 

                                           
1 Auer 
2 Sellmann, et al. 
3 Abdul karem, et al. 
4 Kaiser 
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  ) 2008كايسر و همكارانش (ست زيمدل رقابتي براي آموزش محيط :1شكل 
هاي نقطه چين نمايانگر اثرات فرضي به جز  باشند و فلش ي اثرات احراز شده تجربي مي دهنده هاي توپر نشان فلش(

  )باشند اثرات ممكن مي
  نگارندگان: منبع

  
ي  پنج رفتار پرمسئوليت، درباره ،محيطي ها و برداشت از رفتار مثبت زيست تلفيق فعاليت

  :كند صورت زير تعريف ميبهرا يست زمحيط
براي مثال، مشاركت فعال در آن يا نشان دادن ابتكار عمل مربوط (زيست گرايي محيط عمل - 1

  )زيستبه محيط
  )براي مثال، پيوستن به يك سازمان(رفتارهاي سياسي غيرفعال  - 2
فت، زيست، بازيابراي مثال، خريداري محصوالت طرفداران محيط( كننده رفتارهاي مصرف - 3

 )كننده هاي مصرف كاهش مصرف انرژي و اصالح عادت

ي جمعيت حيات  براي مثال، ايجاد النه براي پرندگان، محاسبه( رفتارهاي اكوسيستمي - 4
  )وحش

براي مثال، كاهش اتالف در روند (ي تخصص و محل كار هستند  ساير رفتارهايي كه ويژه - 5
 .)2003، 1منرو( )ب انرژي و غيرههايي با مصرف مناس توليد، ايجاد وام مسكن براي خانه

  

                                           
1 Monroe 

ارتباط با
 طبيعت

دانش مربوط 
 به عمل

عملكرد
 حفاظت

 يدانش سيستم

 دانش اثربخشي
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  محيطي در محيط شخصي و عمومي پاسخ رفتارهاي زيست :2شكل 

  نگارندگان: منبع
  

هاي  اند به راههاي رفتارهاي پرمسئوليت كه در باال ذكر شده از آنجايي كه هر يك از مقوله
اكوسيستم خاص  كننده و توانند اجرا شوند، رفتارهاي مصرف مختلف و در شرايط گوناگون مي

گرايي و  كه رفتارهاي سياسي، عملحاليي شخصي هستند، در يك محل و رفتارهاي حيطه
ي رفتارهاي عمومي همراه با  كلي در حيطهطورزيست بهحمايت غيرفعال مربوط به محيط

تعداد زيادي از رفتارهاي پرمسئوليت مربوط به . تري قرار دارد تأثيرگذاري وسيع احتمال 
. اند ي عمومي نمايش داده شده ي شخصي و همچنين در حيطه در حيطه ،يستزمحيط

تأثيرگذاري   يمحيط هاي زيست ي مهم آموزش يك جنبه بنابراين، .)2009 2و تيدبال 1كرسني(
 تأثيرگذاري به وجود، براي اثبات اين اين با . بر رفتارهاي محيطي و پيوند با طبيعت است

  :كنيم اين سؤاالت را دنبال مي ،زيست هاي آموزش محيط ي برنامه وسيله
 گردي دارد؟ تأثيري در طبيعت زيست آيا آموزش محيط 

 زيست بر رفتارهاي محيطي با توجه به جنسيت در ارتباط هاي آموزش محيط اجراي برنامه
 با طبيعت تفاوتي وجود دارد؟

  
  شناسي تحقيق روش

زيست در هاي آموزش محيط اثربخشي برنامه ي تقريباً تجربي براي بررسي يك مطالعه
ي متوسطه  آموزان دوره محيطي در ارتباط با طبيعت، ميان دانش ي رفتارهاي زيست توسعه

جداسازي  ،هاي تحت آزمايش و كنترل شده آموزان دختر و پسر به گروه دانش. صورت گرفت
گرود استان گيالن بودند آموزان پسر و دختر شهر لن ي آماري اين پژوهش، دانش جامعه. شدند

                                           
1 Krasny  
2 Tidball 
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تصادفي براساس جنسيت  انتساب با اي طبقه گيري نمونه روش ي آماري از كه براي تعيين نمونه
نامه از  استفاده از پرسش. نفر انتخاب شدند 50) پسر و دختر(آموز كه از هر جنست  دانش 100

ي  زيست در توسعهمحيطهاي آموزش  تأثير برنامه گيري  كار رفته براي اندازهابزار اصلي به
سؤال مبتني بر  26گردي در اين پژوهش است كه شامل  محيطي در طبيعت رفتارهاي زيست
هاي مورد نياز براي درك  ها و گرايش منظور ايجاد مهارتها و توضيح مفاهيم به شناسايي ارزش

هايي  اليتچنين فعزيست پيرامون او و همهاي ميان انسان، فرهنگ و محيط و شناخت وابستگي
گردي است  زيست در طبيعتگيري و خودالقايي رفتاري مرتبط با كيفيت محيط اعم از تصميم

. ي متخصصان تأييد شد وسيلهاعتبار و صحت آن به وكه بر اساس طيف ليكرت طراحي گرديد 
 25( آموز نفر دانش 50ي آزمايشي با  ي يك مطالعه وسيلهنامه به قابليت اطمينان بخشي پرسش

 83/0ضريب كرونباخ برابر  ،با توجه به فرمول .مورد بررسي قرار گرفت) پسر 25ختر و د
براي تجزيه و . دهد قبول بودن ميزان پايايي ابزار گردآوري را نشان ميدست آمد كه قابل به

 t-testاز آزمون  SPSSافزار  توصيفي و استنباطي با كمك نرم  هاي آماري ها از روش تحليل داده
  . ده شداستفا
  

  تجزيه و تحليل
رفتار  در زيستهاي آموزش محيط تأثير برنامه  بررسي منظورپژوهش به اين هاي يافته

درصد  2/17هاي مورد مطالعه دهد كه ميانگين سن نمونه محيطي و پيوند با طبيعت نشان مي
كه براي هستند  از توابع شهرستان لنگرود) درصد 7/60( آموزان است و بيش از نيمي از دانش

ي علوم تجربي  ها در رشته درصد آن 34چنين ي تحصيل در اين مدارس حضور دارند و هم ادامه
هاي فوق اين پژوهش پاسخگوي دو سؤال زير  مشغول به تحصيل هستند؛ لذا با توجه به داده

  :است كه عبارتند از
  گردي دارد؟ تأثيري در طبيعت زيست آيا آموزش محيط

آموزان دختر و پسر پيش و پس از انجام تست  گروه تجربي دانش t-testن نتايج آزمو: 1جدول 
  زيستهاي آموزش محيط برنامه

  هاي تحقيق حاضر يافته: منبع

 ميانگين فراواني  متغير جنسيت
انحراف
 معيار

T p 

گروه كنترلي  مرد 25  0/13  8/5 3.4 P< **05/0  گروه آزمايشي 25  6/8 7/7 

 زن
گروه كنترلي 25  6/15 8/4 4.1 P< **05/0  9/5 1/10  25 آزمايشي گروه 

**sig ; α= 0/05
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، نتايج آزمون گروه تجربي دختران و پسران پيش و پس از انجام تست را نشان )1(جدول 
طور هاي مربوط به دختران و پسران در خارج از كالس درس، به دهد كه فعاليت مي

اين . و ارتباط با طبيعت گسترش يافته است ي رفتارهاي محيطي آميزي در حوزه موفقيت
  . هاي نشان داده شده در هر دو گروه اثبات شده است ي تفاوت وسيلهموضوع به

آموزان دختر و پسر دو  زيست بر رفتارهاي محيطي دانشهاي آموزش محيط اجراي برنامه
  گروه كنترلي و آزمايشي در ارتباط با طبيعت تفاوتي وجود دارد؟

  
هاي آزمايشي و كنترلي  آموزان دختر و پسر براي مقايسه بين گروه دانش t-testنتايج آزمون : 2جدول 

  زيستهاي آموزش محيط برنامه

  هاي تحقيق حاضر يافته:منبع
  

بيشتر از ) 0/9(آموزان پسر در گروه تحت آزمايش  ، متوسط دانش)2(با توجه به جدول 
كه دو گروه پيش ، اين نتيجه حاصل شد tبا اين وجود، براساس مقادير . بود) 7/7(گروه كنترلي 

     نتايج مشابهي نيز در مورد دختران . اند برابر ظاهر شده ،گرانه هاي مداخله از بيان استراتژي
) 1/10(برخالف آن كه ميزان متوسط براي دختران در گروه تحت آزمايش . دست آمدبه

توان گفت  يبنابراين، م. تفاوت چنداني نداشت tبود، مقادير ) 6/7(تر از گروه كنترلي  بزرگ
يكسان  ،از لحاظ ارتباط با طبيعت مورد مطالعه) تجربي و كنترلي(آموزان در هر دو گروه  دانش

  . هستند
  
  گيري و پيشنهادها نتيجه
 در زيستمحيط از حفاظت توسعه حال در و سوم جهان در كشورهاي بزرگ هاي چالش از

ي  توسعه عدالت، مهم يها لفهمؤ از زيستمحيط از حفاظت. گردي است ي طبيعت كنار توسعه
 زيستمحيط آلودگي و تخريب زيرا. شود مي محسوب كنوني جهان در جوامع پايدار و شكوفايي

از  پيشگيري در آموزش بحث به توجه بنابراين،. سازد مي وارد انسان به را ناپذيريجبران لطمات
كارگيري به .باشد گشاو راه مؤثر بسيار تواند مي زيستمحيط تخريب و محيطي زيست ليمسا

 ميانگين فراواني متغير جنسيت
انحراف
 معيار

خطاي
 استاندارد

T p 

 P> 05/0 1.28 8/1 6/5  0/9  25 گروه كنترلي  مرد
    1/7 7/7  25 گروه آزمايشي

 زن
  P>  05/0 1.16  5/1 9/5 1/10  25 نترليگروه ك

    7/6 6/7  25 گروه آزمايشي

sig ; α= 0.05 
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جوامع بشري امروز است، در كننده تغيير نظر يك عمل ايجادزيست كه بهآموزش محيط
منظور هاي علمي به دردسر از داده از منابع طبيعي براي يك هماهنگي بيرا تر  استفاده عقالني

قدر كافي ارضا هكه نيازهاي بشر بطوريهب ،كند ميآموزش ايجاد  مرزهاي پايدارتري بين علم و
  .)2011، 1سابو( گرددبدون اينكه مسبب اختالل در طبيعت  ،شود

 محيطي هاي آموزش زيست دهد، وقتي كه برنامه هاي اين پژوهش نشان مي يافته
تفاوت . افتد اي اتفاق مي محيطي بهبوديافته پذيرد رفتار زيست انجام مي) هاي علمي گردش(

ت و پس از آن در ميان دختران نسبت به پسران رفتاري بين وضعيت پيش از انجام تس
ي اين است كه تفاوت جنسيت  دهنده وجود اين، تحليل نتايج نشانبا. گيرتر است چشم
خوبي پياده شود، هر دو جنس به ي اثربخشي روش نيست و هنگامي كه روش به كننده تعيين

  . محيطي جذب خواهند شد سمت رفتارهاي زيست
هاي مختلف و شامل  زيست با دورههاي آموزش محيط ليل از برنامهحال، در يك تحهربه

نمايد و شناسايي اين  تجارب تكرار شده، اثرات مثبتي را بر روي پيوند با طبيعت ايجاد مي
زيست در هاي آموزش محيط تواند سبب بهبود برنامه ثر در مطالعات بيشتر، ميؤهاي م برنامه

      هاي زيادي رفتار محيطي و دانش را  مدل. ي شودگرد خصوص پيوند با طبيعت و طبيعت
بنابراين، . گيرند نظر ميتأثيرگذار پيوند با طبيعت و رفتار موافق محيطي در عنوان يك فاكتور به
محيطي در خارج از كالس درس و اجراي آن در محيط  هاي آموزش زيست يند برنامهآفر

طور فعال وآگاهانه به كند تا به ان را تشويق ميآموز هاي يادگيري كه دانش طبيعي، با فعاليت
طور مثبت بر روي طبيعت رسيدگي كنند و به يك شهروند فعال با رفتار مسئوالنه كه به

ها و طبيعت  گذارند و ارتباط تنگاتنگي بين آن تأثير مي زيست طبيعي و محيط زندگي محيط
  .شود ثر واقع ميؤايجاد گردد، م

  
  منابع

 استان در ي اكوتوريسم توسعه مستعد نواحي سنجي امكان .)1384( عيلاسما پارسايي، )1
 انساني علوم دانشكده طبيعي، ارشد جغرافياي ي كارشناسي نامهپايان ،و بويراحمد كهكيلويه
 .مدرس تربيت دانشگاه

تقي براهني، ي محمد ، ترجمهزمينه روانشناسي هيلگارد .)1389(اتكينسون، ريتال  )2
 .رشدانتشارات : تهران

                                           
1 Sabo 
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گردشگري  ي توسعه راهكارهاي .)1385( داود مهدوي، و الدينعبدالرضا ركن افتخاري،  )3
 علوم مدرس ي نامه فصل ،كوچك لواسان دهستان SWOT:مدل  از استفاده با روستايي
 .30- 1 :1385تابستان  ،45ي، شمارهانساني

 هاي جاذبه نقش .)1387( سراقي، عيسي؛ ملكي، حسين و ابوالفتحي، داريوش )4

 علوم ي نشريه، SWOTمدل  بر كيدأبا ت نهاوند ي گردشگري توسعه در اكوتوريستي

 .169- 133 :11ي  ، شمارهجغرافيايي
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