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 چکیده
-این مقاله به بررسی تأثیر آموزش محیط زیست مبتنی بر تئوري ارتباط
-گرایی بر میزان یادگیري مفاهیم محیط زیستی و ارتباط با طبیعت دانش

پردازد. روش پژوهش در این مطالعه، شبه ابتدایی میآموزان پایه ششم 
باشد که با استفاده آزمایشی با پیش آزمون ـ پس آزمون و گروه کنترل می

آموزان دختر پایه نفر از دانش 55اي تصادفی، تعداد گیري خوشهاز نمونه
ششم ابتدایی ناحیه سه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 

ب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار انتخا 94-93
گیري متغیرها، آزمون محقق ساخته یادگیري و همچنین گرفتند. ابزار اندازه

) بود. روایی 2009مقیاس استاندارد ارتباط با طبیعت نسبیت و همکاران (
نفر  5گیري متغیرها در دو بعد روایی محتوایی و صوري، توسط ابزار اندازه

متخصصان و پایایی ابزار یادگیري با استفاده از روش آزمون مجدد و از 
محاسبه ضریب همبستگی قابل قبول، و پایایی پرسشنامه نیز به روش 

ها در حد آلفاي کرونباخ با در نظر گرفتن میزان ضریب همسانی درونی داده
یل ها با استفاده از تحلخوبی برآورد و تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده

دهد که کوواریانس، با در نظر گرفتن متغیر کمکی (پیش آزمون)، نشان می
گرایی نسبت به روش مرسوم مدارس، بین آموزش مبتنی بر تئوري ارتباط

)، و ارتباط با Sig=008/0بر میزان یادگیري مفاهیم محیط زیستی (
)، دانش آموزان تفاوت معناداري وجود دارد و روش Sig=000/0طبیعت (

 باشد. گرایی مؤثرتر میتباطار
 

گرایی، ارتباط با طبیعت، زیست، ارتباطمحیط :کلیديهايواژه
 مفاهیم محیط زیستی.

Abstract 
This paper investigates the effects of environmental 
education based on Connectivisim Theory on sixth 
elementary school graders’ environmental learning 
concepts and their contact with nature. The 
methodology used in this paper is quasi-
experimental with pretest, posttest and control 
group. Using random cluster sampling method, a 
total of 55 female sixth graders from Kermanshah 
Third Education District in 93-94 academic year 
were selected and randomly assigned to experiment 
and control groups. The variables were measured 
using a learning verified test and the standard scale 
was in contact with nature by Nisbett et al (2009). 
Validity of measurement tools was confirmed by 
five experts and reliability of measurement tools 
was ruled admissible, using re-test and calculating 
correlation coefficient while the reliability of 
questionnaires was confirmed by Cronbach Alpha 
given internal consistency coefficient of data. 
Analysis of data using covariance analysis given the 
auxiliary variables (pretest) suggests that there is a 
significant difference between Connectivisim-based 
education and the conventional educational methods 
in schools in terms of learning environmental 
concepts (sig=0.008) and contact with nature 
(sig=0.000) which indicates the Connectivisim 
method, is more effective. 
Keywords: Environment, Connectivisim, Contact 
with Nature, Environmental Concept. 
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 مقدمه
رویه از برداري بیامروزه با رشد سریع جمعیت و به دنبال آن، افزایش بهره

هاي محیط زیستی، منابع طبیعی و نیز رشد و گسترش صنایع، آسیب
ها هنوز تبدیل به یکی از مشکالت عمده زندگی ما گردیده است و انسان

). Erzengin & Teke, 2013دهند (رسانی ادامه میبه این آسیب
اي است که متخصصان مشکالت محیط زیستی در جهان امروز به گونه

نامند می» حالت فشار بیش از حد و سقوط«محیط زیست آن را 
)Brown, 2008 مسائل محیط زیستی ).  بنابراین باید اذعان نمود که

مرحله حساسی شده است. شاهد این مدعا،  در سراسر جهان وارد
فجایع محیط زیستی نظیر سونامی، زمین لرزه، مشکل الیه ازن، 

هاي گوناگون هاي اسیدي، گرم شدن کره زمین و آلودگیباران
). همچون بسیاري از نقاط lateh & Muniandy, 2010( است

ها حرانهاي محیط زیستی در ایران نیز یکی از شدیدترین بجهان، بحران
 ).Meiboudi et al, 2013در جهان شناخته شده است (

-دانش محیطتقویت ، تغلبه بر این مشکالهاي یکی از راه       
است که مزایاي حفظ هایی ها و فعالیتاز طریق برنامه افراد،زیستی 

 کشندو نگهداري از محیط زیست را براي افراد به تصویر می
)Abdullah & Halim, 2010; Farrokhian et al, 2013 .(

بنابراین باید به مقوله آموزش بیشتر پرداخته شود و افراد جامعه را نسبت به 
-زیستی بنیاديآموزش محیطاین موضوعات آگاه و حساس نمود، چرا که 

ترین ترین شیوه در حفاظت محیط زیست بوده و هدف آن یافتن مناسب
ساختاري است ها و اجراي تو بهترین شیوه ارائه مطالب و نحوه فعالی

ارتقاء آگاهی هاي محیط زیستی در سطح جامعه است  سازکه زمینه
)North american association for environment, 2011 .(

توان گفت که آموزش و یادگیري اولین قدم در حفظ بر این اساس می
 ). BahrehBar et al, 2013محیط زیست است (
از سوي سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی  1زیستآموزش محیط

(یونسکو) به عنوان یک فرایند یادگیري تعریف گردیده است  2ملل متحد
هاي مرتبط به آن زیست و چالشکه آگاهی و دانش افراد را درباره محیط

ها را ها و تخصص الزم براي مواجهه با چالشدهد و مهارتافزایش می
گیري تعهداتی که سبب شکلگسترش داده و نگرش، انگیزش و 

 دهدشوند، را پرورش میتصمیات آگاهانه و عمل مسئوالنه می
)Abd El-Salam et al, 2009 .(زیست، هدف از آموزش محیط

زیست اي است که با کسب دانش مربوط به محیطتربیت افراد به گونه
و مشکالت مربوط به آن، از چگونگی حل این مسائل آگاه  3بیوفیزیکی

1. Environmental Education  
2. United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) 
3. Biophysical  

هاي مرتبط با حل این مسائل، انگیزه پیدا کنند شوند و براي انجام فعالیت
)Stapp et al, 1969 .(زیستی در ایران از هاي محیطاهمیت آموزش

شرایط خاصی برخوردار است، چون بر اساس مطالعات موجود یکی از 
زیست در ترین مشکالت و موانع موجود در عرصه حفاظت از محیطمهم

هاي اجتماع است ود آگاهی و اطالعات کافی در میان تمامی الیهایران، نب
)Ramazani GhavamAbadi, 2012; Hamidian, 2011 .(

هاي اخیر سعی شده است تا در مدارس به آموزش با این وجود که در سال
زیست در اي شود و آموزش حفاظت از محیطزیست توجه ویژهمحیط

-ما در بسیاري موارد، ناکارآمدي روشهاي درسی بگنجد، امحتواي برنامه
هاي آموزشی، به سبب عدم انسجام کافی و نیز عدم کاربرد رویکردهاي 

کارگیري اصولی، نتوانسته است نتایج مثمرثمري به بار آورد. لذا به
زیستی، همواره بخشی از هاي محیطرویکردهاي نوین در ارائه آموزش

است. امروزه با رشد و گسترش هاي پژوهشگران این حوزه بوده دغدغه
هاي آموزش و یادگیري، که در بسیاري از ها و عوض شدن شیوهفناوري

گنجد، این اعتقاد شکل گرفته هاي موجود نمیموارد در چارچوب نظریه
هاي درس محدود نبوده و همه ما در است که آموزش هرگز به کالس

-ایم و یاد مید گرفتهدرون، بیرون، قبل یا بعد از سیستم آموزش رسمی یا
). با در نظر گرفتن این واقعیت، که مشکالت Bell, 2010گیریم (

محیط زیستی منشأ اجتماعی دارند و یک فرد به تنهایی مسبب ایجاد این 
)، و اینکه حفظ و حراست محیط Kalof, 1996مشکالت نیست (

زیست یک مبحث انسانی ـ اجتماعی است که فقط در صورت عزم 
تواند به نتایج مثبت منجر شود، بنابراین آموزش در این حوزه، عمومی می

نیازمند به کارگیري روشهایی است که مبتنی بر یادگیري اجتماعی ـ 
  ارتباطی باشند.

تواند پاسخگوي نیازهاي مطرح هاي یادگیري که مییکی از نظریه       
لین بار در است و او 4گراییشده باشد، یادگیري مبتنی بر تئوري ارتباط

» 5نظریه یادگیري براي عصر دیجیتال«اي با عنوان در مقاله 2004سال 
مبناي معرفت )؛ وي Plon, 2003ارائه گردید ( 6از سوي زیمنس

» 8دانش ارتباطی«تحت عنوان  7شناختی این نظریه را از کارهاي دوانز
ارتباط گرایی بر پایه ). Eskandari et al, 2011اقتباس کرده است (

دانش ارتباطی شکل گرفته است و آن را استفان دوانز (عضو شوراي ملی 
) تبیین و معرفی کرده است. به اعتقاد او تقسیم نسبی 9پژوهش کانادا

هاي دانستن یا کسب دانش، به دو گونه کمی و کیفی ناصحیح به شیوه
هاي متداول ها، نگرشرسد و اخیراً به طور اخص با توسعه فناورينظر می

4. Connectivism  
5. Learning Theory for the Digital Age  
6. Siemens  
7. Downes  
8. Connective Knowledge  
9. National Research Council Canada 
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) 2005یادگیري مورد سؤال قرار گرفته است. به اعتقاد زیمنس ( به
دانش به صورت نمایی (تشریحی) رشد یافته و بیشتر حالت غیررسمی و 

). این بدین معناست که Rezaei et al, 2011پویا پیدا کرده است (
هاي درس خارج گردیده و سهم آنچه ما در دانش از انحصار کالس

گیري از فناورهاي ارتباطی، یاد ورت سنتی یا با بهرهارتباطات روزمره به ص
هاي رسمی است. در بیان اصول اساسی این گیریم، بیشتر از آموزشمی

. یادگیري و 1داند: ) هشت اصل را مهم می2004نظریه، زیمنس (
. یادگیري فرایند ارتباط 2ها استوارند؛ دانش بر انواع گوناگونی از دیدگاه

تواند در . یادگیري می3منابع اطالعات است؛ هاي ویژه یا گره
. توانایی براي یادگیري 4سازوکارهاي غیرانسانی نیز وجود داشته باشد؛ 

. گسترش و حفظ 5دانیم؛ می اکنونتر است از آنچه ما مهم
. توانایی دیدن 6ارتباطات براي یادگیري مداوم، بسیار حیاتی است؛ 

هاي ها و مفاهیم از مهارتهارتباط بین زمینه دانشی مختلف، اید
. به روز بودن و دریافت اطالعات دقیق، هدف هر 7اساسی است؛ 

. تصمیم درباره یادگیري، خود فرایند 8فعالیت یادگیري است و 
 ). Siemens, 2004( یادگیري است

-زیست و مسائل محیطدر بررسی مبانی تجربی در حوزه محیط
زیستی، هاي محیطنگرشزیستی، زیستی، چهار مبحث دانش محیط

زیستی و چگونگی ارتباط ما با طبیعت بیش از مباحث رفتارهاي محیط
بررسی مطالعات موجود در حوزه آموزش اند. دیگر، مورد توجه قرار گفته

محیط زیست به منظور ایجاد نگرش و به دنبال آن تغییر رفتار نسبت به 
د و نقیض را گزارش اي موارد، ضمحیط زیست، نتایج متفاوت و در پاره

-اند که دانش محیطاند، درحالیکه بسیاري از مطالعات نشان دادهنموده
 گیري نگرش مثبت، نسبت بهساز اساسی براي شکلزیستی یک پیش

برخی عقیده دارند که ). Kaiser et al, 1999( محیط زیست است
تغییر تواند سبب زیستی افراد نمیهاي محیطتنها افزایش سطح آگاهی

 ,Pooley & Psych( زیست شودنگرش و رفتار آنان نسبت به محیط
) و نیز دانش و نگرش معموالً پیوند ضعیفی با تغییر رفتار دارند 2000

)Kollmus & Agyeman, 2002; Saunders et al, 2006 ،(
ها فاکتوري تعیین کننده در دستیابی به اهداف حفاظت از ولی نگرش

)، همچنین Martin-Lopez et al, 2007محیط زیست هستند (
زیست، تا حد ایجاد نگرش مثبت در افراد یک جامعه نسبت به محیط

-هاي حفاظت از محیطتواند به بهبود میزان اثربخشی برنامهزیادي می
ضمن اینکه ارتباط با )؛ Price et al, 2009زیست، کمک نماید (

زیستی است کننده رفتارهاي محیطبینیترین پیشطبیعت، مهم
)Mokhtari MalakAbadi et al, 2014 .( 

پژوهشگران همواره درصدد کشف بر اساس نتایج متفاوت موجود، 
اند، تا بتواند ضمن افزایش سطح هایی از آموزش بودهو اجراي شیوه

-زیستی افراد، نگرش و رفتار آنها را نیز نسبت به محیطهاي محیطآگاهی

هاي رفتاري بر این تأکید دارند که یرا نظریهتأثیر قرار دهد. ززیست تحت
که طوريهاست. بهها، باورها و نگرشتأثیر ارزشرفتار انسان تحت

-ها، اخالق و باورهاي فرد به شدت بر تصمیم و عمل وي تأثیر میارزش
). بر این اساس این مطالعه با هدف Simon-Brown, 2004گذارند (

گرایی بر ارتقاء مبتنی بر تئوري ارتباطتعیین میزان اثربخشی آموزش 
آموزان پایه ششم ابتدایی شکل سطح یادگیري و گرایش به طبیعت دانش
 گرفت و بدین منظور دو فرضیه مطرح شد.

گرایی بر میزان یادگیري زیست مبتنی بر تئوري ارتباط. آموزش محیط1
 اشد. بآموزان پایه ششم ابتدایی مؤثر میزیستی دانشمفاهیم محیط

گرایی بر میزان ارتباط با زیست مبتنی بر تئوري ارتباط. آموزش محیط2
 .استآموزان پایه ششم ابتدایی مؤثر طبیعت دانش

 
 هامواد و روش

باشد. در مرحله اول به طراحی آموزشی این مطالعه شامل دو مرحله می
براي اي جلسه 10گرایی پرداخته شده و یک طرح مبتنی بر تئوري ارتباط

آموزش مفاهیم محیط زیستی شامل (بازیافت، گیاهان، جانوران، هوا، آب، 
گرایی نگاشته شد. و در مرحله دوم با اجراي زباله) مبتنی بر تئوري ارتباط

عملی طراحیِ صورت گرفته در محیط یادگیري، اثربخشی آن بر میزان 
آموزان یادگیري مفاهیم محیط زیستی و میزان ارتباط با طبیعت دانش 

مورد مطالعه، ارزیابی گردید. بخش اول این مطالعه را با توجه به طراحی 
آموزشی باید در گروه مطالعات تولیدي قلمداد نمود و بخش دوم مطالعه را 

آزمایشی از نظر هدف کاربردي و در شیوه و روش اجرا، جزء مطالعات شبه
جامعه آماري این  با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل، قلمداد نمود.

مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه سه 
هاي و نمونه 93-94آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 

یافته به روش نفر است که از دو کالس از پیش سازمان 55آماري تعداد 
از اي تصادفی انتخاب، و به صورت انتساب تصادفی در هر یک خوشه
گیري متغیرهاي مورد اند. ابزار اندازههاي آزمایش و کنترل قرار گرفتهگروه

مطالعه آزمون محقق ساخته یادگیري مفاهیم محیط زیستی بر اساس 
سؤالی متناظر براي پیش  32اهداف رفتاري آموزشی به تعداد دو گروه 

نسبیت و همکاران » ارتباط با طبیعت«آزمون و پس آزمون و مقیاس 
سطحی لیکرت  5سؤال در طیف  20) بود. این مقیاس داراي 2009(
است و شامل سه خرده مقیاس » 5کامالً موافقم=«تا » 1کامالً مخالفم=«

(احساس خود، دورنما و دیدگاه جهانی نسبت به طبیعت و تجربه فیزیکی 
ها در ارتباط با طبیعت) است. این پرسشنامه با چندین نمونه از آزمودنی

) بود. 912/0آزمایش گردید. و داراي همسانی درونی باالیی (تنظیم و 
نفر از  5روایی آزمون محقق ساخته یادگیري نیز با استفاده از نظر 

متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از شیوه بازآزمایی در یک فاصله 
) تعیین 813/0روزه و محاسبه ضریب همبستگی معادل ( 15زمانی 
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ها در قالب آماره توصیفی (میانگین، انحراف یل دادهگردید. تجزیه و تحل
هاي استنباطی آزمون تحلیل ها) و آمارهمعیار، و تفاضل میانگین

 کوواریانس انجام گرفت.
 

  هایافته
گرایی بر در این پژوهش چون تأثیر آموزش مبتنی بر تئوري ارتباط

دانش  10میزان ارتباط با طبیعت«یادگیري مفاهیم محیط زیستی و 
اي گیري که از نوع فاصلهبررسی شده، با توجه به مقیاس اندازه» آموزان

است و نوع روش پژوهش، که به شیوه شبه آزمایشی با پیش آزمون ـ 
ها از تحلیل کوواریانس پس آزمون و گروه کنترل است، براي تحلیل داده

-دا مفروضهاستفاده گردید. براي استفاده از این آزمون الزم است که در ابت
 هاي آن مورد بررسی قرار گیرد.

: نکته مهمی که در هاهمگنی ضرایب رگرسیونی و همگنی واریانس
ها و همگنی تحلیل کوواریانس باید به آن توجه شود فرض همگنی شیب

-باشد و در صورتی که فرض خطی بودن یا همگنی شیبها میواریانس
کوواریانس صحیح ) رعایت نشود، نتایج bرگرسیون (ضرایب  هاي

ها برقرار خواهد بود که میان متغیر نخواهد بود. زمانی فرض همگنی شیب
ها) و متغیر وابسته (در این پژوهش کمکی (در این پژوهش پیش آزمون

هاي آزمودنی) برابري حاکم ها) در همه سطوح عامل (گروهپس آزمون
و همگنی ها باشد. بنابراین در اولین گام تحلیل، فرض همگنی شیب

 گیرد.واریانس مورد آزمون قرار می
 

 
-، همگونی شیب1هاي ارائه شده در جدول شماره با توجه به نتایج تحلیل

هاي لون براي هیچیک از هاي رگرسیونی و همچنین همگنی واریانس
هاي متغیرهاي مورد مطالعه معنادار نبود. به عبارتی فرض همگنی شیب

مطالعه ها در متغیرهاي مورد رگرسیونی و همچنین همگنی واریانس
 باشد.برقرار و استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مجاز می

 

10. Nature Relatedness 

گرایی بر میزان : آموزش محیط زیست مبتنی بر تئوري ارتباط1فرضیه 
 آموزان پایه ششم ابتدایی تأثیر دارد.زیستی دانشیادگیري مفاهیم محیط

 
ها شود مقایسه عملکرد گروهمشاهده می 2در جدول شماره همانطور که 

ها نشان آزمون با تأکید بر ستون تفاضل میانگینآزمون و پسدر پیش
آزمون، تفاضل نمرات دو گروه، با برتري گروه دهد با اینکه در پیشمی

آزمون با برتري نمرات گروه ) شده، اما در پس-04/1کنترل، منفی (
 ) گردیده است. 13/0آزمایش این تفاضل مثبت (

 
 

  
براي گروه آزمایش و  Fشود نسبت مشاهده می 3که در جدول همانگونه 

-از لحاظ آماري معنادار می P>05/0است و در سطح  69/7کنترل برابر 
گیرد. الزم به توضیح باشد. بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار می

است. این موضوع  129/0است که میزان ضریب تأثیر براي گروه برابر 
درصد واریانس یادگیري مفاهیم  13است که در حدود دهنده آن نشان

زیستی دانش آموزان گروه آزمایش اختصاصاً توسط اعمال شیوه محیط
 گرایی) قابل تبیین است. آموزشی (آموزش مبتنی بر تئوري ارتباط

 

گرایی بر میزان زیست مبتنی بر تئوري ارتباطآموزش محیط .2فرضیه 
 پایه ششم ابتدایی تأثیر دارد. آموزانارتباط با طبیعت دانش

 هاهاي رگرسیونی و همگنی واریانسنتایج آزمون فرض همگنی شیب. 1جدول 
 

 متغیر
 هاهمگنی واریانس هاهمگنی شیب

سطح  Fمقدار 
 معناداري

سطح  Fمقدار 
 معناداري

 883/0 022/0 174/0 898/1 یادگیري 

 430/0 632/0 194/0 74/1 ارتباط با طبیعت

 
و  آزمونزیستی در پیشهاي توصیفی یادگیري مفاهیم محیطشاخص .2جدول 

 هاآزمون گروهپس
انحراف  میانگین گروه آزمون متغیرها

 معیار
تفاضل 
 هامیانگین

یادگیري 
مفاهیم 
محیط 
 زیستی

پیش 
 آزمون

 7/2 08/11 آزمایش
04/1- 

 04/2 12/12 کنترل
پس 

 آزمون
 99/1 69/14 آزمایش

13/0 
 91/1 56/14 کنترل

   باشدمی 20ها از میانگین

-آزمون یادگیري مفاهیم محیطخالصه تحلیل کوواریانس نمرات پس .3جدول 
 زیستی دو گروه

ضریب 
 منبع تغییر Sig F تأثیر

691/0 000/0 09/116 
 کوواریانس (پیش آزمون)

129/0 008/0 69/7 
 گروه
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-آموزان در پیشهاي توصیفی میزان ارتباط با طبیعت دانششاخص .4جدول 
 آزمونآزمون و پس

انحراف  میانگین گروه آزمون متغیرها
 معیار

تفاضل 
 هامیانگین

ارتباط با 
 طبیعت

پیش 
 آزمون

 58/15 69/62 آزمایش
41/3 

 42/49 28/59 کنترل
پس 

 آزمون
 36/20 73/75 آزمایش

59/5 
 77/38 14/70 کنترل

   باشدمی 100ها از میانگین

 
شود مقایسه عملکرد مشاهده می 2همانطور که در جدول شماره 

آزمون با تأکید بر ستون تفاضل آزمون و پسها در پیشگروه
دهد که با وجودي که در پیش آزمون، تفاضل ها نشان میمیانگین

) شده، اما در 41/3نمرات دو گروه، با برتري گروه آزمایش، مثبت (
) 59/5پس آزمون با برتري نمرات گروه آزمایش این تفاضل مثبت (

 گردیده است. 
 

 آزمون ارتباط با طبیعت دو گروهخالصه تحلیل کوواریانس نمرات پس. 5جدول 

 منبع تغییر Sig F ضریب تأثیر

 کوواریانس (پیش آزمون) 46/263 000/0 835/0

 گروه 24/17 000/0 249/0

 
براي گروه  Fشود نسبت مشاهده می 5همانگونه که در جدول        

از لحاظ آماري  P>05/0است و در سطح  24/17آزمایش و کنترل برابر 
گیرد. الزم به می باشد. بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید قرارمعنادار می

است. این  249/0توضیح است که میزان ضریب تأثیر براي گروه برابر 
درصد واریانس ارتباط با  25دهنده آن است که در حدود موضوع نشان
آموزان گروه آزمایش اختصاصاً توسط اعمال شیوه آموزشی طبیعت دانش

 گرایی) قابل تبیین است.(آموزش مبتنی بر تئوري ارتباط
  

  گیري بحث و نتیجه
این پژوهش با هدف کلی بررسی تأثیر آموزش محیط زیست مبتنی بر 

گرایی بر میزان یادگیري و ارتباط با طبیعت دانش آموزان تئوري ارتباط
پایه ششم ابتدایی انجام گرفت. نتایج این مطالعه در بررسی دو فرض 

گرایی رتباطمطرح شده در پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر تئوري ا
 آموزان مورد مطالعه و زیستی دانشبر میزان یادگیري مفاهیم محیط

 همچنین میزان ارتباط با طبیعت آنان، مؤثرتر از شیوه سنتی بود. به عبارتی
نتایج این مطالعه بیانگر آن است که آموزش به شیوه مشارکتی مبتنی بر 

چهره و ارتباطات مبتنی بر گیري از دو شیوة ارتباط چهره به ارتباط با بهره
تواند سبب ارتقاء سطح ها در فرایند آموزش و یادگیري، میفناوري
هاي محیط زیستی افراد، نگرش آنان و به تبع آن گسترش و غنی آگاهی

شدن ارتباط آنان با طبیعت گردد. نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش کایرز 
)، پرایس و 2007( )، مارتین لوپز و همکاران1999و همکاران (

)، همسو 2014) و مختاري ملک آبادي و همکاران (2009همکاران (
)، کولماس و 2000است و با نتایج حاصل از پژوهش پوالي و سایک، (

 غیر همسو است. )، 2006)، ساندرز و همکاران (2002و آگیمان (
-طاین مطالعه سبب افزایش درك ما از اثربخشی کاربرد تئوري ارتبا       

زیستی است. در تبیین کلی نتایج حاصل گرایی در آموزش مفاهیم محیط
توان چند توضیح ارائه نمود. از جمله اینکه، آموزش مبتنی بر تئوري می

گرایی، آموزش مبتنی بر مشارکت و همکاري است. در رابطه با ارتباط
کنند و توانند مسائل بسیار پیچیده را حل آموزان میمقوله همکاري، دانش

-اي برسند که اگر تنها بودند، از پس آن بر نمیتر به نتیجهخیلی راحت
). ضمن اینکه در آموزش مبتنی Kolodner & Nagel, 1999آمدند (

گرایی، منابع یادگیري متنوع و در دسترس کلیه افراد است به بر ارتباط
نابع اي که در هر زمان و هر مکان به این منابع دسترسی دارند. مگونه

آموزان مورد مطالعه در این پژوهش شامل محتواي کتاب آموزشی دانش
هاي اینترنتی، فیلم، عکس، محیط آموزشگاه، محیط پارك درسی، سایت

زیستی را یا هاي در دسترس بوده و بسیاري از مشکالت محیطو خیابان
به صورت مستقیم و یا به صورت نیمه مجسم دیده و مورد بحث قرار 

ها، هم براي معلم و هم براي گذاري یادگیريد. زمینه به اشتراكانداده
هاي صورت گرفته یادگیرندگان در هر زمان و مکانی فراهم است. آموزش

آموزان نبوده است در این مطالعه یک جانبه و فقط از سوي معلم به دانش
 آموزانها، دانشآموزان با سایر همکالسیبلکه تعاملی چندسویه بین دانش

آموزان با محتوا، آموزان و مجموعه معلمان و دانشبا معلم، معلم با دانش
در جریان بوده است. همچنین موضوعاتی براي ارائه به فراگیران ارائه 

این گردید که بتوانند یادگیري خود و دیگران را به چالش بکشند. 
-اند که با متن زندگی دانشاي انتخاب و ارائه شدهموضوعات به گونه

آموزان مرتبط و ملموس بوده است. از جمله مباحث مورد بررسی، وضعیت 
ها در داخل شهر، یا وضعیت ریزگردها و ... بوده است که هر روزه زباله

 اند.آموزان به صورت مستقیم با آنها در ارتباطدانش
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