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چکیده	
یادگیــری مشــارکتی یکــی از رویکردهــای نویــن یادگیــری اســت کــه در 
برخــی نظام هــای آموزشــی جایگزینــی بــرای پایــان دادن بــه حاکمیــت 
ــارکتی را  ــری مش ــع یادگی ــت. در واق ــده اس ــناخته  ش ــنتی ش ــای س روش ه
اعتـــدال در بـاهـــم کـــارکردن، باهــم ســاختن، یادگیــري باهــم، تغییر باهـــم 
ــگارش ایــن  ــد. هــدف از ن ــه رشــد یکدیگــر می دان ــعه دادن و کمــک ب و توسـ
ــه بررســی اثربخشــی یادگیــری مشــارکتی )روش جیگســاو( در نگــرش  مقال
و رفتــار مســئوالنه محیط زیســتی در اقامتگاه هــای منتخــب بخــش بســطام 
اســت. بدیــن منظــور، طــی پژوهشــی نیمه آزمایشــی بــا پیش آزمــون ـ 
ــردی  ــای بوم گ ــان اقامتگاه ه ــر از کارکن ــی نف ــرل، س ــروه کنت ــون و گ پس آزم
منتخــب بخــش بســطام شهرســتان شــاهرود به صــورت نمونــه در دســترس 
انتخــاب شــدند کــه تابه حــال هیچ گونــه آموزشــی ندیــده بودنــد. نتایــج 
ــه  ــاو، در مقایس ــوی جیگس ــا الگ ــارکتی ب ــری مش ــه یادگی ــد ک ــان می ده نش
ــا یادگیــری ســنتی، در نگــرش و رفتــار مســئوالنه محیط زیســتی کارکنــان  ب

ــت. ــوده اس ــر ب ــطام اثربخش ت ــش بس ــب بخ ــای منتخ اقامتگاه
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مقدمه
ــب  ــه اغل ــی ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــت اس ــه محیط زیس ــته ب ــتایی وابس ــگری روس ــای گردش ــای اقامتگاه ه فعالیت ه
ــت در  ــه طبیع ــته ب ــذاب وابس ــرد و ج ــای منحصربه ف ــه در محیط ه ــب تجرب ــال کس ــه دنب ــتایی ب ــگران روس گردش
ــرای بقــا و توســعه  اقامتگاهــای روســتایی اند)Torabi et al., 2019( بنابرایــن ایجــاد و حفــظ محیــط جــذاب و ســالم ب

 .)Sharpley, 2009; Zhao et al., 2018( ایــن اقامتگاه هــا ضــروری اســت
اقامتگاه هــای گردشــگری مهم تریــن مصرف کننــدۀ انــرژی و تولیدکننــدۀ زبالــه در مقاصــد گردشــگری روســتایی اند 
 .)Choi et al., 2019; Okumus et al., 2019( کــدر صــورت نبــود مدیریــت پایــدار، مانعــی بــرای توســعه خــود خواهنــد شــد
ــرای بهینه ســازی پتانســیل  ــر ایــن نظــر اســت کــه پایــداری زیســت محیطی پیش شــرط الزم ب شــارپلی )2009( ب

توســعه گردشــگری اســت.
کیــل و همکارانــش )2014( بــر ایــن نظرنــد کــه بهبــود نگــرش و رفتــار مســئوالنه محیط زیســتی در ایــن اقامتگاه هــا 
ــاز  ــتی نی ــای محیط زیس ــه راهبرد ه ــا ب ــن اقامتگاه ه ــن ای ــود؛ بنابرای ــر می ش ــت منج ــت از محیط زیس ــه حفاظ ب

دارنــد تــا بتواننــد نگــرش و رفتــار مســئوالنه محیط زیســتی خــود را بهبــود بخشــند.
برخــی از محققــان بــر ایــن نظرنــد کــه آموزش هــای محیط زیســتی نگــرش افــراد بــه محیط زیســت را تغییــر خواهــد 
ــان  ــه ذی نفع ــگری ب ــت گردش ــتی در صنع ــای محیط زیس داد )Hsu, 2004; Short, 2009; Streimikiene, 2015(. آموزش ه
امــکان می دهــد تــا بــا بررســی مســائل محیط زیســتی، مشــارکت در حــل مســائل و بــرای بهبــود محیط زیســت اقدام 
کننــد )Lai & Wang, 2013; Mayer & Alexander, 2016(. بنابرایــن، افــراد بــا آموزش هــای محیط زیســتی درک عمیق تــری 
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 محیط زیستی کارکنان اقامتگاه های بوم گردی
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ــزه و  ــد و انگی ــت می آورن ــتی به دس ــائل محیط زیس از مس
و  آگاهانــه  تصمیم گیری هــای  بــرای  الزم  مهارت هــای 
Cheng & Wu, 2015; McKenzie-( مســئوالنه پیــدا می کننــد
Mohr, 2011(. امــا برخــی دیگــر از مطالعــات نشــان می دهــد 

کــه اگاهــی زیســت محیطی به تنهایــی بــر نگــرش و رفتــار 
زیســت محیطی در فعالیت هــای گردشــگری تأثیرگــذار 
 Kil et al., 2014; Lee & Jan, 2015; Uzun &( بــود  نخواهــد 
Keles, 2012(. در ایــن خصــوص نــورگارد )2006( اســتدالل 

ــه  ــت ک ــردی نیس ــش ف ــدان دان ــئله فق ــه مس ــد ک می کن
محیط زیســت  مســائل  دربــارۀ  عمومــی  اقــدام  مانــع 
ــه از  ــت ک ــی اس ــائل روانی ـ اجتماع ــه مس ــود، بلک می ش
ــن  ــب، ممک ــن ترتی ــد. بدی ــری می کن ــدام جلوگی ــن اق ای
ــتی  ــی محیط زیس ــار حام ــی، رفت ــش آگاه ــا افزای ــت ب اس

افــراد مــورد توجــه قــرار نگیــرد.
بــا ایــن حــال، شــوارتز )1977( بــر ایــن نظــر اســت 
یادگیــری  در  مختلــف  آموزشــی  شــیوه های  کــه 
می گذارنــد. متفاوتــی  تأثیــرات  مشــارگت گنندگان 
قــرار  توجــه  مــورد  کــه  آموزشــی  از شــیوه های  یکــی 
 Lai & Wang, 2013;( اســت  مشــارکتی  یادگیــری  گرفتــه 
Mayer & Alexander, 2016(. در واقــع روش هــای آموزشــی 

جایــگاه  فعــال  یادگیرنــدۀ  و  فعــال  یادگیــری  فعــال، 
یافتــه  ویــژه اي در مباحــث آموزشــی زیســت محیطی 
ــد  ــا می کنن ــارکتی ادع ــری مش ــای یادگی ــت. روش ه اس
ذهنــی،  ابعــاد  همــه  در  را  یادگیــری  می تواننــد  کــه 
می دهنــد،  توســعه  فــرد  روانی ـ حرکتــي  و  عاطفــی 
زیــرا یادگیرنــدگان بــه جــای این کــه شــنونده صــرف 
باشــند، فعاالنــه در فراینــد یادگیــری مشــارکت می کننــد 
 .)Gillies, 2016( می داننــد  یادگیــری  مســئول  را  خــود  و 
ــون آن  ــای گوناگ ــا الگوه ــارکتی ب ــری مش ــرد یادگی رویک
امــروزه مــورد توجــه و اســتفادۀ نظام هــای آموزشــی 
و دســتاندرکاران آن اســت )Holt, 1993(. از جملــه ایــن 
الگوهــا، الگــوی جیگســاو اســت کــه در ایــن پژوهــش 
 .)Mengduo & Xiaoling, 2010( مدنظــر قــرار گرفتــه اســت
یادگیــری  مبتکرانــه  شــکل های  از  یکــی  جیگســاو 
مشــارکتی اســت کــه عالوه بــر ســاختارمندی بیشــتر، 
در مقایســه بــا ســایر روش هــای یادگیــری مشــارکتی، 
اعضــا  مثبــت  وابســتگی  قبیــل  از  ویژگی هایــی  دارای 
فعاالنــه  تــالش  و  فــردی  مســئولیت  یکدیگــر،  بــه 
اســت  یکدیگــر  یادگیــری  تســهیل  در  یادگیرنده هــا 
)Slavin, 2015(. مزیــت دیگــر روش آموزشــی جیگســاو ایــن 

ــر  ــارکتی دیگ ــای مش ــب روش ه ــی از معای ــه یک ــت ک اس
 Casey & Goodyear,( یعنــی تداخــل مســئولیت را نــدارد

 .)2015; Mengduo & Xiaoling, 2010

در ســال های اخیــر در مناطــق روســتایی کشــور، به علــت 
کارکنــان  گردشــگری،  فعالیت هــای  ناگهانــی  رشــد 
مجوز هــای  و  آموزش هــا  نتوانســته اند  اقامتگاه هــا 
ــی  ــن بخش ــد، بنابرای ــت کنن ــتی را دریاف الزم محیط زیس
الزم  اســتاندارد های  دریافــت  بــدون  اقامتگاه هــا  از 
مشــغول فعالیت انــد و تابه حــال کارکنــان آن هــا هیــج 
آمــوزش رســمی محیط زیســتی ندیده انــد. مطالعــات 
نشــان می دهــد کــه بــا گذشــت زمــان رعایت نکــردن 
اقامتگاه هــای  در  محیط زیســتی  اســتانداردهای 
روســتایی مشــکالت فراوانــی را بــرای جامعــه محلــی 
نشــان  مطالعــات  همچنیــن  اســت.  آورده  به وجــود 
می دهــد کــه نگــرش و رفتــار زیســت محیطی در ایــن 
 Rezvani et al., 2018;(روســتاها در ســطح پایینــی قــرار دارد

.)Torabi et al., 2021; Z. allah Torabi et al., 2020

بنابرایــن، هــدف از تحقیــق پیــش رو بررســی تأثیــر روش 
ــا  ــه ب ــاو(، در مقایس ــوی جیگس ــارکتی )الگ ــوزش مش آم
روش تدریــس ســنتی ســخنرانی، بــر نگــرش و رفتــار 
اقامتگاه هــای  کارکنــان  در  محیط زیســتی  مســئوالنه 
ــاهرود  ــتان ش ــطام شهرس ــش بس ــب بخ ــردی منتخ بوم گ
اســت. ایــن پژوهــش درک و دانــش نظــری آموزش هــای 
تجربــی  پژوهش هــای  از  اســتفاده  بــا  گردشــگری 
آن هــا  آموزشــی  برنامه هــای  کــه  کشــورهایی  در  را 

ســخنرانی محور اســت ارتقــا خواهــد داد.

مبانی نظری
از  بزرگــی  بخشــی  نظرنــد کــه  ایــن  بــر  محققــان 
ــتایی1  ــای روس ــتی در اقامتگاه ه ــای محیط زیس بحران ه
ــای  ــا و رفتاره ــه در نگرش ه ــت ک ــتباهاتی اس ــر اش در اث
 Cucic et al., 2018; Sumarsono et( مدیــران آن هــا وجــود دارد
al., 2017; Zheng et al., 2017(. بــر ایــن اســاس، بــرای کاهــش 

کوچــک  اقامتگاه هــای  در  محیط زیســتی  بحران هــای 
روســتایی بایــد نگــرش و رفتــار محیط زیســتی ایــن افــراد 
را تغییر داد )Kil et al., 2014; Okumus et al., 2019(. چگونگی 
تغییــر نگــرش و رفتــار محیط زیســتی در دهه هــای اخیــر 
بــه موضوعــی پیچیــده و پرمناقشــه  میان محققــان تبدیل  
شــده اســت )Sumarsono et al., 2017(. ازایــن رو در نظرهــا و 
رویکردهــای مختلفــی ازجملــه پارادایــم جامعــه مســلط 
ــم  ــک، پارادای ــش ب ــز2 الری ــه مخاطره آمی ــکا، جامع امری
جدیــد محیط زیســتی3 دانلــپ و ون  لیــر،4 ارزش هــای 

1. Rural Resorts
2. Risk Society
3. New Environmental Paradigm )NEP(
4. Dunlap & Van Liere
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هنجــار  و  بــاور  ارزش،  نظریــه  اینگلهــارت،2  مــادی1 
اســترن3 و همــکاران، نظریــه کنــش معقوالنــه4 فیشــبین و 
ایــزن5 چگونگــی تغییــر نگرش هــا و رفتارهــای مســئوالنه 
اســت  شــده  تبییــن  ضمنــی  به طــور  محیط زیســتی6 
)Allen & Henry, 1997(. از میــان ایــن نظریه هــا، پارادایــم 

مدل هــای  ســاده ترین  از  یکــی  محیط زیســتی  جدیــد 
ــت.  ــتی اس ــئوالنه محیط زیس ــار مس ــرش  و رفت ــن نگ تبیی
ــه  ــوزش ب ــه آم ــاد دارد ک ــه اعتق ــم عقل گرایان ــن پارادای ای
ــر  ــتی منج ــئوالنه محیط زیس ــار مس ــرش و رفت ــود نگ بهب
خواهــد شــد. مطالعــات نشــان می دهــد کــه افزایــش 
ــئوالنه  ــار مس ــرش و رفت ــراد نگ ــتی اف ــش محیط زیس دان

آنــان را تغییــر می دهــد.  محیط زیســتی 
می دهــد  نشــان  پژوهــش  ادبیــات  بــر  مــروری 
و  »ســخنرانی محور«  به صــورت  کــه  آموزش هایــی 
ــرات  ــود تأثی ــه می ش ــدگان ارائ ــه یادگیرن ــارکتی«7 ب »مش
متفاوتــی در نگرش هــا و رفتارهــای انســانی می گــذارد 
)Gillies, 2016(. در روش هــای ســخنرانی محور، یاددهندگان 

ــه  ــد کــه ب ــدگان انتظــار دارن ــد و از یادگیرن اغلــب گوینده ان
روش،  ایــن  در  دهنــد.  گــوش  آنــان  صحبت هــای 
بحــث گروهــی جایــگاه چندانــی در کالس آموزشــی 
نــدارد )Luo & Lee, 2016(. بــه ایــن معنــا کــه شــاگردان 
موقعیت هــای  بــا  کمتــر  درســي  مفاهیــم  یادگیــری  در  
 ،)Johnson & Johnson, 2008( ــوند ــه می ش ــز مواج چالش برانگی
ــکاری  ــری، هم ــل، همفک ــرای تعام ــري ب ــای کمت فرصت ه
می شــود،  فراهــم  بــا  یاددهنــده  گفت وگــوی  و  بحــث  و 
ــوند،  ــب می ش ــی وار ترغی ــری طوط ــه یادگی ــدگان ب یادگیرن
رقابــت جایگزیــن همــکاری می شــود و احتمــال خطــر 
 Lai &( جمع گریــزي در بیــن یادگیرنــدگان افزایــش می یابــد

.)Wang, 2013

نویــن  رویکردهــای  از  یکــی  مشــارکتی  یادگیــری  امــا 
آموزشــی  نظام هــای  برخــی  در  کــه  اســت  یادگیــری 
جایگزینــی بــرای پایــان دادن بــه حاکمیــت روش هــای 
ســنتی شــناخته  شــده اســت. بــه نحــوی کــه در کلیــه ایــن 
ــای  ــاری در روش ه ــری و همی ــزان یادگی ــا، می پژوهش ه
ــی  ــت. یک ــوده اس ــنتی ب ــتر از روش س ــجومحور بیش دانش
از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار در یادگیــری فراگیــران، روش 
ــه  ــب ب ــق اغل ــی موف ــج آموزش ــت. نتای ــم اس ــس معل تدری
ــجو  ــری دانش ــز روی یادگی ــری و تمرک ــای یادگی فرصت ه
بــه جــای تدریــس صــرف وابســته اســت. به کارگیــری 
1. pos t-materialis t values
2. Inglehart
3. Stern
4. Theory of Reasoned Action
5. Fishbein & Ajzen
6 attitude and environmentally responsible behaviors
7 Cooperative learning

درســت و مناســب روش هــا و فنــون تدریــس موجــب 
ــتر  ــهولت بیش ــا س ــت ب ــم و تربی ــای تعلی ــود هدف ه می ش
ــر  ــه تأثی ــد. اگرچ ــق یابن ــری تحق ــان کوتاه ت و در مدت زم
روش هــای آموزشــی مشــارکتی از جملــه روش مبتنــی بــر 
ــری  ــق یادگی ــتر آن در عم ــره وری بیش ــئله و به ــل مس ح
 Berger & Hänze, 2015; Mengduo &( شــناخته شــده اســت

.)Xiaoling, 2010

در روش مشــارکتی، فراگیــران به صــورت گروهــی وظایــف 
دو  معمــواًل  گروه هــا  می دهنــد.  انجــام  را  مشــترکی 
یــا پنجنفره انــد و از رفتارهــای اجتماعــی و مشــارکتی 
فعالیت هــای  یــا  مشــترک  وظایــف  انجــام  بــرای 
)Berger & Hänze, 2015(؛  می کننــد  اســتفاده  یادگیــری 
ــور مثبــت بــه هــم وابســته اند و عالوه بــر  فراگیــران به ط
فعالیت هــای گروهــی، شــخصًا مســئول یــا پاســخ گوی 
کار خــود نیــز هســتند. به نظــر می رســد کــه یادگیــری 
به علــت  ســنتی،  یادگیــری  بــا  مقایســه  در  مشــارکتی 
مســئولیت های  افزایــش  و  همــکاری  روحیــه  افزایــش 
ــه، تأثیــر بیشــتری  ــر تجرب اجتماعــی و آمــوزش مبتنــی ب
 Kil( در نگــرش و رفتــار زیســت محیطی برجــای گــذارد
مســائل  از  یکــی   .)et al., 2014; Leslie & Richardson, 2000

اصلــی آموزش هــای زیســت محیطی مانــدگاری آگاهــی 
ــات  ــت. مطالع ــدگان اس ــن یادگیرن ــت محیطی در بی زیس
مشــارکتی  یادگیــری  کــه  می دهــد  نشــان  بســیاری 
بیــن  تأثیــر بیشــتری در یادگیــری و مانــدگاری آن در 
ــت  ــر اس ــن نظ ــر ای ــلی )2019( ب ــدگان دارد. واس یادگیرن
کــه بهتریــن نــوع یادگیــري هنگامــی اتفــاق می افتــد 
ــد.  ــت یاب ــم دس ــت مفاهی ــه دریاف ــود ب ــده، خ ــه یادگیرن ک
و  ارائــه مطالــب  به صــورت  آمــوزش  برنامــه ای  در  اگــر 
ســپس آزمــون امتحانــی باشــد، ممکــن اســت یادگیرنــده 
چیزهایــی را به خاطــر آورد، امــا ایــن نــوع یادگیــری را 
ــطحی  ــری س ــد. یادگی ــطحی نامی ــری س ــوان یادگی می ت
خیلــی زود از میــان مــی رود و تأثیــر آن در تغییــر نگــرش 
و رفتــار بســیار کــم اســت. امــا یادگیــری از طریــق بحــث 
کامــاًل متفــاوت اســت )Foldnes, 2016(. هنــگام گفت وگــو 
یادگیرنــدگان معمــواًل ناگزیرنــد مشــکلی را مطــرح کننــد، 
 Uzun &( ــد ــه دهن ــود ارائ ــان خ ــه زب ــی را ب ــپس راه حل س
ــدت  ــي م ــت، یعن ــق اس ــری عمی ــن یادگی Keles, 2012(. ای

 Holt, 1993; Lai & Wang,( می مانــد  ذهــن  در  طوالنی تــری 
 .)2013; Slavin, 2015

روش شناسی
گروهــی  طــرح  از  نیمه آزمایشــی،  پژوهــش  ایــن  در 
اســتفاده  کنتــرل  گــروه  بــا  پیش آزمون ـ پس آزمــون 
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بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی بر نگرش و رفتار مسئوالنه
 محیط زیستی کارکنان اقامتگاه های بوم گردی

 )اقامتگاه های بوم گردی منتخب بخش بسطام شهرستان شاهرود(

رضوانی  و  همکاران 300

دربردارنــدۀ  پژوهــش  آمــاری  جامعــه  اســت.  شــده 
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  کارکنــان  و  مدیــران  تمامــی 
در  شــاهرود  شهرســتان  بســطام  بخــش  منتخــب 
اردیبهشــت 1397 اســت. در ایــن پژوهــش، بیســت نفــر 
بخــش  منتخــب  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  کارکنــان  از 
بســطام شــاهرود بــه شــیوۀ نمونه گیــری در دســترس 
گــروه  دو  در  تصادفــی  به صــورت  و  شــدند  انتخــاب 
آزمایــش و کنتــرل )هــر گــروه پانــزده نفــر( قــرار گرفتنــد. 
ــار  ــر، چه ــای مدنظ ــن اقامتگاه ه ــور، از بی ــن منظ ــه ای ب
اقامتــگاه بــه صــورت در دســترس انتخــاب شــد.کارکنان 
دیگــر  اقامتــگاه  دو  و  آزمایــش  گــروه  در  اقامتــگاه  دو 
مشــارکت کنندگان  گرفتنــد.  قــرار  کنتــرل  گــروه  در 
آمــوزش   هیچ گونــه  در  قبــاًل  نبایــد  پژوهــش  ایــن  در 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــند. ب ــرده باش ــرکت ک ــتی ش محیط زیس
ــر  ــه و ه ــت جلس ــش هش ــروه آزمای ــای گ ــه آزمودنی ه ک
ــری  ــوزش یادگی ــت آم ــه تح ــود دقیق ــدت ن ــه م ــه ب جلس
مشــارکتی جیگســاو قــرار گرفتنــد. امــا گــروه کنتــرل 
بــه همــان صــورت ســنتی )ســخنرانی( بــه یادگیــری 
ــا پرســش نامه های نگــرش و رفتــار  پرداختنــد. داده هــا ب
 )2014( همــکاران  و  کیــل  زیســت محیطی  مســئوالنه 

جمــع آوری شــد.
و  دارد  گویــه  نــه  محیط زیســتی  نگــرش  پرســش نامه 
به صــورت طیــف لیکــرت پنج گزینــه ای از کامــاًل مخالفــم 
اســت.  )5( درجه بنــدی شــده  موافقــم  کامــاًل  تــا   )1(
اعتبــار ایــن پرســش نامه را کیــل و همــکاران )2014( بــه 
ــب  ــد. ضری ــزارش کرده ان ــاخ 0/76 گ ــای کرونب روش آلف
و  بــرآورد شــد  مقیــاس 0/763  ایــن  کرونبــاخ  آلفــای 
دامــنۀ هم بســتگی گویه هــا بــا نمــرۀ کل 0/75 -0/52 

ــود. ب
پرســش نامه رفتــار مســئوالنه زیســت محیطی کیــل و 
ــرت  ــف لیک ــورت طی ــه دارد و به ص ــش گوی ــکاران ش هم
 )5( زیــاد  بســیار  تــا   )1( کــم  بســیار  از  پنج گزینــه ای 
پرســش نامه  ایــن  اعتبــار  اســت.  شــده  درجه بنــدی 
را کیــل و همــکاران )2014( بــه روش آلفــای کرونبــاخ 
0/761 گــزارش کرده انــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ رفتــار 
ــش  ــن پژوه ــگران در ای ــتی گردش ــئوالنه محیط زیس مس
هم بســتگی  دامنــه  اســت.  شــده  اندازه گیــری   0/772
بــه   0/48-  0/78 کل  نمــرۀ  بــا  متغیــر  ایــن  گویه هــای 
دســت آمد.بــرای آمــوزش گــروه کنتــرل مراحــل زیــر 

ــد: ــام ش انج
1. ابتــدا کارکنــان اقامتگاه هــای روســتایی بــه چهــار 
 )A,B,C,D گــروه  چهارنفــری تقســیم شــدند )گروه هــای

ــود. ــه می ش ــه1 گفت ــای اولی ــا گروه ه ــه آن ه ــه ب ک
1. Home Group

2. ســرفصل های هرجلســه بــه چهــار بخــش تقســیم 
شــد و بــرای هریــک از اعضــای هــر گــروه  اولیــه یــک 
به طوری کــه  شــد،  گرفتــه  درنظــر  ســرفصل  از  بخــش 
ــه  ــش را مطالع ــار بخ ــر چه ــه ه ــای اولی ــک از گروه ه هری
کالس  ســرفصل  دوم  روز  در  مثــال،  بــرای  کردنــد. 
ــاص  ــدار اختص ــعه پای ــی توس ــس مبان ــه تدری ــی ب آموزش
داشــت. ایــن ســرفصل بــه چهــار بخــش اقتصــادی، 
بیــن  رابطــه  و  محیط زیســتی  اجتماعی ـ فرهنگــی، 
ــک از  ــن هری ــد. بنابرای ــیم ش ــدار تقس ــعه پای ــاد توس ابع
ایــن بخش هــا بــه یکــی از اعضــای هریــک از چهــار گــروه 

اختصــاص داده شــد.
3. در مرحلــه ســوم از کارکنــان اقامتگاه هــا خواســته شــد 
ــد،  ــه کنن ــی مطالع ــود را به خوب ــی خ ــای آموزش بخش ه
آورنــد.  به دســت  خاصــی  تبحــر  آن  در  به طوری کــه 
ــت وجو  ــا جس ــد ب ــته ش ــراد خواس ــن اف ــور از ای همین ط
در محیــط کار خــود مثال هــای واقعــی در ارتبــاط بــا 

ــد.  ــدا کنن ــود پی ــش خ بخ
ــد.  ــکیل ش ــص2 تش ــای متخص ــد گروه ه ــه بع 4. در مرحل
اعضــای ایــن گروه هــا افــرادی بودنــد کــه مســئولیت 
مطالعــه و یادگیــری بخــش مشــترکی را برعهده داشــتند. 
ــه  ــف وظیف ــای مختل ــه از گروه ه ــرادی ک ــال، اف ــرای مث ب
برعهــده  را  پایــدار  توســعه  اقتصــادی  بعــد  یادگیــری 
تبادل نظــر  و  بحــث  بــه  یکدیگــر  بــا  بایــد  داشــتند 
می پرداختنــد. ایــن بخــش بــه درک بهتــر اعضــای گــروه 

ــرد.  ــک ک کم
ــای  ــه گروه ه ــا ب ــان اقامتگاه ه ــد، کارکن ــه بع 5. در مرحل
دیگــر  بــا  را  خــود  آموخته هــای  و  بازگشــتند  اولیــه 
ــی  ــان، مرب ــتند. در پای ــتراک گذاش ــه اش ــروه ب ــای گ اعض

کــرد. جمع بنــدی  را  مختلــف  بخش هــای  مطالــب 

2. Groups of Experts

شکل 1: روند اجرای روش مشارکتی جیگساو در این پژوهش



بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی بر نگرش و رفتار مسئوالنه
 محیط زیستی کارکنان اقامتگاه های بوم گردی

 )اقامتگاه های بوم گردی منتخب بخش بسطام شهرستان شاهرود(

301رضوانی  و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ة ع

نام
صل

ف
13

99
ن 

ستا
 زم

م،
هار

  چ
اره

شم
م، 

 نه
ال

س

یافته ها
اطالعــات جــدول 1مربــوط بــه میانگیــن و انحــراف معیــار 
و خطــای انحــراف معیــار متغیرهــای نگــرش و رفتــار 

ــرل  ــش و کنت ــروه آزمای ــتی در دو گ ــئوالنه محیط زیس مس
اســت. و پس آزمــون  در پیش آزمــون 

جدول 1: میانگین و انحراف معیار و خطای انحراف معیار متغیر های پژوهش

پس آزمونپیش آزمون

خطای انحراف معیارانحراف معیارمیانگینخطای انحراف معیارانحراف معیارمیانگینگروه هاگروه ها

نگرش
29/636/401/1634/506/731/22ازمایش

31/136/121/1133/966/161/12کنترل

رفتار مسئوالنۀ 
محیط زیستی

21/132/510/40825/262/840/493ازمایش

21/552/230/45921/602/700/519کنترل

میانگیــن نگــرش در گــروه آزمایــش در پس آزمــون بیشــتر 
از میانگیــن گــروه کنتــرل اســت. همچنیــن نتایــج نشــان 
ــتی  ــئوالنه محیط زیس ــار مس ــن رفت ــه میانگی ــد ک می ده
در  کنتــرل،  گــروه  بــا  مقایســه  در  آزمایــش،  گــروه 
ــت  ــه اس ــش یافت ــون افزای ــبت به پیش آزم ــون نس پس آزم

)جــدول 1(.
یکــی از فرض هــای ایــن آزمــون نرمال بــودن داده هاســت 
کلموگــروف  آزمــون  از  فــرض  ایــن  بررســی  بــرای  کــه 
آزمــون  نتایــج  اســت.  شــده  اســتفاده   اســمیرنوف 
ــرش Z=0.92 و  ــر نگ ــرای متغی ــمیرنوف ب ــروف اس کلموگ
 z=۴۴۰ و متغیــر رفتــار مســئوالنه محیط زیســتی p=0.35
ــع  ــودن توزی ــه نرمال ب ــت ک ــده اس ــزارش ش و p=0 /۹۸ گ
نمــرات در دو گــروه کنتــرل و آزمایــش را تأییــد می کنــد.
ــرای بررســی  فــرض دیگــر همگنــی واریانس هاســت کــه ب
آن از آزمــون لویــن اســتفاده شــده اســت. نتایــج آزمــون 
ــرش )F=1.39 و P=0.242( و  ــای نگ ــرای متغیره ــن ب لوی
 )P= 0.170 و F=1.93( رفتــار مســئوالنه محیط زیســتی
معنــی دار نیســت؛ یعنــی فــرض صفــر بــرای تســاوی 

مســئوالنه  رفتــار  و  نگــرش  متغیرهــای  واریانس هــای 
بــرای  آزمایــش  و  کنتــرل  گــروه  دو  در  محیط زیســتی 
بنابرایــن،  می شــود.  تأییــد  تحقیــق  متغیرهــای 
پیش فــرض تســاوی واریانس هــای متغیرهــای نگــرش 
ــرل و  ــروه کنت ــتی در دو گ ــئوالنۀ محیط زیس ــار مس و رفت

ــد. ــد ش ــش تأیی آزمای
آمــاری  آزمــون  از  اســتفاده  بــرای  فــرض  آخریــن 
اســت.  رگرســیون ها  شــیب  همگنــی  کوواریانــس 
نتایــج آزمــون بررســی همگنــی شــیب های رگرســیون 
رفتــار مســئوالنه محیط زیســتی  و  نگــرش  متغیرهــای 
نشــان می دهــد کــه تعامــل بیــن گــروه و پیش آزمــون 
ــار  ــرای رفت ــرش ) P>0.570 وF=0.327( و ب ــر نگ در متغی
مســئوالنه محیط زیســتی )P>0.254 و F=1.33( معنــی دار 
ــد،  ــح داده ش ــر توضی ــه پیش ت ــه آنچ ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــرار  ــس برق ــل کوواریان ــتفاده از تحلی ــای اس پیش فرض ه
اســت؛ بنابرایــن، اســتفاده از آزمــون تحلیــل کوواریانــس 

ــدارد. ــی ن مانع

جدول ۳: تأثیر آموزش های مشارکتی در نگرش های محیط زیستی

ضریب اتاSSDFMS FPمتغیر وابسته

نگرش

2154/56412154/564472/5240/0000/892پیش آزمون

58/652158/65212/8640/0010/184بین  گروهی

259/902574/560درون گروهی
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آموزش هــای مشــارکتی )الگــوی جیگســاو( بــا انــدازۀ اثــر 
ــت.  ــته اس ــر داش ــتی تأثی ــرش محیط زیس 0/184 در نگ
همچنیــن، بعــد از تعدیــل نمــرات پیش آزمــون، تفــاوت 
ــد ) F= 12.863 و  ــاهده ش ــا مش ــن گروه ه ــی داری بی معن
ــبت  ــش به نس ــروه آزمای ــرش در گ ــر نگ P> 0.001(. متغی
ــن  ــت؛ ای ــته اس ــی داری داش ــش معن ــرل افزای ــروه کنت گ
افزایــش بــدان معنــی اســت کــه آموزش هــای مشــارکتی 
)الگــوی جیگســاو( در نگــرش محیط زیســتی کارکنــان 
بســطام  بخــش  منتخــب  بوم گــردی  اقامتگاه هــای 

ــدول3(. ــت )ج ــوده اس ــر ب ــاهرود مؤث ش
همچنیــن آموزش هــای مشــارکتی )الگــوی جیگســاو( 

در رفتــار مســئوالنه محیط زیســتی بــا انــدازۀ اثــر 0/438 
تأثیــر داشــته اســت. بعــد از تعدیــل نمــرات پیش آزمــون، 
ــا  ــن گروه ه ــی داری بی ــاوت معن ــه تف ــد ک ــان داده ش نش
نگــرش  P>0.000(. متغیــر  و   F-  44.421( وجــود دارد 
گــروه  به نســبت  آزمایــش  گــروه  در  محیط زیســتی 
ایــن  اســت؛  داشــته  معنــی داری  افزایــش  کنتــرل 
افزایــش بــدان معنــی اســت کــه آموزش هــای مشــارکتی 
)الگــوی جیگســاو( موجــب بهبــود رفتــار مســئوالنۀ 
ــده  ــر ش ــای مدنظ ــان اقامتگاه ه ــتی در کارکن محیط زیس

ــدول 4(. ــت )ج اس

جدول 4: تحلیل کوواریانس بر میانگین هاي نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه هاي آزمایش و کنترل

ضریب اتاSSDFMS FPمتغیر وابسته

رفتار 
مسئوالنۀ 

محیط زیستی

148/1701148/17028/2560/0000/331پیش آزمون

232/9371232/93744/4210/0000/438بین گروهی

289/897575/244درون گروهی

بحث و نتیجه گیری
رفتــار  و  نگــرش  پژوهــش،  ایــن  یافته هــای  بنابــر 
روش  بــه  کــه  کارکنانــی  محیط زیســتی  مســئوالنه 
یادگیــری جیگســاو آمــوزش دیده انــد، در مقایســه بــا 
ــده اند،  ــوزش داده  ش ــنتی آم ــه روش س ــه ب ــی ک کارکنان
اســت.  یافتــه  تغییــر  قابل مالحظــه ای  به صــورت 
ــای  ــه آموزش ه ــت ک ــر اس ــن نظ ــر ای ــورگارد )2006( ب ن
ســنتی رفتــار محیط زیســتی را بهبــود نمی بخشــد؛ زیــرا 
ایــن آموزش هــا فقــط باعــث افزایــش آگاهــی می شــوند. 
همچنیــن ژلیــس )2016( بــر ایــن نظــر اســت کــه آمــوزش  
در تغییــر نگــرش زیســت محیطی اثربخــش نیســت؛ امــا 
ــارکتی  ــری مش ــه یادگی ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــا شــیوه های یادگیــری  ــه روش جیکســاو، در مقایســه ب ب
ســنتی، نگــرش و رفتــار محیط زیســتی افــراد یادگیرنــده 

را ارتقــا می دهــد.
ــار  ــرش و رفت ــر نگ ــرای تغیی ــوزش ب ــم آم ــر می خواهی اگ
بایــد  یادگیــری  باشــد،  محیط زیســتی  مســئوالنه 
ــد.  ــائل باش ــارۀ مس ــش« درب ــا »دان ــی« ی ــر از »آگاه فرات
»حــس  رشــد  بــرای  را  فرصتــی  بایــد  یادگیرنــدگان 
تــا  آورنــد  به وجــود  »توانمندســازی«  و  مالکیــت« 
به طــور کامــل حفاظــت از محیط زیســت را درک کننــد 
ــل  ــال تبدی ــهروندان فع ــه ش ــال ب ــهروندان غیرفع و از ش

ــودن  ــه فعال ب ــه ب ــا توج ــز، ب ــش نی ــن پژوه ــوند. در ای ش
ــت  ــه اس ــورت گرفت ــری ص ــری بهت ــدگان، یادگی یادگیرن
پس آزمــون  در  توانســته اند  یادگیرنــدگان  درنتیجــه  و 
نمــرات مطلوب تــری را از نظــر نگــرش و رفتــار مســئوالنه 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در ال ــد. ای ــت آورن ــتی به دس محیط زیس
ــه علــت تکیــه  کارکنــان شــرکت کننده در روش ســنتی، ب
ــد  ــی درک نکرده ان ــب را به خوب ــود، مطال ــظۀ خ ــر حاف ب
مســئوالنه  رفتــار  و  نگــرش  نظــر  از  باالیــی  نمــرۀ  و 
محیط زیســتی به دســت نیاورده انــد. بنابرایــن اجــرای 
روش تدریــس جیگســاو بــرای افزایــش میــزان یادگیــری 
و فهــم کارکنــان در تغییــر نگــرش و رفتــار مســئوالنه 
بــه   اســت.  داشــته  بســزایی  تأثیــر  محیط زیســتی 
عبــارت  دیگــر، در روش تدریــس جیگســاو، از طریــق 
مناســب تری  زمینــه  فراگیــران،  جدی تــر  مشــارکت 
ــده  ــم ش ــر فراه ــری پایدارت ــب و یادگی ــرای درک مطال ب
اســت. بنابرایــن یادگیــری مشــارکتی در آموزش هــای 
ــا ایجــاد انگیــزه و مســئولیت، افزایــش  محیط زیســتی، ب
انتقــادی، نگــرش و  تــوان اســتدالل و مهــارت تفکــر 
رفتــار محیط زیســتی یادگیرنــدگان را تغییــر می دهــد 

 .)Ballantyne et al., 2011(

زمانــی  محیط زیســتی  آموزش هــای  بنابرایــن 
ــد.  ــته باش ــی را داش ــش اصل ــده نق ــه یادگیرن ــد ک مؤثرترن
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ــد  ــد و بکوش ــده باش ــا و جهت  دهن ــد راهنم ــده بای یاددهن
ــای  ــدگان را در فعالیت ه ــون یادگیرن ــای گوناگ ــا از راه ه ت
کارکنــان  زمانی کــه  دهــد.  بیشــتری  مشــارکت  کالس 
بــا  مشــارکتى  به صــورت  روســتایی  اقامتگاه هــای 
ــد  ــروهى فعال ترن ــای گ ــد، در بحث ه ــر کار می کنن یکدیگ
ــن  ــد. همچنی ــث می پردازن ــه بح ــر ب ــا یکدیگ ــر ب و جدی ت
بــه صحبــت دیگــران به خوبــی گــوش می دهنــد. ازایــن رو 
ــا شــیوۀ یادگیــری مشــارکتی  کارکنــان اقامتگاهایــی کــه ب
ــد توانســته اند نمــرۀ بهتــری در  جیســگاو آمــوزش  دیده ان

ــد. ــت آورن ــوزش به دس ــنتی آم ــیوۀ س ــا ش ــه ب مقایس
راه  گشــودن  بــرای  مهمــی  ابــزار  تدریــس  الگوهــای 
از  اســتفاده  جهــت  در  آموزش وپــرورش  ســازمان دهی 
انــواع هــوش و افزایــش یادگیــری اســت. الگــوی تدریــس 
ــرای  مشــارکتی جیگســاو رویکــرد آموزشــی مناســبی را ب
اســتفاده از مسئله گشــایی و تفکــر و تحقیــق بــا توجــه 
بــه برنامــه، اهــداف و امکانــات در اختیــار می گــذارد. 
نقــش  یادگیرنــدگان  جیگســاو  تدریــس  الگــوی  در 
راهنمــا  مــدرس در جایــگاه  دارنــد.  برعهــده   اساســی 
و هدایت کننــده عمــل می کنــد و وظیفــه دارد شــرایط 

را فراهــم آورد. یادگیــری 
پژوهــش حاضــر بــا محدودیت هایــی نیــز مواجــه بــود کــه 
بــود.  مهم تریــن آن روش نمونه گیــری و حجــم نمونــه 
ــش  ــن پژوه ــرای ای ــترس ب ــه ای در دس ــری نمون به کارگی
می کنــد.  ســخت  بســیار  را  آن  نتایــج  تعمیم دهــی 
ــارۀ  ــری را درب ــای کلی ت ــر نتیجه ه ــونۀ بزرگ ت ــم نم حج
مزایــای پروژه هــای یادگیــری مشــارکتی در آموزش هــای 
داد.  خواهــد  به دســت  گردشــگری  محیط زیســتی 
ــق  ــن تحقی ــی در ای ــی/ داخل ــع بوم ــر مناب ــن، فق همچنی
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