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 مقدمه

در محیط طبیعی  شدهسپریکه افزایش زمان  دهدمیهای گذشته، تحقیقات نشان در دهه   

مک ک هاآنذهنی و فیزیکی  سلامتبهمنافع زیادی برای کودکان خواهد داشت و تماس با طبیعت 

ها این ارتباط منافع زیادی برای سلامتی محیط جهانی در پی دارد. همچنین یافته درنهایتکرده و 

کنند، روابط مثبت بیشتری با ن وقتشان را در فضای باز سپری میوقتی کودکا دهدمینشان 

رفتارهای دوستدار  عنوانبه تواندمیاین روابط ، که در آینده کنندمیمحیط خود برقرار 

در  وجودبااین. (Lindemann-Matthies & Knecht, 2011)زیستی در افراد ظاهر شودمحیط

، و فضاهای یافتهکاهش شدتبهاز مدرسه  خارجدر داخل و ی باز هاعصر کنونی بازی در فضا

اس ت تمبا طبیع هاآندر آزادانه  بتوانندهستند که کودکان  یدارای مناطق سبز ندرتبهشهری 

که توسط دولت انگلستان  هاییپژوهشدر  .(Rios & Menezes, 2017)مستقیم داشته باشند

که والدین نیز نگران این موضوع هستند که نسل کنونی کودکان  دهدمیصورت گرفته نتایج نشان 

 ,Ridgers)باشند بازداشتهکمتری برای بازی در فضای  هایفرصتپیشین،  هاینسلدر مقایسه با 

Knowles & Sayers, 2010).  که کمبود طبیعت در آموزش جهان قرن  دهدمیشواهد نشان

تجربه در فضای باز، کسب که  کنندمی. محققان بیان رودمیموضوع عمیق و جدی به شمار  25

های حل و توسعه تفکر انتقادی و مهارت دانش آموزان سبب افزایش پیشرفت تحصیلی و اجتماعی

 شدهانجام تحقیقاتبه  O’Brien & Murry (2006) .(Peterson, 2013) شودمیمسئله در آنان 

دقیقه از  3۳ میانگین تنها طوربهکه کودکان  کنندیمو بیان  کردهاشارهآمریکا  متحدهیالاتادر 

و ، کنندیمساختار نیافته خارج از منزل و در فضای باز بازی  هاییطمحوقت خود را روزانه در 

 گذرانندیمدر روز جلوی صفحات الکترونیکی از وقت خود را  ساعت 8بیشتر از  در عوض متأسفانه

 آن از و کندمی اشاره طبیعی جهان با ارتباط کمبود به 5993 پیل مایکل رابرت رابطه همین در

 یتینارضا از ایچرخه یک معنای به تجربه انقراض در حقیقت ،کندمی یاد تجربه انقراض عنوانبه

 .(Bailie, 2012)باشد به همراه داشته باری فاجعه پیامدهای یا نتایج تواندمی که است عصیان یا

که امروزه  کنندمیبیان Klaniecki, Leventon & Abson (2018) این موضوع  یدتائدر 

 تعاملات مستقیم با طبیعت را کاهش داده و شدنجهانیتکنولوژیکی، شهرنشینی، و  هایپیشرفت

به همین  .اندجداشده، مادی و فیزیکی از طبیعت شناختیروان ازنظرمنجر به جوامعی شده که 

 موردتوجههم  المللیبین، در ابعاد غیررسمیرسمی و  صورتبهزیستی آموزش محیط لزوم علت

نشان داده رابطه مستقیمی بین آموزش  هاپژوهش (Ferguson, 2008). است قرارگرفته

 توسعه پایدار، کاهش آلودگی و استفاده صحیح از منابع وجود دارد باهدف زیستیطمح

(Parishani et al, 2018).  یهاچالش کنندیمدر همین زمینه محققان به این موضوع اذعان 

هستند، حداقل بخشی از آن از رفتار ناپایدار انسانی  یاشهیرپیش روی کره زمین  یطیمحستیز
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 اهارزشو  هانگرشموجب افزایش آگاهی، تغییر  تواندیم ستیزطیمحو آموزش  ردیگیمنشات 

 تنهانهزیستی، هدف از آموزش محیط درواقع (kahn Jr, Severson & Ruckert, 2009).شود

به  درنهایتو شناخت درونی فرد از جهان پیرامون است، بلکه  اتقرار دادن ادراک تأثیرتحت 

 ,Zelenski). با طبیعت از خود بروز دهند جهتهمتا رفتاری همسو و  دهدمیانگیزه  هاانسان

Dopko & Capaldi, 2015)  سواد محیط زیستی توسط سازمان جهانیUnesco دانش،  عنوانبه

 (.(Eslamieh, oladian & safari, 2019است شدهیفتعر زیستیطمحنگرش و مشارکت فعال در 

 هاستددر این راستا رویکردهای آموزشی که معتقد هستند یادگیری در فضای باز با سر، قلب، و 

، 2، مدرسه فضای باز5در کشورهای مختلف دنیا تحت عناوین مهدکودک طبیعت گیردمیصورت 

نامیده شده و  6، مدرسه طبیعت1سه جنگل، مدر4شاخ و برگ مهدکودک، 3مدرسه باران و آفتاب

از آموزش در  فردمنحصربهیک روش  عنوانبهدر حال فعالیت هستند. مدرسه طبیعت و جنگل 

، جایی که  کودکان یا نوجوانان زمان منظمی را در یک محیط جنگلی شودمی بازشناختهفضای 

آموزشی مدرسه طبیعت موجب افزایش  که، رویکرد دهدمیو مطالعات نشان  هاارزیابی. گذرانندمی

 هانگیز اجتماعی، بهبود ارتباطات و زبان، افزایش هایمهارت ، افزایشنفسعزتو  نفساعتمادبه

 .ودشمیدانش و درک از طبیعت و فضای باز  فیزیکی، افزایش هایمهارت یادگیری، بهبود برای

ر آن امکان تعامل آزادانه، مدرسه طبیعت قلمرویی است برای کودکان؛ فضایی که د درواقع

نوع مدارس  این .(Dillon et al, 2005)فراهم است هاآنکنجکاوانه، و سرخوشانه با طبیعت برای 

ارک و سوئد آغاز شد و به سمت اسکاندیناوی مدر سراسر جهان از دان تحت عنوان مدرسه جنگل

 .کانادا گسترش یافت درنهایتآمریکا، و  متحدهایالاتو سپس اروپا، چین، استرالیا، نیوزیلند، 

 2۳۳6تا سال  کهطوریبهکشور انگلستان است  و جنگل، ایده مدرسه طبیعت توسعه سردمدار

از یکی  .(Soleimani, 2017)اندکارکردهمدرسه طبیعت در این کشور آغاز به  54۳بیش از 

با محوریت کودک  ،اهمیت به یادگیری مستقیم و فردی ،کلیدی مدرسه طبیعت هایویژگی

یک برنامه درسی  597۳در دانمارک در ابتدای دهه  (Smith, Dunhill & Scott, 2018)است

خود  یتمأمورملی و رسمی توسط دولت تصویب شد و مدارس جنگل را در خط مقدم 

گیاهان که جزئی  راتیتأثبا  در ارتباطهای اخیر مطالعات زیادی سال در (Nixon, 2015).قرارداد

، حضور در محیط طبیعی تنهانه دهدیمصورت گرفته که نشان  هاانسانطبیعی است، بر  طیمحاز 

                                                           
1. Nature kindergarten 

2. Outdoor school 

3. Shine or rain school 

4. Bush kinder 

5. Forest school 

6. Nature school 
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از مناظر طبیعی، موجب کاهش  ییهالمیفبلکه تماشای صرف گیاهان یا حتی نگاه به تصاویر و 

در Streelasky (2018)  (.Molania & Arman, 2018) شودیماسترس و خستگی چشم 

یک  محلی برای کسب سواد و خلق معنا توسط کودکان در عنوانبهپژوهشی محیط جنگلی را 

ساله  6تا  1کودک  51. این مطالعه به بررسی تجربیات ارزشمند قرارداد موردبررسی مهدکودک

را به محیط فضای باز طبیعی نشان داد و  هاآنعلاقه خاص  هابررسیو نتایج کانادایی پرداخت. 

 هایوشر زیستمحیطتا کودکان بتوانند با یکدیگر و  کندمیرا فراهم  ایزمینهفضای باز  اینکه

در  Tillmann, Clark & Gilliland (2018) مشارکتی، خلاقانه و معناداری را تجربه کنند.

پژوهشی به بررسی رابطه میان دسترسی به محیط طبیعی و کیفیت سلامت زندگی کودکان 

محیط طبیعی شامل میزان فضای سبز، پارک، و  هایویژگیپرداختند. به این نتیجه رسیدند که 

 بینیپیشمهمی در جمعیت شهری و حومه شهر دارد، همچنین متغیرهای بین فردی،  تأثیرآب 

 Roberts (2017) روستایی هستند. جمعیت درکیفیت سلامت زندگی کودکان  کلیدی هایکننده

مثبت و معناداری میان حضور و فعالیت در مدرسه طبیعت و  یرابطهپژوهشی دریافت که در 

 ندگانکنشرکتای در مقایسه با ملاحظهقابلمرد بهبود  کنندگانشرکتوجود دارد.  پذیریانعطاف

در  Blackwell (2015)و ارتباط با محیط از خود نشان دادند.  پذیریانعطافزن در سلامتی، 

سلامتی  ،، اعتمادپذیریانعطاف ،مدارس طبیعت مدتطولانی هایبرنامهنشان داد که پژوهشی 

در پژوهش دیگری به این نتیجه   Becker (2010) .بخشدمیجسمی و روانی کودکان را بهبود 

د و دار هاانسانزیادی بر رشد جسمی و روحی در طول زندگی  تأثیررسید که زندگی در طبیعت 

حفاظت از خود در های مهارتموجب کسب مهارت ورزشی مانند شنا، کوهنوردی، و افزایش 

 مدارس طبیعت و بررسی رابطه در Turtle, Convery & Convery (2015) .شودمیکودکان 

تفاوت معناداری  نتایج نشان داد، (سال 55تا  7)مطالعه موردی کودکان بین محیطی  هاینگرش

و گروهی که  اندکردههای مدرسه طبیعت شرکت ذهنی گروهی که در برنامه هاینگرشبین 

 اندهداشتمدارس طبیعت و جنگل شرکت  هایبرنامهو کودکانی که در  وجود دارد ،اندنکردهشرکت 

. بنابراین هدف اصلی از ایجاد انددادهزیستی بیشتری از خود نشان دوستدار محیط هاینگرش

های و مهارت هاتوانایی یجانبههمهتوسعه مدارس طبیعت و جنگل در کشورهای مختلف دنیا، 

رباره دزیستی و کسب دانش فیزیکی، ذهنی، اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی، افزایش سواد محیط

زیستی)جم( که ع مدارس محیطدر منشور جامکودکان بوده استطبیعی پیرامون  هایپدیده

، آمده است مدرسه فضایی است که آینده شدهتدوینمردمی  هایمشارکتتوسط دفتر آموزش و 

 یکنندهویرانکه شهروندانش هرگز در برابر فرایندهای  ایآینده، گیردمیدر آن شکل 

 ,charter schools comprehensive Environmental) نخواهند ماند تفاوتبی، شناختیبوم

 شناسبوم زادهوهاب عبدالحسین دکترتوسط در ایران  ی مدرسه طبیعتایدهاولین بار  .(2015
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 یهسته گیریشکلبا  5392از اسفند مطرح و  زیستمحیطدر حوزه  نظرصاحببرجسته و مترجم 

 تای توجهدر راس زیستمحیط سازمان و وپرورشآموزشمیان سازمان  پیوند ایجاد باهدفمشورتی 

 هایمشارکتو  کودکان و نوجوانان از سوی دفتر آموزش در میان زیستمحیطبه موضوع طبیعت و 

در مشهد به نام  5392و اولین مدرسه طبیعت در سال  واقع شد موردحمایتمردمی سازمان 

شور مختلف ک هایاستانتعداد زیادی مدرسه طبیعت در  تأسیس باوجودشد.  تأسیسکاوی کنج 

ف در ابعاد مختل هاییچالشو استقبال خوب والدین از این ایده، متولیان این مدارس با مشکلات و 

 و با توجه به اینکه بررسی پیشینه پژوهش نشان ذکرشدهبنابراین علاوه بر مطالب هستند.  روروبه

مدارس طبیعت بر طبیعی و  هاییطمحها به بررسی رابطه دسترسی به که اکثر پژوهش دهدیم

ست و ا شدهپرداختهزیستی و کیفیت سلامت زندگی کودکان سلامت روحی، جسمی، سواد محیط

در این قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی یعنی ارائه مدلی برای توسعه مدارس طبیعت در  یجهدرنت

ی پژوهش خلألذا پژوهش حاضر ضمن تلاش در جهت پر کردن است،  نشدهانجامایران پژوهشی 

 هاتیفعالبر آن است که با بررسی تاریخچه، اهداف، رویکرد آموزشی، ساختار، موجود در این زمینه 

که در شرایط موجود چه مدلی را پاسخ دهد  سؤالبه این مرتبط با مدارس طبیعت،  هاییهنظرو 

گذاران، تا از این رهگذر سیاستی مدارس طبیعت در ایران ارائه نمود،جهت توسعه توانمی

  شوند. مندبهرهاز نتایج آن  زیستمحیطمدیران، معلمان، کودکان، جامعه و 

 

 پژوهش شناسیروش

کیفی و در  های پژوهشپژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر روش، در مقوله سنت

های کیفی پژوهش ازآنجاکهد. گیرای )داده بنیاد/برخاسته از داده( جای میگروه نظریه زمینه

مبتنی بر نظریه تفسیری به دنبال درک و تفّهم شهودی و خلاقانة پدیدة تحت مطالعه هستند و 

این پژوهش هم، برای . (Bazargan, 2017)ورزندهای ظهور یابنده و چندگانه تأکید میبر واقعیت

مره تحقیقات کیفی قرار مطالعه ادراکات متخصصان و متولیان مدارس طبیعت در ایران در ز

مدیران مدارس طبیعت، سه گروه شامل حاضر،  پژوهشبالقوه کنندگان مشارکت. گیردمی

ر . در پژوهش کیفی، معیاباشندمیمطلعین و متخصصین موضوعی ، تسهیلگران مدارس طبیعت

ها باشد، طبیعت موضوع و موقعیتی است که در آن تعداد افراد و گروه کهاین جایبه گیرینمونه

ها( و خروجی )اشباع نظری(، معیار ورودی تحقیق صورت گرفته است. لذا ورودی )اشباع داده

ه سطح که ب اینقطهدیگری و بیشتری مصاحبه کنیم تا  هاینمونهحجم و نوع نمونه است. باید با 

که ظرفیت کافی توضیحی در باب موضوع و مسئله را دارا  اینظریهاکتشاف برسیم و به 

مرتبط با موضوع و مسئله  هایتجربهاینکه چه کسانی حامل انواع . (Farasatkhah, 2017)باشد

های های تحقیق هستند، مبنای انتخاب نمونه بوده است. پژوهشگر در این پژوهش، گروهو پرسش
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 های موردنیاز تحقیق ازسئله را در نمونه وارد نموده تا دادهمرتبط با م هایباتجربهمختلف درگیر 

استفاده  2و هدفمند 5گیری نظریحیث تنوعات و کفایت آن به اشباع برسد، لذا از رویکرد نمونه

تن از مدیران و تسهیل  51با ها، مصاحبه نیمه ساختمند گردید. در این پژوهش ابزار گردآوری داده

تن از مطلعین و متخصصین  2مطالعه اسناد و آثار مکتوب و غیر مکتوب مدارس طبیعت و  گران

دقیقه را به خود اختصاص داده است. به دلیل  6۳میانگین هر مصاحبه  طوربهاست.  موضوعی بوده

، اسامی آنان در شوندگانمصاحبهمشخصات و پاسخ  ازجملهای در پژوهش رعایت اخلاق حرفه

است.  شدهگرفتهزشناسی آنان کد )عدد و حروف( در نظر پژوهش ذکر نشده است و جهت با

 هایهشپژوبنابراین در فرآیند تحلیل و یا بیان شواهد گفتاری، از کد آنان استفاده خواهد شد. در 

ها است. داده تنیدهدرهم هاآنها با تحلیل کیفی از نوع نظریه داده بنیاد، گردآوری داده

، هاآن پایپابهغیرخطی  طوربهو  شدندمیگردآوری و ثبت  پس از هر مصاحبه مرحلهبهمرحله

است.  شدهانجام 4و انتخابی 3ها در سه سطح کدگذاری باز، محوریداده ایمقایسهتحلیل مداوم و 

 کنترل اعضاء، خودملاک تکنیک 3از  آمدهدستبههای پژوهشگر در این پژوهش برای ارزیابی داده

نمود. در این پژوهش درصد پایایی بین دو کدگذار  استفاده کدگذارو محقق، توافق بین د بازبینی

ن شاخص تکرارپذیری و پایایی بی ازنظر هایافتهادعا نمود که  توانمی. بنابراین باشدمیبرابر با

 است.  تائیددو کدگذار مورد 

 

 پژوهش هاییافته

ی مدارس طبیعت در ایران است و بر طبق هدف کلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای توسعه

ی توسعه یاهسته. شناسایی مقوله 5:کندیمهدف جزئی را دنبال  6الگوی نظریه داده بنیاد 

 شرایط تعیین .3ایران  در طبیعت مدارس یتوسعه علّی عوامل . تعیین2مدارس طبیعت در ایران 

 طبیعت مدارس یتوسعه یامداخله عوامل تعیین .4 ایران در طبیعت مدارس یتوسعه یانهیزم

 از حاصل پیامدهای تعیین .6 ایران در طبیعت مدارس یتوسعه تعیین راهبردهای .1 ایران در

 هایپرسشو  باشدمیپرسش اصلی  6این پژوهش دارای  .ایران در طبیعت ی مدارستوسعه

کنندگان پس از های مشارکت. پاسخباشدمیهای پژوهش مصاحبه در راستای اکتشاف پرسش

مدل پارادایمی اعم از  مؤلفهکدگذاری باز، محوری و انتخابی به یکی از شش  ایمرحله 3تحلیل 

، راهبردها و پیامدها کدگذاری و ایمداخله، عوامل ایزمینه، عوامل علی، شرایط ایهستهپدیده 

                                                           
1. Theoretical sample 

2. Purposive sample 

3. Axial Coding 

4. Selective Coding 
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داده به  146مورد دیدن آثار و اسناد مکتوب و غیر مکتوب  2مصاحبه و  51اند. از بط شدهمرت

در  شدهتعریفمقولات  درنهایتگردید و  کدگذاریمقوله سطح اول  87ها در دست آمد. این داده

این مقولات آمده است.  1تا  5شماره  هایجدولکه در  است، شدهخلاصهمقوله محوری  23

 یتوسعهضمن آنکه عوامل مؤثر بر  Strauss & Corbinپژوهشگر با استفاده از مدل پارادایمی 

 نموده بندیطبقه ایمداخلهو  ایزمینهمدارس طبیعت در ایران را در سه دسته عوامل اعم از علی، 

ات های حاصل از نظری مدارس طبیعت در ایران با تحلیل دادهاست، راهبردهایی را برای توسعه

ارائه نمود. در پایان تأثیر عوامل و کاربست راهبردها را در قالب پیامدهای  کنندگانمشارکت

مدل توسعه مدارس طبیعت در ایران  درنهایتی مدارس طبیعت در ایران معرفی نمود و توسعه

 پژوهش پاسخ دهد. هایپرسشآمده است. این تصویر نهایی قادر است که به  5در شکل شماره 

 
 ایزمینهمرتبط با شرایط  شدهاستخراج. مقولات 1 جدول

 ایمقولهخوشه  مقولات سطح دوم مقولات سطح اول ردیف

و  فرهنگیمبانی دینی،  مسائل دینی و شرعی 5

 بومی

 ایزمینهشرایط 

 تنوع قومی و فرهنگی 2

 هاگذاریسیاستتغییرات مدیریتی و  3

 متمرکز وجود ساختار 4 کنندهتسهیلنظام اداری 

 بوروکراسی اداری 1

ترویج فرهنگ آپارتمان نشینی و کمبود  6

 فضاهای باز
سبک زندگی و رشد 

 شهرنشینی
 طبیعی هایمحیطعدم دسترسی به  8

 

مرتبط با شممرایط  یداده 29، از مجموع اسممت شممدهمشممخص 5که در جدول شممماره  طورهمان

را در مقوله محوری  شدهتعریفمقوله  3مقوله سمطح اول شناسایی گردید، که محقق  8،ایزمینه

 .خلاصه نموده است

 
 مرتبط با پیامدها شدهاستخراج. مقولات 2جدول 

 ایمقولهخوشه  مقولات سطح دوم مقولات سطح اول ردیف

 شناختی و حرکتی هایمهارتافزایش  5

 پیامدها پیامدهای فردی

 اجتماعی و کار تیمی هایمهارتافزایش  2

 داریخویشتنافزایش خودکنترلی و  3

 افزایش سلامت روحی و جسمی کودکان 4

 رشد و توسعه استقلال در کودکان 1



440 نظریه داده بنیادی مدارس طبیعت در ایران: ارائه مدلی برای توسعه 
  

 زیستمحیطکمک به توسعه پایدار و حفظ  6

 وکارکسبایجاد کارآفرینی و یک مدل  8 پیامد اجتماعی و اقتصادی

 سالم ایجاد جامعه 7

 

 7 پیامدها، به مربوط هایداده 61 مجموع از است، شدهمشخص 2که در جدول شماره  طورهمان

 خلاصه محوری مقوله 2 در را شدهتعریف مقوله 7 محقق گردید،که شناسایی اول سطح مقوله

  . است نموده
 

 مرتبط با شرایط علی شدهاستخراج. مقولات 3جدول 

 ایمقولهخوشه  مقولات سطح دوم مقولات سطح اول ردیف

 مطالبه گری جامعه 5

 بستر فرهنگی و اجتماعی

 شرایط علی

 ایجاد جریان اجتماعی 2

 فرهنگ اجتماعی 3

 ناکارآمدی نظام آموزشی 4

 و جامعه نگاه تغییر

 به نسبت گذارانسیاست

 کودکان

 بر آموزش مستقیم ازحدبیش تأکید 1

ضرورت تغییر دیدگاه جامعه،  6

 و مدیران آموزشی گذارانسیاست

 اولویت آموزش رسمی 8

فعالین مدارس طبیعت به  مندیعلاقه 7

 زیستمحیطکودک و 

پشتکار و انگیزه قوی فعالین مدارس  9 باور و درک مشترک

 طبیعت

 اعتقادات و باورهای مشترک 5۳

 زیستمحیطاحساس مسئولیت نسبت به  55

 در جامعه

درک ضرورت حفظ 

 زیستمحیط

محیط زیستی در  هایدغدغه 52

 کشور گذارانسیاست

به رسمیت شناختن تجربه 

 طبیعت در کودکی

 در اولویت نبودن حوزه کودک و نوجوان 53

 درک ضرورت بازی برای کودکان 54

 درک ضرورت تجربه طبیعت در کودکی 51

نظری مدارس  هایبنیانپایبندی به  56

 طبیعت

برگزاری اردوهای  مکانیزهطراحی  58

حمایتی  هایسیاست در مدارس طبیعت آموزیدانش

 با مدارس طبیعت دوطرفهتعامل  57 وپرورشآموزش

 درک ضرورت پرورش در تربیت نسل آینده 59
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مرتبط با شرایط  هایداده 513 مجموع شده است، ازمشخص 3طور که در جدول شماره همان

 محوری مقوله 6 در را شدهتعریف مقوله 59 محقق گردید، که شناسایی اول سطح مقوله 59 علی،

 . است نموده خلاصه

 
 ایشده مرتبط با شرایط مداخله. مقولات استخراج4جدول 

 ایمقولهخوشه  مقولات سطح دوم مقولات سطح اول ردیف

 منابع مالی و اعتبارات تأمین 5

 مالی منابعامکانات و 

 ایمداخلهشرایط 

 تخصیص تسهیلات بانکی 2

 بخش خصوصی گذاریسرمایهضرورت  3

 (هاهزینهمالی)درآمدها و  یچرخهاهمیت  4

 برخورداری از بستر غنی و امکانات کافی 1

 تسهیل گران ایحرفهطراحی استانداردهای  6

تسهیل  ایحرفهصلاحیت 

 گران
 تسهیل گران پررنگنقش  8

طراحی آموزش آکادمیک و دانشگاهی برای  7

 تسهیل گران

 مردمی هایمشارکتجلب  9

مادی و  هایحمایت

 معنوی مردمی

 جلب حمایت والدین 5۳

 جلب کمک خیرین 55

 افزایش دانش و آگاهی والدین 52

 استانداردضرورت وجود زمین مناسب و  53

و فضای  هازیرساخت

 فیزیکی

 هاشهرداریاختصاص زمین از طرف  54

 زیستمحیطاختصاص زمین از طرف سازمان  51

 و منابع طبیعی

 متنوع در ایران هایاقلیموجود  56

 استفاده از یله زارها 58

 ارتقاء دانش مدیران و تسهیل گران 57

 توانمندسازی منابع انسانی
 تسهیل گران افزاییتوان 59

 ضرورت تیم سازی و کار تیمی 2۳

 برگزاری سمینارهای آموزشی 25

مرتبط با شرایط  هایداده 544 مجموع از است، شدهمشخص 4 شماره جدول در که طورهمان

 محوری مقوله 1در را شدهتعریف مقوله محقق گردید، که شناسایی اول سطح مقوله 25 ،ایمداخله

 .است نموده خلاصه
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 مرتبط با راهبردها شدهاستخراج. مقولات 5جدول 

 ایمقولهخوشه  مقولات سطح دوم مقولات سطح اول ردیف

انجام کارهای پژوهشی در بستر مدارس  5

 طبیعت
تحقیق و  هایمکانیزه

 توسعه

 راهبردها

علمی و  هایمحیطبا  دوطرفهتعامل  2

 دانشگاهی

 مرتبط هایکتابترجمه مقالات و  3

 تهیه مستندهای تلویزیونی 4
 هارسانههمراهی 

 به معرفی مدارس طبیعت هارسانهکمک  1

 جدید هایایدهمقاومت در برابر  6

ترویج مفهوم مدرسه 

 طبیعت

معرفی اهمیت و جایگاه مدارس طبیعت در  8

 جامعه

 ترویج مفهوم مدرسه طبیعت 7

مجمع حامیان مدارس طبیعت  دهیشکل 9

 در هر شهر
فعال حوزه  هایانجمن

 کودک
 مدارس با یکدیگر اندیشیهم 5۳

 بنیاد کودک و طبیعت دهیشکل 55

 از متخصصین موضوعی مندیبهره 52

 استفاده از تجربیات سایر کشورها 53

یادگیری از تجربیات 

 شدهآموخته

 گران اهمیت کسب تجربه برای تسهیل 54

 ضرورت مستندسازی تجربیات 51

 یادگیری مدارس از تجربیات یکدیگر 56

 ضرورت ایمنی کودکان در فضای باز 58
تعیین استانداردهای 

 ایمنی و بهداشتی
 احساس عدم امنیت در فضای باز 57

 رعایت اصول بهداشتی 59

 

 به مربوط هایداده 551مجموع  از اسممت، شممدهمشممخص 1 شممماره جدول در که طورهمان

 مقوله 6در را شممدهتعریف مقوله 59 گردید، که محقق شممناسممایی اول سممطح مقوله59 راهبردها،

 .است نموده خلاصه محوری
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 ی مدارس طبیعت در ایران. مدل توسعه1شکل 

 

 ی مدارسو کانونی توسعه ایهستهها در ارتباط با سؤال اول پژوهش: پدیده تحلیل داده

از مصاحبه با مشارکت کنندگان در  آمدهدستبه هایاز مجموع دادهطبیعت در ایران چیست؟ 

ی مدارس طبیعت توسعه ایهستهشناسایی مقوله داده به هدف اول پژوهش که  4۳این پژوهش، 

 .است فرایند ساساای و کانونی، مرکز مدل و ی هستهپدیدهمنتج گردیده است.  در ایران بود،

مشارکت کنندگان تحت عنوان  هایداده اساس بردر این پژوهش  شدهشناساییای پدیده هسته

ی هاداده اساس برکدگذاری گردید. این عنوان  تعیین جایگاه حقوقی و قانونی مدارس طبیعت
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کنندگان در مقوله برخاسته از نظرات مشارکت 4انتخاب شد.  کنندگانمشارکتحاصل از نظرات 

 ،مجوز صدورقانونی، عدم  خلأهایاز: وجود  اندعبارتمؤثر بوده است که  ایهستهکدگذاری مقوله 

بین سازمان. تمامی  هامسئولیتمکانیزم اجرایی مدارس طبیعت، و به اشتراک گذاشتن 

و قانونی مدارس طبیعت اذعان نمودند. یکی از کنندگان به تعیین جایگاه حقوقی مشارکت

-INا کد ب کنندگانمشارکتبود از کلام یکی از  ایهستههایی که بیانگر پدیده ترین دادهملموس

M-08  :سال که از اجرای آن دارد  4اول یعنی  هایگامطبیعت در همین مدرسه بدین شرح است

نبوده که یک حمایت تام و تمام بکند و  گذارینقانونهاد دولتی و هیچ نهاد  گونههیچ، گذردمی

کننده بعدی در مشارکت .وابسته به شخص بود همآنکه  کردمیدی حمایت امدت کوتاهی نه

همین راستا بیان داشته است: یکی از موانع این مدارس بحث حقوقی است، که باید به یک مفاد 

طبیعت این روزها در خلاء مدارس  دهد و گرنهقانونی تبدیل شود، که مجلس باید این کار را انجام 

به جدید بودن ایده این  IN-F-04مشارکت کننده دیگر با کد  در خطر تعطیلی قرار دارند.قانونی 

الان مجوز فعالیتی که  مدارس و نداشتن سازمانی برای صدور مجوز فعالیت آنها اشاره نموده است:

فتن مدت اعتبار قابل تمدید نیست و مدیران باید ازطرف محیط زیست صادر شده بود با پایان یا

بیان می  IN-M-05شرکت کننده بعدی با کد  موقتاً مدارس را تعطیل کنند و دنبال مجوز باشند.

ازمان حفاظت محیط زیست دیگر زیر بار صدور مجوز برای مدارس طبیعت نرفت و کند: س

  .مجوزهای قبلی هم دچار چالش شدند

ی مدارس طبیعت در رتباط با سؤال دوم پژوهش: عوامل علّی توسعهها در اتحلیل داده

داده در  513، کنندگانمشارکتاز مصاحبه با  آمدهدستبههای از مجموع داده ایران کدامند؟

از عوامل اصلی که به وقوع و یا رشد پدیده  ایمجموعهپژوهشگر است.  شدهبندیطبقهبخش علی 

های حاصل از پژوهش به داده وتحلیلیهتجز بر اساسعوامل علی ، شناسایی نمود. گرددمیمنجر 

کان، نسبت به کود گذارانسیاستبستر فرهنگی و اجتماعی، تغییر نگاه جامعه و مقوله اصلی  6

حمایتی  هایسیاستباور و درک مشترک، به رسمیت شناختن تجربه طبیعت در کودکی، 

های هریک از مقولات برآمده از مقوله .شودمیتقسیم  زیستیطمح، درک ضرورت وپرورشآموزش

مرتبط  IN-F-02با کد  ایکنندهمشارکت را شکل داده است. هاآن(هستند که یاعمده)یاخوشه

 دانندینموالدین هنوز  :گویدمیمقوله بستر فرهنگی و اجتماعی چنین  هایخوشهبا یکی از 

ر والدین ، اگکنندینمدسترسی به طبیعت حق کودکان است، بنابراین برای داشتنش هم تلاشی 

که غفلت از ارتباط نزدیک کودک با طبیعت و لمس خاک،  دندیرسیمبه این نتیجه  هاخانوادهو 

 انو از مسئول دادندیمیک کنش از خود نشان  وقتآنچه اثراتی داشته باشد،  تواندیمگیاه و آب 

 هایخوشهارتباط با یکی از  درIN-M-07 کنندگان با کدیکی از مشارکتبه دنبال واکنش بودند. 

و نهادهایی مانند  هاسازمانامیدوارم  :گویدمیچنین  وپرورشآموزشهای حمایتی مقوله سیاست
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 ایهفته، بهزیستی و ... بخشنامه و دستورالعملی را صادر کنند که حداقل وپرورشآموزشوزارت 

 باشند.  حضورداشتهدر این مراکز  هابچهیک روز 

ی مدارس طبیعت توسعه ایزمینهها در ارتباط با سؤال سوم پژوهش: شرایط تحلیل داده

داده در  29، کنندگانمشارکتاز مصاحبه با  آمدهدستبههای از مجموع دادهدر ایران کدامند؟ 

پژوهشگر علاوه بریافته های مربوط به عوامل علی به است.  شدهبندیطبقه ایزمینهبخش شرایط 

ه شرایط زمینه ای براساس تجزیهایی دیگری دست یافت که بر ایجاد عوامل علی اثرگذارند. یافته

مبانی دینی، فرهنگی و بومی، نظام اداری مقوله اصلی  3های حاصل از پژوهش به و تحلیل داده

 IN-M-03با کد  ایکنندهمشارکت .شودیمتقسیم  شهرنشینیآفرین، سبک زندگی و رشد مانع

نین ( چمسائل دینی و شرعی)قوله مبانی دینی، فرهنگی و بومی م هایخوشهمرتبط با یکی از 

به لحاظ فرهنگی و آیینی دین مبین اسلام با سگ مسئله دارد و حالا با  هرحالبه »: گویدمی

حیوانات یک مقدار بالا و پایین محدودیت وجود دارد و مدرسه طبیعت جاهایی ممکن است که 

مثلًا این حیوان یا آن حیوان را نباید داشته باشد، البته هیچ حساسیتی روی  بااینکهمواجه شود 

رس طبیعت اگر بفهمند که نبایستی این حیوان را داشته باشند، خوب این موضوع نیست و مدا

 « داشته باشند. توانندمینباید داشته و حیوانات زیاد دیگری هست که 

ی مدارس توسعه ایمداخلهها در ارتباط با سؤال چهارم پژوهش: عوامل تحلیل داده

کنندگان، از مصاحبه با مشارکت آمدهدستبههای از مجموع دادهطبیعت در ایران کدامند؟ 

 انندتومیعوامل دیگری تأثیرگذارند که است.  شدهبندیطبقه ایمداخلهداده در بخش عوامل  544

از امکانات و منابع  اندعبارتعامل  1شدت و یا اثر عوامل علی را کاهش و یا افزایش دهند. این 

و فضای  هازیرساختمعنوی مردمی،  های مادی وتسهیل گران، حمایت ایحرفهمالی، صلاحیت 

( یاعمده)یاخوشههای هریک از مقولات برآمده از مقوله فیزیکی، توانمندسازی نیروی انسانی

مادی  هایحمایت ضرورتبه IN-M-04با کد  کنندهمشارکترا شکل داده است.  هاآنهستند که 

من  :داردمیو معنوی والدین در پیشبرد هدف مدارس طبیعت برای تعیین جایگاه قانونی بیان 

است، یعنی والدینی که  ترمهمخیلی  هاارگانهمراهی والدین از همراهی آن  کنممیهنوز فکر 

د این والد تبدیل شو درنتیجهتجربه طبیعت برای رشد کودکاشان ضرورت دارد  شوندمیمتوجه 

 کنندهمشارکت. و در ادامه نظر کنندمیبه والدها، مدارس طبیعت آن زمان در ایران درست رشد 

ن دنبال این هستند که زمی هاخانوادهکه خیلی از  بینممیالان  نظر فوق است: تأییدکنندهبعدی 

بکنند که این خیلی خوب  اندازیراه مقدماتی وهای اولیه بگیرند و مدرسه طبیعت را با چارچوب

 :گویدمیو فضای فیزیکی چنین  هازیرساختمرتبط با  IN-M-03با کد  ایکنندهمشارکت است.

چون زمین حتماً باید گیاه داشته باشد، درخت باشد بالاخره یک حیات جانوری باید باشد به همین 
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که بشود یک  رادارندی زیاد هایپارکچون  هاشهرداریهایی مثل با ارگان قرارداددلیل با 

  جنگلی اطراف شهر را به مدارس طبیعت اختصاص داد. هایبوستانرا اختصاص داد یا  هاییبخش

ی مدارس طبیعت در ها در ارتباط با سؤال پنجم پژوهش: راهبردهای توسعهتحلیل داده

داده در  551،  کنندگانمشارکتاز مصاحبه با  آمدهدستبههای از مجموع دادهایران کدامند؟ 

های حاصل از پژوهش داده وتحلیلیهتجز بر اساسراهبردها است.  شدهیبندطبقهبخش راهبردها 

 هایانجمن، ترویج مفهوم مدرسه طبیعت، هارسانهتحقیق و توسعه، همراهی مقوله اصلی  6به 

. شودیمتقسیم فعال حوزه کودک، یادگیری از تجربیات و تعیین استانداردهای ایمنی و بهداشتی 

را شکل داده است.  هاآن(هستند که یاعمده)یاخوشههای هریک از مقولات برآمده از مقوله

کارهای پژوهشی  :داردیمبیان  تحقیق و توسعهدر خصوص  IN-M-05با کد  یاکنندهمشارکت

باشد و باید انجام شود تا بتوانیم سطح دانش خود را در زمینه کودک و طبیعت بالا  روزبهباید 

-INبا کد  ایکنندهمشارکت .کنیممیبالا بردن دانش خودمان را هم به دیگران عرضه و ببریم، 

M-9 توانندمیها : دانشگاهگویدمیهای علمی و دانشگاهی چنین در خصوص تعامل با محیط 

ها که فقط مسئول دانشجویان ایده مدرسه طبیعت سرپا بماند، دانشگاه کهاینکمک بکنند به 

ها مسئول رشد و آموزش جامعه یک مسئولیت اجتماعی دارند، دانشگاه هاآنخودشان نیستند، 

 ها به معرفی مدارس طبیعترسانهکمک به  IN-M-03دیگر با کد  کنندهمشارکتنیز هستند. 

باشند، حالا  تأثیرگذار توانندمیها خیلی رسانه است و مطمئناً رسانه عصر است: توجه نموده

معرفی کنند و مصاحبه کنند با دوستانی که در این حوزه فعال هستند، با پدر  توانندمیها روزنامه

 است شانزندگیهای را که  تنها سرمایه هایشانبچهدر این حوزه هستند و  درواقعکه  مادرهایی و

  .اندسپردهبه مدارس طبیعت 

ی مدارس ها در ارتباط با سؤؤال شؤ ؤم پژوهش: پیامد لاصؤل از توسعهتحلیل داده

، کنندگانمشممارکتاز مصمماحبه با  آمدهدسممتبههای از مجموع دادهطبیعت در ایران کدامند؟ 

های حاصل داده وتحلیلیهتجز بر اساسپیامدها است.  شدهیبندطبقهداده در بخش پیامدها  61

ی یک. شودیمتقسیم  "پیامد اجتماعی و اقتصمادی"و"پیامد فردی"مقوله اصملی  2از پژوهش به 

ی مدارس طبیعت در پیامدهای فردی توسعهدر خصموص  IN-M-04با کد  کنندگانمشمارکتاز 

ی، های اجتماعهای فیزیکی در محیط طبیعی خلاقیت، مهارتدرسایه فعالیت: دارندیمبیان  ایران

ان در کودک .یابدیمروابط اجتماعی کودک را گسترش  .یابدمیکودکان نیز پرورش  پذیریریسک

. اینجا کار گروهی و کنندمیهایی مثل کار مشمممارکتی دسمممت پیدا ممدارس طبیعت به مهارت

تسهیل گر و من  کندمی، عواطف و احسماسماتش رشممد کنندمیتجربه  باهمرا  پذیریمسمئولیت
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چون از  کندمیرا کنترل  خشممممش. آموزدمیهمه را از بازی در طبیعت  دهمنمیچیزی بمه او 

   .و عواطف نقطه کلیدی یادگیری هستندخشمش بازخورد گرفته است. 

ایجاد مرتبط با خوشمممه مقوله پیامد اجتماعی و اقتصمممادی)  IN-M-05با کد  کنندهمشمممارکت

ما در اینجا به کارآفرینی این موضمموع خیلی »: کندمیبیان  ( وکارکسممبو یک مدل کارآفرینی 

، بنابراین از روز اول حضممور تسممهیل گرها در اینجا حتی درزمان مشمماهده گری دهیممیاهمیت 

، گردش مالی همان کارآفرینی سمممبزی اسمممت که وجود دارد و بسمممیار کنندمیحقوق دریافت 

نید ک تأسیس، شما یک کارخانه بخواهید محیطیزیستآلودگی  گونههیچارزشمند است و بدون 

 هااینچیزی نداریم . همه  چینهمزیستی ممکن است ایجاد کنید اما ما اینجا کلی عوامل محیط

   «است. داشتهنگهما را در این کار  درمجموع

 

 گیرینتیجهبحث و 

و بنا به آمار  5392اولین مدرسه طبیعت در سال  تأسیس رغمعلیپژوهش نشان داد  هاییافته

 اندنتوانستهمدرسه طبیعت در کشور، فعالین این مدارس هنوز  87نزدیک به  اندازیراهبا  غیررسمی

مجوزهای قانونی برای فعالیت خود را کسب کنند و این موضوع باعث شده است که برخی از این 

 هایاخطاریهو صدور با استقبال اندک مسئولین  اندازیراهیک یا دو سال از  باگذشتمدارس 

ند. شوند و در آستانه تعطیلی قرار بگیر روروبهتعطیلی برای تمدید مجوز مدرسه با مشکلات زیادی 

که توسط دفتر آموزش  5394زیستی)جم( ویرایش ششم خرداد در منشور جامع مدارس محیط

یی مدارس اجرا نامهشیوهآن  1های مردمی تدوین گردیده است، در پیوست شماره و مشارکت

 charter)شده است.  بردهنامیادگیری تجربی و خودانگیخته  عنوانبهو از آن  شدهمطرحطبیعت 

schools comprehensive Environmental, 2015)  مجوز این مدارس توسط  5396تا سال

. اما با تغییرات مدیریتی در این سازمان، این موضوع مطرح شدمیصادر  زیستمحیطسازمان 

باید متولی  وپرورشآموزشامکان صدور مجوز را ندارد و وزارت  زیستمحیطگردید که سازمان 

در هیچ بخشی از قانون آن چنین  گویدمیاز طرف دیگر، این وزارتخانه این نوع مدارس باشد،

و ،انداندهم، مدارس طبیعت بلاتکلیف نظراختلافاین  درنتیجهاست و  نشدهبینیپیشموضوعی 

مجلس خواست تا صدور و فعالیت  هایپژوهشمجلس از مرکز  زیستمحیطدرنهایت فراکسیون 

نظری پژوهش  یدر مبانکه  طورهمانقانونی و حقوقی بررسی نمایند.  ازلحاظمدارس طبیعت را 

یک برنامه درسی ملی و رسمی  597۳مطرح شد در کشورهایی مانند دانمارک در ابتدای دهه 

و گردش کودکان  قراردادخود  یتمأمورتوسط دولت تصویب شد و مدارس جنگل را در خط مقدم 

 ، سرانجام597۳و یا در دهه  قرار گرفت. موردتوجهبخشی از برنامه درسی  عنوانبهدر جنگل 

د و در شدن تأسیسمان با این ابتکار عمل موافقت کرد و مدارس جنگل بیشتری در این کشور آل
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 Pyunبه گفته  برخی از مقامات محلی شروع به حمایت از این ایده کردند. 2۳۳۳انگلستان از سال 

et al (2019)  مقطع  را درآموزش در فضای باز  2۳54در سال  سنگاپور وپرورشآموزشوزارت

 دهدیمهای پژوهش نشان در ارتباط با موجبات علی یافته ابتدایی و متوسطه اجباری اعلام کرد.

بر پدیده محوری، به رسمیت شناختن تجربه طبیعت در کودکی  اثرگذارکه یکی از شرایط علی 

 یابیانیهبه همت فعالان و دوستداران مدارس طبیعت،  5394سال  ماهبهمندر ایران در است. 

برای پشتیبانی از به رسمیت شناختن حق کودکان در تجربه طبیعت  "حق مادرزاد"تحت عنوان 

یک حق مادرزاد و طبیعی تهیه و به امضای تعداد زیادی از فعالان  عنوانبهسالگی  52تا سن 

 یکی زیستمحیطدرک ضرورت حفظ  هایافتهو مدارس طبیعت رسید. بر اساس  زیستمحیط

جامعه  در زیستمحیطاحساس مسئولیت نسبت به  درواقعباشد. علی اثرگذار میدیگر از شرایط 

 بیان کنندگانمشارکتدر این خصوص در این طبقه است که  شدهشناسایییکی از مقولات 

اهد درختان، ما ش رویهبیاغلب مردم کشورمان هستیم در مقابل قطع  تفاوتیبیشاهد ما »اندداشته

مده از کجا آ هابداخلاقیریشه این  ،در طبیعت هازبالههستیم و انباشت  هاخیابانپرتاب زباله در 

 هایدغدغهوجود بنابراین  «بکنیم که نسلی عاشق سرزمینش باشد. توانیممی کارچهو ما 

و مدیران اجرایی کشور  گذارانسیاستدر فرهنگ عمومی جامعه و در نگاه و باور  محیطیزیست

تعیین جایگاه حقوقی و قانونی مدارس طبیعت خواهد داشت. که ضرورت توجه بسزایی در  تأثیر

رسیده است،  تائیدنیز به  Kahn, Severson & Ruckert (2009)به این موضوع در مطالعه 

تجربه  نتأمیهمگی باید بپذیریم که در شرایط امروزی زندگی شهری در  کنندمیبیان  کهطوریبه

ما  زیستمحیطو این غفلت برای آینده  ایمکردهطبیعت برای کودکان جامعه خویش غفلت 

 بسیار گران تمام شود. تواندمی

مبانی دینی، فرهنگی و بومی، ی مدارس طبیعت در ایران، توسعه ایزمینهشرایط در رابطه با 

ستند که عوامل علی در این سبک زندگی و رشد شهرنشینی و نظام اداری مانع آفرین شرایطی ه

. بستر دینی، فرهنگی و بومی یک جامعه و یک حاکمیت گذارندمی تأثیرها بر پدیده اصلی زمینه

 اجرای و هاگذاریسیاستو چرایی بر  چونبی تأثیراتباورهای فرهنگی و دینی،  واسطهبه تواندمی

ایفا  نقش زیادی کنندهتضعیفو یا  هکنندتقویتیک عامل  عنوانبه تواندمیداشته باشد و  هاآن

که در قسمت  طورهمانی مدارس طبیعت در ایران، ای توسعهدر ارتباط با عوامل مداخلهنماید. 

شدت و  توانندمیعواملی هستند که  یاواسطهیا  یامداخلههای پژوهش عنوان شد عوامل یافته

مادی و  هاییتحماهای پژوهش بر طبق یافتهیا اثر عوامل علی را کاهش و یا افزایش دهند. 

. اگر درک، شناخت و آگاهی والدین نسبت به اهمیت رودیمبه شمار  یمؤثرمعنوی مردمی عامل 

خود به بهترین  هاآنو سرخوشانه و تجربه طبیعت در کودکی افزایش پیدا کند  آزاد نهبازی 

 ازجملههای مطالعات پیشین یافتهحامیان مدارس طبیعت تبدیل خواهند شد. این یافته، با 
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Nixon, 2015)  (Ridgers, Knowles & Sayers, 2012; همخوان است. نتایج مطالعات نشان

 درسیمکه در حقیقت دلایل زیادی برای رشد مدارس جنگل وجود داشته است، اما به نظر  دهدیم

و  حالینبااود مدارس بود. موج یهابرنامهاولین دلیل، عدم رضایت والدین و متولیان آموزش از 

ی افزایش آگاهی محیط زیست یلهوسبهدلایل توسعه مدرسه جنگل  رسدیمزمان به نظر  باگذشت

والدین در مورد این موضوع که نسل کنونی حفاظتی تغییر کرده است، و نگرانی  یهاتلاشو 

اشند، ب بازداشتهکمتری برای بازی در فضای  هایفرصتپیشین  هاینسلکودکان در مقایسه با 

لم مع دهدیمها نشان در خصوص اهمیت توانمندسازی منابع انسانی یافته. شودمیبیشتر  هرروز

افته نیز این ی. به تجربه کودک است یغنا بخشساز کننده و زمینهتسهیل عنوانبهمدرسه طبیعت 

 دهدیم، نتایج پژوهش نشان باشدیمهمسو  Nixon (2015) پژوهش آمدهدستبهبا یافته 

اد های جنگل در آمریکا تعدعملی مدرسه جنگل انگلستان و برنامه تربیت تسهیل گر مهد یهادوره

 وانعنبهزیادی از مربیان مدارس جنگل را تحت پوشش قرار داده است. در کانادا نیز مدارس جنگل 

آموزشی اشاره دارد که خارج  ، آموزش جایگزین بهآیندیم حساببهیک مدل آموزشی جایگزین 

 عنوانبه توانمیراهبردها را . کندیمنظام آموزشی سنتی در نظر گفته است، فعالیت  ازآنچه

 رگذارندتأثیموجبات علی برای بهبود و تقویت پدیده اصلی  براثرمجموعه اقدامات خرد و کلانی که 

ودک های حوزه کهای پژوهش شناسایی شدند. تشکیل و فعالیت انجمندر نظر گرفت، که از یافته

نقش مهمی در پیشبرد اهداف مدارس طبیعت داشته باشد. این یافته  تواندمییک راهبرد  عنوانبه

ان در انگلست 2۳52از سال  کندیمبیان  کهییازآنجامطابقت دارد Nixon (2015) نتایج پژوهشبا 

اعضای انجمن  2۳58انجمن مدارس جنگل، چتری برای توسعه مدرسه جنگل شد و در سال 

نی ایمها یکی دیگر از راهبردها، حفظ نفر برآورد شدند. بر طبق یافته 2۳۳۳مدرسه جنگل حدود 

 هایغهدغداستانداردهای ایمنی و بیمه کودکان یکی از  تأمین. باشدمیکودکان در مدرسه طبیعت 

همخوانی  Andrachuk et al (2014)فعالین مدارس طبیعت است. این یافته با نتایج پژوهش 

تسهیلگر باید سالم ماندن کودکان در طبیعت را تضمین کند. در طی حضور کودکان  درواقعدارد، 

ی ایمن جسم ازنظرکه گروه یادگیرندگان  کندمیطبیعت، نقش مربی تضمین جنگل و در مدرسه 

در طول بازی و حضور در مدرسه با توجه به شرایط آب و هوایی به لباس  شند. کودکانو راحت با

  .مناسب نیاز دارند

ا . در ارتباط بشودیمهای فردی، اجتماعی و اقتصادی پیامد یرندهدربرگپیامدها یا نتایج حاصل 

اجتماعی و  یهامهارتهای شناختی و حرکتی، افزایش پیامدهای فردی که شامل افزایش مهارت

، رشد و توسعه استقلال در کودکان و سلامت روانی دارییشتنخوکار تیمی، افزایش خودکنترلی و 

 ,Becker, 2010) Ridgers یهاپژوهشاز  آمدهدستبههای ، این یافته با یافتهشودیمو جسمی 

Knowles & Sayers, 2012; Larson, Castleberry & Green, 2010; ; ;Blackwell, 2015 
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Sharma-Brymer & Bland 2016)  گفت که  توانمیها این یافته تبیینهمخوان است. برای

دارد. کسب  هاانسانزیادی بر رشد جسمی و روحی در طول زندگی  تأثیرزندگی در طبیعت 

های آموزشی دیگر موجود در برنامه هایفعالیتهای شنا، کوهنوردی، ورزشی و همچنین مهارت

حفاظت از خود در کودکان دارد. منافع تعامل با های مهارتمثبتی بر ایمنی و  تأثیر، در فضای باز

را  انسان پذیریانعطافطبیعت  حالدرعینسلامت عاطفی و اجتماعی دانست،  توانمیرا  طبیعت

. دهدمیهای جامعه کاهش را در همه گروه 2و خطر ابتلا به چاقی و دیابت نوع  دهدمیافزایش 

سلامتی جسمی و روانی  ،، اعتمادپذیریانعطاف ،مدارس طبیعت مدتطولانی هایبرنامههمچنین 

، زیستمحیطهای پژوهش کمک به توسعه پایدار و حفظ بر طبق یافته .بخشدمیکودکان را بهبود 

و ایجاد جامعه سالم از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی است  وکارکسبایجاد کارآفرینی و یک مدل 

عیین جایگاه حقوقی و قانونی مدارس طبیعت در ایران به وجود خواهد آمد. این یافته نیز که با ت

مطابقت دارد.  Ferguson (2008) Kahn, Severson & Ruckert (2009); های پژوهشبا یافته

هم  المللیبین، در ابعاد غیررسمیرسمی و هم  صورتبهزیستی هم اهمیت آموزش محیط

های فرهنگی، علمی، مانند سازمان المللیبینهای است و توسط آژانس قرارگرفته موردتوجه

ی آشنایاست،  شدهدادهسازمان ملل متحد ارتقاء  زیستمحیطآموزشی سازمان ملل متحد و برنامه 

یرا ز آیدمیجهت توسعه پایدار در مدرسه طبیعت یک اصل به شمار  زیستمحیطنسل آینده با 

 وکارکسباین مدارس محل آشتی و انس با طبیعت هستند. از طرفی مدارس طبیعت با ایجاد یک 

 شناسیومبمختلف از علوم انسانی تا  هایرشته التحصیلانفارغو اشتغال برای تعداد بسیار زیادی از 

 نندتوامی محیطیزیستو با مطرح کردن بحث کارآفرینی با کمترین آلودگی  زیستمحیطو 

ان از کودکان و نوجوان توجهیقابلبخش به امید روزی که  از یک کارآفرینی سبز باشند. اینمونه

برای تجربه طبیعت استفاده کنند. در حال حاضر  باارزشهایی غنی و امروزی بتوانند از فرصت

ین معضل ا ندارند؛ باکیفیتهای طبیعی تماس فراوان و با محیط زیاداحتمالبهاکثر کودکان معاصر 

های اکثر برنامه ریزان، و دیدگاهها که تغییراتی اساسی در فعالیت شودمیتنها زمانی حل 

، رودمیدر پایان انتظار  ها رخ دهد.و خانواده گذارانسیاست، دهندگانتوسعه، دهندگانآموزش

وهش این پژ نتایج پژوهش حاضر پشتیبان فعالان و مدیران اجرایی مدارس طبیعت در ایران گردد.

، برآمده از ذهنیت شدهمطرحهای هایی مواجه بود. مقولهها با محدودیتهمچون سایر پژوهش

ها ممکن است فرد دیگری به بررسی مصاحبه کهیدرحالکنندگان بوده، محقق از نظرات مشارکت

دیگری  یدهسازمانو  یبنددسته آمدهدستبه یهامضمونو زیر  هامضمونو  پرداختیم

کنندگان در این پژوهش از میان مطلعین، مدیران و تسهیلگران مدارس . گروه مشارکتافتییم

ها کنندگان پژوهش برغنای دادهشرکت عنوانبه توانندیماست، والدین نیز  شدهانتخابطبیعت 
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بعدی  هایبا توجه به ساختار کیفی پژوهش حاضر، توصیه می گردد در پژوهشبیفزایند. همچنین 

 یوه آمیخته و ابزارهای مختلف کمی و کیفی استفاده گردداز ش
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