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 چکیده 

با توجه به آمار کار نمود.  مشهد آغاز بهدر 3131سال در« کنجیکاو» نامبا  ،رانیا عتیمدرسه طب نیاول    

مدرسه طبیعت در کشور ما مشغول فعالیت هستند. در این پژوهش سعی  13تعداد3131در اسفند  شدهارائه

های ارزشیابی و نقش کودکان و یادگیری، شیوه –های یاددهیآن است که منابع یادگیری، ویژگی بر
پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی قرار گیرد.  یموردبررسلگران در این مدارس تسهی

 31- 38در سال تحصیلی تسهیلگران مدارس طبیعت که انجام پژوهش از بین  منظوربه. است شدهانجام
 ساختاریافته همصاحبه نیم هاآنو با  اعضای نمونه انتخاب گردید عنوانبه تسهیلگر 31مشغول به کار بودند 

و بازدید از مشاهده  از طریق مصاحبه با تسهیلگران، از هاداده یآورجمع رازیغبهانجام گرفت؛ همچنین 

مرتبط با مدارس طبیعت هم  موجود منابع مرتبطپیشین و  یهاپژوهشمطالعۀ مدارس طبیعت عضو نمونه و 

طبیعی موجود در طبیعت، حیوانات، گیاهان در این حاکی از استفاده از منابع  آمدهدستبهاستفاده شد. نتایج 

گیری از تجربه، بازی و حواس چندگانه در فرآیند های در این مدارس بهرهترین ویژگیمدارس است. از مهم

   یادگیری است. نقش کودکان در مدارس طبیعت محوریت دارند و معلمان نقش تسهیلگری را ایفا 

 . شودینم تأکیدارزشیابی رایج  یهاوهیشمدارس سنتی بر  . در این مدارس برخالفندینمایم
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 همقدم

، در دوران ژهیوبهمختلف بر نقش و جایگاه طبیعت در آموزش  نظرانصاحب تاکنوناز گذشته    

ترین مربیان تعلیم ترین و بزرگکه یکی از برجسته 3کمنیوسآموسژان. اندنموده دیتأککودکی 

ی طبیعت و تربیت مغرب زمین در قرن هفدهم است، اصول تعلیم و تربیت خود را از مطالعه

 کرده استعنوان کلید خداشناسی یادبه آورد. او از طبیعت و شناخت قوانین آندستبه

(Meyer, 1995). یادگیری بهتر است که تمام حواس درگیر  رد“که کند می تأکیداو  نهمچنی

              ".از طریق حس، اساس تمام اشکال یادگیری است وپرورشآموزشباشند و 

(Morrison, 2001:70).  گشت و روسو  متأثرتعلیم و تربیت در طول قرن نوزدهم از افکار روسو

و فروبل واقع  ند پستالوزی، هربارتو مصلحان فرهنگی، مان کارانپرورشمنبع الهام بسیاری از 

 . ,Tusi)ندهای زندگی سازگار سازهای روسو را با واقعیتشد و آنان توفیق یافتند تا اندیشه

تواند بسیاری از مطالب را از رهنمودهای باور دارد که خود امیل می اساساًروسو (1975:164 

جهان از طریق حواس خود، اشتیاق  زاد طبیعت بیاموزد. مثالً امیل در نوباوگی به کشفدرون

کند و به امیل فرصت کشف می سازیپاکشدید دارد بنابراین، روسو همه اشیای مضر را از خانه 

، دیویی با اشاره به جزئیات 1در کتاب مدارس فردا . )(Rousseau, 2005:31دهد  محیط را می

بیعت و باغ مدرسه اشاره چندین مدرسه تجربی به ترکیب یادگیری فعال از طریق مطالعه ط

انتزاعی است و باید دوباره دهد که یادگیری در مدارس سنتی بسیار غیرکند و هشدار میمی

یک نوع درمان جهت ترکیب آموزش با عمل و همچنین  عنوانبهشود و باغ مدرسه  دهیسازمان

 ,Dewey)سازدهای زندگی واقعی را فراهم میفعالیت زمینه آموزش از طریق مشارکت در

1915). 
 حجم وسیعی از مبانی نظری مرتبط با موضوع برنامه آموزش مبتنی بر طبیعت وجود اگرچه

 ,Davis) .های آموزشی مرتبط با آن بحث بسیار کمی شده استدارد، ولی در مورد تکنیک

گیری از طبیعت جهت یادگیری کودکان، تجربه در بهره های عملیاز تجربه یکی .(2009

خارج از در  1جنگلمدارسشده تجربه دهیا مشابه عتیمدرسه طب دارس طبیعت است.م تأسیس

، با آغاز 3391مدرسه جنگل یک رویکرد نوین آموزشی است که از اواخر دهه  ،است ایران

دانمارک و سوئد، و سپس توسعه آن در اسکاندیناوی، اروپا، چین،  گیری این مدارس درشکل

آمریکا و سپس کانادا در جهان گسترش یافت. در مدارس جنگل  متحدهتایاالاسترالیا، نیوزیلند، 
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های مختلف شهری کودکان نیمی از روز یا یک روز کامل را در خارج از منزل و در پارک

های بیرون مدرسه های بازی طبیعی و کالسفضاهای طبیعی مجاور یا نزدیک مدرسه، زمین

وم هبر این مف وپرورشآموزشبنیادین  تحولسند  در(Hedayati, 2017). کنندسپری می

آموختگان را برای دانش تواننمی یتنس ساردم ای، بلفع جامعهشده است که در  تأکیداساسی 

ی و لهای داخد در عرصههو متع توانادانا،  آموختگانیکرد و برای اینکه دانش زندگی فردا آماده

 لکهربیت هستیم؛ بتو  تعلیمهای عرصه در تمامینیازمند تحول  تنهانه یمه باشتداشالمللی ینب

 .(Eslamieh, oladian.& Safari, 2019)نیازمند بازتعریف و تحول اساسی استوم مدرسه همف

تواند در راستای این جدید از مدارس سنتی است می فتعریباز عنوانبهمفهوم مدرسه طبیعت 

از جوانان در شهر  راهی گروهیاهمب 3131طبیعت در سال مدرسهایده  واقع شود. مؤثرهدف 

آقای سفرهای"هایی تحت عنوانبا برنامه زادهوهاب آقای عبدالحسیننظارت  ه ابتکار ومشهد و ب

 شدند،روزهای پایانی هفته، به دامان طبیعت برده می در این سفرها، کودکان، در آغاز شد. "رمکِ

رها و بدون کنترل به فعالیت و  ای آزاد،در فض شد کهمیاجازه داده  هاآنحفظ امنیت به  و با

 تیرماهدر  ازآنپس .(Nikjoo & Ghaempanah, 2016) های فردی و گروهی بپردازندبازی

درسنامه مدرسه  عنوانبه 3استفن کلرت وپیتر کان تألیفکتاب کودک و طبیعت  3131سال 

  اسفندماه. سپس در حسینیان ترجمه شدزاده و آرشطبیعت توسط آقایان عبدالحسین وهاب

جهت  ست،یزطیو سازمان حفاظت مح وپرورشآموزشوزارت  نیب یانامهتفاهم 3131سال

نامه توجه به تفاهم با گردید. منعقد عتیمدارس طب ای ی)جم(زیستمحیطمدارس جامع  تأسیس

زیستی مدارس محیط تأسیسزیست در راستای و سازمان حفاظت محیط وپرورشآموزشوزارت 

در مشهد  «کنج یکاو» با نام ران،یا عتیمدرسه طب نیاول 3131اولین مرحله در سال  عنوانبه

 در ایران 3131بهمنتا سایت اینترنتی مدرسه طبیعت کاوی کنج  به استنادنمود.  آغاز به کار

 .مشغول به فعالیت هستند  عتیطب مدرسه  13

ای تازه و متفاوت با نظام تجربهدر ایران  مدارس طبیعت تأسیسبا توجه به اینکه تجربه 

 قرارگرفته موردبررسیهای دانشگاهی کمتر رسمی کشور است، و در پژوهش وپرورشآموزش

های هشیو یادگیری، -های یاددهیمنابع یادگیری، ویژگی است کهاست، در این مقاله هدف آن 

راستای  رگیرد. دقرار  موردبررسی عتیطب مدارسارزشیابی و نقش کودکان و تسهیلگران در 

 های زیر مدنظر است:رسیدن به این هدف پاسخ به پرسش

 

                                                             
1. Peter kahn & Stephen Kellert 



4 عتیدرمدارس طب لگرانیکودکان وتسه گاهیو جا یریادگیعناصر  لتحلی و نییتب  
  

 ماهیت مواد و منابع یادگیری در مدارس طبیعت چگونه است؟ (3

 یادگیری در مدارس طبیعت چگونه است؟ -های یاددهیویژگی (1

 یادگیری مدارس طبیعت چه نقشی دارند؟ -تسهیلگران در فرآیند یاددهی (1

 ی یادگیری مدارس طبیعت چه نقشی دارند؟کودکان در فرآیند یادده (4

 های کودکان در مدارس طبیعت چگونه است؟های ارزشیابی از آموختهشیوه

های مرتبط با مدارس توجه به جدید التاسیس بودن مدارس طبیعت در ایران تعداد پژوهشبا 

ان، به یک پژوهش تحت عنو توانمیاست. با جستجو در منابع فارسی تنها  طبیعت اندک

کاوی  طبیعت مدرسه در کودکان رفتار دهای بر مبنای مشاههیادگیری طبیعی، مطالع
هدف از انجام این انجام گرفت.  Behrooz & Zarghami (2019) که توسط کرداشاره، کنج

کودکان در حین بازی آزاد در  کنجسازد که در مدرسه طبیعت کاویپژوهش آن بود که مشخص

طبیعی، بدون دخالت مستقیم های طبیعی یا نیمهمحیط در معرض یا های فضای بازمحیط

 سالگیسهدر سن نتیجه این پژوهش نشان داد که کودکان  ؟کنندن، چطور رفتار میاالبزرگس

مجاور فضای  داالنها، دفاتر اداری، رختکن)منظور از خانه  اغلب وقت خودشان را در اطراف خانه

برای سفرهای اکتشافی  هاآنو تمنای  هاآنبرد سفر  ؛ اماگذرانندمیمدرسه است(  باز

سالگی به  3تا  1سندر ؛ وشودبیشتر می با افزایش سن ریزی نشده و دورتر شدن از خانهبرنامه

های ریزی برای سفرها و فعالیتبرنامه شروع به کودکان ظاهراً ازآنپسرسد که اوج خود می

نقاشی و  کهدهد با تسهیلگران نشان می همصاحب. همچنین نتایج بررسی کنندمی خود

مشغول شدن به  ،حیوانات شدن به سرگرم ،آمیزی درها و دیوارهای فضای ورودیرنگ

هایی است که ممکن است مشوق ترینجذاب معموالً دیگر عناصر طبیعی خاک، شن،آب و

 مجاور فضای باز الندا ها،دفاتر اداری، رختکند و از های اصلی مرکز بکشانن را به بخشخردساال

 مدرسه دورکند.

در ارتباط با مدارس طبیعت  غیرمستقیم صورتبههایی که البته در منابع فارسی پژوهش

مدرسه سبز : با عنوان Molanai&Arman (2018) توان به پژوهشمی که است شدهانجام

 نکردن مدارس مدر گراانسانمدیریت استفاده از گیاهان در مدارس و نقش آن در 
 گراانسانسزایی در هدهد که گیاهان نقش بپژوهش نشان می این نتایج حاصل ازاشاره کرد. 

پذیری، گیاهان در فضای آموزشی راحتی، زیبایی، پاکیزگی، انعطاف .کردن مدارس مدرن دارند

 گرمی را در فضای آموزشی افزایش، صمیمیت و دلسرزندگیحال خوب، احساس آرامش، 

 & Molanai).دهندآموزان را کاهش میبه دانش دیدمستقیمترل شدن و و حس کن دهندمی
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Arman, 2018) ،با توجه به مشابهت مدارس طبیعت با مدارس جنگل و یادگیری در فضای باز 

 زبانِ مرتبط در جدول شماره یک آمده است.فارسیهای غیراز نتایج پژوهش ایخالصه

 
  زبانغیرفارسی گرفتهانجاممرتبط  هایپژوهشاز  بندیجمع. 1جدول 

 بخشی از نتایج هدف پژوهشگر  سال 
2018 McCree 

, Cutting 

&Sherwin 

انجام یک مطالعه طولی 

کودک  33بر روی  سالهسه

مدرسه ساله( که در  1تا  9)
 کردندمیتحصیل  جنگل

بهبود عملکرد یادگیری، ارتقای سطح سالمت و 

تحصیلی  و پیشرفت کودکانهای اجتماعیمهارت

کودکان مدارس جنگل در مقایسه با دیگر کودکان. 
دهنده اهمیت باالی جایگاه بازی در نشان هایافته

 یادگیری کودکان در مدارس جنگل بود.
2017 Sahrakhiz 

, Harrying 

&D. Witte 

یادگیری  هایفرصتبررسی 

از  باز یدر فضاآلمانی  مدارس
 کودکان دگاهید

ها و بازی ،فعالیت بر اساسغلب یادگیری در فضای باز ا

باز  یفضا افتد. همچنینهمکاری کودکان اتفاق می
 اکتشاف و تجربه ،یس،بازیتدر یبرا یمکان عنوانبه

 دهدیرا ارائه م غیررسمیو  یرسم یریادگی یهافرصت

و کند یم قیتشوبه تعامالت اجتماعی  کودکان را و

 ،یخت،شنایجسم ازلحاظ یزیبرانگچالشهای موقعیت
 . آوردمیبه وجود  هاآنی برای و اجتماع یادراک

2016 Perez معلمان ابتدایی در  بررسی

مورد مدارس جنگل انتاریو 

 کانادا

که به  اذعان نمودندمصاحبه شد  هاآنمعلمانی که با 

نسبت انتظاراتی که از نسبت به یادگیری کودکان دارند 

فقدان د که داشتن تأکیدموفق بودند؛ اما بر این نکته 

 هاآنکار  یبرا یموانع عنوانبه یمال تأمینو  یدسترس
 .است

2016 Barnett  مطالعه موارد چندگانه 

 هاموفقیتو  هاچالش

     رانیو مد متخصصان
 مبتنی بر هایدبستانیپیش

 آمریکا   در  عتیطب

آموزان ، تحول در یادگیری دانش نامثبترشد 

آموزان و تقویت یری در دانشیادگ آموزان ، لذت ازدانش

شده های کسبموفقیت عنوانبههای ارتباطی مهارت
ای، های بودجهتوسط این نوع مدارس، و محدودیت

 عنوانبهاین نوع مدارس  فضای فیزیکیحفظ 

 های پیش روی این نوع مدارس است. چالش
2015 Harris تجربه از ماهیت  شدهمشخص

 یادگیری در مدارس جنگل
 ،یتوسعه شخصبر  مدرسان مدرسه جنگل یز اصلتمرک

 یهاسبکی یادگیرندگان است. و عاطف یاجتماع

مدرسان مدارس در مدرسه جنگل که توسط  یریادگی

 کردیمتفاوت از رو اریبس شده استگزارش جنگل

بیشتر از  یریادگیدستورالعمل کالس درس است. 
نقش تسهیلگر را  معلم گیرد و صورت می یبازطریق 

ر کودکان د یریادگی یحس یهاجنبهدارد.؛ عهدهبر
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 روش پژوهش

پدیدارشناسی است.  3که از نوع پدیدارشناسی شده استروش کیفی انجام پژوهش حاضر به   

هایی این تجربیات جوهره در است که این پردازد و اعتقاد برمی افراد تجربیات واقعی به بررسی

 . (Adib hajbagheri, Parvizi, & Salsali, 2012)و بررسی هستند فهمقابلدارند که  وجود

شناســی ارهـــا در تحقیقــات کیفــی و تحقیــق پدیــدآوری دادهجمـــع ــایهـروش

از اغلب  و میدانی بردارییادداشت، مــــصاحبه، اسناد و مدارک از: مــــشاهده، عبــــارتنــــد

 .)releehW & yawolloH, 6002(شودمیاستفاده  هاروشترکیبی از این 

                                                             
1. Phenomenology 

 یهاافتهی ،درنهایتگیرد. بسیار مورد تشویق قرار می
دهد که ینشان م مدرسه جنگلمصاحبه با مدرسان 

 طیتعامل با مح بامند کودکان در مدرسه جنگل عالقه

به حفاظت از آن منجر  لیبه تما نیهستند و ا یعیطب

 شود.یم
2014 Gautheron آموزش  تأثیررک معلمان از د

دانش   بر عتیبر طب یمبتن

 خردسالآموزان 

مثبتی  تأثیرکه این نوع یادگیری  دارنشاننتایج پژوهش 

 لذت بردن از آموزش ،یریپذسکیمشارکت، ر برافزایش

حساسیت بیشتر دانش آموزان در مدرسه و در 

زیست دارد. همچنین نتایج محیط موردحفاظت
ین پژوهش نشان داد این نوع یادگیری از ا آمدهدستبه

 مؤثردر مورد تغییر در رفتار و نگرش دانش آموزان 

 است.
2014 Finch بر  یمبتن برنامه آموزشی

 شیپ  هایبچه یبرا عتیطب
در کشورهای در حال یدبستان

 توسعه

تجارب یادگیری در این برنامه درسی نیازمند آن است 

های فیزیکی و عملی در محیط بیرون فعالیت هابچهکه 
 مندیعالقه هابچهرا انجام دهند؛مبنای انجام فعالیت 

است. این  هاآنبا رشد  هاآنو متناسب بودن  هاآن

که یادگیری  دهدمیاین اختیار را  هابچهبه  هافعالیت

که در  درزمانی شودمیمستمری داشته باشند و باعث 
ری طبیعت سرگرم هستند رشد کنند و تجارب یادگی

 اتفاق بیفتند. هاآنبرای 
2009 Faith 

Aaron 
آزمایش،ادراک محیط،مراحل 

تجربیات فضای خارج برنامه و 
 از کالس

دهنده آن بود که تجارب مستقیم نتایج پژوهش نشان

تواند نقش مهمی در ایجاد دانش آموزان در طبیعت می
 به طبیعت داشته باشد. هاآنارتباط  و عالقه 
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تسهیلگران مدارس مند بود تا با استفاده از مطالعۀ تجارب عالقه در پژوهش حاضر نیز محقق 

های خودشان، به هدف بهترین منبع توصیف موقعیت و احساسات آنان با واژه عنوانبه طبیعت

در سال تسهیلگران مدارس طبیعت که انجام پژوهش از بین  منظوربه. دست یابد پژوهش

اعضای نمونه  3دگیری هدفمنستفاده از شیوة نمونهبا ا مشغول به کار بودند 13- 83تحصیلی 

         شده، دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط گردید، مالک انتخاب تسهیلگران انتخاب انتخاب

سال  1داشتن تجربه  تربیت( یاومرتبط با تعلیم یهارشتهعلوم تربیتی ،روانشناسی یا  یهارشته)

با اشباع جام مصاحبه نا از پسبه همکاری بود. سابقه تسهیلگری مدارس طبیعت و تمایل 

به  ها آوری دادهجمع منظوربههمچنین  نفر رسید. 31تعداد تسهیلگران عضو نمونه به  1هاداده

شامل  هاروشاین  متناسب با تحقیقات کیفی استفاده شد. دیگریهای از شیوهغیر مصاحبه 

ترین ابزار مهماما  آباد بود؛ایو عباسو بازدید از مدارس طبیعت گندمک یزد و ومشاهده 

بود. با تسهیلگران عضو نمونه ساختاریافته نیمه ، مصاحبهتسهیلگرانآوری اطالعات از جمع

پژوهش  سؤاالتدر ارتباط با  سؤال کتبی باز پاسخ نیز که مصاحبه با تسهیلگران پنج منظوربه

پاسخ دهند.  هاآنفرصت مناسب به  در گروه نمونه قرار گرفت تا تسهیلگرانبود در اختیار 

نیز  موردنظر پژوهش سؤاالترابطه پاسخ به های پیشین و ادبیات موجود در مطالعۀ پژوهش

 .ها بودآوری دادهدر پژوهش برای جمع مورداستفادهشیوة دیگر 

 وتحلیلتجزیه 1کالیزی بر اساس مدل پیشنهادی از مصاحبه با تسهیلگران آمدهدستبههای داده

 د:بو زیر شامل هفت مرحلهشد. این روش 

دار، سوم یادداشت معنیم و ها، دوم استخراج عبارات مهاول رونوشت و بازخوانی مکرر مصاحبه

 م، پنجمضامینشده در قالب  معانی استخراج مجداگانه، چهارم تنظی ایدر صفحهم مه عبارات

های خاص موضوعی، درون دستهده در ش بندیهای فرمولقولهم مربوط به هم ادغام کدهای

بازگرداندن نتایج  مهدف پژوهش و هفت بر اساس شدهبندیدستههای بندی مقولهمتقسی مشش

 ,Morrow, Rodriguez, & King)با تجارب پژوهشگر هاآنکنندگان و مقایسه به شرکت

 توسط شدهفیمعرا از چهار معیار هدر این مطالعه برای اعتبار و اعتمادبخشی به داده .(2015

(2013)Danaeifard, Khaef Elahi, &Khodashenas 9پذیریانتقال، 4اعتبار یعنی قابلیت ،

                                                             
1.Purposeful sampling 

2.Saturation data 

3.Colaizy 
4. Credibility 

5. Transferability 
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جهت رعایت قابلیت اعتبار پژوهش افرادی وارد مطالعه  شد.استفاده 1و تائید 3قابلیت اعتماد

در ها، پذیری دادهت انتقالیجهت رعا مورد مدارس طبیعت داشتند. شدند که تجربه غنی در

شود تا دیگر پژوهشگران بتوانند کامل ارائه طوربههای پژوهش شد یافتهپژوهش حاضر سعی

های دیگر قضاوت کنند. برای دستیابی به قابلیت ها به محیطدرباره قابلیت انتقال این یافته

پدیدارشناسی کدگذاری  یها مجدداً توسط یک پژوهشگر متخصص دیگر در زمینهاعتماد داده

؛ همچنین با توجه به مطالعه منابع موجود و در دسترس کرد را تأیید آمدهدستبهنتایج شد و 

های حاصل از مشاهده و  بازدید مدارس طبیعت گندمک یزد و مرتبط با مدارس طبیعت و داده

 تائیدهای حاصل از مصاحبه چندین بار مرور و مورد بازبینی قرار گرفت تا از داده آبادعباسوایو 

 یر نتایج اطمینان حاصل شود.تفس

 

 ی پژوهشهایافته

و جمله عبارات  333 به روش کالیزی تسهیلگرانهای و بررسی مکرر متن مصاحبه بامطالعه    

 18 هامصاحبه عبارات و جمالت مهم مستخرج از بامطالعه استخراج گردید. دارمعنی م ومه

های فرعی در قالب پنج مضمون ضمونهای بیشتر مو پس از بررسیمضمون فرعی استخراج شد 

 (.3)تصویر شماره  بندی گردیداصلی طبقه

 

                                                             
1. Dependability 

2. Conformability 



  1 9311بهار  ،اول شماره، هشتمدوره                                                               فصلنامه علمی مدیریت مدرسه               

 
 مستخرج از مصاحبه با تسهیلگران یواصلمضامین فرعی  .1 نمودار

 

 ی پژوهشهایافته

اول سؤال  

است  که ماهیت  سؤال خواهد شد پاسخ به اینکه در این پژوهش به آن پاسخ داده سؤالاولین   

از  شدهآوریجمعهای یادگیری در مدارس طبیعت چگونه است؟ با توجه داده مواد و منابع

توان گفت که ماهیت بازدید میدانی از مدارس طبیعت عضو نمونه می مصاحبه با تسهیلگران و
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تا  وجود داردکه از مدارس سنتی  که در مدارس طبیعت وجود دارد با تصوری منابع یادگیری

توان هم از بازدیدهای مدارس مورد بازدید ن مطلب هم را میحدود زیادی متفاوت است. ای

تسهیلگر  مثالعنوانبهاست؛  استنباط نمود و هم در مصاحبه با تسهیلگران هم این نکته مشهود

 شده است: زیر به آن اشاره صورتبهشماره یک 

فرم  نیا املموس و ب صورتبهدفتر و کتاب  معلم، ،سیاهتختهکالس درس،  عتیمدرسه طب در
 (.3)مصاحبه شماره  دوجود ندار شودیم کاربردهبه یدر مدارس عاد که به ذهن آشنا

طناب  ،چوبدر مدارس طبیعت بیشتر از جنس مواد طبیعی مانند  مورداستفادهمنابع یادگیری  

بین طبیعی مانند بیلچه ،ذره،شن و ماسه و ... است. گرچه در موارد از مواد غیردرخت  یکنده،

 رندیگیم میود تصمکودکان خ هاآناز  مورداستفادهشود اما در ،کامپیوتر ،کتاب هم استفاده می

مدارس  از تسهیلگران خود جهت استفاده از این نوع ابزارها درخواست نمایند. در یزمان چه

و  آنجاراندن اوقات در ذگ در یاما اجبار .دوجود دار یو نجار یکتابخانه، کارگاه نقاش عتیطب

در ذهن  سؤالی آمدنوجودهصورت ب در نیست شدهریزیبرنامهمشخص و  یکار ساختن و انجام

د. یکی کنناستفاده سؤاالتبه پاسخ  دنیجهت رس هاکارگاهاز کتابخانه و انند تویم هاآنکودکان 

از نکات ویژه در مورد مدارس طبیعت حضور حیوانات اهلی مانند مرغ،خروس ،اردک ،بز و سگ 

ایجاد فرصت  کند.... است که این ویژگی این نوع مدارس را از مدارس سنتی متمایز میو 

های جالب و برانگیزنده آموزشی بسیاری حیوانات از فاصله نزدیک شرایط را برای تجربه مشاهده

کرد.این مطلب هم در مصاحبه با تسهیلگران و در بازدید از مدارس مشهود است. فراهم خواهد

گرفته با تسهیلگران اشاره خواهد ها انجامنمونه به برخی از مطالب مرتبط در مصاحبه عنوانبه

 شد.

هم موردی خاصی را برای کار خودشان نیاز داشته باشند به تسهیلگران مراجعه کرده  هابچهاگر 
 (.1کنند ) مصاحبه شماره و درخواست می

در  ی. اما اجباردوجود دار ینجار و یکارگاه نقاش شگاه،یکتابخانه، آزما عتیمدارس طب در
ندارد. وجود  آنجادر  شدهریزیبرنامهمشخص و  یو ساختن و انجام کار آنجاراندن اوقات در ذگ

به  دنیجهت رس شگاهیزماآاز کتابخانه و  توانندمی هابچهدر ذهن  سؤالی آمدنوجودهبصورت  در
 حبه شماره یک(شوند )مصامیکار  نیبه ا قی. و تشودجواب استفاده کنن

 است. شدهارائهمورد بازدید  از مشاهده مدارس طبیعتگزارشی  4تا  1در تصاویر  
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 با استفاده از مواد طبیعی شدهتهیهنقاشی  .1تصویر 

 

 
 استفاده از شن و ماسه جهت یادگیری کودکان  . 2تصویر 

 
 استفاده از حیوانات . 3تصویر 
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 دوم سؤال

که در این  دیگری سؤال است؟ چگونه مدارس طبیعت یادگیری در -یهای یاددهویژگی   

در راستای پاسخ  آمدهدستبههای پژوهش هدف آن است به آن پاسخ داده شود. با توجه به داده

گیری از تجربه، توان بهرهچند واژه کلیدی از اهمیت خاصی برخوردارند که می سؤالبه این 

بر یادگیری تحصیلی  تأکیدی، تعامل با کودکان ناهمسال، عدم حواس چندگانه و بازی در یادگیر

یادگیری در مدارس طبیعت است. در این  -های یاددهیمستقیم از ویژگی صورتبهو آموزش 

یادگیری از طریق تجربه در مدارس طبیعت  ها پرداخته خواهد شد.بخش به تشریح این ویژگی

دارس طبیعت نمونه و منابع مرتبط مطالعه نیز این از  اهمیت خاصی برخوردار است. بازدید از م

در  شدهمعرفیدر کتاب کودک و طبیعت که یکی از منابع  دهد.قرار می تائیدنکته را مورد 

های کودک از گفته "شده است که تأکیدآموزشی تسهیلگران مدارس طبیعت است،  هایدوره

یکی و ذهنی های فیزاز طریق فعالیت هگیرد بلکدیگران در مورد جهان پیرامونش چیزی یاد نمی

و یادگیری کودک نیازمند رشد  (Wilson, 2016:77). "شوندمی خلقخود او است که مفاهیم 

ورزی است. کودک از طریق تجربه خویش و نه آنچه به او های دستتحریکات حسی و فرصت

زاده وهاب Wilson,2016:79).) تواند خود و دنیای پیرامونش را بشناسدشود میگفته می

مفهوم مدرسه طبیعت و اهمیت و "مدرسه طبیعت در ایران در سخنرانی با عنوان  پردازایده

باید همه  هاآنکند که در مدارس طبیعت نباید به کودکان آموزش دهیم. می تأکید"آن ضرورت

تسهیلگران عالوه بر این در مصاحبه با . (Vahabzadeh, 2018)چیز را از طریق عمل یاد بگیرند

توان به نکات زیر که نمونه می عنوانبهشده است که  تأکیدهم بر یادگیری از طریق تجربه 

 نمود:برگرفته از مصاحبه با تسهیلگران است اشاره

)مصاحبه آموزندیو نه از کتاب و دفتر بلکه از کرده خود م هابزرگتر یهاها نه از گفتهبچه  
 شماره یک(.

 ط،یبا مح یسازش و سازگار ،یکاشتن، رشد، پختن، مراقبت، همکارکردن، خراب ساختن،
 یواسطهبه عتیکه در رشد کودکان مهم است در مدرسه طب گریاز موارد د یلیو خ یتوانمند

 (.4)مصاحبه شماره  .شودیم تیخود کودکان تقو
یک روش مهم یرای یادگیری کودکان در مدرسه طبیعت تجربه مکرر خود کودک 

 (.1حبه شماره است.)مصا
کردن کودکان در مدارس طبیعت یکی از مواردی است که در بازدید هر یک از مدارس بازی

ای کودکان از اهمیت و جایگاه ویژه طبیعت عضو نمونه، مشهود بود. در منابع مرتبط نیز بازی
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ارس شده جهت تسهیلگران مددر کتاب یادگیری آزاد )یکی از منابع معرفی1گری برخوردار است.

کند که بازی کردن کودکان می تأکیددر مورد جایگاه بازی در یادگیری کودکان طبیعت( 

گیرند تا تصمیمات خود را بگیرند، ای از یادگیری است که کودکان از طریق آن یاد میشیوه

احساسات و هیجانات خود را کنترل کنند، مسائل را از دیدگاه دیگران نیز ببینند، با دیگران در 

ها خالصه از طریق بازی است که بچه طوربهها گفتگو کنند و دوست پیدا کنند. د تفاوتمور

تسهیگران مدارس طبیعت هم  ).Gary, 2018(گیرندی کنترل بر زندگی خود را یادمینحوه

 اشاره خواهد شد. هاآنبه بخشی از  هقراردادند. ک تأکیدهای خود مورد این نکته را در مصاحبه

 (.4) مصاحبه شماره رندیگیفرا م ختهیخودانگ یهایباز قیرا از طر یادیموارد ز کودکان خود
ی م ادیدارند آنچه را دوست عتیدر طب یآزادانه و ولگرد یباز قیخودشان از طر درواقعکودکان 

 (.9)مصاحبه شماره رندیگ
مهارت و به کسب  خته،یانگآزاد و خود صورتبه یو گروه یفرد یهایباز قیکودکان از طر

 (.3.)مصاحبه شماره پردازندیمشاهدات و عمل خود م قیو ماندگار از طر قیعم یهایریادگی
توان دریافت که در نگاه اول والدین با توجه به بازدیدهای میدانی از چندین مدرسه طبیعت می

و  زیرا در منابع مرتبط با مدارس طبیعت نام فرزندانشان دارند.هایی نسبت به ثبتنگرانی

بر یادگیری تحصیلی مشهود است.  تأکیدگرفته با تسهیلگران مدارس طبیعت عدم مصاحبه انجام

 تأکیدبر این نکته  ویلسون در کتاب طبیعت و کودک خردسال)درسنامه مدارس طبیعت(

آکادمیک،  اصطالحبهمحور بر یادگیری تحصیلی یا های طبیعتدبستانیاکثر پیش "کند کهمی

اش با کودک و پیوندهای مثبت جانبههمهشان به رشد د بلکه در عوض توجهکنننمی تأکید

به آموزش کند که در مدارس طبیعت می تأکید . او)Wilson,2016: 66("طبیعت معطوف است.

تفریح کردن  باهمکردن کودک در طبیعت بایستی بر مبنای و  سهیم میاعتقاد ندار میمستق

دک نام گیاهی را نداند نباید احساس کند که از طرف باشد نه تدریس. لذا از اینکه کو

این نکته در مصاحبه با تسهیلگران هم مشهود  .),2016Wilson(است،  فشارتحتتسهیلگران 

خواندن و  ،یاضیکه ر کودکان سؤالاست.تسهیلگر شماره یک در مصاحبه خود در پاسخ به این 

توضیح       آموزندمیو بدون کتاب و دفتر  تربزرگدخالت  چگونه بدون راعلوم  ری... سا نوشتن و

د خواندن و ههرگاه کودک بخوا وجود ندارد. یآموزش اجبار عتیکه در مدرسه طب دهدمی

 کهوقتیکه در نقش معلم ظاهر و تا  است موظف لگریعلوم تسه ریسا ایو  دریبگ ادینوشتن 

     مانند  دهد. کودک مواد درسیادامه  آن را است موزشی و آریادگیمند به کودک عالقه

                                                             
1 . Gary 
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خواهد آموخت.  عمالًتجربه و لمس  صورتبهو ....  یاضیر ،یمیش ک،یزیف ،یشناسستیز

با  رهیگیسنگ قرار م یخاک و مقدار یاکودک در کنار حوضچه آب و کپه یوقت مثالعنوانبه

فرا  و سلم یوبخهرو ب عیمواد جامد و ما اتیکردن ظرف از مواد مختلف خصوصدر پر یسع

 است: شدهمطرحزیر  صورتبهدر مصاحبه با دیگر تسهیلگران هم  مسئلهد. این ریگیم

 (.3.)مصاحبه شماره ستا میبدون آموزش مستق یریادگی وهیکودکان، ش دری ریادگیراهبرد 

ی میآموزش مستق گونهچیه رندیگیم آموزند و درسیم عتیاز طب هابچهمدرسه طبیعت در 

 (.1)مصاحبه شماره  ردوجود ندا

کند حضور گروه هایی که مدارس طبیعت را از سایر مدارس سنتی متمایز مییکی از ویژگی

های ناهمسال حضور دارند،                 های مشترک است.در محیطی که بچهناهمساالن در گروه

مستقیم  طوربه، حتی زمانی که تربزرگهای به بچه گوش دادناز طریق تماشا و  ترهاکوچک

، تربزرگهای های بچهتعامل ندارند مشغول به یادگیری هستند. از طریق مشاهده فعالیت باهم

شوند ترغیب می هاآنکنند و سرانجام اطالعاتی از نحوه انجام این فعالیت کسب می ترهاکوچک

ی لغات خود را رهدای ترهاکوچک، تربزرگهای تر بچهشنیدن زبان و تفکرات پیچیده یواسطهبه

در مصاحبه با  ).Gary,2018: 231-(232..بخشنددهند و نحوه تفکر خود را بهبود میبسط می

 است: شدهاشارهزیر  صورتبهتسهیلگران به این مسئله 

و  یگروه یهاتیو فعال باهمو ضمن تعامل  رندیگیم ادیو از هم  دهندیم ادیکودکان به هم 

 (.1)مصاحبه شماره  اندگشوده همرویبه  یریادگی یمواره راه را براه دهندیکه انجام می فرد

                          هم  زو ا کنندیم یو آزادانه باز گریکدیکنار  متفاوت در یسن یهافیط در کودکان

 (.1)مصاحبه شماره آموزند.یم

رد مشهود در بازدیدهای گیری از حواس چندگانه کودکان و مشاهده در یادگیری یکی از موابهره

 ی استفاده از حواس چندگانه در مدارستجربهگفت که  توانمیمیدانی از مدارس طبیعت است. 

 ی در این مدارسو جمع یفرد یهاتیو در قالب فعال ختهیانگخود صورتبهعمده  طوربه عتیطب

 خصوصبهو  رامونیپ طینسبت به مح شیخو یذات یهاشیاتکا به گرا با انکودک افتدیاتفاق م

. از دهدیواکنش نشان م رهیآب، باد و غ انیجر اهان،یمثل جانوران، گ طیمح یایپو یهادهیپد

 یو شناخت یکیزیف یهاییو توانا ا،یاش یورزاستعداد دست ت،یخالق هایکنشهم نیرهگذر ا

به برخی از .این موارد در مصاحگرددیم تیاش حساس و تقوو حواس پنجگانه کندیم درش هاآن

 است: شدهاشارهزیر  صورتبهتسهیلگران 
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 یاضیر ،یمیش ک،یزیف ،شناسیزیستمانند  یعلومند و هست یریادگیمند و آماده عالقه انکودک

 (1)مصاحبه شماره خواهد آموخت. عمالًتجربه و لمس  صورتبهو .... 

 (31 گیرد.)مصاحبه شمارهکودک از طریق مشاهده کردن کودکان دیگر یاد می

به کسب مهارت و  خته،یانگآزاد و خود صورتبه یو گروه یفرد یهایباز قیکودکان از طر

 .(3.)مصاحبه شماره پردازندیمشاهدات و عمل خود م قیو ماندگار از طر قیعم یهایریادگی
 

 سوم سؤال

است که نقش تسهیلگران مدارس طبیعت در  سؤالیکی از اهداف پژوهش پاسخ به این  

ها در ارتباط با پاسخ یاددهی یادگیری چیست؟ نتیجه این مطالعات، مشاهدات و مصاحبه فرآیند

 زیر خالصه نمود.  صورتبهتوان را می سؤالبه این 
کودک از یک احساس شگفتی ذاتی و میل به کاوش جهان پیرامون، برخوردار است. اما 

سالی است که او را در این پویش کودک نیازمند بزرگ، برای اینکه این حس زنده و شاداب بماند

در سیستم آموزش رسمی این فرد بزرگسال  .)Wilson, 2016: 76(تشویق و راهنمایی کند

کاوش،تجربه و  یهای کودکان در زمینهباید بداند که مهارت "همان معلم یا مربی است. او

ه حمایت و های رشد بهایشان در همه عرصههمکاری هنوز خام است و برای پیشبرد مهارت

 ،یمعلم و مرب جایبه، عتیمدرسه طب در. )Wilson, 2016: 89( "ان نیاز دارد.تمرین فراو

کار آنان مراقبت  .حضور دارند اند،دهید عتیکار در مدارس طب یکه آموزش الزم برا یلگرانیتسه

 اصر آنو عن عتیرابطه با طب نیو همچن گریدباهم هاآنرابطه  تسهیل کردناز کودکان و  یمنیا

شود آن نوع فضای یادگیری (. وقتی معلم در مقام تسهیلگر ظاهر می3)مصاحبه شماره  باشدیم

پذیر است. معلم در مقام توانبخش به کودکان کمک و واکنش کنندهتشویقآورد که به وجود می

در . )Wilson, 2016(داشته باشند خودآگاهیکننده مسئله از متفکر و حل عنوانبهکند که می
ها در صورت ها هستند. در بعضی از موقعیتگر کار بچهمدارس طبیعت تسهیلگران بیشتر نظاره

های نیاز ممکن است از فعالیت کودکان فیلم تهیه کنند و در پایان کار خود گزارشی از فعالیت
. نتیجه بازدید میدانی از مدارس طبیعت (1ها را تحویل سرتسهیلگر دهند)مصاحبه شماره بچه

کودکان  رؤیاهایدر تصمیمات و  هاآندهد که نمونه و مشاهده رفتار تسهیلگران نشان می

د و از نکودک دار یریادگی ندیو فرا یحداقل نظارت و دخالت را در بازکنند و دخالت نمی

های کودکان پاسخ مستقیم به پرسش هاآن کندمی یخوددار میهرگونه مداخله مستق

و تالش کنند.همچنین وقتی کودک  فروروندی یافتن پاسخ خود به فکر دهند.تا کودکان برانمی
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کنند تا در با کودک طوری رفتار می دیگرعبارتبهزنند مشغول بازی است تمرکز او را به هم نمی

 بستر طبیعت رشد بهتری داشته باشند. 

است. بعضی  هابچهیکی از مواردی که تسهیلگران باید به آن توجه کنند تشخیص و قبول ترس 

ممکن است از خیس شدن یا گلی شدن و تاریکی  عالوهبهو ... است.  هاکرماز حشرات،  هابچهاز 

چیزی برای ترسیدن وجود ندارد کافی  بگویند کهبه کودکان  صرفاً هم بترسند. تسهیلگران اگر 

شنا شدن ترسد آشنا شود اما این فرآیند آنیست بلکه ضرورت دارد با آن چیزی که از آن می

ها و تمایالت تحمیلی باشد. تسهیلگران عالوه بر تشخیص و واکنش به ترس صورتبهنباید 

کودکان باید به کشفیات و تجربیات او نیز توجه دقیق داشته باشند.کودکان با به اشتراک 

               یابد.مفهوم موضوع عمق میشان از گذاشتن کشفیات و تجربیات خود درک

)2016Wilson, (. کنند این پیام را به کودکان بدهند که تسهیلگران مدارس  طبیعت سعی می
ه عواطفت باهمهایت و دوست نداشتن ها وداشتنه دوستباهمهایت، ه ترسباهمتو در اینجا 

آنکه به خودت و  شرطبهای را که بخواهی توانی هر تجربه، در امنیت هستی و میایشدهپذیرفته
 (.8رسانی را انجام دهی)مصاحبه شماره دیگران آسیب ن
نتیجه گرفت که یک تسهیلگر خوب در مرحله اول باید یک     توان میبندی در یک جمع

ببیند و تغییرات و               خوبیبهگر قوی و حساس باشد برای اینکه بتواند کودک را مشاهده

ا که مشاهده و تجربه کرده است آنچه ر بر اساسهایش را مشاهده و ثبت کند و سپس فعالیت

صبورانه رفتار یک  هامدتکنش خود را تنظیم نماید. یک تسهیلگر گاهی اوقات الزم است 

هیجان او  هیپاهمای نداشته باشد و گاهی هم ممکن است کودک را مشاهده کند و هیچ مداخله

هایی داده ارائهبا ها هم ممکن تشخیص دهد که شود و با او بازی کند و در بعضی از موقعیت

نقش تسهیلگر نه دادن اطالعات  دیگرعبارتبهای از اطالعات را بر روی کودکان بگشاید. دریچه

هایی برای کودکان است که غنای محیط خود را تجربه کنند. او در مقام فرصت تأمینبلکه 

 صورتبهرا   هاآنهای دهد و پرسشکند، صمیمانه گوش میمشاهده می دقتبهمشاور 

 دهد. ساده پاسخ می صورتبهغیرمستقیم و تا حد امکان 

 

 چهارم سؤال

است که کودکان در فرآیند یاددهی یادگیری  سؤالیکی از اهداف این پژوهش پاسخ به این   

 مدارس طبیعت چه نقشی دارند؟
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)یکی از  در کتاب کودک و طبیعت (Kahn & Claret, 2015:109) به نقل ازراشل کارسون  

 یبرا"کند که می تأکیددر مورد نقش کودکان  نابع آموزشی تسهیلگران مدارسِ طبیعت(م

منجر  بعداًباشند که  ییبذرها قیندارد. اگر حقا تیاهم احساس کردن اندازهبهدانستن  ،انکودک

بذرها  نیهستند که ا یدر حکم خاک بارور جاناتیشوند، عواطف و هیدانش و خرد م دیبه تول

 کهآنگاه خاک است. نیکردن ازمان آماده یدوران کودک هیاول یهاسال .رشد کنند در آن دیبا

و  دیجد یزیاز چ یناش جانیو ه ییبایاز ز یشدند، و حس ختهیبرانگ جاناتیعواطف و ه

شد، آنگاه ما خواهان شناختن  جادیعشق ا ای تأثر ،یدلسوز ،یدرداز هم یناشناخته، حس

 نیاند. آنچه از اهقرارداد تأثیرتحت  نیچننیاطف و هیجانات ما را شد که عوا میخواه ییزهایچ

 ایکودک مه یبرا یتر آن است که راهخواهد داشت. مهم یشگیهم یدوام ود،حاصل ش قیطر

 یکه هنوز برا میبگذار یقیاو را در معرض حقا نکهیکه مشتاق به دانستن شود نه ا میکن

  "ندارد. یشان آمادگهضم

در مدرسه  انکودک توان گفت کهاز مصاحبه با تسهیلگران می آمدهدستبهطالعات با توجه به ا
 انجام هاآنخود  یواسطهبه انکودک یهاتیفعال یهمه چراکهد، ندار ینقش مهم عتیطب
، هست را اجرا انآنچه را که در ذهنش ندآزاد هست یبدون قضاوت از جانب کس هاآن؛ شودیم

آزادانه و  یباز قیکودکان در واقع خودشان از طر(.4د)مصاحبه شماره نماینلمس و تجربه  ،کشف
در مدرسه طبیعت  (.9)مصاحبه شماره رندیگیم ادیآنچه را دوست دارند  عتیدر طب یولگرد

تنهایی یا گروهی انجام  صورتبههایی را کودکان بر اساس عالیق خود یک سری فعالیت
هایی کامل شود و در برخی ه ممکن است در موقعیتکنند کهایی را شروع میدهند پروژهمی

های (. اما همواره باید در تمام فعالیت31ها هم ممکن است کامل نشود)مصاحبه شماره موقعیت
ها و و با آموزه هستندفرد منحصربهکه هر یک از کودکان  قراردادکودکان این نکته را مدنظر 

  (.1)مصاحبه شماره.شودیم عتیمخصوص به خود وارد مدرسه طب یشخص اتیتجرب
دارند  عتیبا عناصر طب یکنشبه هم یذات شیگرا هستند خالق و مبتکر یموجودات ذاتاًکودکان 

، فارغ از یبستر غن کیبرخوردار از  یعیطب طیدر مح باهممختلف را  نیو اگر کودکان سن

آن  یهمه گریکدیش و تعامل با یعمل خو قیاز طر میآزاد بگذار ،یو دستور میآموزش مستق

دوران حساس  نیا انیآنهاست فرا خواهند گرفت و در پا یدوران کودک ازیچیزهایی را که ن

، سالم به لحاظ جسم و روح و به لحاظ زهیتوانا، خالق، پرانگ ی( موجوداتیسالگ 33-31)

را پشت سر  یدککو عتینسبت به طب یقو یخواهند بود و با حس متعامل و متحمل یاجتماع

 لیمناسب تکم یهابا آموزش ندهیدر آ نکهیمشروط به ا رومند،یحس ن نید گذاشت و اخواهن
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 .باشد یدر بزرگسال زیستمحیطو  عتیاز طب انتیص یبرا یتواند پشتوانه محکمیشود، م

 (.8)مصاحبه شماره 

 

 پنچم سؤال

بیعت چگونه های کودکان در مدارس طهای ارزشیابی از آموختهکه شیوه سؤالدر پاسخ به این   

ی ارزشیابی در مدارس سنتی با شیوه رس طبیعتامد توان گفت که شیوه ارزشیابی دراست؟ می

هیچ امتحان  در مدرسه طبیعتتوان دریافت که مصاحبه با تسهیلگران می جنتای متفاوت است. از

زشیابی در هم وجود ندارد. ار کودکانبین  بندیو رتبه در نتیجه رقابت وجود ندارد وای و نمره

با  هاآنها کودکان و همچنین مقایسه شناسایی استعدادها و توانایی منظوربهمدارس طبیعت 

 است : شدهاشارهزیر  صورتبهگیرد. در مصاحبه با تسهیلگران به این موارد خودشان صورت می

یا کودکان نسبت به خودش  ازگزارشی از وضعیت پیشرفت هر یک  منظوربهگزارش تسهیلگران 
ها در یک محیط ی او است )جهت گزارش به والدین( چون بچهشناسایی استعداد یا توانایی ویژه

هایی که در معرض دید والدین دهند به نسبت موقعیتتر را از خود نشان میآزاد رفتار طبیعی
 (.31قرار دارند)مصاحبه شماره 

کلی وجود نداره  صورتبههستند ارزشیابی  فردیمنحصربهچون هر یک از کودکان موجود 
 (.31شود )مصاحبه شماره شود و میزان تغییرات او رصد میکودک فقط با خودش مقایسه می

 نبدو لگرانیتسه ند،یآیم عتیبه مدرسه طب یمرتب و دائم صورتبهکه  یدر مورد کودکان
ام کودک اقد تیتعامل و فعال یاز چگونگ یفیگزارش توص هیبه ته یگذارقضاوت و ارزش

از او را ثبت کنند و فقط در موارد لزوم با  یکودک و سابقه شناخت راتییتا روند تغ کنندیم
 (1)مصاحبه شماره بگذارند. انیخانواده کودک در م

کودکان نیست، اما از بازدید میدانی و  بندیرتبهگرچه در مدرسه طبیعت هدف مقایسه و 

 زمانمدتبود که کودکانی که  درکقابلحقق برای م وضوحبهمشاهده رفتار کودکان این نکته 

 هایشان تشخیص داد.از رفتار و مهارت راحتیبهتوان آیند را میاست که به مدرسه می بیشتری

 

 گیری بحث و نتیجه

در  آمدهدستبهپیشنهادها الزم است به مقایسه نتایج  ارائهگیری و قبل از بیان بحث و نتیجه  

 پرداخته شود. شدهانجام هایاین پژوهش با پژوهش

 ,Harris (2015)  McCree هایو جایگاه بازی با پژوهش بااهمیتدر رابطه  آمدهدستبهنتایج 

Cutting & Sherwin (2018)  وSahrakhiz, Harrying & Witte (2017) مورد  در
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های عالیترابطه با انجام ف در ،Harris (2015)گانه با نتایج پژوهشگیری از حواس پنجبهره

 Gautheron و McCree, Cutting & Sherwin (2018)های گروهی کودکان با نتایج پژوهش

نماید که می تأکیدهم  Harris (2015)از پژوهش  آمدهدستبهدارد. نتایج  تمطابق (2014)

های پژوهش اخیر هماهنگی دارد. آموزشگران مدارس جنگل نقش تسهیلگر را دارند که با یافته

کودکان به طبیعت و حفاظت از آن با  مندیعالقههای پژوهش اخیر در مورد ین یافتههمچن

 هماهنگ است.  Harris (2015) و  Gautheron(2014)های پژوهش

خاک، شن، آب و دیگر در استفاده از حیوانات و  Behrooz,& Zarghami (2019)در پژوهش

شده است که این مطلب نیز در راستای  تأکیدیکی از منابع یادگیری  عنوانبه عناصر طبیعی

 نتایج پژوهش اخیر است.

مدرسه توان دریافت که از این پژوهش می آمدهدستبهبندی با توجه به نتایج در یک جمع

توانند اوقات خود را از یک روز تا هر روز هفته سال می 31تا  1که کودکان طبیعت مکانی است

، در این مدارس تسهیلگراناز  طبق اظهارنظر برخی طبیعت بگذرانند. در آنجا به مشاهده

رس طبیعت برنامه آموزشی مصوب و مدونی ندارد و در آنجا هیچ ا، مدگرفتههای انجاممصاحبه

تسهیلگر حضور دارند که  عنوانبهشود. در این مدارس افرادی سرفصلی درسی ارائه نمی

. کننددر تجربه طبیعت کمک می هاآن دارند و به نظر ریززیستی کودکان را های محیطتجربه

 Vahabzadeh (2018)گرفته این مطلب را های انجامتسهیلگران در مصاحبه اظهارنظربر  عالوه

کنج تحت عنوان مدارس طبیعت در ایران در سایت اینترنتی مدرسه طبیعت کاوی گذارانیبن

 کند: زیر بیان می صورتبهبایدها و نبایدهای مدرسه طبیعت 

 برنامه اعالم عنوانبهو از پیش  وجود ندارد یاشدهیطراحبازی  گونهچیه در مدارس طبیعت 

 .شودنمی

 اعالم کارگاه . شودبرنامه مدرسه اعالم و برگزار نمی عنوانبه موضوعی گونه کارگاههیچ

دهد و این می را به پیگیری یک موضوع و دریافت یک محصول عادت موضوعی والدین

 است. طبیعت مدرسه ایده خالف

 برای آموزش زبان فارسی ،  شدهنییتعتوانیم برنامه منظم از قبل در مدرسه طبیعت نمی

 از و بخواهد اگر کودک هر. باشیم داشته …های ورزشی و انگلیسی، آموزش موسیقی، کالس

وط من هانیاهمه  .گیریممی دهیم و یا حتی برایش معلمست کند، ما به او یاد میدرخوا ما

جدی از برگزاری هرگونه  صورتبه بنابراین. باشدمی او تداوم درخواست و به خواست کودک

 .شده در روزهای مشخص و اعالم عمومی آن خودداری کنیدکالس تعریف
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کمتر کودکان و نوجوانان، امروزه که  جهتنیازامدارس طبیعت  تأسیسگرچه اهمیت 

ها و دنیای مجازی از طبیعت محدود به رسانه هاآنو شناخت  رادارندفرصت تجربه طبیعت 

برنامه مصوب و مدون و دیدگاه افراطی در  ارائهعدم  ااست. اماهمیت  دارای شده است

، جایگاه این مدارس را هاآنواگذاری انتخاب حتی آنچه را قرار به کودکان یاد داده شود به 

 عنوانبه هاآنگذاری ن مسئله با نام؛ که ایخواهد دادتقلیل  برنامهفوقهای برگزاری برنامه

 مدرسه در تقابل خواهد بود.

 

 پیشنهادها

مدارس طبیعت در ایران مشابه تجربه مدارس جنگل در  تأسیسبا توجه به اینکه  تجربه    

 Association(2019)گانه مدارس جنگل که توسطخارج از کشور است و مطابق اصول شش

Forest School از جلسات مکرر و منظم  مدتیطوالندرسه جنگل یک فرآیند م است شدهاعالم

ریزی، سازگاری، رنامه. ببارکیدر یک محیط جنگل یا محیط طبیعی است، نه یک دیدار 

یک برنامه مدرسه جنگل دارای ساختار  .مشاهدات و بازبینی، عناصر جامع مدرسه جنگل است

این ساختار باید  .ن و متخصصان استمشاهدات و کار مشترک بین آموزگارا بر اساساست که 

.گرچه این آزادی عمل و انتخاب کودکان در مدارس پیشرفت یادگیری را نشان دهد وضوحبه

است تا حدودی  شدهاشارهمدارس طبیعت به آن  گذارانیبنطبیعت که در مصاحبه تسهیلگران و 

اولیه مدارس جنگل تناسب به این موضوع تا حدودی با اصول  ازحدشیباما توجه  ارزشمند است.

برای کودکانی که از این مدارس  ویژهبههای مشخص درسی سرفصل ارائهعدم  خألندارد و 

تواند آینده این کودکان را با چالشی جدی کنند میجایگزین مدارس سنتی استفاده می عنوانبه

به انجام امور  صرفاًروبرو نماید.همچنین این مسئله ممکن است باعث شود جایگاه این مدارس 

تنزل پیدا نماید. جهت رفع این نگرانی الزم است همکاری مشترک متخصصان علوم  برنامهفوق

ای درسی با متولیان مدارس طبیعت صورت گیرد تا زمینهرشته مطالعات برنامه باألخصتربیتی 

ن برنامه تجربه مدارس جنگل به تدوی ویژهبهگیری از تجربیات جهانی فراهم گردد ضمن بهره

درسی مدارس طبیعت اقدام گردد. زیرا جایگاه کنونی مدارس طبیعت در نظام آموزشی ایران 

ند جهت توانمیاست که در کنار برنامه درسی رسمی والدین  برنامهفوقبیشتر مرتبط با امور 

رسه این مطلب با توجه به اینکه از عنوان مد نمایند. ریزیبرنامه استفاده فرزندان خود از آن

برای اجرای  اصوالًد به یک تناقض تبدیل شود چون توانمیاست  شدهاستفادهگذاری جهت نام

تواند مشکالت خاص خود را داشته باشد. این مطلب در برنامه اطالق عنوان مدرسه میامور فوق
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و  تأسیسسازوکارهای حقوقی و قانونی بررسی  منظوربههای مجلس که گزارش مرکز پژوهش

 زیر آمده است. صورتبهانجام گردید  Bayat&Hesam (2019) توسط مدارس طبیعتاداره 

فرزندان  شود،در مدارس طبیعت برگزار نمی وپرورشآموزشرسمی وزارت  های تحصیلیدوره

آموز در روزهای تعطیل یا سالگی با نقش کودک و نه نقش دانش 31ها در سنین تا خانواده

 .یابندبیعت حضور میدر مدارس ط غیر مدرسهساعات 
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