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Abstract
The recent study aimed at investigating and
determining threats and weaknesses associated
with Nature Schools Development in Iran. The
recent research was qualitative. The data from the
semi-structured interviews were analyzed using
qualitative content analysis. In this method, data
were categorized and conceptualized based on
perception. This study were conducted with the
participation of 15 experts. Participants were
selected among Administrators, facilitators and the
experts who were master on nature school subject.
The participants were selected through purposeful
sampling among nature schools specialists in state
of Tehran, Khorasan Razavi and Yazd. Selecting
contributes with the widest variety has increased
the credibility of the data. The research findings
were identified in five main groups, including
barriers due to the policy framework, not
recognizing the experience of nature in childhood,
cultural and social barriers, the system failure of
research and development, limited financial
resources and facilities.
Keywords: Barriers of development, nature
school, development, outdoor education

چکیده
پژوهش حاضر با هدف احصاء و استخراج تهدیدها و شناسایی نقاط
 پژوهش.ضعف مرتبط با توسعۀ مدارس طبیعت در ایران انجام شد
حاضر بر اساس روش کیفی انجام شده است و دادههای حاصل ا
مصاحبه نیمهساختاریافته بلا اسلتفاده ا تکنیل تحلیل محتلوای
 دادههای خام بلر اسلاس،  در این تکنی.کیفی تجزیه وتحلی شد
 این مطالعه بلا. معنا سا ی و مقولهبندی شد،استنباط صورت گرفته
 تیلهیلنران ملدارس، صلاح نظلر ا میلان ملدیران51 مشارکت
.طبیعلللت و مطلعلللین و متخصصلللین موضلللو ی انجلللام شلللد
 ا میلان،مشارکتکننلدگان نیلز بله روش نمونلهگیلری هدفمنلد
 خراسلان رضلوی و،متخصصان مدارس طبیعت استانهای تهلران
.یزد انتخاب و تا رسیدن به نقطه اشباع نظلری دادههلا انجلام شلد
 گروه اساسی ا م ا موانل ناشلی ا نظلام1 یافتههای پژوهش در
، دم به رسمیت شناختن تجربۀ طبیعت در کودکی،سیاست گذاری
 گیللیختنی و،موانلل و محللدودیتهللای فرهننللی و امتمللا ی
 منلاب و امکانلات ملالی،نابیامانی در فعالیتهای تحقیق و توسعه
.محدود طبقهبندی شد
، توسلعه،  آملو ش در فالای بلا، موان توسلعه:واژههای کلیدی
مدرسۀ طبیعت
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شن ی یالموانعلتویعۀلمدااسلطبیعتل/ل111

مقدمس ل

این نقص ا تالل توموه بوه طبیعوت را ارا وه مویدهود

طبیعت در بخش ععدهای از تاریخ ت امل ان ان ی وی از

( .)Larson, Castleberry & Green, 2010در

مهمترین زمینههایی بوده که کودک در طوی سوالهوای

زژوهش هایی که توسط دولت انگل وتان صوورت گرفتوه

ح اس و تأثیرگذار وود بوا آن سوروکار داشوته اسوت.

نتایج نشان میدهد که والدین نیوش نگوران ایون مو وو

شاید گشاف نباشود اگور بگووییم کوه تجربو م وتقیم و

ه تند که ن ل کنونی کودکان در مقای ه با ن ولهوای

غیرم تقیم طبیعت ی ی از تأثیرگذارترین عناصور رشود

زیشین ،فرصتهای کعتوری بورای بوازی در فضوای بواز

فیشی ی ،عاطفی ،ادراکی و حتی ا القوی ان وان بووده و

داشته باشند (.)Ridgers, Knowles & Sayers, 2010

احتعواً در آینوده نیوش ننوین واهود بوود ( & Kahn

مطالعات ا یر نشان میدهد که محیطهای یادگیری

 .)Kellert, 2016کودکی اولین و مهمترین دورۀ زنودگی

که محرک تور ه وتند و فعالیوت هوای فیشی وی روزانوه،

آدمی است ،در این دوره کودک بورای نخ وتین بوار بوا

سالمتی را افشایش میدهد و از بیعواری دیابوت نوو دو،

طبیعت رابطه برقرار میکند ،روابط امتعاعی ود را بنوا

ناقی ،عف استخوان ،زوکی استخوان و سندر استرس

میدهد و به مفهومی از وود دسوت موییابود .طبیعوت

ناشووی از سووطوال بوواًی هورمووون اسووترس (کووورتیشول)

قابلیتهای زیادی برای زرورش مهوارتهوای کوودک در

ملوگیری مویکنود .سوازمان بهداشوت مهوانی بورآورد

ا تیار دارد می تواند به مش ابشار آموزشوی ،ب وتر ب ویار

میکند که کعبود فعالیت باعث مرگ بیش از دو میلیون

مناسبی نیش برای زرورش منبه های مختلف رشد کودک

نفر در سال میشود ( .)Broom, 2017از طرفی افوشایش

باشد ( .)Mirmoradi,2018تحقیقات نشان میدهود کوه

روزافشون مش الت زی وت محیطوی ،سوااًت بوی زاسوخ

حتی کعترین ارتباط بوا طبیعوت ماننود نگواه کوردن از

ب یاری را نیش درزمین لشو آمووزش زی وتمحیطوی از

زنجره به آن ،می تواند درمان بیعاران ب وتری را ت وری

طری برنامه درسی مدارس ایجاد نعوده است و این امر،

کند ،سالمتی افراد را در محیط کار افشایش دهد و وقوو

برنامووهریووشان و دسووتانوودرکاران آموووزشوزوورورش را

بیعاری در زندانها را کاهش دهود ( Kahn & Kellert,

بهصورت مدی درگیر نعوده است؛ اما صرف آموزش نیش،

 .)2016باوموداین ،در عصر کنونی بازی در فضاهای بواز

تضعینکنندۀ رفتارهای صحیح زی وتمحیطوی نی وت.

در دا ل و ارج از مدرسوه بوه شودت کواهش یافتوه و

اسووتفاده از رویوودادهای واقعووی بوورای آموووزش ،ازمعلووه

فضاهای شهری به ندرت دارای منواط سوبشی ه وتند

مو وعاتی است که میتواند نگرش و دیدگاه فراگیران را

که کودکان بتواننود آزادانوه در آنهوا بوا طبیعوت تعواس

ن بت به محیطزی ت ود ،به شدت تحوت توأثیر قورار

م ووتقیم داشووته باشووند (.)Rios & Menezes, 2017

دهد .رام ی تجرب م تقیم در برابر تجرب غیرم وتقیم

امووروزه زیشوورفتهووای ت نولوووکی ی ،شهرنشووینی و

را مطرال مینعایود و تأکیود دارد کوه تجوارت م وتقیم،

مهانیشدن ،تعامالت م تقیم با طبیعت را کواهش داده

ن بت به تجوار غیرم وتقیم ،بور رفتوار مورد  ،توأثیر

و به موامعی منجر شده که از نظر روانشنا تی ،موادی

قویتری دارنود (.)Faizi, Mahdizade, Aghaei, 2017

و فیشی ووی از طبیعووت موودا شوودهانوود ( Klaniecki,

اهعیت حضور طبیعت و فضاهای بیرونوی در مودارس از

 .)Leventon & Abson, 2018شواهد نشان میدهد که

منبههای مختلفی مورد تومه زژوهشگران کوودک قورار

عد ارتبواط فراگیور میوان موانوان و طبیعوت ،سوالمت

گرفته است .مطالع تئوریهای آموزشی نشوان از توموه

روانشنا تی ،امتعاعی و فیشی ی آنها را تهدید میکنود

آموزشگران کودک به آموزشهای ارج از محیط کالس

زوادزهر بورای

در کنار آموزش دا ل کالس دارد و اسوتفاده از طبیعوت

که برنامه های آموزش محیطزی تی یو
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به عنوان ابشار آموزشی اموروزه ب ویار موورد توموه قورار

 ،)schoolمهدکودک شاخ و برگ ( ،)Bush kinderمدرسو

گرفته است (.)Mirmoradi, 2018لاصوطالال آمووزش در

منگوول ( ،)Forest schoolمدرسوو طبیعووت ( Nature

و م وونل

 )schoolنامیده شوده و در حوال فعالیوت ه وتند .در ایون

( )Mesenel & Beslicمطرال شد .آموزش در فضای باز،

مدارس از نظریات تعداد زیادی از نظریهزوردازان در سراسور

به عنوان راهی ماثر برای یادگیری شنا ته شده و شامل

مهان مانند روسو ،ز تالوزی ،فروبل ،دیویی ،مونته سووری،

رابط ماثر با طبیعوت ،ح اسویت ن وبت بوه طبیعوت،

ویگوت و ی ،زیوواکه ،گلعوون ،گوواردنر اسووتفاده شووده اسووت

آگاهی محیطی و نگورشهوا و مفواهیعی مویشوود کوه

( .)Hayes, 2012مدارس طبیعوت نقطو تالقوی آمووزش و

بووهواسووط تعوواس م وورر طبیعووت ،زوورورش مووییابوود

نیاز رشودی کوودک بوه بوازی اسوت .منبشوی کوه در آن

( .)Szczepanski et al, 2006یادگیری در فضای باز بوه

کودکان بهصورت ودانگیخته ،منظم و بهصوورت متنواو

ش ل های مختلف به توسع فردی ،امتعواعی و عواطفی

فعالیتها و مو وعات یادگیری وود را سوا ته و م وتعر

فضووای بوواز در سووال  1964توسووط ب وولی

کودکان کع

میکند که این مو و میتواند از طریو

موویکننوود .نایووت ( )knightمدرسوو طبیعووت را مریووان

کارهووای گروهووی ،توویمسووازی و توسووع مهووارتهووای

الها بخشی تعریف میکند که بورای کودکوان فرصوتهوای

امتعاعی و ارتباطی صوورت گیورد ( Wells & Lekies,

م ووتعر و موونظم دسووتیابی بووه تجرب و یووادگیری در کنووار

 .)2006رایوکین ( )Rivkinمعتقد است که دًیل زیادی

افوووشایش اعتعادبوووهنفو و

برای ارتباط کودکان با فضای باز ومود دارد که به رشود

دستورزی در محیطهای طبیعی و منگلی فراهم میکنود

آنها کع

میکند :کودکان نند ح ی ()multisensory

و ودکارآمووودی را از طریو و

(.)Khademi Ashkazeri & Mofradnejad, 2018

و درعینحال فیشی ی ه تند .هرنه کوودک کونو تور

اولین بار ایدۀ مدرس طبیعت در ایران توسوط دکتور

باشد ،بیشتر از طری فعالیتهای ح ی ،فیشی ی و حتی

عبدالح ین وها زاده ،بوو شوناس برم وته و متورمم

از تنو و غنای مایگاههای طبیعی ،باد ،آسعان ،ابرهوای

صاح نظر در حووزۀ محویطزی وت مطورال و از اسوفند

متغیوور ،حرکووت حیوانووات ،نوور ش گیاهووان ،سووختی

 1392با ش لگیری ه ت مشورتی با هدف ایجاد زیوند

صخرهها و مریان آ مویآمووزد ( .)Peterson, 2013در

میان سازمان آموزش وزرورش و سازمان محیط زی ت در

دهههای ا یر در بر ی از کشورها آموزش در فضای بواز

راستای تومه به مو و طبیعت و محیطزی ت در میان

در برنام درسوی مودارس گنجانوده شوده اسوت .تعوداد

کودکان و نوموانان از سوی دفتر آموزش و مشارکتهای

زیادی از مدارس زوروکههوای القانوهای ماننود باغبوانی

مردمی سازمان مورد حعایت واقع شود و اولوین مدرسو

مدارس یا کالس درس سبش را طراحی و امرا مویکننود

طبیعت در سوال  1392در مشوهد بوه نوا کواوی کونج

که به کع

برزایی کعپ ها یوا اردوگواه هوای تاب وتانی،

تأسی

شد .بوا وموود تأسوی

تعوداد زیوادی مدرسو

آموووزش محیطووی بوورای کودکووان در طووول دورههووای

طبیعت در استانهای مختلف کشوور و اسوتقبال وو

تعطیالت ارا ه میدهد (.)Broom, 2017

والدین از این ایده ،متولیان این مودارس بوا مشو الت و

در این راستا روی ردهای آموزشی کوه معتقود ه وتند

نوووالشهوووایی در ابعووواد مختلوووف روبوووهرو ه وووتند

یادگیری در فضوای بواز بوا سور ،قلو و دسوتهوا صوورت

( .)Soleimani, 2017با تومه به مو و زوژوهش ،ابتودا

میگیرد در کشورهای مختلف دنیا بوا عنواوین مهودکودک

به تعدادی از تحقی های مشابه درزمین مدارس طبیعت

طبیعووت ( ،)Nature kindergartenمدرسووه فضووای بوواز

در دا ل و ارج از کشور اشاره شوده و در زایوان منبو

( ،)Outdoor schoolمدرسه باران و آفتا

( Shine or rain

نوآوری زژوهش حا ر ارا ه واهد شد.
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عنوانلپژوهش ل

لول )Lovel,2009( 2009

تعیوین فعالیوت فیشی ووی کودکوان در مدرسووه
منگل

اوبوووراین و مووووری 2006
تعیین تأثیرات مدرسه منگل بور نوموانوان در
( O’Brien& Murray
انگل تان
)2006
ننووو و مووونرو 2012
تعیین نگرشهای عاطفی کودکوان ن وبت بوه
Cheng, & Monroe,
طبیعت
()2012
زیترسوووووووووووون  2013بررسی ی برنامه درسی طبیعتمحور بهصوورت
مطالعه موردی در ی مهدکودک منگل
()Peterson, 2013
اسلیدً ،وری وبلند 2013
ارزیابی تأثیرات مدارس منگل :هع واری بوین
( & Slade, Lowery
ی دانشگاه و مدرس ابتدایی
)Bland2013
( & Korkmaz, Fakir
تعیین تأثیرات زروکه های آموزش طبیعوت بور
 )Alkan, 2018کرکعوواز،
نگرشها و ادراکات محیطزی تی
فاکر وآل ان 2012
حیدری و هع اران 2012
بررسی تأثیر آموزش و ترویج طبیعتگردی در
()Heydari et al, 2018
حفظ محیطزی ت

میوسووووتی و هع وووواران
Wojciehowski, ( 2017
)& Ernst, 2018
( & Tuuling, Õun,
 )Ugaste, 2019تولینووو،
یون و یوگاست 2019
(

Khademi Akazerish

)& mofradnejad 2019
ووووادمی اشوووو ذری و
مفردنژاد 2019
Vandermaas-Peeler,
(
Dean, Biehl, & Mellman,
 )2019وانووودرماس زیلووور و

ی فتسله ل
فعالیت فیشی ی کودکان در مدرس منگل بهطوور معنویداری
در مقای ه با روزهای مععولی مدرسه حتی زمانی که کودکوان
کالس تربیتبدنی داشتند ،بیشتر بوده است.
اعتعادبهنف  ،عشتنف  ،تعرکش و انگیشۀ دانشآموزان افوشایش
یافته و توانایی آنها برای کار بوا دیگوران بهبوود موییابود و بوه
توسع مهارتهای کالمی و ارتباطاتی آنها کع میشود.
تعوواس کودکووان بووا طبیعووت بوور شوورکت در فعالیووتهووای
طبیعت محور در آینده ،تجربیوات گذشوت آنهوا در ارتبواط
طبیعت ،درک ارزش انوادههای ایشان در مورد طبیعت و
کنترل ادراک آنها به طور مثبت در انجا رفتارهای سوازگار
با محیطزی ت تأثیر دارد.
دسترسی به طبیعت برای رشد و توسع القیت ،تا آوری
و سالمت م عی و عاطفی کودکان اهعیت دارد.
دانشووگاه و مدرسووه در تهی و مجعوعووهای از ابشارهووا بوورای
ارزیابی ایون توأثیر هع واری داشوتند کوه مویتووان آن را
بهعنوان نقط شروعی برای حعایت از سایر مدارس دان ت
که میتوانند از این مدرسه بازدید کنند.
محتوای آموزشی و انتخا مضامین آموزشوی متناسو بوا
سطح دانشآموزان ،مدت زموان آمووزش ،شای وتگی هوای
مربیان و روشهای آموزشی بر آموزش اثربخش تأثیر دارد.
ز از آموزشهای محیط زی تی هعراه با طبیعوتگوردی،
تغییر نگرش و رفتار دانشآموزان را در زی داشته است.

میشان تف ر انتقادی کودکانی که در مدارس طبیعت حضور
تأثیر تجرب زیشدب تانی طبیعوت بور توسوع
دارند ،بهطور معناداری ن بت به زیشدب تانیهوای عوادی
تف ر انتقادی در کودکان
بیشتر است.
تعیووین نظوورات معلعووان در مووورد اسووتفاده از معلعان به یادگیری در فضای باز ععل نعیکنند بوا وموود
یادگیری در فضای باز در زویشدب وتانیهوای این ه از اهعیت یادگیری در فضای باز آگاه ه تند.
استونی
بین نظری ذهن کودکان مدارس طبیعوت و عوادی تفواوت
بررسووی مقای وو ذهوون ،انگیووشش زیشوورفت معناداری وموود دارد .کودکوان مودارس طبیعوت سوطوال
تحصیلی و رفتار امتعاعی در کودکان مودارس باًتری از نظری ذهن را ن بت به کودکان مودارس عوادی
طبیعت و عادی با کنترل و وعیت امتعواعی -نشان دادند .کودکان مدارس طبیعت انگیشۀ درونی باًتری
برای یادگیری داشتند و رفتار دامتعاعی آنها زایینتور از
اقتصادی
کودکان مدارس عادی بود.
ارزشها و انتظوارات امتعواعی و فرهنگوی بور اعتقوادات و
تعیین اعتقادات والدین دربارۀ بازی و تجربیات اععال والدین در ارتباط با فضوای بواز و بوازی در طبیعوت
طبیعت کودکان در دانعارک و ایاًتمتحده
تأثیر دارد.

هع اران 2019
( )pyun et al, 2019زیون ارزیوووابی مووودل زیشووونهادی از برونووودادهای نتایج نشان داد که کیفیت منابع زشتیبانی عامل اصلی هوم
بروندادهای یادگیری شنا تی و هم ر ایتعندی است.
یادگیری شنا تی در آموزش فضای باز
و هع اران 2019
بررسی تأثیر برنامه های فضای بواز مبتنوی بور مدرس منگول مهوارتهوای فیشی وی ،عواطفی ،شونا تی،
)(Chang et al.2019
کنج وواوی کوتوواهموودت بوور کوواهش اسووترس امتعاعی کودکان را از طریو یوادگیری تجربوی و کواربرد
ننو و هع اران 2019
بازی توسعه میدهد.
دانشجویان
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ذکرشوده و بوا توموه بوه

غیره) که طبقه بندی شده باشد را مورد تحلیول قورار

بنابراین عالوه بر مطال

این ه بررسی زیشین زژوهش نشان می دهد کوه اکثور

موووی دهووود ( .)Momeni, 2013در ایووون زوووژوهش

زژوهش ها به بررسی رابط دسترسی بوه محویط هوای

مشووارکت کننوودگان بووه روش نعونووه گیووری هدفعنوود

طبیعی و مدارس طبیعت بر سالمت روحی ،م وعی،

انتخا شدند .زژوهشگر ،گروه های مختلف درگیور بوا

سواد محیط زی تی و کیفیت سالمت زندگی کودکوان

تجربه های مرتبط با م ئله را در نعونه وارد نعوده توا

زردا ته شده است و درنتیجه در این قلعرو مو وعی،

داده های مورد نیاز تحقی از حیث تنوعوات و کفایوت

زمانی و م انی یعنی بررسی و شناسوایی آسوی هوای

آ ن به اشبا برسد و اعتبار داده ها افشایش یابد .در این

زیشروی توسع مودارس طبیعوت در ایوران زژوهشوی

روش ،بر اساس نظرات مشوارکت کننودگان داده هوای

انجا نشده است ،لذا زژوهش حا ر وعن توالش در

ا حاصل از زیا های گفتواری بور اسواس اسوتنباط

مهت زر کردن أل زژوهشی مومود در این زمینه بور

صورت گرفته ،معناسازی و مقوله بندی شد .مقوًت و

آن است کوه بوا برر سوی تاریخهوه ،اهوداف ،روی ورد

طیوف مفهووومی از مووتن داده اسوتخراج شوود .تحلیوول

آموزشی ،سا تار ،فعالیت ها و نظریوه هوای مورتبط بوا

داده ها هعشمان با معع آوری اطالعات انجا شد .متن

مدارس طبیعت ،نرایی عود توسوع کعوی و کیفوی

زیاده شدۀ مصاحبه هوا زو

از ننودین بوار مورور ،بوه

مدارس طبیعت را از نگاه متخصصوان ایون امور مویوا

واحوودهای معنووایی تشوو یل دهنووده و کونوو توورین
ووته شوودند ،سوو

کوودها

شود ،لذا به دنبال زاسخ به زرسش زیر بوود :نوه نوو

واحوودهای معنووادار ش

آسی هایی در توسع مدارس طبیعت در ایران سوایه

باز وانی شدند تا بر اساس تشابه معنایی در مقووًت

اف نووده اسووت تووا از ایوون رهگووذر سیاسووت گووذاران،

اصوولی مووایگشین شوودند .مشووارکت کننوودگان بووالقوۀ

مدیران ،معلعان ،کودکان ،مامعوه و محویط زی وت از

زژوهش حا ر  11صاح نظر شامل 2 :نفر از مدیران

نتایج آن بهره مند شوند.

مدارس طبیعت 1 ،نفر از ت هیلگران مدارس طبیعت،
 2نفوور از مطلعووین و متخصصووین مو وووعی ه ووتند.
موووالک انتخوووا اشوووراف و تخصوووص مو ووووعی

اوششن یا ل
ل
مطالع کیفی است که با استفاده از

مشووارکت کننوودگان بووود .ابووشار معووع آوری اطالعووات

مطالع حا ر ی

روش تحلیوول محتوووا انجووا شوود .ایوون روش ی ووی از

مصاحبه های نهره به نهره و به ش ل نیعه سا تارمند

روی ردهای تحقی کیفی اسوت و ازمعلوه روش هوای

انجا شد .به طور میانگین هر مصاحبه  60دقیقه را به

تحلیل داده های کیفی نیش است .تحلیل محتوا ی ی از

داد و بووووا ر ووووایت آگاهانووووه

ووووود ا تصووووا

روش های تجشیه وتحلیل مطالعات است که بوه وسویل

مشارکت کنندگان مصواحبه هوا بوه صوورت دیجیتوالی

آن داده ها الصه ،توصیف و تف ویر موی شووند؛ و در

بط شد .به دلیل رعایت ا الق حرفه ای در زوژوهش

تحلیل محتوای کیفی بیشتر به مضامین نهان موتن و

ازمعله مشخصات و زاسخ مصاحبه شووندگان ،اسوامی

مصاحبه ها تومه می شود و استنباط و استخراج معنوا

آنان در زژوهش ذکر نشده است و به منظور بازشناسی

از آن مدنظر است .در تحلیل محتوای کیفی ،می توان

آنان کد (عدد و حروف) در نظور گرفتوه شوده اسوت؛

هر نو محتوای ارتباطی (سخنرانی ،متن های کتا ها

بنابراین در فرا یند تحلیل و یا بیان شواهد گفتاری ،از

و مقاًت ،روزنامه ها ،تصاویر ،مصاحبه ها ،سوایت هوا و

کد آنان استفاده واهد شد.
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ادولل.2لفهریتلمشخص تلمش اکتلکنندگ نلمالپژوهش
امیف
1
2
3
4
1
6
7
2
9
10
11
12
13
14
11

کد
IN-M-01
IN-M-02
IN-M-03
IN-M-04
IN-M-05
IN-M-06
IN-M-07
IN-M-08
IN-F-01
IN-F-02
IN-F-03
IN-F-04
IN-F-05
DO-T-01
DO-T-02

شرکتکنندگ ن
ل
مشخص تل
مدیر مدرسه طبیعت ،زن  34ساله-کارشناسی ارشد رشته نقاشی
مدیر مدرسه طبیعت ،زن  42ساله-کارشناسی ارشد رشته فل فه غر
مدیر مدرسه طبیعت ،زن  31ساله-کارشناسی ارشد رشته اکوتوریش
مدیر مدرسه طبیعت ،زن  10ساله -کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی
مدیر مدرسه طبیعت ،مرد  42ساله -کارشناسی ارشد رشته مهندسی ععران محیطزی ت
مدیر مدرسه طبیعت ،زن  32ساله–کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی
مدیر مدرسه طبیعت ،زن  29ساله -کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی
مدیر مدرسه طبیعت ،مرد  31ساله -کارشناسی ارشد رشته طراحی و برنامهریشی شهری
ت هیلگر مدرسه طبیعت ،زن  22ساله -کارشناسی رشته هنر
ت هیلگر مدرسه طبیعت ،زن  32ساله -کارشناسی ارشد رشته محیطزی ت
ت هیلگر مدرسه طبیعت ،زن  22ساله -کارشناسی رشته روانشناسی
ت هیلگر مدرسه طبیعت ،زن  31ساله -کارشناسی رشته محیطزی ت
ت هیلگر مدرسه طبیعت ،زن  26ساله -کارشناسی رشته مامعهشناسی
متخصص مو وعی ،مرد  71ساله -کارشناسی ارشد رشته بو شناسی
متخصص مو وعی ،مرد  13ساله -کارشناسی ارشد رشته مرتع و آبخیشداری

ی فتسله ل

در  1گووروه اساسووی اعوووم از موانووع ناشووی از نظوووا

در این زژوهش با استفاده از مراحل کدگذاری باز بعود از

سیاستگذاری ،عد به رسعیت شنا تن تجرب طبیعوت

کود

در کودکی ،موانع و محدودیتهای فرهنگی و امتعواعی،

داده شد و بعد از کدگذاری تعا دادههوا ،آنهوا

گ یختگی و ناب امانی در فعالیتهای تحقی و توسوعه،

استخراج معالت معنادار بوه هرکودا از آنهوا یو
ا تصا

بر اساس اشتراکاتی که با ی دیگر داشتند با عنووان یو

منابع و ام انات مالی محدود طبقهبندی شدند.

مقوله واحد قرار گرفتند و درنهایت موانع شناسایی شوده
ل

موانعلن شالازلنظ ملیی یتلگذااي

طیفه يلمفهومالزیرمج،وعۀلمقورسلموانعلن شالازلنظ ملیی یتلگذااي ل
ادولل.9ل ل
تعرکش و اولویت بر آموزش رسعی و کالسی
تأکید بیشازحد بر آموزش م تقیم
عد ثبات و تواف در مدیریت و تصعیمگیریها
عد هعراهی سیاستهای دولتی بهرغم ومود بر ی قوانین
فقدان حعایت وزارت آموزشوزرورش
عد هعراهی سازمان محیطزی ت
ومود سا تار متعرکش و بوروکراسی اداری
فقدان طراحی ی م انیش امرایی برای مدارس طبیعت
عد حعایت نهادهای قانونگذار
عد تعیین سا تار حقوقی و قانونی مدارس طبیعت
عد تومه به تفاوتهای اقلیعی در ایجاد مدارس طبیعت
عد التشا به امرای شیوهنام امرایی مدارس مامع محیطزی تی
سلیقهمحوری و تف یرگرایی در انتخا راهبردها
کعبود دغدغههای محیطزی تی در سیاستگذاران
فقدان اح اس م ئولیت مامعه ن بت به محیطزی ت
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به شخص بود .نهادهای سیاست گذاری باید دیدگاه هوای

شن ی یالشهدهل :در زموان کنوونی حضوور کودکوان بوه

ود را تغییر دهند و شنونده این روی رد باشند و ف ری

نهاردیواری کالس و آموزش م تقیم محدود شده و بوا

برای حل بحرانهای محیطزی تی و امتعاعی کنند.

ایوون شوورایط کودکووان نووه مویتواننوود تجربو امتعوواعی

مشارکتکنندۀ دیگر با کد  IN-F-04درواقع با توموه

قابلتومهی به دست آورند و نه القیتی از وود نشوان

به مدید بودن ایدۀ این مدارس و نداشتن سازمانی برای

دهند .ی ی از موانع مدارس طبیعت بحث حقوقی اسوت

صدور مجوز فعالیت و هعان مجوز فعالیتی کوه از طورف

بایود

محیطزی ت صادر شده بود هوم بوا زایوان یوافتن مودت

این کار را انجا دهد وگرنه مدارس طبیعت ایون روزهوا

اعتبار قابل تعدید نی ت و مدیران باید موقتا مودارس را

در وووأل قوووانونی در طووور تعطیلوووی قووورار دارنووود.

تعطیل کنند و دنبال مجوز باشند .شرکتکنندۀ بعدی با

مشارکتکنندهای با کود  DO-T-02اشواره مویکنود موا

کووود  IN-M-05بیوووان مووویکنووود سو وازمان حفاظوووت

مرد کشورمان ه تیم در مقابول

محیطزی ت دیگر زیر بوار صودور مجووز بورای مودارس

قطع بیروی در تان ،ما شاهد زرتا زباله در یابانهوا

طبیعت نرفت و مجوزهای قبلی هم دنار نالش شودند.

ه ووتیم و انباشووت زبالووههووا در طبیعووت ریشووه ایوون

از طرفووی در کشووور مووا فقووط آموووزشوزوورورش متووولی

بدا القیها از کجا آمده و ما نه کار میتوانیم ب نیم که

آموزش است و محیطزی ت و هی سازمان دیگری زیور

ن لی عاش سرزمینش باشد .مشارکتکننودهای بوا کود

بار م ئولیت این کار نعیرود .مشارکتکننده با کد IN-

بیان میکند که واکۀ مدرسوه

بیووان م ویکنوود :کووال تغییوور در

که باید به ی

مفاد قانونی تبدیل شود که مجلو

شاهد بی تفاوتی اغل

 IN-M-06در این صو

 F-03در ایوون صووو

در انحصار آموزش وزرورش است محیط زی ت نعی توانود

فرایندها ،سیاسوتگوذاری و تصوعیمگیوری در سی وتم

استفاده کند و میگوید مون بوا ایون عنووان نعویتووانم

آموزشی ما ب یار زیهیده و زمانبور اسوت ،دقیقوا مثول

مجوزی صادر کنم .به گفت ی ی از مشارکتکنندگان بوا

حذف کن ور که سالهاست مطورال اسوت و در ب ویاری

کد  IN-M-08در هعین گا های اول یعنی  4سال که از

مواقع آموزش وزرورش ف ر میکند این روی رد مدید بوا

امرای مدرس طبیعت موی گوذرد ،هوی نهواد دولتوی و

فل ووف حوواکم بوور نظووا آموزشووی مووا تقابوول دارد ،امووا

حعایوت توا و تعوا ب نود و

درعین حال ب یاری از این ناسازگاری و مخالفوت هوا بوه

قانونگذاری نبوده که ی

مدت کوتاهی نهادی حعایت میکرد که آن هوم واب وته

دلیل عد آگاهی و آشنایی با این روی رد است.

عد درک رورت بازی برای کودکان در مامعه و سیاستگذاران
عد درک رورت تجرب طبیعت برای کودکان در مامعه و سیاستگذاران
کومکا ل

عدملبسلای،یتلشن ختنلتجربسلطبیعتلمال

طیفه يلمفهومالزیرمج،وعۀلمقورسلعدملبسلای،یتلشن ختنلتجربسلطبیعتلمالکومکا ل
ادولل.4ل ل

فقدان م انیش برای برگشاری اردوهای دانشآموزی در مدارس طبیعت
ناآگاهی مامعه و والدین ن بت به تجرب طبیعت در کودکی
فقدان ب تر مناس برای فعالیت انجعنهای حوزۀ کودک و نوموان
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میکند کودک بدون تعامل با طبیعت هی عالقوهای بوه

شن ی یالشده :مشارکتکننده با کود  IN-F-02در ایون

طبیعت در بشرگ الی نخواهد داشوت و بایود بودانیم کوه

ارتباط اشاره میکند ما باید نگاهعان را ن بت به کودک

حتی عالقه به سرزمین هم با عالقه به طبیعت به وموود

موموود نوادان نی وت.

میآید .باید مامعه و انوادهها بوه اهعیوت بوازی بورای

مشارکتکنندهای با کد  IN-F-03بیوان موی کنود هنووز

بهووههووا زووی ببرنوود .موودارس طبیعووت کودکووان را آزاد

اهعیت کودکی در سوا تن ن ولی سوازنده در مامعوه و

می گذارد و به آنها امازۀ اشتباه میدهد .بوازی نوه یو

مدیران ما نهادینه نشده است و در اولویوت قورار نودارد.

لهو و اتالف وقت ،بل ه تعرین زندگی برای کودک است،

مشارکتکنندۀ دیگری با کد  IN-M-03اشواره مویکنود

باید م ئولین و مامعه تومیه شوند کوه بوازی کودکوان

بیشتر دغدغه و بحث موا بحوث توأمین تجربو طبیعوت

اتالف وقت نی ت.

تغییر اساسی دهیم کودک یو

است حاً می تواند مدرسه طبیعت نباشد ،میتواند یو
فضای رهاشده کنار ی

مشارکتکنندۀ بعدی با کد  IN-M-07اشاره میکنود

زارک باشد که کودکان بتواننود

«هر ارگانی که اآلن می واهد بههها را اردو بیاورد ما بوا

در آنجا بازی کنند و این تجربه برای آنها محقو شوود،

آنها هع اری میکنیم ،حتی با سازمانی مثول بهشی وتی

نراکه اساسا رشود کودکوان در توأمین تجربو طبیعوت

هم که توان موالی بورای بوردن اردوهوا ندارنود ،بوا آنهوا

نعوادی ه وت از آن

هع اری میکنیم توا فقوط بهوههوا بتواننود در طبیعوت

تأمین تجرب طبیعت .مشارکت کننده بوا کود IN-M-06

باشوند کوه حوال بهوههوا وو بشوود و از ا وطرا و

اشاره میکند باید بر لوشو مطالبوهگوری امتعواعی ایون

استرسی که دارند کعی کم شوود و در یو

محویط بواز

مدارس بوه عنووان توأمین کننودۀ تجربو طبیعوت بورای

قرار بگیرند و این یلی مهم است و هعان طور که گفتم

کودکان که ی ی از حقوق کودک نیش بوه شوعار مویرود

اردوهای مدارس و مهدکودک ها اینجا ب یار انجا شوود

نیش تأکید شود .مشارکتکنندۀ بعدی بوا کود IN-M-04

و ما برای این ه این کار ما بیفتود سوعی مویکنویم کوه

بیان میکند والدی که متومه میشوود تجربو طبیعوت

یلی هع اری ب نیم تا این تأثیر دیده شود و بدانند که

برای رشد کودکش رورت دارد ،این والد تبودیل شوود

ما مقابل هی سی تعی نی تیم و ما نعی وواهیم موای

به والدها و مدارس طبیعوت آن زموان در ایوران درسوت

ک ی را بگیریم ،ولی امازه بدهنود بهوههوا زموانی را در

رشد میکنند .مشارکتکنندهای با کود  DO-T-01بیوان

طبیعت داشته باشند».

است حواً مودارس طبیعوت یو

محدومیته يلفرهنگالولاات ،عا ل
ل
موانعلول

محدومیته يلفرهنگالولاات ،عا ل
ل
طیفه يلمفهومالزیرمج،وعۀلموانعلول
ادولل.5ل ل
دگماندیشی و مقاومت در برابر ایدههای مدید
عد هعراهی رسانهها در معرفی مدارس طبیعت
مقاومت و مخالفتهای ناشی از باورها و ارزشهای دینی و فرهنگی
غلب نگاه سنتی به آموزشوزرورش کودکان در مامعه
عف در معرفی روی رد مدرس طبیعت از طرف فعاًن مدارس
ومود تفاوتهای بومی و فرهنگی در موامه با روی رد مدرسه طبیعت
عد مطالبهگری امتعاعی
عد اعتعاد والدین به تأمین استانداردهای ایعنی و بهداشتی
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حیوووان را داشووته باشووند ،مقوواومتی نخواهنوود کوورد و

شن ی یالشده :مشارکتکننده بوا کود  IN-M-03بیوان

حیوانات زیاد دیگری ه ت که میتوانند داشته باشند.

میکند اگر روی ورد مدرسو طبیعوت را بوهعنووان یو

مشارکتکنندۀ دیگر با کدل IN-F-01اشاره مویکنود کوه

گفتعان مدید در نظر بگیریم ،ایون گفتعوان درسوت در

بوورای داشووتن ب ووتر فرهنگووی و امتعوواعی مهیووا بوورای

مقابل آموزش بوه معنوای مواری و مصوطلحی کوه اآلن

زذیرش روی رد مدرس طبیعت در مامع امروزی ایران،

ومود دارد ،قرار میگیرد و قطعا مخالفتهای زیوادی بوا

به ایجاد ی

مریان امتعاعی یا درواقوع هعوان اندیشوه،

آن میشود .نقد هعیشه به ایدههای نو وارد است و این ه

ارزش ،آرمان و اح اسی که میوان ان وانهوا بوه وموود

مع ن است عف هایی داشته باشد مع ن اسوت وو

میآید ،نیاز داریم .ی ی از نالش هوای موموود در حوال

رشد ن نند ،مع ن است افرادی کوه در بعضوی مودارس

حا ر نبود زیرسوا تهوای امتعواعی و فرهنگوی بورای

فعال ه تند علم و دانش کعی داشته باشند ،این نقودها

کارگروهی است که برای ش لگیری مطالبهگری مامعوه

هعیشه به ایده های نو وارد است ،اموا ایون نبایود باعوث

میتواند نقش زیادی داشته باشد .مشارکتکننودهای بوا

عود رشوود و توسووع ایوون موودارس شووود ،بایوود نووواقص

کد  IN-M-01بیان میکند طر حضور بههها در زموین

شناسایی و حل شود .بوه لحواف فرهنگوی و آیینوی نیوش

باًسووت و ری و

کعووی نوودارد و بهووه مع وون اسووت

به هرحال دین مبین اسال با موثال سوو م وئله دارد و

بعدازظهر ز عی به انه برگردد و زدر و مادر شاید ایون

مقدار باً و زایین محدودیت وموود

را برنتابد .کون ترین ز عی از نظر والدین فامعه است.

دارد و ماهایی مع ن است که مدرس طبیعوت موثال بوا

بههرحال در مهدکودکها محیطهوای یلوی امونتوری

این مو و که این حیوان یا آن حیوان را نبایود داشوته

ومود دارد ،برای والودین بایود موا بیفتود کوه موا اصوال

باشد موامه شود ،اما هی ح اسیتی روی ایون مو وو

می واهیم بهه کعی ز عی شود و درد را درک کند که

نی ت و مودارس طبیعوت اگور بفهعنود کوه نبایود ایون

وقتی بشرگ شود تحعل دردهای بیشتری را داشته باشد.

حاً با حیوانات ی

عد انجا کارهای زژوهشی من جم در ب تر مدارس طبیعت

تحقیقلولتویعس ل

گسیختگالولن بس م نالمالفع ریتله يل

طیفه يلمفهومالزیرمج،وعۀلمقورسلگسیختگالولن بس م نالمالفع ریتله يلتحقیقلولتویعس ل
ادولل.6ل ل

عد هعراهی فعالین امتعاعی محیطزی ت در معرفی مدارس طبیعت
عد تعیین استانداردهای حرفهای ت هیلگران مدارس طبیعت
عد استفاده از نتایج تحقیقات و دستاوردهای علعی در معرفی مدارس طبیعت
فقدان نظامنامه مدون بهمنظور ارزیابی ععل رد مدارس طبیعت
عد تشری م اعی و شب هسازی با نهادهای موازی

برخالازلنظراتلمش اکتلکنندگ نلمرتبطلب لمقورهسل

م ئول دانشجویان ودشان نی تند ،آنها ی

م ئولیت

شن ی یالشده :مشارکت کننده ای با کد  IN-M-08بیان

امتعاعی دارند ،دانشگاه ها م ئول رشد و آموزش مامعه

میکند که دانشگاهها میتوانند بوه این وه ایودۀ مدرسوه

نیش ه تند .ما دانشوگاههوایی را هوم داریوم کوه از ایودۀ

ب ننود ،دانشوگاههوا کوه فقوط

مدرس طبیعت به ش لهای مختلف حعایوت کوردهانود،

طبیعت سرزا بعاند کع

شن ی یالموانعلتویعۀلمدااسلطبیعتل/ل125

مشووارکتکننوودۀ دیگووری بووا کوود  IN-M-04عنوووان

دانشووگاه تبریووش در محوط و دانشووگاه ووودش مدرس و
طبیعت دارد ،ابتدا برای فرزندان کارکنان ود و اکنوون

میکند در ایران از اول قرار بر این بود که دانشگاههوایی

برای ارج از این دایره ،اما ما یلی بیشوتر از اینهوا بوه

برای تربیت ت هیلگر داشته باشیم ،اما نون ایدۀ مدرس

حعایت نیاز داریم .برای این ه ثابوت شوود ایون روی ورد

طبیعت درست زذیرفته و شنا ته نشد هنوز دانشوگاهی

میتواند تأثیر مثبتی روی مهارتهای حرکتوی و ذهنوی

نداریم و شاید هعان دوره هوای توانعندسوازی ت وهیلگر

کودکان داشوته باشود ،حتعوا بایود بوا هع واری مراکوش

هم هنوز نداریم .بههرحال باید هرنه ملوتر میرویوم در

تحقیقاتی و دانشجوها کارهای زژوهشی انجا شود و نه

زووذیرش افوورادی کووه بووهعنوووان ت ووهیلگر وارد موودارس

بهتر از هعین اآلن که این مدارس توازه شورو بوه کوار

می شوند شا ص ها و استانداردهایی مشخص شود .ف ور

کرده اند این تحقیقوات شورو شوود ،شواید نتوایج ایون

می کنم مدارسی باقی بعانند که روی نظوا ت وهیلگری

زژوهش ها به این ه بیشتر شناسانده شوند و مورد توموه

ود ب یار و کار ب ننود و نظوا ت وهیلگری وود را

قرار بگیرند کع

کنند ،اما متأسفانه هنوز زژوهشهوای

ارزیابی ب نند.

سازمانیافتهای آغاز نشده است.

من بعلولامک ن تلم رالمحدوم ل

طیفه يلمفهومالزیرمج،وعۀلمقورسلمن بعلولامک ن تلم رالمحدوم ل
ادولل.1ل ل
ردیف بودمهای

عد ا تصا

فقدان دسترسی به محیطهای طبیعی
عد ا تصا

زمین مناس از طرف سازمان محیطزی ت ،منابع طبیعی و شهرداریها
عد تأمین منابع مالی و اعتبارات و ت هیالت بان ی

عد ومود امنیت مالی برای سرمایهگذاری در مدارس طبیعت به دلیل مش ل در مذ مخاط

برخالازلنظراتلمش اکتلکنندگ نلمرتبطلب لمقورهسل

درواقع من و هع ر شغل دیگری داریم و از درآمدهای

شن ی یالشده :مشارکتکننوده بوا کود  IN-F-01بیوان

ماهای دیگر یلی وقتها مع ن است در اینجوا هشینوه

میکند حعایت مالی از هی نهادی نداریم و اینجوا را بوا

کنوویم؛ و زمووانی هووم سووود م والی داشووته باشوود صوورف

هشین شخصی اداره میکنیم ،بحث سورمایهگوذاری نیوش

غنیسازی هعین ما مویشوود .نوون ایون مودارس بوه

مطرال است که به ی

محیط غنی و طبیعی ب ر و یو

زمینهایی با وسعت حداقل  1000متر نیاز دارند ،حتعوا

مای و و در دسترس نیاز دارد که ایون نیازمنود بوه

سرمایهگذاری افرادی که منوابع موالی در ا تیوار دارنود

سرمای زیادی دارد .مشوارکتکننوده بوا کود IN-M-02

کع

زیادی به افشایش تعداد این مدارس واهود کورد.

اشاره میکند به نظر من شاید بشرگترین نالش مدارس

بههرحال اآلن با افشایش عجی وغریو قیعوت ملو

طبیعت م ان ثابت برای آنها باشد .مشارکتکننده با کد

شهرها واقعا تهی زمین آن هم با متراک باًی  1000متر

 IN-M-05در هعوین ارتبوواط مویگویوود :در حقیقوت بووا

زول زیادی می واهد .شاید در نگاه اول بوه نظور نرسود،

تومه هشینههای مختلفی که ومود دارد نوه تنهوا سوود

اما غیر از بحث زمین و هشینوهای کوه مویتوانود داشوته

مالی ندارد ،بل ه اگر عاش نباشی نعیتوانی ادامه دهوی،

باشد ،مدرس طبیعت هشینوههوای زیواد دیگوری دارد از

در
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سازههایی که اینجا بایود داشوته باشویم توا نگهوداری از

فرزندش را به مدرسه نفرستد ،نودارد .متولیوان مودارس

حیوانات ،برای هعین باید بان ها حعایت کنند .مدرسو

طبیعت نیش امروز هعان و عیت صد سال زیش را دارند،

طبیعت بنگاه اقتصادی نی ت تا اآلن  16میلیوون بورای

یعنی نه مایگاه قانونی دارند و نوه مورد مویداننود کوه

فعالیوت

رورت آمدن فرزندانشان به این مودارس نی وت و نوه

اینجا هشینه شده کوه شواید اگور بور روی یو

اقتصادی سرمایهگذاری میکردیم تا اآلن سوود بیشوتری

نظا آموزشی از ود واکنش درستی نشان میدهد.

عایدمان شده بود .نهادهای مختلفی مانند محیط زی ت،

مدارس طبیعت با گذشت شوش سوال از تأسوی

منابع طبیعوی ،سوازمان میورار فرهنگوی و گردشوگری

راهانوودازی ،بووا اسووتقبال انوودک م ووئولین و صوودور

میتوانند تأثیر زیادی برای تأمین زیرسا تهای مدارس

ا طاریههوای تعطیلوی بورای تعدیود مجووز مدرسوه بوا

طبیعت داشته باشند .بدون حعایوت دولوت و ا تصوا

مش الت زیادی روبهرو شده اند و در آستانه تعطیلی قرار

ردیفهای بودمهای م یر هعوواری بورای ایون مودارس

گرفتند .در منشور مامع مودارس محویطزی وتی (موم)

زیش رو نخواهد بود.

ویرایش ششم رداد  1394که توسوط دفتور آمووزش و

و

مشارکتهای مردمی تدوین گردیوده اسوت ،در زیوسوت
نتیجسگیري ل
ل
بحثلول

شعاره  1آن شیوه نام امرایی مودارس طبیعوت مطورال

هعانگونه که از دادههای حاصل از مصاحبهها اسوتنباط

شده و از آن بهعنوان یادگیری تجربی و ودانگیخته نا

می شود ،بخشی از آسی های مورتبط در حووزۀ توسوع

بورده شوده اسوت ( charter schools comprehensive

مدارس طبیعت ،ععدتا ارج از ا تیارات و توان فعواًن

 .)Environmental, 2015تووا سووال  1396مجوووز ایوون

و عالقهمندان مدارس طبیعت است و بهنوعی به زمینه و

مدارس توسط سازمان محیطزی ت صادر میشد ،اما بوا

ب وووتر حووواکم برمووویگوووردد .بووور اسووواس تجربیوووات

تغییرات مدیریتی در این سوازمان ،ایون مو وو مطورال

مشارکتکنندگان ی ی از آسی های وارج از ا تیوارات

گردید که سازمان محیط زی ت ام وان صودور مجووز را

مدارس طبیعوت موانوع ناشوی از نظوا سیاسوتگوذاری

ندارد و وزارت آمووزش وزورورش بایود متوولی ایون نوو

است .عد ثبات و تواف در مدیریت و سیاستگذاریهوا

موودارس باشوود ،از طوورف دیگوور ،ایوون وزارتخانووه عنوووان

و عد حعایت نهادهای قوانونگوذار ی وی از مهومتورین

میکند که در هوی بخشوی از قوانون ننوین مو ووعی

موانعی است که توأثیر زیوادی در عود توسوعه مودارس

زیشبینی نشده است و در نتیجو ایون ا وتالفنظرهوا،

طبیعووت داشووته اسووت کووه هعووین مو ووو فعوواًن و

مدارس طبیعت بالت لیف ماندهاند؛ و درنهایت فراک یون

عالقووهمنوودان موودارس طبیعووت را از م وویر تخصصووی و

محیط زی ت مجل  ،واستار بررسی صودور و فعالیوت

اهداف آنهوا دور کورده و بوه هعوین علوت رونود تعیوین

مدارس طبیعت از لحاف قانونی و حقوقی از طرف مرکوش

سا تار حقوقی و قانونی مدارس طبیعت با مش ل مدی

زژوهش های مجلو

شود .داده هوای حاصول از نظورات

روبهرو شده است .بر اساس نظور مشوارکتکننودگان موا

مشارکتکنندگان بوا یافتوههوا و نتوایج نی

امروز برای مدارس طبیعت هعان مش التی را داریم کوه

( )Nixsonو زیووون و هع وواران )Pyun et al( 2019

صد سال زیش سیدح ن رشدیه برای تأسوی

مودارس

وون 2011

همراستا است .در کشوری مانند دانعارک در ابتدای ده

داشت .ی صد سال زیش ب یاری از مرد معتقد بودنود

 1920ی

فرزندانتان را به مدرسه نفرستید ،زیرا ًابالی و بویدیون

تصوی شد و مدارس منگل را در ط مقود مأموریوت

روز

ووود قوورار داد و گووردش و بووازی کودکووان در منگوول

میشوند .ولوی اموروز هوی کو

تصوور این وه یو

برنام درسوی ملوی و رسوعی توسوط دولوت
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بهعنوان بخشی از برنامه درسی مورد تومه قرار گرفت؛ و

مقالهای را از طرف انجعن ملی آموزش کودکان با عنوان

یا سرانجا در دهه  ،1920آلعوان بوا ایون ابت وار ععول

فضاهای باز عالی :بازگرداندن ح کودکان برای بازی در

موافقت کرد و مدارس منگول بیشوتری در ایون کشوور

کالین

تأسی

بیرون منشل را تألیف و منتشر نعود .به گفت م

شدند و در انگل تان نیش از سال  2000بر ی از

و وانودرماس زیلور (Vandermaas-Peeler & ( )2012

مقامات محلی شورو بوه حعایوت از ایون ایوده کردنود.

 )McClainح کودکان برای بازی و استراحت به عنوان

وزارت آموزش وزرورش سنگازور در سال  2014آمووزش

ی

ح ان انی اساسی توسوط کنوان ویون هوای ملول

در فضای بواز را در مقطوع ابتودایی و متوسوطه امبواری

متحد در مورد حقوق کودک مورد توموه قورار گرفتوه

اعال کرد؛ بنابراین مطاب با تجربیات کشورهای مختلف

اسووت .کشووورهای شووعال اروزووا در تووالش ووود بوورای

دنیا به رسعیت شنا تن این روی ورد و ایوده مدیود در

حعایت از حقوق کودکان ب یار ای وتادگی کردنود .در

کنار مدارس کالسی  ،میتواند سب توسعه و گ وترش

ایران هم در بهعن ماه سال  1394بوه هعوت فعواًن و

فعالیووت آنهووا شووود .درمجعووو از تحلیوول نظووورات

دوستداران مدارس طبیعت ،بیانیه ای بوا عنووان "حو

مشارکت کنندگان در این زژوهش زانشده مقولوه ازمعلوه

مادرزاد" برای زشتیبانی از به رسوعیت شونا تن حو

ومووود سووا تار متعرکووش و بوروکراسووی اداری ،تعرکووش و

کودکان در تجرب طبیعت تا سن  12سالگی بوهعنووان

اولویت بر آموزش رسعی و کالسوی  ،سولیقهمحووری و

ی

ح مادرزاد و طبیعوی تهیوه و بوه امضوای تعوداد

تف یرگرایی در انتخا راهبردها و کعبوود دغدغوههوای

زیادی از فعاًن محیط زی ت و مدارس طبیعت رسوید.

محیط زی تی در سیاست گذاران بوه عنووان مقولوه هوایی

نتایج زژوهش نی

ون ( )2011نشان می دهد از سوال

بودند که توسع مودارس طبیعوت را بوا مشو ل مواموه

 2012در انگل تان انجعن مدارس منگل ،نتری برای

کرده اند .از دیدگاه مشارکت کنندگان در زژوهش عد به

توسع مدرسو منگول شود و در سوال  2017اعضوای

رسعیت شنا تن تجربه طبیعت در کودکی ی ی دیگر از

انجعن مدرس منگل حدود  2000نفر بورآورد شودند.

موانع مح و مویشوود .در کنوار بر وی وانوادههوای

در ایران هم بنیاد کودک و طبیعت مجوز رسعی وزارت

ب یار آگاه و عالقه مند ،انواده های ب یاری ه تند کوه

کشور را دریافت ک رده است و ی ی از اهداف اصلی ایون

رورت ارتباط کودک با طبیعت برای آنها روشن نی ت.

بنیاد این است که ب وتر غنوی را بورای توأمین تجربوه

کودک از نظر آنها مومودی است که نعیداند یرش در

طبیعت برای کودکان فراهم ب ند .نقش بنیاد کودک و

نی ت و آنهوا بایود او را بوا فرسوتادن بوه کوالسهوای

طبیعت برای ارتباط با سایر نهادها ب یار مهم است توا

آموزشی مختلف ،برای آیندهای موف آماده کنند .از دید

بتوانیم تجرب طبیعت را برای کودکان بیشتری فوراهم

آنها بازی کاری بیهووده اسوت و طبیعوت بورای زنودگی

ب نیم .به نظر اکثور مشوارکتکننودگان بایود در نگواه

مدرن امروز زدیده ای غیر روری است؛ و درنتیجه عود

مامعه ،سیاستگذاران و تصعیم سازان ،دوران کودکی و
ان وان دیوده

به رسعیت شونا تن تجربوه طبیعوت در کوودکی ی وی

نوموانی مشء مهمترین دوران زندگی ی

دیگر از آسی هایی است که ععودتا وارج از ا تیوارات

شووود .تووا زمووانی کووه دوران کووودکی و نوموووانی در

فعاًن حووزۀ مودارس طبیعوت اسوت .هعوانطوور کوه

تصعیم گیری کالن سیاسوت گوذاران و حاکعیوت موشء

زیترسووون  )Peterson( 2013بیووان م ویکنوود رایوووکین

اولویت های اساسوی در نظور گرفتوه نشوود نعویتووان

محق آمری ایی که مادر منوبش محویطزی وتی بورای

کارهای اساسی و ماندگاری انجوا داد .بدنو مامعوه و

کودکان زیشدب تانی به شعار مویرود ،در سوال 1991

موموود

تودۀ مرد تا زمانی که طبیعت را بهعنوان ی
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ماندار و دارای حیات نبیند دغدغه ای هم ن بت به آن

فرهنگی ومود دارد که بر اعتقادات و اععوال والودین در

نخواهوود داشووت و نتیجووهاش موویشووود بوویمهووری و

ارتباط با فضای باز و بازی در طبیعت تأثیر دارد.

بیتفاوتیهایی که ن بت به محویط زی وتعان در حوال

از طرفی هعوانطوور کوه مشوارکتکننودگان اشواره

وقو است .درمجعو باید فقدان درک ورورت بوازی

کردند بحث ایعنی و سالمتی کودکان ی ی از مو وعاتی

برای کودکوان در مامعوه و سیاسوت گوذاران ،ناآگواهی

است که ذهن والدین را به شدت درگیر میکند .ری و

مامعه و والدین ن بت به تجربو طبیعوت در کوودکی،
فقدان ب تر مناس

حضور کودکان در زمین باًست و ری

کعی نودارد و

برای فعالیوت انجعون هوای حووزۀ

کودک مع ن است بعدازظهر ز عی به انوه برگوردد و

کودک و نوموان ،عد درک ورورت تجربو طبیعوت

زدر و مادر شاید این را برنتابد و عد اعتعاد والودین بوه

برای کودکوان در مامعوه و سیاسوت گوذاران و فقودان

تووأمین اسووتانداردهای ایعنووی و بهداشووتی در موودارس

م انیش برای برگشاری اردوهای دانشآموزی در مدارس

طبیعت نیش مشید بور علوت موی شوود .بور اسواس آنهوه

بود که در نعونوه هوایی از

آنودراناک و هع واران  )Andrachuk et al( 2014نیوش

طبیعت بخشی از این آسی

بدان اشاره کرده اند ،به گفتو ت وهیلگران طورزوذیری

گشارهها بدان اشاره شد.
موانع و محدودیتهای فرهنگی و امتعاعی ،منوابع و

کودکان در حین بازی ب یار سودمند است ،اما اغل بوه

ام انووات مووالی محوودود و گ وویختگی و ناب ووامانی در

دلیوول نگرانووی و توورس والوودین بوورای ایعنووی کودکووان

فعالیت های تحقی و توسوعه کوه توأثیر آنهوا ععودتا در

محدودیت هایی برای فعالیت کودکوان ایجواد موی شوود.

سطح رد متومه مدارس طبیعت میشوود ،اموا ناگفتوه

درواقع ت هیلگر باید سالم ماندن کودکان در طبیعوت را

نعانود کوه اثورات آسوی هوای زیشوین در تشودید ایوون

تضعین کند .در طی حضور کودکان در مدرسه منگل و

آسوووی هوووا نقوووش مووواثری دارد .بوووه نظووور اکثووور

طبیعووت ،نقووش مربووی تضووعین موویکنوود کووه گووروه

مشارکتکنندگان اگر روی رد مدرسه طبیعت را بهعنوان

یادگیرندگان از نظر م عی ایعن و راحت باشند و بدین

گفتعان مدید در نظر بگیریم ،این گفتعوان درسوت

طری ایعنی کودکوان در فضوای بواز تضوعین شوود توا

در مقابل آموزش به معنای ماری و مصوطلحی کوه اآلن

نگرانی والدین در این صوو

برطورف شوود .ایجواد و

ومود دارد ،قرار میگیرد و قطعا مخالفتهای زیوادی بوا

تقویت تیمهای حرفهای بر طبو اسوتانداردهای تربیوت

آن میشود؛ و از طرفی ب تر دینی و فرهنگوی مامعوه و

ت ووهیلگر بوورای فعالیووت در موودارس طبیعووت ی ووی از

حاکعیت میتواند بهواسوط باورهوای دینوی و فرهنگوی

روریات زیش روی این روی رد نو و مدیود بوه ح وا

تأثیرات بینونونرایی بر سیاستگذاریها و امرای آنها

میآید .در بر ی از کشورهای زیشرو در روی رد مدرسوه

عامول

طبیعت دانشوگاه هوایی وموود دارنود کوه بورای کوار در

تقویتکننده و یا تضعیفکننده نقش زیادی ایفوا نعایود.

فضاهای باز ت هیلگر تربیت میکنند یعنی این افراد قرار

مطاب با این نظرات ،واندرماس زیلر و هع اران ()2012

است معلم فضاهایی باشند که حیاطهای بشرگی ،تجربوه

اشاره مویکننود کوه انتظوارات و ارزش هوای فرهنگوی-

طبیعت و بازی آزاد دارد و اینهوا موی واهنود ت وهیلگر

امتعاعی بور اعتقوادات والودین توأثیر دارد و ارزشهوای

میان کودک و بازی آزاد شوند .نی

ون  2002بوه ایون

والدین بیانگر زمینههای فرهنگی است که در آن زرورش

مو و اشاره میکند که دورههای ععلی مدرسه منگول

یافتهانود و در آن فرزنودان وود را زورورش مویدهنود.

انگل تان و برنامه تربیت ت وهیلگر مهودهای منگول در

هعهنین شوواهدی از ارزشهوا و انتظوارات امتعواعی و

آمری ا تعداد زیادی از مربیوان مودارس منگول را تحوت

ی

داشته باشد در حقیقت میتوانود بوه عنووان یو
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منابع و ام انوات موالی

انجا فعالیت های زژوهشی در ب تر مدارس طبیعوت در

آموزش قرار میدهد .در صو

محدود ،شاید در نگاه اول به نظر نرسد اموا هشینوههوایی

تعامل و هع اری با دانشگاهها ،فرصت مناسوبی را بورای

مدارس طبیعت نه هشینههای سرمایهگذاری برای رید

معرفی ایده مدرسه طبیعت فراهم واهد کرد .در هعین

یا اماره زمین مناس و نه هشینههای ماری احتیاج بوه

راستا اسلیدً ،وری وبلند (Slade, Lowery & ( )2013

سووورمایهگوووذاری و گوووردش موووالی دارد .تووواکنون

 )Blandبیوووان مووویکننووود در سوووال  2012دانشوووگاه

سرمایه گذاری ها با مشارکت مرد انجا گرفته است .بوه

نورسووع تون ( )Northamptonفرصووتهووایی را بوورای

گفتوو مشووارکتکننوودگان ،مدرسوو طبیعووت بایوود

و توسعهبخشی از محوطه ود بهعنوان سوایت

ودگردانی داشته باشد و به زایداری وود ف ور کنود و
برای آن تالش ب ند .فعالین مدارس هر نه قدر هم کوه
بگویند با عش کار میکنند ،اگر منبع مالی مداگانوهای
ومود نداشته باشد بعد از ی

مدتی دنوار نوالشهوای

ا تصا

منگلی ،برای استفاده توسط مدارس و افشایش یوادگیری
کودکان فراهم کرد.
به طورکلی در زوژوهش حا ور  1گوروه اصولی و 39
مقوله شناسایی شد و مشخص شود ایون موانوع توسوع

عظیعی واهند شد و این زایوداری هوم فقوط بوه ایون

مدارس طبیعت در ایران را تحوت توأثیر قورار مویدهود.

ش ل صورت میگیرد که در مامعه معرفی شووند و ایون

درنتیجه هعانگونه کوه در مبوانی نظوری و زژوهشوی و

معرفی شودن دو منبو مثبوت دارد هوم این وه مومو

هعهنین نظورات مشوارکت کننودگان بیوان شود هودف

حضور کودکان در طبیعت میشود که هعین مهومتورین

مدرسه طبیعت فراهم کردن فرصتی برای دسوتیابی بوه

زایداری ایون

تجربیات آموزشی طبیعی است ،به دلیل این وه طبیعوت

فضایی میشود که در حال فعالیت است ،به هعین علوت

در منبههای مختلف زندگی ان وان قابول لعو

اسوت.

باید گردش مالی ومود داشته باشد حواً هور ننود اآلن

شواهد و مدارک مختلوف حواکی از آن اسوت کوه دوران

ومود ندارد ،اما برای ادامه راه ب یار مهم است .نهادهای

کودکی بهعنوان ی

مرحل متعایش و امون از زنودگی در

مختلفی مانند شهرداری ها ،محویطزی وت ،منگولهوا و

حال نازدید شدن است و ما بوه دًیول ب ویاری از ایون

منابع طبیعوی ،سوازمان تحقیقوات کشواورزی ،سوازمان

اتفاق هراسوانیم .منوبش مدرسوه طبیعوت و منگول در

میرار فرهنگی و گردشگری می توانند تأثیر زیادی برای

سرتاسر مهان از زمان تأسی

اولین مدرسه در اروزوا در

تأمین زمین مناس و زیرسا تهوای مودارس طبیعوت

ده  1910رشد و توسعه زیدا کورد .در حقیقوت دًیول

داشته باشند .ی ی دیگر از آسوی هوای شناسوایی شوده

زیادی برای رشد مدارس طبیعت ومود داشت .بوه نظور

فقدان راهبرد تحقیو و توسوعه نظوا انود و من وجم در

میرسد اولین دلیول ،عود ر وایت والودین و متولیوان

ب ووتر موودارس طبیعووت اسووت .عوود اسووتفاده از نتووایج

آموزش از برنامههای مومود مدارس بود .اگر والودین بوه

تحقیقووات و دسووتاوردهای علعووی در معرفووی موودارس

این بینش برسند که تجرب طبیعوت بورای کودکوان بوه

طبیعت ،عد هعراهی فعالین امتعاعی محیطزی وت در

اندازۀ نیازهای اولی آنها مانند آ و غذا مورد نیاز اسوت،

معرفووی موودارس طبیعووت ،عوود تعیووین اسووتانداردهای

قطعا آن را برای فرزندان ود توأمین مویکننود .اصووً

دستاوردش به ح ا می آید و هم موم

حرفه ای ت هیلگران مدارس طبیعوت ،فقودان نظامنامو

اهعیت بیشازحد به آموزش رسعی و کالسوی

مدون بورای ارزیوابی ععل ورد مودارس طبیعوت و عود

عوامل مقاوموت شودیدی اسوت کوه سیاسوتگوذاران و

تشری م اعی و شب هسازی با نهادهای موازی ازمعلوه

مامعه ن بت بوه روی ردهوای ایون ننینوی دارنود .ایون

طبقهبندی قورار گرفتنود.
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