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 چکیده
 پذیری زیست  در طبیعت مدرسه احداث اثرات بررسی هدف این پژوهش 

است  تحلیلی -توصیفی نوع از پژوهش. است تهران پردیسان پارک در شهری
 بررسی نتایج است. شده انجام دلفی تکنیک از استفاده با آن یها لیتحلکه 

 و تقیممس اثر طبیعت مدارس صورت به زیستی محیط که آموزش دهد یم نشان
 یاثرگذار مقدار. دارد پایداری شهری پذیری زیست  یها مؤلفه در غیرمستقیم

 ،538/0 یطیمح ستیز یها صشاخ برای ترتیب به طبیعت مدارس کل ابعاد
 طبیعت مدارس توسعه و ایجاد لذا است، 429/0 اجتماعی و 521/0 اقتصادی

 مستقیم اثر مقدار، این بر عالوه. شد خواهد شهر در پذیری زیست بهبود  موجب
 ها صشاخ سایر دخالت بدون پذیری زیست بر  شاخص ریتأث کننده انیب که

 ها صشاخ که است مطلب این گویای و است کل اثر از متفاوت کمی است،
 .دارند پذیری زیست  بر زیادی ریتأث مستقیم طور به

 کلیدي گانواژ
.تهران ارک پردیسانپ  ،، تکنیک دلفیشهری ستیز طیمح آموزش، طبیعت، مدارس

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effects of the 

establishing of nature school on urban livability in Pardisan 

Park in Tehran. The research was descriptive-analytical that 

its analysis was performed by using the Delphi technique. The 

results of research showed that environmental education as a 

school of nature has a direct and indirect impact on the 

components of sustainable urban livability. Also, the amount 

of impact the whole dimension of nature schools for 

environmental, economic and social indicators was 0.538, 

0.521 and 0.429, respectively. Therefore, the establishing and 

development of nature schools will improve the urban 

livability.In addition to this amount, the direct effect, which 

indicates the impact of the indicator on the livability without 

interfering with other indicators, is slightly different from the 

overall effect which indicating the direct and great impact of 

indicators on the livability. 

Keywords 
Schools of nature, Education, Urban Environment, Delphi 

Technique Tehran Pardisan Park. 

،شهري با استفاده از تکنیک دلفی پذیري زیست طبیعت در  مدارس سیتأسبررسی اثرات 

نمونه موردي پارک پردیسان تهران

4رضا میکائیلی ، علی3، مریم الریجانی2، سید محمد شبیري1پور یروحالزهرا  زهره*

 ان، ایران.، تهرتهران جنوب ، واحددانشگاه پیام نور ،زیست محیطدکتری آموزش  یدانشجو .1

 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ،زیست محیطگروه آموزش  استاد .2

دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ،زیست محیطگروه آموزش استادیار .3

 .، گرگان، ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانزیست محیطگروه اردانشی .4

02/03/97اریخ پذیرش: ت          30/01/97تاریخ دریافت:  

Investigating the Effects of Establishing of nature school on Urban 

Livability using Delphi method, Case Study: Pardisan Park, Tehran 

Zohratolzahra Roohipour
1*

,Seyed Mohammad Shobeiri
2
,Maryam Larijani

3
,Ali Reza Mikaeili

4

1.Ph.D Student of Environmental Education Department, Payame Noor University, Tehran, Iran. 

2. Professor Of Environmental Education Department, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3.Assistant Professor Of Environmental Education Department, Payame Noor University, Tehran, Iran.

4. Associate Professor Of Environmental Department, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural.

Received: 19/04/2017         Accepted: 28/05/2018



 ، ... مدارس طبیعت در زیست پذیری شهری با استفاده سیتأسبررسی اثرات روحی پور و همکاران:  136

 

 مقدمه
 روند. هستند جهان های انسان از نیمی از بیش منزلگاه ،شهرها

 سه بیش از 2050 سال تا که دهدمی نشان کنونی شهرنشینی
 به شهری جمعیت سهم و شوندمی ساکن شهرها در نفر میلیارد
و همکاران،  ساسان پور) ابدیمی افزایش جهان جمعیت دوسوم
 دهندهشکل و بستر شهرنشینی روند شیافزا (.130: 1393

جهانی بخصوص  زیست محیطدر  اساسی هایاز چالش بسیاری
 این در .(34: 1393بازوندی و شهبازی، هست ) شهرها کالندر 

های زمینه در بسیاری هایچالش با شهرها کالن میان،
 حال درعینو  اندشده مواجه محیطی زیست و اجتماعی ،اقتصادی

را  شهرها کالنزافزون شهری رو نسبت همراه به جمعیت افزایش
 انواع چون هم زیانباری پیامدهای مشکالت و گیر گریبان
 کند وغیره می و روانی مشکالت و مسائل ترافیک ،ها آلودگی
 شدت به را شهرها در محیطی زیست آن تبع به و زندگی کیفیت
 (.28: 1394و همکاران،  ساسان پوردهد )می کاهش

شینی و بهبود شرایط زیست برای کاهش اثرات منفی شهرن
 ،پایدار توسعه هایپارادایم موازات به اخیر هایدهه در شهرها در

 را شهرها بودن پذیر زیست خود  که زندگی کیفیت ارتقاء  ایده

 شهری ریزیبرنامه ادبیات در را خود جای ،شود می موجب

 تدریج به اخیر هایدهه طی ،پایدار شهری توسعه است. بازکرده

 رایج علمی و نظری ادبیات در مسلطی و نوین وارهای گوال به

 به این است. شده تبدیل شهری ریزیبرنامهو  توسعه باب در

 است گوناگون تفسیرهای و هابرداشت به ناظر اگرچه معنا که

 و همگان برای توسعه استمرار و بر پایداری درمجموع اما

 پیچیده دابعا جانبه گری همه بر و زمان طی آینده های نسل

 توسعه فرایند محیطیزیست و کالبدی اقتصادی، اجتماعی،

: 1385رهنمایی و همکاران، ) دارد تأکید شهر یک سطح در
178.) 

که  ریزی شهریبرنامه فرا نوگراییهای پرداختن به تئوری
حل مشکالت شهری، بهبود وضعیت زندگی در  هدف باهر یک 
 سوی بهبرد شهر ، پیششهریء کیفیت محیط ارتقاء شهرها، 
قرار  موردتوجه ازپیش بیش، اند شده مطرحتر شدن، مطلوب

یک اتصال بین گذشته و  عنوان به پذیر زیست شهر گرفتند. 
های تاریخی به نشانه سو یکاز  که این شهر آینده مطرح است

 متولدشدهگذارد و از سوی دیگر به آنچه تاکنون احترام می
شهر پایدار نیز  پذیر زیست شهر  ،بنابراین .نهد ارج می ،است

به یک  پذیری زیست  مطرح نمود کهتوان چنین می و هست
اجتماعی، کالبدی و روانی  سالمت بهسیستم شهری که در آن 

  )حبیبی و شود میهمه ساکنان آن توجه شده است نیز اطالق 

 )حبیبی و شود میهمه ساکنان آن توجه شده است نیز اطالق 
 (.4: 1392همکاران، 

بخشد اصول کلیدی که به این مفهوم استحکام می
و قدرت  ابری، عدالت، امنیت، مشارکت، تفریحبر شامل

 از بسیاری در (.Cities plus, 2003: 23) هستبخشیدن 

مترادف  صورت به زندگی باکیفیت پذیری زیست مفهوم ،متون
 شهر یک شهروندان وسیله به که زندگی تیفیک .است شده بیان

 ها،به زیرساخت دسترسی برای ها آن توانایی با شود می تجربه

 و سبز فضای مؤثر، اشتغال ،قیمت ارزان مسکن پاک، هوای ،غذا
 کیفیت عنوان به نیز پذیری زیست است. خورده گره هاپارک

 منطقه یک شهر یا یک ساکنان توسط شده تجربه زندگی

 با پذیری زیست (.Timmer et al, 2005:2) شود می تعریف

 بسیار اندتومی ،شود می تعریف آن در که ایو زمینه بستر به توجه

 مکان، هر زندگی در کیفیت ،نیباوجودا باشد. محدود یا گسترده

 یریگ اندازه قابل نماگرهای و دارد قرار مفهوم این توجه مرکز در
 ،و نقل  حمل تراکم، معموالً که شود میشامل  را متنوعی بسیار
دهد می تشکیل را آن ثابت اجزای پایداری، و امنیت

(Perogordo Madrid, 2007: 40.) 
 پرداختن اهمیت و ضرورت که دهدمی نشان مطالعات

 در ریزیبرنامه وظایف جدید با ارتباط در شهری پذیری زیست به
 در شدیداً که شدن صنعتی از پس جامعه نیازهای به یده پاسخ

 نیز امروز زندگی شهری تیفیو ک تسهیالت امکانات جستجوی
 عام و طور به شهرهای ایران .است یافته دوچندان اهمیتی
 خاص با معضالت و مشکالتی نظیر طور بهآن  شهرهای کالن

 تخریب منابع و اراضی کشاورزی،، هوا، آب، صدا(ها ) آلودگی
 (، رشد پراکنده1383ه و همکاران، زادابراهیم )ینینشحاشیه

افشار کهن و همکاران،  (، ترافیک)1387شهری)قربانی و نوشاد، 
نشادی و روحی، فالح م عمومی) نقل و  حمل(، فقدان 1391
 رفاهی ،کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی و بهداشتی و (1394

 پذیری زیست این عوامل کیفیت که  باشند می مواجه  رهیو غ
 شهر کالن است، ذکر قابلایران را پائین آورده است. های شهر

 1335در سال تهران باشد. این قاعده مستثنی نمی تهران نیز از
نفوس  سرشماری اساس برو جمعیت نفر  1531000دارای اً تقریب

 هست جمعیت نفر 8٬۶93٬70۶ دارای 1395 سالو مسکن 
 شهر و هجدهمین( 94: 1395 ،استان تهرانآماری   سالنامه)

 مسائل با دنیا یشهرها کالن اکثر مانند است که جهان تیپرجمع
 وروبر بسیاری محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، مشکالت و

دارای  تهران شهر کالن، چنین هم (.1391 ایران، آمار مرکز )است
 متمایز ی کشورشهرها را از سایر کالن هایی است که آنخصیصه
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شاید  است که شهر ایندر کمین  یریناپذ جبران خطرات .کندمی
موقعیت  ها قابل جبران نباشد. خسارات ناشی از آن ها تا سال

، ظرفیت تهران بیش ازوا، جمعیت تهران، وارونگی هتوپوگرافی 
آبی، ) یعیطبهوا و صدا، تخریب منابع  میزان باالی آلودگی

 از شیبمصرف باال بودن میزان تولید زباله و  اراضی کشاورزی(،
 یها یبارگذار که نتیجه و ...( برق، آب) یانرژمنابع و  اندازه

 شهر این منطقی، و درست ریزیبرنامه یک ، نبوداست هیرو یب

 که کرد خواهد شهری تبدیل به دور چندان نه های آینده در را

توجه به  بنابراین، بود. خواهد مشکل دچار آن در زیستن حتی
 محیطی زیستپذیری، مسائل و موضوعات  زیست  بحث

نشان مطالعات  مقایسه تطبیقی مهم است. اریو بسضروری 
شهرهای  کالن که جمعیت شهر تهران همانند دیگر دهدمی

-شهری رنج می ریزیناقض و پارادوکس برنامههان سوم از تج

اجتماعی و  های اقتصادی،و با معضالت و چالشبرد 
مشارکتی،  ریزیفقدان یک برنامهرو است.  همحیطی روب زیست

به شهری  دور چندان نه یا ندهیعقالنی و منطقی این شهر را در آ
رفاهی و  محیطی مسائل زیست نهیتبدیل خواهد کرد که در زم

زیستن در آن بود و ای مواجه خواهد با مشکالتی عدیده بهداشتی
محیطی  زیستتوجه به مسائل  رو، ازاین خواهد شد. دچار چالش

مشارکت بخصوص در حوزه آموزش و  شهر تهران کالن
کاهش منظور  به لذا، .رسد شهروندان بسیار ضروری به نظر می

آموزش ، منابع زیستی اثرات  زیانبار انسان بر طبیعت و حفظ
محسوب  محیطی عنوان یکی از ارکان در پایدار زیست به

و آگاهی از این آموزش آن است که سطح دانش هدف . شود می
فیزیکی و ز همان دوران کودکی، درباره نظام همه مردم، ا

 ابدی از زندگی بر روی زمین ارتقاء کننده شناختی حمایت زیست
کردن د توانمنف از آموزش نیز (. هد2، 44طاهری، راحمی و )

 ارتقاء عملکرد و  گیری صحیح، تغییر رفتار و افراد در تصمیم
منظور در سطح جهانی همین   . بهاستفاده بهینه از منابع هست

محیطی و نزدیک کردن   زیست آگاهی و دانشبرای ارتقاء 
 عتیطب مدرسه شکل گرفت.مدارس طبیعت  انسان به طبیعت،

آن کودکان با بودن در  که در ستی اآموزش کردیرو کی
. کنندیکسب م یفرد و یگوناگون اجتماع یها مهارت عتیطب

مشهور  ستیتوسط اکولوژیده ایجاد مدرسه طبیعت در ایران، ا
مدرسه توسط  نیارائه و اول زاده وهاب نیدکتر عبدالحس رانیا
کنج در مشهد و در  کاوی طبیعت هتحت عنوان مدرس شانیا

محیطی  جهت پایدار زیستدر  . بنابراین،داث شداح 1393سال 
انسان بر طبیعت آموزش از ارکان اصلی  زیانبار و کاهش اثرات 

تواند اثرات مثبتی در  مدارس طبیعت می ،هست. در همین راستا

تهران داشته باشد. در همین راستا،  پذیری زیست حوزه پایدار و 
مدارس طبیعت وهش حاضر به دنبال بررسی اثرات ایجاد پژ در

مطرح  سؤالشهر در تهران هست و این  کالن پذیر زیست بر 
است که ایجاد مدرسه طبیعت در پارک پردیسان چه اثرات 

محیطی بر شهر تهران خواهد داشت؟ و مدرسه طبیعت  زیست
 شهر تهران کمک کند؟ پذیری زیست به تواند یمچگونه 

 

 پیشینه پژوهش
پذیری شهر در  ان  زیست(، در پژوهشی با عنو201۶)1کاشف 

به بررسی تحلیلی ادبیات مرتبط با   ها صو تخص ها رشتهمرز 
پذیری پرداخته است. هدف وی بررسی ادبیات یا مبانی  زیست

و  مطالعه بابوده است و  پذیر زیست نظری دخیل در شهرهای 
 پذیری دانشگاهی در تطبیقی ادبیات نظری زیست سهیمقا

در  کاررفته بهی ها صشهری و شاخی معماری و علوم ها رشته
و  ها تفاوتبه بیان  پذیر زیست ی مختلف شهرهای ها یبند رتبه

شرایط و  تیدرنها. پردازد یمی بین این دو رویکرد ها شباهت
پذیری  فرایندهایی را که ممکن است منجر به تقویت  زیست

 دهد. شهرهای مختلف گردد، ارائه می
در پژوهشی تحت عنوان  ،(2015) اکونومیست اطالعات واحد 

به ارزیابی نیز  شهرهای قابل زیست یبند بررسی اجمالی و رتبه
پرداخته است. در این  پذیر زیست شهرهای  یساز ادهیعوامل مؤثر بر پ

شهروندان در قالب فاکتورهای  ها شنهادیپژوهش با ارزیابی نظرات و پ

مان و زیست، بهداشت و در محیط  – ها، آموزش، فرهنگزیرساخت
و از این رهگذر  هپرداخت پذیر زیست پایداری به ارزیابی شهرهای 

در زمینه ترفیع که  جهت ازآنرا ورن، وین و ونکوور بشهرهای مل
  ،اند اساسی را برداشته یها معیارها و فاکتورهای فوق گام

در  ،(2007ائتالف شهرها ). داند یترین شهرهای دنیا مپذیر زیست
ریزی : فواید برنامهپذیر هرهای زیستش پژوهشی تحت عنوان

به  اتکاءتوان با معتقد است امروزه دیگر نمی؛ زیست شهری محیط
اکنون  ،بنابراین .های سنتی به مدیریت شهری معاصر بپردازیمشیوه

 سازیاست تا از سنتز جدیدی تحت عنوان فراهم دهیزمان آن فرارس
زمینه را  ت جهانیپذیری و استفاده از تجربیا زیست شرایط مطلوب

زندگی  تا کیفیت میساز کارگیری این رویکردها فراهم برای به
 سبز، و نقل  حملها، امنیت، سرانه ها،شهروندان، دسترسی
اساس  بربخشیم تا  رسمی را ارتقاء های غیرساماندهی سکونتگاه

 بتوانیم به سمت توسعه پایدار شهری حرکت کنیم. آن

                                                                      
1. Kashef 



 ، ... مدارس طبیعت در زیست پذیری شهری با استفاده سیأستبررسی اثرات روحی پور و همکاران:  138

 

  در پژوهشی با عنوان ،(1395اران )همکو سلیمانی مهرنجانی  
ضمن  ها صو شاخشهری: مفهوم، اصول، ابعاد  پذیری زیست

 یزیر برنامهیک رویکرد غالب در  عنوان به پذیری زیست معرفی 
 اتیو ادب رگذاریتأثهای  خاستگاه نظری، دیدگاه ؛شهری معاصر

 .اند قرار داده یموردبررسآن را  یها صو شاختجربی، ابعاد  -نظری
در حاکی از آن است که با توجه به شرایط امروز  ها آنی ها یافته

 و ضرورتشهرهای جهان توافق کلی درباره اهمیت  شتریب
شهری در ابعاد گوناگون  پذیری زیست  نییو تبشناخت، تحلیل 

معیارها    اجماع نظر درباره تعریف اصول و حال نیباااما  ،وجود دارد
ر در علت این ام نیتر مهم و آن برقرار نیست یها صو شاخ

تر از  مهم زمانی و شرایط مکانی و وابستگی مستقیم این مفهوم با

 مطالعاتی است.تی جامعه یمدیر اقتصادی و –همه بستر اجتماعی 
بررسی  با عنوان یا مقالهدر  ،(1395زاده ) حسن وعبدالهی 
شهری  یزیر برنامهی سازنده ها صشاخ یبند تیاولوشناسایی و 

شهر  چهارگانهی شهری )مطالعه موردی: مناطق پذیر یستزدر 
 اساس بر. اند پرداخته پذیری زیست یها صشاخ، به بررسی کرمان(

 یپذیر زیستشهری در  یزیر برنامهی سازنده ها صشاخ ها آنمطالعات 
شهر کرمان، با توجه به در نظر گرفتن مقدار  چهارگانهمناطق 

، نتایج مدل رگرسیون ینچن هم .باشد یمآزمون در حد متوسط 
، شاخص یموردبررسی ها صشاخحاکی از آن است که از میان 

/. سپس شاخص اقتصادی و 48۶کالبدی با ضریب بتا 
/. در انتها شاخص اجتماعی با 341یا ضریب بتا  یطیمح ستیز

تر پذیر زیستترین سهم را در  به ترتیب بیش 278/0ضریب بتا 
  .اند داشتهنمودن شهر کرمان 

ارزیابی  عنوان(، در پژوهشی تحت 1393نژاد ) یاحمددرآباد و بن
در  پذیر زیست بر اصول شهر  تأکیدی کیفیت زندگی با ها صشاخ

 با استفاده از مدل تاپسیس به ارزیابی میزان ، تهران 22منطقه 
شهرک گلستان در قالب دو بعد عینی و ذهنی در  پذیری زیست

ی و زیباشناختی، دسترسی و قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، کالبد
نشان موضوع  که این اند پرداختهو خدمات شهری  و نقل  حمل

شهروندان سهم متفاوتی  ازنظر ها صدهد هر یک از این شاخمی
 .دارند پذیر زیست شهرهای  یریپذ تحققدر 

نگاهی به  (، در پژوهشی تحت عنوان1392همکاران )حبیبی و 
به این نتیجه رسیدند که  پذیر زیست ها و معیارهای شهر ویژگی
های کنونی نظام کننده نییتباز مفاهیم نوین  پذیری زیست مفهوم 

جامعه  یها آرمانو  ها شهیاندتحول در  واسطه بهشهری است که 
، چنین هم است. پیداکردهمعاصر، جایگاهی درخور و بایسته 

ر توانند دخدمات شهری می دهنده ارائههای و دستگاه ها یشهردار
ها و های دسترسی و زیرساختجهت ایجاد و اصالح شبکه

ایجاد فضاهای عمومی و فضاهای سبز که  ،شهری ساتیتأس
 در د وبخشحس سرزندگی و تعامالت اجتماعی را رونق می

 لبد قدیمی با شرایط زندگی امروزیجهت تطبیق ساختار و کا
 .ندببر های کارشناسی شده را پیشبرنامه ها وساکنین، سیاست

 تعیین» با عنوان خود دکتری (، در رساله1391) یخراسان
 زندگی کیفیت رویکرد با شهری پیرامون روستاهای پذیری زیست

که  استه به این نتیجه رسید« ورامین شهرستان موردی مطالعه
و  است متوسط طیدر شرا در روستاهای مطالعاتی یپذیر زیست

 سطح در ذیریپ زیست اجتماعی و اقتصادی ابعاد چنین هم
 قرار دارد. نامطلوب وضعیت در یطیمح ستیز بعد و متوسط

 یپذیر زیست سطح ازنظر موردمطالعه روستاهای بین ،چنین هم
 این تفاوت ریشه در منشأشود که می مشاهده معناداری تفاوت
 .دارد فضایی مکانی عوامل

به بررسی درس  یا مقالهدر ، (2012)امین و همکاران 
در  2000مت پرداختند که در سال السو  زیست محیط

بخشی از دوره آموزش  عنوان بهدانشگاه کبانگسان مالزی 
عمومی مطرح شد. هدف این واحد درسی افزایش درک 

میان انسان و طبیعت و  یها واکنشآموزان نسبت به  دانش
ه است بود ها آنت و رفاه الماین ارتباط بر س تأثیرچگونگی 

ت و المبا توجه به موضوع س ژوهشپی ها یافته اساس برکه 
 تاس افتهی  شیافزاو دانش  آگاهی، سطح زیست محیط

(Amin et al,2012:14).   
 زیست یها آموزش سوی  بهعنوان  با ،(2011)تسرونی 

بدون دانش علمی: تالش برای ایجاد یک مدل عملی  محیطی 
کودکان در مورد  و تصوراتتجارب، احساسات  اساس بر

 آموزش ازاست که  افتهی دستبه این نتیجه  ،ودخ زیست محیط
 بادرگیر شدن در کودکان  بهد توان میطریق عمل و تجربه 
 .(Tserveni, 2011:2کند )محیط و جامعه کمک 

توجه به بررسی تجارب اجرایی مدارس طبیعت در ایران  با
مدرسه  نیاول عنوان بهکنج  کاوی طبیعتمدرسه  توان می
. را نام برد افتتاح شد در مشهد 1393در سال  رانیا عتیطب

 رو و وحشی،های رشد گیاهان خود طبیعت از بخشین مدرسه ا
 شرایط ایجاد منظور بهمزرعه و فضای کارگاهی سرپوشیده  بوم
  .(www.kavikonjاست) شده  لینامناسب تشک هوایی و  آب

 جادشدهیا 1394در گرگان در سال مدرسه طبیعت گلستان 
آوردن زمینه آشنایى  فراهم مدرسهتأسیس این هدف از است. 

ی براى کودکان شهرها طیمح ستیزی ها آموزشبا طبیعت و 
 تجربهامروزه  .بوده استی ملى ها پارکو ساکنین حاشیه 

 در مستمر کودکانهای  آموزش  زمرهبکر در  طبیعتزندگی در 

http://www.kavikonj).همچنین
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که براى به دنبال آن است این مدرسه که  جوامع است  همه
ى مجدد این رابطه، امکان تجربه طبیعت را براى کودکان، ربرقرا

در کنار پارک ملى  به نام مدرسه طبیعت گلستان، درمجموع
 .آورد فراهمگلستان 

مدرسه طبیعت کیکوم در از دیگر مدارس طبیعت در ایران، 
ن مدرسه، نمادهای در ایکه  در کرمانشاه شکل گرفت 1394سال 

طبیعی از قبیل خانه روستایی کاهگلی، برکه برای نگهداری 
آبزیان، تپه خاکی برای بازی کودکان، تاکستان انگور، فضای 

، آغل برای نگهداری حیوانات اهلی و النه خرگوش یکار یسبز
سال(  12تا  ۶تا فضایی برای کشف و شهود کودکان ) ایجادشده
پایگاه جامع باشد )ز زیست طبیعی جدید ا های تجربهو کسب 

 .(وپرورش آموزشوزارت  رسانی اطالع
در  در کانادا عتیجنگل و طبمدرسه خارجی،  های نمونهدر 
دو مشخصه عمده مدارس که در آن  است گرفته شکل 1950

 یزیست محیط یآموزش های برنامه گرید را از عتیجنگل و طب
در باال گفته شد،  که طور همان. سازد میمجزا  ،خارج از کالس

 تمام ایو  وقت  پاره صورت بهند توان می عتیمدارس جنگل و طب
و  یزیست محیطمختلف  های زمینهند در توان میباشند و  وقت 

 .مختلف انجام شوند های اقلیمو در  یمختلف سن های گروه
 انمیز بین که دهد می ننشا تمطالعااز  ریبسیا، طورکلی به

 محیطی زیست یهارفتاو ر شنگر ،محیطی زیست یها گاهیآ
و  محیطی زیستگاهی آ. دارد دجوو داری معنیو  مثبت بطهرا یک

 یهارفتار بر تأثیرگذار متغیر ،محیطی زیست مسائل شناخت
 تصحیح حصالا ایبر که ورزند می تأکیدو  دهبو محیطی زیست
 پرتودر  تنهاو  دهبو یورضر محیطی زیست زشموآ ،نسانیا کنش

 های بحراناز  ریبسیا که هست ها شآموز عنو ینا
 .گردد می محقق ارپاید توسعهو  شود می حل محیطی زیست

 گاهیآ یشافزا ،نظران صاحبو  نمحققااز  ستهد ینا زعم به
 محیطی زیست های نگرش بر تواند می محیطی زیست عمومی

 به نسبت مسئوالنه یهارفتار به منجر ،نهایتاًو  شتهاگذ تأثیر ادفرا
 .دشو زیست محیط

 

 مبانی نظري 

 شهری پذيری زيست 
در انگلیسی و در  “livable city“معادل  پذیری زیستواژه  

آورده شده  شهری "سرزندگی" بعضی از متون فارسی معادل
رای ارزش دادر فرهنگ آکسفورد به معنای  ،Livability است.

بدان  پذیری زیست در نظری دیگر و  زندگی معنی شده است

عنوان یک شهروند واقعی در شهر ما خود را به معنی است که
 .(21: 1390)بندرآباد، تجربه کنیم 

 یابی دست مفهوم به خود کلی و اصلی معنای در پذیری زیست 
 به کیفیت یابی دست همان واقع در و است زندگی قابلیت به

  مفهوم رامونیپ .است پایدار مکان یا خوب شهری ریزیبرنامه
و   حمل پایداری،مورد  در ایگسترده یهابحث پذیری زیست

 که شود می ... و جامعه مختلف ابعاد سرزنده، هایمحیط ،نقل
 شهر آن به که شهری پذیری زیست  به یابیدست دهدمی نشان
ری محیطی(، پایدا )گویند، از طریق سرزندگیمی نیز موفق

، اختالف طبقاتی و ...(، فقر )اکولوژیکی، حل معضالت اجتماعی
و  آلودگیکاهش  )محیطیاعتیاد و ...(، زیستبیکاری،  )قتصادیا

، ساسان پور )شود میسوادی و ...( حاصل )بی...( و فرهنگی 
1394 :30.) 

 مجموعه شامل پذیر زیست اجتماع و پذیری زیست تعریف 
 اصول سری یک وسیله به که است مختلف از موضوعات متنوعی
 است مشارکت و برابری سی،دستر که شامل شوندمی بیان راهنما

، گرفته شکل هاآن مبنای بر پذیری زیست  به مفاهیم مربوط و
به  هاآن دسترسی میزان به شهروندان زندگی کیفیت .شوند می

 هوای آب و بهداشت( غذا،، ارتباطات، و نقل  حمل) ها زیرساخت
ها سبز و پارک فضای و کننده یراض شغل مناسب، مسکن پاک،

 میزان به چنین هم سکونتگاه یک پذیری زیست بستگی دارد.
گیری در فرایند تصمیم در مشارکت به آن ساکنان دسترسی
 ,Timmer et alنیازهایشان بستگی دارد ) تأمینجهت 

یک ملزومات  تأمینبه درجه  پذیری زیست اصطالح (.2005:10
اطالق های افراد آن جامعه جامعه بر مینای نیازها و ظرفیت

  بهآن به یک سیستم شهری که در  پذیری یستز .شود می
شده کالبدی و روانی همه ساکنانش توجه اجتماعی،  سالمت
استحکام و اصول کلیدی که به این مفهوم  شود میاطالق 

تفرج، مشارکت و پذیری، ، دسترسیشأنبخشد شامل برابری،  می
تعریف  بقط (.52- 5: 1390)بندرآباد،  هستقدرت بخشیدن 

 2010در سال  کایها و اوقات فراغت آمر پارک یانجمن مل
 یزندگ وهیش یرا برا یسالم یها مکان ،پذیر زیست یاجتماع محل

 محل عبادت و ،یهدفمند و مولد در محل کار، مدرسه، محل باز
 .کند یها فراهم م از آن دکنندگانیساکنان و بازد یدر محله برا

 امر مینپذیری، مفهومی پیچیده و چندبعدی است و ه زیست
 ناحیه یک پذیری بتوان سطح زیست سختی به تا شده است سبب

 های گوناگون ومؤلفه به عبارتی، دخالت قرارداد. ارزیابی مورد را
سو و  محیطی از یک اقتصادی، کالبدی، زیست اجتماعی، متنوع
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 سوی از پذیری زیست مفهوم از مردم های مختلفبرداشت

 است. شده موضوع این اردشو درک و سبب پیچیدگی دیگر،

 پذیری زیست سطح مشکالتی، و موانع چنین رغم وجود علی

و  شناسایی مورد مختلفی، معیارهای با توانمی را یک مکان
 ها وویژگی ترینمهم از فهرستی ادامه، در قرارداد. ارزیابی

 طریق البته از که است ذکرشده پذیر زیست  جوامع هایشاخصه

ساسان دارد )را  اصالح و تعدیل قابلیت ی،اجتماع هایبررسی
 (.12، 1394پور و همکاران، 

در یک سیستم شهری به سیستمی اطالق  پذیری زیست 
 سالمت اجتماعی، کالبدی و روانی همه ساکنانش که به شود می

بخشد  توجه داشته و اصول کلیدی که به این مفهوم استحکام می
فرج، مشارکت و قدرت پذیری، ت و شامل برابری، شأن، دسترسی

  توجه داشته باشد. (.52-51: 1390آباد،  بخشیدن هست )بندر
طور مستقیم  ای از پایداری است که به زیرمجموعه پذیری زیست

های اقتصادی،  و فرصت زندگی مردم را در دسترسی به شغل
مسکن بادوام، تهیه آب آشامیدنی، برق، فناوری اطالعات، 

دهد )فیض و  تحت تأثیر قرار می ...مدارس، خدمات بهداشتی و
 (.12: 2012همکاران، 

به سه بعد وابسته به هم تقسیم  پذیری زیست، واقع در
آن اقتصاد،  اساس برزیست که  : اقتصاد، اجتماع و محیطشود می

ده و برای سالمتی مردم حیاتی کننده مشاغل و درآمد بو تأمین
خوراک، پوشاک  آوردن دست بهمثالً در توان ایشان برای  )است

طور برای تأمین نیازهای سطوح باالتر مانند  و مسکن( و همین
زمان نیز باید استفاده اقتصاد  آموزش، بهداشت و تفریحات. هم

زیست به نحوی باشد که اطمینان از از منابع موجود در محیط
های حال و آینده، وجود داشته وجود منابع کافی برای نسل

ی اجتماعی وابسته به عدالت است که ، بهزیستچنین هم باشد.
محیطی در آن توزیع اجتماعی و فضایی منابع اقتصادی و زیست

های حکومتی که پذیرد و سیستم به نحو عادالنه صورت می
ذکر است که  قابل البته نمایند.همه شهروندان را محسوب می

دهنده  های برابر از اجزا مهم تشکیلآزادی فردی و فرصت
زیرساختی  زیست نیز شامل تماعی هستند. محیطبهزیستی اج

و ارتباط  کننده منابع طبیعی، ظرفیت دفع زباله است که تأمین
طورکلی، اگر کارکرد هر  به بین انسان و محیط طبیعی هست.

های انسانی یک از این سه با اختالل مواجه گردد، سکونتگاه
 سرعت دچار اضمحالل شده که درنتیجه کاهش توانند بهمی

جمعیت، فقر، تضاد اجتماعی و باال رفتن میزان مسائل بهداشتی 
گانه طالیی  محیطی، از عواقب آن خواهند بود و این سهزیست

وری اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت اهدافی مانند بهره
 کنند.محیطی را دنبال می

 

 پايداری زيست و آموزش محیط 
 یو بقا است هزیست آغازشد و محیط عتیبشر از طب یزندگ 

زیست  حفظ محیط هب تکیانسان همواره وابسته و م یزندگ
گفته  رزندهیبه تمام عوامل زنده و غ ،زیست است و محیط

 یرا در هر مرحله از چرخه زندگ یتجمع ایکه فرد  شود می
 صمشخ یزیست برا . گاه از محیطدهد میتحت تأثیر قرار 

مطرح  یا ژهیو دهیپد رامونیکه پ صیخا طیکردن مجموعه شرا
(. ۶49: 1390کلر،  ن،یکی)بوت شود میبرده  نام زیاست، ن

که انسان،  شود می فیتعر یا سامانه ،زیست محیط ،لیطورک به
حساب  آن به دهنده لیتشک یو فرهنگ، عنصرها عتیطب
نگرش و رفتار جامعه در رابطه باارزش و  ریین، تغیبنابرا ند؛یآ یم

است  یضرور یبشر، امر اتیادامه ح یزیست برا محیط میتاه
 .(11: 1387 )پور قاسم، خلج،

را  ینسل فعل یــــــازهایاست که ن یا توسعه دار،یتوسعه پا
 یازهایدر تأمین ن ندهیآ یها نسل ییبدون خدشه آوردن بر توانا

که هدف  رسد یها به نظر م تعریف نیخود تأمین کند. از ا
توسعه  ینوع قیراز ط یهای انسان حفظ جامعه دار،یتوسعه پا

را  یزیست محیط یزندگـ بانیپشت یا هیپا یها ستمیاست که س
سودگرا و  یها و باورها (. عقیده8: 138۶، ینبرد )مهربان نیاز ب

زیست را  تنها محیط از طبیعت نه یبردار جای بهره به یکش بهره
 .دهد یم انین پایزم یرو اتیبلکه سرانجام به ح کند یتباه م
است که بشر و  نیاز ا یحاک ها یج پژوهشنتا ،نیبنابرا

 ازمندیسالم، ن یحفظ بقا و داشتن زندگ یبرا یهای امروز جامعه
انسان  یازهاین انیاست تا م حیصح یزیست فرهنگ محیط کی

تعادل تا از طریق آن بتوانند  باشند می  زیست به توسعه و محیط
 ،باشد می زشموآ مندزنیا گاهیآ شگسترازآنجاکه . دنکن ربرقرا

 ،ها آن اتتأثیرو  نسانیا های فعالیت یشافزا موازات به وزه،مرا
 که مسئولیتیدر ازای  ادفرا جانبه همهو  دهگستر زشموآبه  زنیا

نیز  نددار یستز (Joy, 2003:7) زشموآ محیط برابردر 
 ست.ا هشد تر محسوس

 نشدا ،گاهیآن آ طی که ستا لفعا یندافر یک زیست طیمح
 تتصمیما ،تعهددرک،  به منجریافته و  قاءارت ها مهارتو 

 به اءجزا کلیه مدیریت ایبر هندزسا های فعالیتو  گاهانهآ
 (DENR, 2000:14).شود می مینز زیست محیط آمیخته هم
 سازمان نساکنفر 1972 لسا به نیادر د زیست محیط زشموآ



 141                          1398، بهار و تابستان 19پیاپی، 1شماره ، دهمسال شهری، شناسیهای بومپژوهشی پژوهش -مه علمیدو فصلنا

 

 باز سوئدزیست انسانی و توسعه در  با عنوان محیط ملل متحد
 نجها رکشو 113 جمعی شتال لیناو نساکنفر این گردد. می
تأکید بر نقش آموزش و آگاه کردن مردم نسبت به مسائل  ایبر

 منجاا مینهز یندر ا مؤثر تمااقدا نیز ازآن پس زیستی بود. محیط
زیست  نیز، پس از برگزاری کنفرانس محیط 1992شد. در سال 

 بر 12 رکا رستود ینوتدو  یلزبر ونیردوژایودر ر توسعهو 
 رفتار تغییر باهدف شیزموآ نهضت یک اومتدو  دیجاا ورتضر
 مه،مقد عنوان به زیست محیط به نسبت عمومی بینش حصالو ا

و  ستارا ین. در اشد تأکید ارپاید توسعۀ به ستیابید ایبر عمل
در  رکشو ساسیا نقانو پنجاهم مترقی صلا تصریح  به نظر

 که عمومی هظیفو یک عنوان به زیست محیطاز  حفاظت
 به توجه با نیزدارد و  نهفته دخو ضمیرآن را در  دنبو همگانی

 توسعه بر ارتأثیرگذ های مؤلفه مؤثرتریناز  یکی زشموکه آ این
و  مستمر ،جانبه همه ،سیعو ماتیاقدا منجاا ست.ا رکشو هر ارپاید
 یمرا جامعه زیستی محیطهای  آگاهی یشافزا جهتدر  گیرافر

 (.Bidabadi. et al, 2016.12رسد ) مینظر  به وریضر
 نساکنفر با زیست محیطاز  حفاظت به المللی بین دیکررو
 لسادر  که ننساو ا زیست محیط صخصودر  ملل نمازسا

 نساکنفر. دکر تغییر به وعشر شد اربرگز ستکهلمدر ا 1972
 .ستا وفمعر ستکهلما نساکنفر به ممرسو طور به که قفو

 امقدا تسریع ایبررا  متحد ملل نمازسا زیست محیط برنامه
 ینا بیانیه نخست صلاآن،  اساس برکه  دکر یردا زیستی محیط

 زیست محیط دبهبوو  حفاظت خطیر مسئولیتها  انسان که ستا
دارند که در همین   عهده بررا  هیندآ نسلو  حاضر نسل ایبر

ایجادشده  متحد ملل نمازسا زیست محیط برنامه مانزساراستا 
 (.Rao,2006.16) ستا

 زشموآ المللی بین در اولین کنفرانس ،1977کتبر در ا
 برگزارشده یونسکو توسط که نگرجستا تفلیسدر  زیست محیط

 زیستی محیط مسائل حلدر  زیست محیط زشموآ نقش بهنیز  دبو
در  زیست محیط زشموآ بر در این کنفرانس شده است که پرداخته
 .Shobeiri et. Al) استرسمی و غیررسمی تأکید شده تمامی 

در سطح ملی نیز مردم باید به اطالعات مناسبی  (.2014,23
آن  به سیدگیدر ر نمسئوال تمااقدو ا دخو زیست درباره محیط

 یشافزا های آن فرصت اساس برکه باشند  شتهدا سترسید
ازجمله  ه کهطمربو یهایتصمیمگیر یندافردر  کترمشا

 بایدها  دولتو  دگیر ارقر معمور ختیادر ا ست بایدا طالعاتیا
رسانی  اطالع باو  دهنمو تشویقو  تسهیلرا  عمومی گاهیآ

 تقویتو آن را  حمایت دممر بیشتر چه هر کترمشااز  گیرافر
های  و روش تمااقدا با طتبادر ار تطالعا. ا، فراهم آوردکنند

زیست باید با  محیط به مضر ملاعو فعو ر حصالو ا یپیشگیر
 .Rao,2006) ردیگم قرار شفافیت در دسترس عمو

Moogoui et al, 2016:7.) 
 رهبادر دفر نشدا عمجمواز  ستا رتعبا زیستی محیط نشدا 

 به دنبر پی یمعنا به ،و درواقع زیستی محیط تموضوعا
. (Leonidou et al 17:2010) ستا زیست محیط همیتا

 بلکه ستا ژییدئولوا یک تنها نه زیستی امروزه دانش محیط
 رفتار بر که شود می بمحسو زاربا قابتدر ر یمهم مسئله

 زیستی است که درواقعمحیط  نش. داستا ارتأثیرگذ کننده مصرف
ط محیط طبیعی و بو روا مفاهیم ،حقایق ردمودر  عمومی نشدا

 ,Nakhaei) شود میآن تعریف  اساس برهایش  اکوسیستم

 زیستی محیطهای  و آگاهی نشدا سنجش گرچها .(8 :2013
زیستی  برای اعتقادات محیط ای پایه ،نشدا ماا تسا مشکل
 .(Barber et al2009; Seif et al, 2016.19هست )

 های بحران شدیدتریناز  یکی انیرا یستیز محیط های بحران
 تمعضال عمده بخش .ستا شده شناخته نجهادر  یستیز محیط
 ضعفو  زمال گاهیآ انفقددر  یشهر د،موجو یستیز محیط

 نوعیدارد و درواقع  طبیعتو  ننساا طتباار مینهدر ز فرهنگی
و  ملی معز مندزنیا ،ینابنابر. شود می بمحسو فرهنگی مشکل

سطح در  زیست محیطاز  حفاظت فرهنگ تقویت ایبر المللی بین
 :Shobeiri and Meibody.2013)استاقشار مختلف جامعه 

 حصالدرگرو ا زیست محیط انبحر ندرو حصالا رو، نیازا (.41
 به نسبتها  انسان نشداو  شنگردر  تغییرو  ننساهای ا آموزه

 .هست دخو نمواپیر محیطو  دخو سرنوشت
از  ،زیست محیط بر بشر تأثیر با بطهدر را محیط زشموآ 

 ایبر اربزا بهترین ارههمو که هست رداربرخو خاصی همیتا
و  توجه ،حساسیت یشافزا یستادر را جامعهدر  گاهیآ دیجاا

است زیستی بوده  های محیط ورد جنبهعمومی در منش دا
(Shobeiri & Abdollahi, 2000:21 .)با  ،درنتیجه

فرهنگ جوامع  انیدر م یطیمح ستیز یباورها جادیآموزش و ا
 یبه داشتن فرهنگ یطیمح ستیو درنهایت آموزش اخالق ز
که به دنبال  شود میزیست منجر  مناسب در جهت حفظ محیط

 ،یطیمح ستیو ز یفرهنگ ،یاجتماع ،یآن، منافع اقتصاد
نسل  ینسل انسان و منابع برا یو بقا است شده حفظ یهمگ

همین راستا، مدارس طبیعت  در .شود می نیتضم ندهیو آ یآت
تواند نقش  ه میعنوان یکی از مراکز آموزشی در سطوح پای به

کننده تعامل  که مدرسه فراهم طوری بهمؤثری ایفاء نماید. 
 نه و سرخوش کودکان با طبیعت باشد.خودانگیخته، کنجکاوا

گانه طور عمده با اتکاء به حواس پنج این تجربه طبیعت به
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افتد که در  های فردی، جمعی اتفاق می کودک در قالب فعالیت
های ذاتی خویش  به قدرت تخیل و گرایش اتکاءآن کودک با 

های پویایی محیط مثل  ویژه پدیده به محیط پیرامون به
دهد و  واکنش نشان می ...و هان، جریان آب، بادجانوران، گیا

زیست خود  دهد که به سرزمین و محیط کودکان را پرورش می
دهند،  هایی که در مدرسه طبیعت رخ می تیفعال احترام بگذارند.

شرایط محیط طبیعی باشند و  اساس برتوانند  متنوع هستند و می
ک در کود شود میشده سبب  هایی که در مدرسه فراهم بخش

آن در کودک  اساس بر چنین هممشارکت کند و  برنامه آموزشی
نتایج یادگیری با توجه به تجارب و اکتشافات واقعی است که 

ها و یا در تصاویر  شده در کتاب فراتر از مفاهیم قبالً اثبات
تلویزیونی هست که در یک کالس چهاردیواری یاد داده 

 شوند. می
و اصالح عمل  دنظریتجد زمنداین داریتوسعه پا یآموزش برا
 است. یوپرورش رسم جامعه، ازجمله آموزش یها در همه بخش

که  یستیز طیوجود مدارس مح یاصالح آموزش رسم یبرا
 یضرور ،شود میاجرا  یزیر با برنامه ستیز طیدر آن آموزش مح

 داریتوسعه پا یدر راستاطبیعت مدارس  است. اهداف و اقدامات
 یها نهیکسب سواد در زم یستیز طیمحمدارس  نیاست. هدف ا

در مصرف  ییجو صرفه عات،یکم کردن ضا ،یستیز طیمح
بهداشت و سالمت و  ،یستیسالم، تنوع ز و نقل  حمل ،یانرژ

 یستیز طیسبز است. مدارس مح نیبا زم یا مدرسه جادیا
 یها حل به ارائه راه ستیز طیآموزش مح یتوسعه عمل منظور هب

در برنامه مدارس  یطیمح ستیائل زنسبت به مس نوآورانه
 .(schools report.2013-ecoپردازند ) می

 ادیمدارس اکو در عمل در چارچوب برنامه بن یالملل نیب برنامه
 یردولتیغ یاست که سازمان ستیز طیآموزش مح یالملل نیب

و  ستیز طیمح آموزش یها برنامه یمجر ادیبن نیا هست و
 یردولتیغ یست که سازمانا ستیز طیآموزش مح یالملل نیب

 یردولتیغ یاست که سازمان ستیز طیآموزش مح یالملل نیب
و  ستیز طیمح آموزش یها برنامه یمجر ادیبن نیا هست و

آن است  یها نهیو هز ها نامه یو صدور گواه تیریمسئول مد
 ،برنامه نیا یاصل قسمت (.12، 2004 یبور لی)هندرسون وت

است ی روش زندگ کین عنوا به طیبا مح یسازگار فکر
 یدارا دیآموزان با دانش ن،یبنابرا .(2005، ریموجنسن و ما)

با در نظر گرفتن انسان و  ستیز طینگرش مثبت نسبت به مح
 دکنندگانیتول نده،یکنندگان آ مصرف ،ترتیب این باشند. به عتیطب

 مشارکت دارند، نسبت به یریگ میتصم ندیراف که در یو کسان
آموزش جامع  یساز ادهی. پشوند یتر م حساس ستیز طیمح

عضو اکو  یکشورها یالملل نیدر پروژه مدرسه ب یطیمح ستیز
 ستمیس ینوساز ایعنوان اصالح  به یممکن است تا حد

اصول  اساس برپروژه  نیشود. ا در نظر گرفته یا مدرسه
 یشناس و جامعه یعیعلوم طب بیای از ترک رشته بین یها پژوهش

 است. کیستماتیو سجامع  یکردیبا رو
 یازهایبا توجه به ن ندهیآ یسو به شیمدارس گرا نیدر ا

 یواقع یاساس، بررس نیبر او  مهم است اریبس ی آتیها نسل
به شکل  یو سپس جهان یمل ،یمحل یطیمح ستیمشکالت ز

توان  ، مینیبنابرا .همان() شود میدر عمل اجرا  کیدموکرات
وین خود در آموزش گفت که مدارس طبیعت با سبک و روش ن

گیری  محیطی، شکل زیستی موجب افزایش سواد زیست محیط
محیطی مناسب،  محیطی، رفتار زیست های نوین زیست نگرش

محیطی در دانش آموزان و در کل  آموزش و شناخت زیست
 پذیری زیست رو، با توجه به رویکرد  . ازاینشود میشهروندان 

 پذیر زیست ی ارتقاء  یدارمدارس طبیعت با تأثیراتی مذکور در پا
 جامعه مؤثر واقع خواهد شد.

 
 
 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل شماره 
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 روش پژوهش
به لحاظ ماهیت  و هدف کاربردی نظر ازپژوهش حاضر 

 صورت بهاده و اطالعات د آوری جمعتحلیلی است.  -توصیفی
 کارشناس 32. هستن( کنیک دلفی )نخبگات صورت بهاسنادی و 

، مدیریت آموزشی و زیست محیطشهرسازی،  های حوزهدر 
تصادفی انتخاب  صورت بهجامعه دلفی  عنوان به شناسی جامعه
پاسخ دادند و این  بسته و باز سؤاالتکه در سه نوبت به  شدند

 قرار گرفتند وتحلیل تجزیهمورد کمی و کیفی  صورت به سؤاالت
ریب جداول و درصد فراوانی و ض صورت بهنتایج آن که 

آورده شده است. در این پژوهش  ها مؤلفهمتغیرها و  تکرارپذیری
قلمرو مکانی  عنوان بهشهرداری تهران  2پارک پردیسان منطقه 

پژوهش انتخاب گردید و در یک مقطع زمانی کوتاه مراحل 
 دیکررو یک صورت به لفید تکنیکمطالعه و پژوهش انجام شد.

از  یسر یکاز  دهتفاسا با عجماآوردن ا دست به جهت تحقیقی

 های حوزهدر  که کنندگانی  شرکت به ردخوزبا ئهو ارا ها پرسشنامه
در  صلیا مسئله. شود می تعریف ،هستند تخصصدارای  یکلید

 مشخص ینظر بچورچا یک انفقد لفید تکنیکاز  دهستفاا
 یک مطالعه یندر ا ،رو این از. هستروش  ینا زا دهستفاا ایبر
در  لفید تکنیک کارگیری به ایبر جامع ینظر بچورچا

 ریمتغ .(12، 2014حبیبی، )ستا شده  ارائه کیفی های پژوهش
، اجتماعی محیطی زیستمدارس طبیعت با بعد آموزشی، مهارتی، 

، محیطی زیستبا سه بعد  پذیری زیست و اقتصادی و متغیر 
و شدند  قرارگرفته گیری اندازهو  بررسی مورداقتصادی، اجتماعی 

دلفی در قالب در این پژوهش، تکنیک  ردمطالعهموابزار 
از  هرکدام موردبررسی. متغیرها هست پرسشنامه محقق ساخت

 موردبررسی ها صشاخ 1جدول در که  اند شده تشکیلمعیارهای 
 .مطرح شدندپژوهش 

 

 

 پژوهش موردبررسیو معیارهای  ابعاد .1جدول 
 معیار ابعاد متغیر

ت
س طبیع

مدار
 

آموزشی و 

 مهارتی

درگیر کردن دانش آموزان با فرایند باال بودن قدرت یادگیری، جذابت و نشاط محیط آموزشی، یادگیری،  های روش، تنوع محیطی زیستدانش 

به طبیعت،  مندی عالقهعملی،  صورت بهو شناخت از گیاهان و جانوران  آگاهی آموزش، باال بودن قدرت انتقال اطالعات به دانش آموزان،

 و جانوری وحش حیاتبا  یآشنا شک،تر و خ های زبالهنگاهداری از گل و گیاه، ساخت آشیانه برای حیوانات، نحوه جداسازی  افزایش مهارت

 به طبیعت مندی عالقه، مراقبت از گیاهان، وحش حیاتحفاظت و مراقبت از  ،ها آلودگی کاهشتفکیک زباله،  میزان مصرف انرژی، محیطی زیست

 اقتصادی
ی، ایجاد زیست محیطتبلیغاتی و آموزشی  های هزینه، کاهش گردی طبیعتو  اکو توریسمافزایش و ساخت مدارس طبیعت،  ساز هزینه پایین بودن

 زیست محیطاشتغال در حوزه 

اجتماعی و 

 فرهنگی

و سالمت جسمانی دانش  و دانش به طبیعت، احساس تعلق به شهر و طبیعت، نشاط و شادابی دانش آموزان، تحریک ها خانوادهحس مسئولیت 

 آموزان، سالمت روحی و روانی، حس مشارکت و همکاری

 
ت

س
زي

 
ی

پذير
 اصولی، کیفیت محیط مسکونی، امکانات و تجهیزات شهری وساز ساختپاک،  های انرژیو زباله،  پسماند ،ها آلودگی محیطی زیست 

 گردی طبیعتزندگی، مالکیت،  هزینه درامد، اشتغال، اقتصادی

 یت، حس مسئولیت اجتماعی، مشارکتهویت، سرمایه اجتماعی، تعامالت اجتماعی، امن اعیاجتم

 

 موردمطالعهمحدوده 
در شمال غربی تهران بین  ،بوستان جنگلی پردیسان

 4ناحیه  نوری، همت و حکیم محدود اهلل فضلشیخ  های بزرگراه
 قرارگرفته هکتار 10440تهران با مساحت  شهرداری 2منطقه 

 ،جنوبی-است. بزرگراه یادگار امام نیز در راستای شمالی شده
کند که ارتباط این دو   این بوستان را به دو بخش تقسیم می

 است. از امکانات این بوستان برقرارشدهدو پل  وسیله بهبخش 
 

 
توان به موزه تنوع زیستی، موزه آب )در حال ساخت( و   می
ور نیز در قسمت کش زیست محیطاشاره کرد. سازمان  وحش باغ

نزدیکی این پارک به میدان صنعت . جنوبی این بوستان قرار دارد
)میدان شهرک غرب( نیز عاملی دیگر برای افزایش استقبال از این 

جود موزه تنوع زیستی با انواع حیوانات و و مکان گردشگری است
این  های جذابیتزنده، یکی از  بعضاًحشرات تاکسدرمی شده و 

 .تهران(، 2سایت شهرداری منطقه ست )اپارک جنگلی 
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 پارک پردیسان تهران محدوده .1نقشه 

 

 پژوهش ها یافته
 یآموزش ،محیطی زیستایجاد مدرسه طبیعت در ابعاد مختلف 

و کیفیت  پذیری زیست بر و مهارتی، اجتماعی، اقتصادی
 یها یبررستوجه به با .باشد می اثرگذار شهر تهران زیست محیط
 رایآموزشی و مهارتی ب بعدایجاد مدرسه طبیعت در ، هشد انجام

، بعد برای شهر و شهروندان محیطی زیستبعد دانش آموزان، 
اقتصادی برای و بعد  محالت و شهربرای فرهنگی  و اجتماعی

هستند که اثرات ایجاد  متخصصین معتقد است. تأثیرگذارشهر 
 مدرسه طبیعت در پارک پردیسان از نوع اثر،

 

 
 ؛اثر و دوره زمانی اثر در ابعاد مختلف متفاوت هستندشدت  
آموزشی و مهارتی دانش  اثر مدرسه طبیعت بر بعد که یطور به

، هست و با شدت بیشتر مدت کوتاهاثر مستقیم، نتایج و آموزان 
، بلندمدت با شدت میرمستقیغاثر  محیطی زیستحالی در بعد در

 د یک اثرتوان یماجتماعی مدرسه طبیعت  ازنظرمتوسط دارد. 
 ها یبررس مجموع درداشته باشد و  بلندمدتغیرمستقیم، زیاد و 

دهد که بیشتر اثر مدرسه طبیعت بر آموزش و دانش نشان می
 ی خواهد بود.زیست محیط

 متخصصین یها پاسخاثرات احداث مدارس طبیعت در پارک پردیسان تهران با میانگین  .1جدول 
 ابعاد اثرنوع  شدت اثر اثرگذاریزمان 

 آموزشی و مهارتی مستقیم زیاد مدت کوتاه

 محیطی زيست غیرمستقیم زیاد بلندمدت

 اجتماعی غیرمستقیم زیاد بلندمدت

 اقتصادی غیرمستقیم زیاد بلندمدت

 

 اثرگذاریتهران رسه طبیعت در ابعاد مختلف بر شهرایجاد مد
دانش  در بعد آموزشی و مهارتی مدرسه طبیعت بر دارد.متفاوتی 

این بعد در بین ابعاد با  که طوری به .را دارد تأثیرآموزان بیشترین 
در  و بیشتر میانگین را خود اختصاص داده است ،4میانگین 

مدرسه طبیعت با میانگین  محیطی زیسترتبه بعدی بعد اثرات 
 3 گفت با توجه به حد میانگین توان می درنتیجه .قرار دارد 3.5
تر از میانگین را به خود اختصاص دادند و این دو بعد باال 5از 

دانش آموزان و  مدرسه طبیعت در مهارت و آموزش اثرگذاری
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 را داشته است. تأثیرشهری بیشترین  محیطی زیست
 

 احداث مدرسه طبیعت در پارک پردیسان در ابعاد مختلف از دید متخصصین اثرگذاری .2جدول 
 ابعاد  سیار کمب کم متوسط زياد خیلی زياد جمع میانگین

4 
 فراوانی 2 1 5 11 13 32

 و مهارتیآموزشی 
 درصد ۶.25 3.12 15.۶2 34.37 40.۶2 100

3.5 

 

 فراوانی 3 4 ۶ 12 7 32
 محیطی زيست

 درصد 9.37 12.5 18.75 37.5 21.87 100

2.9 
 فراوانی 4 7 12 ۶ 3 32

 اجتماعی
 درصد 12.5 21.87 37.5 18.75 9.37 100

2.9 
 فراوانی 5 ۶ 12 5 4 32

 اقتصادی
 درصد 15.۶2 18.75 37.5 15.۶2 12.5 100

 
مربوط به اثرات احداث  های فرضیهمفاهیم و  تکرارپذیری

ی تکنیک دلفی ها یافتهدر  ،مدرسه طبیعت در پارک پردیسان
 تأثیراتدهد که کارشناسان و مدیران محلی نشان می ازنظر

 18در حدود  که طوری به .هست مثبت مدرسه طبیعت بسیار بیشتر
 مدرسه معیار مربوط به معیارها مثبت و اثراتمورد  20 از مورد

 
و تنها در مورد تخریب منابع طبیعی پارک  هست مثبت طبیعت

منفی داشته  تأثیرد توان میپردیسان و افزایش سفر و ترافیک 
مفاهیم  تکرارپذیری صورت بهی تکنیک دلفی ها یافتهباشد. نتایج 

 .شود مشاهده می ،3ز طریق مقوله سازی در جدول ا

 مدرسه طبیعت در پارک پردیسان تهران گیری شکل اثرات .3جدول 

 رديف ترکیبی یها صشاخ نوع اثر مدت اثر تعداد تکرار درصد

 1 شهروندان محیطی زیستدانش  مثبت بلندمدت 27 7.03

 2 طیمحی زیستآموزش  های روشتنوع  مثبت مدت کوتاه 19 4.94

 3 آموزی دانشیادگیری  های مهارتتنوع  مثبت مدت کوتاه 22 5.72

 4 محیطی زیستو آموزش مناسب مسائل  رسانی اطالع مثبت بلندمدت 2۶ ۶.77

 5 محیطی زیستواحد آموزش  گیری شکل مثبت مدت کوتاه 12 3.12

 6 بخصوص دانش آموزاندر شهروندان و  محیطی زیستبه مسائل  مندی عالقه مثبت بلندمدت 25 ۶.51

 7 (وخاک آب، ها آلودگی) محیطی زیستتوجه به مسائل  مثبت متوسط 2۶ ۶.77

 8 احساس مسئولیت اجتماعی مثبت بلندمدت 17 4.42

 9 زیست محیطو سازمان  وپرورش آموزشهمکاری بین سازمانی بین  مثبت مدت کوتاه 18 4.۶8

 10 محیطی تزیسمشارکت در آموزش  مثبت بلندمدت 23 5.98

 11 یادگیری مناسب و بهتر دانش آموزان مثبت متوسط 14 3.۶4

 12 محیطی زیستخانواده و دانش آموزان به مسائل  مندی عالقه مثبت بلندمدت 21 5.4۶

 13 خالقیت در دانش آموزان مثبت بلندمدت 11 2.8۶

 14 زیست محیطاشتغال در حوزه آموزش  مثبت مدت کوتاه 17 4.42

 15 آموزش محور بودن پارک پردیسان مثبت مدت کوتاه 7 1.82

 16 جذب سفر به پارک پردیسان مثبت مدت کوتاه 19 4.94

 17 تخریب منابع طبیعی پارک پردیسان منفی مدت کوتاه 19 4.94

 18 گردشگری پارک پردیسان مثبت متوسط 15 3.90

 19 محیطی زیستمتنوع شدن منابع  مثبت متوسط 21 5.4۶

 20 هویت محیطی پارک پردیسان مثبت بلندمدت 25 ۶.51

7.03 
 

 21 جمع مثبت 
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شهری،  پذیری زیست اثرات مدارس بر شدن مشخص از پس
 بر مدارس تأثیر نحوه و میزان مسیر، تحلیل روش از استفاده با

 در است.شده  قرارگرفته موردبررسی شهر تهران پذیری زیست
 درک برای که است سیونیرگر تحلیل نوعی مسیر تحلیل ،واقع

 از ای مجموعه میان در علی روابط الگوی و نمایش علیت
 پارامترهای ترینمهم دارند. کاربرد هم با مرتبط متغیرهای

 است کل اثر و غیرمستقیم اثر مستقیم، اثر شامل تحلیل مسیر
برآورد  مستقیم اثر عنوان به ها صشاخ واریانس آن در که
 ضرایب حاصل طریق از غیرمستقیم اثر بعد، مرحله در .شود می
مستقل  یک متغیر تأثیر دهندهنشان و آیدمی دست به مسیر هر

(X)  و متغیر( وابستهYاز ) متغیر یک طریق ( واسطهZ .است )
 کاذب دهنده نشان بیشتر باشد غیرمستقیم اثر ضریب چه هر

 بر عالوه است. واسطه متغیر بیشتر تأثیر و مستقیم اثر بودن
 دست  به غیرمستقیم و اثر مستقیم مجموع از نیز کل اثر این،

 کند.می آشکار را متغیرها بودن زا برون و زا درون که آیدمی
 از یک هیچ تأثیر تحت است که متغیری زا،برون متغیر
 نیز زادرون متغیر باشد. نگرفته قرار دیگر متغیرهای و ها صشاخ

 قرارگرفته دیگر یرمتغ چند یا یک تحت تأثیر که است متغیری
ابعاد اثرگذاری  کل اثر مقدار 4نتایج جدول  اساس برباشد. 

، 538/0محیطی  شاخص زیست برای ترتیب مدارس طبیعت به
 آمده است. دست به 429/0و اجتماعی  521/0اقتصادی 

 و موجب بهبودی ایجاد و توسعه مدارس طبیعت درنتیجه،
 مستقیم اثر مقدار این بر عالوه شد. خواهد شهر در بهزیستی

 سایر دخالت بدون پذیری زیست  بر شاخص تأثیر کننده بیان که

 این گویای و است کل اثر از متفاوت کمی است، ها صشاخ

  بر زیادی تأثیر مستقیم طور به ها صشاخ که است مطلب
 دارند. پذیری زیست

 

 مناطق شهری تهران پذیری زیست  بر ابعاد مدرسه طبیعت تأثیر .4جدول 

 اثر کل اثر غیرمستقیم مستقیم اثر ها صشاخ

 429/0 -01۶4/0 411/0 اجتماعی

 538/0 049۶/0 ۶27/0 محیطیزيست

 521/0 -0351/0 5۶3/0 اقتصادی

بندی نظرات و  بنابراین، در پژوهش حاضر با توجه به جمع
 رسد که مدرسه طبیعت با توجه ارزیابی اثرات به این نتیجه می

محیطی در سطوح  آموزش مسائل زیست راثرگذاری خود د
شهر  پذیری زیست  ارتقاء تواند اثرات مثبت در  مختلف می

که مدرسه طبیعت در بعد  طوری تهران داشته باشد؛ به
محیطی اثر مستقیم و شدت بیشتر خواهد داشت و بر  زیست

از طریق مدارس طبیعت  محیطی آموزش، شناخت مسائل زیست
محیطی  ت باال بر رفتار زیستو با شد صورت مستقیم به

( و... میزان آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، انرژیشهروندان )
 محیطی شهروندان ، تغییر رفتار زیستچنین همگذارد.  تأثیر می

کاهش ) یاقتصادمسائل  و غیرمستقیم بر به لحاظ مستقیم
ها، کاهش تخریب منابع  میزان ضایعات و زباله، کاهش آلودگی

اثرگذار خواهد بود. بنابراین، ازنظر اجتماعی موجب و انرژی( 
پایداری اجتماعی، حس تعلق و احساس مسئولیت اجتماعی در 

 .شود میشهروندان 
 

 گیري نتیجهبحث و 
 تیاولو کیبه  ستیز طیآموزش مح ر،یاخ یها در سال

 رایشده است. ز تبدیل یالملل نیو ب یمل ،یدر سطح محل فراگیر

است که مشکالت  نیاعتقاد بر ا زیست در آموزش محیط
 یها آموزش نکهیحل شوند، مگر ا توانند ینم یستیز طیمح
آموزش  یانجام شود. نقش اصل تیبا موفق یستیز طیمح
الزم  یها مهارت طور نیو هم ها ارزشدر پرورش  ستیز طیمح
هست که با اقدام  داریتر توسعه پا تحقق اهداف گسترده یبرا
توسعه  یدهه آموزش برا یگذار در نام متحد سازمان ملل  ریاخ
 تیموضوع اهم نی( ایالدیم 2014 -2005 یها )سال داریپا
 یپیداکرده است. درواقع، سازمان ملل متحد از تمام یتر شیب

 یبرا داریدر دهه توسعه پا تا است عضو دعوت کرده یکشورها
 جادیتعهداتشان نسبت به آموزش مردم در موردنیاز به ا شیافزا

انجام آن تالش  یتوانا برا یو خلق شهروندان داریپا یا هندیآ
تعداد  شیافزا یدر راستا یالملل نیب یتکاپو نیا البته. کنند

 ،چنین همو  ستیز طیآموزش مح یها و طرح ها یگذار استیس
 نیبه کنفرانس نشست زم یتا حدود داریتوسعه پا یآموزش برا

برگزار شد.  1992 که در سال گردد یبرم لیدر ریودوژانیرو برز
که  21دستور کار  مبه نا دیمنتشر گرد یا هیانیکنفرانس ب نیدر ا

آموزش  یها برنامه یعضو را به اجرا یآن کشورها 3۶در فصل
فراخوانده  یستیز طیمح یها یو افزایش آگاه داریتوسعه پا یبرا

 سوکیعنوان هدف توسعه از  انسان به تیاست. با توجه به اهم
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 گر،ید یاز سو یانسان تیعنوان بستر فعال بهزیست  و محیط
 ندهیو آ ینسل فعل یسالم برا یزیست موضوع داشتن حق محیط

بود که نقش آموزش  ییفضا نیو در چن افتی تیموضوع
 یترین ابزارها در تحقق توسعه انسان از کلیدی یکیعنوان  به

عنوان  ها به انسان قیطر نیتا از ا ؛موردتوجه قرار گرفت
به  دیهای جد د ضمن کسب توانمندینتوسعه بتوان یمحورها

 فعال و تأثیرگذار در توسعه بپردازند. ینقش یایفاء
محیطی محسوب  عنوان یکی از ارکان پایدار زیست آموزش به

که هدف از این آموزش آن است که سطح دانش و  شود می
آگاهی همه مردم، از همان دوران کودکی، درباره نظام فیزیکی 

 ارتقاء کننده از زندگی بر روی زمین  ناختی حمایتش و زیست
آگاهی و  ارتقاء منظور در سطح جهانی برای  همین به یابد؛ لذا، 

محیطی و نزدیک کردن انسان به طبیعت مدارس  دانش زیست
 کردیرو کی عتیمدرسه طبطورکلی،  به گیرد. طبیعت شکل می

 یها رتمها عتیکه در آن کودکان با بودن در طب ستی اآموزش
در  مدرسه نیول. اکنندیکسب م یو فرد یگوناگون اجتماع

در آمریکا  1927در سال راستای اهداف مدرسه طبیعت، 
به  21قرن  هیاول یها و سال 90شد و در دهه  یانداز راه

زاده،  در همین راستا، دکتر وهاب. افتی دست یا ندهیگسترش فزا
ح و اولین را مطر عتیطب همدرس رانیمشهور ا ستیاکولوژ

 1393کنج در مشهد در سال  یکاومدرسه طبیعت را به نام 
بنابراین، احداث مدارس طبیعت در کشور اثرات ؛ نموداحداث 
محیطی، اجتماعی و اقتصادی را بر شهر و شهروندان به  زیست

 محیطی و  تواند تأثیرات مثبتی در حوزه زیست دنبال دارد و می
 شد.شهرها داشته با کالن پذیر زیست

مدرسه طبیعت در پارک  دهد کههای پژوهش نشان می یافته
تواند تأثیرات مثبت بیشتری  پردیسان در صورت احداث می

دهد که نتایج تکنیک دلفی نشان می طوری داشته باشد، به
محیطی  بیشترین تأثیر در حوزه آموزش و دانش زیست

مندی و  های آموزش و تقویت عالقه شهروندان و بهبود روش
زیستی را به دنبال  مشارکت شهروندان در حفظ منابع محیط

خواهد داشت و در بلندمدت با توجه به اثرات مثبت، مستقیم و 
  محیطی، اقتصادی، اجتماعی زیست غیرمستقیم در ابعاد

محیطی شهر تهران و محالت پیرامون پارک  پذیری زیست
 ایجاد و توسعه مدارس پردیسان مؤثر خواهد بود. درنتیجه

 شد. خواهد شهر در بهزیستی و موجب بهبودی طبیعت
اثر  صورت مدارس طبیعت زیستی به ، آموزش محیطچنین هم 

 شهری پذیری زیست های  در مؤلفه غیرمستقیم و مستقیم
 ابعاد اثرگذاری مدارس طبیعت به کل اثر پایداری دارد و مقدار

و  521/0، اقتصادی 538/0محیطی  شاخص زیست برای ترتیب
 ایجاد و توسعه مدارس طبیعت است؛ درنتیجه 429/0تماعی اج

 این بر عالوه شد. خواهد شهر در بهزیستی و موجب بهبودی

 پذیری زیست  بر شاخص تأثیر کننده بیان که مستقیم اثر مقدار

 کل اثر از تر متفاوت کمی است، ها صشاخ سایر دخالت بدون

 مستقیم طور به ها صشاخ که است مطلب این گویای و است

 .دارند پذیری زیست  بر زیادی تأثیر

 راهکارها
و  پذیری زیست توسعه مدارس طبیعت و اثرات در منظور  به 

 :گردد یمپایدار شهرها موارد زیر پیشنهاد 
 ها،  آلودگی) یطیمح زیستدر خصوص مسائل  شهروندی آموزش

در سطوح مختلف در  (یآب کم، بحران طبیعی منابعتخریب  ،پسماند
 مدارس شکل بگیرد؛این 

 وپرورش و آموزش  صراحت به نقش آموزش الزم است به
محیطی در کتب  زیست یها لزوم گنجاندن آموزش ،یعال

محیطی در  زیست یمقاطع و ارائه واحدها هیدر کل یدرس
 یمتناسب با هر رشته در واحدها یآموزش عال یها برنامه

 تیو حما یزیست ، گسترش مدارس محیطیو عموم یاختصاص
 ؛اشاره شود عتیطب سمدار لیاز تشک

 زیست شهری  نهاد محیط های مردم جهت تقویت سازمان
 مدارس طبیعت به نهادهای مردم واگذار شود؛ سیتأس

 وپرورش  آموزش وزارتی بین سازمانی بین ها یهمکار تیتقو
و سازمان محیط در جهت افزایش مدارس طبیعت در سطوح 

 ؛مختلف

 جنگلی به متولیان  یها پارکیعی و ی بخش از منابع طبواگذار
 ؛ها آنمدارس طبیعت در جهت تقویت و توسعه 

 ی آموز مهارتو  ها آموزشی منظم و منسجم در حوزه زیر طرح
محیطی  مدارس طبیعت متناسب با مسائل و مشکالت زیست

یی در منابع آبی، آلودگی هوا، حفاظت از جو صرفهمانند کشور )
 ؛حیوانات( جنگل و درخت و

 ی گیاهی و جانوری در جهت ها گونهمدارس طبیعت به  زیهتج
 ؛ها آنمعرفی 

 ی آموزشی و تفریحیها شیهماو  ها جشنوارهی برگزار 
 ؛محیطی در مدارس طبیعت زیست

 دیوارها، سطح  ازجملهی و زیباسازی حیاط مدارس، فضاساز
ی رنگی و ها مکتینزمین، کاشت درخت و گل و گیاه گذاشتن 

سه، تابلوی زیبای سر در مدرسه، دیوارهای زیبا در حیاط مدر
ی ها ینماسازی زیبا، ها ینقاشبا  شده نییتزتمیز و زیبا و 

 ؛مختلف
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 هماهنگی  ازجملهمناسب ساختمان مدارس  یباسازیز
 ؛کاشی و سرامیک و سنگ

 ها کالسی زیبا جهت ها پرده، وارهایدرودی زیآم رنگ ،
 اتاق مشاوره و، دفتر معلمان، ها کالسزیباسازی راهروهای 

 طبیعت. ... مناسب با
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