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 چکيده

شرایط زندگی امروز باعث جدایی کودکان از طبیعت و سلب تجربه تعامل با آن شده است. این مساله،  

های دارای  گذارد. هدف پژوهش حاضر، شناخت مولفهتأثیر میدر آینده  بر قابلیت مراقبت از طبیعت  

اظت از  اهمیت از دیدگاه متخصصان در درک ارزش طبیعت به عنوان بستر طبیعی تعامل کودک در حف

ب  موثر  راهبردی  و  رفتار  بوم  و  دیدگاه  به    کودکانر  زمینه طبیعت  نقش  نسبت  تا  به  است  توجه  ساز 

های  شود. در این راستا، تالش شده است با بکارگیری مولفه بزرگسالی درزیست و حفاظت از آن محیط

به طبیعت و  موثر در تعامل کودک و طبیعت توسط طراحان و معماران منظر، نگرش کودکان نسبت  

حفاظت از آن تقویت شود. ابتدا چارچوب نظری بر اساس تحلیل محتوای منابع گردآوری شده از مطالعات  

بعد  بنددستهو    استخراج  رگذاریتاث  یهامولفه   تدوین، سپس پرسشنامه محقق ساخته  ی و در مرحله 

  تهران،   یهاشگاه دان  ستیزطی و مح  ، روانشناسی محیطیمنظر  یمتخصصان معمار   انیو در م  یطراح

متخصصان در هر دسته    دگاهی مؤثر بر اساس د  یهامولفه   .دیگرد  عیتوز   رانیو علم و صنعت ا  یدبهشتیشه

از  حفاظت    ،زیستو محیط  منظری  هامولفه  نینشان داد که در ب  هاافتهی  .ندبندی شدو اولویت   ییشناسا

گ و    ،یاهیپوشش  طبیعت  تیحمااحترام  طبیعت  تیمسئول  ،از  برابر  طبیعت،   ،در  درک  و  اهمیت 

و  نگرش مثبت    ،یستیزطیاخالق مح  عت،یطب  یآن برا  تیو اهم  افت یباز  ،انرژیدر مصرف    ییجوصرفه

تعامل با  ارتباط و دسترسی به طبیعت،    آب،  هایبدنه   وجود  یکالبد   یهامولفه میان    در  ،آموزش محیطی

زنده وباف  ،موجودات  فرم  طبیعی،  محیط  مولفه  ت  در  و    یر یادگی  ،یر یپذی بازی  اجتماع  یهارنگ 

 در حفاظت از بوم توسط کودکان دارند.   ییبسزا  ریتاث  تجربه مستقیم و آزادی  خته،یخودانگ

 .زیستگرا، حفاظت، محیط، منظر بومان طبیعت، کودک :يديکل  واژگان
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 2سعيد نوروزیان ملکی ، 1معصومه حاجی زاده
 .ایران کرج، معماری، گروه رسام، عالی آموزش موسسه منظر، معماری ارشد کارشناسی دانشجوی 1
 ، تهران، ایران.بهشتی شهید دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده ،یاردانش 2
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 مقدمه 
طبیعت شده و کودک را با طبیعت کامال بیگانه ساخته است. ها باعث جدایی کودک از  جوامع امروزی و سبک زندگی آن 

[. انسان برای نزدیکی و ارتباط با طبیعت گرایش و نیاز اساسی  1حس جدایی از طبیعت به طور بنیادی در کودکان اثر می گذارد ]

ترین عواملی  تعامل با طبیعت از مهم [.2کنند ]گرایی تعبیر می، یا طبیعت"بیوفلیا" و توارثی دارد که روانشناسان از این عالقه به 

[. اما امروزه آگاهی علمی ما از تاثیر و اهمیت  3کند ]ها و امکانات بسیار متنوعی را برای رشد کودک فراهم میاست که فرصت

های اولیه کودکی در رشد و ایجاد درک  [. سال4طبیعت در طی مراحل مختلف کودکی تا بزرگسالی پراکنده و محدود است ]

گذارد. تخریب و رو میهای فراوانی را پیشالعمر به مراقبت از دنیای طبیعی فرصتزیست و احترام به طبیعت و تعهد ماداممحیط

هایی است که تحت تاثیر  زیست یکی از عرصهزیست، یک واقعیت دردناک در دنیای امروز است و حفاظت از محیطنابودی محیط

ی او از طبیعت و بخصوص  گردد که بر پایه تجربهت و این به نوع نگاه انسان به طبیعت بازمیی تعامل انسان با طبیعت اسنحوه

شناسی تا حدود زیادی در گرو  [. امید به ایجاد یک جامعه حساس از نظر بوم5ی دوران حساس کودکی، استوار است ]تجربه

کننده در تربیت  های اول کودکی یک گام تعیینزیستی در سالچگونگی تربیت کودکان دارد. تقویت یک اخالق مثبت محیط

های موثر  بندی مولفه[. هدف این پژوهش عالوه بر شناسایی و دسته 6زیستی باسواد، است ]شهروندان متعهد، و به لحاظ محیط

فاظت از بوم  ها توسط متخصصان و ارائه راهکارهای طراحی به منظور افزایش حس حبندی آنبر تعامل کودکان با طبیعت، اولویت

پژوهش از حوزه است.  متغیر  یا چند  بیشتر یک  است؛ که  با طبیعت صورت گرفته  تعامل کودکان  با  ارتباط  در  های متعددی 

ها در  مولفه یبندتیکمتر به اولوزیستی در آن بررسی شده است و اجتماعی )تاثیر طبیعت بر کودک(، یا کالبدی، منظر و محیط

ای بوده، بر  رشتهجایی که این پژوهش میاناز آن   حفاظت پرداخته شده است.  نهیها در زمآن   ریتاث  زمان وسه حوزه به طور هم

  ی هامولفه  یبندو دسته  ییدر شناسازیست و معماری منظر  های حوزه کودکان، محیطهای پژوهش، مطالعات و یافتهمبنای گام 

  .ندنقش داشتاز طبیعت موثر بر حفاظت 

 

 پيشينه پژوهش 

 اهميت طبيعت و تعامل با آن در دوران کودکی

زیست و سیاره زمین در تعامل کودک با طبیعت دارای منفعت دو سویه برای کودکان و طبیعت است و  حفاظت از محیط 

زندگی امروزة کودکان به   [.7پذیری و حساسیت طبیعت از اهمیت باالیی برخوردار است ]پرداختن به این موضوع به دلیل آسیب

  اندازه  همان  به  [. کودک 8شود ] ها هر روز بیشتر یکنواخت و نهادی میریزی شده و شتابناک است. محیط زندگی آنت برنامهشد

باشد   داشته ذهنی رشد  عاطفی و هیجانی،   هایحوزه تمام در  بتواند تا  است نیازمند نیز طبیعت  به دارد، نیاز اکسیژن و غذا  به که

شود یک دوره طبیعی است که در طول آن کودکان به عموماً از آن به عنوان میانه کودکی یاد میسال که    12-6[. سن  10و    9]

  بهترین  به طبیعت و  فرد بین یک رابطه که است کودکی دوران  [. در11شوند ]ریزی میطور ژنتیکی برای پیوند با طبیعت برنامه

  ارتباط  که  [. زمانی12نماید ]می  تعیین  را  در بزرگسالی  اکولوژیکی  حساسیت  و  از محیط  آگاهی  هایپایه  و  شودمی  برقرار  وجه

شود  می  تبدیل  اجتماعی  اخالق   از  بخشی  به  و  افتاده   اتفاق   حفاظت نیز  آن  اساس  بر  گیرد،می  شکل  زیستمحیط  و  کودک  میان

 ادراک طبیعت  و احساس کودکان  اگر و  شودمی زمین نابودی موجب تدریج به که است این از طبیعت دوری نتایج از [. یکی13]

ارتباط کودک با  14باشد ]  داشته  هابزرگسالی آن  زندگی  در  پایدار  و  مثبت  تاثیراتی  تواندمی  کنند،  پایین شروع  سنین  از  را  .]

 [. 15شود ]نوایی بیشتر با طبیعت میهای اولیه باعث تربیت شهروندانی حافظ زیست بوم و هم طبیعت در سال

 

 گرا زیست و منظر بوممحيط

کند اعم از کشور یا شهر  زیست این گونه معنی شده است: »جایی که انسان در آن زندگی میدر فرهنگ فارسی عمید، محیط

، عبارت است Environmentزیست واژه، معادل انگلیسی محیط ISO14000[. طبق تعریف استاندارد 16یا جامعه یا خانواده« ]

ها که سازمان در آن فعالیت  ل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان و روابط متقابل بین آن از: »محیطی شام

  هازیستگاه  آب و عناصر  ها،بیابان ها، جنگل ها،تپه ها،ساختمان   کشتزارها، از ترکیبی عنوان به "منظر"[. همچنین 17نماید« ]می
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مهمی در برقراری ارتباط انسان و جوامع انسانی با طبیعت و تعمیق این رابطه دارد. این مفهوم  منظر نقش  [. 18شود ]می قلمداد

مفاهیم دیگر  از ، مکان، زمین و بسیاری  اندازچشمموضوعات بسیار متنوعی از جمله فضا، محیط،   ا های گوناگون ببر اساس دیدگاه 

هیدرولوژی،    ،شناسی های علوم محیطی، گیاهبر دانش اکولوژی و زمینهامروزه به کمک معماری منظر و با تکیه    [.19]  پیوسته است

سیویل و آمایش زمین، به رفع بسیاری از مسائل کنونی مرتبط با فضاهای باز و محیطی جوامع زیستی در حال توسعه یا حداقل  

که بر زندگی گیاهان و جانوران تاثیر    شودزیستی را شامل میای از شرایط محیط [. »بوم«، دسته20شود ]ها توجه میکاهش آن

[. انتخاب و چگونگی  22]  تر از محیط است[. »بوم«، مفهومی جامع21کند ]جا زندگی می گذارند. جایی که موجود زنده در آنمی

ست.  ترین اصل در تبیین مفهوم بوم اهای خاص هر محیط با استفاده از امکانات همان محیط، مهمبرخورد با مسائل و گزینش 

ها و فضاهای روزمره زندگی مرتبط با محیط طبیعی خود رجوع کرده و در آن غور نمود. این رویه  توان به مکانتوسط »بوم«، می

[.  23کنندگان بستر مناسبی را فراهم آورد ]را فهمید و برای استفاده  "مناظر بومی" ها و  کند معنی و اهمیت محیطکمک می

 [.  24شناختی است ]زاران عامل بومای ه، بیان لحظه"منظر بومی"

 

 گرا حفاظت از منظر بوم
حفاظت از طبیعت و   المللیبین   اتحادیههایی هم از جمله  بحث حفاظت به یکی از مباحث مهم امروزی بدل گشته و انجمن

  ها به گونه  زیستی  تنوع   حفظ  ویژه  به  از طبیعت   حفاظت  تضمین ترین اصول و وظایف آن،  از مهمتاسیس شده است.    منابع طبیعی

و    مطلوب  زندگی  در مسیر کیفیت   ، توسعه  سمت  به  بشری   جوامع  هدایتاست و    آیندگان  برای   اساسی  و منبع  بنیان  یک  عنوان 

ن اساسی، حفاظت  اصل پنجاهم قانو[. در ایران  25صورت پذیرد ]  (کره)زیست  محیط  تحمل  قابل  همسو با ظرفیت  حال  در عین

( و در حال حاضر ایجاد احساس  1390های مجلس شورای اسالمی،  زیست را وظیفه عمومی قلمداد نموده )مرکز پژوهشاز محیط

های امروز و آینده امری بسیار مهم  زیست سالم و تعهد به حفظ آن برای نسلمسئولیت در عموم مردم برای دستیابی به محیط

زیست برای همگان ضروری است و این امکان بیشتر از طریق آموزش گاهی در مورد حفاظت از محیطبنابراین، گسترش آ  .است

در زمینه   [.27زیستی دارند ][. آموزش محیطی متناسب با سن، نقش حیاتی در بهبود نگرش و آگاهی محیط26]  پذیر استامکان

روی در  متخصصان  بعد،  به  میالدی  بیستم  قرن  اوایل  از  منظر  ارزشمعماری  بر  بیشتری  تاکید  خود  و کردهای  طبیعت  های 

اند.  ریزی و مدیریت منظر )شهری و روستایی( خود قرار دادهطبیعت را محور طراحی، برنامه -اند و رابطه انسانزیست داشتهمحیط

شناسی، معماران بومزیست،  ها، رویکردهای خاص دانشمندان علوم زیستی، متخصصان محیط ترین زمینه در این راستا، یکی از مهم

رفتار با  "،  "اخالق محیطی"بود که در اوایل قرن بیستم به    1گراست. اولین پیشگام این رویکرد آلدو لئوپولدو معماران منظر بوم

اند، اشاره کرد که نقطه تحولی در جنبش  یا ارتباط مناسب و معتبر موجود بین مردم و زمینی که در آن سکنی گزیده  "زمین

،  3، دن کیلی 2مک هارگ   آمد. همچنین در دیدگاه بیشتر معماران منظر پیشین همچونحفاظت از منابع طبیعی آمریکا به شمار می

های محیطی  اند، گرایشکه در زمره اولین متخصصان آکادمیک در این زمینه بوده  7و جان سایموندز  6، هالپرین5، گرت اکبو 4جنسن 

طبیعت جلوهو  حفظ  اهمیت  ویژه  به  ارزشگرایانه،  و  طبیعی  بکر  میهای  موج  اکولوژیکی  ]های  گستردگی  28زند  دلیل  به   .]

به  موضوعا منظور دستیابی  به  است.  پژوهش در سه بخش صورت گرفته  نظری  مبانی  تدوین  پژوهش،  این  در  ت موردبررسی 

های انجام شده در زمینه اهمیت طبیعت و تعامل با آن در دوران متغیرهای پژوهش و عوامل موثر بر حفاظت به مطالعه پژوهش 

های حوزه حفاظت از طبیعت صورت شده است. سپس مرور پژوهش گرا و رابطه کودک با حفاظت پرداخته  کودکی، منظر بوم

گرفت و اهمیت موضوع در دوران کودکی و عوامل موثر بر آن شناسایی شدند. بر اساس میزان اهمیت، متغیرها در سه حوزه منظر  

 بندی شدند. زیست، کالبدی و اجتماعی دستهو محیط

 
1. Aldo Leopold 

2. McHarg 

3. Dan Kelly 
4. Jensen 

5. Garrett Akbo 

6. Halperin 

7. John Simmonds 
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 روش پژوهش 
به عوامل متعدد از جمله ماهیت، موضوع، زمان و ... بستگی دارد. این پژوهش به دلیل  ای  انتخاب روش پژوهش در هر مطالعه

است و با تکنیک دلفی از متخصصان معماری منظر   8ای بودن موضوع، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشیرشتهمیان

ها در زمینة حفاظت بندی آنرگذار و اولویتهای تاثیزیست نظرسنجی شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفهو محیط

ها( در سه حوزه مطالعاتی  ها و رسالهنامهای )کتب، مقاالت، پایانابتدا اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهکودکان از بوم است.  

ر اساس چارچوب نظری  های هر یک از آنها استخراج گردیده است. سؤاالتی بها و ویژگیگردآوری و به کمک تحلیل محتوا، مؤلفه 

جا که آگاهی گروه  ای با طیف لیکرت طراحی شده است. از آنتدوین و برای تایید گروه متخصصان، پرسشنامه محقق ساخته

فرایند انتخاب بر اساس تخصص [،  29]  متخصصان از موضوع مورد پژوهش، تضمین خوبی برای کیفیت باالی نتایج دلفی است

نظران این های استخراج شده، طی دو مرحله، در اختیار متخصصان و صاحبوهش، نتایج و یافتهدر این پژ  صورت گرفته است.

  دلفی  پانل  ترین و موثرترین عوامل انتخاب شدند. اعضای مولفه به عنوان مهم  17ها،  حوزه قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل داده

  یی ای پا  یبررس  یبراو یازده نفر از روانشناسان محیطی است.    زیستمتخصصان محیط  از  نفر  چهار  منظر،  متخصصان  از  نفر  ده  شامل

های مختلف قابل انجام است که در این پژوهش از استفاده شد. سنجش پایایی، با روش  SPSSافزار  یی ابزار پژوهش از نرمو روا

 باشد.می  0.894های پژوهش، [. میزان آلفای کرونباخ برای گویه30استفاده شده است ] 9آلفای کرونباخ 

 

 ها یافته
صورت گرفت. پرسشنامه طراحی شده دارای   10ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس یک طرفهتجزیه و تحلیل داده 

مولفه( قرار گرفتند. از دیدگاه   9مولفه( و اجتماعی ) 12مولفه(، کالبدی )  15زیست )گویه بود که در سه دسته منظر و محیط  36

از پوشش    زیست، حفاظتدر میان مولفه منظر و محیطباشند که  مولفه دارای بیشترین تاثیر بر حفاظت از بوم می  17متخصصان،  

(، بازیافت  56/4زیست )میانگین=  (، مسئولیت در برابر محیط 64/4(، احترام و حمایت از طبیعت )میانگین=  68/4گیاهی )میانگین=  

برای محیط  اهمیت آن  و درک طبیعت )میانگین=  48/4زیستی )میانگین=  (، اخالق محیط56/4زیست )میانگین=  و  اهمیت   ،)

(، دارای بیشترین اهمیت  28/4جویی در مصرف آب )میانگین=  (، و صرفه32/4حیطی )میانگین=  (، نگرش مثبت و آموزش م36/4

 (.  1باشند )جدول می

 زیست موثر بر حفاظت از بوم : ميانگين و انحراف معيار مولفه منظر و محيط 1جدول شماره  

 مولفه 

(Components) 

 متغیر

(Variable ) 

 میانگین 

(Mean ) 

 انحراف معیار

(Standard deviation ) 

 

مولفه منظر و 

 زیست محیط
Landscape and 

environment  
component 

 

 0.489 4.64 احترام و حمایت از طبیعت

 0.489 4.68 حفاظت از پوشش گیاهی 

 0.506 4.56 زیست مسئولیت در برابر محیط 

 0.509 4.48 زیستیمحیطاخالق 

 0.489 4.36 اهمیت و درک طبیعت

 0.556 4.32 ینگرش مثبت و آموزش محیط

بازیافت و اهمیت آن برای 

 زیست محیط
4.56 0.506 

 0.613 4.28 جویی در مصرف آب صرفه 

 

 
8. Survey 

9. Cronbach's Alpha 
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)میانگین=    2جدول   به طبیعت  و دسترسی  ارتباط  مولفه کالبدی،  بین  در  داد که  زنده  68/4نشان  موجودات  با  تعامل   ،)

(،  28/4(، فرم و رنگ )میانگین= 28/4آب )به اشکال متفاوت(، بافت محیط طبیعی )میانگین= های  (، وجود بدنه52/4)میانگین= 

 باشند. دارای بیشترین اهمیت می

 کالبدي موثر بر حفاظت از بوم   : ميانگين و انحراف معيار مولفه2جدول شماره  

 مولفه 

(Components) 

 متغیر

(Variable ) 

 میانگین 

(Mean ) 

 انحراف معیار

(Standard deviation ) 

 

 مولفه کالبدی
Physical 

component 

 0.476 4.68 ارتباط و دسترسی به طبیعت

 0.509 4.52 تعامل با موجودات زنده

 0.458 4.28 بافت محیط طبیعی

 0.597 4.28 فرم و رنگ 

 0.653 4.48 )به اشکال متفاوت( های آبوجود بدنه

 

( جدول  بین  ،  ( 3مطابق  بازیدر  اجتماعی،  )میانگین=  مولفه  )میانگین=  56/4پذیری  مستقیم  تجربه  یادگیری  36/4(،   ،)

 باشند. ( دارای بیشترین اهمیت می24/4(، و آزادی )میانگین= 28/4خودانگیخته از محیط )میانگین=  

 : ميانگين و انحراف معيار مولفه اجتماعی موثر بر حفاظت از بوم 3جدول شماره  

 مولفه 

(Components) 

 متغیر

(Variable ) 

 میانگین 

(Mean ) 

 انحراف معیار

(Standard deviation ) 

 مولفه اجتماعی 
Social 

component 

 0.541 4.56 پذیریبازی

 0.860 4.28 یادگیری خودانگیخته از محیط 

 0.541 4.36 تجربه مستقیم 

 0.506 4.24 آزادی 

 

زیست، احترام و حمایت از طبیعت از دیدگاه معماران منظر با میانگین  محیطهای منظر و  توجه به آمار توصیفی مولفهبا  

دارای اولویت دوم،    4.70و    4.25ها و روانشناسان محیطی به ترتیب با میانگین  از دیدگاه اکولوژیست  ،در اولویت نخست  4.70

در اولویت نخست و    4.80و    4.50میانگین  ها و روانشناسان محیطی به ترتیب با  حفاظت از پوشش گیاهی از دیدگاه اکولوژیست

اولویت سوم، مسئولیت در برابر محیط   4.54از دیدگاه معماران منظر با میانگین   ها با میانگین  زیست از دیدگاه اکولوژیستدر 

  4.45میانگین  در اولویت دوم و از دیدگاه معماران منظر با   4.70در رتبه نخست، از دیدگاه روانشناسان محیطی با میانگین    4.50

در اولویت دوم، از دیدگاه روانشناسان محیطی با   4.25ها با میانگین زیستی از دیدگاه اکولوژیستدر اولویت چهارم، اخالق محیط

در اولویت چهارم، اهمیت و درک طبیعت از دیدگاه    4.45در اولویت سوم و از دیدگاه معماران منظر با میانگین    4.60میانگین  

  4.35و   4.40در اولویت دوم، از دیدگاه روانشناسان محیطی و معماران منظر به ترتیب با میانگین    4.25با میانگین    هااکولوژیست

در اولویت دوم، از دیدگاه روانشناسان    4.25ها با میانگین  در اولویت پنجم، نگرش مثبت و آموزش محیطی از دیدگاه اکولوژیست

زیست از دیدگاه  در اولویت چهارم، بازیافت و اهمیت آن برای محیط   4.45و    4.50انگین  محیطی و معماران منظر به ترتیب با می

میانگین   با  اکولوژیست4.63معماران منظر  از دیدگاه  با میانگین  ،  با    4.25ها  روانشناسان محیطی  از دیدگاه  اولویت دوم و  در 

در اولویت چهارم، از دیدگاه   4.45عماران منظر با میانگین  جویی در مصرف آب از دیدگاه مدر اولویت سوم، و صرفه   4.60میانگین  

از دیدگاه روانشناسان محیطی با میانگین    3.75ها با میانگین  اکولوژیست اولویت سوم و  اولویت ششم اهمیت در    4.30در  در 

 (. 4حفاظت از بوم هستند )جدول 
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 زیست : آمار توصيفی مولفه منظر و محيط 4جدول شماره 

 متغیر

(Variable ) 

 فراوانی )درصد( 
 میانگین 

(Mean ) 

 اریانحراف مع
(Standard 

deviation) 
 کامال 

 موافق
 مخالف ممتنع  موافق

کامال  

 مخالف

و  احترام

 از حمایت

 طبیعت 

 0.467 4.70 - - - (%27.7) 3 (%72.2) 8 معماران منظر 

 0.500 4.25 - - - (%75) 3 (%25) 1 هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
7 (70%) 3 (30%) - - - 4.70 0.483 

حفاظت از 

پوشش  

 گیاهی 

 0.522 4.54 - - - (%45.5) 5 ( %54.5) 6 معماران منظر 

 0.577 4.50 - - - (%50) 2 (%50) 2 هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
8 (80%) 2 (20%) - - - 4.80 0.421 

مسئولیت در  

برابر 

 زیست محیط

 0.522 4.45 - - - ( %54.5) 6 (%45.5) 5 معماران منظر 

 0.577 4.50 - - - (%50) 2 (%50) 2 هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
7 (70%) 3 (30%) - - - 4.70 0.483 

اخالق 

 زیستی محیط

 0.522 4.45 - - - ( %54.5) 6 (%45.5) 5 معماران منظر 

 0.500 4.25 - - (%25) 1 (%50) 2 (%25) 1 هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
4 (40%) 6 (60% ) - - - 4.60 0.516 

اهمیت و 

 درک

 طبیعت 

 0.504 4.36 - - - ( %63.3) 7 ( %36.4) 4 معماران منظر 

 0.500 4.25 - - - (%75) 3 (%25) 1 هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
4 (40%) 6 (60% ) - - - 4.40 0.516 

نگرش مثبت 

و آموزش 

 محیطی

 0.522 4.45 - - - ( %54.5) 6 (%45.5) 5 معماران منظر 

 0.500 4.25 - - - (%75) 3 (%25) 1 هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
3 (30%) 6 (60% ) 1 (10%) - - 4.20 0.632 

بازیافت و  

اهمیت آن 

برای 

 زیست محیط

 0.504 4.63 - - - ( %36.4) 4 ( %63.3) 7 معماران منظر 

 0.500 4.25 - - - (%75) 3 (%25) 1 هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
6 (60% ) 4 (40%) - - - 4.60 0.516 

جویی  صرفه 

در مصرف  

 آب 

 0.522 4.45 - - - ( %54.5) 6 (%45.5) 5 معماران منظر 

 0.500 3.75 - - (%25) 1 (%75) 3 - هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
4 (40%) 5 (50%) 1 (10%) - - 4.30 0.674 
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های منظر و  نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که اختالف آماری معناداری بین سه گروه متخصصان در رابطه با مولفه

 (.5زیست وجود ندارد )جدول محیط

 زیست هاي منظر و محيط: نتایج تحليل واریانس براي مقایسه مولفه5جدول 

 متغیر

(Variable ) 
 درجات آزادی 

df 

 میانگین مجذورها 
Mean Square 

F 
 سطح معناداری

Sig. 

 احترام و حمایت از طبیعت
 0.364 2 بین گروهی 

1.592 0.226 
 0.229 22 درون گروهی 

 حفاظت از پوشش گیاهی 
 0.216 2 بین گروهی 

0.894 0.424 
 0.242 22 درون گروهی 

 زیست محیط مسئولیت در برابر 
 0.166 2 بین گروهی 

0.628 0.543 
 0.265 22 درون گروهی 

 یستیزطیاخالق مح
 0.516 2 بین گروهی 

1.594 0.226 
 0.324 22 درون گروهی 

 اهمیت و درک طبیعت
 0.032 2 بین گروهی 

0.125 0.883 
 0.259 22 درون گروهی 

 نگرش مثبت و آموزش محیطی
 0.181 2 بین گروهی 

0.564 0.577 
 0.322 22 درون گروهی 

بازیافت و اهمیت آن برای 

 زیست محیط

 0.232 2 بین گروهی 
0.897 0.422 

 0.259 22 درون گروهی 

 جویی در مصرف آب صرفه 
 0.731 2 بین گروهی 

2.123 0.143 
 0.344 22 درون گروهی 

 

، معماران  4.80دسترسی به طبیعت از دیدگاه روانشناسان محیطی با میانگین  کالبدی، ارتباط و    با توجه به آمار توصیفی مولفه

در اولویت نخست، تعامل با موجودات زنده از دیدگاه معماران منظر با    4.50ها با میانگین  و اکولوژیست  4.63منظر با میانگین  

در اولویت دوم، بافت    4.25ها با میانگین  تو اکولوژیس  4.50در اولویت نخست، روانشناسان محیطی با میانگین    4.63میانگین  

  4.00ها با میانگین  و اکولوژیست  4.30، روانشناسان محیطی با میانگین  4.36محیط طبیعی از دیدگاه معماران منظر با میانگین  

اکولوژیست و  منظر  معماران  دیدگاه  از  رنگ  و  فرم  سوم،  اولویت  میانگین  در  با  ترتیب  به  او  4.00و    4.36ها  و در  سوم،  لویت 

میانگین   با  محیطی  بدنه  4.20روانشناسان  وجود  چهارم،  اولویت  منظر، در  معماران  دیدگاه  از  متفاوت(  اشکال  )به  آب  های 

در اولویت دوم اهمیت در حفاظت از بوم هستند   4.25و    4.50،  4.54ها به ترتیب با میانگین  روانشناسان محیطی و اکولوژیست 

 (. 6)جدول 
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 : آمار توصيفی مولفه کالبدي6جدول 

 متغیر

(Variable ) 

 فراوانی )درصد( 
 میانگین 

(Mean ) 

 اریانحراف مع
(Standard 

deviation) 
 کامال 

 موافق
 مخالف ممتنع  موافق

کامال  

 مخالف
  

ارتباط و  

دسترسی 

به 

 طبیعت 

معماران 

 منظر
7 (63.6% ) 4 (36.4% ) - - - 4.63 0.504 

 0.500 4.50 - - (%25) 1 (%25) 1 (%50) 2 هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
8 (80%) 1 (10%) - 1 (10%) - 4.80 0.421 

تعامل با  

موجودات  

 زنده 

معماران 

 منظر
7 (63.6% ) 4 (36.4% ) - - - 4.63 0.504 

 0.500 4.25 - - - (%75) 3 (%25) 1 هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
5 (50%) 5 (50%) - - - 4.50 0.527 

بافت  

محیط 

 طبیعی

معماران 

 منظر
4 (36.4% ) 7 (63.6% ) - - - 4.36 0.504 

 0.816 4.00 - (%50) 2 - (%50) 2 - هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
3 (30%) 7 (70%) - - - 4.30 0.483 

فرم و  

 رنگ

 

معماران 

 منظر
4 (36.4% ) 7 (63.6% ) - - - 4.36 0.504 

 0.816 4.00 - - (%25) 1 (%50) 2 (%25) 1 هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
3 (30%) 6 (60% ) - 1 (10%) - 4.20 0.632 

وجود 

های  بدنه

آب )به 

اشکال 

 متفاوت

معماران 

 منظر
6 (54.5% ) 5 (45.5%) - - - 4.54 0.522 

 - - (%25) 1 (%50) 2 هااکولوژیست
1 

(25%) 
4.25 0.957 

روانشناسان 

 محیطی
6 (60% ) 3 (30%) 1 (10%) - - 4.50 0.707 

 

بافت  "بندی سه گروه متخصصان نسبت به مولفه  نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد اختالف آماری معناداری میان رتبه 

 (. 7( وجود دارد )جدول F=7.627, p=0.003) "محیط طبیعی
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 هاي کالبدي مقایسه مولفه: نتایج تحليل واریانس براي 7جدول 

 متغیر

(Variable ) 
 درجات آزادی 

df 

 میانگین مجذورها 
Mean Square 

 
F 

 سطح معناداری
Sig. 

 ارتباط و دسترسی به طبیعت
 0.232 2 بین گروهی 

0.373 0.693 
 0.623 22 درون گروهی 

 تعامل با موجودات زنده
 0.222 2 بین گروهی 

0.844 0.444 
 0.263 22 درون گروهی 

 بافت محیط طبیعی
 2.997 2 بین گروهی 

7.627 0.003 
 0.393 22 درون گروهی 

 فرم و رنگ 
 0.277 2 بین گروهی 

0.533 0.594 
 0.520 22 درون گروهی 

های آب )به اشکال  وجود بدنه

 متفاوت(

 1.011 2 بین گروهی 
1.238 0.309 

 0.817 22 درون گروهی 

 

، معماران منظر با میانگین  4.60پذیری از دیدگاه روانشناسان محیطی با میانگین  توصیفی مولفه اجتماعی، بازیبا توجه به آمار  

در اولویت نخست، یادگیری خودانگیخته از محیط از دیدگاه روانشناسان محیطی با میانگین    4.50ها با میانگین  و اکولوژیست  4.54

در اولویت سوم، تجربه مستقیم از دیدگاه    4.25و    4.09ها به ترتیب با میانگین  اکولوژیستدر اولویت دوم، معماران منظر و    4.50

در اولویت دوم و روانشناسان محیطی با میانگین    4.25ها با میانگین  در اولویت نخست، اکولوژیست  4.54معماران منظر با میانگین  

در اولویت    4.25ها با میانگین در اولویت دوم، اکولوژیست 4.45نگین در اولویت سوم، آزادی از دیدگاه معماران منظر با میا 4.20

 (. 8در اولویت چهارم اهمیت در حفاظت از بوم هستند )جدول  4.10سوم و روانشناسان محیطی با میانگین 

 آمار توصيفی مولفه اجتماعی  -8جدول 

 متغیر

(Variable ) 

 فراوانی )درصد( 
 میانگین 

(Mean ) 

 اریانحراف مع
(Standard 

deviation) 
 کامال 

 موافق
 مخالف ممتنع  موافق

کامال  

 مخالف
  

 پذیریبازی

 0.522 4.54 - - - (%54.5) 5 ( %45.5) 6 معماران منظر 

 0.577 4.50 - (%25) 1 - (%25) 1 (%50) 2 هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
6 (60% ) 4 (40%) - - - 4.60 0.516 

یادگیری  

خودانگیخته 

 از محیط 

 0.539 4.09 - - (%9.1) 1 (%72.7) 8 (%18.2) 2 معماران منظر 

 0.500 4.25 - - (%25) 1 (%75) 3 - هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
5 (50%) 5 (50%) - - - 4.50 0.527 

تجربه 

 مستقیم

 0.522 4.54 - - - (%45.5) 5 ( %54.5) 6 معماران منظر 

 0.500 4.25 - - - (%75) 3 (%25) 1 هااکولوژیست
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روانشناسان 

 محیطی
5 (50%) 4 (40%) - - 1 (10%) 4.20 1.229 

 آزادی 

 

 5.22 4.45 - - - ( %54.5) 6 (%45.5) 5 معماران منظر 

 0.500 4.25 - - - (%75) 3 (%25) 1 هااکولوژیست

روانشناسان 

 محیطی
2 (20%) 7 (70%) - 1 (10%) - 4.10 0.567 

 

آزمون تحلیل واریانس نشان داد که   آمارنتایج  به مولفه    بندیرتبه  انیم  یمعنادار  یاختالف  سه گروه متخصصان نسبت 

 (. 9)جدول  ( وجود دارد F=3.288, p<0.1)  "طیاز مح ختهیخودانگ یریادگی"

 هاي اجتماعی : نتایج تحليل واریانس براي مقایسه مولفه9جدول 

 متغیر

(Variable ) 
 درجات آزادی 

df 

 میانگین مجذورها 
Mean Square 

 
F 

 سطح معناداری
Sig. 

 پذیریبازی
 0.556 2 بین گروهی 

1.100 0.350 
 0.506 22 درون گروهی 

 یادگیری خودانگیخته از محیط 
 0.920 2 بین گروهی 

3.288 0.056 
 0.280 22 درون گروهی 

 تجربه مستقیم 
 0.341 2 گروهی بین 

0.440 0.650 
 0.776 22 درون گروهی 

 آزادی 
 0.541 2 بین گروهی 

1.257 0.304 
 0.431 22 درون گروهی 

 

 گيرينتيجه
از دیدگاه متخصصان در درک ارزش طبیعت به عنوان بستر طبیعی هدف این پژوهش شناخت مولفه  های دارای اهمیت 

زیست، کالبدی  ای متغیرها استخراج و در سه حوزه منظر و محیطاست. ابتدا با مطالعات کتابخانهتعامل کودک در حفاظت از بوم  

از خبرگان نظرسنجی شد.  بندی شدند. سپس با استفاده از تکنیک دلفی، مولفهو اجتماعی دسته های موثر بر حفاظت از بوم، 

های  مولفه  بندیها و روانشناسان محیطی در رتبه، اکولوژیستهای کلی پژوهش نشان داد در دیدگاه متخصصان معماری منظر یافته

زیست، اجتماعی و کالبدی ارتباط معناداری با حفاظت وجود ندارد و میزان اهمیت متغیرها در همه موارد به جز منظر و محیط

جود دارد، مشابه یکدیگر  متغیر بافت محیط طبیعی )مولفه کالبدی( که اختالف آماری معناداری بین سه گروه از متخصصان و

 دانند.  بوده و آنان این عوامل را بر حفاظت از بوم موثر می

  6اولویت و روانشناسان محیطی به  3ها به اولویت، اکولوژیست 5زیست از دیدگاه معماران منظر به های منظر و محیطمولفه

اولویت و روانشناسان   3ها به  ه معماران منظر و اکولوژیستهای کالبدی و اجتماعی از دیدگا بندی شد. همچنین مولفهاولویت تقسیم 

ها و  بندی متغیرهای کالبدی و اجتماعی از دیدگاه معماران منظر، اکولوژیستبندی شد. در اولویتاولویت دسته  4محیطی به  

اولویت در  و  تشابه  محیطی  محیط روانشناسان  و  منظر  متغیرهای  روانبندی  و  منظر  معماران  بین  با زیست  محیطی  شناسان 

از دیدگاه معماران منظر و  منظر و محیط   ها تفاوت وجود داشت. در بین مولفهاکولوژیست از طبیعت  زیست، احترام و حمایت 

های کالبدی، ارتباط و دسترسی به طبیعت  ها و روانشناسان محیطی، در بین مولفهحفاظت از پوشش گیاهی از دیدگاه اکولوژیست

های ها و معماران منظر و تعامل با موجودات زنده از دیدگاه معماران منظر، بین مولفهناسان محیطی، اکولوژیستاز دیدگاه روانش

ها، تجربه مستقیم و آزادی از دیدگاه معماران پذیری از دیدگاه روانشناسان محیطی، معماران منظر و اکولوژیستبازی  اجتماعی
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تواند به عنوان های بعدی حفاظت از بوم قرار گرفتند که میها در اولویتمنظر با بیشترین میانگین در اولویت اول و دیگر مولفه

زیستی های محیطیشساز گراایفای نقش کرده و زمینهزیست  نسبت به طبیعت و محیط  کودکانر دیدگاه و رفتار  راهبردی موثر ب

های موثر در تعامل کودک و طبیعت توسط طراحان شود با بکارگیری مولفهشود. در این راستا تالش می  بزرگسالی  درو حفاظت  

های شناسایی  و معماران منظر، نگرش کودکان نسبت به طبیعت و حفاظت از آن تقویت شود. راهکارهای طراحی با توجه به مولفه

که کودکان مخاطب    گردد. با توجه به اینزیست، کالبدی و اجتماعی پیشنهاد میظت در سه دسته منظر و محیطشده موثر بر حفا

باشند نیازها، شرایط فیزیکی و ادراکی کودکان در راهکارهای طراحی در نظر گرفته شده است. راهکارها برای این پژوهش می

رت عینی و خلق فضا در جهت تقویت رابطه کودک با طبیعت ارائه شده  زیست و کالبدی بیشتر به صو های منظر و محیط مولفه

بخش  جا که طبیعت الهامهای اجتماعی پیشنهاد شده است. از آناست. بعالوه، درک طبیعت به وسیله کودکان از طریق مولفه

و هوا ارتقاءدهنده و غنابخش محیط  دهنده، عناصر آب  کننده، بافت عامل عمقزیبایی، رنگ عامل برانگیزاننده، مبلمان نقش معرفی

 ترین راهکارهای طراحی عبارتند از:است، بخشی از مهم

 شناسانه و پایدارطراحی بوم -

 ایجاد زیستگاه حیات وحش در فضاهای بازی کودکان -

 های کودک ایجاد انواع باغ -

 استفاده از بام سبز -

قابلیت درک و شناخت محیط را برای کودکان    کههای مختلف طراحی  های نرم و مدور )ایجاد حرکت( در قسمتفرم -

 کند فراهم می

 پذیری در طراحی فضای بازی و ایجاد تجربه حس مکان.  تنوع  -

 : سایر راهکارهاي طراحی10جدول 

 

 

  

استفاده از مواد   - الگوسازی از طریق بزرگساالن  -ایجاد مکانی برای سنجش تغییرات محیطی   -استفاده از انرژی پاک

  - ای و راکد(های مختلف )روان، فوارهاستفاده از آب در حالت  - استفاده از مصالح بومی  -پذیر به طبیعتبرگشتبازیافتی و  

شناختی(  ی )به لحاظ بومهایی که به رابطهاستفاده از داستان  -هاکاشت درخت، گل و انواع گیاهان بومی و مراقبت از آن

استفاده از مواد   -یری غنی از طبیعت از طریق جستجو و اکتشافایجاد فضای یادگ  -پردازددرست انسان و محیط می

برای بازی خالق   -طبیعی   - های آزاد متفاوت برای کودکان )تجربه کار گروهی و کارآفرینی( ایجاد تجربه  -ایجاد فضا 

 طراحی فضای آزاد و رها و بدون محصوریت. 

http://www.racj.ir/


 10 - 22  ، ص 1401، بهار 24مهندسی عمران و معماری ایران، شماره در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 منابع و مراجع 
[1] Louv, R. (2008). Last child in the woods: Saving our children from nature-deficit disorder. 

Chapel Hill, NC: Algonquin Books . 

[2] Grinde, B., & Patil, G. G. (2009). Biophilia: does visual contact with nature impact on health 

and well-being?. International Journal of Environmental Research and Public Health, 6(9), 

2332-2343. doi:10.3390/ijerph6092332   

[3] Tabatabaian, M., Abbasalizadeh Rezakolai, S., & Fayaz, R. (2017). The Effect of Natural 

Environment on Children’s Creativity. Armanshahr Architecture & Urban Development, 

9(17), 91-102. (In Persian) 

[4] Kahn, P. H., Weiss, T., & Harrington, K. (2020). Child-nature interaction in a forest 

preschool. Research handbook on childhoodnature: Assemblages of childhood and nature 

research, 469-492 . 

[5] Wilson, R. A. (2012). Nature and young children: Encouraging creative play and learning in 

natural environments (2nd ed). Abingdon, Oxon; New York: Routledge. 

doi:10.4324/9780203940723 

[6] Dowdell, K., Gray, T., & Malone, K. (2011). Nature and its influence on children’s outdoor 

play. Journal of Outdoor and Environmental Education, 15(2), 24-35. 

doi:10.1007/BF03400925 

[7] Frost, J. L., Wortham, S. C., & Reifel, R. S. (2008). Play and child development. Upper 

Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall . 

[8] Curtis, D., & Carter, M. (2014). Designs for living and learning: Transforming early 

childhood environments. St Paul, MN: Redleaf Press . 

[9] Nabhan, G. P., Trimble, S., & Burke, B. M. (1996). The geography of childhood: Why 

children need wild places. Population and Environment, 17(5), 437 . 

[10] Azimi, B. (2016). Launching the Child and Nature Foundation. Sabzineh Magazine, 1(188). 

(In Persian) 

[11] Byrd, R. K., Haque, M. T., Tai, L., McLellan, G. K., & Knight, E. J. (2007). Designing a 

children's water garden as an outdoor learning lab for environmental education. Applied 

Environmental Education and Communication, 6(1), 39-47. 

doi:10.1080/15330150701319859 

[12] Hammond, S. W., & Herron, S. S. (2012). The natural provenance: Ecoliteracy in higher 

education in Mississippi. Environmental Education Research, 18(1), 117-132 .  

doi:10.1080/13504622.2011.583982 

[13] Ashayer, H. (2016). Launching the Child and Nature Foundation. Sabzineh Magazine, 

1(188). (In Persian) 

[14] Day, C. (2007). Environment and Children – Passive Lessons from the Everyday 

Environment. Architectural Press . 

[15] Van Truong, M., Hosaka, T., & Nakabayashi, M. (2022). How to encourage parents to let 

children play in nature: Factors affecting parental perception of children's nature play. Urban 

Forestry & Urban Greening, 127497. doi:10.1016/j.ufug.2022.127497 

[16] Amid, H. (2014). Farhang-i Farsi 'Amid (44th ed). Amirkabir Publishing House. Tehran. (In 

Persian) 

[17] Koopaei, A. (2014). Environmental Management System ISO 14001. Journal of Daneshe 

Nama, Isfahan Engineering Organization, 130(3), 77-80. (In Persian)   

[18] Steiner, F. R. (2012). The living landscape: an ecological approach to landscape planning. 

Island Press . 

[19] Seyedkalal, S., & Pourdihimi, S. (2012). Landscape space: Integration of Culture and Nature, 

Journal of Housing and Rural Environment. 31(138), 17-28. (In Persian) 

[20] Taghvaei, S. H. (2012). Landscape Architecture - An introduction to Theory and Meanings. 

Shahid Beheshti University Press, Tehran. (In Persian) 

[21] Motloch, J. L. (2000). Introduction to landscape design. John Wiley & Sons . 

[22] Korhonen, J., & Seager, T. P. (2008). Beyond eco‐efficiency: a resilience perspective. 

Business Strategy and the Environment, 17(7), 411-419. doi:10.1002/bse.635 

[23] Andrzejewski, A. (2001). Topics in Architectural History. Elvehjem Museum of Art . 

http://www.racj.ir/


 10 - 22  ، ص 1401، بهار 24مهندسی عمران و معماری ایران، شماره در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 
[24] Rapoport, A. (2005). The meaning of built environment. Translated by: F. Habib, Urban 

Planning and Processing Publications, Tehran. (In Persian) 

[25] https://natural.doe.ir/portal/home 

[26] Kaviani, H., & Nasr, N. (2018). Factors Affecting the Effectiveness of Environmental 

Education in Iran; A Research Synthesis of Findings. Quarterly Journal of Interdisciplinary 

Studies in Humanities, 10( 4), 109-141. (In Persian) 

[27] Hojati Sayah, M. Khodabakhshi Koolaee, A. (2016). Effectiveness of environmental 

education group on environmental attitude and increasing environmental awareness among 

the female students in Tehran. Journal of Pediatric Nursing, 2(3), 1-8. (In Persian) 

[28] Taghvaei, S. H. (2007). Oasis: Ecological and Sustainability Aspect in Processing 

Environment and Landscape. Soffeh, 16(45), 6-23. (In Persian) 

[29] Geist, M. R. (2010). Using the Delphi method to engage stakeholders: A comparison of two 

studies. Evaluation and Program Planning, 33(2), 147-154. doi:10.1016/j.evalprogplan. 

2009.06.006   

[30] Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 

16(3), 297-334. doi:10.1007/BF02310555 

 

 

 

http://www.racj.ir/

