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 سرآغاز

 ,FAO)در طول شش دهه گذشته  یشهر تیپرشتاب جمع رشدبا 

بسیاری از شهروندان در فضاهای شهری در پیوند و نسبت ، (2020
 ,Xue & Long)اند شهر دچار نوعی بحران هویت شدهخود با 

های شهروندی رسد بازتعریف مولفهاز این رو به نظر می. (2012
  خصوصا از بعد معنایی و هویتی، امری ضروری است.

که شهروندان با روح شهر برقرار نسبت است  ینوع یشهروند
به چهار مولفه  دیبا این نسبت(. در 1919نرگسیان، )کنند می
ی عظیم) توجه داشت تیمشارکت و هو ف،یحقوق، تکال یدیکل

با توجه به روشن  ریاخ یهادر سال .(1911و همکاران،  هاشمی
 فصل ،تیشگرف دو مولفه مشارکت و هو ریو تاث تیشدن اهم

 ,Delanty) ه استدش غازآ یشهرهای پژوهشدر  یدیجد

پردازی با بازمفهومند تا ادر تالشها پژوهشگونه این  .(2007
 ،فوقهای اثرگذار و اثرپذیر از دو مولفه کلیدی مفاهیم و حوزه

 احساس ینوع جادیدوباره بخشند و با ا یجسم مرده شهرها را جان
 آن بدمند. کالبد شهروندان و شهر در  انیتعلق م

شهرها و رشد جمعیت کالن از سوی دیگر توسعه پرشتاب
از مردم تجربه طبیعت ه تا بسیاری شدموجب  ،شهرنشین

و با وجود دسترسی به سطح گسترده اطالعات، سطح باشند نداشته
در  حتیهای تنوع زیستی نسبت به وضعیت بحرانشان آگاهی

ای همچون انگلستان در خالء تجربیات کشورهای توسعه یافته
 Díaz et) پایین بماند زیستزیسته و یادگیری اثربخش محیط

al., 2020; Dos Santos et al., 2019). 
ر ب دیبا تاک یتا سطح جهان یاز سطح محل زیستمحیط آموزش

 تیهو ،یستیزطیو اخالق مح یشناسییبایآموزش اصول ز
در د منشهروندان هویت .کندیم قویتشهروندان را ت یشناختبوم

خود، سبک  یمندو دغدغه یبه تبع آگاهزمینه محیط زیست 
سبت به ن تیها با احساس مسئول. آننندیگزیرا برم داریپا یزندگ

 ستیزطیدوستدار مح یاز رفتارها یاگسترده فیخود ط بومستیز
 & Könczey) سازندیم نهیو در خود نهاد کنندیم نیرا تمر

Czippán, 2019; Meloni et al., 2019 ). از راهکارهای  یکی
 ،در زمینه تنوع زیستی زیستی خصوصاًآموزش محیط یعمل

 خیتار هایهموزها و ها، آکواریوموحشباغ گیری از توانبهره
این فضاها عالوه بر فراهم آوردن بستری برای تفریح  است. یعیطب

ا ب مرتبطی و پژوهشی اهداف چندگانه آموزش خانوادگی در تحقق
 درکهای طبیعی و ارتقاء حفاظت از حیوانات در خارج از زیستگاه

؛ 1911 ،طباطبایی یزدیعمومی از حیات وحش موثر هستند )
 et al.,Falk ; 2011 ,Carr & Cohen; 2014 et al.,Roe 

تر و اگر همراه با تعامل صمیمانه وحشحضور در باغ. (2007
 و اند آثار روانی و احساسی عمیقتوتر با حیوانات باشد مینزدیک
در ذهن افراد  بعد از زمان بازدید هم مدتی داشته باشد وطوالنی

 Bueddefeld & Van ; 2019 et al.,Howell)باقی بماند 

2018 ,Winkle.) 
 خصوصاً در حوزهوحشسازی پیرامون کارکردهای باغهدف از این مقاله گفتمان

کوین زیستی به عنوان الزمه تزیستی با تاکید بر حفاظت از تنوعآموزش محیط
 های مدیریتندیدر فرآها در شناختی شهروندان و مشارکت فعال آنهویت بوم

ی با دو هدف سازمانگفتزیست در شهرها است. ریزی محیطو برنامه
ران گپوهش ای،وع اول به دنبال مد شدن مسالهن گیرد،صورت می

ه ر نوع دوم کد پردازند،به بررسی پدیده مرسوم مینظران و صاحب
یا کمبود و نقصانی  گر با مساله،هدف این مطالعه است، پژوهش

شود و در تالش برای توجه جامعه به آن مساله از مواجه می
فاده می کند تا اهمیت آثار آن پدیده را در سطح سازی استگفتمان

پژوهش حاضر با غور در منابع متخصصین و اجتماع نشان دهد. 
وال المللی به دنبال پاسخ به سهای بینای، اسناد، گزارشکتابخانه

صورت  «شناختی شهروندان چیست؟تاثیر باغ وحش بر هویت بوم»
ها اشباع نظری بررسیدر فرآیند پژوهش ابتدا تا حد گرفته است. 
در این راستا پس از ارائه تبیینی شفاف از مبانی نظری ادامه یافت. 

 هایی کههش، با تمرکز بر کارکرد آموزشی فرصتپایه پژو
ها در فضاهای شهری، به عنوان برشی از کیک طبیعت، وحشباغ

اوی کواآورند شناختی شهروندان فراهم میبرای تکوین هویت بوم
 نیز در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد.  ایانو در پ شد

 

شناختی زیست و تكوین هویت بومآموزش محیط

 شهروندان

 یردف تیهوتنها دارای در گذشته تصور بر این بود که شهروندان 
 جهینت نیشناسان ژرف به ابوم هامروز ، اماهستند یو اجتماع

ر د سومیبعد به  ستیزطیکه انسان در کنش با مح انددهیرس
ارد ی نام دشناختبوم تیهو که کندیم دایخود دست پ تیشخص

 (.1911ساتن، )

شناسی به دنبال شناخت نسبت فرد با طبیعت و نوع در علم جامعه
تا میزان  است ای انجام شدهرشتههای میانپژوهشها پیوند آن

 .(Schultz, 2002)د نرا بسنجخود با طبیعت در درون  پیوند انسان
 طبیعت»، که برای توضیح این رابطه از اصالح (1)عالوه بر شولتز
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مشابه زیاد دیگری نیز در  نظریه های استفاده کرد، (2)«در درون
ه ارائه شد و تکوین هویت او عتیطب ابتوضیح و تبیین پیوند انسان 

( با 2221) (9)توان به پژوهش داتچر و همکاران؛ از جمله میاست
با  (2221) (1)پژوهش نیسبت و همکاران ،(1)عتیپیوند با طب عنوان

 (1)، پژوهش دیویس و همکاران(1)عتیبا طب عنوان ارتباط داشتن
 (1)، پژوهش کالس و همکاران(0)عتیتعهد به طب( با عنوان 2211)
 براگرپژوهش  و (12)عتیطبه ب یعاطف یوابستگ( با عنوان 1111)

اشاره  (12)عتیبا طب به پیوند لیتما ( با عنوان2211) (11)و همکاران
 کرد.

های بسیاری اذعان دارند که انسان دارای ابعاد هویتی پژوهش
 ,Brenner et al., 2014; Carter) پوسته استگوناگون به هم

M. J. 2015; Oakes, 1987; Stets & Burke, 2000 ). نیا 
همچون  عتیطب یدر ضمن تعامل و کنش انسان با اجزا تیهو

 یاهستمیاکوس یتمام اجزا ترجامع یو با نگاه واناتیدرختان، ح
ها دوران کودکی را در بعضی از پژوهش .دشویم نیتکو ،یعیطب

 دانندار میری این بخش از هویت بسیار تاثیرگذشکل گی
(2016 ,Mackey .)ِشناختی دیگر بوم و منِ شناختیبوم (19)خود

یدند و برگز شناختیعناوینی است که دانشمندان برای هویت بوم
ا ر شهروندانو  ستیزطیمح یاجزا انیحس تعلق مبه وسیله آن 
 . اندتوصیف کرده

و  یفلسف، بینش احساساتدر  موجب تحول ،به این هویتآگاهی 
 کندیم یکه در آن زندگ یستمیاکوس از شخص کی یدرک معنو

. (Goodwin, 2016) و سایر عناصر طبیعی پیرامونش خواهد شد
بر  یشناختشهروند بوم زیست،با تاکید بر پیوندهای انسان با محیط

 هایو توجه به مولفه ستیزطیمح اظتحف مسئولیتخود  دوش
علیزاده اقدم و همکاران، )کند احساس می را سبک زندگی پایدار

1911) . 
فرهنگ و در  یشهر د،موجو یستیزمحیط تمعضالعمده  بخش

ین ابنابردارد.  طبیعتو  ننساا طتباار مینهدر ز زمال گاهیآ انفقد
 فرهنگ تقویت یابر یالمللنیو ب ملی معز مندزنیا ،رفع این مشکل

ست اقشار مختلف جامعه ا سطحدر  ستیزطیاز مح حفاظت
(Shobeiri & Meibuodi, 2013). نوع تعامل  حصالا رو،نیازا

بازنگری جدی در کیفیت و ابعاد  درگرو ستیزطیمح بشریت با
 افزایش دانش و فراتر از آن زیستی با هدفیت محیطتعلیم و ترب

 است. مردم جهان تغییر بینش و عملکرد
 یستادر را جامعهدر  گاهیآ دیجاا یابر اربزا بهترینآموزش 

 یستیزطیمح یهاجنبهبه  توجه و حساسیتدانش عمومی,  یشافزا

 ,Shobeiri & Abdullahi)ت اس مره و تصمیمات آنانرفتار روز

 (11)درمیچیاسه دیگر سخن متخصصانی همچون ب .(2009
از هدف  ،در تعاریف خود (1982) (11)استاپس امیلیو و (2011)

های مورد نیاز ها و گرایشزیست را ایجاد مهارتآموزش محیط
و فرهنگ ن، های میان انسابرای درک و شناخت وابستگی

 آموزشتوان گفت فلسفه میلذا اند، اعالم کرده زیستمحیط
، (Martin, 2019) شناختی شهروندانهویت بوم ،مداراخالق
را ت زیسدر قبال محیط پذیری شهروندیگرایی و مسئولیتعمل

؛ برومند و طباطبایی یزدی، 1919ولی الهی، ) دهدافزایش می
1910). 

توجه به شتاب گرفتن توسعه طلبی در قرن بیست و یکم با 
 ها و سایر تهدیدهایبشری،تغییرات اقلیمی، تخریب زیستگاه

ز ا سیاریب یبرا یزندگ رویهانسانی همچون شکار و صید بی
ها را به ورطه انقراض در طبیعت غیر ممکن شد و آن واناتیح

به پناهگاهی برای  ومیو آکوار وحشباغ کشاند. در این شرایط
های درخطر انقراض در بستری از بسیاری از گونهحفاظت 

 Ratner, 2018; Mallinson, Brooks)مشارکتی تبدیل شدند 

et al., 2018; 2003;) .توسعه کارکردهای در این دوران 
به  (11)آموزش، پژوهش، تفرج و حفاظتها در چهار حوزه وحشباغ

 واناتیحفاظت از ح یمهم برا یبه مراکزها عنوان الزمه تبدیل آن
 ;de Oliveira Rancura et al., 2019) شدی آشکار وحش

Chiszar, et al., 1990; Reade & Waran. 1996; Mason. 

2007; Fernandez et al., 2009; Godinez & Fernandez. 

2019; Viet. 2018; Sampaio et al., 2020; Patrick et al., 

2007). 
 

 وحشباغ
 ,Loisel)قدمتی به درازای تاریخ تمدن بشری دارند  هاوحشباغ

1912; Stevens & McAlister, 2003.)  در قرن هجدهم
د بودنهای سلطنتی خانوادههای و باغ به کاخها منحصر وحشباغ

(Mazur, 2001) قرن نوزدهم  و در اواخر قرن هجدهم و اوایل
 نیاول 1119در سال متولد شدند.  مدرنها به شکل وحشباغ
 افتتاح شد. سیدر پار Jardin des Plantes به نام دیوحش جدباغ

(، برلین 1019(، آمستردام )1020پس از آن شهرهای لندن )
وحش کردند. در اقدام به احداث باغ (1011) ( و نیویورک1011)

وحش لندن که مبتنی بر فلسفه پیشرفت علمی و این میان باغ
آموزشی و مطابق با اهداف عصر روشنگری بود، با استقبال بسیاری 

 های آموزشی، ترویجی و پژوهشی محققینمواجه شد. تالش
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(Hanson, 2002; Broad & Weiler, 1998; Cherfas, 

ها را به دوران جدیدی از مسئولیت پذیری در وحشباغ( 1984
ره بعضی از زیستی سوق داد. در این دوقبال حفاظت از تنوع

 (10)حفاظت مرکزو  (11)یباغ جانورشناس ها با عناوینوحشباغ
 ماهیتی نوین پیدا کردند.

های در قرن بیستم تحوالت کارکردی و گسترش پروژه
ها وحشها و مراکز باغها، هستهگیری انجمنها با شکلوحشباغ

سیر تحوالت خود را طی کرد در سرتاسر جهان 
(Higginbottom, 2004.)  
 

زیستی مبتنی بر تجربه طبیعت در محیطآموزش

 وحشباغ
ت زیست اسمحیطآموزش وحش ترین هدف هر باغهمم
(Mason, 2007; Patrick et al., 2007; Syrowicz, 2018) .

در ماده یک دستورالعمل ایجاد زیست ایران زمان حفاظت محیطسا
وحش، هدف از احداث این مراکز و مدیریت مراکز نگهداری حیات

را باالبردن آگاهی عمومی مردم در جهت شناخت اهمیت حیوانات 
مهمی از تنوع زیستی که نقش کلیدی در وحشی به عنوان بخش 

های غذایی ایفا ها و چرخهبومبخشی به زیستپایداری و تعادل
کند. همچنین این دستورالعمل تاکید دارد کنند، اعالم میمی

ها، باید فرهنگ حمایت از زیستی در این مجموعهآموزش محیط
م زوهای در معرض خطر و لحیوانات، لزوم احیاء نسل، جمعیت

دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز ها را ترویج کند )حفاظت از آن
 (.1911نگهداری حیات وحش، 

های معتبر متعدد دیگری نیز در سراسر جهان از جمله انجمن
، (11)آمریکا متحده االتیا یهاومیها و آکواروحشانجمن باغ
رام آ انوسیو اق لندیوزی، نایاسترال ومیوحش و آکوارانجمن باغ

،انجمن (21)هاها و آکوریوموحش، انجمن اروپایی باغ(22)یجنوب
، انجمن (22)هاها و آکواریوموحشانگلیسی ایرلندی باغ

ها وحشو انجمن آفریقایی باغ (29)های شمال شرق آسیاوحشباغ
در زیست بر اهمیت و لزوم آموزش محیط (21)هاو آکواریوم

  .(Moss & Esson, 2013) ها تاکید دارندوحشباغ
و  (21)، استیمون(21)، ناپ(21)دیویی نظریه پردازانی همچون

ال و فعپرسشگری، مشارکت  ،در حوزه آموزش بر تجربه (20)لنکلوت
صباغیان و  ؛Niemi, 2002) اندتاکید کردهبودن فرآیند یادگیری 

ها بسیاری از وحشباغبر این اساس، . (1912اکبری، 
. به دیگر سخن کنندمیرا مهیا های چنین آموزشی زیرساخت

بر  مبتنی»ها از مزیت مهم وحشدر باغ زیستآموزش محیط
ر دکه امکان این تجارب را  برخوردار است «بودن ستهیرب زاتج

 ,.Collins et al) سازدفراهم میبرای همه شهروندان  محلی

2020; Luebke, 2018; Prévot & Clayton, 2018) . در این
 ،فعال هایزیست با روشگران و مربیان محیطها تسهیلمجموعه

و با هوشمندی زمینه را برای  خارج هیسو کیاز حالت  آموزش را
مخاطب فراهم سوال در ذهن  یریگشکل بروز خالقیت و

ب گسترده از تجار فیطکه  عتیتجربه طب، وحشدر باغ. سازندمی
، دریگیرا در بر م نیو نماد نیجانش م،یستقرمیغ م،یمستق
 .Kahn Jr & Kellert) تر از هرجای دیگر استیافتنیدست

2002; Clayton et al., 2017.) 

م مستقیغیر نند با تلفیق تفریح و آموزشتوامیها وحشباغ
 دیجد طیدر شرا داریپا ستنیز یرا برا کمیو  ستیقرن ب انشهروند

و در ذهن مخاطبان  دنآماده ساز نیزم های جهانحرانبحل و 
سواالت بنیادین ایجاد کنند؛ از جمله این که تنوع زیستی چه 
کاربردهایی دارد؟ پیوند و ارتباطات انسان و دیگر اجزای 

زیست همچون حیات وحش چیست؟ چه چیزی انسان را به محیط
توان حامی حیوانات ها بدل ساخته؟ چگونه میعامل انقراض گونه

 (.Falk et al., 2007)حیات وحش چگونه باید رفتار کرد؟  ؟ بابود

های نادر، زیبا و به همان میزان که در معرفی گونه وحشباغ
تواند با کند، میغیربومی برای مخاطب جذابیت ایجاد می

یات نسبت به ح ،ریزی و هدایت درست اذهان بازدیدکنندگانبرنامه
ایجاد  ینیز آگاه ،های در خطر انقراض محلیوحش بومی و گونه

 زیست و الگویو وظایف شهروندان نسبت به حفاظت تنوعکند 
قیم ترا به طور مسبومی های جانوری مختلف صحیح رفتار با گونه

 ;Sorensen et al., 2018)و غیرمستقیم آموزش دهد 

Ballantyne et al., 2018.) 

 
 ها وحشزیست در باغاطبان آموزش محیطمخ

آموزش  (2211) (21)متحده االتیزیست اآژانس حفاظت محیط
ا ب زیسترا نوع خاصی از آموزش محیط وحشزیستی در باغمحیط

کند و آن تعریف می (92)«وحش برای حفاظتآموزش باغ»عنوان 
 Mellish) داندزیستی متمایز میرا از سایر انواع آموزش محیط

et al., 2019)میلیون نفر در سرتاسر دنیا  122کم . ساالنه دست
 ,.Khalil et al) کنندمیها بازدید ها و آکواریوموحشاز باغ

2017; Gusset & Dick, 2011)،  با توجه به رشد روزافزون این
این تعداد را امروزه رقمی به مراتب بیشتر  ،ها در جهانمجموعه
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ن ریزی برای تسهیل آموزش به چنیباید تخمین زد. بنابراین برنامه
ا، هشناسی، بازتعریف فرصتجمعیت عظیمی نیازمند مخاطب

 Khalil et) المللی استها، راهکارها و مرور تجارب بینچالش

al., 2017; Karpyn et al., 2020)، وحشباغ مخاطبان آموزش 
 بندی نمود، به عنوان مثالن دستهتواهای متفاوتی میرا از نظرگاه

در ادامه به  .سایر موارد، جنسیت، هدف بازدید و میزان تخصص
 بررسی مخاطبان با رویکرد سنی خواهیم پرداخت.

ها هرساله میلیونهدف هستند.  ترین گروهکودکان اولین و مهم
ها مملوء کنند، جایی که برای آنمیها بازدید وحشکودک از باغ

 از تجارب ناب آموزشی بوده و امکان رشد و شکوفایی ابعاد مختلف
 ;Jensen. 2014) سازدها را فراهم میذهنی و روانی آن

Kristanda & Hansun, 2017). ها در وحشبسیاری از باغ
ها برای آموزش، نآاند اولویت های خود اعالم کردهگزارش

در همین راستا عالوه بر در نظر گرفتن تمهیدات کودکان هستند. 
الزم جهت تقویت امکان تعامل حداکثری کودکان با فضاها و 

ب در قال کودکان یی ویژههاا برنامههآناکثر وحش، در امکانات باغ
ها و مدارس ترتیب دکتفریحی مهدکو-شیزبرنامه اردوهای آمو

ن تریترین، قابل فهمبه ساده تا (Roe et al., 2014)ود شداده می
نگی چگوو  ، رفتارشناسییترین حالت ممکن علوم تکاملو جذاب

ها برای ارائه وحش. مربیان باغرا ارائه دهند وحشیاتح اظت ازحف
ا، هانواع بازی ،شعرخوانی، گوییداستان از چاشنی هااین آموزش

یی که حواس مختلف کودک را هاتیو فعال ها، آواز خواندننمایش
، بهره دسازها را با موضوع درگیر میذهن آن و گیرددر خدمت می

ها و تمام مشخصات ظاهری بوی حیوانات، صدای آن .گیرندمی
تجربه کودک  های فراموش نشدنیتواند به بخشها میدیگر آن
کان ای که اموحش تبدیل شود. حتی در فضاهای ویژهاز حیات

 یحیوانات همچون نوازش کردن و تغذیهبا تر تعامالت نزدیک
ها توسط بازدیدکنندگان فراهم است، بسته به کیفیت ارتباطی آن

 تواند نوعی پیوند عاطفیکند میکه کودک با حیوانات برقرار می
شناختی که به تکوین ابعاد هویت بوم نیز برقرار کندمنحصر به فرد 

 ,Ballantyne et al., 2007; Hosey) او کمک شایانی کند

2005; Tofield et al., 2003; Powell & Bullock, 2014) . 
نیز  هاوحشبا تحلیل تجربیات و خاطرات بازدیدکنندگان از باغ 

، یشوح واناتیبا حبدون واسطه معموالً تعامل  توان دریافت کهمی
تصویری همواره  گیری از حواس مختلفی برپایه بهرهریادگی

خردساالن  ان خصوصاًمطلوب و به یادماندنی در ذهن مخاطب
  .(Woods, 2002)گذارد برجای می

نوجوانان و جوانان گروه دیگری از مخاطبان هستند که به سبب 
ابعاد ن تکوی واهمیت ویژه سنین نوجوانی در تاثیرپذیری از محیط 

 آموزش آنای برخوردارند. عالوه بر از اهمیت ویژهشان شخصیتی
 Bell er)ت اساثرگذارتر  وحشباغ طیعلوم به نوجوانان در مح

al., 2009) . یعلم اتیادب میموضوع در مورد انتقال مفاه نیاکه 
 ,.Moss et al) کندیمپیدا ق اصدبه طور خاص م یستیزتنوع

2015; Gusset et al., 2014) . ،در ایاالت متحده آمریکا
های سنی نوجوانان و جوانان برای گروه (92)وحش سنت لوییسباغ

 سنتوحش برنامه داوطلبانه نوجوانان باغای با عنوان طرح ویژه
 آموزش یهافرصتبا فراهم آوردن  طراحی کرده تا (92)لوییس
ا حفاظت مرتبط ب علوم زمینه یادگیری گستره متنوعی از ،یمشارکت

( 2211و همکاران ) (99)مطالعه کادبک را برای آنان فراهم سازد.
ی و علم یریادگی یهافرصتچنین مشارکت در  نشان داد
ز امرتبط با طبیعت و حفاظت مشاغل داشتن عالقه به  ،مشارکتی

 ,.Cuddeback et al) کنددر بزرگسالی تقویت میحیوانات را 

انگلستان  چستر وحشباغ وحش درحیات قهرمان پروژه .(2019
(Brooks et al., 2018) ،تغییرات مترجمان جوان داوطلبان پروژه 

 الیفرنیاک ایالت در سوسالیتو دریایی پستانداران اقلیمی در مرکز
 در مدرسه از خارج درس و برنامه (Ratner, 2018)آمریکا 

بعضی دیگر  (Viet, 2018) سایگون شناسی گیاه باغ و وحشباغ
با همکاری  های موفق آموزشی داوطلبانه که زیر نظر/از پروژه

ها وحشو ترویجی باغ های علمی، آموزشی، پژوهشیبخش
زان آموها دانشچنین در بسیاری از این پروژه. هماندصورت گرفته

ی به یک حام را کم کنند و تبدیل آموزند تا ردپای کربن خودمی
 (.Peters, 2018)زیست شوند واقعی محیط

هر چند دهند. گروه دیگر مخاطبان را بزرگساالن تشکیل می
ظر محرز به ن این گروهزیستی بر ممکن است تاثیر آموزش محیط

 ها و ابزارهابخشی به روشوعاما تن (Falk et al., 2007) برسد
بر میزان تاثیرگزاری آن خواهد افزود. آموزش به بزرگساالن که 

در زمینه اقتصادی و چه سایر  بیشترین جمعیت موثر جامعه را چه
ن بر نحوه بینش، توادهند، میهای اجتماعی تشکیل میزمینه

اثیر ت نگرش و کنش کل جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم
در قالب داوطلبان و اعضای بگذارد. بزرگساالن آموزش دیده 

توانند پس از گذراندن نهاد میهای مردمها و سازمانکانون
که زیست شبو سفیر دوستدار محیط زم به عنوان مربیهای الدوره

مند را توسعه دهند. این فعالیت بسترساز توسعه فردی افراد دغدغه
چنین . هم(1910برومند و طباطبایی یزدی، ) دو اجتماعی خواهد بو
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چه در نظیر آن (91)های مشارکتیوحشامکان تحقق ایده باغ
آموزش به  به وقوع پیوسته است، (91)وحش بریستل انگلستانباغ

 کند. را تسهیل می این گروه از مخاطبان
 سالمندان، معلولین و بیمارانوحش را گروه آخر از مخاطبان باغ

 های متعددینیازها و محدودیت با این افراد که دهند.تشکیل می
ضور حقات به طور کلی از در بسیاری اوکه به همین سبب مواجهند 

فضاها،  بازطراحی. در این راستا مانندمحروم میوحش باغ در
ها به نحوی که برای افرادی با نیازهای مسیرها و سایر زیرساخت

ژه متناسب های ویبینی برنامهو پیش ویژه نیز قابل استفاده باشند
مثال  به عنوانبسیار موثر خواهد بود.  با شرایط و نیازهای این گروه

 وحشری امکان رفتن افراد به باغاگر به هر دلیلی همچون بیما
های اتاق صورت مجازی وحش را بهتوان باغمیسر نشد، می

بیماران، سالمندان و یا سایر افراد دچار محدودیت برد. کسانی که 
 و احساس اضطراببه سبب بیماری دچار دردهای فیریولوژیکی، 

 یتوانند در فرآیند درمان خصوصا برای بازیاباند، میکسالت شده
 واناتیکمک ح ن بهدرماهایی همچون روحی از تکنیک

(AAT)(91) ن وحش سباغالمللی د. تیم بیننرببهره ب (91)عتیطب و
اندازی کانالی حرکتی خالقانه با راهدر  همین راستا در (90)گوید

وحش به همراه تلویزیونی اقدام به پخش زنده اتفاقات باغ
های جذاب برای کودکان ای از مستندها و مصاحبهمجموعه

شتابد ها بها کرد تا با این اقدام به کمک آنبستری در بیمارستان
اقدامی در . (Marshall, 2018) شان شودو باعث بازیابی روحیه

اگر شما به » در کمپین (91)وحش ساوپاولو برزیلباغ مربیان دیگر
برای آموزش  « (12)آیدوحش به نزد شما میآیید، باغوحش نمیباغ

ت و گف ی سالمندان رفتند و بههاسالمندان به خانه زیستمحیط
  .da Silveira Rancura et al., 2018)) ها پرداختندبا آن گو

 
 گیری بحث و نتیجه

 یمشارکت تیریمد یکردهایبه رو یباور جد ،قبل از دوره معاصر
 یعلل تباه رامونیپ یمعموالً آگاه گرید یوجود نداشت، از سو

ردم م جهیاندک بود؛ درنت یو تبعات آن درجوامع شهر یشناختبوم
 یریگمیجهت مشارکت در امر تصم یو رغبت یمنددغدغه ،یآگاه

مجنونیان و ) نداشتند یشهر یستیزطیدر امور مح یو همکار
توجه به تمام ابعاد  یخیتار یامروز هنگامه (.1919همکاران، 

رو  از ایناوست.  یشناختبوم تیهو انسان معاصر خصوصاً یوجود
 آموزش ریتاث ییدر بازشناسا موضوع نیپرداختن به ا تیاهم

 احساس شناختی از یک سو و تاثیرزیست بر هویت بوممحیط
 یشهروندان برا یفعال جمع یدر کنشگر یو تعلق شهر تیهو

 از سوی دیگر است ستیزطیبه مح دنیبهبود بخش
(Thomashow Manzo & Perkins, 2006; Chapin et al., 

شهروند تربیت و  (11)یشناختتحقق آرمان شهر بوم یبرا .(2015
 تیو ترب میاز آموزش که همواره ابزار کارآمد تعل دیبا (12)یشناختبوم

 أو منش سازدیمردم را آگاه م ،بشر بوده است، بهره جست. آموزش
قبل از  ، در تمام مراحل،آنان است. شهروندان آگاه یتوانمندساز

 یبعد نظارت ، همچنین درعمل نیح ،یسازمیدر مرحله تصم ،اقدام
 (.1910)الهیجانیان،  مشارکت فعال دارند

 تیهو نیو تکو یمشارکت مردم یهم الزمه ستیزطیآموزش مح
 است ف آناهدیکی از اشهروندان است و هم  یشناختبوم

(Könczey & Czippán. 2019; Walton & Jones. 2018.) 
محور و تجربه یمستمر، کاربست یهاارائه آموزشبنابراین 

عالوه بر تحقق مدیریت مشارکتی به توسعه  یستیزطیمح
ردم و م ت،یمردم با حاکممتقابل  یوندهایو پ یاجتماع یهاهیسرما
 و دبرومن) کندیم کمک دارتریپا یساختن شهر یدر راستا ،با هم

 تیهوتقویت در حقیقت (. 1911 ،یدریح؛ 1910 ،یزدی ییطباطبا
شهروندان الزمه تحقق  داریپا یهاینیبو جهان یشناختبوم

  (.Meloni et al., 2019) است رادایم توسعه پایدار شهریپا
بروز توسعه گسترده شهرها و بحران هویت شهری در کنار 

که  یمیاقل راتییهمچون تغ یستیزطیمح یجهان یهابحران
اض و انقر هاستگاهیاز ز یاریو تکه تکه شدن بس یموجب نابود

شده  (Powell et al., 2019) یستیتنوع ز یهاگسترده گونه
طبیعی، های تاریخ نهادهایی همچون موزه است، باعث شده

هایی برای تجربه طبیعت، به عنوان محل هاها و آکواریوموحشباغ
ها، ارتباط تنگاتنگ با تنوع زیستی و حفاظت سیستماتیک از آن

 & DJ Case) شوند یدیوارد مرحله جدآفرینی کنند و نقش

Associates, 2017.) 

ی از مکان ،از میانه قرن هجدهم تا به امروز هاوحشسیر تاریخی باغ
های شدند تا مجموعهها نگهداری میکه صرفا حیوانات در آن

را ر هایی آشکااند تفاوتهای چندجانبه پیدا کردهمدرن که کاربری
 .Loisel, 1912; Stevens & McAlister) ددهننمایش می

2003; Mazur, 2001). به  وحشبه هر روی، جایگاه کنونی باغ
حائز اهمیت و دارای در دل شهرها  عتیطب کیاز کی برشعنوان 

 Sampaio et)ابعاد آموزشی، پژوهشی، تفرجی و حفاظتی است 

al., 2020.) 



 121 امیرعلی برومند(و  )فاطمه طباطبایی یزدی شهروندان یشناختبوم تیبر هو هاوحش باغ ریتاث یبررس

های ، گزارشای، اسنادغور در منابع کتابخانهپژوهش حاضر با 
ردهای تر از کارکتر و روشن، دقیقبهتر یفهمالمللی به دنبال بین

اختی شنهویت بوموحش در راستای تکوین آموزشی و ترویجی باغ
ها ادامه . در این راستا ابتدا تا حد اشباع نظری بررسیبودشهروندان 

یافت، سپس با تحلیل مبانی سعی شد تا پاسخ سوال پژوهش 
 .شفاف گردد

 یستیزطیآموزش مححاضر حاکی از آن است که مطالعه نتایج 
 یهاوشر قیبا تلف تواندیم وحشباغ در ستهیبر تجربه ز یمبتن

 یشناختبوم تیهو نیدر تکو میرمستقیو غ میتجربه مستق
ی از شناسدر این راستا مخاطبکند.  فایا سازنده یقششهروندان ن

ای برخوردار است؛ بنابراین در جریان پژوهش اهمیت ویژه
، «نوجوانان و جوانان»، «کودکان»مخاطبان به چهار دسته 

د و به تقسیم شدن« سالمندان، معلولین و بیماران»و « بزرگساالن»
 یک پرداخته شد.هر تفصیل به الزامات 

 گذران شهری بامدیران و سیاست شودمیدر پایان پیشنهاد 
 یکاف یو اختصاص فضا مدون یزیربرنامه، یکپارچه رویکردی

هم راستا با گاردیکال و  گاننگارند. کند تیرا حما هاوحشباغ
و  یعلم ئتیه یاعضا ذبج با ند( معتقد2210همکارانش)
ها، احداث مجموعه نیدر ا زیستآموزش محیط کارشناسان
 ینره ،یخالقانه و متنوع فرهنگ یفضاها گریو د ، موزهپژوهشکده

 هاوحشباغ یافزارو سخت یافزارنرم یهارساختیبر ز یو آموزش
 جی را ری و تفحفاظتی، ، پژوهشیآموزشتوسعه بستر  و ندیافزابی

 (.Garcia et al., 2018)زمان مهیا سازند به صورت هم
 امروزه به عنوانوحش ردشگری باغگچنین با توجه به این که هم

ه شود کمی گردشگری در نظر گرفته یهال از مدلقای مستگونه
 یشهر یدارتوسعه پاو  میمستق ریو غ میمستق داریپا ییزابه اشتغال

 ;Bueddefeld & Van Winkle, 2018) کنندمیکمک 

Mason, 2007; Catibog-Sinha, 2008; Mason, 2000; 

Wang, 2019; Reiser, 2017) با در  شودمیپیشنهاد ؛
رویکردهای نو و خالقانه که به هرچه پویاتر شدن این گرفتن پیش

 Mallavarapu)مک کند، همچون برگزاری نمایشگاه مجموعه ک

& Taglialatela. 2019; Syrowicz, 2018)،  تئاتر، اکران
 ,.Mellish et al., 2019; Zavaran-Hosseini et al) مستند

2018; Spooner et al., 2019) برایهای جانبی و دیگر برنامه 
بکوشند. برگزاری این قبیل وحش تر کردن فضای باغجذاب
یادگیری و درک مفاهیم  ها عالوه بر فراهم آوری فرصتبرنامه

حفاظتی، کسب تجربه طبیعت، برقراری رابطه عاطفی با حیوانات، 

دشگری توسعه گر شناختی شهروندان وتکوین هویت بوم
 وثر است. م نیز شهری یابی به توسعه پایداریتزیستی در دستنوع

 

 هایادداشت
روسو نیز در این زمینه در خور توجه  «تربیت در طبیعت»نظریه  .1

چنین در نظریه پویایی هوش گارنر نیز به هوش است. هم
 گرا پرداخته شده است.طبیعت

2. Nature in Self (INS) scale 
3. Dutcher et al. 
4. connectivity with nature 
5. Nisbett et al. 

6. nature relatedness 
7. Davis et al. 

8. Commitment to nature 
9. Kals et al. 
10. Emotional affinity with nature 
11. Brugger et al. 
12. disposition to connect with nature 
13. Self 

14. Schmieder 
15. William Stapes 
16. Four important functions (research, 

conservation, education, entertainment) 
17. Zoological garden  
18. Conservation centre 
19. Association of Zoos and Aquariums (US) 
20. Zoo and Aquarium Association (Australia, 

New Zealand and the South Pacific) 
21. European Association of Zoos and Aquaria 
22. British and Irish Association of Zoos and 

Aquariums 
23. South East Asian Zoos Association 
24. African Association of Zoos and Aquaria 
25. Dewey  
26. Nap 

27. Steamon 

28. Lanclot 

29. U.S. Environmental Protection Agency 
30. Zoo conservation education  
31. Saint Louis Zoo 
32. Saint Louis Zoo’s teen volunteer program 
33. Cuddeback et al. 

34. Participatory Zoo  
35. Bristol Zoo Gardens, 
36. Animal Assisted Therapy 
37. Nature Assisted Therapy 

38. San Diego Zoo Global team 
39. São Paulo Zoo, Brazil 
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40. Campaign: “If you cannot go to the zoo? The 

zoo will come to you! “ 
41. Ecocity 

42. Ecocitizen 
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