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 چکیده
 یمایشیپ-توصیفی کمی و روش پژوهش این پژوهشرویکرد . بود مدرسه سبز در مدارسهای مولفهمیزان کاربست بررسی هدف این پژوهش 

گیری با روش نمونه نفر از آنان 100نفر بودند که  212به تعداد  شهرستان زرقانابتدایی  معلمان مدارس همه تحقیقاین  جامعه آماری .بود
 (Islamieh et اسالمیه و همکاران مدرسه سبزهای مولفهپرسشنامه  ،هاداده آوریابزار جمعانتخاب شدند.  آماری عنوان نمونهه ای بطبقه

(al., 2019  های شاخص ها بر اساسآمد. تحلیل دادهبه دست  12/3و پایایی آن به روش آلفای کرانباخ  تاییدبود که روایی آن توسط محققان
طراحی و معماری، استفاده از های مولفهکاربست  زانیم اصلی پژوهش نشان داد کههای انجام گردید. یافته t توصیفی و آزمون آماریآمار 

حد  در مدارس کمتر از مدیریت پسماند و خرید سبزو  مصرفالگوی تجدید پذیر، اصالح های انرژیدر مدیریت انرژی، استفاده از  فناوری
 د.نتا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داراما  ؛ها کمی باالتر از حد متوسط استمولفه ولی میانگین میزان کاربست سایر  ،است متوسط
س با تر مدارشبا کمک آموزش و پرورش یک برنامه عملیاتی جهت انطباق بیزیست محیطشود نهادهای دست اندرکار آموزش می پیشنهاد

 مدارس سبز طراحی کنند.
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 سرآغاز
یک واقعیت مهم در سراسر دنیا است که در  زیستیمحیطمسائل 

جامعه معاصر، مورد توجه جدی و در دستور کار جهان قرار گرفته 
است؛ زیرا این محیط، نه تنها در بُعد ملی بلکه در بُعد جهانی نیز، 

ها تاثیر قابل توجهی بر کمیّت و کیفیت زندگی آدمی در تمام سیاره
ویداد مهم که توجه به یک ر (Vestena& Piske, 2017). دارد

را در سطح جهانی مورد توجه قرار داد، زیستی محیطمسایل 
گزارش مراقبت از آینده ما بود که به عنوان گزارش بروندلند از آن 

در این گزارش، بیداری جهانی برای حفظ منابع زمین  ؛شودمی یاد
ی راتر، نه تنها باز طریق تغییر رفتار ما به پایدارتر و مسئوالنه

جمعیت امروز جهان بلکه برای نسل آینده، فراخوانده شده است. 
 هابرای مقابله با چالشمشترک یک برنامه اقدام  مهم مستلزماین 

م ها، ها و اکوسیستدر جمعیت و منابع انسانی، امنیت غذایی، گونه
در پاسخ به  Blewitt, 2008).) انرژی، صنعت و شهرنشینی است

 جهان، اتحادیهزیست محیطهای پیشرو سازمانندلند، وگزارش بر
لل سازمان مزیست محیطبین المللی حفاظت از طبیعت برنامه 

در گزارش خود استراتژی جدیدی  و صندوق جهانی طبیعت متحد
را برای زندگی پایدار با عنوان مراقبت از زمین پیشنهاد داده اند. 

 رای زندگیاین استراتژی شامل ترویج پیروی از اخالق جدید ب
انتقال اصول کلی است. این اصول  و پایدار و حمایت از کاربست

 است (زیستیمحیطمربوط به احترام و مراقبت از طبیعت )پایداری 
غییر ت ،حفظ تنوع زیستی ،کیفیت زندگی انسان و عبارتند از:

حمایت از جوامع برای مراقبت از  ،زیستیمحیطهای شیوه
های ملی که توسعه و حفاظت چارچوبخود و داشتن زیست محیط

در این هنگام  (Akman& Alago, 2017).  کندمی را یکپارچه
بود که توجه به آموزش برای برنامه ریزی جهت پایداری 

های مختلف مورد توجه قرار گرفت. در سازمان زیستیمحیط
هم چنین اجالس زمین که  طوری که بعد از گزارش بروندلند وبه

را معرفی کرد، انواع مختلف « زش برای توسعه پایدارآمو»اصطالح 
صندوق ، اصطالحات دیگر از جمله آموزش برای زندگی پایدار

سازمان ملل و اتحادیه بین زیست محیطجهانی طبیعت، برنامه 
آموزش  ،آموزش برای پایداری المللی حفاظت از محیط زیست،

برای پایداری، آموزش زیستی محیطآموزش  ،برای آینده پایدار
 ,Fien& Tilbury)  و آموزش توسعه استفاده شدزیست محیط

سسات آموزشی خود را ؤاز مای در این بین تعداد فزاینده .(2002
مدارس سبز معرفی نمودند و هدف آنها حرکت درجهت توسعه 

، دهه آموزش 2332پایدار بود. به طوری که سازمان ملل در سال 
 الزم برایهای یکپارچگی اصول، ارزش ها و شیوهپایدار را با هدف 

ملی معیارهای الزم را های توسعه پایدار معرفی نمود و کمسیون
 ( ,Tripathi برای آموزش توسعه پایدار در مدارس تعیین نمودند

مختلفی برای های اخیر برنامههای . در ایران طی سال2015)
دار اجتماعی، به اجرا در آمده  اولویتمهم و زیستی محیطآموزش 

 زیستمحیطتوسعه کشور به بحث آموزش های است. در برنامه
 زیستمحیط، در رابطه با مختلفیهای و ماده ه استپرداخته شد

به مقوله ارتقای  هادر این برنامه. ه استبه تصویب رسید
های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ آگاهی
له از جمدار اولویتگذار و های اثرو با تاکید بر گروهت زیسمحیط

در همین راستا سازمان حفاظت ؛ آموزش و پرورش اشاره شده است
ه را تهی هاماده های اجرایی مربوط به ایننامهمحیط زیست، آیین

 ه استها ابالغ نمودها و سازمانو تصویب و به کلیه وزارتخانه
(Fazeli & Ekdloo, 2009) . 

دهه از آموزش توسعه پایدار و تغییر در اصول، امروزه با گذشت چند 
د شومی های توسعه پایدار در مدارس سبز، مشاهدهها و شیوهارزش

به دلیل رشد روزافزون جمعیت و استفاده  زیستیمحیطمشکالت 
شور ای در جهان و در کرویه بشر از منابع طبیعی به طور فزآیندهبی

گسترش است؛ به طوری که از عصر کنونی با عنوان ما در حال 
 & Grear).  شودمی نام برده« عصر بحران زیست محیطی»

Grant 2015)ی این معضالت موجود، ریشه از طرفی بخش عمده
در فقدان آگاهی الزم و ضعف فرهنگی در زمینه ارتباط انسان و 

لذا  شود؛می طبیعت دارد و در واقع نوعی مشکل فرهنگی محسوب
نیازمند عزم ملی و بین المللی برای سیاست گذاری در حوزه 

 و فرهنگ سازی آن بیش از پیش نمایانزیستی محیطآموزش 
گردد. الزمه سیاست گذاری در این امر، نیاز به آموزش و می
 سازی دارد که مهمترین رکن آموزش در جوامع مدارسآگاه
ا میزان کاربست باشند، این مهم هر چند محقق شده است، اممی

آن بخوبی روشن نشده است، که الزمه این کار های مولفهابعاد و 
است تا بتوان بر اساس ای انجام مطالعاتی در سطح ملی و منطقه

ریزی پیامدهای آن پرداخت. هم گذاری و برنامهنتایج به سیاست
با توجه به فرهنگ غنی اسالمی و تصریح اصل پنجاهم چنین 

و توجه به آن در اسناد باال زیست محیطحفاظت  قانون اساسی در
های مولفهدستی آموزش و پرورش، آموزش یکی از مؤثرترین 

تأثیرگذار بر توسعه پایدار هر کشور است، که مدارس سبز با توجه 
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توانند داشته می در این امرای به کارکردهای خود نقش بالقوه
های افزایش آگاهی باشند، لذا انجام مطالعاتی که بتواند در جهت

. این باشدمی واقع شود، ضروریموثر در سطح کالن زیستی محیط
تواند اهمیت کاربردی داشته باشد که بتواند میزان می مهم زمانی
آموزشی را مورد های مدرسه سبز در محیطهای مولفهکاربست 

آمده برای مدیران و به دست بررسی قرار داد و بر اساس نتایج 
موزشی این فرصت را فراهم نمود تا نسبت به کاربست رهبران آ

مدرسه سبز، قدم بردارند و برای ارتقای سطح کیفیت های مولفه
ها و نیازهای آموزش و یادگیری این مدارس بر اساس بحران

ریزی نمود. بر این اساس پیش روی کشور، برنامهزیستی محیط
ررسی میزان همه جانبه به بای الزم و ضروری است تا مطالعه

مدرسه سبز در مدارس ایران به خصوص های مولفهکاربست 
ن انجام آزیستی محیطشهرستان زرقان با توجه به بافت فرهنگی و 

درسه مهای مولفهلذا این پژوهش به بررسی میزان کاربست  ،گیرد
 پردازد.می سبز در مدارس شهرستان زرقان

 

 روش پژوهش

و از نظر روش و چگونگی  تحقیق حاضر از جهت هدف کاربردی
جامعه  .پیمایشی است-های مورد نیاز توصیفیبه دست آوردن داده

مدارس ابتدایی شهرستان  معلمان یدر این پژوهش همهآماری 
نفر  31 نفر بود که از این تعداد 212بود. حجم جامعه آماری  زرقان
حجم نمونه  .نفر مربی بهداشتی بودند 31نفر معلم و  210مدیر، 
گیری نفر تعیین شد که طبق نمونه 100 جدول مورگانطبق 
نفر از بین  122نفر از اعضای نمونه از بین مدیران،  22ای طبقه

زار ابنفر از بین مربیان بهداشت انتخاب گردیدند.  22معلمان و 
 مدرسه سبزهای مولفهها در این پژوهش پرسشنامه گردآوری داده

. این )بود Islamieh et al., ) 2019 اسالمیه و همکاران
عبارتند از: آن  هامولفه  که دارد سؤال 33و مولفه  1پرسشنامه 

کیفیت محیطی مدرسه، آموزش پایدار،  طراحی و معماری،

زیست، استفاده از فناوری در مدیریت مشارکت مدرسه با محیط
 الگویهای تجدیدپذیر، اصالح گیری از انرژیبهره مصرف انرژی،

مدیریت پسماند و خرید سبز، شهروند دوستدار  گرایی،مصرف
لیکرت ف طیگویی به سؤاالت پرسشنامه . شیوه پاسخمحیط زیست

زیاد بوده است، به عبارتی ارزش کم تا خیلیاز خیلیای گزینه 2
باشد می 2زیاد برابر تا خیلی 1کم برابر ها به ترتیب از خیلیگزینه

و تقسیم آن بر تعداد مولفه های هر کردن ارزش گویهکه با جمع 
روایی پرسشنامه  .حاصل شده استمولفه های آن، نمره هر گویه

به روش  (Islamieh etal., 2019).توسط طراحان پرسشنامه 
و پایایی آن از طریق کاپای کوهن  محتوایی مورد تایید تحلیل

رای بمورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. در این پژوهش نیز 
نفر از متخصصان در زمینه  12تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار 

ل کقرار گرفت که این متخصصان روایی زیست محیطآموزش 
 پایایی مورد تایید قرار دادند.را  هامولفهو تک تک  پرسشنامه
به  12/3 از طریق آلفای کرونباخنیز در این پژوهش  پرسشنامه

ک برای ت الزم به ذکر است که ضریب آلفای کرانباخ آمد.دست 
حاسبه شد و ضریب آلفای مصورت جداگانه ه ب نیز هامولفه تک 

تجزیه  آمد.به دست  12/3تا  40/3 ها بینمولفه تک تک  کرانباخ
 tآمار توصیفی و آزمون آماری های اساس شاخصها بر تحلیل دادهو 

 انجام گردید.
 

  های پژوهشیافته

از حد متوسط در مدارس کمتر  مدرسه سبزهای میانگین مولفه
. برای بررسی امکان تعمیم این میانگین به جامعه آماری از است

ای استفاده گردید که با توجه به مقدار تی نمونهتک  tآزمون 
(400/2- =t) باشد، می 32/3سطح معناداری آن که کمتر از  و

در مدارس  مدرسه سبزهای میانگین مولفهتوان گفت که می
 ل)جدو کمتر از حد متوسط استطور معناداری به شهرستان زرقان

1.) 
 

 در مدارس  مدرسه سبزهای مولفهمیزان کاربست ای برای تعیین تک نمونه tنتایج آزمون : (1)جدول 
 سطح معناداری t درجه آزادی تفاوت میانگین انحراف استاندارد میانگین هامولفه 

 332/3 -400/2 102 -304/3 20/3 12/2 مدرسه سبزهای مولفه

 
است  20/2برابر میانگین طراحی نمای مدرسه با الهام از طبیعت

و  P<3331/3) باشدمی که به طور معناداری کمتر از حد متوسط
210/0- =t توجه به محل و موقعیت مکانی ساختمان (؛ میانگین

و به طور ناچیزی بیشتر از حد متوسط است،  31/3برایر  مدرسه
و  P>32/3باشد )ولی از نظر آماری این تفاوت معنادار نمی

312/3 =t 13/2رابر ب بازدر نظر گرفتن فضای باز و نیمه(؛ میانگین 
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و کمتر از حد متوسط است، ولی از نظر آماری این تفاوت معنادار 
 کل مولفه میانگین  (؛t= -242/1و  P>32/3باشد )نمی

و به طور معناداری کمتر از حد  42/2و معماری برابر طراحی 
طراحی و بنابراین  (.t= -301/0و  P<3331/3باشد )متوسط می

به طور معناداری کمتر از حد معماری در مدارس شهرستان زرقان 
 (.2)جدول  متوسط با طراحی و معماری مدرسه سبز انطباق دارد

 

 با میانگین فرضی طراحی و معماری در مدارس شهرستان زرقانمیزان های مولفه میانگین مقایسه: (2)جدول 
 سطح معناداری t درجه آزادی تفاوت میانگین انحراف استاندارد میانگین سؤال

 333/3 -210/0 102 -00/3 13/3 20/2 طراحی نمای مدرسه با الهام از طبیعت

 124/3 312/3 102 31/3 40/3 31/3 توجه به محل و موقعیت مکانی ساختمان مدرسه

 230/3 -242/1 102 -313/3 11/3 13/2 بازدر نظر گرفتن فضای باز و نیمه

 333/3 -301/0 102 -302/3 24/3 42/2 کل

 

و به طور معناداری  03/3ی برابر ستیزطیمح میانگین توسعه سواد
(؛ میانگین t= 031/0و  P<3331/3باشد )بیشتر از حد متوسط می

و به طور ناچیزی بیشتر از  32/3برایر  زیستیدرک اخالق محیط
د باشحد متوسط است، ولی از نظر آماری این تفاوت معنادار نمی

(32/3<P  014/3و =t ؛ میانگین)یاهیو تغذ یبهداشت یرفتارها 
و بطور معناداری بیشتر از حد متوسط است  13/3برابر  سالم

(3331/3>P  00/13و =t؛)  رابر ب دارآموزش پایکل مولفه میانگین
باشد و به طور معناداری بیشتر از حد متوسط می 20/3

(3331/3>P  400/4و =t.) یبنابراین میزان کاربست مولفه 
بیشتر از حد متوسط  آموزش پایدار در مدارس شهرستان زرقان

 (.3است )جدول 

 

 با میانگین فرضی  آموزش پایدار در مدارس شهرستان زرقانهای مولفه میانگین ی: مقایسه(3)جدول 
 سطح معناداری t درجه آزادی تفاوت میانگین انحراف استاندارد میانگین سؤال

 333/3 031/0 102 03/3 23/1 03/3 زیستیمحیطتوسعه سواد 

 234/3 014/3 102 32/3 13/1 32/3 زیستیمحیطدرک اخالق 

 333/3 00/13 102 10/3 13/3 13/3 سالم یاهیو تغذ یبهداشت یرفتارها

 333/3 400/4 102 304/3 44/3 20/3 آموزش پایدارمولفه کل 

 

و  24/3برابر  میانگین تهویه مناسب در کل فضای داخلی مدرسه
و  P<3331/3باشد )می به طور معناداری بیشتر از حد متوسط

401/0 =t طور و به 00/2برایر  آکوستیک کنترل(؛ میانگین
(؛ t= -202/4و  P<3331/3معناداری کمتر از حد متوسط است )

و  31/3برابر  های نورگیرفضا با طراحی پنجره روشناییمیانگین 
و  P<3331/3به طور معنادرای بیشتر از حد متوسط است )

112/2 =tدر مدارس کیفیت محیطی مدرسهکل میانگین  (؛ 
 و به طور ناچیزی بیشتر از حد متوسط 31/3شهرستان زرقان برابر 

 (.t= 032/3و  P>32/3باشد، ولی از نظر آماری معنادار نیست )می
ا شهرستان زرقان در حد متوسط برس اکیفیت محیطی مدبنابراین 

 (.0کیفیت محیطی مدرسه سبز انطباق دارد )جدول

 

 با میانگین فرضی زرقان کیفیت محیطی در مدارس شهرستانمولفه میانگین  : مقایسه(4)جدول 
 سطح معناداری t درجه آزادی تفاوت میانگین انحراف استاندارد میانگین سؤال

 333/3 401/0 102 24/3 43/3 24/3 مناسب در کل فضای داخلی مدرسه یتهویه

 333/3 -202/4 102 -20/3 12/3 00/2 آکوستیک کنترل

 333/3 112/2 102 11/3 44/3 31/3 های نورگیرفضا با طراحی پنجره روشنایی

 040/3 032/3 102 331/3 21/3 31/3 کیفیت محیطی مدرسهمولفه کل 
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 زیست با همکاری و مشارکت دانشسازی محیطمیانگین پاک
اشد بو به طور معناداری بیشتر از حد متوسط می 31/3برابر  آموزان

(3331/3>P  003/0و =t ؛ میانگین)سوز کردن سرویس و گاز
و به طور ناچیزی بیشتر از حد  31/3برابر  خودروهای مدرسه

باشد متوسط است، ولی از نظر آماری این تفاوت معنادار نمی
(32/3<P  230/1و =t ؛ میانگین) کاشت نهال در محوطه مدرسه

طور معناداری بیشتر از حد و به 14/3برابر  آموزانبا همکاری دانش
 مشارکتکل مولفه میانگین  (؛t= 222/2و  P<32/3متوسط است )

طور معناداری بیشتر از حد و به 11/3برابر زیست مدرسه با محیط
ان صورت کلی، میز(.بهt= 324/3و  P<331/3باشد )می متوسط

زیست در مدارس با محیطمدرسه مشارکت  یکاربست مولفه
 (.2شود )جدول بیشتر از حد متوسط اجرا میشهرستان زرقان 

 

 با میانگین فرضی  در مدارس شهرستان زرقانزیست محیطمشارکت مدرسه با مولفه  : مقایسه میانگین(5) جدول

 سؤال
انحراف  میانگین

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین

درجه 

 آزادی
t 

سطح 

 معناداری

 333/3 003/0 102 31/3 44/3 31/3 آموزان با همکاری و مشارکت دانشزیست محیطسازی پاک

 221/3 230/1 102 31/3 10/3 31/3 سوز کردن سرویس و خودروهای مدرسهگاز

 322/3 222/2 102 14/3 14/3 14/3 آموزانکاشت نهال در محوطه مدرسه با همکاری دانش

 331/3 324/3 102 322/3 41/3 11/3 زیستمشارکت مدرسه با محیطمولفه کل

 

 های اجتماعی در سیستم اداریمیانگین استفاده از ایمیل و شبکه
باشد طور معناداری بیشتر از حد متوسط میو به 34/0برابر 

(3331/3>P  22/21و =t ؛ میانگین)ها و آنالین بودن آموزش
طور معناداری کمتر از و به 10/1برابر  های والدین با مدرسهتعامل

استفاده از (؛ میانگین t= -01/11و  P<3331/3حد متوسط است )
و بطور معناداری کمتر از حد  14/2برابر  گرهای هوشمندحس

بومی سازی (؛ میانگین t= -104/4و  P<3331/3متوسط است )

طور معناداری کمتر از حد و به 32/2برابر  آموزیطرح تبلت دانش
کل مولفه میانگین  (؛t= -033/13و  P<3331/3متوسط است )

طور معناداری کمتر از و به 00/2برابر  فناوری در مدیریت انرژی
بنابراین میزان  (.t= -414/0و  P<3331/3باشد )حد متوسط می

مدارس شهرستان کاربست مولفه فناوری در مدیریت انرژی در 
 (.0کمتر از متوسط است )جدول  زرقان

 

 فناوری در مدیریت انرژی در مولفه میانگین  برای مقایسهای نمونهتک t: نتایج آزمون (6)دول ج

 با میانگین فرضی  مدارس شهرستان زرقان

 میانگین سؤال
انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین

درجه 

 آزادی
t 

P-Value 
 سطح معناداری

 333/3 22/21 102 30/1 42/3 34/0 های اجتماعی در سیستم اداریاستفاده از ایمیل و شبکه

 333/3 -01/11 102 -30/1 04/1 10/1 های والدین با مدرسهتعاملها و آنالین بودن آموزش

 333/3 -104/4 102 -42/3 14/1 14/2 گرهای هوشمنداستفاده از حس

 333/3 -033/13 102 -14/3 11/1 32/2 آموزیبومی سازی طرح تبلت دانش

 333/3 -414/0 102 -/32 04/3 00/2 فناوری در مدیریت انرژیمولفه کل 

 
رابر ب میانگین تامین برق مدرسه با استفاده از انرژی خورشیدی

 P<3331/3باشد)طور معناداری کمتر از حد متوسط میو به 03/2
رابر ب تصفیه سیستم فاضالب مدرسه(؛ میانگین t= -132/4و 
(؛ t= -01/411و  P>32/3کمتر از حد متوسط است ) 10/2

 41/2ر براب های سبز در مدرسهاستفاده از آب باران و سقفمیانگین 

کل میانگین (؛ t= -030/1و  P>32/3کمتر از حد متوسط است )
طور معناداری و به 40/2برابر  فناوری در مدیریت انرژیمولفه 

بنابراین  (.t= -442/2و  P<3331/3باشد )کمتر از حد متوسط می
های تجدیدپذیر در مدارس شهرستان انرژیمیزان کاربست مولفه 

 (.4کمتر از متوسط است )جدول  زرقان
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 با میانگین فرضی  های تجدید پذیر در مدارس شهرستان زرقانانرژیمولفه  : مقایسه میانگین(7)جدول 

 میانگین سؤال
انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین

درجه 

 آزادی
t 

سطح 

 معناداری

 333/3 -133/4 102 -24/3 11/3 03/2 تامین برق مدرسه با استفاده از انرژی خورشیدی

 011/3 -411/3 102 -32/3 40/3 10/2 تصفیه سیستم فاضالب مدرسه

 123/3 -030/1 102 -13/3 12/3 41/2 های سبز در مدرسهاستفاده از آب باران و سقف

 333/3 -442/2 102 302/3 20/3 40/2 های تجدیدپذیرانرژیگیری از بهرهمولفه کل

 

و  20/2برابر  میانگین مدیریت بهینه مصرف انرژی آب، برق و گاز
و  P<3331/3باشد )می کمتر از حد متوسط به طور معناداری

202/2- =t کاهش مصرف تولیدات پالستیکی یکبار (؛ میانگین
و به طور معناداری کمتر از حد متوسط است  00/2برابر  مصرف

(3331/3>P  000/0و- =t ؛ میانگین) استفاده مجدد از چیزهایی
و بطور معناداری کمتر  20/2برابر  که قابلیت استفاده مجدد دارند

به (؛ میانگین t= -111/4و  P<3331/3از حد متوسط است )
و بطور  20/2برابر  ینسرنشحداقل رساندن استفاده از خوردو تک

(؛ t= -104/0و  P<3331/3معناداری کمتر از حد متوسط است )
و  04/2برابر  نظارت مستمر شیرآالت جهت عدم نشتیمیانگین 

و  P<3331/3طور معناداری کمتر از حد متوسط است )به
104/13- =tمصرفاصالح  الگوهایهای کل مولفهمیانگین  (؛ 

طور معناداری کمتر از و به 22/2رابر سازی مصرف انرژی(ب)بهینه
مدارس بنابراین  (.t= -102/12و  P<31/3باشد )حد متوسط می

 اصالح الگوهایهای کمتر از حد متوسط مولفهشهرستان زرقان 
 (.4 )جدول کنندرا اجرا می سازی مصرف انرژی()بهینه مصرف

 

 )بهینه سازی مصرف انرژی(مصرفاصالح  الگوهای لفهومیانگین م مقایسه: (8)جدول 

 با میانگین فرضی در مدارس شهرستان زرقان

 میانگین سؤال
انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین

درجه 

 آزادی
t 

سطح 

 معناداری

 333/3 -202/2 102 -02/3 31/1 22/2 مدیریت بهینه مصرف انرژی آب، برق و گاز

 333/3 -000/0 102 -00/3 41/3 20/2 پالستیکی یکبار مصرف کاهش مصرف تولیدات

 333/3 -111/4 102 -20/3 40/3 00/2 استفاده مجدد از چیزهایی که قابلیت استفاده مجدد دارند

 333/3 -011/0 102 -00/3 42/3 20/2 سرنشینبه حداقل رساندن استفاده از خوردو تک

 333/3 -104/13 102 -21/3 02/3 04/2 نظارت مستمر شیرآالت جهت عدم نشتی

 333/3 -102/12 102 334/3 21/3 22/2  گراییاصالح الگوی مصرفمولفه کل 
 

و  34/2برابر  های تر از خشکمیانگین اجرای طرح تفکیک زباله
و  P<3331/3باشد )طور معناداری کمتر از حد متوسط میبه

411/10- =t 22/2ر براب خرید متعادل و متناسب با نیاز(؛ میانگین 
و  P<3331/3طور معناداری کمتر از حد متوسط است )و به
021/0- =t مبادله، فروش و یا اهدای وسایل غیرقابل (؛ میانگین

طور معناداری کمتر از حد و به 20/2برابر  استفاده به افراد دیگر
های کل مولفهمیانگین  (؛t= -041/0و  P<3331/3متوسط است )

طور معناداری کمتر از و به 04/2برابر  مدیریت پسماند و خرید سبز
بطور کلی،  (.t= -014/12و  P<3331/3باشد )حد متوسط می

 های الگویکمتر از حد متوسط مولفهمدارس شهرستان زرقان 
 (.1کنند )جدول را اجرا میمدیریت پسماند و خرید سبز 

رابر ب وحش، صید و شکارحیات قوانین و مقررات میانگین رعایت
 P<3331/3) باشدمی طور معناداری بیشتر از حد متوسطو به 04/3
ا، زدایی )جنگل، دریمبارزه با منابع طبیعی(؛ میانگین t= 441/4و 

طور معناداری بیشتر از حد متوسط است و به 00/3برابر  کوه(
(3331/3>P  044/4و =t ؛ میانگین) عدم خشونت با حیوانات

طور معناداری بیشتر از حد و به 03/3برابر  )دوستی با حیوانات(
کل مولفه میانگین (؛ t= 432/0و  P<3331/3متوسط است )

طور معناداری و به 00/3دوستی با طبیعت و حیات وحش برابر 
بطورکلی،  (.t= 312/1و  P<3331/3باشد )بیشتر از حد متوسط می

بیشتر از حد متوسط دانش آموزان را به ستان زرقان مدارس شهر
 (.13دهند )جدول وحش سوق میسمت دوستی با طبیعت و حیات
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 مدیریت پسماند و خرید سبز در مدارس شهرستان زرقان الگویهای مولفه: مقایسه (9)جدول 

 میانگین سؤال
انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین
 t درجه آزادی

سطح 

 معناداری

 333/3 -411/10 102 -03/3 20/3 34/2 های تر از خشکاجرای طرح تفکیک زباله

 333/3 -031/0 102 -04/3 10/3 22/2 خرید متعادل و متناسب با نیاز

مبادله، فروش و یا اهدای وسایل غیرقابل استفاده به )با( 
 افراد دیگر

22/2 41/3 02/3- 102 041/0- 333/3 

 333/3 -014/12 102 301/3 23/3 04/2 مدیریت پسماند و خرید سبز

 

 در مدارس شهرستان زرقان دوستی با طبیعت و حیات وحشمولفه  ی: مقایسه(11)جدول 

 میانگین سؤال
انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین
 t درجه آزادی

سطح 

 معناداری

 333/3 441/4 102 04/3 14/3 04/3 صید و شکاروحش، حیات رعایت قوانین و مقررات

 333/3 044/4 102 00/3 12/3 00/3 زدایی )جنگل، دریا، کوه(مبارزه با منابع طبیعی

 333/3 432/0 102 01/3 10/1 03/3 عدم خشونت با حیوانات )دوستی با حیوانات(

 333/3 312/1 102 304/3 44/3 00/3 دوستی با طبیعت و حیات وحش

 

 گیرینتیجه

نمای  طراحیمولفه میزان کاربست  میانگین ها نشان داد کهیافته
به طور معناداری در مدارس شهرستان  مدرسه با الهام از طبیعت

توجه به محل و باشد؛ میانگین می زرقان کمتر از حد متوسط
به طور ناچیزی بیشتر از حد  موقعیت مکانی ساختمان مدرسه

تفاوتی  ازبدر نظر گرفتن فضای باز و نیمهمتوسط است؛ میانگین 
و معماری به طور طراحی مولفه میانگین  با حد متوسط ندارد؛

بطور کلی میزان تطابق  باشد.می معناداری کمتر از حد متوسط
طراحی و معماری مدارس با ابعاد مدرسه سبز کمتر از حد متوسط 

مختلف از جمله  هایپژوهش این نتایج در حالی است که ت.اس
میبودی و  (Islamieh et al., 2019) پژوهش اسالمیه و همکاران

طراحی و معماری مدرسه  (Maybodi et al., 2015)  و همکاران
در تبیین این یافته  دانند.می مدرسه سبز های مهمرا از شاخص

بنا به قدمت ساخت مدارس در شهرستان  که توان بیان کردمی
و عدم برنامه ریزی مشخص از طرف مسئوالن در طراحی زرقان 

و ساخت مدارس، احتماالً باعث این نتایج شده است، زیرا انتظار 
 رازیستی محیط مشکالت سبز مدرسه ساختمان رود، یکمی

ا و ب دهد افزایش را مدرسه یک ذینفعان بهزیستی ،داده کاهش
  کند. فراهم دانش آموزان برای را سالم هایمحیط باال کارایی

 کارگیری همیزان بتجزیه و تحلیل داده ها بیانگر این نکته بود که 
به طور معناداری  در مدارسزیستی محیطتوسعه سواد  یمولفه 

 یستیزمحیطدرک اخالق باشد؛ میانگین می بیشتر از حد متوسط
 یرفتارهاطور ناچیزی بیشتر از حد متوسط است، میانگین به

طور معناداری بیشتر از حد متوسط به سالم یاهیو تغذ یبهداشت
 به طور معناداری بیشتر از آموزش پایدار یمولفه میانگین  است؛

آموزش پایدار در مدارس  یمولفه  کلی،بطورباشد؛ حد متوسط می
همسو  این یافته شود.متوسط اجرا میبیشتر از حد شهرستان زرقان 

 Islamieh et) با نتایج مطالعات دیگر است، اسالمیه و همکاران

al., 2019) را مهمترین شاخص مدارس سبز  آموزش پایدار
 ،دارمنظور از آموزش پاییافته باید گفت این  در تبیین دانند،می

برای زیست محیطهایی است که در حوزه حفظ و بقای آموزش
استفاده نسل فعلی و آتی باشد و سه سطح دانش، نگرش و 

ن ، هم چنیآموزان تقویت کندرا در دانش زیستیمحیطرفتارهای 
 استناد به دیدگاه نظری با (Islamieh et al., 2019) اسالمیه
موفقیت مدرسه  کند کهمی بیان (Chambers, 2012) چامبرز

بر اساس مطالب زیست طمحیسبز، در سطح اولیه، آگاهی درباره 
هم پیوسته، یکنواخت و قابل فهم در کلیه سطوح تحصیلی است به

وزشی های آمو برای استفاده بهینه از محیط مدرسه بایستی برنامه
ها، ها، موزهوحش ها، باغدر خصوص استفاده بهینه از پارک

اکید مورد تزیستی محیطهای گل و گیاه و آموزش اخالق نمایشگاه
قرار گیرد. چرا که بسیاری از مشکالت محیط زیستی، ریشه در 
فقدان آگاهی و ضعف اخالقی در ارتباط بین رفتار انسان و طبیعت 
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این احتمال وجود دارد که در جامعه مورد نظر در  بنابراین دارد.
 در مدارس شهرستان زرقان،آموزش پایدار  یمولفه توجه به 

ر شدن ببرای چیره زیستیمحیط اخالق و نگفره اولویت آموزش
و دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای عمل  زیستیمحیطهای چالش

ورد توجه م های فعلی و آتی، نسبت به نسلزیستیمحیطبه اخالق 
رود که در مدارس شهرستان می لذا این انتظار قرار گرفته باشد.

، درک اخالق محیطی و زیستیتوجه به سواد محیط زرقان
آموزان نمودن دانشبا سهیم وای سالم رفتارهای بهداشتی و تغذیه

تغییر رژیم غذایی آنها و تشویق به  موجب در تولید مواد ارگانیک
شده باشد که احتماالً اجرای کاربست استفاده از سبک غذای سالم 

ه در مدارس شهرستان زرقان را موجب شدآموزش پایدار  یمولفه 
 است. 
ان میز میانگینمربوط به این پرسش نشان داد که  یهایافته

ر د مناسب در کل فضای داخلی مدرسه یتهویه یمولفه کاربست 
 مدارس شهرستان زرقان به طور معناداری بیشتر از حد متوسط

حد  به طور معناداری کمتر از آکوستیک کنترلباشد؛ میانگین می
 ورگیرهای نفضا با طراحی پنجره روشناییمتوسط است؛ میانگین 

میانگین کیفیت  طور معنادرای بیشتر از حد متوسط است؛به
 رطور ناچیزی بیشتدر مدارس شهرستان زرقان به محیطی مدرسه
 رساکیفیت محیطی مد طور کلی،هو ب باشدمی از حد متوسط

کیفیت محیطی مدرسه مولفه شهرستان زرقان در حد متوسط با 
این یافته با نتایج مطالعات دیگر همسویی دارد.  انطباق دارد.سبز 

 یندر ب(Islamieh et al., 2019)  در مطالعه اسالمیه و همکاران
دوم رتبه  در مدرسه یطیمح یفیتسبز، ک مدارس یهامولفه
 Manassas) مدرسه ابتدایی پارک ماناساسقرار دارد؛  هامولفه

Park Elementary School, 2018) تهویه مناسب در کل م ه
، یرهای نورگروشنایی فضا با طراحی پنجره، فضای داخلی مدرسه

دانند. در تبیین این می رساکیفیت محیطی مدرا از عناصر مهم 
توان گفت در مدارس شهرستان زرقان به احتمال زیاد به یافته می

ا با فض روشنایی، فضای داخلی مدرسهتهویه مناسب در کل  عناصر

از نظر ارثمن  توجه شده است، زیرا های نورگیرطراحی پنجره
(Earthman, 2015) تهویه درس،  کالس به طبیعی نور ورود

روشنایی فضا با طراحی و  مناسب در کل فضای داخلی مدرسه
های قابل توجه کیفیت محیطی از شاخص های نورگیرپنجره

 ت محیطیکیفی باشد، که باعث انطباق با معیارهایمی مدارس
حس آرامش و سرزندگی شود و نقش مهمی در مدارس سبز می

کیفیت باالی هوای ساختمان در دارد؛ هم چنین آموزان دانش
ظ تر باشند. حفشود کودکان سالم و سازندهمدارس سبز سبب می

تهویه و درجه حرارت مناسب در کالس درس پیشرفت تحصیلی 
، بنابراین توجه به این معیارها در بخشدآموزان را بهبود میدانش
از  باشد و بایستی بیشمی کیفیت محیطی مدارس ضروریمولفه 

پیش در مدارس شهرستان زرقان مورد توجه قرار گیرد. اما از نظر 
که کمتر از حد متوسط در مدارس  آکوستیک کنترلعنصر 

 ارثمنپژوهش شود، این یافته با نتایج می شهرستان اجرا

(Earthman, 2015) و اسالمیه  (Islamieh etal., 2019)  که
 توانایی در عمیقی آکوستیکی تاثیر و بصری هایکیفیت ندمعتقد

دارد، همسویی ندارد. لذا از این نظر هم باید  آموزاندانش یادگیری

 زانمی در مهمی نقش آکوستیک مناسب فضاهای آموزشیگفت 
 بازتاب و طنین که درسی هایکالس. دارد آموزان دانش یادگیری

 از مناسبی درک آموزاندانش شودمی باعث باشدمی زیاد صدا

که در مدارس شهرستان زرقان کمتر از  باشند نداشته مطالب
 متوسط به آن توجه شده است.

سازی پاکمولفه میزان استفاده از طبق نتایج پژوهش، 
به طور معناداری  آموزانبا همکاری و مشارکت دانشزیست محیط

و  سوز کردن سرویسگازباشد؛ میانگین می بیشتر از حد متوسط
به طور ناچیزی بیشتر از حد متوسط است؛  خودروهای مدرسه

 آموزانکاشت نهال در محوطه مدرسه با همکاری دانشمیانگین 
شارکت ممولفه میانگین  طور معناداری بیشتر از حد متوسط است؛به

 طور معناداری بیشتر از حد متوسطبهزیست محیطمدرسه با 
با سه مدرمشارکت  یمولفه  میزان کاربست طور کلیهب باشد،می

بیشتر از حد متوسط اجرا در مدارس شهرستان زرقان زیست محیط
این یافته همسو با مطالعات دیگر است که یکی از  شود.می

در یست زمحیطمشارکت مدرسه با معیارهای مدرسه سبز را 
 مدرسه ابتدایی پارک ماناساسدر اند. دانسته مدارس

((Manassas Park Elementary School, 2018  و اسالمیه
تأکید شده مولفه ، بر این (Islamieh etal., 2019) و همکاران

توان گفت این یافته دور از انتظار نبوده است، است. از این نظر می
 افزایش ،(Malkay, 2017) کیمک با استناد به گفتهزیرا 

 سهمدر مزیت عنوان به زیستیمحیط امور در آموزاندانش مشارکت
 مراهه به جامعه افراد برای را بهتری پذیریزیست متقابال سبز،
آورد و هم چنین این احتمال وجود دارد که در مدارس شهرستان می
آموزان در حفاظت از مشارکت دادن مدرسه، والدین و دانشقان زر
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که تحقق این امر  گردد،می در حد مطلوبی اجرازیست محیط
 ایمشاوره هایگروهو  اولیاء و مربیان ایجاد شوراها، انجمن احتماالً

های از دیگر فعالیتمدارس شهرستان رزقان بوده است. در 
کاشت نهال در محوطه مدرسه با ، مشارکتی در مدارس سبز

آموزان است و این مدارس با آموزش عملی پیرامون همکاری دانش
و اتکا به فرهنگ هفته درختکاری در کاشت دانه و مراقبت از آن 

کشورمان و بافت محیطی شهرستان، به احتمال زیاد مدارس 
 اند، این الگو را در دانش آموزان نهادینهشهرستان زرقان توانسته

یستی زمهم جهت داشتن محیط شیوه کرد کهباید اذعان نمایند. لذا 
آموزان سالم، امن و پایدار، مشارکت دادن مدرسه، والدین و دانش

که تحقق این امر نیازمند ایجاد باشد میزیست محیطدر حفاظت از 
ت که با ای در مدرسه اسهای مشاورهها و تشکلشوراها، انجمن

رسه مشارکت مد نظرتوان گفت در جامعه موردمی توجه با این یافته
 بیشتر از متوسط اجرا شده است. زیست محیطبا 

ن استفاده نگیمیابود که این مطالعه این نکته یکی از نتایج دیگر 
 مدارس شهرستان های اجتماعی در سیستم اداریاز ایمیل و شبکه

 باشد؛ میانگینمی زرقان به طور معناداری بیشتر از حد متوسط
به طور  های والدین با مدرسهها و تعاملآنالین بودن آموزش

گرهای استفاده از حسمعناداری کمتر از حد متوسط است؛ میانگین 
ومی ببه طور معناداری کمتر از حد متوسط است؛ میانگین  هوشمند

به طور معناداری کمتر از حد متوسط  آموزیسازی طرح تبلت دانش
 به طور معناداری فناوری در مدیریت انرژیمولفه ن میانگی است؛

 مدارس شهرستان زرقانباشد، بنابراین می کمتر از حد متوسط
این  د.کنناستفاده میاز فناوری در مدیریت انرژی کمتر از متوسط 

 انرژی فناوری در مدیریتیافته با نتایج مطالعات دیگر که استفاده 
همسویی ندارد )از جمله  اند،را در مدارس گزارش کرده

Manassas Park Elementary School, 2018; López-

Alcarria etal. 2017خاطر عدم وجود زیر ه(، این مهم احتماالً ب
واند تساختارهای فنی و فناوری باشد که در اکثر مدارس ایران می

که های شبترین کمکمهمباشد. زیرا که مولفه چالشی برای این 
ز و جلوگیری ازیست محیطرنت، کمک به حفاظت از جهانی اینت

 هایگیری از ایمیل و اپلیکیشنهدر رفت انرژی از طریق بهره
ترین مموجود در ابزارهای همراه است. مدارس سبز، که مه

ای دازهاناستفاده بیتأکید بر شان کاهش مصرف انرژی است، هدف
از  کارکنان دارند واز اینترنت در فرآیند آموزش، تعامل با والدین و 

ها و ارتباطات این طریق نه تنها به سهولت در برقراری نشست

اد نمایند؛ بلکه از ایجدوسویه بین والدین و کادر مدرسه کمک می
های ناشی از ترافیک شهری، استفاده از کاغذ، به هدر رفتن آلودگی

جلوگیری  غیره ها ونام در کالسهایی مثل ثبتزمان، هزینه
 طرح سازیبومی» و «هوشمند گرهایاستفاده از حس»ند. کنمی

های دیگری هستند که به کمک شاخص «آموزیدانش «تبلت»
، گیرند. به عنوان مثالفناوری در مدارس سبز مورد استفاده قرار می

ها و لوازمی که سبز استرالیا، برای خاموش کردن چراغ در مدارس
 یادآوری کننده در نظر گرفته شدهم یدر حال استفاده نیستند، عال

  .است
مولفه ی کارگیره ب میانگین یافته دیگر این تحقیق این بود که

در مدارس  تامین برق مدرسه با استفاده از انرژی خورشیدی
؛ باشدمی شهرستان زرقان به طور معناداری کمتر از حد متوسط

ط است؛ کمتر از حد متوس تصفیه سیستم فاضالب مدرسهمیانگین 
ر از کمت های سبز در مدرسهاستفاده از آب باران و سقفمیانگین 

ه طور ب فناوری در مدیریت انرژیمولفه میانگین حد متوسط است؛ 
ان مدارس شهرستبنابراین  باشد،معناداری کمتر از حد متوسط می

 نند.کاستفاده میپذیر تجدیدهای از انرژیکمتر از متوسط زرقان 
رق تامین ب پذیر در مدرسه سبز مرتبط باهای تجدیدیژانرمولفه 

 تصفیه سیستم فاضالب، مدرسه با استفاده از انرژی خورشیدی
است.  های سبز در مدرسهاستفاده از آب باران و سقفو  مدرسه

انرژی تجدیدپذیر که به جهت اهمیت باالی آن در سالم نگهداشتن 
شهرت دارد، انرژی است که از منابع به انرژی پاک زیست محیط

تجدیدپذیر طبیعی همچون نور خورشید، باد، باران، سیل و امواج 
و در مطالعات دیگر بر  (Islamieh et al., 2019) آیددست میبه

کید شده است و بیشتر از متوسط بوده است، از این نظر این اآن ت
-باشد. از جمله این مطالعات لوپزیافته ناهمسو با این مطالعات می

مدرسه سبز (، (López-Alcarria et al., 2017الکاریا و همکاران 
از که  U.S. Green Building Council, 2018)) امریکا
برخورداری آن از سیستم مدیریت  این مدارسهای ویژگی

هزار گالن آب را تمیز کرده و امکان استفاده 33فاضالبی که روزانه 
حال این مدرسه، کند، است و در عیندوباره از آن را فراهم می

در تبیین باید  .ها از آب باران استدارای بام سبز حذف آالینده
 خاطر ناکارآمدیدر جامعه مورد نظر احتماالً بکه این یافته  گفت،

ی در مدارس و عدم بودجه کافی و ضعف ژانر از در مدیریت استفاده
 اشد. این در حالیبمی های تجدید پذیرانرژیدر مدیریت استفاده 

هایی که دارد، بیشترین سهم را واسطه آموزش مدرسه بهاست که 
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، این در حالی داردبر عهده در ارتقای فرهنگ بهینه مصرف انرژی 
های تجدید انرژیای برای مدیریت که در ایران هنوز برنامهاست 
اند تهتوانسناند تدوین نشده است و اگر هم به آن توجه نموده پذیر

که  به این نکته هم توجه نمود یدها را عملیاتی نمایند، بااین برنامه
امروزه با گذشت چند دهه از آموزش توسعه پایدار و تغییر در اصول، 

ود شتوسعه پایدار در مدارس سبز، مشاهده میهای ها و شیوهارزش 
به دلیل رشد روزافزون جمعیت و استفاده زیستی محیطمشکالت 

در جهان و در ای بی رویه بشر از منابع طبیعی به طور فزآینده
کشور ما در حال گسترش است؛ به طوری که از عصر کنونی با 

 (Grear شودمی ردهنام ب« عصر بحران زیست محیطی»عنوان 

et al., 2015) ، شاید همین امر موجب شده که مدارس شهرستان
 ند. استفاده نمایپذیر های تجدیداز انرژیقان کمتر از حد متوسط، زر

مدرسه سبز مدیریت بهینه انرژی است که نتایج های مولفهیکی از 
 مدیریت بهینه مصرف انرژی آب، برق و گازتحقیق نشان داد که 

 طور معناداری در مدارس شهرستان زرقان کمتر از حد متوسطبه
 کاهش مصرف تولیدات پالستیکی یکبار مصرفباشد؛ میانگین می

جدد استفاده مبه طور معناداری کمتر از حد متوسط است؛ میانگین 
ر طور معناداری کمتبه از چیزهایی که قابلیت استفاده مجدد دارند

حداقل رساندن استفاده از خوردو  بهاز حد متوسط است؛ میانگین 
طور معناداری کمتر از حد متوسط است؛ میانگین به سرنشینتک

به طور معناداری کمتر  نظارت مستمر شیرآالت جهت عدم نشتی
 مصرفاصالح  الگوهایمولفه میانگین  از حد متوسط است؛

 طور معناداری کمتر از حد متوسطسازی مصرف انرژی( به)بهینه
کمتر از حد متوسط مدارس شهرستان زرقان بنابراین  باشد.می

را اجرا  سازی مصرف انرژی()بهینه مصرفاصالح  الگوهای
ه سازی مصرف انرژی، ببهینهدر این ارتباط باید گفت  کنند.می

 از استفاده و وری انرژیها، بهرهها و شیوهمعنی تغییر عادت
 دتش باعث انرژی حد از بیش مصرف. است تجدیدپذیر هایانرژی

 در بآ کمبود بحران و زمین شدن گرم زیست،محیط در آالیندگی
جویی در مصرف انرژی نیازمند آموزش در صرفهشود. می کشور

مدرسه است و طراحی مدرسه سبز، بخش مهمی در آموزش پایدار 
که در  است و این مهم از حقوق کودکان در مقوله آموزش است

از این نظر  جامعه مورد نظر کمتر از حد متوسط اجرا شده است.
این یافته به طور مستقیم و غیر مستقیم ناهمسو با مطالعات دیگر 

 Manassas Parkاز جمله، )هم ذکر گردیده است است که در فوق

Elementary School, 2018 López-Alcarria et al., 

اعی و مشکالت اجتم تفایستی گ، در تبیین این یافته ب(;2017
 در مدارس های آموزش محیط زیستفرهنگی از مهم ترین چالش

 (Birjandi و همکاران بیرجندیدر این ارتباط روند. می به شمار

(et al., 2015  های برای اثربخشی دوره ها و برنامهمعتقدند که
فاده باید است ،آموزش محیط زیست در قبال نیازها و شرایط کشور

از فناوری، گنجاندن آموزش محیط زیست در دروس و ساعات 
 های عملی و خارجها، فعالیتبرنامه درسی رسمی، برگزاری کارگاه

گیرند. در نهایت برای توسعه پایدار،  از کالس مورد تاکید قرار
، تشکیل و و مدرسه کالساز استفاده از آموزش باز و خارج 

ی مردم نهاد آموزش محیط زیست، برپایی هاسازی سازمانفعال
های مناسب، افزایش همایش وکارگاه، استفاده از فناوری و رسانه

 هو ارای زیستمشارکت و مسوولیت پذیری در حفاظت از محیط
 الگوهای مصرف متناسب با فرهنگ و محیط زندگی الزامی

)بهینه مصرفاصالح  الگوهایباشد. هم چنین عدم توجه به می
در خانواده احتماالً نقش مهمی در این  مصرف انرژی( سازی
 ، در برنامه درسی مدارس سبز کاناداها داشته است، زیرا یافته
تعریف و یست زمحیطاز حفاظت اده در نقش خانوو یی اگرفمصر

 های پالستیکی ودر رابطه با مصرف کیسه .گنجانده شده است
ربی که بر های آب یکبارمصرف با توجه به آثار مخبطری
را به  دانش آموزانمدارس سبز، ها و خانوادهزیست دارند، محیط

دهند. مدارس ای و قمقمه آب سوق میهای پارچهاستفاده از کیسه
ت های بازیافآموزان درباره شیوههای عملی به دانشسبز، با آموزش

زباله خواهند توانست الگوی مدیریت و مصرف صحیح از منابع 
مدارس  در ؛ که این امرآموزان نهادینه کننددانش طبیعی را در

 شود.کمتر از حد متوسط اجرا میشهرستان زرقان 
حقیق این ت افتد؛ نتایجمی در مدرسه سبز تفکیک زباله ها اتفاق

به طور  های تر از خشکاجرای طرح تفکیک زباله نشان داد که
د؛ باشمی کمتر از حد متوسطدر مدارس شهرستان زرقان معناداری 
از  به طور معناداری کمتر خرید متعادل و متناسب با نیازمیانگین 

مبادله، فروش و یا اهدای وسایل حد متوسط است؛ میانگین 
 به طور معناداری کمتر از حد متوسط غیرقابل استفاده به افراد دیگر

عناداری به طور م مدیریت پسماند و خرید سبزمولفه میانگین است؛ 
مدارس شهرستان زرقان باشد، بنابراین می متوسط کمتر از حد

را را اجمدیریت پسماند و خرید سبز  کمتر از حد متوسط الگوی
 از جمله)این یافته ناهمسو با نتایج مطالعات دیگر است  کنند.می

UNESCO, 2019; Manassas Park Elementary 
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School, 2018; López-Alcarria etal., 2017;) در تبیین ،
توان گفت، یکی از معیارهایی که در اکثر مدارس سبز این یافته می

دعوت گیرد، مورد توجه قرار گرفته است و مورد آموزش قرار می
ها و از زباله محصول تولید است. به بازنگری در مفهوم زباله

بازیافت کاغذ، پالستیک و آلومینیوم را از اقدامات مهم مدارس سبز 
درسی این دوره کمتر مورد توجه در برنامه حتماالاند؛ که ابرشمرده 

قرار گرفته است و از نظر آموزشی هم این در جامعه موردنظر 
منظور از خرید ممکن است کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، 

متعادل و متناسب با نیاز یا همان خرید سبز، متوقف کردن خرید 
ز، داشتن تفکر خرید سبچه که به آن نیاز نداریم است. افراد با  آن

شوند یعنی افرادی که در زیست محسوب میدوستداران محیط
های مرتبط با بازار، تاثیر فرآیند ساخت و رفتار خرید و فعالیت

زیست بررسی کرده و سپس مصرف کاالها را بر اساس محیط
زیستی محیطداشتن نگرش و نگرانی ، گیرندتصمیم به خرید می

 (Akman یت و رفتار خرید سبز در افراد استاز عوامل موثر بر ن

& Alago, 2017) که این مهم در مدارس شهرستان زرقان ،
 کمتر از حد متوسط اجرا شده است.

 رعایت قوانین و در مدارس شهرستان زرقان، طبق نتایج تحقیق،
به طور معناداری بیشتر از حد  وحش، صید و شکارحیات مقررات
نگل، دریا، زدایی )جمبارزه با منابع طبیعیباشد؛ میانگین می متوسط

دم عبه طور معناداری بیشتر از حد متوسط است، میانگین  کوه(
ر از به طور معناداری بیشت خشونت با حیوانات )دوستی با حیوانات(

 دوستی با طبیعت و حیات وحشمولفه میانگین حد متوسط است؛ 
ارس مدبنابراین  باشد،می وسططور معناداری بیشتر از حد متبه

بیشتر از حد متوسط دانش آموزان را به سمت شهرستان زرقان 
 این یافته همسو دهند.دوستی با طبیعت و حیات وحش سوق می

 آموزان را بهبا نتایج مطالعات دیگر است که مدارس سبز، دانش
دهند، از جمله سمت دوستی با طبیعت و حیات وحش سوق می

(UNESCO, 2019; Manassas Park Elementary 

School, 2018; López-Alcarria etal., 2017 Birjandi, 

یعت دوست داشتن طبتوان گفت در تبیین این یافته می (.;2015
اما میزان این عالقه در افراد و  ،امری ذاتی و طبیعی است

، اما همواره در جوامع و فرهنگ های مختلف متفاوت استفرهنگ
تواند عاملی در از آن به خوبی یاد شده است، که خود میمختلف 

اجتماعی کودکان و ارتباط و دوستی آنان با طبیعت باشد،  هویت
ای و اهداف و محتوای برنامه درسی، این مهم با آموزش مدرسه

شود که دانش آموزان به سوی دوستی با طبیعت احتماالً سبب می
وجه به بافت فرهنگی جامعه مورد گام بردارند، بر این اساس با ت

ت تربیت فردی استواند باشد. زیرا نظر، این یافته دور از ذهن نمی
را  احترام بگذارد و خودزیستی محیطکه به قوانین و استانداردهای 

طور که برای خود حق حیات ها بداند و همانپایبند به رعایت آن
م اعزیست محیطگیرد، این حق را برای هر آنچه که در در نظر می

 . اکثر مدارسل شودیانات وجود دارد نیز قااز منابع طبیعی، حیو
 وانینق وحش،حیات برای کوچک اکوسیستمی کردن فراهم سبز، با

 توجیه آموزاندانش برای را شکار و صید وحش،حیات مقررات و
 ینا کانادا سبز مدارس درسی برنامه محتوای و رویکرد. کنندیم

 مثبت یهارفتار لفعا و عملی ربهطو باید زانموآنشدا که است
ان را یگرد و دخو سالمت وشت ابهد ویست زمحیط  حفظ جهت

این در  ند.زبیامورا ندگی سالم ی زهارتمهاو ند اربه نمایش بگذ
 Ontario اونتاریو وزارت آموزش با استناد به دیدگاهحالی است که 

Ministry of Education, 2018)) ترین ترین و اصلیمهم
دلیل ترویج نظارت بر  مزیت مدارس سبز آن است که به

آموزان به دوستی با طبیعت و و جذب دانشزیست محیط
توان نسبت به حفاظت از منابع طبیعی و کاهش وحش، میحیات

 این تحقیق با محدودیت بعدی امیدوار بود.های ضایعات برای نسل
ها و در تکمیل پرسشنامه هایی مانند عدم همکاری الزم مدارس

واختصاص وقت ناکافی از  ه آمار واقعی پیرامون معلمانیعدم ارا
شود پیشنهاد می رو بود.هکنندگان پرسشنامه روبسوی تکمیل

ش و زیست با کمک آموزدست اندرکار آموزش محیطهای نهاد
پرورش یک برنامه عملیاتی جهت انطباق مدارس با مدارس سبز 
طراحی کنند و در این مسیر از تجربیات مدارس مروج بهداشت و 

 مدارس دارای مربی بهداشت کمک بگیرند.
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the application of green schools’ components in schools. 

In this research, a descriptive-survey method was used. The statistical population was all primary 

school teachers in Zarghan (292 people) of whom 166 were selected by stratified sampling. The data 

collection tool was the questionnaire of Islamieh (Islamieh et al., 2019) whose validity was confirmed 

by researchers and its reliability was obtained by Cronbach's alpha method at 0.92. Data analysis was 

performed based on sample t-test and independent t-test. The main findings of the study showed that 

employment of design and architecture components, the use of technology in energy management, 

resorting to renewable energy, reform in consumption patterns, and waste management and green 

purchases in schools are below average. However, the average use of other components is slightly 

higher than the recommended mean level, but still far from the desired state. It is suggested that the 

institutions involved in environmental education try and adapt more with the green schools patterns, 

through proper training, design an action plans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: School, Green school, Elementary school 
 

 

 

 

 

 

 

*Corresponding author:  Email: bagherikerachi@gmail.com 


