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چکیده
از نظر هدف ،این پژوهش کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها ،دارای رویکرد آمیخته اکتشافی – متوالی
اکتشافی (کیفی  -کمّی) است .جامعه آماری در بخش کیفی ،خبرگان آشنا و مسلط بله ملدار سلب و در
بخش کمّی ،کطیه مدیران زن و مرد مدار دولتی و غیردولتی دوره ابتدایی آملوز و پلرور شلتر اتلران
بود( .)N=2681حجم نمونه در بخش کیفی با اشلباع نظلری ( )n=21و در بخلش کمّلی بلر اسلا فرملو
کوکران( )n=053برآورد شد .اب ار گردآوری دادهها در بخش کیفی ،مصاحبه به رو گروه کانونی و در بخش
کمّی ،پرسشنامه بر مبنای مقیا  5درجهای لیکرت بود .روایی مصاحبه با رو مثطثسلازی و پایلایی آن از
طریق کاپای کوهن( )K=3/427مورد ارزیابی و اایید قرار گرفت .روایی پرسشنامه از لحاظ منطقی(صلوری و
محتوایی) از طریق نظرسنجی از چند نفر از خبرگان ،روایی همﮕرا از طریق محاسبه  AVEو روایلی واگرا از
طریق محاسبه جذر  AVEبه اایید رسید .پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  α=3/678و از طریق بازآزمایی
 α=3/678بهدست آمد .برای اج یه و احطیل دادهها در بخش کیفی از ضریب کاپای کوهن و کدگذاری بلاز و
محوری و در بخش کمّی ،از آزمونهای  ،AVEجذر  AVEاستفاده شد .نتایج در بخش کیفی به شناسلایی
 0بُعد 8 ،مولفه و  03شاخص جتت «طراحی الﮕوی مفتومی مدار سب در ایران» انجامید .در بخش کمّی،
مشخص شد که مقادیر بهدست آمده در شاخص های براز مطابق با استانداردهای قابل قبو است و الﮕلوی
پژوهش از براز مناسبی برخوردار است.
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مقدمه

مسائل زیست محیطی یک واقعیت متم در سرااسر دنیا است کله در جامعله معاصلر ،ملورد
اوجه جدی و در دستور کار جتان قرار گرفته است؛ زیرا این محی  ،نه انتا در بُعد مطی بطکله در
بُعد جتانی نی  ،ااثیر قابل اوجتی بلر کمیّلت و کیفیلت زنلدگی آدملی در املام سلیارههلا دارد
( .)Vestena,2017:177در حا حاضر ،مشکالت زیستمحیطی بهدلیل رشد روزاف ون جمعیلت
و استفاده بیرویه بشر از منابع طبیعی بهطور ف آیندهای در جتلان گسلتر پیلدا کلرده اسلت.
وخامت اوضاع اا بدان حد است که از عصر کنونی با عنوان «عصر بحلرانهلای زیسلتمحیطلی»
( )Grear,2015:3که رهآورد مصیبتبار آن ایجاد مشکالای بس ب رگ برای ادامه حیلات انسلان
است ( )Lai, 2018:252نام برده میشود .عوامل متعددی در احقق ایلن فاجعله جتلانی دخیلل
هستند که از بین آنتا می اوان به گرم شدن کره زمین ،کاهش الیه اوزون ،اخریب منابع طبیعی،
جنﮕلزدایی ،بیابانزایی ،خشکسالی ،از بین بردن گونههای زنلده ،بیملاریهلای شلدید ناشلی از
بالیای زیست محیطی و بسیاری از مشکالت دیﮕر محی زیستی که از دهههلای گذشلته پدیلدار
شدهاند ،اشاره کرد (Türkmen, 2015:26؛ Akman, 2017:1؛ .)Alyaz, 2017:159
طبق اعریف ( Merriam-Webster )2018محی زیسلت مجموعلهای از عواملل فی یکلی،
شیمیایی و حیاای مانند آب ،هوا ،خاک و موجودات زنده است که با ااثیرات خلود ،شلکل ،بقلا و
طو عمر زندگانی موجودات زنده یک جامعله را اعیلین ملیکنلد .حفاتلت از ایلن محلی کله
سرمایهای عظیم برای نسلهای آینده است ،از اهداف اصطی اوسعه پایدار است که هملت و عل م
امام شتروندان یک جامعه را میططبد .مشارکت در حفظ و نﮕتداری از محلی زیسلت ،نیلاز بله
سواد زیست محیطی دارد .این نوع از سواد که از آن با عنوان سواد اکولوژیک نیل یلاد ملیشلود،
اوس ( Charles Roth )1968پدر سواد زیستمحیطی ،مطلر شلد ( )Öztürk,2016:54و وی
این نوع از سواد را به عنوان آگاهی و درک فرد از رابطه با مشکالت زیستمحیطی اعریلف کلرده
است ( .)Akman & Alagoz,2017:230سواد زیستمحیطی اوس سازمان جتانی  Unescoبه
عنوان دانش ،نﮕر و مشارکت فعا در محی زیست اعریف شده است .به اعتقاد  Unescoسواد
زیستمحیطی آموز عمطی پایهای برای همه مردم اسلت کله بلرای آنتلا دانلش ،متلارتهلا و
انﮕی ههای مقدماای را فراهم میکند اا بتوانند نیازهای زیستمحیطی خود را برطرف نموده و به
اوسعه پایدار کملک کننلد و بنلابراین ،ایلن سلواد ،سلوادی عمطلی و کلاربردی اطقلی ملیشلود
( .)Fidan,2016:5952سواد زیستمحیطی پیششلرطی اساسلی بلرای حفلظ و بتبلود کیفیلت
محی است ( )Spínola,2015:393و بر این اسا از افراد ملیخواهلد کله بلا عملل مسل والنه
اراباط بین طبیعت و ااثیرات انسانی روی طبیعت را درک کنند و متوجه پیچیدگیهای موجلود
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در سیستمهای طبیعی شوند و بر این مبنا ،سواد زیستمحیطی ،مستط م درک عمیلق و بنیلادی
نظامهای دنیای طبیعت ،درک رواب و اعامل(های) جتان زندگان و غیرزندگان و الوان برخلورد
معقو با مسایطی است که باید با شواهد عطمی و با اوجه به جنبههای اقتصلادی ،زیباشلناختی و
اخالقی محی زیست با آنتا روبرو شد (.)Eslamieh & Molaean, 2014: 2
مللرور مطالعللات حللاکی از آن اسللت کلله سللواد زیسللتمحیطللی نیللاز بلله آمللوز دارد
( )Tesfai,2016:5533زیرا انتا از طریق آموز میاوان سلط دانلش ،آگلاهی و متلارتهلای
دانش آموزان را در حفاتلت از محلی زیسلت افل ایش داد (James,2016:444؛ Yang,2016:2؛
Hsu,2016:1؛  )Lai,2018:252و چنانچه این آموز از کودکی شروع شود ،ملیاوانلد در فلرد
بهصورت امری عادی و قابلل درک درآملده و در برابلر حفاتلت از محلی زیسلت ،واکلنشهلای
معقوالنه نشان دهد ( .)Wilson,2011:8برای آموز اینﮕونه سواد ،مدارسی با عنلوان «مدرسله
سب » طراحی شده است .مدرسه سب که از آن با عنوان مدرسه طبیعت ،مدرسه جنﮕطی ،مدرسه
محی زیستی ،مدرسه پایدار نام برده ملیشلود (Eslamieh,2018a:1؛ Ontario Ministry Of
 )Education,2018:IIIو اساسا بر مدرسه سلازگار بلا محلی زیسلت دالللت دارد ،یلک برنامله
بینالمططی است که اوس  )1994( FEEراهاندازی شده و هدف ایلن برنامله کله در بلیش از 45
کشور از جمطه ایران مورد اجرا و بترهبرداری قرار گرفته ،باال بردن سلط دانلش ،نﮕلر و درک
دانش آموزان از مسائل زیست محیطی ،الﮕوی صحی فرهنگ و رفتار زیسلتمحیطلی و اوانمنلد
ساختن آنتا در یادگیری مس ولیت اجتماعی است که این امر با درگیلر کلردن دانلشآملوزان در
رویللدادهای مدرسللهای اافللام مللیافتللد (FEE,2017؛  .)Meiboudi,2018اساسللا ،دانللش
زیستمحیطی ،نﮕر مثبت و رفتار سازگار با محی زیست ،به عنوان سه نیاز اصطی آگلاهیهلای
زیست محیطی مطر است ( )Candan,2015:63که در مدار سب  ،مورد اوجله و ااکیلد قلرار
میگیرند.
طبق گ ار ( Ontario Ministry of Education )2018مدرسله سلب  ،مکلانی می اسلت
جتت صرفهجویی ،محافظت و حمایت از منابع طبیعی متم همچون آب و انرژی و بلهطلور کطلی
محی زیست .بهعبارای دیﮕر ،مدرسه سب  ،یک مدرسله سرشلار از انلرژی ،کارآملد و پرطرفلدار
است که میاواند برای محی زیست مفید و کامال اقتصادی و مقرون بهصرفه باشد و محلی هلای
یادگیری بتبود یافته را فراهم کند ( )2018( U.S. Green Building Council.):IIIمدرسه سب
را متشکل از چتار ستون معاف از مالیات ،استفاده از منابع پایدار ،ایجاد یک فضلای سلب سلالم،
آموز  ،یادگیری و اعامل دانسته است ( McKey )2017و ( Earthman )2015بلر ایلن باورنلد
که مدار سب بهعنوان مکانی یادگیرنده ،روند آموز و یادگیری را بتبود بخشیده ،به افل ایش
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مشارکت دانش آموزان ،آماده سازی آنتلا بلرای مشلاغل سلب آینلده ،کلاهش مشلکالت رفتلاری
انجامیده و اساسا یک اب ار مناسب برای یادگیری بلهشلمار ملیرونلد)2017( ، Sheras )2016( .
 Hodsonو( Kweon )2017نی طی مطالعلات خلود در حلوزه الاثیرات ملدا سلب  ،عمطکلرد
احصیطی دانشآموزان در اینﮕونه مدار را به دلیل کیفیت محیطی که دارنلد ،مططلوب گل ار
نمودهاند .بسیاری از طر ها و برنامههای آموزشی ثابت کردهاند که اگر دانشآملوزان و کارکنلان
بر اسا اهداف ملدار سلب آملوز داده شلوند ،مسل ولیتپلذیری در قبلا صلرفهجلویی و
محافظت از انرژی و منابع طبیعی به عنلوان رفتلاری نتادینله شلده در آنتلا بلاقی خواهلد مانلد
(Kopochinski, 2012:14؛  Eslamieh )2018a( .)Sims, 2012:17در پژوهشللی بللا عنللوان
«جایﮕاه مدار سب در اجرای اقتصاد مقاومتی» به این نتایج دست یافته است که مدار سلب
با اوجه به رویکرد آموزشیشان که اوجه به محی زیست در جتلت رسلیدن بله اوسلعه پایلدار
است ،نقش بیبدیل و قابل اوجتی در جتت کمک به اقتصاد مقاومتی در کشور دارند و میالوان
گفت مدار سب  ،با آموز دادن عمطی به دانشآموزان پیرامون ارز هر یک از عناصر طبیعی
و چﮕونﮕی نﮕتداری و حفاتت از آنتا ،کاشت دانه و مراقبت از آن ،شیوههلای بازیافلت زبالله و...
خواهند اوانست الﮕوی مدیریت و مصرف صحی از منلابع طبیعلی را در دانلشآملوزان نتادینله
نموده و این فرهنگ صحی استفاده را از طریق دانشآموزان به درون خانوادهها نی سوم دهند و
از این طریق ،اا حد بسیار زیادی بر احریمهای بینالمططی فایق آمده و اتدید احریم را به فرصت
ابدیل نمایند .طبق گفته ( Chan )2013مدرسه سب بهواسطه یادگیری متعتدانه و مسل والنهای
که از طریق طراحی امکانات مدرسه بر اسا دستﮕاههای روز معملاری و متندسلی ،شلیوههلا و
آموز های در نظر گرفته شده در برنامه درسی دانشآموزان ایجاد میکند ،آنتا را بلرای ابلدیل
شدن به شتروندانی جتانی و مس و آماده میکند اساسا امام دانشآموزان مستحق آملوز در
سط جتانی هستند ( )McKey,2017:2و مطابق با اسلناد آموزشلی نلوین در سلط جتلانی و
مطی ،یکی از اهداف عمده سیستم آموزشی حفاتت از محلی زیسلت در جتلت مصلرف پایلدار
است و مدار نیازمند اغییر در ساختار خود جتت ابدیل شلدن بله مدارسلی سلب بلا رویکلرد
زیستمحیطی هستند و راهاندازی و اجلرای ملدار سلب در کشلور نیل  ،نیازمنلد ارائله الﮕلو و
چتارچوبی منسجم ،سازمان یافته و دارای اعتبار است .بله خصلود در نظلام آملوز و پلرور
جمتوری اسالمی ایران که در متن سند چشمانداز بیست سلاله آن در سلا  2737ه .ایلران،
کشوری اوسعهیافته با جایﮕاه او اقتصادی ،عطمی و فناوری در سط منطقه ،با هویت اسالمی و
انقالبی ،التامبخش در جتان اسالم و با اعامل سازنده و موثر در روابل بلینالمطلل معرفلی شلده
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است و از سویی دیﮕر ،در سند نقشه جامع عطمی کشور ( )2010و سند احو بنیادین آملوز و
پرور ( )2011بر این مفتوم اساسی ااکید شده است که در جامعله فعطلی ،بلا ملدار سلنتی
نمیاوان دانشآموختﮕان را برای زندگی فردا آماده کرد و برای اینکه دانشآموختﮕانی دانا ،اوانلا
و متعتد در عرصههای داخطی و بلینالمططلی داشلته باشلیم نله انتلا نیازمنلد احلو در املامی
عرصههای اعطیم و اربیت هستیم؛ بطکه مفتوم مدرسله نیل نیازمنلد بلازاعریف و احلو اساسلی
است .مطابق با محورهای ارائه شده در برنامه اعالی مدیریت مدرسه نی  ،ملدار متعلالی هل اره
کنونی باید ایجاد فضلایی شلاداب بلا شلرای ایملن را بلرای پلرور و شلکوفایی اسلتعدادهای
دانشآموزان مورد اوجّه قرار داده و با آموز های عمطی خود ،حس مس ولیتپذیری و مشلارکت
فعاالنه در جامعه را در آنتا ایجاد و نتادینه کنند ( .)Mohebi,2015:49در عین حا  ،از اعتلدات
اخیر وزارت آموز و پرور (در همکاری با سازمان حفاتت محلی زیسلت) در جتلت اراقلا
کیفیت و کمّیت مطالب آموزشی محی زیستی در کتب درسی مقاطع مختطف احصیطی ،الدوین
فصطی به نام «سالمت زیست محیطی در کوریکولوم (که به عنوان یک برنامله آموزشلی طراحلی
شده اعریف شده است) جامع آموز سالمت در مدار » است .اما سوا آن اسلت کله در ایلن
شرای  ،از چه الﮕویی میاوان جتت ایجاد احو در مدار کشور بتلره گرفلت و در علین حلا
برای مدیران و رهبران آموزشی این فرصت را فراهم نملود الا نسلبت بله پیلادهسلازی و اجلرای
طر های نوین مدرسه ای ،قلدم بردارنلد و بلرای اراقلای سلط کیفیلت آملوز و یلادگیری در
مدار بر اسا بحرانها و نیازهای زیست محیطی پیش رو برنامهری ی نمایند .بلر ایلن اسلا
این پژوهش بر آن است اا به طراحی الﮕوی مفتومی مدار سب در ایران ،با ذکر این سوا کله
چه الﮕویی را میاوان برای مدار سب در ایران طراحی کرد؟ بپردازد.
روش پژوهش
از نظر هدف ،ایلن پلژوهش کلاربردی و از نظلر جملعآوری دادههلا ،دارای رویکلرد آمیختله
اکتشافی – متوالی اکتشافی (کیفی  -کمّی) است .جامعه آملاری بخلش کیفلی شلامل خبرگلان
آشنا و مسط به مدار سب است کله حلداقل بیشلتر از  5سلا در حلوزه آملوز  ،ملدیریت،
سیاستﮕذاری و مشاوره در حوزه محی زیست و مدار سب سوابقی داشتهانلد و یلا بله الالیف،
ارجمه و نﮕار کتاب ،رساله و مقاله پیرامون محی زیست و ملدار سلب پرداختلهانلد .رو
نمونهگیری در این بخش ،نمونهگیری هدفمند از نوع گطوله برفی بود و با استناد به دیدگاه نظری
( Strauss & Corbin )2008اا جایی ادامه پیدا کرد که پژوهشﮕر به «اشلباع نظلری» رسلید و
 21نفر احت مطالعه قرار گرفتند .برای جمعآوری دادههای ایلن بخلش از اکنیلک مصلاحبه بله
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رو گروه کانونی استفاده شد .برای اعیین روایی مصاحبه از رو «مثطلث سلازی» کله اوسل
( Creswell )2014برای مطالعات کیفی پیشنتاد شده استفاده شد .به این صورت که سوا های
مطر شده در مصاحبه از طریق در میلان گذاشلتن بلا  1فلرد خبلره در حلوزه ملدار سلب و
همچنین مطالعه ا وریها ،منابع اطالعاای و مستندات موجود مورد ارزیابی و اایید قلرار گرفلت.
برای اعیین پایایی مصاحبه انجام شده از  )K( Cohen's Kappa Coefficientمعروف به «کاپا»
استفاده شد و مطابق با ضریب اوافق به دست آمده  3/427در سط  3/35می ان اوافق بلین دو
خبره در این آزمون ،در حد «قابل مالحظه» بود و در نتیجله مصلاحبه صلورت گرفتله از پایلایی
قابل قبولی برخوردار است (جدو  .)2برای اج یه و احطیل دادهها در بخش کیفی ،بلا اوجله بله
رو انتخابی پژوهش (گروه کانونی) از فرآیند کدگذاری باز و محوری استفاده شد.
جدول  :1نتایج ضریب «کاپای کوهن»
اقاطع خبره  * 2خبره 1

ضریب کاپای کوهن

خبره 2

خبره
1

مخالف
موافق
جمع

شمار
شمار

انتظار

شمار
شمار

انتظار

شمار
شمار

انتظار

خیر

بطی

جمع

1

2

0

3/6

1/0

0

3

5

5

2/0

0/6

5

1

8

6

1

8

6

اعداد

6

درصد

233

ضریب اوافق

3/427

Sig

3/305

جامعه آماری در بخش کمّی شامل کطیه مدیران زن و مرد مدار دولتی و غیردولتلی دوره
ابتدایی مناطق 28گانه آموز و پرور شتر اتران در سا احصیطی  2088-84است که اعداد
کل آنتا  2681نفر ( 562زن از مدار دولتلی و  034زن از ملدار غیردولتلی و  831ملرد از
مدار دولتی و  041مرد از مدار غیردولتی) است .حجم نمونه بر اسلا فرملو «کلوکران»
 026نفر برآورد شد که با احتساب  23درصد اُفت ،اعداد  053نفر بهعنوان نمونه نتلایی انتخلاب
شد .برای نمونهگیری از رو اطفیقی شامل نمونهگیری اصلادفی خوشلهای و طبقلهای اسلتفاده
شد .برای این منظور ،ابتدا شتر اتران بر اسا خوشههلای جغرافیلایی بله پلنج جتلت شلما ،
جنوب ،شرم ،غلرب و مرکل اقسلیم و سلپس بلا در نظلر گلرفتن دو منطقله بلرای هلر جتلت
جغرافیایی ،اعداد  23منطقه که دارای مدار بیشتری بودنلد (منلاطق ،21 ،22 ،8 ،5 ،7 ،0 ،2
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 )26 ،25 ،27به صورت خوشهای انتخاب شدند .در نتایلت اعلداد  053نمونله ( 231نفلر زن از
مدار دولتی و  83نفر زن از مدار غیردولتی و  228نفر مرد از مدار دولتی و  41نفر ملرد
از مدار غیردولتی) از مدیران برحسب جنسلیت و نلوع مدرسله(دولتی و غیردولتلی) بله رو
اصادفی طبقهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها در بخش کمّی از پرسشنامه استفاده شلد
(این پرسشنامه پس از انجام مصاحبه و پیادهسازی و کدگذاری و مفتوم سازی گ ارهها و رسیدن
به ابعاد ،مولفهها و شاخصها شکل گرفت) .روایی پرسشنامه از لحلاظ منطقلی (روایلی صلوری و
محتوایی) با نظرخواهی خبرگان ایلن حلوزه و از لحلاظ روایلی اشخیصلی از جتلت همﮕرایلی و
واگرایی که مخلتص به معادالت ساختاری است و اوس  Fornell & Larckerارائه شلده اسلت
بهواسطه نرماف ار  Smart-PLSاایید شد .پایایی آن با اجرا بر روی نمونهای به حجلم  83نفلر بلا
فاصطه زمانی دو هفته از طریق همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و بازآزملایی بلهکملک نلرمافل ار
 SPSSبه اایید رسید(جدو  .)1برای اج یه و احطیل دادهها عالوه بر آزمونهای مطر شلده در
بخش پرسشنامه ،از معادالت ساختاری بهکمک  Lisrelاستفاده شد.

جدول  :2نتایج روایی و پایایی پرسشنامه
پایایی

روایی
مولفه

همﮕرا
()AVE

واگرا
مقایسه جذر AVE

همسانی درونی
(آلفای کرونباخ)

ضریب بازآزمایی
(بعد از  1هفته)

طراحی و معماری

3/680

3/816

3/632

3/632

کیفیت محیطی مدرسه

3/653

3/812

3/488

3/484
3/454

3/468

3/668

3/455

مشارکت مدرسه با محی زیست

3/448

3/661

3/630

3/635

آموز

پایدار

استفاده از فناوری در مدیریت مصرف انرژی

3/614

3/838

3/446

3/463

بترهگیری از انرژیهای اجدیدپذیر

3/620

3/832

3/417

3/415

اصال الﮕوی مصرفگرایی

3/832

3/878

3/452

3/450

مدیریت پسماند و خرید سب

3/634

3/686

3/460

3/460

شتروند دوستدار محی زیست

3/617

3/834

3/488

3/486

کل پرسشنامه

---

---

3/678

3/678
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یافتهها
یافته های اوصیفی در بخش کیفی نشان داد که از کل جمعیلت  21نفلره خبرگلان آشلنا و
مسط به مدار سب (جدو  6 )0نفر زن و  7نفر مرد بودهاند 1 .نفلر دارای سلط احصلیالت
لیسانس 0 ،نفر فوملیسانس و  4نفر دکتری بودهاند 7 .نفر دارای سابقه فعالیت کمتر از  23سا
و  6نفر دارای سابقه فعالیت بیشتر از  22سا در سیستم آموزشی بودهاند.
جدول  :3مشخصات جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی
سطح

کد در

ویژگیها

ردیف

جنسیت

2

زن

 -استادیار دانشﮕاه کالیفرنیا در حوزه آموز

1

مرد

 -استاد دانشکده معماری دانشﮕاه  UITMدر شاهاعطم مال ی

NH

0

مرد

 -مولف کتاب در حوزه اکولوژی ،حفاتت از طبیعت و مدرسه طبیعت

AV

7

مرد

5

مرد

 -بومشنا

8

زن

 -دانشآموخته حقوم محی زیست و استاد این حوزه

TM

4

زن

 -دانشآموخته آلودگی محی زیست و همکاری در پروژههای محی زیستی مال ی

SA

6

زن

8

زن

23

زن

22

زن

21

زن

تحصیالت

دکتری

کارشناسی
ارشد
کارشناسی

مصاحبه

محی زیستی

 -مولف کتاب و مقاالت گسترده در حوزه بازیافت ،مدار

TD

سب

HM

و فعا محی زیست

 -رئیس آموز

HP

مدرسه سب در بالی

 -فارغالتحصیل رشته طراحی و معماری ،مدر

LM
و نویسنده در حوزه طراحی پایدار

PA

 -مدیر اجرایی مدرسه سب اراست در ول انﮕطستان

SY

 -معاون آموزشی دبستان شتید «متدوی» واقع در خیابان زعفرانیه شتر اتران

PM

 -راب محی زیست در مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه «هدی»

PR

* سوال پژوهش :ابعاد ،مولفهها و شاخصهای مورد نیاز برای طراحلی ملدار

سلب در ایلران

چیست؟
در بخش شناسایی ابعاد ،از مد سیستمی به عنوان مدلی نظلاممنلد کله هلدف اصلطی آن،
ایجاد چتارچوب نظری منظم برای اوصیف رواب عمومی جتان اجربی و کشف چﮕونﮕی روابل
و کنشهای متقابل در انواع گوناگون سیستم ها است بتره گرفته شده است .بر اسا این ملد ،
ابعاد مورد نیاز برای طراحی مدار سب در ایران ،در سه بخش درونداد ،فرآینلد و برونلداد قلرار
گرفتهاند .در بخش شناسایی مولفلههلا و شلاخص هلا ،پلس از مصلاحبه بلا افلراد ملورد نظلر ،از
کدگذاری باز و محوری بتره گرفته شده است (جدو .)7
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جدول  :4نتایج کدگذاری باز و محوری و بار عاملی و مقادیر t
تحلیل کیفی
کدگذاری باز (مفاهیم مستخرجه)

بُعد

کدگذاری
محوری

 -2طراحی نمای مدرسه با التام از طبیعت
 -1اوجه به محل و موقعیت مکانی ساختمان مدرسه

طراحی و
معماری

درونداد

 -0در نظر گرفتن فضای باز و نیمهباز
 -7اتویه مناسب در کل فضای داخطی مدرسه
 -5کنتر آکوستیک
 -8روشنایی فضا با طراحی پنجرههای نورگیر

کیفیت
محیطی
مدرسه

 -4اوسعه سواد زیستمحیطی
 -6درک اخالم زیست محیطی

آموز
پایدار

 -8رفتارهای بتداشتی و اغذیهای سالم
 -23پاکسازی محی زیست با همکاری و مشارکت دانشآموزان
 -22گازسوز کردن سرویس و خودروهای مدرسه

فرآیند

 -21کاشت نتا در محوطه مدرسه با همکاری دانشآموزان

مشارکت
مدرسه با
محی زیست

 -20استفاده از ایمیل و شبکههای اجتماعی در سیستم اداری
 -27آنالین بودن آموز ها و اعاملهای والدین با مدرسه
 -25استفاده از حسگرهای هوشمند

استفاده از
فناوری در
مدیریت
مصرف انرژی

 -28بومی سازی طر «ابطت» دانشآموزی
 -24اامین برم مدرسه با استفاده از انرژی خورشیدی
 -26اصفیه سیستم فاضالب مدرسه
 -28استفاده از آب باران و سقفهای سب در مدرسه

د

ندا

برو

 -13مدیریت بتینه مصرف انرژی آب ،برم و گاز

بترهگیری از
انرژیهای
اجدیدپذیر
اصال الﮕوی

کد مصاحبه شونده
TD, HP, TM, SA, LM,
PA, SY, PM, PR
TD, AV, HM, LM, PA,
PM
NH, AV, HM, SA, PA,
PM, PR
NH, HM, HP, TM, SA,
LM, PA, SY, PM, PR
TD, NH, AV, HM, HP,
TM, SA, PA, SY, PM, PR
TD, NH, HM, TM, SA,
LM, PA, SY, PM, PR
TD, NH, AV, TM, SA,
LM, PA, PM, PR
TD, AV, HM, HP, TM,
SA, PA, PM, PR
TD, NH, AV, HM, HP,
TM, SA, LM, PA, SY,
PM, PR
AV, HM, HP, TM, SA,
PM, PR
HM, HP, TM, SA, PA,
PM, PR
AV, HM, HP, SA, PA,
PM, PR
TD, NH, HM, HP, TM,
LM, PA, PM, PR
TD, NH, HM, SA, SY,
PM, PR
TD, NH, HM, HP, TM,
SA, LM, SY, PM, PR
TD, NH, HM, HP, SA,
PA, SY, PR
HM, SA, PA, PM, PR
NH, HM, HP, TM, SA,
LM, PM, PR
TD, NH, HM, HP, TM,
LM, PA, SY, PM, PR
TD, NH, HM, TM, SA,
LM, SY, PM, PR

تحلیل کمّی
فراوانی

بار
عاملی

t

R2

8

3/42

-

3/83

8

3/88

23/58

3/56

4

3/60

21/38

3/48

23

3/88

-

3/57

22

3/47

23/18

3/60

23

3/42

23/37

3/81

8

3/58

-

3/72

8

3/42

6/77

3/45

21

3/43

6/08

3/41

4

3/86

-

3/53

4

3/48

23/83

3/60

4

3/44

23/45

3/62

8

3/86

-

3/52

4

-

-

-

23

3/42

23/03

3/61

6

3/47

23/80

3/65

5

3/58

-

3/77

6

-

-

-

23

3/81

6/88

3/44

8

3/48

-

3/68
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AV, HM,PM, PR

7

3/47

21/61

3/43

 -12کاهش مصرف اولیدات پالستیکی یکبار مصرف

مصرفگرایی

 -11استفاده مجدد از چی هایی که قابطیت استفاده مجدد دارند

AV, HM, SY, PM, PR

5

-

-

-

 -10به حداقل رساندن استفاده از خوردو اکسرنشین

5

3/40

21/81

3/88

4

3/40

21/58

3/84

8

3/41

-

3/45

 -17نظارت مستمر شیرآالت جتت عدم نشتی
 -15اجرای طر افکیک زبالههای ار از خشک
 -18خرید متعاد و متناسب با نیاز
 -14مبادله ،فرو
افراد دیﮕر

و یا اهدای وسایل غیرقابل اسلتفاده بله (بلا)

 -16رعایت قوانین و مقررات حیاتوحش ،صید و شکار
 -18مبارزه با منابع طبیعیزدایی (جنﮕل ،دریا ،کوه)
 -03عدم خشونت با حیوانات (دوستی با حیوانات)

مدیریت
پسماند و خرید
سب

شتروند
دوستدار
محی زیست

AV, TM, SA, PM, PR
HM, HP, TM, SA, PA,
PM, PR
TD, AV, HP, TM, SA,
LM, PA, PM, PR
NH, HP, TM, SA, LM,
PA, SY, PM, PR

8

3/64

20/12

3/68

TD, NH, HP, TM, LM,
PA, SY, PM

6

3/42

22/18

3/52

23

3/48

-

3/46

6

3/52

4/47

3/74

0

3/47

23/78

3/41

NH, AV, HP, TM, SA,
LM, PA, SY, PM, PR
TD, NH, HM, HP, SA,
SY, PM, PR
AV, PM, PR

مطابق با جدو  7در بخش احطیل کیفی ،نتایج حاصل از کدگذاری بلاز و سلپس کدگلذاری
محوری مشخص نموده است که در بُعد «درونداد»  8شاخص استخراج شلد کله  0شلاخص او
مولفه «طراحی و معماری» و  0شاخص دوم مولفه «کیفیت محیطی مدرسه» نام گرفتلهانلد .در
بُعد «فرآیند»  20شاخص استخراج شد که  0شاخص او مولفه «آملوز پایلدار» و  0شلاخص
دوم مولفه «مشارکت مدرسه با محی زیست» و  7شاخص سوم مولفله «اسلتفاده از فنلاوری در
مدیریت مصرف انرژی» و  0شاخص چتارم مولفه «بترهگیلری از انلرژیهلای اجدیدپلذیر» نلام
گرفتهاند .در بُعد «درونداد»  22شاخص استخراج شد که  5شاخص او مولفله «اصلال الﮕلوی
مصرف گرایی» و  0شاخص دوم مولفه «مدیریت پسماند و خرید سب » و  0شاخص سلوم مولفله
«شتروند دوستدار محی زیست» نام گرفتهاند .در بخش احطیل کمّی ،الﮕوی پژوهش دارای سله
بُعد 8 ،مولفه و  03شاخص است که بارهای عامطی بهدست آملده بیشلتر از  3/0و در حلد قابلل
قبولی قرار دارد .مقادیر آملاره  tنیل در املام مسلیرها ب رگتلر از  2/88اسلت .بنلابراین ارابلاط
معناداری بین ابعاد ،مولفهها و شاخص های مراب به آنتا وجود دارد و با اوجه به مقادیر حاصلل
شده ،بیشترین بار عامطی مربوط به هر شاخص و می ان  R2آنتلا بله صلورت زیلر اسلت در بُعلد
«درونداد» و مولفههای آن به ارایب شاخص  0با وزن  3/60و  4/8 R2و شاخص  5با وزن 3/47
و  .6/0 R2در بُعد «فرآیند» شاخص  6با وزن  3/42و  ،4/5 R2شلاخص  22بلا وزن  3/48و R2
 ،6/0شاخص  25بلا وزن  3/42و  ،R2شلاخص  28بلا وزن  3/81و  .4/4 R2در بُعلد «برونلداد»
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شاخص  13با وزن  3/48و  ،6/8 R2شاخص  18بلا وزن  3/64و  6/8 R2و شلاخص  16بلا وزن
 3/48و .R2
جدول  :5شاخصهای برازش الگو در «ابعاد ،مولفهها و شاخصها»
نام شاخص

RMSEA

X2 / df

GFI

AGFI

NFI

NNFI

CFI

IFI

SRMR

شاخص محاسبه
شده

3/357

0/800

3/85

3/66

3/87

3/87

3/88

3/88

3/305

سط
قابل قبو

>3/36

>5

<3/83

3/66

<3/83

<3/83

<3/83

<3/83

>3/35

مطابق با جدو  5مجذور کای با درجه آزادی  df= 021برای ایلن ملد  X2= 2200/45و
سط معنیداری آن  Sig= 3/333برآورد شده که در سط  3/35معنیدار است .نسبت مجلذور
کای به درجه آزادی  0/800بهدست آمده است که این مقدار منطبق با سط قابل قبلو اسلت.
 RMSEA=3/357کللللوچکتر از  SRMR=3/05 ،3/36کللللوچکتر از ،GFI=3/85 ،3/35
 IFI=3/88 ،CFI=3/88 ،NNFI=3/87 ،NFI=3/87بیشتر از  3/83و  AGFI=3/66بیشتر
از  3/63است و بنابراین مقادیر بهدست آمده در شاخصهای براز مد مطابق با استانداردهای
قابل قبو است و می اوان با اطمینان اتتار نمود که الﮕوی پژوهش از براز مناسبی برخلوردار
است .بر این اسا  ،میاوان ابعاد ،مولفهها و شاخصهای ذکلر شلده را بلرای طراحلی و الدوین
الﮕوی مدار سب در ایران به صورت شکل  2ارائه داد.

شکل  :1ابعاد ،مولفهها و شاخصهای مورد نیاز جهت طراحی الگوی مدارس سبز در ایران
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نتیجهگیری
سب نیاز اسلت

* بر اسا یافتهها ،در بُعد «درونداد»  1مولفه با  8شاخص برای طراحی مدار
که ضرورت اوجه به آنتا در مدرسله سلب در مطالعلات(Canada )2018( ، Eslamieh )2018b
 )2015( Kerlin ،Green Bulding Councilو  )2014( Jin Kanنی به اایید رسیده اسلت .بلا
استناد به مطالعات پیشین میاوان بیان داشت یک طراحی دقیق و متناسب با نام ،نشان ،اهلداف
و چشمانداز مدرسه ،ااثیر مثبتی بر انﮕی ه احصیطی دانشآموزان دارد و باعث رشد همهجانبله در
آنتا خواهد شد و قادرشان می سازد اا با یکدیﮕر کلار کننلد و عمطکلرد شلناختی خلود را بتبلود
بخشند ( .)Kweon,2017:35آلودگی صوای در اطراف مدرسه عالوه بر داشلتن اثلرات منفلی
جسمی و روحی ،سرعت یادگیری را در دانشآموزان اضعیف نموده
و ااثیر منفی بر عمطکرد معطم میگذارد ( Biswajit)2018فرآیند آموز در فضای بلاز ،امکلان
کللار گروهللی و شللوم یللادگیری ( HosseiniSadeh )2016و حللس آرامللش و سللرزندگی را در
دانشآموزان را اف ایش میدهد ( Molanaee)2018با استناد بله دیلدگاه( Ford )2011کیفیلت
باالی هوای ساختمان در مدار سب سبب میشود کودکلان سلالم و سلازندهالر باشلند .حفلظ
اتویه و درجه حرارت مناسب در کال در پیشرفت احصیطی دانشآموزان را بتبود میبخشلد
( Haverinen-Shaughnessy)2015بلله گفتلله( Abarhard )2013از صللاحبنظللران مطللر
مدار سب در آمریکا کیفیتهای بصری و آکوستیکی کله الاثیر عمیقلی در اوانلایی یلادگیری
دانشآموزان دارد .ورود نور طبیعی به کال در بر اوانایی یادگیری دانشآموزان عمیقلا الاثیر
داشته ( Eslamieh)2018bو عمطکرد آنتا را اف ایش میدهد ( Dahlan & Eissa)2015در بُعلد
«فرآیند»  7مولفه و  20شاخص برای طراحی مدار سب مورد نیاز است که ضرورت اوجله بله
آنتا در مدرسه سب در مطالعات (Kerlin )2015( ، Canada Green Bulding Council)2018
به اایید رسیده است .در مدار سب  ،منظور از «آموز پایدار» آموز هایی است که در حلوزه
حفظ و بقای محی زیست برای استفاده نسل فعطی و آای باشلد و سله سلط دانلش ،نﮕلر و
رفتارهای زیست محیطی را در دانشآموزان اقویت کند ( Eslamieh)2019بااستناد بله دیلدگاه
نظری ( Chambers )2012موفقیت مدرسه سب  ،در سط اولیه ،آگاهی درباره محی زیست بلر
اسا مطالب به هم پیوسته ،یکنواخت و قابل فتم در کطیه سطو احصیطی است و برای استفاده
بتینه از محی مدرسه بایستی برناملههلای آموزشلی در خصلود اسلتفاده بتینله از پلارکهلا،
باغوحشها ،موزهها ،نمایشﮕاههای گل و گیاه و آموز اخالم زیست محیطی ملورد ااکیلد قلرار
گیرد .چرا که طبق گفته ( Shobeiri )2015بسلیاری از مشلکالت محلی زیسلتی ،ریشله در
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فقدان آگاهی و ضعف اخالقی در اراباط بین رفتار انسان و طبیعلت دارد .بنلابراین اوللین قلدم،
آموز فرهنگ و اخالم زیستمحیطی بلرای چیلره شلدن بلر چلالشهلای زیسلت محیطلی و
دستیابی به اوسعه پایدار و اراقای عمل به اخالم زیست محیطی در جامعه ،نسبت به نسلهلای
فعطی و آای از وتایف نظلام آموزشلی اسلت ( Bayat )2013ملدار سلب  ،بلا سلتیم نملودن
دانشآموزان در اولید مواد ارگانیک ،به اغییر رژیم غلذایی آنتلا و اشلویق بله اسلتفاده از سلبک
غذای سالم میپردازند.
در رابطه با مولفه «مشارکت مدرسه با محی زیست» و شاخصهای آن بایلد اذعلان داشلت
راهکار متم جتت داشتن محی زیستی سالم ،امن و پایلدار ،مشلارکت دادن مدرسله ،واللدین و
دانشآموزان در حفاتت از محی زیست است که احقق این امر نیازمند ایجاد شوراها ،انجمنهلا
و اشکل های مشاورهای در مدرسه است Eslamieh )2019( .با استناد به گفتله(McKey )2017
اف ایش مشارکت دانش آموزان در امور زیست محیطلی بله عنلوان م یلت مدرسله سلب  ،متقلابال
زیستپذیری بتتری را برای افراد جامعه به همراه ملیآورد .بلر اسلا سیاسلتهلای آملوز و
یاددهی اان انیا ،در مدار سب آموز محی زیستی در فعالیلتهلای فلومبرنامله ماننلد امیل
کردن مدرسه گنجانده شده است ( . Usambara)2018مدار سلب کانلادا ( )2018اسلتفاده از
رو های پاکسازی پایدار و امی کردن سب را انجام میدهند ،دانشآملوزان بله نظافلت مدرسله
خود میپردازند .ال ام به گازسوز کردن سرویس و خودروها در مدار سب و در پی آن ،اقاضلا از
والدین جتت همکاری در این امر ،میاواند آلودگیهای هوایی را کله ناشلی الردد وسلایل نقطیله
است ،کاهش دهد و به احقق یافتن شعار هوای پاک به ویژه در کالنشترها کمک کنلد .از دیﮕلر
فعالیتهای مشارکتی در مدار سب «کاشت نتا در محوطه مدرسه با همکاری دانشآموزان»
است و این مدار با آموز عمطی پیرامون کاشت دانه و مراقبت از آن خواهند اوانسلت الﮕلوی
مدیریت و مصرف صحی از منابع طبیعی را در دانشآملوزان نتادینله کننلد (Eslamieh )2018
سیاستهای آموز و یاددهی مدار سب در اندون ی ،اان انیا ،سلوئد و کانلادا نشلان ملیدهلد
دانشآموزان در این مدار در فضایی که برای اولید محصوالت کشاورزی اختصلاد داده شلده،
به باغبانی ،کشاورزی ،کاشت درختان و سب یجات با استفاده از کشت هیدروپونیک که بله بتبلود
کیفیت هوا کمک میکند ،میپردازند و در نتایت ،از محصوالت کاشت و برداشت شده ،در اتیله
آشلپ ی روزانله بتلره ملیبرنلد (Bali-Indonesia School,2018؛ Canada Green Bulding
Council,2018؛ Usambara,2018؛ .)Stokes,2014:16

مولفه «استفاده از فناوری در مدیریت مصرف انرژی» با  7شاخص سلتم متملی در طراحلی
مدار سب دارد .از متمترین کمک های شبکه جتانی اینترنلت ،کملک بله حفاتلت از محلی
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زیست و جطوگیری از هدر رفت انرژی از طریق بترهگیری از ایمیل و اپطیکیشلنهلای موجلود در
اب ارهای همراه است .مدار سب  ،که متترین هدفشان کاهش مصلرف انلرژی اسلت ،اسلتفاده
بیاندازهای از اینترنت در فرآیند آموز  ،اعامل با والدین و کارکنان دارند و از این طریق نه انتلا
به ستولت در برقراری نشستها و اراباطات دوسویه بین والدین و کادر مدرسه کمک مینماینلد؛
بطکه از ایجاد آلودگی هلای ناشلی از ارافیلک شلتری ،اسلتفاده از کاغلذ ،بله هلدر رفلتن زملان،
ه ینههایی مثل ثبتنام در کال ها و ...جطوگیری میکنند« .استفاده از حسگرهلای هوشلمند»
و «بومی سازی طر «ابطت» دانشآموزی» شاخص های دیﮕری هستند که به کمک فنلاوری در
مدار سب مورد استفاده قرار میگیرند .به عنوان مثا  ،در مدار سب استرالیا ،برای خلامو
کردن چراغها و لوازمی که در حا استفاده نیستند ،عالئم یادآوری کننده در نظلر گرفتله شلده
است ( .)Madew,2018:17در نظام آموزشی آمریکلا ،بله منظلور بله حلداکثر رسلاندن فرصلت
یادگیری و اراقای سط دانش و متارت دانشآموزان و کملک بله هلدر نلرفتن حجلم زیلادی از
کاغذ ،از ابطت دانشآموزی در فرآیند آموز استفاده میشود (.)Gökmen,2018:22
هفتمین مولفه شناسایی شده «بترهگیلری از انلرژیهلای اجدیدپلذیر» اسلت کله دارای 0
شاخص است .انرژی اجدیدپذیر که به جتت اهمیت باالی آن در سالم نﮕتداشتن محی زیسلت
به انرژی پاک شترت دارد ،انرژی است که از منابع اجدیدپذیر طبیعی همچون نور خورشید ،باد،
باران ،سیل و امواج بهدست میآید ( .)Eslamieh,2019:15در مطالعلات(Eslamieh )2018a
( López-Alcarria، )2017به مولفه فوم در طراحی مدار سب اشاره شده است و اعتقاد بر آن
است که مدرسه بهواسطه آموز هلایی کله دارد ،بیشلترین سلتم را در اراقلای فرهنلگ بتینله
مصرف انرژی دارد ( .)Sharifi & Eslamieh,2014:1از ویژگیهای مدرسه سب آمریکلا ()2018
 Manassasبرخورداری آن از سیستم مدیریت فاضالبی که روزانه 03ه ار گالن آب را امی کرده
و امکان استفاده دوباره از آن را فراهم میکند ،است و در عینحا این مدرسله ،دارای بلام سلب
حذف آالینده ها از آب باران است .در اسکااطند مدرسه سلب ( Deanburn )2018بلا سلقفهلای
سب به اوربینهای بادی اختصاصی و سیستم جمعآوری آب باران بلرای مصلارف غیرآشلامیدنی
قابل استفاده در اوالتها اجتی شده است.
* در بُعد «برونداد»  0مولفه و  22شاخص شناسایی شده است کله ضلرورت اوجله بله آنتلا در
طراحلی مدرسله سلب در مطالعلات Eslamieh ،)2018( Canada Green Bulding Council
( )2017( López-Alcarria ،)2018aنی به اایید رسیده است .ششمین مولفه با  0شاخص خود
«اصال الﮕوی مصرفگرایی» نام گرفته است .بتینهسازی مصرف انرژی ،به معنی اغییر عادتهلا
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و شیوهها ،بترهوری انرژی و استفاده از انرژیهای اجدیدپذیر است .مصلرف بلیش از حلد انلرژی
باعث شدت آالیندگی در محی زیست ،گرم شدن زمین و بحران کمبود آب در کشلور ملیشلود
( Tasci )2015( .)Sharifi & Eslamieh,2014:1ااکید میکند صرفهجویی در مصلرف انلرژی
نیازمند آموز در مدرسه است و طراحی مدرسه سب  ،بخش متمی در آملوز پایلدار اسلت و
این متم از حقوم کودکان در مقوله آموز است .در برنامه درسی مدار سلب کانلادا ()2011
مصرفگرایی و نقش خانواده در حفاتت از محی زیست اعریف و گنجانلده شلده اسلت ( .):4در
رابطه با مصرف کیسههای پالستیکی و بطریهای آب یکبارمصرف با اوجه به آثار مخربی کله بلر
محی زیست دارند ،مدار سب  ،کودکان را به استفاده از کیسههای پارچهای و قمقمه آب سوم
میدهند .مدار سب  ،با آموز های عمطی به دانلشآملوزان دربلاره شلیوههلای بازیافلت زبالله
خواهند اوانست الﮕوی مدیریت و مصرف صحی از منلابع طبیعلی را در دانلشآملوزان نتادینله
کننلد ( .)Eslamieh,2018a:1از سیاسلتهلای( Hong Kong Green School )2018اوسلعه
نﮕر های سازگار با محی زیست و از ویژگیهای بارز مدار سب سلوئد «متلارت در اسلتفاده
مجدد از منابع طبیعی در اوسعه پایدار زیستمحیطی» است( .)Stokes,2014:16از فعالیتهایی
که در مدار سب استرالیا برای دانش آموزان در جتت حفظ محی زیست در نظر گرفته شلده،
این است که به جای اینکه با ماشین شخصی به مدرسه بروند ،از دوچرخه ،وسلایل حملل و نقلل
عمومی و یا پیادهروی استفاده نمایند و در عینحا  ،با چک کردن شلیرهای خلانﮕی ،از نشلت و
آب اطمینان حاصل کنند(.)Madew,2018:17
ری
«مدیریت پسماند و خرید سلب » نتملین مولفلهای اسلت کله  0شلاخص داردDavid Orr.
قابطیت های ساختمان های آموزشی را در آموز

«دعوت به بازنﮕری در مفتوم زباله» قابل اصلور

دانسته است ( Veronese )2013( .)Schiller,2012:87اولیلد محصلو از زباللههلا و بازیافلت
کاغذ ،پالستیک و آلومینیوم را از اقدامات متم ملدار سلب برشلمرده اسلت ( .):2کلال هلای
محی زیستی در مدار سب انلدون ی ( )2018بله آملوز جداسلازی زباللههلا از یکلدیﮕر و
بازیافت اوس دانشآموزان اختصاد دارد .مدار سلب کانلادا ( )2018الال و سلاماندهی در
جتت مدیریت زباله را به نفع جامعه محطی و منطقه ارغیب میکنند .منظور از خریلد متعلاد و
متناسب با نیاز یا همان خرید سب  ،متوقف کردن خرید آنچه که به آن نیاز نداریم است .افراد بلا
داشتن افکر خرید سب  ،دوستداران محی زیست محسوب میشوند یعنلی افلرادی کله در رفتلار
خرید و فعالیتهای مراب با بازار ،ااثیر فرآیند ساخت و مصرف کاالها را بر اسا محی زیسلت
بررسی کرده و سپس اصمیم به خرید میگیرنلد ( .)Stern,2012:171داشلتن نﮕلر و نﮕرانلی
زیست محیطی از عوامل موثر بر نیت و رفتار خرید سلب در افلراد اسلت ( .)Sharma,2017:1از
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سب  ،ارویج شلیوههلای سلب در بلین

سیاستهای شورای بترهوری هنگکنگ در ادوین مدا
مدیران ،معطمان ،کارکنان ،دانشآموزان و واللدین اسلت (.)Hong Kong Green School,2018
مدار سب  ،دارای رویکرد «مبادله ،فرو و یا اهدای وسلایل غیرقابلل اسلتفاده بله (بلا) افلراد
دیﮕر» هستند و با همکاری با سازمانهای ملردم نتلاد ،در جتلت بلههلدر نلرفتن منلابع الال
میکنند و کاالهایی که مورد استفاده خانوادهها نیست را جتت مصرف به نیازمندان میدهند.
نتمین و آخرین مولفه شناسایی شده با عنوان «شتروند دوستدار محی زیست»  0شلاخص
دارد و منظور از آن اربیت فردی است که بله قلوانین و اسلتانداردهای زیسلت محیطلی احتلرام
بﮕذارد و خود را پایبند به رعایت آنتا بداند و همانطور که برای خود حق حیات در نظر میگیلرد،
این حق را برای هر آنچه که در محی زیست اعم از منابع طبیعی ،حیوانات وجود دارد نی قائلل
شود ( .)Eslamieh,2019:17مدرسله سلب ( Manassas )2018بلا فلراهم کلردن اکوسیسلتمی
کوچک برای حیاتوحش ،قوانین و مقررات حیاتوحلش ،صلید و شلکار را بلرای دانلشآملوزان
اوجیه کرده است .رویکرد و محتوای برنامه درسی ملدار سلب کانلادا ( )2011ایلن اسلت کله
دانشآموزان باید بهطور عمطی و فعا رفتارهای مثبت جتت حفظ محی زیست و بتداشت و
سالمت خود و دیﮕران را به نمایش بﮕذارند و متارتهای زندگی سالم را بیاموزند .بللا اسللتناد بلله
دیدگاه ( Ontario Ministry of Education )2018متمترین و اصطیارین م یت مدار سلب
آن است که به دلیل ارویج نظارت بر محی زیست و جذب دانشآموزان به دوستی با طبیعلت و
حیاتوحش ،میاوان نسبت به حفاتت از منابع طبیعی و کاهش ضایعات برای نسلهلای بعلدی
امیدوار بود.
پیشنهادهای کاربردی
* به موقعیت مکانی ساختمان مدرسه قبلل از احلداآ آن اوجله شلود و جتلت گلرفتن نتیجله
مططوب ،بهجای استفاده از رو های سنتی،از سیستم اطالعات جغرافیایی کمک گرفتهشود.
* برای ایجاد مکانی عاری از آلودگیهای صوای ناشی از ارافیک ،فروشندگان خیابانی (که الاثیر
مستقیم بر عمطکرد احصیطی دانشآموزان دارند) پنجرههای مدار عایقبندی شوند.
* در بازسازی مدارسی که از ابتدا مدرسه نبودهاند و به طرم مختطف ابدیل به مدرسه شلدهانلد،
سیستمهای گرمایشی و سرمایشی مدرسه عایقبندی حرارای شوند.
* جطسات آموزشی (بهصورت وبینار و یا از طریق شبکههای اجتملاعی دایلر در مدرسله) جتلت
داشتن رفتارهای اغذیهای و زندگی سالم برای والدین و دانشآموزان مستمر برگ ار شود.
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* در مدرسله ،مسل ولیت اداره و ملدیریت نظافلت و امی کلاری محلی هلایی همچلون کللال ،
کتابخانه ،کارگاه و آزمایشﮕاه به دانشآموزان واجد شرای واگذار شود.
* مدار با ارائه آموز های الزم پیرامون استفاده از فضای مجازی ،از پتانسلیلهلای ایلن فضلا
جتت کاهش ه ینههای خود در حوزه برم ،اطفن ،کاغذ و امثالتم بترهبرداری کنند.
* مدار با اتیه بودجه مناسب (گرفتن وامهای کوااه و بطندملدت) بلا یکبلار ه ینله کلردن ،از
اب ارها و اجتی ات حسﮕر هوشمند جتت کنتر وسایل برقی خود بتره گیرند.
* نظر به اینکه نصب پنلهای خورشیدی و جمعآوری آب باران بلا هلدف اولیلد و بتینلهسلازی
مصرف انرژی نیازمند ه ینه های اولیه قابل اوجتی هستند و بیشتر مدار به خصود در بخش
دولتی ،اوانایی پرداخت این ه ینهها را ندارنلد ،پیشلنتاد ملیشلود در سیاسلتهلای آملوز و
پرور  ،بودجه الزم برای این امور ادارک دیده شود و با یکبلار ه ینله ،صلرفهجلویی و اسلتفاده
درست از انرژی را در امام مدار کشور ،پیادهسازی گردد.
* مدرسه ،خود به عنوان یک الﮕوی رفتاری برای دانشآموزان ،نسبت به درست مصرف کلردن و
به هدر ندادن منابع (مثل باز نکردن پنجره به هنﮕام روشن بودن وسلایل گرمایشلی ،اسلتفاده از
المپهای کم مصرف و )...پیشقدم باشد.
* بالیایی همچون به وجود آمدن شکاف طبقاای بین فقرا و اغنیا که مصرفگرایلی بلیش از حلد
برای جامعه ،به ارمغان میآورد به دانش آموزان گوش د شود و از آنتا خواسته شود الا بله عنلوان
یک وتیفه اخالقی ،از اسراف و ولخرجیهای بیتوده به هر شکطی ،دوری نمایند.
* در مدرسه شعار «خرید سب » در طی یک سا احصیطی در نظر گرفته شلود الا بلدین طریلق
دانشآموزان به خرید متعاد و متناسب با نیاز اشویق شوند.
* مدار با اشکیل و اجرایی نمودن ایمهای مشارکتی اجتماعی در طر هایی همچون «همیلار
طبیعت دانشآموزی» به جذب همیاران طبیعت پرداختله و از ایلن طریلق ،فرهنلگ حفاتلت از
محی زیست و دوستی با حیوانات و هلر آنچله کله در طبیعلت اسلت را در بلین دانلشآملوزان
داوططب و عالقهمند به طبیعت و محی زیست ارویج دهند.
پیشنهادهای مطالعاتی
* اجرای پرسشنامه پژوهش در سایر مدار شترهای ایران و همچین سایر مقاطع احصیطی
* بترهگیری از نظرهای سایر ذینفعان نظام آموز و پرور در پژوهشی مشابه
* مقایسه ابعاد ،مولفهها و شاخصهای ااثیرگذار بر مدار سب در مدار عادی و سب
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