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  مقدمه

شا در                شورهای کو سی ک سا صه های ا شاخ ست محیطی در جهان یکی از  سائل زی امروزه محوریت یافتن م

ستای آموزش به عنوان بعد سوم توسعه پایدار به حساب می          آید  حفظ از محیط زیست بوده و سیاستگذاری در را

سبز یک برن  ستانداردهای بین المللی می      که در این میان مدارس  ساس ا ست بر ا امه بین المللی آموزش محیط زی

ست محیطی و نوع فرهنگ و اعتقادات مردم و نگاه            سائل زی شورمان ایران در رابطه با م ضعیت کنونی ک شد. و با

برنامه اسالم به محیط زیست و با عنایت به تاکید سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش به این مسئله مهم،     

ریزی و آموزش حفظ محیط زیستتت در مدارس اهمیت داشتتتن طرم جامع را در طراحی و ستتاخت مدارس ستتبز 

 دهد.  نشان می

و بهبود کیفیت هوا و اهمیت دادن به محیط  (تجدید ناپذیر)های فستتیلی امروزه پایین آوردن مصتترف انرژی

شد همانطور که ت      ست یکی از دغدغه های مسئولین کشور می با شان می دهد با توجه به اینکه بیش  زی حقیقات ن

درصد مصرف انرژی در ایران در بخش های ساختمان ها از محصوالت نفت و گاز تامین میگردد لذا یکی از      98از 

شد.     ست مربوط به همین بخش می با صلی ترین منابع تولید آلودگی محیط زی صرف انرژی     ا سفانه میانگین م متا

که یکی از عوامل تاثیرگذار در این تفاوتها پایین   بر متوستتط مصتترف جهانی می باشتتدبرا 2/5ستتاختمان در ایران 

شد. البته      ستفاده از این انرژی ها می با سب ا بودن قیمت های حامل انرژی و عامل مهم دیگر آن عدم فرهنگ منا

شتن بر       ست و ندا ساز، ناهمگنی با محیط زی ساخت و  نامه جامع عوامل دیگری همچون بی توجهی به روش های 

شبکه حمل و نقل و عدم مدیریت صحیح در کشور و همچنین بی توجهی مسئولین و مردم و یا بی اطالعی عموم     

 مردم از این مسئله باعث تشدید این مسئله گردیده است. 

از انتشار دی اکسید کربن که باعث آلودگی محیط زیست در ایران میشود مربوط      درصد  26 ذکر این نکته که

شخص کننده               به بخش صی که م سترده و  خا ضر مطالعات گ سفانه در حال حا شد. متا سکن می با ساختمان و م

مصتترف انرژی های فستتیلی و به دنبال آن میزان تولید آلودگی ها در محیط زیستتت در رابطه با ستتاختمان های   

به صتتورت کلی و قابل   آموزش چه  مقدار می باشتتد انجام نشتتده استتت  و یا اگر آمار و ارقامی هم اعالم می گردد
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زشتتی تعمیم داد و از آن در توان آمارهای بخش مستتکن و ستتاختمان را به فضتتاهای آمو  اعتماد نمی باشتتد می

ریزی ها استتتفاده نمود. امروزه کاهش مصتترف انرژی های تجدید ناپذیر تاثیر به ستتزایی بر کل مصتترف این برنامه

ادی و زیست محیطی امری ضروری می باشد خصوصاً با حذف        انرژیها در کشور خواهد داشت و از نقطه نظر اقتص   

های اخیر و تحمیل تحریم های ناعادالنه بر کشتتتور و       قیمت های حامل های انرژی در ستتتال      یارانه ها و افزایش   

ساختمان      ستفاده از  سیاری از مناطق ایران ا س همچنین کمبود آب در ب سبز را ایجاب      های  صاً مدارس  صو بز خ

 کند.  می

ابع آب، مدیریت    نظر گرفتن همه فاکتورهای موثر در محیط زیستتتت شتتتهری اعم از آلودگی هوا، من     با در  

ستانداردهای زیست محیطی در کشور نیاز به        پسماندها و انرژی  ساس ا های منجر به ساخت بناهای مستحکم بر ا

ای فاکتورهایی  ستتاخت مدارس ستتبز را بیش از پیش یادآور می شتتود. مدارس در هماهنگی با محیط زیستتت دار 

های  توجه به عواملی که بتواند مولفه      شتتتامل بهینه مصتتترف انرژی، توجه به نظافت یاهر فیزیکی مدرستتته، و          

محیطی در کنار های زیست محیطی را نشان دهند همچنین توجه به فضای سبز و درختان، باالبردن آگاهیزیست

ایجاد روحیه شاداب و با نشاط در دانش آموزان  منبرنامه های درسی و کمک آموزشی و پرورشی نیز می توانند ض

ها  و باال بردن سطح آگاهی های ایشان با رویکرد بهتری برای آینده در مراحل بعدی تاثیر در سطح آگاهی خانواده   

 و جامعه داشته باشند.  

سعه پایدار، بهین       امروزه کلمه سبز، تو سه  ست، مدر صرف انرژی، و یا   های کلیدی محیط زی سازی م دگیری ه 

هایی هستند که باید از قوه به فعل در بیاید یا از تئوری به عمل. ساخت بیش از ده هزار کالس درسی در سال واژه

ست محیطی که ایجاد می ایجاد آلودگی و باال بودن مصرف انرژی در آنها و  کنند به جرأت میتوان گفت که های زی

ساختمان های     صرفه جویی انرژی در بخش های  سیل  صرفه جویی در      پتان سکن میتوانند حتی  شی بعد از م آموز

ست و به دنبال آن پایین آوردن هزینهمصرف انرژی   شتر از   ها و همچنین آلودگی های زی محیطی بعد از مسکن بی

 های دیگر تاثیر گذار باشند.بخش

 مدرسه سبز  -1
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ود )امور اداری، مالی، آزمایشگاه  های آن و تمامی خدمات موجمدرسه سبز مدرسه ای است که در تمام فعالیت       

صرفی       (ها و غیره ستفاده کارآمد و بهینه از منابع و مواد م ست و ا شتی، ایمنی و حفایت از محیط زی ، دیدگاه بهدا

سایل          شی برای اتخاذ م سبز رو سه  سعه پایدار جامعه مورد تأکید و عمل قرار گیرد. مدر بتواند در تحقق اهداف تو

دهد. این جریان به های روزانه مدرستتته ارایه میفعالیت   رستتتی و به کارگیری آنها در محیطی از برنامه دیستتتتز

تر در زندگی شخصی و آنها را به طور جدی محیطی را بشناسندکند تا اهمیت مسائل زیستآموزان کمک میدانش

سبز را این گونه       و خانوادگی سه  سبز آمریکا مدر ساختمان  ست:   شان مورد توجه قرار دهند. انجمن  تعریف کرده ا

شود و در عین            « سبب یادگیری بهتر فراگیران می  سالم  ست  ست که با ایجاد محیط زی سه ای ا سبز مدر سه  مدر

صرفه جویی می کن    صرف انرژی، منابع فیزیکی و مالی  ست      د. حال در م سبز حفایت از محیط زی سه  هدف مدر

در مدرستتته اجرا می شتتتود، فعالیت      هایی که   یکدیگر بر روی پروژه  استتتت. کارکنان و دانش آموزان با همکاری    

تأسیس    کنند؛ به این امید که مصرف آب و انرژی و همچنین، آلودگی را کاهش داده و به فضای سبز بیفزایند.   می

مدرستته ستتبز مستتتلزم میل به انجام فعالیت برای تغییرات بلندمدت، پشتتتیبانی مدیر، مشتتارکت فعال کارکنان و 

کمیته بررسی و ارزیابی  گیری و اجرای پروژه های مرتبط می باشد.الدینشان در تصمیم  انش آموزان و ومشارکت د 

نموده است:   ، برای مدارس سبز دو هدف مکمل هم تعریف (2006) در واشنگتن  بهره وری و سالمت مدارس سبز  

هم کردن حمایت از توستتعه فیزیکی، اجتماعی و ذهنی دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدرستته توستتط فرا   (1

دارا بودن خصوصیات مناسب زیست محیطی و اجتماعی. همچنین      (2محیطسالم، امن، راحت و با بهره وری باال؛  

ینه کمتری ویایف خود را انجام این کمیته بیان داشتتته استتت که مدارس ستتبز نستتبت به مدارس ستتنتی با هز  

 می باشد و منابع مهم از قبیل انرژی و آب در دهند و یادگیری دانش آموزان در مقایسه با مدارس سنتی باالتر   می

سبز به طور بهینه مصرف می   سبز   گردد. همچنین، در مدارسمدارس  سوی ابتکار  که یک برنامه  آمریکا برنامه به 

محیطی محلی است، جهت متحد کردن اولیا، معلمان و دانش آموزان به منظور ایجاد فرهنگ حفایت جامع زیست

د. در برخی از مدارس ستتتبز در آمریکا گروه های حفایت از منابع به طور ماهانه جلستتته در مدارس اجرا می گرد
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دارند و بر موضتتوعاتی مانند کاهش پستتماندها و بازیافت تاکید دارند. این برنامه دانش آموزان را در جمع آوری و  

شرکت می دهد. مو       سه  ستیک در مدر شیر و آبمیوه و پال صرف    نظارت بر بازیافت کاغذ و پاکت  ضوعات کاهش م

 استفاده مجدد و بازیافت در برنامه درسی این مدارس وارد میشود. 

 در واقع مدرسه سبز فرصتی است برای: 

 ارائه موضوعات زیست محیطی  -

 توسعه حس شهروندی و مهارت های تصمیم گیری دانش آموزان  -

 دسترسی به شبکه ای از سازمان های حمایت گر و پشتیبان -

 مدارس  ارتباط با دیگر -

 پس اندازهای مالی. -

 تاریخچه ی پیدایش مدارس سبز  -1-1

شروع شد.  1994 ، در سال (FEE) ی بین المللی مدارس سبز توسط بنیاد بین المللی آموزش محیط زیست   برنامه

شو      سمی ک ست در نظام ر شکیل کمیته   این برنامه با هدف آموزش محیط زی شامل ت ی محیط ر در هفت مرحله 

ی درستتتی و آموزش، ط زیستتتتی، تدوین روش اجرایی، نظارت و ارزیابی، طراحی برنامه      زیستتتت، بازنگری محی 

ی محیط زیستی و بر اساس رهنمودهای طرم مدیریت محیط زیست و    نامهسانی و مشارکت و تدوین نظام  راطالع

ین برنامه ریزی شتتده استتت. بر استتاس ا 14001و استتتاندارد مدیریت محیط زیستتتی ایزو  (EMAS)ممیزی اکو 

آموزان و اولیاء مدرستته، با   خانواده های دانش نفع شتتامل مدیران مدار معلمان، برنامه طیف وستتیعی از افراد ذی

آمیز مراحل مدارس عضتتتو پس از گذراندن موفقیت گیرند و در نهایتدانش آموزان مورد آموزش قرار می محوریت

 کرد.   ت خواهندرا دریاف ی مدارس اکولوژیکیی برنامه، پرچم ویژهگانههفت
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 ارکان اصلی مدارس سبز   -2-1

سه  سالم و توانا در         مدر سلی خالق و توانمند در عرصه های زندگی  ست یادگیرنده که در آن ن سازمانی ا سبز  ی 

 خلق دانش حفایت از محیط زیست کشور تربیت میشوند. 

   چرا باید مدارس را سبز نمود؟ -1-2-1
سبز نمودن مدارس، باید انگیزه  سازمان    یقبل از  صلی  سؤال با تبیین       ا سخ این  شخص گردد. پا سئول م های م

ی راهبردی مدارس ستتبز مشتتخص می گردد. در این برنامه چشتتم انداز، مأموریت، اهداف و راهبردهای    برنامه

صورت           سبز نمودن مدارس را به  صلی از  صد ا سبز مقا شود. برنامه ی راهبردی مدارس  سبز تبیین می  مدارس 

 دیران و متخصصین امر بیان می کند.  مشخص از منظر م

  مدرسه ی سبز چیست؟ -1-2-2
شود. این تعریف باید مورد تأیید       سبز ارائه  سبز نمودن مدارس باید تعریف دقیقی از ارکان و اجزاء مدارس  برای 

خت  شتتتنا"و توافق فعاالن این امر قرار گیرد و بر استتتاس آن مدل های عملیاتی و اجرایی تهیه گردد. در کتاب 

مدل مفهومی مدارس سبز کشور برای پاسخگویی به این سؤال ارائه شده است. این مدل کمتر به        "مدارس سبز 

 جنبه های عملیاتی پرداخته و هدف آن بیان چیستی مدارس سبز است. 

 چشم انداز -1-2-3
سب موفق سازمان  شن از آینده   ها برای تحقق اهداف و ک صویری رو ستند؛  یت نیازمند ت صویری که  ی خود ه ت

سازمان نیز مانند افراد آرزویی برای آینده دارند که      جهت ضوم معین نماید. یک  سازمان را به و گیری های آتی 

به آن چشتتم انداز می گویند. مدارس ستتبز با پرورش خودانگیختگی و پرورش عشتتق، آگاهی و مهربانی و شتتور 

مشارکت و پذیرش مسئولیت نسبت به محیط  دانش آموزان نسبت به محیط زیست و الهام بخشی به آنان، حس

زیستتت و در نهایت رویکرد حرمت و حفظ حقوق و ابعاد گوناگون زیستتت بوم را تروی  می دهند، در ذهن آنها   

سیت های محیط       سطح آگاهی و حسا سازند و به خانواده و جامعه منتقل می کنند. در این مدارس  نهادینه می 
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ستی و رفتار  ستی متعهد دانش، آموزگاران و کارکن زی بینش   ان نیز ارتقاء می یابد و به رعایت الگوهای محیط زی

 شوند.می

متصتتور بود، آن استتت که شتتاهد   در حقیقت چشتتم انداز یا آرمان و افقی که از تأستتیس مدارس ستتبز می توان

شان هیچ گیاهی علف هرزه و هیچ       فارغ شگاه شیم که در پی صیلی دانش آموزانی از این مدارس با جانوری  التح

 1در شکل   جامع زیست محیطی )جم( عناصر اصلی چشم انداز مدارس     خطاب نخواهد شد. « جاندار زیان کار»

 قابل مشاهده است. 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 (1394: عناصر اصلی چشم انداز مدارس جم )منشور جامع ریست محیطی،1شکل 
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 مدرسه سبز از منظر معماری -2

 های مدرسه سبز از منظر معماری شاخص  -2 -1-1

می شتتود و هنگامی که بنای ستتاختمان   حجم عظیمی از منابع طبیعی و انستتانی برای ستتاخت بنا به کار گرفته 

تکمیل می شتتود و عملیات ستتاختمانی به اتمام می رستتد، ستتاختمان همچنان تأثیرات خود را بر محیط زیستتت  

خواهد داشتتت. مطابق با گزارش ستتازمان تجارت جهانی پیرامون ستتاختمانهای دوستتتدار محیط زیستتت، بخش   

صرف انرژی جهانی را به    40ساختمان   صد از کل م ست    در صاص داده ا . در آمریکا (He et al.,2016) خود اخت

ساالنه چیزی حدود    صاص داده اند و بیش از     30 ساختمانها  صرفی را به خود اخت صد از کل انرژی م صد   60در در

انرژی الکتریکی تولید شده در این کشور جهت ساختمان ها به مصرف می رسد. جدای از مصرف انرژی، ساختمان 

ر حال تولید و انتشتتار گازهای گلخانه ای هستتتند که مستتبب اصتتلی گرمتر شتتدن کره ی زمین ها به طور دائم د

 هستند .  

ساختمان    سبز،  ستند که با عملکرد باال از نظر        مدارس  ست ه ستای حفایت از محیط زی شده در را های طراحی 

ن، آبگرمکن وری آب بارامصتترف انرژی کارآمد می باشتتند. مدارس با عملکرد باال شتتامل ستتامانه هایی نظیر جمع آ

ستگاه    شیدی و د شیدی را    های خور ستند که انرژی خور سیته تبدیل میکنند. همه های فتوولتائیک ه ی به الکتری

ساختمان    شوند تا نیاز به آب و انرژی در  شیدی    این عوامل موجب می  ستفاده از انرژی خور ها کاهش پیدا کند. ا

شبکه      شبکه یا جدا از  صل به  صورت مت صرف انرژی و کاهش تولید  ()چه به  آالینده ها می گردد.   موجب کاهش م

ستفاده از پنل    ترینیکی از مهم شدن ا صال      موانع عمومی  ساختارهای الزم برای ات شیدی عدم وجود زیر های خور

ست. منابع رای  انرژی   این تجهیزا شبکه ا سبز عبارتند از: آبگرمکن خور ت به  شیدی،  های تجدیدپذیر در مدارس 

ی های هوشمندانههای زمین گرمایی و غیره. شیوههای بادی مقیاس کوچک، هیت پمپی فتوولتائیک، توربینپنلها

بل رؤیت نیستتتند که از آن جمله بستتیاری برای صتترفه جویی انرژی در ستتاختمان مدارس ستتبز وجود دارند که قا

ستفاده را به حداق   می شیرهای دهنده ی هوا که نیاز به آب مورد ا شار را حفظ می کنند،     توان به  سانند و ف ل می ر
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چیدمان تر و کسب گرمای انرژی خورشیدی غیرفعال،   ا به طرف جنوب برای جذب نور بیش هتغییر جهت ساختمان 

سایه  ساختمان برای کاهش نیاز به خنک راهبردی درختان برای  شدن پنجره   اندازی روی  صورت  سازی، باز  ها به 

سبز از رنگ     ی و تهویهعمودی برای کاهش هزینه های انرژ ساختمان های مدارس  شاره کرد .همچنین  ی طبیعی ا

ضری را به هوا       VOCs»1» فرارها و فرش هایی که دارای ترکیبات آلی  شیمیایی م ستند و به مرور زمان، مواد  ه

سبز        ساختمان های  ساختمان نقش دارند، اجتناب می کنند.  صاعد می کنند و در کاهش کیفیت هوای داخل  مت

ساختمان ائر          ثراتا صالح خاص در  صوالت و م ساختمان را کاهش می دهند، به این معنی که مح ستی  محیط زی

 نامطلوب بر محیط زیست اعمال نمی کنند و با محیط زیست سازگار هستند.  

شتری اقدام  به  با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل درون دادهایی از قبیل متغیرهای فیزیکی، می توان با آگاهی بی

یاددهی دارند. فضتتای -برنامه ریزی نمود. بی شتتک عوامل فیزیکی مدرستته تأثیر مستتتقیمی در تربیت و یادگیری

مدرستته، ستتاختمان مدرستته، حیاط مدرستته، موقعیت جغرافیایی مدرستته در یک شتتهر، ارتباط با خار  مدرستته، 

آموزان در کالس، نور و امکانات  ی نشتستتن دانش   امکانات و تجهیزات مدرسته، فضتای کالس ها، نوع میز و نحوه  

آموز  سرمایشی و گرمایشی مدرسه و کالس درس، تصاویر، عکس ها و نوشته های روی دیوار نیز در تربیت دانش       

 .مؤثر هستند.  هر یک از فاکتورهای زیر می بایست طبق اصل طراحی مدرسه سبز در طراحی مد نظر قرار گیرد

  

                                                        
مواد شیمیاییای هستند که به سادگی بخار و تبدیل به گاز میشوند. ترکیبات آلی فرار در برخی از فراورده   (VOCs) ترکیبات آلی فرار.  1

در طول برخی از فرایندها آزاد میشتتوند. برخی از این ترکیبات مانند بنزن به خودی خود زیانبار هستتتند و باعث ایجاد   ها وجود دارند یا 
سایر گازها و آالینده های درون هوا واکنش دهند و مواد زیانبار دیگری به وجود        شوند. از طرف دیگر برخی از آنها میتوانند با  سرطان می

 آورند.
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 ماری مدرسه سبز. شاخص های مهم در طراحی مع1جدول 

 .1 محل و موقعیت ساختمان

 .2  نور و متغیرهای مربوط به آن؛ 

 .3  دما و کیفیت هوای داخل؛ 

 .4  صدا و متغیرهای مربوط به آن؛ 

 .5 فاکتورهای کالبدی فضای آموزشی  

 .6  بهینه سازی مصرف انواع منابع انرژی و معماری همساز با اقلیم 

 .7  س، تنوع و شادابی فضا سازماندهی، آرایش کال 

 .8  ایمنی 

 .9 محوطه باز فضای آموزشی  

 

  استقرارمحل و موقعیت  -2-1-1

ضایی این مراکز به دلیل اثرات مستقیم در      سب و توزیع ف سایش خانواده   پراکندگی مکانی منا آرامش و آ

ی سبز باید در فاصله و موقعیت    محل احداث مدرسه  ترین مسایل جامعه محسوب میشود.   ترین و حساس ها از مهم

مناسبی نسبت به مراکز جمعیتی، نواحی مسکونی و آموزشی باشد و امکان دسترسی به تأسیسات زیربنایی داشته           

  باشد و همچنین باید به مطالعات اقلیمی در منطقه و تعیین جهت وزش باد نیز توجه داشت.

د کارخانجات صنعتی، شیمیایی، محل های دفن زباله، فاضالب    زمین انتخابی نباید در مسیر عوامل آلودگی زا مانن 

شتارگاه ها،     سایر مراکز   کورهشهری، دامداری، مرغداری، دباغ خانه ها، ک شت کود و  ی که های آجرپزی، عمل انبا

بو و گرد و غبار نمایند باشتتد؛ همچنین نباید در جوار بیمارستتتان، تیمارستتتان،  ،به نحوی ممکن استتت ایجاد دود

های فشار قوی برق، خطوط اصلی و   ا باشد و باید خار  از حریم کابل ه، زندان، خطوط راه آهن و بزرگراهرستان گو

   فرعی گازرسانی، پمپ بنزین، ترکیبات شیمیایی و انبارهای قابل اشتعال قرار داشته باشد.
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ای فضاها از جمله کالسها    جهت و موقعیت ساختمان آموزشی باید طوری انتخاب شود که تابش آفتاب و تهویه بر   

خودداری شود. در   در تمام فصول به نحو احسن انجام شود و از احداث ساختمان در مسیر بادهای شدید و مزاحم      

ساختمان مدرسه، کالس  مورد جهت ستفاده     ها بایستی حتی گیری  شوند که از نور طبیعی ا ساخته  االمکان طوری 

که موقعیت آنها نسبت  هاییدانش آموزان وارد کالس شود. ساختمان   بایست نور از سمت چپ  نمایند و ترجیحا می

  .(1381، 2086 به جنوب قرار دارند در بهره گیری از انرژی خورشید بسیار مؤثرتر هستند )استاندارد ملی ایران

درسه های مناسب پیاده به واحدهای آموزشی با توجه به جمعیت زیاد دانش آموزان در هنگام خرو  از مدسترسی 

در طراحی فضاهای ترافیکی در مناطق شهری می تواند نقش مهمی داشته باشد. همچنین عدم ارتباط مستقیم و      

ها از طریق ایجاد فضتتای باز در قستتمت ورودی و خروجی های اصتتلی، چهارراه ها و میدانورود و خرو  به خیابان

 مدارس و انتخاب عرض مناسب مهم است .

آموزی در خرو  مجبور به استتتفاده از رتیبی که در شتترایط عادی هیچ دانشبه ت روی دستتترستتی ستتواره  پیاده

صورتی که در مواقع            شی به  سیر پیادهی منتهی به واحد آموز شد، وجود یک م سواره به جای پیاده نبا سی  ستر د

وارد خطر از مضروری بر روی وسایل نقلیه ی موردنیاز باز شود و همچنین دور بودن مسیر آمدوشد دانش آموزان      

آموزان نیست، از موارد دیگر دسترسی پیاده هستند )میبدی  هایی که متناسب با سن دانش  آفرین با همه ی محل

 . (1397 و همکاران،

  

 (جایگاه پارک دوچرخه). مدرسه سبز کندی پارک 1تصویر
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 نور و متغیرهای مربوط به آن   -2-1-2 

ایی  درصتتتد یادگیری به وستتتیله ی حس بین      83 نور و متغیرهای مربوط به آن به طور کلی در فرآیند یادگیری،     

رو شتتتود، افت در یادگیری ایجاد    ؛ بنابراین، اگر عمل دیدن با خطا روبه       (Gordon, 2010صتتتورت می گیرد )

محیطی استتت که در آن، عمل دیدن به   گردد. هدف تأمین روشتتنایی در مدرستته، عبارت از به وجود آوردن  می

صتتترف جذب اطالعات و فرآیند    بهترین وجه و با حداقل زحمت و کوشتتتش انجام گیرد تا نیروی دانش آموزان،        

که در محیط کم نور وجود دارد صتترف شتتود.  -یادگیری شتتود، نه این که این نیرو برای مبارزه با اشتتکاالت دیدن

 البته باید یاد آوری کنیم که هنگام انجام هر فعالیتی، میزان نور مورد نیاز متفاوت است. 

تأمین   (هابا نور مصنوعی )المپ ها و انواع چراغ (ها و غیرهروشنایی کالس از طریق نور طبیعی )پنجره ها، دریچه  

بیان میکند افزایش  (2003می گردد که در هر صورت باید به میزان نور، جهت و کیفیت آن توجه گردد. اولسون )

میزان نور طبیعی در کالس درس می تواند موجب بهبود کلی عملکرد در درس ریاضتتتی و خواندن دانش آموزان     

ربیات متعدد نشان داده است که مساحت پنجره های شیشه دار باید حداقل به اندازهی یک پنجم سطح        شود. تج 

ساوی          شد. از طرف دیگر، از هر اقدامی که موجب ت شتن موجود با شنایی برای خواندن و نو شد تا حداقل رو اتاق با

شود، نباید دریغ نمود. نور از نظر توزیع بای     شاگردان  شنایی برای همه ی  صورت یکنواخت   رو شد و به  د مطلوب با

پخش شود تا درخشندگی سطوم سبب ناراحتی چشم نگردد. همچنین میزان نور کافی باشد و سایه های مزاحم         

 موجود نباشد.  

 9تا  8دانش آموز  88های استتترس، عملکرد کالس، رشتتد بدن و ستتالمتی  در تحقیقی، اثر نور کالس بر هورمون

سال مورد    شان داد که هورمون    ساله، به مدت یک  سی قرار گرفت. نتای  ن سترس در تاب برر ستان افزایش  های ا

های استتترس می شتتود  ستتبب تأخیر قابل توجهی در افزایش هورمون یابد و کمبود نور طبیعی و مصتتنوعی،می

(2016,Li and Sullivan) . 
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  دما و کیفیت هوای داخل-3-1-2

ستاندار    سب این که، مرکز ا سب برای کالس درس را بین  در مورد دمای منا تا   18د ملی ایران درجه ی حرارت منا

سیله         درجه 28 ستم های حرارت مرکزی بهترین و سی ستگاه تهویه و  ست د سانتی گراد بیان می کند و معتقد ا ی 

. وارگوکی و همکاران (1386، 2018برای تأمین و کنترل حرارت مورد نیاز در مدارس هستند )استاندارد ملی ایران 

درجه ی ستتانتی گراد  6/23 در مطالعه ای بر روی کودکان ده ستتاله به مدت یک هفته، دمای کالس را از (2005)

تازه      20به   قه افزایش دادند و     4/20تا   11را از  (درجه کاهش و منبع هوای خارجی )هوای  فوت مکعب در دقی

ابد؛ بنابراین بیان کردند که افزایش هوای یدریافتند که یادگیری درس هایی از قبیل ریاضتیات و خواندن بهبود می 

 تازه و کاهش تدریجی دما می تواند یادگیری کودکان را در درس های مدرسه بهبود بخشد. 

یکی از موارد مهم کیفیت محیط زیستتتی داخلی، ایجاد کیفیت هوا استتت. کیفیت هوای داخلی یعنی داشتتتن  

ها و  ات آلی فرار، کربن دی اکسید و سایر آالینده مثل پاتوژنسطح قابل قبول از آالینده های هوا از جمله ترکیب

شخص کردن  (ها )ویروس، میکروب، قارچ و کپک ها و غیرهآلرژن . اولین راه برای جلوگیری از این آالینده ها، م

منبع آنها در مدرسه است؛ مانند مناطق مرطوب ،مواد ساختمانی متصاعدکننده بعضی شوینده ها و ضدعفونی          

آموزان ها. پژوهش ها نشان میدهد پایین بودن کیفیت هوای داخلی باعث مشکالت تنفسی و غیبت دانشکننده 

سردرد ،خواب آلودگی و کاهش          شد، دانش آموزان از  ضعیف با سه  شود؛ همچنین اگر تهویه ی هوا در مدر می 

شد که در کالس حداکث     ستم تهویه باید به نحوی با سی ساعت و    تمرکز رن  خواهند برد. انتخاب  شش لیتر در  ر 

 .   (1386، 2086لیتر در ساعت هوا جابه جا شود )استاندارد ملی ایران  5/4در راهروها و هال ،

در تحقیقی که روی دانش آموزان مدارس ابتدایی در زمینه ی میزان هوای الزم صورت گرفت، مشخص شد که    

ضتتروری در حالت عادی زیادتر خواهد بود. ضتتمنا اگر فعالیت افراد زیاد شتتود، میزان هوای الزم از مقدار هوای 
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هوای کالس معموال سته تا پن  مرتبه در هر ستاعت باید تعویش شتود، زیرا هوای داخل اتاق نباید بیش از یک    

 (  et al Takaoka,. 2016درصد کربن دی اکسید داشته باشد) 

 صدا و متغیرهای مربوط به آن  -2-1-4

صداهای بیرون از      صدا نیز به عنوان یکی از عوام  شود. با این که گاهی  سوب می  ل مهم تأثیرگذار بر یادگیری مح

دهند و کالس به داخل کالس راه می یابند، دانش آموزان قدرت شتتنوایی خود را در اختیار صتتدای معلم قرار می  

صدای مع    فقط مطالبی را به مغز راه می صداهای بیرون از کالس بر  شوند. اگر  شود،  دهند که از معلم می  لم چیره 

در این صورت فراگیران ناخواسته قدرت شنوایی خود را در اختیار صداهای بیرون می نهند یا حداقل به هیچ کدام      

نمی دهند. غالبا در این مواقع آشفتگی در فراگیران به وجود می آید و   از صداها حتی به صدای معلم نیز گوش فرا  

ست که اهمیت موقعیت مکانی کالس   شنوایی افراد تأثیر    در این جا شخص میگردد .عواملی که بر قابلیت  درس م

می گذارند، عبارتند از: شکل اتاق، وسایل اتاق، وضعیت منبع صدا و زمان برگشت صدا که این عوامل نیز در زمان        

 ساخت فضای آموزشی باید مورد توجه خاص قرار گیرد .  

 کالبدی فضای آموزشی  عوامل -2-1-5

لفی تأثیر محیط فیزیکی مدرستتته بر روی رفتار و عملکرد تحصتتتیلی دانش آموزان مورد     های مخت در پژوهش

ست؛ زیرا            سی آموزش ا سا شان میدهد که محیط آموزشی جزء ا ست. نتای  به دست آمده ن بررسی قرار گرفته ا

 های ستتتطوم و ابعاد یاهریبخشتتتد. در ارتباط با چگونگی ویژگیمطلوب، عمق یادگیری را افزایش میمحیط 

صاف و حداقل تا ارتفاع     متر  5/1کالس، به طور کلی می توان گفت که دیوارهای کالس باید خشک بدون درز، 

ها باید ساده باشد تا گرد و غبار روی آن جمع نشود. کف    قابل شستشو و بهتر است از سنگ باشند. دیوار کالس      

شد و لغزنده و مرطوب         کالس سطح و بدون درز با شو، م ست ش سقف نیز    ها باید قابل  شد. این نکات در مورد  نبا

های آرامش بخش  باید رعایت شتتتود. رنگ نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در رنگ آمیزی کالس باید از رنگ              
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ستفاده کرد. رنگ  ست. رنگ دیوارها       ا سقف مطلوب ا سفید برای  سبز روشن برای دیوارها و رنگ  های آبی باز یا 

شد؛ بنابرای        شو با شست ست قابل  شن و کف کالس     بهتر ا سقف کالس باید دارای رنگ های رو سطوم دیوار و  ن، 

بهتر است به رنگ تیره باشد. کارشناسان در مورد شکل کالس ایهار می دارند که مستطیل یا ذوزنقه، بهترین        

ساحتهای              ست. م سب نی صوتی منا ضی و غیره از لحاظ  شکال مربع، مدور یا بی ست. ا شکل برای کالس درس ا

دار ایجاد نقاط کانونی می کنند و مانعی بزرگ برای صتتتدا به وجود می آورند. برای هر دانش آموز         بزرگی انحنا 

نفری، ابعاد اتاق باید   30مترمکعب هوا الزم استتتت؛ به عبارت دیگر، برای یک کالس   5/5مترمربع زمین و  5/1

ضای الزم برای هر دا    4متر و ارتفاع  7تا  6متر، عرض  8به طول  شد. ف مترمکعب و  5/4نش آموز نباید از متر با

متر کمتر باشتتتد؛ بنابراین در انتخاب یک مکان برای کالس، باید حجم کالس و تعداد دانش آموزان را  3ارتفاع 

 .(1397مدنظر قرار داد )میبدی و همکاران ،

 بهینه سازی مصرف انواع منابع انرژی و معماری همساز با اقلیم  -2-1-6

صه   امروزه انرژی به عنوا شاخ ست؛ به طوری که         ن یکی از  شده ا شناخته  شرفت جوامع  صلی برای میزان پی های ا

سی           سیا شرفت و قدرت  شانگر پی شورها به منابع گوناگون انرژی ن سی ک ستر ست. هزینه    -میزان د صادی آنان ا اقت

از سوی دیگر،    های گزاف تولید انرژی از یک سو و استفاده و وابستگی روزافزون جوامع صنعتی و یا در حال رشد      

کشورها را بر آن داشته است که برای جلوگیری از مصرف بی رویه و غیربهینه ی مصرف انرژی و همچنین کاهش       

ست   هزینه های ت سیا ست       هایی را تحت عنوانولید و افزایش رفاه عمومی،  سیا صرف انرژی در  سازی م های بهینه 

 خود قرار دهند.  

بهبود شتترایط داخلی   رتقاء کیفیت حرارتی ستتاختارهای مختلف و در نتیجههای حرارتی نقش ارزنده ای در اعایق

ها و صتترفه جویی در مصتترف ستتوخت دارند. همچنین به کار گیری منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند نور ستتاختمان

 . خورشید و یا انرژی باد اثر مثبتی بر روی تقاضای انرژی مدارس سبز و همچنین اهداف آموزشی به دنبال دارد 



 23 ■ آشنایی با مدرسه سبز

  ، تنوع و شادابی فضاساماندهی و آرایش کالس -2-1-7

آموزان زان و ایجاد فضا برای تعامل دانش ترین تحول در فضاهای آموزشی، شکستن خط نگاه معلم و دانش آمو    مهم

 با یکدیگر است. بدین منظور اساسا ردیف های خطی، مغایر با روحیات دانش آموزان شناخته می شود. 

تی که صندلی های دانش آموزان در ردیف های منظم و پشت سر هم چیده می شود و میز معلم  های سندر کالس

ست. این     شود و ارتباط میان دانش آموزان اندک ا در جلوی کالس قرار می گیرد، تمام توجه به معلم متمرکز می 

ار مطلوب باشتتد، اما  نظم و ترتیب هنگامی که معلم، درستتی را برای همه ی کالس ارائه میدهد، ممکن استتت بستتی

یادگیری از همکالسی ها و کار گروهی را غیر ممکن می سازد. دانش آموزان ردیف آخر کالس، در فاصله ی زیادی 

 از معلم قرار دارند و به احتمال زیاد کسانی هستند که مشکالت انضباطی و بی نظمی را ایجاد میکنند.  

ه این نوع چیدمان یشود و میز معلم در حاشیه قرار می گیرد ک  در برخی از کالس ها صندلی ها دور میزها چیده م 

های علوم تجربی به کار گرفته می شتود. اگر امکانات کالس به صتورتی با آرایش دانش آموزان به   معموال در کالس

شود، دانش آموزان با یکدیگر و یا معلم می توانند ارتباط متقابل برقرار کن      Uشکل دایره یا   سازماندهی  ند.  شکل 

شود و می تواند عالوه بر      سوب می  صورت، معلم جزئی از دانش آموزان مح تدریس، به راهنمایی و هدایت   در این 

 های جمعی دانش آموزان نیز بپردازد. بحث

ص  صندلی  در هر  ست.   ورت، هنگام بررسی طرز چیدن  شایان اهمیت ا ها در کالس، توجه به همه ی دانش آموزان، 

دانش آموزان این استتت که مورد توجه معلمان خود قرار گیرند چنانچه فضتتای فیزیکی   یکی از نیازهای استتاستتی

ساس در دانش    شوق ایجاد این اح ضباطی نیز به        کالس م شکالت ان سائل و م شد، بدون تردید از میزان م آموزان با

 طور چشمگیری کاسته خواهد شد. 
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 ایمنی   -2-1-8

سالمت جسمانی و روانی دانش آموزان حمایت می کنند. وجود امکانات ایمنی   مدارس سبز به روشهای مختلف از   

و غذای سالم ،بهداشت و سالمت دانش آموزان را تأمین می کند. هر مدرسه بایستی دارای اتاق خدمات بهداشتی        

ش       سنجی،  شامل بیماریابی، بینایی  شتی و تغذیه ای  نوایی مجهز به تجهیزات کامل جهت انجام فعالیت های بهدا

سنجی و پایش رشد، آموزش بهداشت و تغذیهی کارکنان و دانش آموزان، کمک های اولیه در مواقع بروز حادثه و    

سه به ازای هر     شد. همچنین تعداد توالت ها در هر مدر شمه توالت و هر   14غیره با نفر یک  51نفر حداقل یک چ

 .  (2086دستشویی در نظر گرفته شود )استاندارد ملی ایران 

های  بستتیار فراگیر و به جنبه های مختلف طراحی و ستتاخت محیط ی ستتالمدر همین راستتتا، اصتتطالم مدرستته 

یادگیری وابستتته استتت. بخشتتهای مختلف این مقوله موضتتوعاتی نظیر کیفیت محیط کالبدی ستتاختمان در نور   

ستن ناه    سه برای کا نجاریهای رفتاری، ارتباط طبیعی، منظر مطلوب، هوا، رطوبت و ... مباحث ایمنی در طرم مدر

 .(180، 1386با فضاهای همجوار، کنترل دانش آموزان و ... را شامل می شود )کامل نیا ،

در سال های اخیر، مطالب بسیاری در خصوص نشانه های بیماری زایی بناها نوشته شده و به بناهایی که به دلیل        

شان از بیماری   ساکنان سردرد و ... غی ناراحتی  ست. این موضوع       هایی مانند  شده ا شاره  سکونت گردیده اند، ا ر قابل 

 س : چیدمان تکی و گروهی در کالس در2تصویر
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هایی باشند که بیماری هایی را برای  است. ساختمان ها می توانند مملوء از میکروب  « بیماری بنا»پدیده ای به نام 

صوص مدارس         صالح ایمن را در طراحی بناها به خ ستفاده از م شت. این پدیده ،اهمیت ا افراد به همراه خواهند دا

 دآور می شود. نمونه هایی از مصالح مخاطره آمیز، مصالح حاوی آزبست و گاز رادون و منوکسیدکربن می باشد.  یا

ستان گزارش          ستان و دب سطوم کودک صوص در  شور در مورد حوادث بچه ها به خ آماری که از داخل و خار  از ک

ی کنند که با وارد شتتدن بچه ها به می شتتود موضتتوع را بی اندازه مهم و قابل توجه می ستتازد. عده ای خیال م  

ستعداد     محدوده صورتی که ا سه، آنها در ایمنی کامل خواهند بود و هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند، در  ی مدر

ایجاد حوادث و ستتتانحه در محدوده ی مدارس به علت محدودیت جا، تراکم بچه ها و بازیگوشتتتی آنها به مراتب                

ه ای استتت که هر روز یا هر هفته حادثه ای کوچک یا بزرگ را تجربه نکند.  بیشتتتر از خانه استتت و کمتر مدرستت 

بعضی از موازین و نکات مربوط به حفظ ایمنی هر مدرسه عبارتند از راه خرو  اضطراری ،وجود امکانات اختصاصی 

ستاندارد ملی       صول  4571اطفاء حریق، سیستم زنگ خطر حریق و نردهی کنار که می بایست با ا طراحی  ایران )ا

ستاندارد ملی      (ایمنی مدارس در برابر آتش؛ مبحث فرار شد )ا شته با شاید الزم   . ( 1377ایران ، 4571مطابقت دا

ی مدارس سبز گزارشی ماهیانه از وضع ایمنی خود و حوادث و سوانحی که در اتفاق می افتد با ذکر نوع   باشد همه 

ستان حادثه و محل آن و نواقص موجود، به یک مرکز واحد ) دهند تا با تجزیه  (ترجیحا اداره ی آموزش و پرورش ا

شود و در جهت جلوگیری از حوادث       شف  ضعف و کانونهای حادثه زا در مدارس ک و تحلیل همهی حوادث، نقاط 

مشابه در جهت جلوگیری از حوادث مشابه اقدام مطلوب به عمل آید. آنچه در این جا به عنوان توصیه های ایمنی    

نهاد و یا عنوان می گردد دلیل بر وجود همه ی آن در مدارس نیستتت، بلکه این مستتئولین مدارس و نواقص پیشتت

هستند که با مروری عمیق بر این توصیه ها باید اقدام عاجل در رفع اشکاالت موجود به عمل آورند. هر مدرسه ی     

له با خطرات و حوادث احتمالی سبز باید به وسایل و تجهیزات ایمنی و بهداشت عمومی مناسب مجهز و برای مقاب    

 .   (22: 1387اولیه خودکفا باشد )موسوی ،
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 محوطه باز فضای آموزشی  -2-1-9

 به طور کلی اهمیت حیاط مدارس را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد: 

 مکانی برای بازی و حرکت، اکتشاف و نشان دادن مهارت ها   -

 توسعه دوستی ها و روابط اجتماعی   محیطی برای استراحت، احساس لذت با فکر،  -

  (فضایی برای تجربیات آموزشی بیولوژیکی و فیزیکی )کمک آموزشی -

سن   صورت معقول و     18تا  7کودکان و نوجوانان از  سالگی از انرژی متراکم و قابل توجهی برخوردارند که باید به 

آموزان می بخشتتد که باید در طراحی  ستتازنده تخلیه شتتود این انرژی تحرک و جنب و جوش فزاینده ای به دانش

 فضا به آن توجه ویژه میشود.  

غالباً هدف اولیه از ایجاد حیاط مدارس کمک به بچه ها در رابطه با رشتد جستمی و فکری از طریق بازی و ورزش   

 است امروزه روانشناسان کودک معتقدند:  

 بازی راهی است که کودکان به وسیله آن آموزش می بینند .   -

 در بیرون از فضای سرپوشیده یک نیاز فطری است.  بازی -

 محیط بازی یک مکان یادگیری است.  -

زنگ های  لذا به اهمیت کیفیت فضا به عنوان یک عنصر تاثیر گذار در رفتار کودک و نوجوان اشاره میکنند. 

ور تجدید قوای تفریح برای بچه ها برای رهایی از تنش فیزیکی که بعد از مدتی نشستن پشت میز ها به منظ

فکری بسیار ضروری است که پاسخ به این نیاز وجود محوطه با خصوصیات و ویژگی خاص می باشد. همچنین 

به منظور اهمیت به روابط اجتماعی دانش آموزان وجود محلی برای برقراری ارتباط، یادگیری همزیستی بین 

 محصلین و تعدیل رفتار های آنها ضروری است. 
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تواند به صور مختلف در آموزش دانش آموزان سهیم باشد برای مثال اختصاص دادن بخشی       حیاط مدرسه می  

از حیاط مدرسه به عنوان باغ گیاهان که در عین حال برخی از حیوانات از قبیل حلزون، کرمها، پرندگان و غیره  

مکان بروز استتتعدادهای در آن نگهداری میشتتوند. استتتفاده از دیوار محوطه با قرار دادن تابلو نقاشتتی روی آن ا

 دانش آموزان با نقاشی مهم خواهد بود.  

جهت باروری فضتای ستبز می تواند از کرم های مخصتوص    ( امروز یکی از مستائل مهم در مدارس انرژی )ستبز  

سیار مهم می          ست ب شد و در جهت چرخه محیط زی سه به کود می با ست که تبدیل زباله مدر جهت تهیه کمپو

ستفاده و دانش    شد ا سبز نقش به    با سئله فعال نمود جداره های  شد       آموزان را در این م شادابی و ر سزایی در 

 باشد.  دانش آموزان موثر می

 

 

 

 

 

 

همچنین ارتباط با عوامل طبیعی نظیر نهر آب، گیاهان، فضتتای بیشتته مانند، قفس پرندگان و ارتباط با آستتمان و   

آموزان میتوانند از آن استفاده کنند. لذا همانطور که    احساس گرمی و سردی از عوامل مهم طبیعی است که دانش   

  اشتتاره شتتد ایجاد فضتتاهای باز مطلوب به عنوان محوطه برای مدرستته هم میتواند جایگاه تعلیم در امر آموزش و  

یادگیری باشد و هم در جهت رشد جسمی و فکری محصلین و هم جهت ارتقاء جایگاه اجتماعی آنها نقش مهمی       

  داشته باشد.

 . دیوار و بام سبز4تصویر
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 فضای سبز  -2-1-9-1

سمت           ست. در این ق شرایط محیطی امری بدیهی ا ستفاده از کیفیت های آن برای بهبود  سبز و ا ضای  ارتباط با ف

باید دید که نسبت میان فضای سبز و منظر با فعالیت های آموزشی درون مدارس چیست؟ و در حقیقت زمانی که   

ن به طرم فضای آموزشی می پردازیم فضای سبز در آن میان چه     ما در طراحی معماری خود با رویکردهای گوناگو

جایگاهی دارد؟ در حال حاضر به وضوم و با اندکی دقت می توان مشاهده نمود که مدارس ما به ویژه در شهرهای     

دارای تراکم کم و ارزش زمین پایین، گسترش قابل توجهی بر روی سطح دارند و بخشی از این گسترش به احداث 

ی فضاهای بازی و اندکی فضای سبز به محوطه    ی آن زمین تنها با احداث ان متمرکز مدرسه و باقی مانده ساختم 

 آنها اختصاص یافته است.   

  

 . کرم های مخصوص جهت تهیه کمپوست  3تصویر
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 ک مدرسه. فضای سبز در حیاط ی4شکل 

 فضای سبز عبارتند از:   برخی از مهم ترین مزایای گسترش

 تولید اکسیژن  .1

طبیعت از طریق فضتتای ستتبز تولید می گردد .علف ها و چمنزارها اگر کوتاه    مقدار زیادی از اکستتیژن موجود در

نشوند؛ عالوه بر ایجاد فضای سبز، میزان زیادی اکسیژن نیز به وجود می آورند. براساس تحقیقات انجام شده، تنها       

سیژن تولید کند.       5/8 سال اک سان در  شده می تواند به اندازه نیاز یک ان حال اگر درخت و  متر مربع چمن کوتاه ن

فضای سبز وجود نداشته باشد، مشکل بشر در رابطه با وجود گاز کربنیک در هوا و کمبود اکسیژن به خوبی نمایان  

 می شود. 

 . ذخیره انرژی2
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ساختمان       صرف انرژی در  صحیح درختان می تواند بر روی م شت  شد. هزینه    ها تأثیر قابل مالحظهکا شته با ای دا

ساختمان گرم کردن یا خنک کرد ست درختان کاهش می یابد. درختان باعث جذب نه    ن  صورت کاربرد در ها در 

مستتکونی که در ن درصتتد انرژی خورشتتیدی در شتتده و گرمای داخلی ستتاختمان ها را کاهش می دهند. در اماک

ساختمان       شکن می تواند هزینه گرم کردن  صورت باد شت درختان به  س مناطق بادگیر قرار دارند، کا ب ها را بر ح

 درصد کاهش دهد.   22تا  4درجه بادگیری و تراکم بادشکن در حدود 

 جذب پرتوها  .3

شد. پرتو مادون قرمز و پرتو ماورای بنفش        سبز، جذب پرتوهای خورشید توسط گیاهان می با که از مزایای فضای 

که انسان در سایه یک    خورشید تاثیرات سوء بر بدن انسان و سایر جانداران باقی می گذارند. همچنین، آرامشی را     

درخت احستتتاس می کند تا حدی مربوط به جذب پرتوهای مادون قرمز خورشتتتید و مقداری نیز به دلیل جذب               

 پرتوهای ماورای بنفش توسط درخت می باشد.  

 تعدیل آب و هوا  .4

ی یک هکتار گیاهان با تعرق خود نقش قابل توجهی در کاهش دما و افزایش رطوبت نستتبی هوا ایفا می کنند. دما

سبز در مرداد ماه تا     ضای  ست و به همین نحو،        5/4ف ضای مجاور خالی از درخت ا سانتی گراد کمتر از ف درجه 

محیط خار  می باشد. در نتیجه، با تعدیل دو عامل یاد    درصد بیشتر از   11رطوبت نسبی درون یک فضای سبز تا    

 کی مناسبی برای حیات انسان در پی دارد. شده، فضای سبز، محیطی به وجود می آورد که آسایش فیزی

 جذب گرد و غبار  .5

درختان به سبب پراکندگی شاخ و برگ خود بر تمام زوایا و سطوم، مانند یک گردگیر عمل می کنند. تنه درخت    

جای دسته و شاخ و برگ آن را به جای پرهای روی یک گردگیر معمولی تصور نمود. با این توصیف،     را می توان به
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سی های به عمل آمده، یک     د شده در زمین نقش خود را ایفا می کنند. طبق برر شته  رختان مانند یک گردگیر کا

تن گرد و غبار را در هر بارندگی در  68درخت در آن کاشته شده می تواند تا   211هکتار فضای سبز که در حدود   

 خود جذب کند.  

 کاهش میزان سرب  .6

ساس تحقیقات انجام شده، درختان    گیاهان در کاهش میزان سرب نقش  برابر  20تا  10درختان مؤثری دارند. بر ا

 گیاهان علفی و دو برابر گیاهان زراعی می توانند توان سرب گیری داشته باشند.

 تولید فیتونسید .7

ست که از دو واژه     سید کلمه ای یونانی ا شده       Cideبه معنای گیاه و  Phytonفیتون شکیل  شتن ت به معنای ک

استتت. فیتونستتید آنتی بیوتیکی طبیعی استتت که درختان و گیاهان از خود رها می ستتازند و برای بستتیاری از    

های تک سلولی و برخی از حشرات ریز اثر کشندگی دارد. درختانی مانند کا ، گردو، اکالیپتوس،    ها و قارچباکتری

سرو کوهی، بید، زبا  سازند. در عین حال تولید     بلوط، فندق، افرا،  سید رها می  ن گنجشک و داغداغان از خود فیتون

شرم ذیل بیان         شی ایجاد می کند. دلیل این امر را میتوان به  سان اثر فرم بخ سط درختان بر روی ان سید تو فیتون

  نمود:

طبیعی انسان  مغز انسان از دو نیمکره راست و چپ تشکیل شده است. نیمکره راست در تنظیم احساس غریزی و»

مانند احستتتاس محبت، خواب و نیازهای دیگر طبیعی نقش دارد. در حالی که نیمکره چپ کار به نظم کشتتتیدن      

کارهای مکانیکی انستتان مانند تنظیم وقت و ستتروقت حاضتتر بودن را بر عهده دارد. انستتان شتتهرنشتتین به دلیل   

شهری به مراتب ک      ست  شرایط محیط زی شد.     درگیری در کارهای روزمره و  شتری از نیمکره چپ خود می ک ار بی

درختان به ستتبب رهاستتازی فیتونستتید می توانند تعادل بین دو نیمکره مغز را به خوبی برقرار ستتاخته و حالت   

 «. طبیعی و آرامش بخشی را به انسان ارزانی دارند
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  کاهش آلودگی صوتی .8

های مختلف جهت کندن و لوله گذاری، صتتدای صتتدای اتومبیل ها با اگزوز ناقص و بوق زدن های بی مورد، مته 

بلندگوهای گوناگون و نظایر آن، فضای شهر را با آلودگی صوتی، آلوده می سازند. عادت به هر نوع آلودگی دلیل بر 

 مصونیت در مقابل آن نیست، بلکه عادت به معنای هر چه بیشتر مستهلک شدن و غرق شدن در آلودگی است. 

توانند در کاهش آلودگی صوتی مؤثر باشند، هر چند خود صدا ممکن است رشد گیاه را       درختان و درختچه ها می

به مخاطره اندازد. در هر صتتورت، کیفیت کاهش صتتدا در درختان و درختچه های مختلف بر حستتب اندازه برگ،   

 تراکم شاخ و برگ، نوع و بلندی درخت تفاوت دارد.  

سبز     ضای  شده برای ف سبزی را  به وجود آورد تا از مزایای     با توجه به نقش های ذکر  ضای  سه ف ، می توان در مدر

  .(67: 1397آن بهره گیری نمود )پور آتشی و دیگران،

 مدرسه سبز و کاهش انتشار دی اکسید کربن   -10-1-2

صلی        برنامه شار دی اکسیدکربن، ا شد؛ چرا که انت شار کربن با ساختمان مدارس، باید در جهت کاهش انت ترین های 

شاره        عامل گرم  ی کلی به تولید شدن جهانی است و بیشتر ساختمان های ما دی اکسید کربن منتشر می کنند. ا

های ما، ممکن استتت چندان تکاندهنده نباشتتد؛ به همین دلیل اشتتارهی دقیق به دی اکستتید کربن در ستتاختمان

تن  32/7به ازای هر نفر ایرانی ی انتشار دی اکسیدکربن   آمارهای انتشار یافته در این زمینه بهتر می باشد. سرانه   

ست. اما،    سال ا شار گاز دی      در  صرف انرژی و انت صرفه جویی در م شد.     پایداری چیزی فراتر از  سیدکربن می با اک

پایداری در مورد ساختمان هایی است که زباله را به حداقل می رسانند، از مصرف آلوده کننده ها دوری می کنند،    

وحش، بهبود و محافظت می کنند و محیط ستتتالمی را برای کار فراهم می کنند.         بوم را برای گیاهان و حیات    

همچنین پایداری به معنی این است که مدرسه ای داشته باشیم که از لحاظ اجتماعی پایدار باشد؛ مدرسه ای که        

 نیازهای جامعه اش را برآورده کند.  
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صری از جامعه ی پایدار خیال   سه ی پایدار به عنوان عن سه    از مدر صلی مدر شود ایده ی ا   ی پایدار،ی آینده یاد می 

یکپارچگی پایداری در هر جنبه از زندگی مدرسه شامل مدیریت مدرسه، فرایند یادگیری و مدیریت ساختمان ها،      

ست       سه ا سه با اجتماع مدر سه، ارتباط مدر سه    ک رفت و آمد به مدر سه ی پایدار را در  ه میتوان ویژگی های مدر

 زماندهی طبقه بندی کرد:  سلطهی عمومی سا

     (آموزش و پرورش )برنامه ی آموزشی، فرهنگ مدرسه، فرآیند آموزش و یادگیری

   (اجتماعی و سازمانی )سازمانی، اداری، ارتباطات اجتماع و بدنه ی بزرگتر

   (اقتصادی )محیط مدرسه، ساختمان ها و حیاط -فنی -محیطی 

ه ی اول مستلزم تغییر رفتار و در مرحله ی بعدی، طراحی و ساخت   صرفه جویی در مصرف انرژی و کربن در درج  

راه حل های مجاز؛ مانند        مدارس بهتر با کنترل های بهتر و تجهیزات انرژی کمتر، مدیریت صتتتحیح و ورای آن،     

صرفه جویی در مصرف انرژی با برپا داشتن ساختمانهای      شبکه های منطقه ای برق و گرمای کربن صفر می باشد.   

ستفاده از مصالح بازیافت     پرب ساختمانی، ا ستفاده از مصالح بومی،      ازده، ساخت با کمترین تولید نخاله های  شدنی، ا

مدیریت کارآمد در تعمیر و نگهداری و راهکارهای بستتتیار دیگر که در فصتتتل موردپژوهی به صتتتورت موردی در 

ست، راهکارهای کاهش عواقب زیان      شاره شده ا شند .)میبدی و      ساختمان مدارس به آنها ا ساز می با بار ساخت و 

 (1397 همکاران،

 

  تجهیزات آموزشی مدارس سبز -2-2

شود. همچنین کیفیت و چگونگی تجهیزات فیزیکی در مدارس         سریع در یادگیری می  سبب ت شی،  امکانات آموز

  غنی ه با محیط یادگیری  روی رفتار متقابل دانش آموز و معلم تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر امکانات بهتر، همرا         

سازماندهی بهتر و روش های متنوع     شتر،  شارکت بی و فعالیتهای متفاوت در درس هایی مانند علوم )کار عملی   ()م

بایکدیگر در ارتباط هستند. به طور کلی رسیدن به آرامش و دسترسی ( بیشتر، تشویق به جستجو و یادگیری فعال
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ساختمانهای      ست که  سر ا شند؛ بنابراین، در       به آن، زمانی می سازگار با سان  شی با ویژگیهای روانی و فکری ان آموز

شتترایط و عوامل نامطلوب اقلیمی به حداقل ممکن  طراحی و اجرای مکانهای آموزشتتی باید طوری عمل شتتود که

ی حرارت، در حد مطلوب تقلیل یابند و شتترایط زیستتتی مثل نور، تهویه، رطوبت، تشتتعشتتع و مخصتتوصتتا درجه  

 نگه داشته شوند.  فراگیران

ساس نیازها و عالیق        فعالیت های آموزشی در مدارس سبز باید در فضایی مناسب، با روش و امکانات مطلوب و بر ا

شاگرد در یادگیری، احساس رغبت و      شود تا معلم در تدریس و  دانش آموزان در زمینه های مختلف تهیه و انجام 

ساس لذت و   شرفت دانش          انگیزه کنند و از فعالیت خود اح ضای فیزیکی کالس بر پی شند. اگر ف شته با ضایت دا ر

آموزان هم تأثیر نداشته باشد، باید برای حفظ سالمتی، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرد. مطلوب 

بودن این فضتتا وقتی حاصتتل می شتتود که پاستتخگوی نیازهای عمده ی دانش آموزان باشتتد. متأستتفانه فضتتاهای   

ندارد. همچنین وجود            آموزشتتتی  نان  با ویژگیهای روانی کودکان و نوجوا مدارس کشتتتور ما ستتتازگاری الزم را 

 خصوصیاتی که بتواند محیط مدرسه را برای دوره های کودکی و نوجوانی مناسب نماید، در حد مطلوب نیست. 

ساختمان آن از فناوریهای کارآمد انرژی بهر        ست که نه تنها  سبز مکانی ا سه ی  ه می برد، بلکه در عین یک مدر

ستی نیز هست که باعث افزایش ارزش ها و      ست و فعالیت های محیط زی حال دارای برنامه های آموزش محیط زی

چهار بعد حیاتی در  2آموزان در برخورد با مستتتائل روزانه می شتتتود. جدول  مهارت های محیط زیستتتتی دانش

شده، با روش های کاهش    در ابتدا زیرساخت های سبز بنا   مدارس سبز و پایدار را نشان میدهد. از راست به چپ،   

 ی آموزشی در زمینه ی محیط زیست تثبیت می شود. تقاضا، سیاستهای سبز اعمال و در نهایت برنامه
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 . چهار ستون اصلی یک مدرسه سبز و پایدار 2جدول 

 چهارستون اصلی

 ستون اول ستون دوم ستون سوم ستون چهارم

و  آموزش، یادگیری

 مشارکت
 استفاده ی پایدار از منابع ایجاد فضای سبز سالم

 تالش برای کاهش

 سمی مواد

 آموزش محیط زیست
باغچه ها و حیات سبز 

 مدرسه

های افزایش کارایی و انرژی

 جایگزین

سالمت محیط زیست 

 آموزان دانش

 آموزش محیط زیست
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ساختمان سبز 
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در فرایند سبز کردن 

 مدرسه
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 مدارس اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، ارزیابی فعالیتهای صورت گرفته، نظرخواهی از دیگران، انتخاب بهترین گزینه
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درصد انتشار و تصاعد گازهای گلخانه ای     30 درصد مصرف انرژی،   36درصد مصرف برق ،   65 بیش ازساختمانها  

درصد مصرف آب شرب را شامل میشوند؛ از این رو        12درصد تولید پسماندها و    30درصد مصرف مواد خام ،   30،

 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان مدارس سبز امری مهم است. 

ر یک مکان نامناسب ساخته شده باشد و ساختمان آن طراحی ضعیفی داشته باشد،           در صورتی که یک مدرسه د  

ای در این صورت تبدیل چنین مدرسه ای به یک مدرسه ی سبز کمی مشکل است؛ زیرا هیچ تکنولوژی و فناوری       

شود. به همین دلیل همواره بر ای      صرفی  ساختمان از نظر نوع انرژی م ن نکته نمی تواند موجب کارآمدی این نوع 

 تأکید می شود که باید در سیاست های احداث مدارس سبز جدید جنبشی عظیم ایجاد شود.  

های ساختمانی بر روی انسان صورت گرفته است، این که چگونه آنها     مطالعات زیادی در مورد بررسی نقش محیط 

ررفت انرژی می شتتتود و حتی  را مبتال به امراض می کند، چگونه آنها را از طبیعت جدا می کند، چگونه باعث هد           

همچنین مطالعات نشتتتان می دهد که چگونه تماس        (. He et al, 2016) چگونه کره ی زمین را آلوده می کند  

مزمن با ستتطوم پایین ستترب در نقاشتتی ستتاختمانها و ذرات خاک بر رشتتد و نمو دانش آموزان تأثیر گذار استتت. 

منجر به افزایش تحقیقات در خصتتوص عوامل احتمالی به  افزایش بیش از حد شتتیوع آستتم در کودکان و نوجوانان

خصوص در مدارس شده است. شاید یکی از شناخته ترین نوع اثرات محیط زیستی بر روی سالمت دانش آموزان         

 و  میزان شیوع آسم باشد.   (IAQدر مدارس، کیفیت هوای داخل ساختمان )

ت ناشتتی از آالینده ها در مکان های بستتته کمتر از  برخالف تصتتورات رای  بیشتتتر مردم مبنی بر این که خطرا 

و هیئت   (EPAمحیطهای باز استتتت ،تحقیقات و مطالعاتی که توستتتط آژانس حفایت محیط زیستتتت آمریکا )           

ی علمی آن در سالهای اخیر در زمینه ی تأثیر آلودگی هوا بر انسان صورت گرفت، بیانگراین حقیقت است     مشاوره 

برابر بیشتتتر از میزان مشتتابه در  10های ستترپوشتتیده می تواند پن  برابر یا حتی تا کانکه میزان آلودگی هوا در م

 های باز باشد.  محیط
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سایر مکان های عمومی       ساختمان ادارات، مدارس و  ساکنین داخل  شیوع بیماری های مرتبط در میان  هم چنین 

یل این که افراد زمان زیادی در بستتیار گزارش شتتده استتت. اگرچه توجه به کیفیت هوای داخل ستتاختمان به دل  

ستیم که مطالعات اندکی در            شاهد آن ه ست، اما  سیار با اهمیت ا سپری می کنند، ب ساختمان  محیطهای داخل 

 زمینه ی بررسی کیفیت هوای داخل ساختمان صورت گرفته است. 

امل اصتتلی تهدید  اهمیت خطر آلودگی هوا در محیطهای بستتته، باعث شتتده پژوهشتتگران آن را به یکی از پن  ع 

ستتالمت بشتتر معرفی کنند. از عوامل اصتتلی افزایش آلودگی هوا در محیطهای بستتته می توان به تراکم و نزدیکی   

بیش از حد ستتاختمانها، عدم تهویه مناستتب هوا، استتتفاده از مواد مصتتنوعی و شتتیمیایی در ستتاختمان، مبلمان و 

تمیز کننده و ضدعفونی کننده اشاره کرد. جلوگیری از   وسایل شخصی، استفاده از حشره کش ها و مواد شوینده ،       

شی از آلودگی هوا در مدارس، مهد کودکها و محل بازی کودکان، بدون همکاری تمامی افراد       ضرات نا سترش م گ

 ی دولتی ذیربط امکان پذیر نیست .جامعه، بخش خصوصی و سازمانها

  وضعیت مدارس سبز در ایران -3-2

س      سبز تو سه  شهرداری تهران، با هدف اجرای آموزش       در ایران، طرم مدر سعه پایدار  ست و تو ستاد محیط زی ط 

محیط زیست و توسعه پایدار در سطح مدارس، به شکل موثر، مطابق با استانداردهای جهانی آموزش محیط زیست 

سال      صورت جامع، در  شورهای موفق به منظور اجرا به  س   1386و با بهره گیری از تجربیات ک شد و در  ال تدوین 

 ، این طرم در تعدادی از مدارس مناطق یک، دو و نوزده تهران اجرا گردید. 1387

در حال حاضر در ایران مدرسه سبزی که هم دارای شاخص های معماری مدرسه سبز و هم شاخص های اقدامات         

 اند. رار گرفتهزیست محیطی باشد وجود ندارد. مدارس اکو نیز صرفا از منظر اقدامات زیست محیطی مورد ارزیابی ق
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صفر در ایران به بهره برداری و       ساختمان انرژی  صفر واقع در کر  به عنوان اولین  ستا پروژه انرژی  اما در همین را

شد. این پروژه          ست محیطی در آینده با شدن پروژه های زی ست که می تواند گامی موثر در اجرایی  سیده ا اجرا ر

 طراحی و اجرا شده است.  (مبنا)توسط شرکت مشاوران بهسازی نوسازی انرژی 

در طراحی این ساختمان که با کاربری آموزشی و پژوهشی احداث شده از المان هایی نظیر بادگیر، گلخانه، نورگیر   

های سقفی ،شیشه های دو جداره، سایبان بر روی پنجره ها، پنل های خورشیدی، آبگرمکن خورشیدی و مصالح         

 ه است .  همساز با اقلیم سایت استفاده شد

  نسبت به یک ساختمان معمولی مشابه کاهش یافته و به %85در نهایت نیاز حرارتی ساختمان تقریبا به اندازه 

 KW 33  .رسیده که این میزان انرژی نیز با استفاده از انرژی های تجدید پذیر تامین گردیده است 

 هابرخی نمونه -2-4

 تهرانمجتمع ربانی در  -1-2-4

نات الزم جهت              این مجتمع  به عنوان یکی از مدارس ستتتبز دارای رویکردها و امکا یداری  پا با توجه و تمرکز بر 

ست. به عنوان اولین مجتمع دارنده نیروگاه تولید انرژی پاک      شآموزان ا ستفاده بهینه از انرژی و آموزش آن به دان ا

نماید. این محیطی جلوگیری میزیستتتهای مخرب و دیگر آالینده  CO2کیلوگرم گاز  400,4از انتشتتار بیش از 

گردد. یرفیت کن خورشیدی مجهز بوده که گرما و برق مورد نیاز آن از تابش خورشید تامین می مجتمع به خشک 

 کیلوگرم در روز است 300کیلوگرم برای انواع میوه و سبزیجات  120دستگاه 
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 تهراندر  ربانی : مجتمع5تصویر
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 در کانادا د سوزوکیمدرسه دکتر دیوی-2-4-2

یکی از بهترین مدارس سبز کانادا مدرسه دکتر دیوید سوزوکی می باشد. این مدرسه از سیستم ارزیابی لید امتیاز        

صلی آن پنل های           55 شد و در نمای ا سه دارای دو طبقه می با ست. این مدر شان پالتینیوم را دریافت کرده ا و ن

ستفاده از       ست. ا شده ا شیدی قرار داده  ساختمان باعث آزاد      خور شی از المان نمای  شیدی به عنوان بخ پنل خور

شد. پنجره           ست، که از نکات خاص این پروژه می با شده ا شیدی  سطح بام از قرارگیری پنل های خور های شدن 

شید و نور طبیعی در تمام کالس     شه های دو جداره به منظور بهره گیری از انرژی خور شی شده.   بزرگ با  ها تعبیه 

 تیره انتخاب شده تا حداکثر جذب خورشیدی در نما امکان پذیر شود.  مصالح نسبتاًرنگ 

همچنین آبگرم کن خورشیدی نیز در بام این بنا به چشم می خورد. همانطور که در سایت پالن مدرسه مشخص       

ار داده است بخشی از بام مدرسه بام سبز است. پالن به صورت خطی در جهت گیری مناسب نسبت به خورشید قر

های بازیابی آب باران و همچنین آب مصرفی  شده تا بیشترین جذب خورشیدی در فضاها امکان پذیر شود. سیستم

شمند              صورت هو سرمایش به  ستمهای گرمایش و  سی ست. کلیه  شده ا ساختمان نیز در این پروژه در نظر گرفته 

 اسبی با وسایل نقلیه عمومی دارد. کنترل می شود. سایت این مدرسه نیز از لحاظ مکان یابی فاصله من

 
  . مدرسه ی سبز دکتر دیوید سوزوکی در کانادا3تصویر    
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 پالن از مدرسه ی سبز دکتر دیوید سوزوکی در کانادا :4تصویر
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 برخی از ابتکارات این مدرسه عبارتند از: 

مت افراد و هم برای محیط از آنجا که محصوالت پاک کننده شیمیایی هم برای سال سیاست پاکیزگی سبز:

زیست مضر می باشند؛ مدرسه سبز رافینگ جهت نظافت مدرسه از محصوالت پاک کننده غیرسمی و بی خطر 

استفاده می کند .سرایداران این مدرسه آموزش دیده اند تا از محصوالت دوستدار محیط و غیرشیمیایی استفاده 

 نمایند. 

زان مدرسه هر هفته زباله هایی که مناسب بازیافت هستند، مانند کاغذهای گروهی از دانش آمو: گروه های بازیافت

 باطله و پالستیک، را از کالس ها جمع آوری می کنند. 

مدرسه سبز رافینگ تالش می کند تا از برخی محصوالت بازیافت شده مانند کاغذ : سیاست محصوالت سبز

 نماید.  استفاده

از آفت کش ها و دیگر مواد سمی به علت مضرات آن برای سالمتی انسان، : مدرسه برنامه مدیریت تلفیقی آفات

حیوان و محیط زیست، اجتناب می کند و به منظور از بین بردن آفات و بیماریهای گیاهی، از روش های مدیریت 

 تلفیقی آفات استفاده می نماید. 

ر ورودی روز را افزایش دهد و ساختمان مدرسه به گونه ای طراحی شده است که میزان نو: ساختمان سبز

 همچنین، کیفیت هوای درون را بهبود بخشد. 

کمیته برنامه ریزی درسی مدرسه در تالش است تا برنامه حفایت از محیط زیست را درون دروس  برنامه سبز:

حفایت از بگنجاند تا دانش آموزان خود را به عنوان عضوی از جامعه در ارتباط با دیگر اعضا دانسته و مسئولیت 

   محیط زیست را بر عهده بگیرند.
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 آموزش سبز -3

صتترفام مباحث مربوط به حفظ محیط زیستتت و مستتائل مربوط به حفظ محیط زیستتت و   ،منظور از آموزش ستتبز

ست      ست نی سائلی از این د سبز یک تفکر و بینش جامع و کامل در تمامی زمینه  ،م شی و  بلکه آموزش  های آموز

 رورشی است.پ

سه  ست  ای جامعه سبز  مدر سان  تمرین برای ا سان  شدن،  ان شیدن،  آزاد کردن، انتخاب بودن، ان  انتقاد اندی

است چون ز کردن، خلق کردن، تشنه شدن، عرو ، تعالی و در یک کالم مدرسه سبز، سب رشد شدن، انتقاد کردن،

شود و هر فرد به تنهایی هم مهم       « زنده» سبز، خلق می  سه  ست. روش های تربیتی در مدر ست ا سان ا   ا ،چون ان

برای زندگی کردن، خو شتتبخت بودن، زنده   استتتستتت و ارتباط متقابل هر دانش آموز با دانش آموزان، تمرینی 

کردن و زنده شتتدن. مدر ستته ستتبز، محیطی ا ستتت برای خلق هنرمندانه و آفرینش روشتتهایی که عمل تربیتی را 

شهایی که به          سازد. رو شتنی و مطلوب می  ست دا سندیده، دو تعداد دانش آموزان می تواند و یا باید متفاوت و  پ

 .متنوع باشد تا کارساز واقع شود

سبز،   سه  شیدن، انتقاد کردن،         مدر سان بودن، انتخاب کردن، آزاد اندی شدن، ان سان  ست برای تمرین ان جامعه ای ا

 .انتقاد شدن، رشد کردن، خلق کردن، تشنه شدن، عرو  و تعالی

که مدیر، معاونان، مربیان و معلمان آن به دانش آموزان به عنوان منبع زاینده، خالق،  مدرسه سبز، مدرسه ای است

 .توانا، مستعد و همراه با روحیه آکنده از صداقت و انسانیت می نگرند

ست، به دنبال خلق              ست. به دنبال حفظ کردن نی شنگی ا  ست، به دنبال ت سیر کردن نی سبز، به دنبال  سه  مدر 

 .ال پذیرش بی قید و شرط نیست ،به دنبال انتقاد استکردن است. به دنب
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 (منشور مدارس جامع محیط زیستی )جم -3-1

، پاستتخی استتت به یک نیاز از ستتوی ستتازمان متول ی محیط (برای ایجاد مدارس جامع محیط زیستتتی )جم تالش

ای گوناگون علمی، اجتماعی هزیست ایران؛ نیاز کودکان و نوجوانانی که حق دارند همگام با کسب معرفت در حوزه

بومشتتان هم  زیستتت شتتناختی درخور و متناستتب با ویژگیهایبوم (و دینی، برخوردار از فهم )دانش، بینش و رفتار

ستی       ست که هم از حقوق محیط زی ستی، پرورش نوجوانانی ا شند .به بیانی دیگر، آرمان مدارس جامع محیط زی با

ان یک انستتتان یا جانداری خردمند، چه بایدها و نبایدهایی در برابر              خویش آگاه باشتتتند و هم بدانند که به عنو        

اش برعهده دارند؛ مدارس جم با ایجاد انگیزه و پرورش عشتتتق، آگاهی و        بوم و حفظ موهبتهای طبیعی زیستتتت

سئولیت           شارکت و پذیرش م شی به آنان، حس م ست و الهام بخ سبت به محیط زی شور دانش آموزان ن مهربانی و 

داده، در   حیط زیست و در نهایت رویکرد حرمت و حفظ حقوق و ابعاد گوناگون زیستتتتتتت بوم را تروینسبت به م

 .ن آنها نهادینه ستتاخته و به خانواده و جامعه منتقل میکندانه

مدرسه فضایی ا ست که آینده در آن شکل می گیرد، آینده     : شعار چشم انداز مدارس جامع محیط زیستی   

 .ز در برابر فرایندهای ویران کننده ی بوم شناختی، بی تفاوت نخواهند ماندای که شهروندانش هرگ

بیشک نحوه ی اجرایی کردن و دستیابی عینی و عملی به مفهوم چنین مدارسی، میتواند آن آرزوی دیرینه، یعنی     

ازد.  ق محیط زیستتتتی باشتتتند را محقق ستتت   المعرفی کودکان و نوجوانانی به جامعه که برخوردار از ستتتواد و اخ      

ستوار و هم    ستاوردی که ممکن نخواهد بود اگر نتوان به چارچوبی ا سه     د شبرنده بین  سازنده و پی افزا از همکاری 

ستی       شکلهای غیر دولتی محیط زی ست، وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی از ت سازمان حفایت محیط زی نهاد 

 .برخوردار از تجربه و تخصص در این حوزه رسید
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 مدرسه سبز از منظر اقدامات زیست محیطی  شاخص های -3-2

بندی  هزینه های جاری در مدارس سبز کمتر است و موجب بهبود فرایند آموزش در دانش آموزان می شوند عایق   

صتتوتی با طراحی دقیق و روشتتنایی فراوان، یادگیری دانش آموزان را تستتهیل می کند. هوای پاک داخل محیط   

ی ستتالم و پایدار را به آنان میدهد. با  اری ها می شتتود و این نوید یک آیندهمدرستته، موجب کاهش امراض و بیم

ای است که بر محیط زیست   نشان دادن این موضوع به دانش آموزان که ساختمان مدرسه ی آنها بخشی از سامانه      

تأثیر می    ندهای طبیعی  ها این آموزش را            و فرای به آن باشتتتد می توان  با طبیعت  باید مطابق  داد که در   گذارد و 

سیاری از مدارس سبز فعلی          شناسند. با این حال، ب موقعیتهای مختلف تفکر کنند و نقش خود را در این سیستم ب

تنها بر احداث ستتاختمانهای ستتبز تأکید دارند و توجه اندکی به میزان کارایی مدرستته از حیث نگرشتتهای محیط  

 زیستی دانش آموزان دارند. 

اطالعات را فرا می گیرند که آنها را در یک تجربه ی عملی حس کرده باشتتتند. از این دانش آموزان زمانی دانش و 

رو دانش آموزان با ایجاد یک ارتباط مستتتتقیم بین درس و تجربه، به تجزیه و تحلیل مفاهیم می پردازند. این             

سور کنگ و همکاران )       سط پروف ست تو ضوع در زمینه ی آموزش محیط زی « عملی دانش»تحت عنوان  (2016مو

شود که در آن         صل می  شارکت حا ست. دانش عملی از طریق یک الگوی یادگیری دوره ای در امر م شده ا مطرم 

دانش آموز بتواند از طریق استتتدالل و برهان، به قابلیت و توانایی در یک قضتتاوت منطقی در اعمالش دستتت یابد.  

  ک رفتار خاص محیط زیستتتی در دانشآنها معتقد هستتتند که باید به جای تعیین یک مستتیر مشتتخص برای ی  

ابعاد   2آموزان، به ایجاد تفکر انتقادی به همراه اطالعات زیادی در خصتتوص انتخاب رفتار در آنان بپردازیم. شتتکل 

دانش عملی که در رفتارهای محیط زیستی تأثیر گذارند را نشان میدهد. طراحی و ساختمان یک مدرسه ی سبز       

 .  (28، 1393 ین ابعاد کمک کند ) علوی مقدم،می تواند به درک هر یک از ا
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 (43: 1397: ابعاد دانش عملی تأثیرگذار در رفتار محیط زیستی ) میبدی و همکاران،2شکل 

ی متقابل  تمام دانش آموزان یک مدرسه، در ارتباط نزدیکی با ساختمان مدرسه ی خود هستند؛ این ارتباط، رابطه    

آموز در  دانش آموز و ستتاختمان مدرستته برقرار استتت؛ یعنی همچنان که دانش میباشتتد که مابین« تأثیرپذیری»

گیری شخصیت دانش آموز   تشکیل محیط مدرسه و ساختار ویژگی های آن مؤثر است، محیط مدرسه نیز در شکل      

ست که دانش آموز آن چنان تحت تاثیر   س س تأثیر دارد و در رفتار او تجلی می یابد. واقعیت این ا ی هاختمان مدر

خود است که حالت هماهنگی درونی اش بستگی تام به هماهنگی او با محیط خود دارد. بر اساس این تأثیر پذیری  

 متقابل، نکات مثبت و منفی کیفیت هر یک به دیگری انتقال می یابد.  

سه، نیازمند   ست. هویت ابعاد  « هویت»هر دانش آموزی برای ایهار وجود و تعیین موقعیت خود در مدر مختلفی ا

دارد که در مجموع شتتخصتتیت دانش آموز را تشتتکیل می دهد. این جاستتت که وقتی دانش آموز خود را از یک   

در حقیقت به هویتی که از این مدرسه گرفته است، اشاره میکند. ازطرفی آنچه در  مدرسه ی سبز معرفی می کند،
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ست ،      سه الزم ا ساختمان مدر ش « تعلق»برقراری رابطه ی هویت و  د. تعلق کلید تأثیر متقابل دانش آموز و می با

ساختمان مدرسه است، چرا که اصوال اگر دانش آموز بر ساختمان مدرسه ی خود احساس ان نداشته باشد، هیچ            

رابطه ای بین آنها برقرار نمی شتتتود و اتفاقی تحت عنوان تأثیر پذیری صتتتورت نمیگیرد. بنابراین دانش آموز از         

 سبت به آن احساس تعلق داشته باشد.  محیطی هویت می گیرد که ن

بیان می کند برای رستتیدن به این که یک ستتاختمان ستتبز بتواند به عنوان یک ستتاختمان آموزش  (2013) کاول

شود چهار عامل زیر        سبز انجام  ساختمان  ستی از طریق  دهنده عمل کند و به بیانی دیگر، آموزش های محیط زی

 مهم است: 

ی اطالعات یک ساختمان سبز آموزش دهنده، بایستی بستری برای ارائه ع روزانه:ثبت اطالعات وقای -3-2-1

سی،        صفحه های لم صورت  شد که رای  ترین نوع در معرض گذاری این اطالعات، به  مورد نظر به دانش آموزان با

زیافت شده در این  بروشور، وب سایت و غیره می باشد؛ به عنوان مثال این که دانش آموزان بدانند از میزان مواد با   

ضی خود با             80هفته ، ست. با این که در درس ریا سیار مفید ا ست ب شده ا صل  سه حا هزار تومان درآمد برای مدر

ساختمان و یا مقادیر        صارف انرژی  شت مقادیر و اندازه ها، از میزان م ستگاه های اندازه گیری و بردا رؤیت کردن د

 و بتوانند آن میزان را با ارقام ماه های گذشته مقایسه کنند؛   آب مصرفی در طول یک دوره ی مشخص آگاه شوند

در یک ستتاختمان ستتبز آموزش دهنده، دانش آموزان و معلمان می توانند در مشتتارکت حضتتوری:  -3-2-2

سبز و مشارکت در تفکیک زباله.           ضای  شند؛ مثل مشارکت در نگهداری از ف شته با فعالیتهای مختلفی مشارکت دا

یت های مختلف یک ساختمان سبز می تواند باعث ایجاد فرصت های یادگیری بیشتری در دانش      مشارکت در فعال 

آموزان شتتتود. در واقع باید در طراحی این گونه ستتتاختمانها مکان هایی را در نظر گرفت که دانش آموزان بتوانند 

 آموزه های خود را در کنار یکدیگر به طور عملی تجربه کنند؛   
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افزایش مشارکت گروه های مختلف دانش آموزان در سطح جامعه سبب می شود      تماعی:تعامالت اج -3-2-3

حس تعلق خاطر دانش آموز با محیط اطراف و جامعه فزونی یابد. در واقع بایستتتی به نقش مؤلفه  که از این طریق

 ژه داشتوی های کالبدی و محیط فیزیکی به عنوان بستر شکل گیری روابط ساده و پیچیدهی اجتماعی توجه

 

 
 : مشارکت در نگهداری از فضای سبز توسط دانش آموزان7تصویر

یک دانش آموز در مدرستته تنها در ارتباط با ستتاختمان مدرستته نیستتت، بلکه   هنجارهای اجتماعی:-3-2-4

فردی استتت که در بستتیاری از الگوهای اجتماعی شتترکت می کند. منظور از هنجارهای اجتماعی، قواعد نامکتوب 

استتت که رفتار، نگرش ها و باورهای اعضتتاء آن گروه یا    (ه یا یک جامعه )مثل دانش آموزان یک مدرستتهیک گرو

شود که روابط و        سی به یک الگوی رفتاری گفته می شنا صطالم دانش جامعه  جامعه را تنظیم می کند. هنجار در ا

دانند و در صورتی که شخصی آن    کنش های اجتماعی را تنظیم می کند، اکثریت جامعه خود را به آن پایبند می 

شگران    سط دانش آموزان. همچنین پژوه را رعایت نکند، جامعه او را مجازات می کند؛ مثل اتالف منابع و انرژی تو

بیان می کنند عواملی که الزم است برای رسیدن به آموزش محیط زیست از طریق ساختمان سبز اجرا شود، می         

 شارکت فردی را به اجتماعی و آموزش رسمی را به غیررسمی تغیر دهد. بایست مشارکت تئوری را به عملی، م
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آموزان  مدیر مدرسه ی سبز توماس ولز به عنوان یکی از بهترین مدارس سبز در کانادا بیان می کند: اگرچه دانش   

دوست  از بیشتر ویژگی های محیط زیستی مدرسه ی خود اطالعی ندارند، ولی با این وجود آنان مدرسه ی خود را

سب        صا نورگیری منا سبز )مخصو ست که طراحی  یک عامل مهم در تحریک حس کنجکاوی در  (دارند. او معتقد ا

ساختمان را در         صورت گرفته در  ستی  ست. او امید دارد که معلمان برخی از فعالیتهای محیط زی دانش آموزان ا

ترین مدارس ستتبز هم بدون کمک برنامه های درستتی خود بگنجانند. این موضتتوع نشتتان میدهد که حتی جدید 

 معلمان عملکرد خوبی نخواهند داشت. 

سیاری از               ساختمان بر ب شود. جهت یک  سوب می  سبز مح سه ی  شرایط مهم یک مدر نورگیری از ملزومات و 

ستتتامانه های دیگر مدرستتته تأثیر فراوانی می گذارد. مدیریت نورگیری می تواند موجب افزایش کستتتب انرژی             

ار حرارتی را در زمستان کاهش دهد و در تابستان افزایش سایه اندازی در ساختمانها و به تبع     خورشیدی شود و ب  

آن تقاضتتای کولر و خنک ستتازی را در ستتاختمان پایین آورد؛ همچنین ستتبب افزایش تابش نور طبیعی و کاهش  

گیری می تواند تقاضتتای استتتفاده از نور مصتتنوعی می شتتود. همه ی این عوامل و اثرات طراحی در خصتتوص نور 

موجب صرفه جویی در پول و هزینه ها شوند. جمع آوری آب باران فرصت دیگری را برای نزدیکی دانش آموزان به 

شریح چرخه ی      شان دادن و ت شگاه ملموس برای ن طبیعت فراهم می کند. جمع آوری آب باران به عنوان یک نمای

سیاری ا     ستراتژی رای  در ب ست. تهویهی طبیعی یک ا ست و می        آب ا سبتا کم هزینه ا ست ،زیرا ن سبز ا ز مدارس 

  (24: 1397یتواند تقاضای انرژی سامانه های مکانیکی را کاهش دهد )میبد

 و سیاست های اجرایی  کالن اهداف -3-3

 اهداف کالن:

 پدید آوردن فرصت پرورش خودانگیختگی ، شور ،عالقه،عشق، آگاهی و حساسیت در دانش آموزان -1
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 حساسیت و مسئولیت پذیری نسبت به محیط زیست خانواده و جامعه انتقال  -2

ایجاد نگرش و تغییرات رفتاری مثبت پایدار در دانش آموزان ،آموزگاران و کارکنان و والدین در رابطه با محیط  -3

 زیست .

 انتقال آگاهی و اطالعات از آموزگاران و کارشناسان زیربط به دانش آموزان وخانواده ها.-4

 ارتقا سطح دانش ودرک بیشتر از محیط زیست.-5

 سیاستها:

 مشارکت در فراهم ساختن فضاهای آموزشی سالم و استاندارد  -1

 ساختمانهای مدارس  : بهره گیری از یرفیت های قانونی برای احداث1-1سیاست 

 آموزشی؛   : تقویت تناسب میان تعداد دانش آموزان با یرفیت فضای2-1سیاست 
 تناسب میان تعداد دانش آموزان با امکانات بهداشتی؛   :3-1سیاست 

 : تقویت تناسب میان تعداد دانش آموزان با فضاها و امکانات ورزشی حرکتی؛  4-1سیاست 

 : تناسب میان تعداد دانش آموزان با تجهیزات ایمنی؛  5-1سیاست 

 دارس؛  : تقویت تناسب میان تعداد دانش آموزان با وسعت فضای سبز م6-1سیاست 

: توجه به شرایط محیطی فضای آموزشی اعم از بهره گیری از نور طبیعی به میزان کافی، شرایط 7-1سیاست 

 ی فضای آموزشی و غیره؛ دمایی و تهویه

 : حذف مواد سمی و خطرناک از فضاهای آموزشی 1-8سیاست 

 کاهش تقاضای عرضه ی مواد غذایی ناسالم و غیراستاندارد:  -2

 آموزان؛ ی دانش: آموزش، یادگیری و افزایش سطح دانش، بینش و رفتار برای بهبود وضعیت تغذیه1-2سیاست 
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ست     ستفاده از مواد غذایی طبیعی و جایگزین کردن آنها با تنقالت فاقد ارزش   2-2سیا شویق دانش آموزان به ا : ت

 غذایی؛   

یی طبیعی و جایگزین نمودن آنها با تنقالت فاقد  : تشویق والدین دانش آموزان به استفاده از مواد غذا  3-2سیاست   

 ش غذاییارز

 صرفه جویی و استفاده ی بهینه از آب:  -3 

ست   صرفه جویی در      1-3سیا شهای  سطح دانش، بینش و رفتار برای بهبود و روا  رو : آموزش، یادگیری و افزایش 

 بهینه؛  مصرف آب در بین دانش آموزان و ارتقاء حس مشارکت آنها در مدیریت مصرف

 : به کار گیری تدریجی شیرهای آب هوشمند.  2-3سیاست  

 مشارکت در افزایش راندمان مصرف انرژی:  -4

: بهره گیری از لوازم الکتریکی کم مصرف )المپها، وسایل سرمایشی و 1-4سیاست 

 ؛(گرمایشی و غیره

 ایش؛  : استفادهی بیشینه از نور و دمای طبیعی برای ایجاد اقلیم آس2-4سیاست  

: صرفه جویی در مصرف انرژی با جلوگیری از هدررفت آن در ساعاتی که نیاز به مصرف انرژی وجود 3-4سیاست 

 ؛  (ندارد )از طریق آموزش و مراقبت

: امکان سنجی جایگزین کردن انرژی های پاک و طبیعی اعم از پنل های خورشیدی به جای انرژی 4-4سیاست 

 الکتریکی در فضای آموزشی 

 تسهیل در امکان استفاده ی بهینه از وسایل و لوازم التحریر:  -5 

 : آموزش های روش های صرفه جویی، حفظ وسایل و استفاده ی مجدد از کاغذ به دانش آموزان؛ 1-5سیاست 
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 ی دانش آموزان؛  ی یروف جداگانه برای جمع آوری دفاتر و کاغذهای باطله: تعبیه2-5سیاست 

 وشهای مختلف استفاده از مواد و وسایل بازیافتی به ویژه در ساخت انواع کاردستی ها. : آموزش ر3-5سیاست 

 نگهداری فضای آموزشی  -6

 : شکوفا کردن حس مهر و تعلق به مدرسه و محیط آن؛  1-6 سیاست

: آموزش روش های مراقبت و آسیب نرساندن به فضا، امکانات آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فضای 2-6سیاست 

 بز مدرسه؛  س

 ی یروف تفکیک از مبدأ انواع زباله در مدرسه. : تعبیه3-6 سیاست

  کاهش بخشی از هزینه های مدرسه از طریق صرفه جویی: -7

 : کاهش هزینه های آب، برق و گاز مصرفی در مدارس1-7سیاست 

 تأمین بخشی از هزینه های مدرسه از طریق درآمد ناشی از بازیافت:  -8

 شناسایی خریداران مواد بازیافتی؛  : 8-1سیاست 

و غیره به عوامل : فروش مواد بازیافت شده اعم از کاغذ، شیشه، بطری های پالستیکی، وسایل چوبی 2-8 سیاست

 .بازیافت شهرداری

 مشارکت در اطالع رسانی و تبلیغات:  -9

آموزان و   مواد بازیافتی به دانش : اطالع مقدار ریالی صرفه جویی شده یا میزان درآمد ناشی از فروش   1-9 سیاست  

 والدین آنها؛
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: اطالع مقدار ریالی صرفه جویی شده یا میزان درآمد ناشی از فروش مواد بازیافتی به جوامع محلی     2-9 سیاست     

 اطراف مدرسه؛ 

های : اطالع مقدار ریالی صرفه جویی شده یا میزان درآمد ناشی از فروش مواد بازیافتی به شهرداری     3-9سیاست   

 شهر مربوطه؛

: استفاده از درآمد کسب شده به منظور توسعه زیرساخت های محیط زیستی مدرسه با قسمتهای           4-9 سیاست     

 . (1394 دیگر ) منشور جامع ریست محیطی،

  مزایای مدرسه سبز    -4

 ت: به طور کلی، مدرسه سبز دارای مزایای بسیاری است که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده اس

 کنند؛  جویی میدرصد در هزینه های برق مدرسه صرفه 15تا  5کاهش هزینه های انرژی: مدارس سبز در حدود  - 

صیلی دانش        -  ستقیمی بر روی عملکرد تح سه اثر م صیلی دانش آموزان: کیفیت مدر آموزان  افزایش عملکرد تح

 دارد. 

شرایط مطلوب برای      ستاندارد با فراهم کردن  سبب بهبود فعالیت دانش آموزان  ساختمانهای ا تدریس و یادگیری، 

می شتتود. دانش آموزانی که در مدارس با شتترایط مناستتب از نظر نور، دما و رطوبت تحصتتیل می کنند نستتبت به 

صیل می کنند، در حدود      سب تح شرایط نامنا صیلی بهتری     11دانش آموزانی که در مدارس با  صد عملکرد تح در

 خواهند داشت. 

ستانداردهای           تلفیق د - شد که با ا شته های مختلف علمی می با سبز برگرفته از ر سه  سی: دروس مدر ر برنامه در

 برنامه درسی در سطح کشور تنظیم شده و با برنامه درسی معلم توأم است؛ 

کت اصالم روابط میان کارکنان مدرسه و ایجاد دلگرمی میان آنها: یکی از مزایای برنامه مدرسه سبز، ایجاد مشار      -

میان معلمان و کارکنان مدرستته می باشتتد که به منظور اجرای فعالیت ها از مشتتارکت تیمی آنها بهره گرفته می   
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شارکت گروه های            سبب م ستند که  ست از جمله عللی ه شود. کاهش هزینه های انرژی و حفایت از محیط زی

های انرژی مدرسه تالش کنند، در این  مدرسه می شود. عالوه بر آن، هنگامی که دانش آموزان برای اصالم هزینه    

 هنگام همه پیروز خواهند بود؛  

شود دانش           - سبب می سطح عالی قرار دارند که  سبز از لحاظ هوای درونی و دما در  سالم: مدارس  ایجاد محیطی 

آموزان ،معلمان و دیگر اعضتتای مدرستته کمتر در معرض مواد شتتیمیایی و ستتمی قرار گیرند. از مزایای هوای پاک  

صله از بیماری را       سه می توان کاهش آلرژی، تنگی نفس و دیگر بیماری ها، و غیبت های حا ساختمان مدر درون 

 درصدی غیبت ها میشود.  15بیان کرد. مدارس سبز به طور میانگین سبب کاهش 

کار  طراحی مدارس سبز در ابتدا هزینه ای را به منظور فراهم سازی سیستم های     دستیابی به سودهای مالی:   

آمدتر و ایجاد ساختمان آموزشی با کیفیت در بر دارد. اما با گذشت زمان، در اثر صرفه جویی هایی که در مصرف        

ست خواهند         سود مالی نیز د شد، بلکه مدارس به  شود، نه تنها هزینه های اولیه جبران خواهند  آب و انرژی می 

انرژی در  درصتتد در مصتترف 50تا  30اهش درصتتدی در مصتترف آب و ک 45تا  30یافت. مدارس ستتبز با کاهش 

تنها سبب برگشت هزینه های اولیه در طی مدت کوتاهی میشود، بلکه سود مالی نیز نه مقایسه با مدارس معمولی، 

  خواهد داشت.

   عالوه بر آنچه بیان شد، برنامه مدرسه سبز به مدارس کمک می نماید تا:

 محیط زیست مدرسه را بهبود بخشند؛  -

 پسماندها را کاهش دهند؛   ضایعات و -

   آگاهی های زیست محیطی را افزایش دهند؛ -

   انجمن های محلی را در فعالیت ها شرکت دهند؛ -

   با مدارس دیگر ارتباط برقرار نمایند؛ -

  .(1397 مشکالت زیست محیطی احتمالی آینده را کاهش دهند؛ )میبدی ، -
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سبز ای  سازنده      اولین و مهم ترین مزیت مدارس پایدار با مدارس  سالم تر و  سبز  ست که بچه ها در مدارس  تر  ن ا

 شده هستند .

ویژگی های طرم پایدار شامل توجه به کیفیت های صوتی و بصری، نورپردازی طبیعی و رنگ ساختمان می باشد       

 (.1397 )آلن فرود، که اثر عمیقی روی، قابلیت های یادگیری کودکان دارد

 توجیه اقتصادی:  -5

ساختمان مد  شند، این            اگر  شته با سائل آگاهی ندا شد و دانش آموزان از این م سبز با سه دارای طراحی  ر

 مسئله میتواند برای دولت ،منافع پولی و برای دانش آموزان افت آموزشی در پی داشته باشد.  

ستی      (2009امیال دی ) ستی مدارس در نگرش های محیط زی سی اثرات طراحی محیط زی در پژوهش خود به برر

آموزان می پردازد. او بیان می کند که یکی از موانع مهم و اصتتلی در ایجاد مدارس ستتبز جدید، هزینه های  دانش 

بیان میشود   (2008) ها در مطالعات انجمن ساختمان سبز امریکا  باالست. اگرچه در تجزیه و تحلیل سود و هزینه  

 در پایین استتت که بازپرداخت آن در کمتر ازهای عملیاتی و اجرایی آن قکه این هزینه ها غیرواقعی استتت. هزینه

 سال انجام خواهند شد و هزینه های پس انداز و صرفه جویی آینده را می توان به دانش آموزان اختصاص داد.  10

هایی که از فرایندهای مدیریت ستتبز استتتفاده مطالعات دیگر نیز به طور قانع کننده ای نشتتان می دهند مدرستته

نافع مالی و رفتاری بهره مند می شتتوند که هزینه ی اضتتافی آن را توجیه می نماید. در حقیقت میکنند، غالبا از م

بزرگترین چالش پیش روی معماران مدارس سبز این است که مسئولین و مدیران درک کنند که مزایای بلندمدت  

 اولیه است. طراحی سبز، بسیار بیشتر از هزینه های

برابر بیشتر از   20ی سبز فایده های اقتصادی و مالی را فراهم می کنند که   مدرسه ها  (2010طبق گزارش کتس )

سرمایه       سبز یک راه مؤثر برای  سه ی  ست. طرم مدر آموزان و   گذاری در افزایش یادگیری دانشمدارس معمولی ا

  کاهش هزینه های اجرایی و بهداشتتتی مدارس استتت و همچنین می تواند کیفت  آموزشتتی را در مدارس افزایش
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دهد. البته تعریف شکوفایی اقتصادی در مدرسه ی سبز تفاوت اندکی با این مفهوم در مدارس معمولی دارد؛ برای     

مثال، دانش آموزان در مدارس معمولی ممکن استتتت درباره ی بازار ستتتهام و بورس چیزهایی یاد بگیرند، این در 

نرژی از طریق پنلهای خورشیدی را می آموزند  حالی است که در مدارس سبز دانش آموزان فواید اقتصادی تولید ا   

 .  (22: 1386)طهموریان،

 نگهداری پایدار مدارس سبز -6

ست و           سیلی و محدودیت آن از یک طرف و آلودگی محیط زی سوخت های ف سام آور  سر صرف  ست   تحوالتم زی

شود از طرف دیگر، جامع  سوی    محیطی که اکثرا در نتیجه احتراق این گونه منابع انرژی ایجاد می  سانی را به  ه ان

مدیریت انرژی سوق داده است. از این رو، در این بخش، به مطالب مرتبط با مدیریت انرژی در مدارس پرداخته می  

 .شود

 روشنایی سیستمهایمدیریت  -1-6

مدارس سبز به روشنایی روز و استفاده از نور طبیعی اهمیت می دهند و ساختمان مدرسه به گونه ای طراحی می       

ها به گونه ای استتت که توانایی    کالسروشتتنایی های طبیعی بهره گرفته شتتود. همچنین، طراحی    شتتود که از 

ستند و بهره وری و میزان      سالم تر ه سبز  یادگیری دانش آموزان افزایش یابد. در نتیجه، دانش آموزان در مدارس 

 .یادگیری آنها نیز بیشتر است

 و مصرف درست و بهینه انرژی تشویق می شوند. الگوی مصرف اصالمدر مدارس سبز دانش آموزان به 

 آب مدیریت -2-6

سیستم های لوله کشی مدارس به علت نشت لوله ها و شیرهای آب نیاز به رسیدگی دایم دارد. در مدارس سبز،          

مخازن به طور مرتب مورد بازبینی قرار می گیرند. همچنین، می توان مخزنی برای جمع آوری آب باران نصتتتب         
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سه سبز سیستم های آب به گونه ای طراحی می شود که از اسراف آب جلوگیری گردد و از فاضالب          نمود. در مدر

 .نیز جهت آبیاری گیاهان استفاده شود

  مدیریت فضای سبز -3-6

سبز توجه          سرور و آرامش و همچنین، در بهبود یادگیری، مدارس  شاط،  سبز در ایجاد ن ضای  با توجه به اهمیت ف

سیاری به ایجاد و نگهد  سب گیاهان و درختان در داخل و خار  از          ب شت منا سه دارند. ک سبز مدر ضای  اری از ف

 .مدرسه موجب پرورش حس زیست محیطی شده و سبب افزایش فضای سبز در داخل و اطراف مدرسه می شود

 مدیریت پسماند جامد -4-6

شود. همچنی              سماندها اجرا می صا تفکیک پ صو سماند جامد مخ ستم مدیریت پ سی سبز  سات  در مدارس  ن، از جل

سبت موادی که قابلیت بازیابی دارند، بهره     شه برای یافتن روش هایی به منظور افزایش ن مختلفی مانند طوفان اندی

 .برده می شود

  پسماند -5-6

فعالیتهای باغچه کاری و کمپوستتت نه تنها شتتیوه ای برای تازه ستتازی و غنی ستتازی محصتتوالت غذایی مدرستته   

اهان، حس مستتئولیت پذیری را در دانش آموزان تحریک و برانگیخته می کند.  هستتتند، بلکه تمایل به کاشتتت گی

ثابت کردن و نشتتان دادن این که چه مقدار از پستتمانده های غذایی آنها، غذای موجودات دیگر را تأمین می کند،  

ا طراحی می تواند گامی دیگر در تروی  و تقویت نگرش ستیستتمی جامع را در آنها داشتته باشتد. ستاختمانهایی ب     

 .سبز، دانش آموزان سبزتر تولید نمی کند، بلکه برنامه ی درسی سبزتر را تسهیل می کند

 برداریمدیریت بهره -6-6

ست. مدیریت           سیار مؤثر ا ساختمان ب ساختمان و مدیریت آن، در مصرف انرژی و تولید کربن  ستفاده از  چگونگی ا

صرفه جویی می ک        سه نیز  صرف انرژی، در هزینه ی مدر سه روزی با عنوان    صحیح م ست در مدر روز »ند. بهتر ا
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نام گذاری شود تا کارمندان و دانش آموزان رویه های سبز را بپذیرند؛ رویه هایی چون استفاده از نورپردازی، « سبز

تجهیزات و بازیافت. از همه ی دانش آموزان و کارمندان دعوت شتتتود تا عهدی ببندند که چگونه قرار استتتت از               

است با طراحان معمار متخصص در این زمینه    روش بهینه و پایدار استفاده کنند. در این مرحله الزم ساختمانها به  

سته      شود یک ب سته  شود و از آنان خوا شترین   همکاری  ساختمان، برای بی ی اطالعاتی ارائه دهند؛ مبنی بر این که 

آموزان باید برای استفاده از   دانش کارایی انرژی چگونه طراحی شده است. بعضی از کارمندان شامل سرپرستان و       

ی اطالعاتی آموزش ببینند دانش آموزان می توانند به نوبت گروه همتایشان را توجیه کنند. دانش آموزان این بسته

ساختمان،            شده برای  سبز اتخاذ  سایر دانش آموزان را نیز در مورد رویای  سند که  ساله ای بنوی حتی می توانند ر

سن   سازند .اگر  سال           جهآگاه  شود، می توان بر مصرف انرژی مدرسه در طول روز و  ی هوشمندی در مدرسه نصب 

نظارت کرد؛ در نتیجه می توان در جاهایی که نیاز به تغییر استتت، دانش آموزان و کارمندان را آگاه کرد. نگهداری  

روز و یک روز خاص از  آموزان باید خدمات روز به صتتحیح در موفقیت درازمدت ستتاختمان مؤثر خواهد بود. دانش

آموزان میتوانند به عنوان نایرهای جدید ستتاخت عمل کنند و زمان و   ستتال را در مدرستته برداشتتت کنند. دانش 

ست و             س ساندن گ شود .برای به حداقل ر ستفاده نمی  ساختمان طبق برنامه ا موقعیت هایی را گزارش کنند، که 

سودگی، یک گروه از دانش آموزان عالقه  سامانه     مند میتوفر سازماندهی  شکالت زباله ، های  انند به عنوان نایر بر م

های مدرستته، یاری دهنده باشتتند. همچنین این گروه از دانش آموزان بازیافت و نگهداری زمین های بازی و باغچه

 یی از مدرستته را تدوین کنند تا همهمی توانند هر گونه مشتتکل را در ستتاختمان اطالع دهند و یا مقررات نگهدار

 دانش آموزان از این مقررات تبعیت کنند.
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 های مهندسین مشاورشرکت همکاری از با تقدیر و تشکر

 مدرسه سبزهای پایلوت طرم

 های تهران، زنجان و سیستان و بلوچستاندر استان
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