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چندمعیارة فازی» در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران میباشد.
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كليد واژگان :مدرسه سبز ،تحلیل شبکهای فازی ،معیار استاندارد ،ایران
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بسیاری از تهدیدهای محیط زیستی ،تخریب منابع و آلودهسازی محیط نتیجه فعالیتهای
انسانی است؛ ازاینرو آموزش محیط زیست به دانشآموزان از مؤثرترین شاخصها در
افزایش و ارتقای آگاهیهای جامعه قلمداد میشود .امروزه تدوین معیارهای انتخاب
مدارس سبز با تأکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل سازمانهای
مسئول تبدیلشده است .پژوهشگران معیارهای متعددی را برای ارزیابی مدارس سبز
برشمردهاند که باوجود تعدد ،دارای همگرایی قانعکننده هستند .استانداردهای مدارس سبز
که شامل فضای فیزیکی ،فرهنگ سازمانی و اهداف آموزشی هستند ،نمودی کلی از یك
مدرسه سبز را فراهم میکنند .فقدان مدارس سبز در میان مدارس کشور ضرورت وجود
معیارهای استاندارد را که همچون مدل اطالعاتی ،تصمیمگیران را در ایجاد مدارس فوق
یاری میدهد بیشتر آشکار میسازد .تدوین این معیارها و چگونگی بهکارگیری آنها از
طریق روششناسی ،موجب میشود که دامنه انتخابهای نادرست محدود و گزینش این
مدارس از حیطه افراد غیرمتخصص خارج شود و به روشهای سلیقهای ،ذهنی و توصیفی
لگام زده شود تا این اقدام با برخورداری از پشتوانه علمی ،در حیطه حرفهایگری و
متخصصان قرار گیرد .در این تحقیق 1با استفاده از رویکردهای تصمیمگیری چند معیاره
فازی ،معیارهای استاندارد مدارس سبز کشور ایران در قالب  11معیار اصلی و  82معیار
فرعی تدوینشده است .در پایان نیز سعی شد با ارائه راهکارهای مناسب ،به مدیران این
مدارس بهمنظور مدیریت هر چه بهتر محیط زیستی یاری شود.
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مقدمه
مدرسه از جایگاه و ارزشی ویژه در فرآیند فعالیتهای آموزشوپرورش هر کشور برخوردار
است .مدرسه مکانی است که یادگیری در آن با همۀ ابعاد بهمنظور پرورش انسان متعادل و تربیت
شهروند مؤثر و مفید صورت میگیرد و الزم است در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای سطوح
فوقانی وزارت آموزشوپرورش به این موضوع عنایت خاص گردد؛ اما تصمیمسازی و برنامهریزی
درزمینۀ توجه بیشتر به مدارس و استقالل نسبی آنها نیازمند تحقیق و پژوهش است (شریفیان و
مهرمحمدی.)1343 ،
عصر کنونی را دوران بحرانهای محیط زیستی نام نهادهاند ،زیرا گستره دستاندازی انسان بر
عرصههای محیط زیست ،در نتیجه رشد روزافزون جمعیت و نیاز به توسعه در کلیه سطوح
بیرویه از منابع طبیعی ،خسارت جبرانناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد نموده است .از طرفی
هم بخش عمده معضالت محیط زیستی موجود ،ریشه در فقدان آگاهی الزم و ضعف فرهنگی در
زمینۀ ارتباط انسان و طبیعت دارد و در واقع نوعی مشکل فرهنگی محسوب میشود؛ لذا نیازمند
عزم ملی و بینالمللی برای سیاستگذاری در حوزه آموزش محیط زیست و فرهنگسازی است.
سیاستگذاری در آموزش محیط زیست یکی از شقوق سیاستگذاری عمومی دولت و ابزاری
حقوقی-سیاسی برای مدیریت مباحث آموزشی در حوزه محیط زیست به شمار می آید .در این
فرآیند که مبتنی بر چالشها و محدودیتهای موجود در بخش آموزش محیط زیست است ،راهحلها از
طریق جریان سیاستگذاری تحلیل و از طریق مبادی قانونی برای اجرا پیگیری میشوند .آموزش
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اقتصادی و اجتماعی ،روزبهروز ابعادی وسیعتر به خود گرفته و بر اثر بهرهبرداری غیراصولی و

محیط زیست تالش مینماید تا دانش ،نگرش و رفتار افراد را در جهت حمایت از محیط زیست
توسعه دهد(میبودی.)1341 ،
همکاران .)8212 ،1در سال  ،1448بیست سال پس از کنفرانس استکهلم ،کنفرانس ریو در شهر
ریودوژانیرو برزیل برگزار شد که حاصل کار آن تهیۀ منشوری تحت عنوان دستور کار  81بود .طبق
اصل  ،88دستور کار  ...« 81جوامع محلی به سبب دانش و آداب و رسوم سنتی خود ،در مدیریت
و توسعۀ محیط زیست نقشی حیاتی ایفا میکنند .لذا ،دولتها باید از هویت ،فرهنگ و منافع ایشان
بهطور شایانی حمایت کنند و راهگشای شرکت مؤثر آنان در امر توسعۀ پایدار باشند» (سازمان ملل
1. Hence et al.
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تدوین معيارهای استاندارد مدارس سبز در ...

701

متحد .)1448 ،همچنین در قسمت  ،36/3دستور کار  81بیان میدارد« :آموزش برای ارتقای توسعه
پایدار و بهبود ظرفیت مردم برای پرداختن به مسائل محیط زیست و توسعه بسیار مهم و حیاتی
است» (بخش توسعه پایدار سازمان ملل متحد.)1448 ،
در پاسخ به این بیانیه ،در سال  1441بنیاد بینالمللی آموزش محیط زیست (اف .ای .ای).

1

برنامه بینالمللی مدارس سبز را آغاز کرده است (اف .ای .ای .)8211 ،.این برنامه با هدف آموزش
محیط زیست در نظام رسمی کشور در هفت مرحله و بر اساس رهنمودهای طرح مدیریت محیط
زیست و ممیزی اکو 8برنامهریزی شده است که بر اساس آن طیف وسیعی از افراد ذینفع شامل
مدیران ،معلمان ،خانوادهها ،دانشآموزان و اولیای مدرسه ،با محوریت دانشآموزان مورد آموزش
قرار میگیرند و در نهایت مدارس عضو پس از گذراندن موفقیتآمیز مراحل هفتگانه برنامه ،پرچم
نام مدرسه سبز ،مدرسه محیط زیستی ،مدرسه پایدار ،مدرسه طبیعت و مدرسه اکولوژیکی باز کرده
است که همۀ اینها دارای مفهوم یکسانی هستند و بر مدرسه سازگار با محیط زیست داللت دارند
(سازمان حفاظت محیط زیست.)1343 ،
با توجه به نتایج حاصل از همایشهای جهانی استکهلم  ،1478ریودوژانیرو  1448و
ژوهانسبورگ  8228و تأکید بر حفاظت از منابع طبیعی ،صرفهجویی و دعوت از کلیه آحاد مردمی
در تمام جوامع و کشورهای سراسر جهان به حرکت هماهنگ جهت دستیابی به توسعه پایدار و با
توجه به تحوالتی که با فعالیتهایی تحت عنوان «دستور کار  »81در جهان آغاز شده است و تداوم
دارد ،در سال  1328طرح «نظام مدیریت سبز» در کشور را سازمان حفاظت محیط زیست طراحی و

] [ Downloaded from qjoe.ir on 2023-01-09

ویژه مدارس اکولوژیکی را دریافت میکنند .کاربرد مفاهیم پایداری در مدارس ،مبحثی تازه را به

تدوین کرد .به همین منظور سازمان حفاظت محیط زیست ،نخستین کتاب راهنما را در مورد ایجاد
مدارس سبز در ایران تحت عنوان «دستورالعملها و راهنمای اجرای نظام محیط زیست و مدیریت
مصرف آب ،انرژی ،وسایل نقلیه ،کاغذ و مواد مصرفی و لوازم اداری ،بازیافت ضایعات و غیره در
مدارس بود (سازمان حفاظت محیط زیست.)1328 ،
با وجود تشکیل نظام مدیریت سبز در کشور ،اجرای عملی مدارس سبز در ایران با تأخیر زمانی
نسبتاً طوالنی صورت گرفت .طی این دوره ستاد محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با
همکاری شرکت ستارة سبز جهان که یك تشکل غیردولتی است ،طرح آموزش محیطزیست در
)1. Foundation for Environmental Education (FEE
)2. Eco-Management and Audit Scheme (EMAS
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سبز برای مراکز آموزشی و پژوهشی» انتشار داد که شامل روشها و راهکارهای صرفهجویی در
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مدارس (مدرسه سبز) را اجرا کرد و در نهایت پس از چندین بازنگری در مجمع بنیاد اف.ای.ای،.
در اسفند  1322بهعنوان شصت و نهمین عضو بنیاد مذکور انتخاب شد (شبیری و میبودی.)1348 ،
هماکنون در ایران آن دسته از مدارسی سبز هستند که فرآیند تأیید را از سوی شرکت ستارة سبز
جهان سپری کنند و تحت عنوان مدارس اکولوژیکی گواهینامه دریافت کنند.
برای انتخاب مدارس فوق جهت اجرای طرح ،معیارهای کیفی زیر در نظر گرفتهشدهاند:
 وجود آمادگی ،انگیزه و درك ضرورتهای کاربرد معیارهای مدارس سبز در مدرسه؛
 دارا بودن حداقلی از سابقه فعالیتهای محیط زیستی در مدرسه؛

 دارا بودن حداقل امکانات فیزیکی مورد نیاز اجرای طرح در مدرسه؛

 مدرسه انتخابشده ،نمودی از واقعیتهای آموزشوپرورش و قابلتعمیم به سایر مدارس

اکنون این سؤال مطرح است که شاخصهای استاندارد مدیریت سبز در مدارس ایران چیست؟
بر این اساس مدارس ایران باید با استفاده از ابزارهای مناسب سطح فعلی آمادگی مدرسه خود را
برای بهکارگیری معیارهای محیط زیستی ارزیابی کنند و سپس با انجام دادن مطالعات تطبیقی و
شناخت وضعیت مطلوب ،در کاهش فاصلۀ میان این دو (آنچه هست و آنچه باید باشد) بکوشند.
در واقع کاهش این فاصله بایستی اصلیترین هدف در برنامهریزیهای راهبردی برای افزایش
مدارس سبز ایران باشد.
مباني نظري و پیشینه پژوهش
در دهههای اخیر ،منابع مالی و فکری بسیار در زمینۀ سبز کردن مدارس سرمایهگذاری شده
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کشور باشد.

است .پژوهشگران معیارهای متعددی را برای ارزیابی مدارس سبز بیان کردهاند که با وجود تعدد،
دارای همگرایی قانعکننده هستند .معیارهای گزینش مدارس جامع محیط زیستی با اقتباس از شش
سوی مؤسسه مدارس کارآمد (سی .اچ .پی .اس ،)8221 ،1.آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا
(ای .پی .ای ،)8222 ،8.رهبری در انرژی و طراحی محیط زیست (لید ،)8224 ، 3سیستم مدیریت
محیط زیستی (هنس و همکاران ،)8212 ،اف.ای.ای( .اف.ای.ای )8211 ،.و سازمان حفاظت محیط
زیست ( )1348مالك عمل قرار گرفته است.
)1. CHPS (Collaborative for High Performance Schools
)2. EPA (Environmental Protection Agency
)3. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design
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دسته معیار و انطباق آنها با شرایط کشور ایران تدوین شده اند .در این زمینه معیارهای ارائهشده از
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مدارس سبز ،ساختمانهای طراحیشده برای حفاظت از محیط زیست هستند که با عملکرد باال
ازنظر مصرف انرژی کارآمدند .مدارس با عملکرد باال شامل سامانههایی نظیر جمعآوری آب باران،
آبگرمکنهای خورشیدی و سامانههای فتوولتائیك هستند که انرژی خورشیدی را به الکتریسیته
تبدیل میکنند .همه این عوامل موجب میشوند تا نیاز به آب و انرژی در ساختمانها کاهش پیدا
کند .همچنین در طراحی ساختمانهای مدارس سبز از رنگها و فرشهایی که دارای ترکیبات آلی فرار
هستند و بهمرور زمان مواد شیمیایی مضری را به هوا متصاعد میکنند و در کاهش کیفیت هوای
داخل ساختمان نقش دارند ،اجتناب میکنند .ساختمانهای سبز اثرات محیط زیستی ساختمانها را
کاهش میدهند ،یعنی محصوالت و مصالح مصرفی در ساختمانهای مدارس سبز بر محیط زیست
اثر نامطلوب نمیگذارند و سازگار با محیط زیست هستند .جدول شماره  1چهار بعد حیاتی در
سبز اعمال و در نهایت برنامه آموزشی در زمینه محیط زیست تثبیت میشود.
جدول  .7چهار ستون یك مدرسه سبز
چهار ستون اصلي
ستون اول

ستون دوم

تالش برای کاهش مواد سمی

استفاده پایدار از منابع

سالمت محیط زیست

افزایش کارایی و انرژیهای

دانشآموزان

جایگزین

بدون آفتکش ،سرب و قارچ

طراحی ساختمان سبز

ساختمان سبز و مصالح

مدارس سالم از نظر محیط

دوستدار محیط زیست

زیستی

اجتناب از تأسیس در زمین

کاهش تولید زباله ،بازیافت و

نامناسب

استفاده مجدد

ستون سوم

ستون چهارم

ایجاد فضای سبز سالم

آموزش ،یادگیری و مشارکت

باغچهها و حیات سبز مدرسه

آموزش محیط زیست

تغییر در برنامه غذایی
اجتناب از غذاهای فاقد ارزش
غذایی (مانند غذاهای آماده و
نوشابه)
تولید مواد ارگانیك در مدرسه

یادگیری در محیط و
فضای باز
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مدارس سبز را نشان میدهد .ابتدا زیرساختهای سبز بناشده ،با روشهای کاهش تقاضا ،سیاستهای

مشارکت دادن دانشآموزان در
فرآیند سبز کردن مدارس

اتخاذ اقدامات پیشگیرانه ،ارزیابی فعالیتهای صورت گرفته ،نظرخواهی از دیگران ،انتخاب بهترین گزینه

انتخاب مدارس بهعنوان یك مدرسه سبز است .بدیهی است معیارهایی که سازمانهای ذیربط
جهانی تنها در سطح یك رهنمود کلی مطرح کرده اند نمیتواند بر شرایط خاص و متنوع کشورها
و حتی شهرها قابلتعمیم باشند .حتی بعضی از این معیارها ممکن است به دلیل نامناسب بودن
شرایط ،قابلاستفاده در یك شهر نباشد .وجود طیف وسیع تفاوتهای اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی
یکی از دالیل اصلی ارائه معیارها بهصورت کلی است و شهرها باید با توجه به ویژگیهای
اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی خود بتوانند این معیارها را از شکل عام خارج کنند و به شرایط

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.3.5.5

استفاده از معیارهای کمّی و کیفی شیوهای رایج و آزمون شده در شناسایی مدارس سبز و
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خاص خود تطبیق دهند .آنچه در اینجا برای نخستین بار ارائهشده است اتخاذ شیوهای عملی برای
دستیابی به مفاهیم هر یك از معیارهای کلی است که مدنظر سازمانهای ذیربط جهانی قرارگرفته
است.
هدف از این پژوهش ،بهرهگیری از شیوههای تحلیل شبکه فازی 1جهت ایجاد یك پشتوانه
علمی و رویکردی منطقی در انتخاب و ایجاد مدارس سبز ایران است .کمّیکردن این معیارها و
نحوه بهکارگیری آنها موجب میشود که دامنه انتخابهای نادرست محدود شود و گزینش این
مدارس را از حیطه افراد غیرمتخصص خارج کند.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع ،کاربردی و از نظر روش و چگونگی به دست آوردن
سبز ایران  ،با توجه به معیارهای مرتبط موجود در سطح جهان و با رویکرد انطباق آنها با مجموعه
شرایط کشور ایران و کمّیکردن هر معیار انتخاب و تعیین شده است .همچنین به این نکته توجه
شده است که محدود بودن معیار و تشخیص آسان آن ،با توجه به کاربردی بودن معیارها و
سهلبودن استفاده از معیار از سوی ارزیابان ،تضمینی بر کارایی و عملی بودن استفاده از هر معیار
است .این معیارها سپس در اختیار خبرگان قرارگرفته و با استفاده از نظرهای آنان مورد تعدیل واقع
شده اند .بدین ترتیب  11معیار اصلی و  82معیار فرعی که  92درصد آنها مهندسی -معماری و 92
درصد آنها رفتاری بود برای ارزیابی مدارس سبز تعیین شده اند .بنابراین برای ارزیابی مدارس سبز
کشور ،معیارهای اصلی و فرعی در جدول شمارة  8و  3و در قالب  42شاخص طرحریزی
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دادههای موردنظر توصیفی– پیمایشی است .معیارهای استاندارد مورد نیاز برای ارزیابی مدارس

شده اند .هر شاخص به یکی از  82معیار مذکور مرتبط است ،بهطوریکه برای بررسی هر معیار 1
الی  11شاخص وجود دارد.
] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.3.5.5
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جدول  .2نمونبرگ ویژگيهای رفتاری بهرهبرداران
ردیف

معيار اصلي

معيار فرعي

1

ویژگیهای مدیریتی

سیستم مدیریت زیست محیطی

8

انرژی

صرفهجویی در مصرف انرژی

3

بهداشت

مربی بهداشت ،تغذیه

1

آموزش پایدار

9

نگرش

6

مدیریت پسماند

تفکیك ،خرید سبز

7

سیستم حملونقل

حملونقل پایدار

2

همکاریها

ردیف

منابع اخذشده

نوع

سهم از

معيار

كل امتياز

اف.ای.ای8211 ،.؛ هنس و همکاران،
8212
اف.ای.ای8211 ،.؛ هنس و همکاران،
8212؛ سازمان حفاظت محیط زیست،
1348
سازمان حفاظت اف.ای.ای8211 ،.؛
محیط زیست1348 ،

محیط زیستی

8212

دانشآموزان ،اولیا و معلمان،
مدرسه

هنس و همکاران8212 ،

رفتاری بهرهبرداران

آموزش محیط زیست ،فعالیتهای

اف.ای.ای8211 ،.؛ هنس و همکاران،

%92

8212؛ لید8224 ،؛ سازمان حفاظت
محیط زیست1348 ،

مشارکت در داخل مدرسه،
مشارکت در خارج مدرسه

اف.ای.ای8211 ،.؛ لید8224 ،؛ سازمان
حفاظت محیط زیست1348 ،
اف.ای.ای8211 ،.

جدول  .1نمونبرگ ویژگيهای مهندسي -معماری مدرسه
معيار اصلي

معيار فرعي

منابع اخذشده

محل و موقعیت

جهتگیری ساختمان ،آلودگی

ای.پی.ای8222 ،.؛ لید8224 ،؛

ساختمان

صوتی

سیاچپیاس8221 ،

8

مشخصات معماری

طراحیهای ساختمان

3

هوای داخلی

کیفیت هوا ،دمای مناسب

1

فضای سبز

درختان و گیاهان

1

ایمنی و بهداشت

انرژی

امتياز

سی.اچ.پی.اس8221 ،.؛ ای.پی.ای،.
8222؛ لید8224 ،
سی.اچ.پی.اس8221 ،.؛ ای.پی.ای،.
8222؛ لید8224 ،
اف.ای.ای8211 ،.؛ لید8224 ،؛
هنس و همکاران8212 ،
سی.اچ.پی.اس8221 ،.؛ ای.پی.ای،.
8222؛ لید8224 ،

امکانات ایمنی ،سرویسهای

ای.پی.ای8222 ،.؛ سازمان حفاظت محیط

بهداشتی ،تغذیه

زیست1348 ،

مهندسی و معماری

6

منابع پایه محیط زیست

سوخت ،انرژیهای نو ،عایقبندی

كل

%92

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.3.5.5

9

بهینهسازی مصرف انواع

مصرف آب ،مصرف برق ،مصرف

نوع
معيار

سهم از
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در مدارس سبز ،عالوه بر اینکه برنامههای حفاظت از محیط زیست آموزش داده میشود،
ساختمان مدرسه نیز یکی از اجزای آموزش محیط زیست محسوب میشود (دی.)8224 ،1
ساختمانها و محیط آموزشی مدارس سبز بهخودیخود با درگیرسازی دانشآموزان و الهامبخشی
آنان ،رویکرد حفظ محیط زیست را ترویج میدهند و حساسیت به مصرف صحیح و کاهش
ضایعات را به خانوادهها و متعاقب آن ،به جامعه میکشانند .این فرآیند بهگونهای است که نقش
محیط آموزشی در ارتقای فرهنگ و تربیت اکتسابی را نمایان میسازد .معیارهایی که معرفی
خواهند شد تنها دربرگیرنده معیارهای طرحریزیشده برای مدارس کشور ایران هستند .نوع و دامنه
تغییرات تعدادی از معیارها ،با توجه به تفاوتهای اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی کشورهای دیگر با
طبقهبندی ارائهشده تفاوت دارد.
 معيار ویژگيهای مدیریتي :موضوعات موردتوجه در این معیار با معیار «سیمای مدیریتی»
مورد اشاره در سیستم مدیریت محیط زیستی (هنس و همکاران )8212 ،و مراحل هفتگانه اجرای
طرح مدارس اکولوژیکی مورد اشاره در اف.ای.ای .منطبق است (اف.ای.ای .)8211 ،.مطابق مراجع
یادشده این معیار مرتبط با یکی از ویژگیهای سیستم مدیریت زیست محیطی در مدارس است.
 معيار انرژی :موضوعات موردتوجه در این معیار با معیارهای انرژی و کاغذ مورداشاره
ازسوی سازمان (سازمان حفاظت محیط زیست )1348 ،و معیار «سیمای انرژی» مورداشاره در
سیستم مدیریت محیط زیستی منطبق است (هنس و همکاران .)8212 ،یك مدرسه سبز باید کارا و
بهرهور در زمینههای گوناگون صرفهجویی در مصرف انرژی و مواد مصرفی ،استفاده بهینه از منابع
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ویژگیهاي رفتاري بهرهبرداران

انرژی ،آب ،کاغذ و حرکت به سمت حداقل رساندن مواد زائد جامد و ضایعات تولیدی در
فعالیتهای روزمره باشد.
(سازمان حفاظت محیط زیست )1348 ،و معیارهای سالمت و تغذیه سالم مورد اشاره در
اف.ای.ای .منطبق است (اف.ای.ای .)8211 ،.ضمن اینکه پیشگیری از شرایط نامطلوب و نتایج
ناشی از آنها اساس اکثر تعاریف بهداشت عمومی است ،اما امروزه بهداشت عمومی دارای تعریفی
جامعتر است که هدف آن عالوه بر پیشگیری از عوارض نامطلوب ،دستیابی به ارزشهای مثبت
سالمتی نیز است .با رعایت استانداردهای بهداشت محیط مدارس میتوان از میلیونها ریال هزینه که
1. Day

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.3.5.5

 معيار بهداشت :موضوعات موردتوجه در این معیار با معیار تغذیه ارائه شده از سوی سازمان

تدوین معيارهای استاندارد مدارس سبز در ...

771

صرف تعمیر و نگهداری مدارس میشود ،به میزان زیادی صرفهجویی کرد و نیز از بروز حوادث
متعددی که در مدارس روی میدهد و همچنین از انتشار بیماریها باالخص بیماریهای عفونی در
مدارس پیشگیری کرد ،معلولیتهای ناشی از حوادث را پایین آورد و هزینههای دارویی و درمانی را
کاهش داد ،شرایط فیزیکی ،روانی مساعدی را برای تعلیم و تربیت فراهم کرد ،کیفیت
آموزشوپرورش را بهبود بخشید و از افت تحصیلی جلوگیری کرد.
 معيار آموزش پایدار :1آموزش پایدار ،بنیادیترین شیوه در حفاظت از محیط زیست است
که به کودکان و بزرگساالن ،بهترین شیوه ارائه مطالب و نحوه فعالیتها و اجرای ساختاری در زمینه
ارتقای آگاهیهای محیط زیستی را میآموزد تا از این طریق هر فرد جامعه ،خود را از طریق احترام
گذاشتن به طبیعت ،مسئول حفظ و حمایت از محیط زیست بداند (میبودی و کریمزادگان.)1341 ،
نیز باال بردن درك محیط زیستی آنها بهمنظور حل مشکالت محیط زیستی دانست (میبودی.)8213 ،
این معیار به دو مؤلفه آموزش محیط زیست و فعالیتهای محیط زیستی اشاره دارد.
 معيار نگرش :موضوعات موردتوجه در این معیار با معیار «سیمای نگرشی» مورداشاره در
سیستم مدیریت محیط زیستی منطبق است (هنس و همکاران .)8212 ،مطابق مراجع یادشده این
معیار مرتبط با یکی از ویژگیهای سیستم مدیریت محیط زیستی در مدارس است .نگرش محیط
زیستی ،تمایل ایجادشده دربارة بعضی از ویژگیهای محیط زیست است که میتواند نوعی عالقه یا
بیعالقگی و طرفداری یا بیاعتنایی را شامل شود (میبودی و همکاران .)1343 ،این معیار به سه
مؤلفه دانشآموزان ،اولیا و معلمان و مدرسه اشاره دارد.
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هدف از آموزش محیط زیست را میتوان ایجاد آگاهی در افراد ،برای حفاظت از محیط زیست و

 معيار پسماند :موضوعات موردتوجه در این معیار با معیار «بازیافت» مورداشاره در لید
( ،)8224معیار «سیمای استفادة مجدد از مواد» مورداشاره در سیستم مدیریت محیط زیستی (هنس
(سازمان حفاظت محیط زیست .)1348 ،معیار پسماند به دو مؤلفه تفکیك و خرید سبز اشاره دارد.
 معيار حملونقل :مدارس مسئول مصرف انرژی حملونقل افرادی هستند که به مدرسه
رفتوآمد میکنند (شورای ساختمان سبز آمریکا .)8227 ،8تاکنون ،توجه نسبتاً کمی به بررسی
اثرات محیط زیستی حملونقل در یك مدرسه شده است ،اگرچه مصرف این انرژی بسیار

1. Sustainable education
)2. The US Green Building Council (USGBC

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.3.5.5
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قابلتوجه است و میتواند در انتشار گازهای گلخانهای مؤثر باشد (الزیادی .)8218 ،1طی بررسی
صورت گرفته در ایاالتمتحده امریکا در سال  8226مشخص شده که تنها  7/6درصد از  181مرکز
آموزشی موردبررسی ،استفاده از حملونقل پاك را تشویق میکرده اند و دارای برنامههایی مانند
پیادهروی و دوچرخهسواری برای رفتن به مدرسه بوده اند (الزیادی .)8218 ،از طرفی هم قانون
مصوب ان.سی.ال.آی 8.در ایاالتمتحده امریکا به بررسی موضوع اجباری شدن استفاده از اتوبوس
برای رفتن به مدرسه میپردازد (دی .)8224 ،معیار حملونقل تنها به مؤلفه حملونقل پایدار اشاره
دارد.
 معيار همکاریها :یکی از اهداف اصلی مدارس سبز ،ارتقای سطح آگاهی افراد دربارة
فعالیتهای محیط زیستی است ،بهطوریکه تا حد ممکن تعداد افراد بیشتری امکان مشارکت در این
باید پیششرط اصلی در موفقیت برنامه مدارس سبز در نظر گرفته شود (سینسرا و کراجنزل،3
 .)8213در مدارس سبز دانشآموزان فرامیگیرند که در حل چالشهای محیط زیستی تعامل و
مشارکت کنند و در نهایت تبدیل به شهروندانی صاحب درك شوند که رویکردی همسو با محیط
زیست را نمایان می سازند .معیار مشارکت به دو مؤلفه مشارکت در داخل مدرسه و مشارکت در
خارج مدرسه اشاره دارد.
ویژگیهاي مهندسي -معماري
 معيار محل و موقعيت ساختمان :ساختمان مدرسه بزرگترین و مشهودترین سازه مرتبط با
پایداری مدرسه و معیاری است که در مقایسه با سایر جنبهها در محیط یك مدرسه ،مانند برنامه
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برنامه را داشته باشند .مشارکت و همکاری دانشآموزان در تصمیمگیریهای محیط زیستی مدارس

درسی یا استفاده از انرژی ،کمتر دستخوش تغییر میشود .ساختمانهایی که موقعیت آنها نسبت به
جنوب قرار دارند در بهرهگیری از انرژی خورشیدی بسیار مؤثرتر هستند (سازمان حفاظت محیط
دلیل نفهمیدن سخنان معلم و نفهمیدن تلفظ کلمات همآوا و بیصدا بر یادگیری دانشآموزان تأثیر
میگذارد .برونزفت )8227( 9هم در پژوهشی نشانداده است دانشآموزانی که در معرض
آلودگیهای صوتی مانند آلودگی صوتی ناشی از ترافیك هستند ،نمرات خواندن پایینتری از دیگر
1. Elzeyadi
)2. NCLI (No Child Left Inside Act
3. Cincera and Krajhanzl
4. Singer
5. Bronzaft

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.3.5.5

زیست .)1348 ،در مورد آلودگی صوتی ،سینگر )8223( 1بیان میکند که مشکالت شنوایی به دو
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دانشآموزان دارند .معیار محل و وضعیت ساختمان به دو مؤلفه جهتگیری ساختمان و آلودگی
صوتی اشاره دارد.
 معيار طراحي و معماری :دانشمندان بیان میکنند که روشنایی روز در یادگیری کودکان نقش
دارد .پژوهش گروه هشانگ ماهون )8223( 1نشان داده است که دانشآموزان ابتدایی در کالسهایی
با حداکثر روشنایی در مقایسه با دانشآموزان در کالسهایی با کمترین میزان روشنایی 81 ،درصد
پیشرفت یادگیری بیشتری دارند .این نتیجه داللت بر اهمیت موضوع طراحی و معماری مدارس
دارد و نشان میدهد که روشنایی روز تأثیری مثبت و بااهمیت در یادگیری دانشآموزان دارد
(هشانگ ماهون .)8223 ،این موضوع همچنین سبب صرفهجویی در مصرف انرژی و هزینۀ مدارس
خواهد شد (نیکالس و بِیلی.)8218 ،8
پنجرهها ،روشنایی روز را بدون افزایش در درخشندگی و درجه حرارت افزایش میدهد .همچنین
این نوع طراحی موجب میشود که نیاز به نور مصنوعی در مدرسه کاهشیابد و در مصرف انرژی
صرفهجویی شود (کمیته ملی شورای پژوهش .)8226 ،3تهویه طبیعی حالت سادهای است که از آن
برای برودت هوا در یك مدرسه استفاده میشود .استفاده از تهویه طبیعی علیرغم شرایط آب و
هوایی منطقه به طراحی و معماری مدرسه نیز بستگی دارد .معیار طراحی و معماری تنها به مؤلفه
طراحیهای ساختمان اشاره دارد.
 معيار هوای داخلي :مدرسه که در آن تعلیم و تربیت کودکان صورت می پذیرد و شخصیت
اجتماعی و روانی آنها شکل میگیرد ،باید نیازهای جسمی و روانی دانشآموزان بهویژه بهداشت و
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طراحی عناصری مانند پنجرههای نورگیر برای پخش روشنایی روز و اندازه و محل مناسب

سالمت آنها را تأمین کند .بیش از دو دهه از زمانی که آلودگی هوای داخل ساختمانها به منزلۀ یکی
از خطرناكترین عوامل تهدیدکنندة سالمت عموم مطرح شده است ،میگذرد .ازآنجاکه این مسئله
یافتن راه حلهای مناسب جهت تعدیل آلودگی هوای داخلی صورت پذیرفته است (عبدلی و ربانی
فرد.)1343 ،

1. Heschong-Mahone
2. Nicklas & Baily
)3. National Research Council, United States (NRC
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یکی از موارد مهم کیفیت محیط زیستی داخلی ،ایجاد کیفیت هوای داخلی است (دوگان و
دامیانو .)8223 ،1کیفیت هوای داخلی یعنی داشتن سطح قابلقبول از آالیندههای هوا مثل ترکیبات
آلی فرار ،دیاکسید کربن و سایر آالیندهها مثل پاتوژنها و آلرژنها مانند ویروس ،میکروب ،قارچ و
کپکها است .نخستین کار برای جلوگیری از این آالیندهها ،مشخص کردن منبع آنها در مدرسه
است؛ مانند مناطق مرطوب ،مواد ساختمانی متصاعدکننده ،بعضی شویندهها و ضدعفونیکنندهها.
پژوهشها نشان میدهند که پایینبودن کیفیت هوای داخلی سبب مشکالت تنفسی و غیبت
دانشآموزان میشود؛ همچنین اگر تهویه هوا در مدرسه ضعیف باشد ،دانشآموزان از سردرد،
خوابآلودگی و کاهش تمرکز رنج خواهند برد (گوردن.)8212 ،8
انجمن مهندسان گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع آمریکا ،3درجه حرارت مناسب برای کالس
برای تأمین و کنترل حرارت مورد نیاز در مدارس هستند (اشرا .)8229 ،وارگوکی 1و همکاران
( )8229در مطالعهای بر روی کودکان دهساله ،به مدت یك هفته دمای کالس را از  83/6درجه
سانتیگراد به  82درجه کاهش و منبع هوای خارجی (هوای تازه) را از  11تا  82/1فوت مکعب در
دقیقه افزایش دادند و دریافتند که یادگیری درسهایی مانند خواندن و ریاضیات بهبود مییابد؛
بنابراین بیان کردند که افزایش هوای تازه و کاهش تدریجی دما میتواند یادگیری کودکان را در
درسهای مدرسه بهبود بخشد .در مطالعه دیگری آزمایشگاه ملی لورنس برکلی )8224( 9نشانداد که
کاهش سرعت مطالعه و قوه ادراك در  21درجه فارنهایت در مقایسه با  62درجه ،نزدیك به 32
درصد است .معیار هوای داخلی به دو مؤلفه کیفیت هوا و دمای مناسب اشاره دارد.
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درس را  12درجه سانتیگراد بیان کرده و معتقد است که سامانههای حرارتی مرکزی بهترین وسیله

 معيار فضای سبز :نظر به اشتیاق روز افزون افزایش سبزینگی حیاط مدارس و یادگیری در
کالسهای درس بیرونی ،پژوهشهای بسیاری در این حوزهها از حدود دو دهه پیش آغاز شده و در
فضا را کاهش میدهد .هر درخت سالم میتواند ذرات معلق موجود در هوا را به ازای  7222ذره به
ازای هر لیتر هوا کاهش دهد ،بنابراین یك درخت سالم یك صافی و تهویهکنندة هوای مجانی است
که محیط یادگیری مطبوعی برای دانشآموزان فراهم میکند .کاشت درختان سبب کاهش گرمای
1. Dougan & Damiano
2. Gordon
)3. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE
4. Wargocki
5. Lawrence Berkeley National Laboratory
6. Dymnet
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حال انجام است (دیمنت .)8221 ،6کاشت درختان در فضای مدرسه بهطور مؤثری دیاکسید کربن
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هوا در فصول گرم میگردد و دید و چشمانداز زیبایی را فراهم میسازد؛ روانآبها را کاهش میدهد
و زهکش مناسبی را در برابر بارندگیهای شدید فراهم میسازد .همچنین کاشت درختان سبب
افزایش تنوع زیستی در محیط مدرسه میشود که دانشآموزان میتوانند از آنها استفاده آموزشی
کنند (سازمان حفاظت محیط زیست .)1348 ،معیار فضای سبز تنها به مؤلفه درختان و گیاهان
اشاره دارد.
 معيار بهينهسازی مصرف انواع منابع پایه محيط زیست :امروزه انرژی یکی از شاخصههای
اصلی میزان پیشرفت جوامع شناختهشده است .بهطوریکه میزان دسترسی کشورها به منابع
گوناگون انرژی نشانگر پیشرفت و قدرت سیاسی -اقتصادی آنان است .هزینههای گزاف تولید
انرژی از یكسو و استفاده و وابستگی روز افزون جوامع صنعتی و در حال رشد از سوی دیگر،
کاهش هزینههای تولید و افزایش رفاه عمومی ،برنامه هایی مانند بهینهسازی مصرف انرژی را در
سیاستهای خود قرار دهند (عبدلی و ربانیفرد.)1343 ،
عایقهای حرارتی نقشی ارزنده در ارتقای کیفیت حرارتی ساختارهای گوناگون و در نتیجه
بهبود شرایط داخلی ساختمانها و صرفهجویی در مصرف سوخت دارند .همچنین بهکارگیری منابع
انرژی تجدیدپذیر ،مانند نور خورشید یا انرژی باد اثری مثبت بر تقاضای انرژی مدارس میگذارد
که میتوان از آنها در آموزش نیز بهره گیری کرد .معیار بهینهسازی مصرف انواع منابع پایه محیط
زیست به پنج مؤلفه مصرف آب ،مصرف برق ،مصرف سوخت ،انرژیهای نو و عایقبندی انرژی
اشاره دارد.
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کشورها را بر آن داشته است که برای جلوگیری از مصرف بیرویه و غیر بهینه انرژی و همچنین

 معيار ایمني و بهداشت :تعلیم و تربیت در شرایط ایمن ،بهداشتی و برخوردار از خدمات
بهداشتی -درمانی ،از حقوق فردی و اجتماعی دانشآموزان است .مدارس سبز به روشهای
سالم ،بهداشت و سالمت دانشآموزان را تأمین میکند .معیار ایمنی و بهداشت به سه مؤلفه
امکانات ایمنی ،سرویسهای بهداشتی و تغذیه اشاره دارد.
مفهوم منطق فازي
منطق فازی گونهای بسیار مهم از منطق است که دکتر لطفی زاده در سال  1469مطرح کرده و
بهطورجدی در مقابل منطق دودویی ارسطویی قرار گرفته است (زنجیرچی و همکاران.)1348 ،
منطق فازی که در فرهنگ لغت شرایط عدم قطعیت و نامعلوم تعریفشده ،معتقد است که ابهام در
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ماهیت علم است .پروفسور لطفی زاده اینطور استدالل کرده که بشر به ورودیهای اطالعاتی دقیق
نیازی ندارد بلکه قادر است که کنترل تطبیقی میان اطالعات موجود انجام دهد؛ بنابراین ،این منطق
ابتدا بهمثابه روشی برای پردازش اطالعات معرفی شد و بهخالف منطق ارسطویی بهجای پرداختن
به صفر و یك ،از صفر تا یك را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد و بر مفهوم درستی نسبی،
داللت میکند .از این رو به اعمال و طرز فکر آدمیان بیشتر نزدیك میشود.
لطفی زاده نام فازی را روی این مجموعههای گنگ یا چند ارزشی قرارداد؛ مجموعههایی که
اجزایشان با درجات مختلف به آنها تعلق دارند (چنگ و یه ،)8228 ،1مانند افرادی که میزان
رضایت خود را از مجموعه کار با درجات مختلف خیلی راضی ،راضی ،بیتفاوت و غیره بیان
میکنند .با این توصیفات اگر از ما پرسیده شود منطق فازی چیست شاید سادهترین پاسخ بر اساس
کاربرد منطق فازی گسترده است بنابراین در ادامه بر کاربرد منطق فازی در مدیریت مدارس سبز
تأکید میشود.
تحلیل شبکهاي فازي
با توجه به ادبیات تحقیق ،برای محاسبه ابعاد و شاخصها ،معموالً روش تحلیل سلسله مراتبی
فازی پیشنهاد میشود .مدلهای تحلیل سلسله مراتبی فازی بر این فرض استوارند که ارتباط از
سطوح باال به سمت سطوح پایین جریان دارد و عناصر داخل هر سطح نیز ناهمبسته است .بنابراین
درصورتیکه هر یك از مفروضات فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی نقض شود ،استفاده از آن،
جوابهای گمراهکنندهای را در پی خواهد داشت .با مطرحشدن این ایراد به مفهوم تحلیل سلسله
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شنیدهها این باشد که یك نوع منطق است که روشهای نتیجهگیری در مغز بشر را جایگزین میکند.

مراتبی فازی ،فرآیند تحلیل شبکهای فازی بهعنوان فرم تعمیمیافتۀ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
فازی برای عناصری که دارای وابستگی متقابل پیچیده هستند و همچنین بهمنزلۀ نگرش سامانههای
وجود روابط پیچیده میان اجزای مدل ،بهجای سلسلهمراتب فازی از شبکه فازی استفاده میشود که
در آن روابط میان سطوح تنها بهصورت باال به پایین ،مستقیم یا غیرمستقیم نمایش داده نمیشوند.
ازآنجاکه ارتباط میان معیارهای مدارس سبز و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر قابلچشمپوشی نیست،
الزم است از شکل تعدیلیافته آن یعنی فرآیند تحلیل شبکهای فازی استفاده شود تا وزن ابعاد با در
نظر گرفتن ارتباط آنها تعیین گردد.
1. Chang & Yeh
2. Saaty
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با بازخورد از سوی ساتی در سال  1446ارائه شد (ساتی .)1446 ،8در این روش به دلیل بازخورد و

تدوین معيارهای استاندارد مدارس سبز در ...

727

مراحل تحقیق
 .1مطالعه ادبیات تحقیق
بهمنظور شناسایی و تعریف معیارهای استاندارد مورد نیاز برای ایجاد مدارس سبز کشور
ایران ،ابتدا مطالعه ای عمیق و گسترده روی ادبیات تحقیق این سازه با رویکرد انطباق آنها با
مجموعه شرایط کشور ایران و کمّی کردن هر معیار انجام شد.
 .8استخراج معیارهای استاندارد اصلی و فرعی مدارس سبز
در این مطالعه تالش شد تا معیارها از دید محققان گوناگون گردآوری و تحلیل شوند.
 .3تهیه پرسشنامه و توزیع اولیه در میان خبرگان
پس از مطالعه کتابخانهای و استخراج شاخصهای مدارس سبز به منظور ارزیابی وضعیت
مدارس سبز کشور در نظر گرفته شد.
 .1اعتبارسنجی معیارهای استاندارد اصلی و فرعی
برای اعتبارسنجی سؤاالت ،این پرسشنامه در اختیار  4نفر از خبرگان این حوزه قرار گرفت
و از خبرگان خواسته شد تا درجه اهمیت هر یك از شاخصهای محیط زیستی را بر اساس
طیف معرفیشده مشخص نمایند و در نهایت سؤاالتی که میانگین درجه اهمیت آنها باالتر از
حد متوسط بود انتخابشدند و در مدل باقی ماندند .بهاینترتیب سه شاخص از مجموع 43
شاخص در پرسشنامه اولیه حذف شدند .خبرگان انتخاب شده در این پژوهش ،اعضای
کارگروه مدارس سبز کشور هستند که سازمان حفاظت از محیط زیست آنان را به عنوان
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مدارس ،در مجموع  11معیار اصلی و  82معیار فرعی ،در قالب  43شاخص برای ارزیابی

متخصصان این حوزه معرفی کرده است.
 .9تدوین پرسشنامه تحلیل شبکهای فازی و توزیع میان خبرگان
پرسشنامه خبرگان به مقایسههای زوجی  11معیار اصلی محیط زیستی پرداخته اند .سنجه
معیارها به روش استفاده از دانش کارشناسی و دادهای بهصورت توأم انجام شده است .در این
روش با توجه به نتایج حاصل از دانش و تجربیات کارشناسان و استفاده از اطالعات موجود،
به هر یك از سنجهها وزن تعلق میگیرد .به این ترتیب که ابتدا وزنها از طریق دانش کارشناسی
و دادهای بهصورت مجزا محاسبه میشوند ،سپس وزن مطلوب با مقایسه مقادیر بهدستآمده

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.3.5.5

برای تدوین پرسشنامه از سنجههای تعریفشده در مرحله قبل استفاده شده است .در این
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تعیین میشود .در نتیجه احتمال وقوع اشتباه کاهشیافته و وزنها به واقعیت نزدیكتر خواهند
شد.
 .6وزندهی معیارهای محیط زیستی مدارس با استفاده از تکنیك تحلیل شبکهای فازی
ازآنجاکه ارتباط میان معیارهای مدارس سبز و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر قابلچشمپوشی
نیست ،از فرآیند تحلیل شبکهای فازی استفاده شده است تا وزن ابعاد یا بهنوعی امتیاز ابعاد با
در نظر گرفتن ارتباط آنها تعیین شود .برای حل مسائل تکنیك تحلیل شبکهای فازی از نسخه
 1/6نرمافزار سوپردیسیژن 1سال  8218استفاده شده است .به این ترتیب معیارهای تدوینشده
در دامنهای امتیاز دریافت خواهن د کرد و بر این اساس دامنه امتیازهای الزم برای تعیین درجه و
سطح اهمیت یك مدرسه سبز برای مدیریت محیط زیستی تعیین گردید.
برای انجام دادن مقایسهها از مقیاس فازی ( )1.1.1به نشانه اهمیت یکسان دو عنصر تا مقیاس
فازی ( )2.4.4به نشانه اهمیت بسیار زیاد دو عنصر استفاده میشود که مبنایی برای محاسبه
اولویتهای هرکدام از عوامل است .به این منظور 4 ،نفر از افرادی که در حوزه آموزش محیط زیست
و مدارس سبز دارای سابقه ،تجربه و تحصیالت مرتبط بودند انتخاب شدند و پرسشنامههای تحقیق
در اختیار آنها قرار گرفت .طی این فرآیند ،در مرحله اول اهمیت هرکدام از معیارهای اصلی
مدارس سبز بر هدف و در مرحله دوم ،اثرات مقایسهای معیارهای اصلی مدارس سبز بر یکدیگر
تحت کنترل معیار اصلی دیگر و در مرحله سوم اهمیت هر یك از معیارهای فرعی مدارس سبز
مربوط به بعد اصلی آنها ،مورد بررسی قرار گرفت.
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در مرحله بعد محاسبۀ نرخ سازگاری ماتریس مقایسه زوجی فازی صورت گرفت .ازآنجاییکه
عوامل بهصورت زوجی باهم مقایسه میشود ،این مدل امکان تعیین میزان منطقیبودن مقایسههای
مقایسههای زوجی اطمینان حاصل شود .به این منظور سازگاری  161ماتریس مقایسه زوجی مربوط
به تکنیك تحلیل شبکهای فازی با استفاده از روش الگوریتم پایهای 8مورد بررسی قرار گرفت و 42
ماتریس که نرخ سازگاری کمتر از  2/1داشتند ،دارای سازگاری موردنظر بوده و باهم تلفیق شدند و
ماتریس تجمیعی آرای خبرگان حاصل شد .پس از اطمینان از سازگاری مقایسههای به محاسبۀ
بردار اولویت هر یك از ماتریسهای تجمیعی مقایسه زوجی پرداخته شد.
1. Superdecision
2. Based algorithms

] [ DOR: 20.1001.1.10174133.1395.32.3.5.5
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نتایج محاسبۀ درجه اهمیت عناصر موجود در ماتریس مقایسههای زوجی ،با استفاده از روش
لگاریتم حداقل مربعات در جدول شمارة  1نشان داده شده است .وزن فازی بهدستآمده را با
استفاده از رابطه ( )1دی فازی نموده و وزن مربوط به معیارهای اصلی جهت ارزیابی مدارس سبز
کشور به دست خواهد آمد.
)

رابطه ()1

)

( ∫

(

جهت ایجاز مطالب ،در ادامه نمونهای از بردارهای وزن محاسبهشده برای یك معیار اصلی در
مدل تحت کنترل معیار دیگر ،به صورت جدول شمارة  9ارائه گردید .پس از محاسبه بردار اوزان
معیارهای اصلی و بردار اوزان معیارهای تحت کنترل معیارهای دیگر ،میبایست اوزان نهایی
معیارهای ارزیابی مدارس سبز محاسبه شود که به این منظور سوپر ماتریس اولیه تشکیل میگردد.
شمارة  6سوپر ماتریس نهایی را نشان میدهد که در توان دوازدهم به همگرایی رسیده است .اوزان
نهایی مربوط به هر یك از معیارهای اصلی ارزیابی مدارس سبز در سطر سوپر ماتریس مربوط به
هر معیار موجود است .نتایج محاسبه بردار وزن هر یك از ابعاد فرعی مدارس سبز در جدول
شمارة  7ارائه شده است.
جدول  .1ماتریس مقایسههای زوجي و درجة اهميت معيارهای اصلي مدارس سبز
درجه

...

2/2782

()2/2،1/2،1/3

()2/1،2/2،1/13

...

2/1969

()2/11،2/8،2/33

()2/33،1،1

...

()1،1،1

...

...

...

...

...

...

2/3864

()2/1،1،33

()1،1،1

...

()8،8،1

()2،9،3

13

2/9918

()1،1،1

...

()7،9،3

()4،6،9

11

()3،1،1
3

()2،2/7 ،8

()1،1،1

1

()6،3،1

8
...
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جدول  .1ماتریس مقایسههای زوجي و درجة اهميت معيارهای اصلي تحت كنترل معيار اصلي اول
درجه

درجه اهميت

اهميت

()2/128 ،2/8931 ،2/31

2/87198

()2/862 ،2/3164 ،2/141

2/91833
2/31938

...

1

...

()1/9 ،88/،3/38
()1/1 ،8 ،3/31

...

2

7

()2/9 ،2/7 ،2/4

()1،1،1

()1،1،1

1
()1/1،81/1 ،3

اصلي
7
2

1

()2/17 ،2/891 ،2/3148
...

معيار

...

()1،1،1

()2/1 ،2/6 ،2/3

()2/18،2/9 ،2/2

1

...

...

...

...

جدول  .1سوپر ماتریس نهایي همگرا شده

2

2

...

2

2

2

هدف

2/11

2/11

...

2/11

2/11

2/11

7

2/128

2/128

...

2/128

2/128

2/128

2

...

...

...

...

...

...

...

2/831

2/831

...

2/831

2/831

2/831

71

2/321

2/321

...

2/321

2/321

2/321

71

جدول  .1درجة اهميت معيارهای اصلي و فرعي ارزیابي مدارس سبز
درجه اهميت

معيارهای اصلي

2/22

1

1

2/816

2/812

8

2/928

2/972

8

3

2/122

2/122

2/141

...

...

...

...

...

88

2/341

2/327

83

2/911

2/921

81

2/242

2/241

89

2/171

2/199

86

2/321

2/842

87

2/228

2/267

82

2/991

2/122

2/831

2/321

13

11
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درجه اهميت

درجه اهميت نرمال
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بحث و نتیجهگیري
چشمانداز  82ساله ،نقشۀ جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بر این
مفهوم اساسی تأکید دارند که با مدارس سنتی نمیتوان دانشآموختگان را برای زندگی فردا آماده
نمود .برای اینکه دانشآموختگانی دانا و توانا و متعهد در عرصههای داخلی و بینالمللی داشته
باشیم نهتنها نیازمند تحول در تمامی عرصه های تعلیم و تربیت هستیم ،بلکه مفهوم مدرسه نیز
نیازمند بازتعریف و تحول اساسی است.
تدوین معیارهای استاندارد مدارس سبز کشور با هدف عقالییکردن فرآیند انتخاب ،تسهیل در
شناسایی و بهعنوان پشتوانه علمی در انتخاب این مدارس صورت گرفت تا در راستای توجه به
انتخاب این مدارس از انتخابهای شتابزده جلوگیری شود .دشواری تکمیل اطالعات مورد نیاز
اجرای دقیق ارزیابی است .بهمنظور در نظر گرفتن ابهام مربوط به مقایسههای زوجی استفادهشده در
تحقیق ،نظریۀ مجموعههای فازی بهکاربرده شد که موجب دقت بیشتر در چارچوب اندازهگیری
میشود .تحلیل نتایج نشان میدهد از نظر خبرگان تحقیق ،معیار اصلی ویژگیهای مدیریتی مهمترین
معیار در ارزیابی مدارس سبز کشور است .مطالعات پیشین نشان میدهد که ویژگیهای مهندسی-
معماری بر موفقیت دانشآموزان تأثیرگذار است (راد 1و همکاران)8222 ،؛ با وجود این ،در این
پژوهش مشاهده میشود ویژگیهای رفتاری بهرهبرداران نسبت به ویژگیهای مهندسی -معماری
مدرسه بیشتر مورد توجه خبرگان بوده است.
اوزان بهدستآمده برای معیارهای فرعی مدارس سبز در جدول  ،7بیانگر این است که به منظور
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بهبود معیار اصلی هوای داخلی ،مهمترین عنصر معیار فرعی کیفیت هواست و معیار فرعی دمای
مناسب معیار بعدی است؛ تحقیقات نشان میدهد که آلودگی هوای داخلی در کالنشهرها بهطور
(هالك 8و همکاران)8221 ،؛ بنابراین پیشنهاد میشود برای بهبود هوای داخلی طراحیهایی مانند
افزایش سبزینگی مدارس را بهکارگیرند که عالوه برافزایش کیفیت هوای داخلی به حفظ دمای
مناسب کمك کنند .کیفیت پایین هوای داخل ساختمان مدرسه عالوه بر افزایش بیماری ،زیانهای
اقتصادی نیز در پی دارد .به همین دلیل است که بهبود شرایط بهداشتی در محیطهای آموزشی
همواره باید در برنامهریزیهای آموزشی در اولویت قرار گیرد .پژوهشهای بسیاری در زمینه اهمیت
1. Rudd
2. Halek
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سبزینگی حیاط مدارس و یادگیری در کالسهای درس بیرونی صورت گرفته است .مطالعات نشان
میدهد فضای باز مدارس واجد سرمایه پنهان آموزشی است و بازنگری در نحوه برخورد با طراحی
فضاهای سبز مدارس ،موضوعی است که هماکنون باید به آن پرداخته شود (فیضی و رزاقیاصل،
.)1322
در پایان اینکه اجرای مؤثر و کارآمد مدارس سبز به سرمایهگذاری در بخشهای گوناگون
همچون ساخت مدارس جدید با زیرساختهای محیط زیستی ،روز آمد کردن بخشها و تجهیزات در
مدارس فعلی و سازمانهای آموزش معلمان برای توسعۀ معیارهای محیط زیستی نیاز دارد.
بهرهگیری از سرمایهگذاری بخش خصوصی ،پشتیبانها و حمایت شرکتهای پیشرو میتواند گامی
ارزنده در تحقق بخشیدن به این امر باشد.
] [ Downloaded from qjoe.ir on 2023-01-09
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