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Abstract 

Educational environment has always been one of the most important factors that 

play an important role in learning and education among students and as 

institutional spaces for learning communities, including students and 

teachers, that can be used as a tool for teaching .As part of the mechanism for 

improving student learning, green spaces in primary schools provide a 

valuable bed for designers and planners to play a role in realization of this 

goal through providing these spaces. In educational spaces, nature often 

occurs in a very restricted way, and this limited presence is created without 

considering the children’s certain needs as well as the natural environments’ 

high capabilities in meeting these needs. Hence, to reform the body of 

education, it is essential to create spaces related to student activities, spaces 

with appropriate and favorable conditions for children’s physical, mental, 

emotional, and social development, realized by designing the details of the 

spaces in accordance with the pattern of children’s sentimentality. 

Considering the creation of a suitable environment for the child’s growth 

besides getting familiar with his/her needs and pure nature required during 

his/her childhood, provides the bed for the proper development of the 

children’s personality and upbringing as a healthy generation of tomorrow. 

The school is one of these environments, i.e. part of children’s daily lives that 

has been severely neglected. 

In the meantime, the design of green space in primary schools is one of the fields 

in which sentimental design may be well employed. Emotions are a key part 
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of life affecting how one feels, behaves, and thinks. On the other hand, 

emotions enhance creativity while increasing one’s ability to enjoy life. In 

reviewing the current situation of schools in Tehran, it was seen that green 

space is just considered in open environments; moreover, schools have not 

taken into account the sentimental approach in design. 

The present research seeks to test the interior and exterior spaces of green 

primary schools in terms of sentimental approach experimentally. This is an 

applied study in terms of purpose, with a mixed approach (qualitative-

quantitative). The approach of the current study is to investigate the 

importance of primary school’s indoor and outdoor spaces with a sentimental 

approach. To this end, we try to prioritize these spaces as a solution to make 

better use of schools and help students’ progress and academic motivation. In 

the qualitative phase, library studies were employed for obtaining 

information about educational space and green spaces, besides getting 

familiar with the sentimental approach and its related components; then, the 

relevant theories were collected from books, papers, journals, and 

dissertations. Library studies revealed that school design could promote 

growth or inhibit learning. Architectural designers should consider how to 

design the schools’ natural space and the quality of the presence of nature. 

The presence of nature and its designers’ strategies may affect the quality of 

children’s education and green space may be employed as a tool for the 

child’s learning and multi-faceted growth. The questionnaire and the 

interview resulted in six indicators for studying the primary schools’ green 

space, given the students’ sentimentality. These indicators include entrance 

green space, closed educational space, breeding space, open spaces, rest and 

sitting spaces, and educational space in nature. 

In the quantitative phase, these extracted framework and components had to be 

approved by a group of experts in the education field. Accordingly, a 

pairwise comparison questionnaire was designed with the statistical 

population consisting of managers, experts, education specialists, and 

teachers. Purposive sampling method was used in this phase and 180 people 

were studied. Fuzzy AHP method was employed for ranking and statistical 

analysis. Given the ranking results, it can be claimed that the presence of 

green space in the library may contribute to the scientific level and greater 

effectiveness of the school in learning; since along the way of green spaces, 

students can have access to different books and enhance their level of 

learning. On the other hand, considering the children’s sentimentality, green 

space in school gyms may contribute to motivate students more and make 

them more interested in learning; then this is very significant in design. The 
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design of green space in classrooms in the right environment as much as 

possible may help students’ learning. The indoor and outdoor spaces are 

mixed in such a way that the child can satisfy many of his/her needs in that 

space including discovering the unknown and curiosity about it, initiation, 

creativity, experiential learning, etc. 

Besides considering physical standards and physiological needs, students’ 

mental inclinations should be considered in creating an educational 

environment. As one of the factors in increasing the quality of education, 

investigating sentimentality is a considerable and significant discussion. It 

seems that the time has come for other architects to think about the users’ 

characteristics and quality needs in education, in addition to the quantitative 

aspects of education. Hence, using the opinions of the expert professors and 

managers of various organizations and institutions, the present research 

revealed that considering the users’ needs, feelings, and moods will not only 

improve the students’ level of learning at the physical and quantitative levels, 

but also meeting these needs will lead to the users’ satisfaction and peace of 

mind. Constant communication with natural environments results in a 

positive emotional attraction to nature and formal and informal experiences 

that children gain from the environment will have a great impact on their 

environmental learning. 

The researcher designed and distributed a pairwise comparison questionnaire 

among them. Using the experts’ opinions, six indicators were found to study 

the primary schools’ green space. These indicators include entrance green 

space, closed educational space, breeding space, open spaces, rest and sitting 

spaces, and educational space in nature. Given the ranking results, the 

priority of creating green spaces by considering the three dimensions of 

instinct, behavior, and reflection may be expressed as library indexes, sports 

halls, and finally classrooms as the first, second, and third priority. 

Considering the significance of the effect of contextual, behavioral, and 

social factors and students’ sentimentality in learning, the officials and 

designers are recommended to use this research’s results in reviewing and 

compiling green space with a sentimental approach. 

Keywords: Green space, Elementary school, emotional-oriented approach, 

students’ learning 
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 هچكيد
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 مقدمه

در که ی او سرشت فطرو ها زشنایی با نیادك و آشد کوای رمحیطی مناسب برد یجااتوجه به  

نسل عنوان او را بهتربیتی شخصیتی و ست درشد رمینه ، زستامند زنیاآن کی به دکودوران 

ن هست، کادنه کوروزاندگی از زین محیطها که بخشی آورد. ازجمله اهم میافردا سالم فر

ری قرارگرفته و بسیاتوجهی رد بیموکه ( 2017Contento & Koch &Burt,ست )اسه رمد

ی گیردیاو شد ای رمحرّکی بر، عنصر طبیعیفاقد و سفالت ه از آپوشیدی هاطبا حیاارس مد

ست اکیفی و کمّی ات حالت کلی شامل تغییردر شد ر (.Punia,2017-Reesنمیباشند )ن کادکو

ن ما، زکیدکون ماد. زمیشودث حاه ندد زموجور فتاو رساخت  وطبیعت ن در مازکه با پیشرفت 

ست. شناختی او روانجتماعی ، اشناختی، فیزیکیازجمله مینهها ۀ زهمورش در پرو شد ر

بلکه بر ، ستار اثیرگذتأ هاآنهنی درك ذبر تنها هایشان نهو فعالیتبچهها ی هرروزۀ هانمکا

 استثر ؤحی نیز مو روجتماعی ، اعاطفی، یشد فیزیکمانند ر هاآنشد ریگر ی دجنبهها

(Diaz,2017یا . )ی از بخش مرکزی گیردیادارند. با یکدیگر ط جدانشدنی تباار ،شدی و رگیرد

که هایی از نظریهفتد. امیق تفاافکر نمیکنیم هم آن مانی که به زحتی و ست د اندگی هر فرز

ین نظریه بر است که ی سازنده گرایی اگیردنظریه یادارد، یشه عمیق وپرورش رآموزشیخ رتادر 

یا ر محوه گیرنددیازش، موروش آکه دارد کید ی تأگیردیادر محیط ه و گیرنددیال نقش فعّا

و کتشافی ی اگیردکه بر یاژه مانند پیاهست. ین نظریه اغیرمستقیم مبتنی بر زش موآ

تعامل ل محصورا  یگیردیگوتسکی که یار( و ومحوه گیرنددیازش مو)روش آعملی های فعالیت

 .(Lohr,2020) داندمیجتماعی ا

کنند. آموزشی سپری می هایمحیطروز را در کودکان دبستانی حداقل شش ساعت از شبانه

 ترینعمده گردد.بخشی از راحتی جسمی و روانی یک کودك به محیط فیزیکی مدرسه برمی

ه، تمرکز و یادگیری است؛ ، کار بصری، توجّگیردمیفعالیتی که در یک فضای آموزشی صورت 

به بهترین وجه  هافعالیتبنابراین یک فضای آموزشی مناسب باید شرایطی را فراهم سازد تا این 

هایی که انسان تمام مکان": کندمیلوئی کان، واژه مدرسه را چنین تعریف  ممکن انجام گیرد.

، هامکاندرسه نام دارد و این م کندمیاستفاده  هاآنبرای تأمین خواسته خود در فراگیری، از 

باشند بلکه برای فهم و ادراك دالیل وجود هر تنها برای یادگیری و آموختن عقاید و نظریات نمی
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. در "گیرندمیدوجانبه و روابط بین انسان و طبیعت نیز مورداستفاده قرار  هایمناسبتچیز و 

اطرافشان و پیوند با طبیعت  طور ژنتیکی آمادگی الزم برای کشفاواسط کودکی کودکان به

؛ در هرجایی که بتوانند و پردازندمی(. کودکان به کشف و اختراع بازی cobb,1977رادارند )

( با توجه به Senda,1922; Cooper,1975اند .)شدهبینیفقط در فضاهایی که برای بازی پیشنه

است این ارتباط دوباره برقرار شده و الزم که ارتباط کودکان و طبیعت در دنیای امروز قطعاین

(. Mozafar,2009شود؛ مدارس یکی از فضاهای مهم برای برقراری دوباره این ارتباط است)

صورت بسیار محدودی اتفاق میافتد و همین حضور محدود طبیعت در فضاهای آموزشی اغلب به

طبیعی در  هایمحیطهای باالی نیز بدون در نظر گرفتن نیازهای خاص کودکان و قابلیت

 .گیردمیبرآوردن این نیازها صورت 

در آن کاربرد  تواندمیخوبی به  گرااحساسکه طراحی  هاییزمینهدر این میان یکی از  

احساسات، بخش مهمی از زندگی را  .داشته باشد، طراحی فضای سبز در مدارس ابتدایی است

. از طرف گذاردمیردن تأثیر که بر چگونگی حس کردن، رفتار کردن و فکر ک دهدمیتشکیل 

در . دهدمیو توانایی فرد را برای لّذت از زندگی افزایش  بردمیدیگر احساسات، خالقیت را باال 

باز در  هایمحیطبررسی وضعیت موجود مدارس در تهران، مشاهده شد که فضای سبز صرفًا در 

 در طراحی توجه نشده است. گراییاحساساند؛ همچنین در مدارس به رویکرد  شدهنظر گرفته

با توجه سبز و در نظر گرفتن سه بعد غریزی، رفتاری و انعکاسی  ایمدرسهلذا تالش در ساخت 

به اینکه احساسات نقش مهمی را در توانایی انسان برای درك و یادگیری چیزهای جدید بازی 

با رد برخو، در هشوپژاین  ازپیش دارای اهمیت هست که باید به آن توجّه نمود.بیش ؛کندمی

ن تعامل میااری برقردر سعی ری احساسی گرا، معماد یکرروبا ارس مدی داخلی و بیرونی فضاها

ی است؛ همچنین در پی بررسی گیردیادر ین فضاها اجهت تقویت نقش در سه با طبیعت رمد

 عنوان یک ابزار مناسب آموزشی و پرورشی در طراحی مدارس است.فضای سبز به

 کهگویی به این سؤال اصلی است به مطالب ذکرشده این پژوهش به دنبال پاسخبا توجه  

کدام فضاها دارای ارتباط مؤثرتری در رشد و یادگیری، با ایجاد فضای سبز در مدارس برای 

 کودکان هستند؟
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 چهارچوب مفهومی پژوهش

Norman (2005)  یا اندیشمند  است، واکنش افراد در سه سطح غریزی، رفتاری و تفکّریمعتقد

در برابر اشیا در این سه سؤال خالصه میشود.آیا  هاآندیگر واکنش عبارت. بهگیردمیصورت 

؟ )برخاسته از منطق( آیا دوباره از آن استفاده کندمیدوستش دارم؟ )برخاسته از غریزه( آیا کار 

صدا، بو و...  خواهم کرد؟ )برخاسته از تجربیات و فرهنگ( سطح غریزی با ظاهر، حس اولیه،

محصول مرتبط است. سطح رفتاری به نحوۀ استفاده از آن ارتباط دارد و سطح تفکّری، تمامًا در 

 ارتباط بامعنای محصول و پیام آن به مخاطب هست.

پیشرفت در علم طراحی مستلزم فهم و درك عمیقی از احساسات است، زیرا عواطف، 

، همچنین پهنه افزایدمیاحساس مثبت، بر خالقیت . دهندمیپارامترهای علمی ادراك را تغییر 

، نه گرااحساسطراحی  .شودمیاولین تفکّر، جایی است که احساس مثبت بر ادراك متمرکز 

واسطه سبک است و نه روشی که به گروهی خاص محدود باشد؛ بلکه یک استراتژی است که به

ر پی تغییر در نیازها و انتظارات آن، سعی بر تحریک حواس کاربر و جلب توجّه او میشود و د

جانبه مردم، تجربیات، رفتار، ، ریشه در درك همهگرااحساسشده است. طراحی انسان مطرح

دارد تا از این طریق رابطه احساسی فراتر از روابط کارکردی بین  هاآنادراك و کشف نیازهای 

 .)Turner,2016(کاربر و محصول ایجاد شود 

ک زندگی است. در این راستا نقش احساسات، تأثیرات و درك، احساسات، جزء الینف

حذف هست. طراحی بر پایه احساس از رویکردهای نوین در دنیای امروز است و توجّه به غیرقابل

. در انتخاب و خرید حل بسیاری از معضالت در آموزش باشدراه تواندمیاحساسات و عواطف 

نیست؛ بلکه آنچه حاکم خواهد بود، احساسات و کننده محصوالت، دیگر خود محصول تعیین

 کشف تجربیات جدید از طریق تعامل با محصول است.

نفس، انگیزۀ یادگیری، احساس تأثیرات آموزش در فضای سبز، افزایش اعتمادبه ترینمهماز 

مطالعات نشان (. Rickinson 2004,ان هست )آموزدانشمسئولیت و پیوند بین معلّمان و 

ها در تر از فعالیت بچهها در حیاط مدرسه در ترکیب با طبیعت، خالقانهفعالیت بچه که دهدمی

(  و این محیطها تأثیر بسیار مثبتی  Lindholm,1995بدون عناصر طبیعی هست ) هاییحیاط

 (Fjortoft & Sageie, 2004 ).بر یادگیری و فرآیند ذهنی کودك دارند
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که تکامل یافتن  کندمیئه را اراشی زموروش آد، خوب کتا ۱۹۹6 سال در Sobel  محقق

 هایسالکه شود دآور مییا. او سازدمیبا طبیعت مرتبط  هاآنط تبااربه ن را کادشد کورحل امر

تا از چهارسالگی کی دیل کوهست؛ اواشد رشامل سه سطح ، پیوند یافتندهندۀ تشکیل

 سالگی. تا پانزدهاز دوازدهنی ایل نوجواواسالگی و یازده تا هشتاز یی ابتدا هایسالسالگی، هفت

 (Wong,1997) مختلف نظرانصاحبسال از دیدگاه  ۱2تا  ۶رشد کودکان - ۱جدول

 هاویژگی پردازنظریه

Freud (1856-

1939) 

 هایدورهجنسی و روانی  هاییافتهویژه، تحکیم  هایمهارتدوره نهفتگی و رشد 

 قبلی

Piaget (1896-

1980) 

ساله، توانایی تفکر  ۱۱-7محسوس کودکان برداریبهرهکی،تأکید بر دورۀ رشد ادرا

 مختلف هایزمینه درمنطقی، استدالل و حل مشکالت 

Eriksson (1892-

1939) 

 تأکید بر رشد روانی و اخالقی

Pollowa (1977)  فیزیکی هایمهارتاستقالل، اجتماعی شدن، اکتشاف، افزایش و بهبود 

 

. ضرورت درك محیط و ۱شده است:رشد کودك در سه مورد خالصه اساسی هایضرورت

. ضرورت ۳بدنی. هایمهارت. ضرورت سالمت، امنیت جسمی و گسترش ۲گسترش شناخت.

 . هاانگیزهارضای عواطف، پیوند با محیط و گسترش 

که کنند میتشریح را  زشمودامنۀ آسه  Moor & Moonge (1997)ى طبیعی، گیردیادر 

 د:شوده ستفاارس احی منظر مدارطدر باید 

زى در باگیرد و دك را در برمیکوهای روزانه ها، تجربهمۀ یادگیریه یزش غیررسمموآ (۱

 هست.صلی انقش آن داراى 

یک را در سی ارد درست که یک معلم مواشنایی نۀ آمیآن، زیژگی ـ از وسمیزش رموآ (۲

 .دهدمیآموزان درس دانشکالسی به زمینۀ 

 شودمیتعریف شی زموم آفردو ین ن ایک پل میاصورت به ررسمیو غیسمی زش رموآ (۳

چون مناطق طبیعی  غیر کالسی هم هاییقالبآموزش را در توانند، دم میمردر آن که 

 و ابزارهای عمومی جامعه فرابگیرند.
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آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن جوامع به  هایمحیطتبع آن آموزش و به

تأثیرگذار است؛  هاآنتنها بر درك ذهنی نه هایشانفعالیتها و هرروزۀ بچه هایمکان .دارندعهده

چون رشد فیزیکی، عاطفی، اجتماعی و روحی نیز مؤثر  هم هاآندیگر رشد  هایجنبهبلکه بر 

وپرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با الزمۀ اصالح کالبد آموزش بنابراین(. Johnson,1988است )

ان است؛ فضاهایی که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد آموزنشدافعالیت 

ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان هست که تحقق این امر از طریق طراحی جزئیات ،فیزیکی

. محققان روانشناسی محیط، گرددمی پذیرامکانکودکان  گراییاحساسفضاها، با توجه به الگوی 

آموزشی به مواردی مؤثر، از قبیل اندازۀ مدرسه،  هایمحیطر بامطالعه الگوهای رفتاری کودکان د

شده است در افزایش یادگیری دارند در پژوهش بررسی ایعمدهنورپردازی و... که نقش 

(Ata,2007.) 

فضای سبز، اثربخشی خاصی دارد. مستقل از ادراك افراد و ذهن اشخاص نیست. دارای 

روانشناسی محیطی در  هاییافتهج از وی است. مختصات زمانی، فضایی وابسته به فرد خار

 اهمیت دارد: مدارس ابتدایی در دو حوزه ادراك محیط و یادگیری

 ادراك محیط مدرسه 

 ادراك از محیط طبیعی )فضای سبز(مدرسه؛ ▪

 نیازهای آنی جسمانی و روانی و پاسخ محیط به آن. ▪

ردنظر عوامل مؤثر بر سطح در رابطه با موضوع مو ایکتابخانهدر بررسی و تحلیل منابع  ▪

 شده است.اشاره ۱ان در فضای سبز مدرسه در نمودار آموزدانشیادگیری و ادراك 
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 ارتباط فضای سبز و مدرسه )منبع:نگارنده( -۱نمودار

 

طبیعی یا مصنوعی آن تحت  هایعرصهاست که در  صورت فضای باز و بستهضای سبز بهف

و سایر گیاهان است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در  هاچمن، هاگلدرختان،  استقرار

مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و  هایتخصصنظر گرفتن ضوابط، قوانین و 

آموزان فرصت تعامل و تجربه را شود. فضای سبز برای دانشرفاهی، حفظ و نگهداری یا بنا می

طبیعت در  بسیار زیادی بر حالت روانشناسی و یادگیری دارد. ، محیط سبز تأثیرردآومیفراهم 

 کالبد

 مدرسه

 فضای سبز

آموزانادارك دانش  حساسیت دانش آموزان به محیط سطح یادگیری 

 فهمیدن

 فعالیت

 مدرسه

مدرسه معنای  

یتحلیل و ارزیاب شناخت تفسیر همحیط بست محیط باز   

 مدرسه

و شکل گیری آموزان توسط دانش خوانش محیط

 الگوی یادگیری

 محیط سبز با اثر پذیری ماندگار

 مشارکت، در محیط، روابط یادگیریهای نمادها، نشانه  ها:شاخص
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و همین حضور محدود نیز بدون  افتدمیصورت بسیار محدودی اتفاق فضاهای آموزشی اغلب به

طبیعی در برآوردن این  هایمحیطباالی  هایقابلیتدر نظر گرفتن نیازهای خاص کودکان و 

طبیعی در مدارس باهدف تأمین نیازهای  هایمحیطالزام است طراحی  .گیردمینیازها صورت 

  (Mozafar & Feizi ,2010).صورت گیرد هامهارتوپرورش مختلف کودکان در رشد، آموزش

ى گیردیاى تجربههاو حی اطرى که چه کیفیتهااساس ین ابر ” ىگیردیا”از تعریف ما ۀ نحو

 گونهاینى را گیردیا، مریکاییآبستر ى ویکشنرد ست.ار اثیرگذ، تأهیمار دقررا موردبررسی 

رۀ ستعاصورت ارا بهین تعریف ا Anas fard (1998)رت. نش یا مهافراگرفتن داتعریف میکند: 

ین اکه به  کندمیکتی مقایسه رمشاى گیردیارۀ ستعاابا ده و آن را کتسابی توصیف کرى اگیردیا

در چه ى گیردیاتر. بزرگیک کلیّت از ی به بخششدن تبدیلیند آ: فرگرددمیشکل تعریف 

ر شکاآشناختی و جتماعی ، اهیجانی، شد فیزیکیرطریق از  تواندمی، کترمشادر چه ى و گیرافر

عنوان بهسه رمدفضای سبز حی اطرى از گیردیاهای و استعارهشد ن رگوناگول شکااین دد. اگر

زش موى و آگیردیامنظور ها بهاى بچهبرفضای سبز . نقش دهندمیع طالى، اگیردیاى محیطها

 ست.شده اگرفتهنظر ها در از قابلیتیکی عنوان به

با ارس مدرى حی معمااطرى در نند نقش کلیدامیتوران معماارد ذکرشده با توجّه به مو

ى گیردیااز گوناگونی های د، الیهکه خو؛ شته باشندفضای سبز داطریق ى از گیردکلی یاد یکررو

، سمیرسی مۀ درطریق برناى از گیردیا، طبیعیى گیردیاگیرد. ازجمله محیطی را در برمی

که زى باهای زمینطریق ى از گیردیاو محیطی ى گیردیاع، جتماى در اگیردیا، تجربیى گیردیا

 .دهندمیطبیعی شکل  هایمحیطس آن را ساو اپایه 

وت در فاتد جووغم رعلیى، محیط شهردك و کوط تبادرزمینۀ ارمختلف ت تحقیقادر  

طور ن بهکادغالباً کودى، قتصاو اجتماعی ت اطبقا، سنی، یط جنسیابرحسب شرن کادتفاسیر کو

مختلف  هایفعالیتم نجااجهت اه لخود هایمکانعنوان بهعمومی  هایمکاناز به برخی ك مشتر

 از: اندعبارت هاآنکه مهمترین اند کردهاشاره

 ؛مسکونیهای مجموعه زباهای ت و محوطهعمومی محالهای عرصه ●

 زى؛باهای ها و زمینپارك ●

 ؛بیى آمسیرهاها و جنگل ●
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 ارس؛مدز باى فضاها ●

 شی.ى ورزفضاها ●

فضا و عمومی های از عرصهجزئی عنوان آن بهنظر گرفتن ارس و در مدایجاد فضای سبز در 

 مندیقهعالى پاسخگو تواندمیمحیط، با ن کادتعامل کواى برارى بزعنوان ازى بهباهمچنین، 

را ایجاد نمود. نمودار ست شده اآن اشارهباال به در که ى مدرسه مختلف فضاهااع نوابه ن کادکو

 .دهدمیفضاهای یادگیری در مدارس را نشان  بندیدسته، ۲

 

 

 

 

 

 

 

 )منبع: نگارنده( های فضاهای یادگيری در مدارسبندیدسته -2نمودار 

 توانمیز دارد. به فضاهایی نیار مواسایر ادارۀ  وشی ورپرو شی زمور آمواجهت ن بستادهر 

را یی ابتدارس امدى باز موردنیاز فضاهاى بسته پرورشی، فضاهای بسته آموزشی و فضاها

 د:نموبندی تقسیمیر صورت زبه

 ى بسته پرورشیفضاهاالف( 

 ورزشی؛ هایسالن ●

 سالن اجتماعات؛ ●

 کتابخانه. ●

 ب( فضاهای بسته آموزشی

 درس؛ هایکالس ●

 ویژه؛ هایالسک ●

 فضای عام

 های محیطی، بصری، شنیداریویژگی

کند، برای با توجه به افراد یا ویژگی مکان تغییر می 

 شدهیطراح فعالیت خاص

 فضای خاص

 های بازیمكان 

 های یادگيری مثل کالسمكان

 درس
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 .هاآزمایشگاه ●

 ى بازفضاهاج( 

 فضاهای سبز؛ ●

 فضاهای آموزشی در طبیعت؛ ●

 فضاهای استراحت و نشستن. ●

 .دهدمیبندی فضاهای مدارس از بُعد زمانی و مكانی و نوع فعاليت را نشان ، دسته۳نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

شده  گذاریسرمایهارس زمینۀ سبز کردن مد های اخیر، منابع مالی و فکری بسیار دردر دهه

که باوجود  اندکردهاست. پژوهشگران، معیارهای متعددی را برای ارزیابی مدارس سبز بیان 

 هاآنبه مواردی از  ۲کننده هستند؛ که در ادامه در جدول شماره تعدد، دارای همگرایی قانع

 شود:اشاره می

 

 

 

 

 

 

 

 ی فضای مدارسبنددسته

 بعد زمانی

 بازه زمانی کوتاه

 بازه زمانی طوالنی

 بعد مكانی

 فضای باز

 فضای بسته

 تلفیق هر دو

 نوع فعاليت

 کارکرده

 بازی کردن

 استراحت

 یادگیری سمعی

 مشارکت

 صرییادگیری ب
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 دارس سبزمعيارهای پژوهشگران مختلف برای ارزیابی م -2جدول 

 نتایج ترینمهم عنوان کار پژوهشی نویسندگان
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تأثیر عوامل 

محیطی بر 

یادگیری و رفتار در 

های آموزشی محیط

 )ابتدایی( در شهر

آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن جوامع به  هایمحیطتبع آن آموزش و به

ان آموزدانش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت وپرورشدارند. الزمه اصالح کالبد آموزشعهده

است؛ فضاهایی که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی )ذهنی، عاطفی و 

اجتماعی( کودکان هست که تحقق این امر از طریق طراحی جزئیات فضاها با توجه به 

امطالعه الگوهای . محققان روانشناسی محیط، بگرددمی پذیرامکانالگوهای رفتاری کودکان 

آموزشی به مواردی مؤثر، از قبیل اندازۀ مدرسه، نورپردازی  هایمحیطرفتاری کودکان در 

 شده است.و... که نقش عمدهای در افزایش یادگیری دارند در پژوهش بررسی
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مدرسه سبز، 

رویکردی پایدار در 

طراحی مراکز 

 آموزشی

جویی انرژی و سبز، که رعایت اصول آن باعث صرفه هایساختمانلی گذشته از بحث ک

های پایداری آن، بهبود عملکرد زیست میشود در مدرسه، عالوه بر جنبهحفظ محیط

ان مدرسه سبز، نشان از اهمیت ویژۀ این موضوع دارد. نگرش به رویکردهای آموزدانش

برخوردار است زیرا عالوه  ایویژهگاه معماری سبز در فضاهای آموزشی ازجمله مدرسه از جای

جویی در مصرف انرژی، وجود چنین سبز و صرفه هایساختم آنبر رعایت نکات اساسی 

 ان است.آموزدانشپایدار به  هایشیوهمدارسی، ابزاری آموزشی برای آموزش 
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طراحی باغ مدرسه 

راهنمایی در 

شهرری، بر اساس 

 معیارهای

 یپذیراجتماع

باز در مدارس هدف از پژوهش حاضر، دستیابی به معیارهای طراحی فضاهای باز و نیمه

منظور ارتقا محیطی مؤثر بر ذهن و رفتار نوجوانان به هایقابلیتراهنمایی با تأکید بر 

 پذیری این فضاها هست.اجتماع

 ا، نور و صدادرجه اول اهمیت: عناصر غیرثابت یا پویا / به ترتیب: فضای سبز، بو، دم -

پذیری عملکرد( / به ترتیب: فضای درجه دوم اهمیت: عناصر نیمه ثابت فضا )انعطاف -

 باز موقت، مبلمان جهت نشستن، تماشا و تجهیزات.نیمه

درجه سوم اهمیت: عناصر ثابت فضا / به ترتیب: تزئین، نقوش، رنگ، بافت، مصالح، شکل،  -

 .هانشانهعالئم و 

 ت: موقعیت و وسعت فضا در سازمان فضایی کل بنا.درجه چهارم اهمی -

 

M
ey

b
o

d
i 

et
 

al
.,

2
0

1
3

 

آیا نوع مدرسه در 

های محیط آگاهی

زیستی 

ان آموزدانش

ابتدایی تفاوت 

 ؟کندمیایجاد 

طور متوسـط بیشتر از مدارس و نتایج این پـژوهش نشـان داد که در مـدارس سـبز به

 افزاید.ان میموزآدانشمحیط زیستی  هایآگاهیسنتی به 
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تدوین معیارهای 

استاندارد مدارس 

 سبز در ایران

سازی محیط بسیاری از تهدیدهای محیط زیستی، تخریب منابع و آلودهنتایج نشان داد 

ان از مؤثرترین آموزدانشزیست به رو آموزش محیطهای انسانی است؛ ازایننتیجه فعالیت

های جامعه قلمداد میشود. امروزه تدوین معیارهای و ارتقای آگاهی در افزایش هاشاخص

زیست به یکی از مهمترین مسائل انتخاب مدارس سبز با تأکید بر حفاظت از محیط

شده است. پژوهشگران معیارهای متعددی را برای ارزیابی های مسئول، تبدیلسازمان

کننده هستند. استانداردهای رایی قانعکه باوجود تعدد، دارای همگ اندبرشمردهمدارس سبز 

سازمانی و اهداف آموزشی هستند، نمودی مدارس سبز که شامل فضای فیزیکی، فرهنگ

از  هاآنکارگیری . تدوین این معیارها و چگونگی بهکنندمیکلی از یک مدرسه سبز را فراهم 

گزینش این  نادرست محدود و هایانتخابشود که دامنه شناسی، موجب میطریق روش

، ذهنی و توصیفی، ایسلیقه هایروش بهمدارس از حیطه افراد غیرمتخصص خارج شود و 

گری و - ایحرفهلگام زده شود تا این اقدام با برخورداری از پشتوانه علمی، در حیطه 

  متخصصان قرار گیرد.
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های شاخص

 هایمحیططراحی 

آموزشی برای 

 گیری محیطییاد

های پژوهش، حاکی از آن است که طراحی معماری مدارس پایدار با توجه به یافته

ها، شفافیت در ساختارهای کالبدی، هماهنگ با برنامه پذیریانعطافهایی همچون شاخص

امکان تعامل با عناصر کالبدی، دسترسی به اطالعات فنی کالبدی، استفاده از مصالح 

محیطی، تنوع و تعدد در عناصر سبز و های زیستمایتگر فعالیتطبیعی، خلق فضاهای ح

مثابه یک کتاب درسی محیط کالبدی آن مدرسه را به تواندمیتقویت نگرش جهانی، 

محیطی تبدیل نماید و منجر به حفظ و بعدی، به ابزاری برای یادگیری موضوعات زیستسه

 گردد. هاآنآینده زیست توسط فراگیران در زندگی حال و نگهداری محیط
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مدارس سبز؛ 

آموزش سبز و تأثیر 

بر پایداری  هاآن

 محیطیزیست

در معماری حس کرد. مبنی بر  توانمیامروز ضرورت جدیدی را پژوهشگران معتقد بودند 

 بایستمیحال که معماری فقط برای کامل کردن محیط شهری نیست؛ بلکه درعیناین

های اجتماعی جهانی نیز در معماری در نظر گرفته شود. پایداری درواقع، یافتن شیوه محیط

برای عرضه و توزیع  ترسالمشناختی و ازلحاظ اقتصادی کارآمدتر و نیز ازنظر بوم ترمنسجم

منابع موجود است. پایداری عبارت است از محفوظ داشتن کیفیت زندگی از راه ایجاد ارزش 

طور مشترك بین، محیط و جامعه تشخیص وابستگی متقابل شده بهتصاحبدر مورد کاالی 

طور کامل حفظ ها را بهتمام انسان تواندمیها. این سیاره در صورتی انسان به هردوی این

کند که انسان هم نیازهای طبیعت را در نظر بگیرد و به کاربرد فناوری در توسعه شهری 

به فلسفه  تواندمیو آموزش معماری پایدار توسعه شهری  توجه کند. با توجه به عزم عمومی

 غالب این عصر بدل شود..
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مدارس سبز  

عنوان آزمایشگاه به

 یادگیری

ان و معلمان نسبت به آموزدانشپژوهش نشان داد مدرسه سبز روی تغییر نگرش  هاییافته

ان و معلمان را نسبت به آموزدانشآگاهی محیط اطراف تأثیرگذار بوده است. مدرسه سبز، 

اند دیدهکه در این مدارس، آموزش آموزانیدانشزیست افزایش داده است. رفتار محیط

 زیست تغییر کرده بود.نسبت به محیط
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های مدارس ویژگی

سبز، پایداری و 

یادگیری 

 آموزاندانش

ان تأثیر دارد. این تأثیر بر اساس اصول آموزشداننتایج نشان داد مدارس سبز بر یادگیری 

ان از موضوعات مختلف اقتصادی، آموزدانشپایداری است. در مدارس سبز یادگیری 

ان تأثیرگذار آموزدانشکارایی یادگیری  امربراجتماعی بر اساس مشاهده و تجربه است. این 

 است.
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 شناختیروش

 –ها، دارای رویکرد آمیخته )کیفی آوری دادهازنظر هدف، این پژوهش کاربردی و ازنظر جمع

کمّی( است. رویکرد تحقیق حاضر بررسی اهمیت فضاهای داخلی و بیرونی مدرسه ابتدایی با 

بندی این فضاها، راهکاری شود تا با اولویترویکرد احساسی گرایی است. در این جهت تالش می

ان باشد. در مرحله آموزدانشی و پیشرفت برای استفاده بهتر از مدارس و کمک به انگیزۀ تحصیل

کیفی، برای شناخت اطالعات در مورد فضای آموزشی و فضاهای سبز و نیز آشنایی با رویکرد 

 هاینظریهاســتفاده شــد و  ایکتابخانهمرتبط با آن از مطالعات  هایمؤلفهو  گراییاحساس

شده است. در ایــن مرحله به گردآوری هانامهپایانمرتبــط از طریق کتب، مقاالت، مجـالت و 

مطالعۀ  هایشاخصه، پرداخته شــد و ایکتابخانهشده از منابع تحلیــل اطالعات گردآوری

 مشخص گردید. گراییاحساسفضای سبز با در نظر گرفتن رویکرد 

شده، به تأیید گروهی از استخراج هایمؤلفهدر مرحله کمّی نیاز بود این چارچوب و 

وپرورش برسد. به این منظور پرســشنامه مقایسه در حوزه آموزش نظرانصاحبین و متخصص

وپرورش زوجی طراحی شد که جامعه آماری پژوهش را مدیران، کارشناسان، متخصصین آموزش

با استناد  گیری هدفمند بود وگیری در این بخش، نمونه. روش نمونهدهندمیو معلّمان تشکیل 

تا جایی ادامه پیدا کرد که پژوهشگر به اشباع نظری  uss & corbin (2008) به دیدگاه نظری

این بخش از پرسشنامه  هایدادهآوری نفر تحت مطالعه قرار گرفتند. برای جمع ۱8۰رسید و 

 استفاده شد.

فازی استفاده شد.  AHPبندی وتحلیل آماری از روش رتبهو تجزیه بندیرتبهبرای  

با سه سطح کلی سروکار دارد که سطح اول: هدف کلی مسئله،  AHPطورکلی هر مسئله به

( ی ممکن است. اجزاء در هر هاانتخاب) هاگزینهسطح دوم: معیارهای ارزیابی و سطح سوم: 

تا ترجیح نسبی هر یک در راستای  شوندمیباهم مقایسه  جفتجفتمراتب، سطح سلسله

آلترناتیو با توجه به هدف اصلی به دست آلترناتیوها تعیین گردد. ضریب کلی وزن برای هر 

عنوان بهترین آلترناتیو انتخاب شود. . آلترناتیوی که دارای بیشترین وزن است، باید بهآیدمی

بندی آلترناتیوها را افزایش ترجیحی، عدم اطمینان اولویت هایقضاوتعدم اطمینان موجود در 

فازی  AHP. سازدمیرا مشکل  هااولویت( و به همان نسبت، تعیین توافق )ثبات منطقی دهدمی

برای اجتناب از این مخاطرات عملکردی توسعه یافت تا مسائل سلسله مراتبی دارای ابهام را حل 
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، مقادیر مثلثی دهندمیگیرندگان به سؤاالت که تصمیم هاییجوابکند. در این روش بر اساس 

مراتب، ماتریس مقایسه ح خاص سلسلهو برای یک سط شوندمیهای مبهم فازی، جایگزین داده

زوجی تشکیل میشود. در رویکرد منطق فازی، برای هر مقایسه زوجی، نقطه تقاطع پیدا میشود 

افزاری اکسل کد شده با متلب، نرم افزارنرمو سپس مقدار عضویت نقطه با وزن آن برابر میشود. 

و  گیریتصمیمست و در جهت و مقایسات زوجی ه AHPبرای انجام تحلیل سلسله مراتبی یا 

افزاری تنها نرم افزارنرم. این رودمیتصمیم سازی در اکثر علوم ازجمله در علم مدیریت به کار 

 رود.به کار می AHPصورت اختصاصی در کشورمان برای انجام روش تحلیل است که به

 پژوهش هاییافته

شد یا رباعث  تواندمیسه رمد حکه طرن داد نشا ایکتابخانهت مطالعادر مرحله کیفی،  

باید ، طبیعتر کیفیت حضوارس و مدى طبیعی حی فضااباشد. چگونگی طرى گیردیاه ندزداربا

بر  تواندمیى طراحانِ آن هارهکاو راطبیعت ر حضود. گیرار قرن معماری حااطر موردتوجه

ى و گیردیااى برارى بزعنوان او از فضای سبز بهباشد ار ثیرگذن تأکادکووپرورش آموزشکیفیت 

ه برد. نتیجه پرسشنامه و مصاحبه، دستیابی به شش شاخص برای بهردك کوچندجانبه شد ر

ان بوده است. این آموزدانش گراییاحساسمطالعه فضای سبز مدارس ابتدایی با در نظر گرفتن 

باز، از: فضای سبز ورودی، فضای بسته آموزشی، فضای پرورشی، فضاهای  اندعبارت هاشاخص

 فضاهای استراحت و نشستن، فضای آموزشی در طبیعت.

 .دهدمیبين فضای سبز و یادگيری را نشان  ساختیهمرابطۀ  4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم ساختی

 فضای سبز

 نیروهای فیزیکی

 و فضای سبز ظاهر محیط

 یادگیری

 حساسینیروهای ا

 ادراکی نیروی

 یادگیریبر  فضای سبز ریتأث

 دانش آموزان انتخاب توسط
 انتخاب از سمت محیط

فضای سبز بر دانش تأثیر 

 آموزان
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زوجی و اعطای امتیازات که اعداد فازی  گذاری معیارها، از طریق مقایسهدر مرحله کمّی، ارزش

عیار است، صورت پذیرفت. لذا مثلثی هستند و بیانگر ارجحیت یا اهمیت میان دو م

را باهم مقایسه کرد و از اعداد فازی مثلثی برای مقایسات زوجی  هاشاخصگیرنده تصمیم

توان ماتریس مقایسات می ۹تا  ۱استفاده شدند. با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی در طیف 

رجیحات خود را با گیرنده تصورت اعداد فازی مثلثی تشکیل داد. یعنی تصمیمزوجی را به

کند. اعداد شیوۀ فازی بیان میمقایسه زوجی عناصر هر سطح نسبت به سطوح مقابل خود به 

 شده است.نشان داده ۳ها در مقایسات زوجی بین متغیرها در جدول فازی متناظر با ارجحیت

 ها در مقایسات زوجیجدول اعداد فازی متناظر با ارجحيت -۳جدول 

تعیین ارجحیت عبارت زبانی برای  عدد فازی مثلثی 

(۵، ۴، ۵، ۴) کاماًل مخالف  

نهایت زیادبی  (۵ ،۳ ،۴ ،۵ ،۴)  

(۵، ۳، ۵، ۳) خیلی زیاد  

(۳، ۵، ۳، ۲، ۵) زیاد  

(۳، ۲، ۵، ۲)  نسبتاً زیاد  

(۲، ۵، ۲، ۱، ۵) نسبتاً کم  

(۲، ۱، ۵، ۱) کم  

(۱، ۵، ۱، ۰، ۵) نسبتاً برابر  

(۱، ۱، ۱) برابر  

 

از دیدِ یکی از  هاگزینهمنظور آشنایی با روش فازی تحلیل سلسله مراتبی، ابتدا وزن دهی به

گام طی و سپس با توجه به نظرات تمام پاسخگویان، نتایج خروجی بهصورت گامپاسخگویان به
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و  هاگزینهشده برای تحقیق حاضر شود. بر اساس مدل ارائهمتلب و اکسل آورده می افزارنرم

 .شوندمیتعیین  ۴ها بر اساس جدول معیار

 تحقيق هایگزینهمشخصه معيارها و  -4جدول 

 معيارها

 S1 ى بسته پرورشیفضاها

 S2 فضاهای بسته آموزشی

 S3 ى بازفضاها

 هاگزینه

 T1 کتابخانه

 T2 ورزشی هایسالن

 T3 سالن اجتماعات

 P1 درس هایکالس

 P2 ویژه هایکالس

 P3 هاآزمایشگاه

 E1 ضاهای سبزف

 E2 فضاهای آموزشی در طبیعت

 E3 فضاهای استراحت و نشستن

 

بندی و وزن دهی معیارهای اهمیت فضای سبز بیرونی مدرسه ابتدایی با رویکرد رتبه .۱

 احساسی گرایی
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 نظرات اوليه پرسشنامه زوجی هست. دهندهنشان ۵جدول 
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۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 6 7 8 ۹ 

S1-S2 ۲۵ ۳۳ ۱8 ۱۲ ۱۴ ۱8 ۴۰ ۰ ۲۰ ۱8۰ 

S1-S3 ۱8 ۲۲ ۳6 ۲۹ 6۲ ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱8۰ 

S2-S4 ۴۵ ۳۹ 8 ۲7 ۰ ۲ 8 6 ۴۵ ۱8۰ 

 

رونی مدرسه ابتدایی با رویکرد معیارهای اهمیت فضای سبز بی بندیرتبه، مربوط به 6جدول 

صورت زیر تکمیل نموده است. چگونگی تبدیل جداول استخراجی در پرسشنامه به گراییاحساس

صورت زیر هست. الزم به ذکر است وزن به AHPفازی درروش  هایماتریساز پرسشنامه به 

 هست. 6آوری پرسشنامه به شرح جدول دهی عوامل توسط متخصصان پس از جمع

 شده از دیدگاه افراد جامعه آماریتعيين درجه اهميت معيارهای ارائه -۶ول جد

 S1 S2 S3 

S1 ۱ 68۰8۳7/۳ ۳۵88۲۹/۳ 

S2 ۲7۹۰۱۵/۰ ۱ ۰7۳۲۹۱/۳ 

S3 ۳۰7۹8/۰ ۳۳۲۹8۱/۰ ۱ 

 ۴۳۲۱۲۱/7 ۰۱۳8۱8۵/۵ ۵86۹۹۵/۱ مجموع

 

متقارن زیرقطر اصلی( معکوس  هایدرایههای مثلث پایین )که داده گرددمیمالحظه 

 هایدرایهاعداد و  بایستمیهای باالی قطر اصلی( هستند. حال های مثلث باال )درایهداده

، به اعداد فازی "هااعداد فازی متناظر با ارجحیت"در جدول  سازیمعادلماتریس فوق طبق 

 تبدیل گردند.
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 فازی AHPوش شده از دیدگاه جامعه آماری با استفاده از راولویت معيارها ارائه -7جدول 

 ميانگين هندسی فازی سطرها

 

 وزن فازی معيارها

وزن 

قطعی 

 معيارها

 اولویت

 

R W BNP 

۹۲/۱ ۳۲/۲ 6۵/۲ ۴۴/۰ 6۲/۰ 8۵/۰ 6۳۹/۰ ۱ 
S1 

8۱/۰ ۹۴/۰ ۰۹/۱ 
۱8/۰ ۲۵/۰ ۳8/۰ ۲6۴/۰ 

۲ 
S2 

۴۰/۰ ۴6/۰ ۵۵/۰ 
۰۹/۰ ۱۲/۰ ۱8/۰ ۱۳۱/۰ 

۳ 
S3 

 

یا معیار  S۱رین وزن و اولویت اول مربوط به معیار که بیشت دهدمیآمده نشان دستنتایج به

با وزن  ى بازفضاهاهست. رتبه دوم مربوط به معیار  6۳۹/۰با وزن  ى بسته پرورشیفضاها

 است. ۱۳۱/۰با وزن  فضاهای بسته آموزشیو نهایتاً رتبه سوم مربوط به معیار  ۲6۴/۰

همیت فضای سبز بیرونی ى بسته در افضاهامعیار  هایگزینهو وزن دهی  بندیرتبه .۲

 گراییاحساسمدرسه ابتدایی با رویکرد 

 دهنده نظرات اولیه پرسشنامه زوجی هست.نشان 8جدول 
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 ماتریس نظرات اوليه -8جدول 

کد 

 نمونه

به یک 

 اندازه مهم

کمی  بینابین

 ترمهم

نسبتاً  بینابین

 ترمهم

بسیار  بینابین

 ترمهم

مطلقاً  بینابین

 ترمهم

 تعداد

 خبرگان

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 6 7 8 ۹ 

T1-

T2 ۱۱ 
8 ۲۱ ۳۲ ۴۵ ۱۲ ۲۰ ۱۰ ۲۱ ۱8۰ 

T1-

T3 
8 ۴ ۱6 ۱۱ ۴۲ ۵ ۵۱ ۵ ۳8 ۱8۰ 

T2-

T3 
۴۲ ۱۴ ۵6 ۱8 ۱۲ ۲ ۱۵ ۵ ۱6 ۱8۰ 

 

معیار سرعت اهمیت فضاهای سبز بیرونی مدرسه  هایگزینه بندیرتبه، مربوط به ۹جدول 

 ورت زیر تکمیل نموده است.صدر پرسشنامه بهابتدایی با رویکرد احساسی گرایی 

 شده از دیدگاه افراد جامعه آماریى بسته ارائهفضاهامعيار  هایگزینهتعيين درجه اهميت  - 9جدول 

 T1 T2 T3 

T1 ۱ ۵۴/۴ ۴۴/۵ 

T2 ۲۳/۰ ۱ ۹۱/۲ 

T3 ۱8/۰ ۳۵/۰ ۱ 

 مجموع
۴۱/۱ 88۵ ۳6/۹ 

   

اصلی( معکوس متقارن  زیرقطر هایدرایههای مثلث پایین )که داده گرددمیمالحظه  

 هایدرایهاعداد و  بایستمیهای باالی قطر اصلی( هستند. حال های مثلث باال )درایهداده

، به اعداد فازی "هااعداد فازی متناظر با ارجحیت"در جدول  سازیمعادلماتریس فوق طبق 

 تبدیل گردند.
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دیدگاه جامعه آماری با استفاده از روش شده از ى بسته ارائهفضاهامعيار  هایگزینهاولویت  -۱0جدول 

AHP فازی 

  اولویت وزن قطعی معيارها وزن فازی معيارها ميانگين هندسی فازی سطرها

R W BNP 

۹۲/۱ ۵۲/۲ ۹۲/۲ ۲6/۰ ۵۳/۰ 7۰/۰ ۹۰/۰ ۱ T1 

8۱/۰ 7۵/۰ 86/۰ ۹۹/۰ ۱6/۰ ۲۰/۰ ۲7/۰ ۲ T2 

۴۰/۰ ۳۵/۰ ۳۹/۰ ۴6/۰ 7۵/۰ ۹۵/۰ ۱۳/۰ ۳ T3 

 

یا معیار  T۱که بیشترین وزن و اولویت اول مربوط به گزینه  دهدمیآمده نشان دستهنتایج ب

و نهایتًا  ۲7۴/۰ورزشی با وزن  هایسالنهست. رتبه دوم مربوط به گزینه  ۹/۰کتابخانه با وزن 

 است. ۱۲7/۰رتبه سوم مربوط به گزینه سالن اجتماعات با وزن 

ى باز در اهمیت فضاهای سبز مدرسه ابتدایی فضاها معیار هایگزینهو وزن دهی  بندیرتبه .۳

 گراییاحساسبا رویکرد 

 دهنده نظرات اولیه پرسشنامه زوجی هست.، نشان۱۱جدول 

 ماتریس نظرات اوليه -۱۱جدول 

نه
مو

د ن
ک

 

زه 
دا

 ان
ک

 ی
به

هم
م

ن 
ابی

ین
ب
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کم

هم
م

تر
 

ن
ابی
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ب

 

تاً 
سب

ن
هم

م
تر

 

ن
ابی

ین
ب

 

ار 
سی

ب
هم

م
تر

 

ن
ابی

ین
ب

 

لقاً 
مط

 

هم
م

تر
 

داد
تع

 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ 6 7 8 ۹ 

E1-

E2 ۱۱ 
۱۹ ۲۱ ۱۲ 8۵ ۲۱ ۲ ۱ 8 ۱8۰ 

E1-

E3 

۲۰ ۹ ۲۱ ۵ ۱۴ ۱۲ ۳۳ ۱۴ ۵۲ ۱8۰ 

E2-

E3 
۴۴ ۱۲ ۲۴ 8 ۳۳ ۴ ۲۲ 8 ۲۵ ۱8۰ 
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صورت به AHPفازی درروش  هایماتریسچگونگی تبدیل جداول استخراجی از پرسشنامه به 

آوری پرسشنامه به متخصصان پس از جمعزیر هست. الزم به ذکر است وزن دهی عوامل توسط 

 هست. ۱۲شرح جدول 

 شده از دیدگاه افراد جامعه آماریى باز ارائهفضاهامعيار  هایگزینهتعيين درجه اهميت  -۱2جدول 

 E1 E2 E3 

E1 

۱ 
۰۱/۴ ۹۳/۴ 

E2 

۲۶/۰ ۱ ۳۸/۳ 

E3 
۲۰/۰ ۲۹/۰ ۱ 

 مجموع
۴۶/۱ ۳۱/۵ ۳۲/۹ 

 

زیرقطر اصلی( معکوس متقارن  هایدرایهث پایین )های مثلکه داده گرددمیمالحظه  

 هایدرایهاعداد و  بایستمیباالی قطر اصلی( هستند. حال  هایدرایههای مثلث باال )داده

، به اعداد فازی "هااعداد فازی متناظر با ارجحیت"در جدول  سازیمعادلماتریس فوق طبق 

شده از دیدگاه راهکارهای ارائهبر عوامل مؤثر بندی بنابراین وزن نهایی و اولویت تبدیل گردد.

 هست. ۱۳فازی به ترتیب جدول  AHPمتخصصان با روش 
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 AHPشده از دیدگاه جامعه آماری با استفاده از روش ى باز ارائهفضاهامعيار  هایگزینهاولویت  -۱۳جدول 

 فازی

  وزن قطعی معیارها وزن فازی معیارها میانگین هندسی فازی سطرها

 اولویت

 

R W BNP 

۳۲/۲ 
7۱/۲ ۰۴/۳ ۵۰/۰ 67/۰ 87/۰ 68۲/۰ ۱ E1 

8۲/۰ ۹۴/۰ ۰۹/۱ ۱8۰/۰ ۲۳۳/۰ ۳۱/۰ ۲۴۲/۰ ۲ E2 

۳۵/۰ ۳۹/۰ ۴۴۴/۰ ۰77/۰ ۰۹6/۰ ۱۲/۰ ۱۰۰/۰ ۳ E3 

 

یا معیار  E۱که بیشترین وزن و اولویت اول مربوط به گزینه  دهدمیآمده نشان دستنتایج به

هست. رتبه دوم مربوط به گزینه فضاهای آمورشی در طبیعت با  68۲/۰فضاهای سبز با وزن 

 ۱۰۰/۰و نهایتًا رتبه سوم مربوط به گزینه فضاهای استراحت و نشستن با وزن  ۲۴۲/۰وزن 

 است.

ى بسته آموزشی در اهمیت فضاهای سبز فضاهامعیار  هایگزینهو وزن دهی  بندیرتبه .۴

 گراییاحساسمدرسه ابتدایی با رویکرد 

 AHPفازی درروش  هایماتریسچگونگی تبدیل جداول استخراجی از پرسشنامه به 

آوری صورت زیر هست. الزم به ذکر است وزن دهی عوامل توسط متخصصان پس از جمعبه

 هست. ۱۴پرسشنامه به شرح جدول 
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ه افراد جامعه شده از دیدگاى بسته آموزشی ارائهفضاهامعيار  هایگزینهتعيين درجه اهميت -۱4جدول 

 آماری

  وزن قطعی معیارها وزن فازی معیارها

 اولویت

 

W BNP 

86/۰ 6۵/۰ 86/۰ 66۳/۰ ۱ P1 

۱۹/۰ ۲۵/۰ ۳۴/۰ ۲6۳/۰ ۲ P2 

۰8/۰ ۱۰/۰ ۱۳/۰ ۱۰۱/۰ ۳ P3 

یا معیار  P۱که بیشترین وزن و اولویت اول مربوط به گزینه  دهدمیآمده نشان دستنتایج به

درسی ویژه با وزن  هایکالسهست. رتبه دوم مربوط به گزینه  66۳/۰وزن درسی با  هایکالس

 است. ۱۰۱/۰با وزن  هاآزمایشگاهو نهایتاً رتبه سوم مربوط به گزینه  ۲6۳/۰

 گيرینتيجه .۵

گفت نگرش به رویکرد معماری سبز  توانمیبندی کلی از سوابق و پیشینه پژوهش در جمع 

 شده توسطبرخوردار است. در تحقیق انجام ایهویژدر فضاهای آموزشی از جایگاه 

 Acharya et al. (2019بیان ) فضاها برای بهبود آموزش  ترینمهمشده است که یکی از

آموزشی چون اتاق کنفرانس و کتابخانه است. در این پژوهش اهمیت استفاده از فضاهای کمک

تحقیق ست؛ این نتایج با نتایج شده اوجود کتابخانه در مدارس بیش از هر عاملی تخمین زده

( در تحقیق خود بیان نموده است که توجه به 2018) Diaz. از طرفی دیگر حاضر هم سو است

شده و یادگیری بهتر و پیشرفت تحصیلی را  آموزدانش، موجب انگیزه در تواندمیاوقات فراغت 

صورت ورزشی به هاینمکاشده در این پژوهش حضور در پی داشته باشد. در بین عوامل بررسی

موردتوجه بوده است. در تحقیق حاضر نیز وجود مکانی برای ورزش دارای اهمیت  ایویژه

در  Diazدهندۀ همسو بودن نتایج پژوهش حاضر با تحقیق موضوع نشان است که این ایویژه

مکان برای آموزش  ترینمهم( بیان نموده است که 2019در سال ) Cramerهست.  2018سال 

صورت ویژه به اهمیت آزمایشگاه دروس، وجود مکانی برای آزمایش تجربی هست. این پژوهش به
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در مدارس توجّه داشته است. این در حالی است که آزمایشگاه در نتایج تحقیقات ما رتبه ششم 

 دهنده عدم وجود همخوانی بین این دو تحقیق است.را دارد که این موضوع نشان

دك کوى گیردیاو شد رد رمودر یگوتسکی ژه، ومختلف پیان نشناسات رواسی نظریاربا بر

طور دك بهست که کوامحیطی دك شد کوى و رگیردیااى ثر برؤمى گفت که محیطهاان میتو

طورکلی در تحقیقات قبلی، دازد. بهمحیط بپردر تجربه ف و کتشااجتماعی به ایک بافت ل در فعا

ط بیرونی و بدون در نظر گرفتن درجه اهمیت مشارکت در خلق فضای سبز و صرفاً در محی

شده است. لذا با یک پرسش اساسی مواجه هستیم که فضای داخلی و بیرونی مدارس پرداخته

کدام فضاها دارای ارتباط مؤثرتری در رشد و یادگیری، با ایجاد فضای سبز در مدارس برای 

بندی فضاهای سبز مدارس لویترو، این تحقیق، مبادرت به بررسی و اوکودکان هستند. ازاین

بررسی مطالعات و نمود.  گراییاحساسابتدایی در محیط باز و بسته با در نظر گرفتن رویکرد 

ارزیابی تاکنون موضوعی با عنوان  دهدمیتحقیقات صورت گرفته در مجامع علمی کشور نشان 

. اندك تحقیقات نشده استانجام گراییاحساسفضاهای سبز در مدرسه ابتدایی با رویکرد 

 مرتبطی که در ارتباط با موضوع هست؛ تنها به مبانی نظری و تئوریک ختم شده است.

بنابراین در خلق فضای آموزشی عالوه بر توجه به استانداردهای فیزیکی و نیازهای 

ان نیز مدنظر قرار گیرد. بررسی مقوله آموزدانشتمایالت روحی  بایستمیفیزیولوژیکی، 

عنوان یکی از عوامل افزایش کیفیت در امر آموزش، بحثی بااهمیت و قابل توجّه به گراییاحساس

کمّی در امر  هایجنبهزمان آن فرارسیده که دیگر معماران عالوه بر  رسدمیاست. به نظر 

لذا این پژوهش کنندگان در امر آموزش بیندیشند. و نیازهای کیفی استفاده هاویژگیآموزش، به 

ها و نهادهای مختلف نشان از نظرات اساتید متخصص و کارشناسان مدیران سازمانبا استفاده 

تنها موجب بهبود سطح کنندگان، نهدر نظر گرفتن نیازها، احساسات و روحیات استفادهداد؛ 

ان در سطح فیزیکی و کمّی خواهد شد، بلکه تأمین این نیازها باعث ایجاد آموزدانشیادگیری 

مستمر با و همیشگی ط تباار کنندگان خواهد گردید.در استفاده رضایتمندی و آرامش

و سمی ى رتجربههاو سبب کشش عاطفی مثبت نسبت به طبیعت ، طبیعیى محیطها

ثیر ن تأکادمحیطی کوهای در یادگیریکه آورند؛ به دست میمحیط ن از کادکه کوغیررسمی 

 رى دارد.بسیا

بیان نمود که  گونهاین توانمی بندیرتبهده از آمدستدر بخش کمّی، با توجه به نتایج به

به سطح علمی و اثرپذیری بیشتر مدرسه در جهت  تواندمیوجود فضای سبز در کتابخانه 

مختلف در  هایکتابان میتوانند با دستیابی به آموزدانشیادگیری کمک شایانی نماید؛ چراکه 
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ری خود را افزایش دهند. از طرفی مسیر فضاهای سبز به صحت مطالب پی برده و سطح یادگی

 تواندمیدر کودکان،  گراییاحساسورزشی در مدرسه با توجه به  هایسالندیگر فضای سبز در 

به یادگیری کمک نماید؛ پس این موضوع در  هاآنان و عالقه بیشتر آموزدانشبه انگیزه بیشتر 

در محیط  هاکالسدر طراحی بسیار حائز اهمیت است. نهایت طراحی مناسب فضای سبز 

آمیخته درون و برون بنا به صورتی درهم ان کمک کند.آموزدانشبه یادگیری  تواندمیمناسب 

ها و شوند که کودك در آن فضا قادر به ارضای بسیاری از نیازهای خود: کشف نا دانستنی

بندی صورت با توجّه به رتبه کنجکاوی جهت آن، ابتکار، خالقیت، یادگیری تجربی و... باشد.

به ترتیب موارد زیر  ۵گرفته در طراحی مدرسه سبز، اولویت انتخاب فضا و طراحی در نمودار 

 هست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولویت انتخاب فضا و طراحی در مدارس ابتدایی )منبع: نگارنده( -۵نمودار 

 شده است. درپژوهش این بود که مطالعه فقط در شهر تهران انجام هایمحدودیتازجمله 

غیراز استان تحقیقات آتی موضوع این پژوهش با تعداد نمونه بیشتر یا در جامعه آماری به

موردمطالعه قرار گیرد. همچنین جامعه آماری پژوهش را کودکان در نظر بگیرند. موضوع این 

غیراز استان موردمطالعه موردپژوهش قرار پژوهش با تعداد نمونه بیشتر یا در جامعه آماری به

در  گراییاحساس، رفتاری و اجتماعی و ایزمینهبا توجه به اهمیت تأثیر عوامل  گیرد.

ان در یادگیری، توصیه میشود مسئوالن و طراحان از نتایج این پژوهش در بازنگری و آموزدانش

 تدوین فضای سبز با در نظر گرفتن رویکرد احساسی گرایی استفاده نمایند.

 فضای سبز در مدارس فضاهای داخلی و بيرونی مدارس

 بخانهکتا

 ی ورزشیهاسالن

 کالس درس

نمودن  رنگکممسیرهای مطالعه و 

 مرزها و ایجاد فضای مطالعه انفرادی،

 صورتبهی گفتگو هامکان

ی فضاها، فرم دهسازمان، ریپذانعطاف

 فضایی با استفاده از بافت گیاهان سبز

 

ی تجمع و هامکان مکان بازی و نظاره،

 فضای سیرکوالسیون و نقاط گره

 
ی مکث و مطالعه، واهه در هامکان

خلق فضای سبز،  لهیوسبهفضا 

 مسیرها و محورهای حرکتی
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