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ش 71نف ناگربخ زا ر   
دا الال صورت گرفته اس .ت روش تحقیق ،آمیخته (کمی و کیفی) بوده اس .ت جامعه آماری پ هوژ ش ش
دانشگاهی بودند که باتوجه به تعداد کم جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد .برای شناخت ابعاد مدل ،ابتدا با
بهره گیری از تکنیک دلفی و نظرسنجی از خبرگان اقدام به شناخت مولفههای مرتبط ب ومآ ا ز رد زبس ش یحم طططططططططها ای
آموزشی شده و س کینکت زا یریگ هرهب اب سپ      

 DEMATEL – DALALAب و یطابترا تیعضو شجنس ه   

شناسایی روابط علی معلولی برای مولفهها اقدام شد .در ادامه با استفاده از تکنیک معاد تال ساختاری ب لدم یبایزرا ه    
پرداخت یاتن .دش ه ججججججج قس فیک تم ی رجنم قیقحت 

ییاسانش هب

         

14
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شاخصهای آموزش سبز با چهار عامل توسعه پایدار (سیاسی ،اقتصادی ،اجتم تبثم و میقتسم طابترا )یتسیز و یعا     
داشته و باالترین شدت ارتباط نیز مرتبط با بعد سیاسی بوده اس .ت براساس تکنیک دیمتل ،آموزش سب ززز ب داعبا مامت ر    
اثرگذار است و از بعد اقتصادی تاثیر میپذیرد.
کلید واژهها :آموزش سبز ،توسعه پایدار ،تکنیک دیمتل -دا الال .
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مقدمه

1

شهای
بر اساس رتبهبندی برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) (  ) 2017عبور از مشکالت و چال 
محیط زیست قرن حاضر نیاز به مدیریت صحیح در حوزه آموزش و یادگیری دارد .آموز هک یش   
باید با هدف درک محیط زیست و دوستی و همنوایی با طبیعت

و دشاب

امت رد م طس و نینس  وح      

انجام پذیرد .تا اواخر دهه شصت برنامه ریزان و مجریان سیاستهای توسعه اقتص و تفرشیپ ،یدا
رفاه عمومی را بهانه قرار داده تا بتوانند به تولی کما و لیاسو هوبنا د ا تسد تان

گنهرف و دنبای       

مصرف زدگی را در بین جوامع رواج داده و برای رسیدن ب فده نیا ه  ،،،، ،،،ت اس یه ز و ی

بیرخت    
  

محیط زیست را سرلوحه کار خود قرار دادند .آل م نتفر نیب زا و یگدو ن اااا ااااابع طبیع ،بآ زا معا ی

خاک ،هوا و اکوسیستمها ،بروز ناهنجاریهای فیزیولوژیکی و ژنتیکی در جوامع انسانی ،گیاهی و
جانوری ،تخریب فرآیندها و چرخههای اکولوژیکی و هیدرولوژیکی ،تخری زوا هیال ب و مرگ ،ن    
شدن زمین ،اثر گلخانهای و در نتیجه تغییرات اقلیمی در مقیاسها ای محل للی ،منطق ،یناهج و یا ه   
بروز مشکالت روانی و اجتماعی در هش رها و بسیاری از موارد دیگر دستاورد توسعه ناپایدار انس نا
بوده اند (آدینه وند .)49 13 ،ب یدشت ا د یلاعف  تتتتتتتها ای آل نک هدو ن ههد رد هد     ی هدش دا    کنفرانس یاه
متعددی در زمینه توسعه پایدار و حفا تظ

از محیط زیست برگزار گردید به طوری که در اج سال

زمین (  ) ۱۹۹2در ریو دو ژانیرو اهمیت این موضوع بیش از پیش در جهان مطرح شد و از آن پس
و به ویژه در دهه اخیر(  ) 2005 - 2017با توجه به دو عنصر آموزش و قانون ،فعالیتهای گس یا هدرت
با هماهنگی سازمانهای بین المللی به منظور رویارویی با مشکالت و چالشهای آینده زیست محیطی
در جهان صورت گر تف

(الهی.)69 13 ،

از طرف دیگر ،آموزشهای نیروهای انسانی از عوامل بسیار موثر در کارکرد سازمانها ا میییباشددد.
در گذشته چنین گمان میر تف

که زمان آموختن از زمان کارکردن جدا است و بنابراین برای آنها

آموزشی در خور توجه بود که پیش از آغاز کار به افراد داده می .دش ب رر ررر ای یارب ناسنا نامگ ن     
زمانی میآموزد و سپس به زندگی و کار مولد و سودمند میپ گدنز و راک هک ینامز و دزادر ییییی یییییی
آغاز میشود ،دیگر برای آموزش و پرورش جایی در خور توجه وجود ندارد .ای ونکا هشیدنا ن ن    
روایی ندارد و آموزش و پرورش با زیستن انسان همراه شده اس .ت همه مردم برای همه وقت

دیاب   

- The United Nations Environment Program = UNEP
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به آموختن بپردازند با دانش جدید ت هج یز شوند (اسماعیلی .) 1388 ،امروزه در همه سازمانها نیروووی
انسانی از سایر مولفههای سازمانی دارای اهمیت بیشتری اس .ت اهمیت نیروی انسانی تا حدی است
متجا و یداصتقا هعسوت دنور ا یع      

که برخی صاحبنظران بر این عقیده هستند که آنچه در نهایت

یک کشور را تعیین میکند ،منابع انسانی آن کشور است ،نه سرمایه و یا من گید یدام عبا ررر رررر (قلی
پور ،محمدی ،ندا و دبیری .)7931،این منابع انسانی هستند که سرمایهه م مکارتم ار ا ییی ییییس زا ،دنزا
یآورند
منابع طبیعی بهرهبرداری میکنند ،سازمانهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود م 
و توسعه ملی را پیش میبرند .سازمانی که نتواند مهارتها و دانش افرادش را توسعه ده نآ زا و د
به نحو مؤثری بهرهبرداری کند ،قادر نیست خود را در دنیای سرشار از رقابت امروزی حف نک ظ دد ددد

(مورگان .) 2007 ،1آموزش ،دانش و آگاهی ایجاد شده از آموزش همانند س تاریثات ،لماوع ریا   

 طیارش ا ضتق ا ییییی ییییییی و نی ،عماوج زا   

قابل مالحظه ای بر محیط دارند .در دنیا نیز و تالوحت ساسارب 

کمیتههای مختلفی شکل گرفته شد و تالش برای دستیابی به استانداردهای مدیریت زیست سبز در
دستور کار قرار گرفته است (یو .) 2019 ،2اما در این روند ج ته

سنجش وضعیت موجود و برنامه

ریزی آتی نیاز است مدلهای ارزیابی و رتبه بندی مورد اس ارق هدافت ر دنریگ      ت ندومن یمک اب ا     
وضعیت هر واحد امکان تصمیم گیری صحیح را فراهم نماید (بریم نژاد و شریفات )19 13 ،در این
راستا کارگروههای تدوین تراز سبز برای کمک به وض تیع

اس ز و اهنام زا یخرب رد زین اهتکرش      

موسسات شکل گرفته شد (نقدی.)49 13 ،

گویانز ،) 2017 ( 3در پژوهش خود با عنوان به سوی توسعه پایدار از طریق چشم گزاس زادنا ا اب ر    
محیط زیست ،مسائل توسعه پایدار را مورد بررسی قرار داد .هدف از این مطالعه فراهم کردن یک
مرور در ادبیات سیستماتیک توسعه پایدار از جنبه اثربخشی زیست محیطی در مطابقت

دنیآرف اب    

توسعه دانش با ابزارهای سودمند بود .هادوک میلر ،) 2017 (4در تحقیق خ تیریدم یسررب هب دو    

منابع انسانی سبز ،مطالعه کیفی تطبیقی در موسسات چند ملیتی ایالت
مقاله بسط یافته مقاله ای ست که در م ریدم درو ی سنا عبانم ت ان زبس ی

نیا .تسا هتخادرپ هدحتم     
یتیلم دنچ یاهتکرش رد

      
1

- Morgan
-Yu
3
- Goyanz
4
- Hadok miler
2
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انگلیس ،آلمان و سوئد ارائه شده اس .ت نتایج نشان داد مدیریت منابع انس بس ینا ز یوتحم رظن زا      

استراتژیک ،عملکرد ،ابعاد فرهنگی و سهامداران کلیدی متمایز اس .ت جابور و ج وبا ررر ،) 2016 (1در
پژوهش خود با عنوان مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین :پیوند دو برنام لاح رد ه   
هظ ور ،به این نتیجه رسید مدیریت زنجیره تامین ،موضوعی م مه در حوزه مدیریت منابع انسانی سبز
و مدیریت عملیات اس .ت آنها در نهایت چارچوبی یکپارچه و سینرژیک برای رواب ود نیا نیب ط

ارائه کردند .اوپاسا ،) 2015 (2در پژوهش خود با عنوان شیوههای مدیریت منابع انسانی س نمض ،زب   

  

تأکید بر هفت جنبه و پاسخ به یکسری سوا تال  ،یک درک اساسی از مدیریت منابع انسانی سبز را
ارئه کرده اس .ت سادیا چما ،) 2015 ( 3در مطالعات خود به شیوههای منابع انسانی سبز ،اجرا و موانع
آن در شرکتهای کوچک در پاکستان پرداخته اس .ت

زکرمت    اص بنج هعسوت هلاقم نیا یل ههههه ههههههها ای

مختلف مدیریت منابع انسانی سبز و همچنین ت زج یه و تحلیل موانعی است ک  ارجا هلحرم رد ه رخ   
یدهد .نتایج نشان داد شیوههای مطالعه رویکرد س ت و شزومآ رب زب و و درکلمع تیریدم ،هعس     
م 
استخدام اثر دارد.
با توجه به اهمیت موضوعات زیست محیطی در جهان امروز ،بسیاری از سازمانها ،آگاهانه یا ناآگاه

در مسیر توجه به مباحث زیست محیطی قرار گرفته اند(پتل .) 2014 ،4بعلت تغییرات جوی ،مح طی

زیست متناظر و تغییرات اجتماعی ،نیاز مبرم به توسعه پایدار وجود دارد و مدیریت محیط زیست به
عنوان پایه ای برای توسعه پایدار اس .ت مفهوم توسعه پایدار ،یک نوع تالش برای ترکی میهافم ب
در حال رشد حوزه ای از موضوعات محیطی در کنار موض تاعو

عامتجا یی ییی-اقتص م یدا یی یییبا .دش
5

توسعه پایدار یک تغییر م مه در مهف رابطه انسان و طبیعت و انسانها با یکدیگر است(پام .) 2019 ،
براین اساس پژوهش حاضر به شناخت مناسب نسبت به آموزش سبزی که در محیطهای آموز یش
یگیرد پرداخته است و در نهایت قصد دارد با تاکید بر مقصد نهایی فعالیت (توسعه پایدار)،
شکل م 
مدلی مناسب بر مبنای آن ارائه دهد.

1

- Jabbour & Jabbour
2 - Opatha
3 -Sadia chema
4- Patel
5- Pham
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سواالت تحقیق

 .1مولفههای آموزش سبز در محیط آموزشی کدام است؟
 .2مدل آموزش سبز برای محیطها ای آموز رب دیکات اب یش راد رادیاپ هعسوت ای یتیعضو هچ        
یباشد؟
م 

روش تحقیق

یبا .دش یارب هک یتخانش و ییاسانش هب هجوتاب      
پژوهش حاضر از منظر روش تحقیق ،آمیخته م 

مولفههای آموزش سبز و ارائه مدل وجود دارد نیازمند بهره گیری از خبرگان وجود دا تش

و براین

یباشند و نمونه آماری نیز باتوجه به تعداد کم جامعه
اساس جامعه آماری پژوهش برابر با  71نفر م 
     

آماری برابر با  71نفر در نظر گرفت  یرامشرس شور زا( تسا هدش ه ا فتس ا ).تسا هدش هد یارب

شناخت و سنجش ابعاد مدل ابتدا با بهره گیری از تکنیک دلفی و نظرس هب مادقا ناگربخ زا یجن    
شناخت مولفههای مرتبط با آموزش سبز در محیطهای آموز و هدش یش پس س اب 

  

ب یگ هره ری زا    

تکنیک  DEMATEL – DALALAبه سنجش وضعیت ارتباطی و تعیین روابط علی معلولی ب یار
مولفههای شناسایی پرداخته شد.در نهایت با استفاده از تکنیک معاد تال ساختاری به ارزیابی م لد
طراحی شده اقدام شد.

یافتهها

در پژوهش حاضر برای شناسایی مولفههای آموزش سبز در سازمانهای آموزشی از نظر خبرگان و
نیز مطالعات مختلف تجربی استفاده شد که درنهایت یک سری سنجههایی بدست آمد که ب هرهب ا   
گیری از تکنیک دلفی از خبرگان خواسته شد که به آنها امتیاز  1الی  5بدهند و در نهایت

سپ   

از

جمع آوری چک لیستها از خبرگان  14سنجه به عنوان مولفه برای آموزش سبز شناس یا ی ندش  د   
که این مولفهها تماما از دیدگاه خبرگان دارای امتیاز میانگین باالتر از  3.7بوده ان اونع هب هک د ن     
سئوا تال آموزش سبز در این پژوهش شناسایی شدند که مولفههای خروجی را میییت ناو بص ترو
ذیل معرفی نمود:
 )1معرفی کارکنان جدید به استانداردهای زیست محیطی سازمان در طول انطباق
 )2ایجاد اهداف و مسئولیت در ارتباط با اجرای ابتکار زیست محیطی
 )3ارتقاء نگرشهای سازگار با محیط زیست هنگام انجام وظایف حرفه ای
 )4ارائه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی برای حل مشکالت زیست محیطی
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 )5به اشتراک گذاری دانش در مورد ابتکارات و برنامههای زیست محیطی
 )6برنامه ریزی ایجاد ارتباط و تعهد مناسب کارکنان و مدیران با محیط کار
 )7حسابرسی و ریسک منابع انسانی
 )8پیشنهادات و نوآوری مستمر
 )9تیم سازی و توانمند سازی
 ) 10آموزش ،یادگیری و تسهیم دانش
 ) 11هویت سازمانی
 )21عجین شدن با شغل
 ) 13عدم اعتیاد به کار
 ) 14بهدا تش

روانشناختی.

در گام بعد با بهره گیری از مولفههای شناسایی شده آموزش سبز به بررسی این مولفهههها ا ب راهچ ا   
عامل توسعه پایدار مشتمل بر سیاسی ،اقتصادی ،اجتم رد .دش هتخادرپ یتسیز و یعا ا لیلحت ین     
لهای مرب طو
بخش از آزمون معاد تال ساختاری استفاده شده که نتایج آن و نیز تحلی 
یتوان مشاهده کرد.
ادامه م 

نموار  .1تبیین ضریب مسیر میان مولفههای آموزش سبز با ابعاد توسعه پایدار

رد ار نآ هب   
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براساس آنچه که بدست آمد مشخص شد که تمام مولفههای آموزش س  اب زب ا رادیاپ هعسوت داعب      
یباشند و این ارتباط از نوع مثبت و مستقیم است و باالترین شدت ارتباط نیز مرتبط
دارای ارتباط م 
با بعد سیاسی است و در رتبههای بعدی نیز اجتماعی ،اقتصادی و زیستی قرار دارد که در ادامه نیز
به بررسی میزان اثرگذاری آنها پرداخته شده اس .ت

نمودار  .2تخمین آماره  tمیان مولفههای آموزش سبز با ابعاد توسعه پایدار

همچنین با توجه به اینکه میزان آماره  tدر ب هزا

 1.96ق فرگن رار ت و تسا ه

 امامت م تبث     

میییبا دنش

یتوان بیان نمود که اثرگذاری میان ابعاد وجود دارد و ضریب مسیر را نیزتائید نموده اس .ت ادامه
م 

با بهره گیری از تکنیک دیمتل به سنجش روابط علی – معلولی میان متغیرهای آموزش سبز با ابعاد

توسعه پایدار پرداخته شده اس .ت براساس آنچه از خبرگ دتبا ؛دش هتساوخ نا اااا ااااا ب ا کیره ه

زز ززز این

نها ای مربوط هبساحم ه   
متغیرها امتیاز  1الی  4داده شود و براساس آن نتایج بدست آم یگنایم و هد نن نن
شده و سپس اقدام به نرماالیز نمودن دادههای بدست آمده شده است ک یلحت لودج رد ه ل لباق      
یباشند.
مشاهده م 
در گام بعد سپس با بدست آمدن مقدار جمع هر سطر از بخش نرماالیز و در نهایت مشخص ندش
میزان ماکسیمم جمعهای مربوطه ،هر بخش بر آن تقسیم میشود که مقدار نرماالیز هدش میییبا دش
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یآید که بعنوان ماتریس
در گام بعد ماتریس معکوس (ترانهاده) محاسبه شده و مقادیر آن بدست م 
یشود.
روابط نیز شناخته م 

جدول  .1تحلیل دیمتل  -دا الال

ماتریس نرماالیز
متغیرها

آموزش سبز

آموزش سبز

بعد سیاسی

بعد زیستی

بعد اقتصادی

بعد اجتماعی

0

0.25638314

0.1919959

0.286543207

0.247924406

0.27183184

0

0.2553076

0.212602695

0.195240548

0.24689316

0.20457688

0

0.240313441

0.282602605

0.22171308

0.27721591

0.2443083

0

0.256762741

0.18560596

0.18705205

0.272733

0.257549054

0

5.48445033

4.69491886

4.8129388

4.993066161

4.918550006

4.52971278

5.3186733

4.6749532

4.764166991

4.705861572

بعد اقتصادی

4.64457229

4.62193547

5.6128072

4.925562821

4.904786977

4.72288214

4.76230206

4.9056747

5.82819132

4.983531045

/بعد اجتماعی

4.3483408

4.35335449

4.5620194

4.662298837

5.414354333

45.744552
0.24218367

47.278058
0.1412714

48.37586741
0.029295144

46.26745183
-1.58671604

6.763472
0.197615

6.875904
0.2009

6.955276
0.203219

6.802018
0.198741

بعد سیاسی
بعد زیستی
بعد اقتصادی
بعد اجتماعی

M*(I-M)^-1
آموزش سبز

بعد سیاسی
بعد زیستی

مقادیر R,J

46.6338825
R+j
1.17396578
R-j
وزن نرمال هر مولفه

WI
WINI

6.828901
0.199526

یپردازیم که به ترتیب جمع سطرهای جدول 3
در این گام ابتدا ،اقدام به شناسایی مقادیر و  Rو  Jم 
ینمائیم و سپس اقدام به تفریق و جمع براساس مق ریدا
را  Rو جمع ستونهای جدول مربوطه را  Jم 
ینمایئم که مقدار آنها در جدول قابل مشاهده اس .ت
بدست آمده م 

نمودار  .3وضعیت تاثیرپذیری متغیرها
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براساس نمودار مربوطه مشخص گردیده شده است که بیشترین تاثیرپذیری مربوط به بعد اجتماعی
است و در رتبههای دوم به بعد به ترتیب بعد اقتصادی ،بعد زیستی ،بعد سیاسی و آم بس شزو ز رد    
یباشند.
نهایت م 

جدول  .4ماتریس روابط
بعد سیاسی

بعد زیستی

بعد اقتصادی

بعد اجتماعی

آموزش       
آموزش        

0

1

1

1

1

بعد سیاسی

0

0

0

1

1

بعد زیستی

0

0

0

1

1

بعد اقتصادی

1

1

1

1

1

بعد اجتماعی

0

0

0

0

0

سبز
سبز

در نهایت در جدول مقادیر نرمال سازی شده وزنهای هریک از ابع ومآ و دا ز ار زبس ش هبساحم     
یباشد.
نموده ایم که قابل مشاهده م 
در این گام با بدست آوردن میزان ح نازیم عقاو رد هک میقتسمریغ طباور سیرتام زا هناتسآ د
میانگین ماتریس گام روابط علی معلولی میییبا اب ربارب هک دش      85 6 4.بدست

      

دقا تسا هدمآ ام     

یشود .بدین صورت که مقادیری که کمتر از میزان ارزش آستانه مکتسبه باشند برابر با صفر و در
م 
یشود که می عون هچ اهریغتم نا     
غیر اینصورت برابر با  1قرار میگیرند که براین اساس مشخص م 
رابطه ای وجود دارد .برحسب تحلیل صورت گرفته مشخص شد که:
• آموزش سبز با بعد سیاسی ،بعد زیستی ،بعد اقتصادی و بعد اجتماعی ارتباط وجود دارد؛ ب نید
معنا که آموزش سبز با هر چهار بعد توسعه پایدار در ارتباط اس .ت
یباشد در ارتباط اس .ت
• بعد سیاسی با دو بعد دیگر که مشتمل بر بعد اقتصادی و بعد اجتماعی م 
یباشد.
• بعد زیستی نیز همانند بعد سیاسی تنها با دو بعد اقتصادی و بعد اجتماعی در ارتباط م 
• بعد اقتصادی با آموزش سبز ،بعد سیاسی ،بعد زیستی و بعد اجتماعی در ارتباط میباشد و بدین
معنا که این بعد با تمامیابعاد ارتباط دارد.
• اما بعد اجتماعی ،برحسب تحلیل مشخص گریده شده است که ب  مادک چیه ا از ا عب ا بترا د اط     
ندارد.
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نمودار  .4روابط میان متغیرها

براساس مقادیر آستانه و توضیحات فوق الذکر روابط مشخص شده است که آموزش س ره رب زب    
چهار بعد مربوطه اثرگذار است و از بعد اقتصادی تاثیر میپذیرد و نیز بعد اجتماعی تاثیرپ نیرتریذ
عامل شناخته شده است و نیز بعد اقتصادی در جایگاه دوم اثرگذاری و تاثیرپذیری ق ارچ دراد رار   
که باتوجه به اینکه دستیابی ب یغت یخرب دنمزاین رادیاپ هعسوت ه ی انف دورو و تار ور ییییییی ییییییییها ای ن نیو
یباشد و باتوجه به شرایط مقتضی نیازمند راهکارهایی برای عبور از شرایط بحرانی میباشی .م
م 
لهای صورت گرفته ،نم دنیارب لیذ رادو    
براساس آنچه انجام شد و نتایجی که بدست آمد و تحلی 
یباشند که میتوان آن را به عنوان یک مدل آموزش سبز برای سازمانهای دانش
پژوهش حاضر م 
محور و آموزش محور شناخ .ت

نمودار  .5مدل آموزش سبز
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بحث و نتیجه گیری

شالوده ا زف ایش بهرهوری در سازمانها تاکید بر نیروی انسانی از نظ و یفیک ر

زا تعنامم

ماگنهبان     

شدن افراد در حرفهشان میباشد .آموزش یک وظیفه اساسی در سازمانها و یک فرآین و موادم د
همیشگی است و امری موقت و تمام شدنی نمیباشد .کارکنان در ه امزاس حوطس زا یحطس ر نننن ننننن
بویژه در سازمانهای آموزشی ،اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده محتاج آموزش و ی و یریگدا
کسب دانش و مهارتهای جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام دادن کار خ عون ره زا دو    
که باشد ،روشها و اطالعات جدیدی کسب نمایند .موفقیت سیستم آموزشی یک سازمان در گرو
انجام صحیح نیاز سنجی آموزشی است (اندرسن2008 ،1

).

م مه ترین فلسفه مورد اجماع جهانی در عصر حاضر بحث پایداری است ،این شیوه تفکر به عن ناو
راه حلی در برابر مشکالت موجود مطرح شده است تا بتواند از نابودی طبیعت ،تخریب اکوسیستم،
ا زف ایش بی رویه ،جمعیت ،انتشار آلودگیها و  ...جلوگیری نمای .د  شبنج نیا با غل ا یفلتخم ت       
همچون سبز ،اکولوژیک و پایدار شناخته شده است ،اما لغت پایداری در این میان بیشترین استفاده
را داشته و جامعیت بیشتری دارد .واژه پایداری در کنار واژگانی همچون طراحی ،توسعه ،اقتصاد و
یشود بلکه رشتههای دیگر همچ نو
یگیرد ،اما صرفا به مسائل اکولوژیکی محدود نم 
انرژی قرار م 
کشاورزی ،حمل و نقل ،صنعت ،مدیریت ،برنامه ریزی ،معماری و طراحی را نیز در بر میییگی .در
بنابراین هدف اولیه توسعه سازمان سبز کاهش اثرات منفی زیست محیط دایز فرصم زا یشان ی     
الکتریسیته ،گاز ،آب و سایر منابع خواهد بود .باتوجه به نقش آم ،یگدنز هویش حالصا رد شزو     
مولفههای آموزش و پژوهش س مه بسزایی در ا زف ایش سواد سبز دارند .آموزش و پژوهش یک زا ی
کارکردهای اصلی محیط دانش محور و محیطهای آموزشی و دانشگاهی میییبا میظنت اب هک دش    
مباحث آموزش و نیز تربیت ا صختم دارف ص قوس زبس تیریدم تمس هب ار نآ ،هعماج یارب      

    

یدهند.
م 
با توجه به تحلیلها و تکنیکهای بکار برده شده ،نتایج تحقیق نشان داد که تم عبا اب تالاوئس ما اد     
توسعه پایدار ارتباط مستقیم و مثبت داشته و باالترین شدت ارتباط نیز مرتبط ب رد و یسایس دعب ا   
رتبههای بعدی نیز اجتماعی ،اقتصادی و زیستی قرار دارد و براساس تکنیک دیمتل ،آم بس شزو ز   
- Anderson

1
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یپذیرد و بعد اجتماعی ،تاثیرپذیرترین عامل هتخانش
بر تمام ابعاد اثرگذار و از بعد اقتصادی تاثیر م 
شده اس .ت همچنین آنچنان که از مدل طراحی شده در این پژوهش بر میییآی ومآ ،د ز  زبس ش با    
توجه و تکیه بر ابعاد توسعه پایدار در ایجاد سازمان س نایاش کمک زب ی ن تسا هدوم  ...........مه مممت نیر
مواردی که به عنوان مقاصد نس تب ًاًا مزاس کرتشم  ا هن ا اظن و  مممممممممه وصخ رد فلتخم یا ص شزومآ      
کارکنان قابل ذکر است ،هماهنگی و همسو نمودن کارکنان با سازمان ،کاهش حوادث و ضایعات
کاری ،ا زف ایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان ،بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی
ی ،تقویت
در سازمان ،کمک به تغییر و تحو تال سازمانی ،انطباق با شرایط جدید اجتم عا ی ی

هیحور   

همدلی و همکاری در ب مزاس نانکراک نی ا ننن نننن میییبا .دش سارب نایاپ رد اس هدمآ تسدب جیاتن 

و     

توضیحات بیان شده ،یک سری پیشنهاد به مدیران سازمانهای آموزشی با تاکی شزومآ دعب رب د     
یباشند:
سبز ارائه میشود که به شرح ذیل م 
 .1به کارکنان قوانین و مقررات زیست محیط ار همزال یاهوزیا و ی رد و دنهد حیضوت

    

لالخ

شهای ضمن خدمت نیز صورت گیرد.
فعالیت آموز 
 .2به کارکنان استانداردهای جدید آموزش داده شود و طرحهای ایمنی جهانی محیط کار که در
یگردد نیز آموزش داده شود.
سال ارائه م 
منابع

آدینه ون  .هموصعم ،د (( (((  .)49 13بررس راتفر و یطیحم تسیز یهاگآ نیب هطبار ی

یطیحم تسیز   

      

دانشجویان دختر دانشگاه قم با رویکرد توسعه پایدار .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه رازی.

اسماعیلی ،فرزانه .) 1388 ( .بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر نگرش زیست محیط نازومآ شناد ی    
پایه سوم مقطع متوسطه شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور.

الهی ،محمد مهدی .)69 13 ( .مطالعه مدارس دوستدار محیط زیست .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت
دبیر هش ید رجایی.

بریم نژاد ،ولی و شریفات ،مسعود .)19 13 ( .اصول و شاخصههای توسعه پایدار ،تهران ،انتشارات چاپ پل

نقدی ،علی .)49 13 ( .بوم شناسی انسانی :مفاهیم اساسی برای توسعه پایدار ،تهران :انتشارات آوا قل .م

.ک

زاهدی ،ساناز .)2931( .توسعه پایدار ،تهران ،دانشکده علوم انسانی ،انتشارات سم .ت

قلی پور ،آرین .محمدی ،ندا و دبیری ،افشین .)7931( .مدل  4000 3منابع انسانی ،تهران :انتشارات مهربان.
ن فج

بیگی رضا ،)59 13 ( ،یک دیدگاه کاربردی بر توسعه پای ریدم و راد ی  ت ت رد هعسو

انتشارات ترمه.

ریا ا نننن ننننن ،ت ،ناره
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