Vol6.No2.Winter 2017

)ANP( شناسایی و اولویتبندی نیازهای آموزشی سبز کارکنان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه
1

 فرشید خمویی، 2∗ سید امیر رضا ابطحی،3اکبر حسنپور
 دانشگاه خوارزمی، استادیار گروه مدیریت منابع انسانی.1
 دانشگاه خوارزمی،، استادیار گروه مدیریت فناوری اطالاعا.2
 دانشگاه خوارزمی، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی.3
3169/40/20 :پذیرش

3169/40/22 :دریافت

Identifying and prioritizing Green training needs of staff using network analysis process (ANP)
A. Hassanpoor1, S. A. Abtahi2*, F. Khamoie3
1. Assistant Professor of Public Administration, Kharazmi University, Tehran, Iran
2. Assistant Professor of Information Technology Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3. Phd student in Public Administration, Kharazmi University, Tehran, Iran
Received: 2017/07/13

Abstract
Through focusing on and blending human capabilities
and environmental management programs, Will have
significant impacts on improving the environment.
Since education and development are considered to be
the facilitator of "Green Human Resource Management", this paper based on "Green Human Resource
Management" approach attempts to identify and prioritize the requirements of "green training courses"
held by organizations. An applied research in its goal,
this paper benefits from group survey methodology.
And 14 main education requirements were identified
in this research based on performing an extended review of literature. Chosen according to snowball sampling, 10 education experts in Iran form the statistical
population of the research; and utilizing five-level
Likert scale we gathered their opinions. Using multicriteria decision-making techniques as well as AHPDEA-FCE model, out the 14 requirements, 8 are identified as the most significant ones. Additionally, the
main requirements for improving employees' green
behavior in educational courses were prioritized according to ANP model. As a result, Sustainable development, ISO14001 and green purchasing were identified as the most important and most effective needs or
training courses. Accordingly, the managers of educational courses can benefit from the findings of this
research to apply "Green Human Resource Management".
Keywords: Green Human Resource Management,
green training, Green Training Needs Assessment.
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چکیده
مدیریت منابع گساگی با تمرکز بر ورمایه گساگی برگامهشا مدیریت
 ثر ت قابل توجهی ر در رتقا،محیطزیست دغام آگها در ف الیتشا خود
 ز آگجا که آموزش توو ه تسهیل ر.توجه به محیط زیست خو شد د شت
 لذ ین تحقیق در ر وتا رتقا رفتار وبز،مدیریت منابع گساگی وبز وت
کارکنان به دگبال شناوایی لویتبند گیازشا (د رهشا ) آموزشی وبز
 ین ژو شش ز.وازمانشا مبتنی بر ر یکرد مدیریت منابع گساگی وبز میباشد
 در.بر مبنا ماشیت ر ش در ر ه ژیمایشی وت
 کاربرد،گرر شدف
.گیاز (د ره) آموزشی بر واس دبیات تحقیق شناوایی شدگد14 ین ژو شش
 گفر ز کارشناوان صن ت آموزشی کشور بوده که10جام ه آمار ین ژو شش
به ر ش لولهبرفی گتخاب شدگد با وتفاده ز مقیاس ژنج گقطه لیکرت
.گرر ت آگها بر ت یین شمیت ین گیازشا (د رهشا ) آموزشی ردآ ر شد
 با بهره یر ز تکنیکشا تصمیم یر چندم یاره در بتد به کمک،در قع
 گیاز (د ره) آموزشی به عنو ن مهمترین گیاز8 تحلیل ولسلهمر تبی دلفی فاز
(ANP)  عال ه بر ین با وتفاده ز ر ش فر یند تحلیل شبکه.مشخص شد
گیازشا (د رهشا ) آموزشی مؤثر در رتقا رفتار وبز کارکنان به لحاظ
ISO14001 ،عملکرد رتبهبند شدگد که بر واس آن به ترتیب توو ه ژاید ر
خرید وبز به عنو ن مهمترین مؤثرترین گیازشا یا د رهشا آموزشی
 بر ین واس مدیر ن مؤوسات آموزشی میتو گند در جهت.شناوایی شدگد
 طبق گتایج ین ژو شش به آموزش وبز،ژیاده واز مدیریت منابع گساگی وبز
.کارکنان قد م گمایند
 گیازونجی آموزشی، آموزش وبز، مدیریت منابع گساگی وبز:واژگانکلیدی
.وبز
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خو شد رواگد .بر

قتصاد ش یار

رویدن به ین مهم بر

مقدمه
مسائل موضوعات محیطی ژیر مون رشد قتصاد جهاگی ،م یارشا

واس ماده  38برگامه ششم توو ه محیط زیست منابع طبی ی

وتاگد ردشا محیطی بین لمللی جدید ر یجاد کرده وت

ز گقش بسیار کلید برخورد ر شستند .در یکی ز بندشا ماده

که گیازمند تمرکز ژذیرش وتر تو شا برگامهشا محیطی در

 38قاگون برگامه ششم ،جر

کسب کار وت .ز وتر تو شایی که در چند وال خیر توجه

بیان شده وت که شامل مدیریت مصرف گرژ  ،آب ،مو د لیه،

بسیار ر به خود جلب کرده وت ،وتاگد ردشا زیستمحیطی

تجهیز ت

بازیافت آگها در

توجه به توو ه ژاید ر در عرصه جهاگی وت .فز دن ژسوگد

واختمانشا

ژاید ر به توو ه به علت سترد ی آثار جاگبی طرحشا توو ه

مؤوسات

در درمان جام ه

جهاگی آگهاوت

شمچنین آثار فر ملّی

برگامه مدیریت وبز به تصریح

کاغذ ،کاشش مو د جامد ز ئد

وائط گقلیه ،در کلیه دوتراهشا
گهادشا

جر ئی

عمومی غیرد لتی در چهارچوب قو گین

مربوطه میباشد د لت موظف وت طبق آن عمل گماید .لذ توجه به

توجه به مسائل زیستمحیطی که عمدتاً ب اد زیستمحیطی ر

محیط زیست حفاظت ز آن در ین زمینه به شدت ضر ر به گرر

شامل می ردد ) .(Seyed Javadin et al., 2016ز طرف

میرود .در شمین ر وتا مفهوم گوینی با عنو ن مدیریت منابع گساگی

دیرر ،مباحث مطرح در مسئولیت جتماعی وازمان گیز با

وبز شکل رفته وت .مدیریت منابع گساگی وبز به تمام ف الیت-

مسائل زیستمحیطی قر بت زیاد

د رد .مسئولیت جتماعی

شایی طالق میشود که در زمینه توو ه ،جر  ،حفاظت مستمر

وازمانشا محرکی مهم در توجه بیشتر به جام ه به عنو ن ذ -

ویستمی به کار میر گد که و ی د رد کارمند ن یک وازمان ر

وازماگی به شمار میآید ) & Abzari

وبزواز کند ) .(Arulrajah & Opatha, 2014ین ر یکرد

گفع صلی ف الیتشا

 .(Yazdanshenas,2007ین موضوع به عنو ن یک بز ر
ر بط عمومی قو

بهطور مستقیم مسئول ژر رش گیر

کار

وت که باید محیط-

به منرور رتقاء ر بط وودمند متقابل با

زیست ر درک کند قدرشناس باشد (  .)Dutta, 2012در میان

ذ گف ان در گرر رفته میشود(.)(Kim & Choi, 2012

مختلف مدیریت منابع گساگی ،آموزش ز جمله

شدف وازمانشا در فضا

کارکردشا

مر ز  ،توو ة وازماگی موفق

وودآ ر با کمک منابع گساگی فرشیخته

ف الیتشایی وت که یاریرر مدیر ن در گجام ف الیتشا

وت که فرصت دوت-

وت ) .(Ahmad, 2015بهطور که دیلی ) Daily.et al,

یابی به آمال آرز شا خود ر ز طریق مشارکت در کارشا

 )2001م تقد وت موفقیت مدیریت وبز به دگبال آن مدیریت

چالشی به دوت میآ رگد ).(Paauwe, 2009: 135
ژایو

وبز

وبز منابع گساگی ،بسته به جود آموزششا

وبز وت

) )2004دعا میکند شمیت مدیریت منابع گساگی به

) .(Goswami & Ranjan, 2015آموزش وبز به عنو ن

شمة مدیر ن شرکت

یک فر یند آموزش در حین کار ت ریف شده در جهت دوتیابی

جریان تحقیقات

زیستمحیطی شرکت در گرر

منرور دوتیابی به مزیت رقابتی بر

با ر باطنی قلبی وت به محور بر

به مدیریت شد ف

مبدل شده وت ) .(Schuler & Jackson, 2001: 21در

فر یندشا

رفته میشود ) .(Daily & Huang, 2001ین آموزش با

شمین ر وتا محققان زیاد مفهومی گوین با عنو ن ژاید ر

مسائل زیستمحیطی مرتبط وت شمه کارکنان ر قادر میوازد

منابع گساگی ر در حوزۀ منابع گساگی م رفی کردگد )2016

تا عملکرد شرکت ر با مسائل محیطی دغام یکپارچه گمایند

 .(Arman et al.,مدیریت منابع گساگی ژاید ر به عنو ن تخاذ

) .(Paillé et al., 2014, Muduli et al., 2013ین مر

وتر تو مناوبی بر مدیریت منابع گساگی شیوهشایی که دوت-
یابی به شد ف مالی ،جتماعی

شرکت

ژاید ر ،جتناب ز ضرر زیان ،حفظ منابع ،گفوذ در دیرر ن تخاذ بتکار

فر شم میکند ،ت ریف میشود ).(Ehnert & Harry, 2012

عمل وت ،فر شم میوازد ) McConnaughy, 2014,

مر زه وازمانشایی میتو گند به دروتی گقش خود ر یفا کنند که به

 .)Norton et al., 2015ز طرفی گتایج تحقیقات جابور

ثر تآفرینی وازمان شماشنگ با مسئولیت

( )2013گیز گشاگرر ین موضوع وت که تحقیقات بیشتر در

مسئولیت قتصاد

زیست محیطی ر بر

زمینه ر بر

رتقا رفتار وبز کارکنان که مشتمل بر ژنج ب د کار

جتماعی زیستمحیطی خود تمرکز گمایند .تخاذ چنین ر یکرد

زمینه آموزش وبز باید گجام شود .لذ تالش بر

که به ر یکرد وبز مشهور وت ،وازمان ر در رویدن به شد ف

توو ه یو یشا
١٠

قابلیتشا

شناوایی

منابع گساگی در وازمانشا به
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وگه

مدیریت منابع انسانی سبز .2مدیریت منابع گساگی

که منجر به یجاد وازماگی وبز ،مدیریتی وبز

رتقا رفتار وبز کارکنان در تحقق شد ف زیستمحیطی در
گهایت مدیریت منابع گساگی وبز شود ،مر ضر ر

وبز به تمام عمالی شاره د رد که در تحول ،ژیریر

میباشد.

وتمر ر یک ویستم گجام میشوگد تا منابع گساگی محیط یک

در ین ر وتا ،ین مهم که گیازشا (د رهشا ) آموزشی شرکتشا

وازمان در زگد یشا

حرفه

خصوصی خود د ر

وازمانشا در جهت رتقا رفتار وبز کارکنان چه مو رد بوده

شوشیار باشند .ین مفهوم به م نی گجام وتر تو شایی بر

آموزشی ز چه لویتی برخور رگد ،به عنو ن

اشی ز عمال وبز جهت رتقا ژیریر ف الیتشا تجار

ین د رهشا

وؤ الت صلی ین ژو شش مطرح میشوگد .در د مه مباگی گرر

ژاید ر میباشد که به وازمانشا در زمینه شد یت یک محیط

ژو شش تشریح شده که بر واس آن مفاشیم مدیریت منابع

صمیماگه کمک میرواگد .بنابر ین HRM ،وبز شامل د ر یه

گساگی ژاید ر ،مدیریت منابع گساگی وبز ،آموزش وبز ،گیازونجی

ضر ر

آموزشی گیازونجی آموزش وبز به تفصیل ذکر شده در گهایت

ژر رش ورمایه د گشی ).(Aggarwal & Sharma, 2015

ژیشینه مرتبط با ین مفاشیم بیان شده وت.

مدیریت منابع گساگی وبز مسئول یجاد آ اشی ،طالعرواگی

میباشد :عمال منابع گساگی بر

شد یت محیط

ت امل میان کارکنان وازمان درخصوص محیط
مدیریت منابع انسانی پایدار .1مفهوم ژاید ر

که

محیطی وت با ویاوت ذ ر

اشی ز آن با عنو نشا «توو ه ژاید ر»« ،ژاید ر وازمانشا»

عو مل

خطمشیشا وبز موجبات

یجاد مسئولیت جتماعی در بین آگها شده به وگه
شد یت میگماید تا به ظایف

«مسئولیت جتماعی وازمانشا» یاد میشود ،در د دشة

آگها ر

ت هد تشان در قبال محیط

یکپارچه

عمل گمایند ) .(Ahmad, 2015ین ف الیتشا منجر به کار یی

کردن مدیریت منابع گساگی تبدیل شده وت ) & Dyllick

باالتر

کاشش شزینهشا ،در وطح فرد  ،وازماگی

محیطی

 .(Hockerts, 2002مدیریت منابع گساگی ژاید ر به دلیل

میشود ) .(Goswami & Ranjan, 2015جفر

()2012

ذشته به یکی ز موضوعات ژو ششی مهم بر

فز یش تقاضا

م تقد وت وازمانشایی که مدیریت منابع گساگی وبز ر جر

حوزۀ منابع گساگی به مشاغل حرفه

مدیریتی در محل کار مدرن لز م د شتن مهارت شایستری
باال،

کرده گد ،ز جر

تو گایی خودمدیریتی مورد وتقبال ر ز فز ن مدیر ن

بهتر شده گد .مدیریت منابع گساگی وبز ،حوزه

وازمانشایی که خو شان رقابت در عرصة جهاگی گد ،قر ر رفته

تمام کارکردشا

وت ) .(Claessens & Van Eerde, 2004گدیشمند ن
مت دد  ،ژاید ر

سترده وت

مدیریت منابع گساگی ر ژوشش میدشد .با

ین جود ،شمیت برخی کارکردشا مدیریت منابع گساگی در ین

در گرر

زمینه ژررگگتر بوده

ت یینکننده موفقیت وایر برگامهشا

رفته گد که به توو ة منابع گساگی ،طر حی ویستم ژاد ش،

مدیریت وبز وت .بر

مثال ،آموزش وبز ،یکی ز مهمترین

ژاید ر

ر در مدیریت منابع گساگی بز ر

آن وود برده

کارکنانشان د ر

ر حیه

در شد ف وازمان

وتخد م گیر

وتر تو

فرشنگ وازماگی،

گساگی ،منیت شغلی ،رتقا

مشارکتی ،کارکنان با گریزه

با مهارت باال ،مزیت رقابتی

وازمانشا ر رفع گیازشا

غیرمستقیم ذ گف ان (کارمند ن ،مشتریان

آموزش سبز .3شمیت آموزش وبز در وال  1990مطرح

ت ادل کار

زگد ی منجر میشود ( .(Ehnert,2009د یلیک

ژاوخرویی به گیازشا

زیستمحیطی آشنا میکند ).(Fayyazi, 2015

والمت ،رشبر

ژاید ر ،قتصاد با رزش فز ده ،خودمسئولیتی،
( )2002ژاید ر

کارکردشایی وت که به طور مستقیم کارکنان ر با مسائل

شوکرتس

شد لز م رتقا آ اشیشا وبز کارکنان بر ز رفتارشا وبز

مستقیم

تووط آگان ،مورد توجه تاکید قر ر رفت )Jabbour et al.,

 .(2010گتایج تحقیقات گشاندشنده آن وت که آموزش

جو مع) بد ن

آگها در آینده ت ریف میکنند ) Ehnert,

توو ه ،تسهیل ر مدیریت منابع گساگی وت ) Olusanya,

.(2009
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2. Green Human Resource Management
3. Green Training

1. Sustainable Human Resource Management
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 .(2013برخی محققان م تقدگدکه گقش آموزش وبز گه تنها

گقشه ثربخشی فر شم خو شد شد

فر تر ز گقش مدیریت منابع گساگی وبز وت ،بلکه یکی ز ژیش-
واوی بر

گیازشا

آموزشی وازمان ،حوزهشا

آن محسوب میشود ) & Delmas,

حتمال تطابق آن با گیازشا

شغلی

کارکنان

در گهایت

ثربخشی آن فز یش خو شد یافت ).(Esmaeili, 2007

 .(Pekovic, 2013در بین تکنیکشا مدیریت منابع گساگی
موفقیت مدیریت وبز ضر ر

وبز که بر

2

نیازسنجی آموزش سبز  .وازمانشا قبل ز جر

به گرر میروند،

آموزش وبز برجسته وت ) .(Jabbour, 2011بهطور که

برگامهشا

بد ن آموزش وبز ،وازمانشا وهم گدکی در توو ه ژاید ر محیط

مدیر ن به منرور برروی گیازشا میتو گند تیمشا وبز ر یجاد

زیست خو شند د شت ).(Delmas, & Pekovic, 2013

کرده با توجه به گرر آگان ،به طر حی گیازشا آموزشی بپرد زگد.

آموزش

آموزش وبز باید به گیازونجی آموزشی بپرد زگد.

به منرور طر حی آموزششا

توو ه وبز ،ف الیتی وت که تمرکز آن بر ر

وبز باید به ین موضوع توجه

مهارتشا ،د گش گررش مربوط به مسائل زیستمحیطی وت.

د شت که ین برگامهشا در بهترین حالت خود باید به شکل آگالین

توو ه وبز باید شمر ه با یجاد

ر ئه ین آموزششا باید ز رواگه-

محققان م تقدگد که آموزش

جر شوگد .به بیاگی دیرر بر

فرشنگ وازماگی وبز باشد .به بیاگی دیرر کارکنان باید خود ر

شایی وتفاده شود که میز ن مصرف منابع (بهخصوص کاغذ) ر

بخشی ز ویستم مدیریت وبز در وازمان بد گند ) Ahmad,

کاشش دشد .گتایج تحقیقات گشاندشنده آن وت که آموزششا

 .(2015آموزش وبز باید کوتاه ،واده ،مرتبط غیررومی باشد

وبز وبب رزشآفرینی در وازمان میشود لی باید به ین

شمه کارکنان بخششا وازمان ر در بر یرد .کارکنان باید در

موضوع توجه د شت که وازمانشا باید برگامهشا آموزش وبز

وبز مشارکت د ده شوگد.

جر کنند

جر

برگامهریز

آموزششا

خاصی ر با توجه به گوع وازمان خود طر حی

)  .)Goswami & Ranjan, 2015بدین منرور بر ز ر

رزششا وبز وازمان باید مورد توجه قر ر یرگد واز کارشا
رزیابی

د رهشا آموزشی متناوب با گیازشا آموزشی که در جد ل ()1

بازخورد گیز باید ت ریف شوگد )Jabbour et al.,

.(2010

به آن شاره شده وت ،میتو گد موجب رتقا رفتار وبز کارکنان
شود .در حوزه وازمان مدیریت ،ف الیتشایی که منجر به تر یج

نیازسنجی آموزشی .1بهمنرور کار یی ثربخشی ،شمه

وازمانشا ژاید ر محیطی می ردگد ،قد مات وازماگی وبز وت

آموزشی باید با گیازونجی آغاز شوگد (Jalilian,

رفتارشایی فرد که واز ار با ژاید ر محیطی شستند ،رفتار

وت که در ثنا آن ر بین آگچه

وبز گامیده میشوگد .رفتار وبز کارمند به عنو ن شر گوع رفتار

شست (شر یط حاضر) آگچه باید باشد (شر یط مطلوب) ،شکاف

قابلونجش که مرتبط با شد ف واز ار با محیطزیست

برگامهشا

 .)2007گیازونجی فر یند

فرد

میکند

میباشد ،ت ریف میشود ) .(Ones & Dilchert, 2012a

( .)Swanson et al., 2000گیاز آموزشی ر ختالف بین یک

گس دیلچت ) (2012bبیان کردگد که رفتار وبز کارمند به

جود د شته باشد ،آگها ر شناوایی
شدف آموزشی

لویتبند

عنو ن عنصر واوی ژاید ر محیطی وازمان محسوب میشود

عملکرد یاد یرگده در رتباط با آن شدف بیان

).(Andersson et al., 2013در د مه گس

میکنند ( .)Borich, 2008ت یین گیازشا آموزشی لین ام
برگامهریز آموزش کارکنان

) (2012aب اد رفتار وبز کارکنان ر م رفی کردگد که در ژنج

در قع گخستین عامل یجاد

تضمین ثربخشی کارکرد آموزش بهساز

وت .ر ین مورد

بهدروتی گجام شود ،مبنا عینیتر بر

برگامهریز به عنو ن

دیلچت

دوته قر ر می یرد در جد ل ( )1قابل مشاشده میباشد.
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2. Green Training Needs Assessment

1. Training Needs Assessment
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اتخاذ ابتکار عمل
 لویتبند منافعمحیطی
 بد ع برگامهشا ویاوت-شا محیطی
 البی ر ف الیتشاویاوی

جدول  .1دوتهبند ژنج اگه ب اد رفتار وبز کارکنان ()Ones & Dilchert, 2012a
اجتناب از ضرر و زیان
حفظ منابع
نفوذ در دیگران
 تشویق حمایتدیرر ن
 ت لیم آموزش ثباتتد م (ژاید ر )

 کاشش مصرف وتفاده مجدد تغییر کاربرد ( تغییرکاربر بر شدف)
 -بازیافت

شیخ ) (2014در مقاله تحت عنو ن«مدیریت منابع
گساگی وبز ،یک ضر رت در قرن  ،»21با شدف بسط گتشار
آ اشی در میان مردم در خصوص مدیریت منابع گساگی وبز،
به حرکت یدئولوژ وبز شاره میکند ضمن بیان تأثیر
صن تی شدن در محیط زیست ،در ر وتا وبز شدن به برخی
مشخصهشا برجسته واختمان وبز شاره میکند .ماگدیپ
) )2012گقش صلی برجسته مدیریت منابع گساگی ر در
مدیریت ورمایه گساگی بر ژاید ر زیست محیطی ،در
دوتیابی به شد ف محیطزیست در وازمان ،شمچنین درک
فز ینده شرکتشایی که ز چروگری بتکار ت وبز گه تنها وود
میبرگد بلکه به جذب حفظ منابع وت د د کمیاب واخت
مدیریت منابع گساگی وبز مر ز در حوزه مهمی ز مدیریت
کسب کار کمک میکند ،مید گد .چریین جاکوب ))2012
در مقاله تحت عنو ن «مطال ه عملکردشا منابع گساگی
وبز جر موثرش در وازمان» عنو ن کرده گد که با تبدیل
شدن بیشتر جام ه به محیط زیستی آ اشاگه ،کسب کار
ترکیب طرحشا وبز در محیط کار ر زمره ر آغاز میگمایند.
طرحشا منابع گساگی د وتد ر محیطزیست منجر به بازده
بیشتر میشود ،شزینهشا ژایینتر یجاد یک فضا بهتر
ت امل کارکنان به گوبه خود کمک میکند تا وازمان مد
ژاید ر محیطزیست ر به کار یرد .ویدجو دین شمکار ن
) (2016در ژو ششی به برروی «مدیریت منابع گساگی وبز ،یک
توو ه ژاید ر» ژرد ختند .آگها در ین
ر یکرد ورمایه ذ ر
ژو شش ضمن م رفی ورمایه گساگی به عنو ن عامل کلید در
توو ه ژاید ر که موجبات توو ه قتصاد وت ،لرو مدیریت
شمکار ن ( (2011به
منابع گساگی وبز ر ر ئه د دگد .فشار
ین گتیجه رویدگد که با جود ضر ر بودن آموزش وبز بر
تمام وطوح ،در شنرام طر حی باید به تفا تشا ین آموزششا
بر وطوح مختلف توجه د شت ،به طور که طر حی ین
آموزششا در وه دوته آموزش وبز وتر تویک ،آموزش وبز
تاکتیکی آموزش وبز عملیاتی ،جا می یرگد .در وطح عالی،

 جلو یر ز ضرر زیان گرارت بر ثر ت زیستمحیطی -تقویت کوویستم

کار پایدار
 تغییر در چروگری کار گجامشده
 گتخاب جایرزینشامسئول
 خلق محصوالتفر یندشا ژاید ر
 ژذیرش گوآ ر بهمنرورثبات تد م

آموزششایی در حوزه تد ین وتر تو شا وبز ت یین گیازشا
آینده وبز ر ئه میشود .در وطح تاکتیکی ،آموزششا درباره کمک
مدیر ن حدشا به گجام ف الیتشا وبز وازمان خو شد بود در
وطح عملیاتی گیز در باره یافتن ر هحل بر کاشش ثر ت
گامطلوب زیستمحیطی ،آموزششایی د ده خو شد شد( Jabbour
حسینی ( )2011در ژو ششی به
 .)et al., 2010کو ر
برروی گیازونجی د رهشا آموزشی مورد گیاز ژیشنهاد به
منرور یجاد کارآفرینی کاریابی در د گشجویان د گش-
آموختران د گشراهشا علوم ژزشکی جنوب کشور ژرد ختند.
یافتهشا ین ژو شش گشان د د کمبود توجه د گشجویان به مقوله
کارآفرینی صر ر د گشجویان د گش-
خالقیت ،گوآ ر
موختران به کسب مشاغل د لتی گشان ز ض ف ویستم آموزشی
در یجاد ر حیه خالق کارآفرین د رد که توجه بیشتر مسئوالن
به بر ز ر د رهشا آموزشی متناوب با گیازشا آموزشی ر ئه
آموزششا تکمیلی بر د گشجویان وتاد ن ر میطلبد.
ر گرار جان رحم ( )2011به ین گتیجه رویدگد که درآمد،
تحصیالت ،آ اشی زیستمحیطی جود تجربه قبلی در زمینه
مسائل وبز ،ثر مثبتی در جر مدیریت وبز منابع گساگی د رد.
عال بر ین فیاضی ) (2015در مقاله به برروی آموزش وبز
منابع گساگی در صن ت گفت ژرد خت .گتایج حاصل ز ین تحقیق
گشان د د که بر جر مؤثر آموزششا وبز در صن ت گفت،
یجاد زیرواختشا بسترشا الزم در لویت
فرشنگواز
قر ر د رد .عال ه بر ین برگامهشا آموزش وبز باید بر مبنا
چارچوبی خاص متناوب با ین صن ت طر حی شود.
شمان وگه که شاره شد به منرور رتقا رفتار وبز کارکنان
گیاز به بر ز ر د رهشا آموزشی متناوب با گیاز آموزشی می-
باشد .د رهشا آموزشی بر یجاد شایستری رفتار  ،کار تیمی،
شمکار در ف الیتشا د وتد ر گه محیط
مدیریت تغییر
زیست گجام میشود ) .(Renwick, et al., 2008جد ل ()2
ین گیازشا (د رهشا ) آموزشی ر که بر رفته ز مباگی گرر
ژیشینه ژو شش میباشد ،به تفصیل گشان میدشد.
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حسنپور و همکاران ،شناسایی و اولویتبندی نیازهای آموزشی سبز کارکنان با استفاده از ...
جدول  .2گیازشا آموزشی در رتقا رفتار وبز کارکنان (بر رفته ز مباگی گرر
ردیف

ژیشینه ژو شش)

نیاز آموزشی
1

1

توسعه پایدار  :توو ه که گیازشا زمان حال ر برآ رده وازد ،بد ن آگکه تو گایی گسلشا آینده در برآ ردهواز
گیازشایشان ر به خطر گد زد.

2

مسئولیت اجتماعی سازمان :2کسب کار باید مسئولیتشا ستردهتر ر درخصوص جام ه گسبت به قبل بپذیرد
بایستی محد ده ستردهتر ز رزششا گساگی ر مد گرر د شته باشد.
رفتار سبز یا زیستمحیطی :3رفتار وبز یا زیستمحیطی ز بتکار عملشا فرد بوده که فر تر ز گترار ت وازماگی
وت .مفهوم رفتار وبز د طلباگه کارمند با مفاشیم ضمنی عملکرد رفتار شهر گد وازماگی شمر وتا میباشد به رفتارشایی
شاره د رد که ز محیطزیست در محیط وازماگی ،جتماعی ر گی که در آن عملکرد صورت می یرد ،حمایت میکند.
 :ISO14001ویستم مدیریت وبز یا زیست محیطی  ISO14001به عنو ن مجوز که و ه بر ویاوت زیستمحیطی
یک شرکت وت ،ت ریف شده وت به طور مد م به دگبال بهبود عملکرد محیطی آن میباشد .ین وتاگد رد و ی در
شناوایی ف الیتشا وازماگی د رد که میتو گد بر ر محیط زیست تأثیر ذ ر باشد.
 :BS 7750وتاگد رد مدیریت محیطی گرلستان BS 7750 ،ر به منرور آ اشی کارکنان ز ثر ت زیستمحیطی ف الیت-
شا مسئولیتشا خود در ر بطه با ویستم ت ریف میکند .ین وتاگد رد به وؤ الت زیر ژاوخ میدشد :وازمانشا بر
طمینان ز ینکه کارکنان یا عضا وازمان در شمه وطوح آ اه شستند ،باید ر یهشایی ر یجاد ضع گمایند.
مدیریت کیفیت محیطی جامع ( :4(TQEMبه طور کل به عنو ن یک محرک قتصاد  ،ر یکرد یکپارچه
ویستمی به منرور کاشش حذف ضای ات مرتبط با طر حی ،تولید محصوالت مو د لیه وت .به لحاظ مفهومی ترکیبی ز
صول مدیریت کیفیت جامع با شد ف مدیریت محیطی وت.

7

مدیریت مصرف انرژی( 5آب ،برق ،گاز) :مدیریت مصرف گرژ  ،مهمترین تحولی وت که در واختار قتصاد
فز یش تولید گاخالص ملی شمر ه با کاشش
کشورشا صن تی ر میدشد دوتا ردشایی ز جمله رشد قتصاد
شزینهشا ر در ژی خو شد د شت که وازمانشا در ین جهت گقش واوی یفا میکنند.
شهروندی شرکتی :6شهر گد شرکتی ض یت ف الیتشا مرتبط با ت هد تی که وازمان گسبت به جتماع
ذ گف اگش د رد ر گشان میدشد .به عبارتی دیرر شهر گد وازماگی گشاندشنده ف الیتشا وازماگی ض یت مربوط
به ت هد ت جتماعی ذ گف ان یا مصرفکننده وازمان میباشد .ز جمله ین ف الیتشا ف الیتشا د طلباگه ،کمکشا
خیریه ،حمایت ز طرحشا آموزشی ،مر قبتشا بهد شتی جام ه برگامهشا زیستمحیطی میباشد.
7
مدیریت پسماند

3

4

5

6

8

9
10
11
12
13
14

قوانین و مقررات محیطزیست
مدیریت مصرف لوازم اداری

8

منبع
)(Wagner, 2012
)(Gholami et al., 2016
)(Nasibulina,2015
)(Wagner, 2012
)(Mazur, 2014
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)2007
)(Teixeira et al., 2012

)(Gholami et al., 2016

)(Teixeira et al., 2012
)(Teixeira et al., 2012
)(Perron et al., 2006
)(Teixeira et al, 2012

9

10

اخالق زیستمحیطی  :با قضایا کلی درباره جنبهشا مختلف ر بطه گسان با محیطزیست ش ور کار د رد.

)(Nasibulina,2015

11

خرید سبز  :رفتار خرید وبز به مصرف محصوالتی برمی ردد که مر قب محیط زیست بوده بر آن مفید باشد،
قابل بازیافت یا قابل حفاظت بوده گسبت به دغدغهشا زیست محیطی حساس ژاوخرو باشند.
مدیریت سبز :12مدیریت وبز کارکنان ر تشویق به یکیکردن دید اهشا زیستمحیطی با ظایف محوله خود در حوزه-
شا مختلف وازمان ز باز ریابی تا جبر ن خدمات میکند.

)(Teixeira et al., 2015
)(Teixeira et al., 2012
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1. Sustainable Development
2. Corporate Social Responsibility
3. Green or Environmental Behavior
4. Total Quality Environmental Management
5. Energy Management
6. Corporate Citizenship
7. Waste Management
8. Environmental Laws and Regulations
9. Office Supplies Management
10. Environmental Ethics
11. Green Purchasing
12. Green Management
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یک طیف ژنچ زینه متغیرشا زبانشناختی وتفاده
کردیم .ین طیف ز زینه خیلی کم ثر تا زینه خیلی مؤثر
رتبهبند ردید.
 .2تبدیل متغیرشا کالمی به عد د مثلثی فاز ؛ ز ر ش
ر ئهشده تووط حبیبی شمکار ن ) Habibi et al.,
 (2015وتفاده ردید .ز آگجایی که خصوصیات متفا ت
فر د بر ت ابیر ذشنی آگها گسبت به متغیرشا کیفی
ثر ذ ر وت ،لذ با ت ریف د منه متغیرشا کیفی،
خبر ان با ذشنیت یکسان به وؤ لشا ژاوخ د ده گد .ین
متغیرشا با توجه به جد ل  3به شکل عد د فاز مثلثی
ت ریف شده گد .جد ل شماره  3بیاگرر متغیرشا کالمی
عدد فاز مثلثی گریر آن وت.

روششناسی پژوهش
ژایه شر علمی ،شناخت آن وت عتبار رزش قو گین شر علمی
به ر ششناوی مبتنی وت که در آن علم به کار میر د
) .)Hafeznia, 2016ر ش به کار رفته شده در ین ژو شش ز
گرر شدف ،کاربرد بوده بر مبنا ماشیت ر ش در ر ه
ژیمایشی دوتهبند میشود .شمچنین بر مبنا گوع د دهشا ،میتو ن
آن ر توصیفی ˚ ژیمایشی د گست .جام ه آمار ین ژو شش  10گفر
ز کارشناوان متخصصان صن ت آموزشی د گشراشی یا عضو شیات
علمی د گشراه خو رزمی بوده که د ر د یو ی 15وال تجربه در
صن ت آموزشی مدرک کارشناوی رشد باالتر بودگد .گموگه یر
ژو شش ز گوع لولهبرفی بود که ر شی غیر حتمالی وت .در ین
ر ش گموگه یر  ،کار ز فر د که خبر ان ین حوزه بوده ز
م یارشا الزم برخورد ر بودگد ،شر ع شده ضمن تکمیل ژروشنامه
تحقیق ز آگها خو وته شد تا وایر فر د صاحبگرر در ین زمینه ر
م رفی گمایند .به منرور دوتیابی به شدف ژیشِر در مطال ه حاضر،
رزیابی
شمیت د شت تادر ام ل با بررویشا جامع کتابخاگه
گتایج مطال ات ذشته مرتبط ،گیازشا آموزشی یا د رهشا آموزشی در
رتقا رفتار وبز کارکنان که در جد ل 1به آن شاره شد ،شناوایی
وتخر ج ردد .در ام ب د ،به منرور جمعآ ر آر ء خبر ان ز
تکنیک دلفی فاز  ،وتفاده شد .واس ژایه ر ش یا تکنیک دلفی
بر ین وت که گرر متخصصان شر قلمر علمی در مورد ژیشبینی
آینده صائبترین گرر وت .بنابر ین عتبار ر ش دلفی گه به شمار
شرکتکنند ان در ژو شش که به عتبار علمی متخصصان شرکت-
کننده بستری د رد .شمچنبن شرکتکنند ان در تحقیق دلفی ز  5تا
 20گفر ر شامل میشوگد کمینه ت د د شرکتکنند ان گیز بستری به
چروگری طر حی ر ش تحقیق د رد ).(Rowe & Wright, 1999
در د مه به تشریح فر یند تحلیل ولسلهمر تبی دلفی فاز
( 1(FDAHPژرد خته شده وت .ر ش دلفی فاز در دشه 1980
تووط کافمن وژتا بد ع شده وت (.(Cheng & Lin, 2002
جماع بر مسائلی که
وتفاده ز ین ر ش به منرور تصمیم یر
شد ف ژار مترشا به صر حت مشخص گیستند ،منجر به گتایج خوبی
میشود .یو ی مهم ین ر ش ،ر ئه چارچوبی گ طافژذیر وت که
بسیار ز مو گع مربوط به عدم دقت صر حت ر تحت ژوشش
قر ر میدشد .مر حل جر یی ر ش دلفی فاز در قع ترکیبی ز
جر ر ش دلفی گجام تحلیلشا بر ر طالعات با وتفاده ز
ت اریف گرریه مجموعهشا فاز وت )Shayesteh, 2011
& .( Alam Tabriz

} { }

جدول  .3عد د فاز مثلثی متغیرشا کالمی
عدد فازی مثلثی متناظر
()1 ،1 ،0/75

متغیر کالمی
خیلی مهم

()1 ،0/75 ،0/5
()0/75 ،0/5 ،0/25

مهم
تا حد د مهم

()0/5 ،0/25 ،0

بی شمیت

()0/25 ،0 ،0

کامالً بی شمیت

 .3خلق عدد فاز مثلثی بر شر خبره؛ وادهترین ر ش
بر تجمیع گرر ت خبر ان در فر یند دلفی فاز محاوبه
میاگرین حسابی میباشد ) .(Habibi et al., 2015
میاگرین حسابی در عدد مثلثی فاز  ،بر شاره به جماع
ر ه متخصصان در مورد شر م یار به کار رفته وت.
ر ش م مول بر تجمیع عد د مثلثی فاز ز گرر شسو
شمکار ن ) (2010به شرح زیر وت که در ین ژو شش
مورد وتفاده قر ر رفت.
بدین ترتیب در ین ژو شش  14م یار صلی بر واس
دبیات تحقیق شناوایی شدگد با وتفاده ز مقیاس ژنج
گقطه لیکرت گرر ت  10کارشناس بر ت یین شمیت
ین م یارشا ردآ ر شد.
� .فاز زد یی کردن؛ ز فرمول گقطه ثقل مرکز واده بر
فاز زد یی کردن وتفاده شده وت ) Wu et al,

∑

{} {

مر حل فر یند ر ش دلفی فاز به شرح زیر میباشد:
 .1جمعآ ر گرر ت ر ه تصمیم (خبر ان)؛ بدین منرور ز

2011, Hsu et al., 2010, Cheng et al.,
.(2009
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 .5کد مقد ر آوتاگه ر به منرور غربال گمودن عو مل
گامناوب گتخاب کنید.

1. Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy Process
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رد م یارشا موردگرر بر واس حد آوتاگه تووط ژو ششرر ت یین
میشود ) (Habibi, al. et, 2015بر ین واس  6م یار ز 14
م یار مورد گرر رد  8م یار ژذیرفته شدگد.
بر رتبهبند شر چه بهتر دقیقتر گیازشا یا د رهشا
آموزشی وبز کارکنان ز فر یند تحلیل شبکه ) (ANPوتفاده
شده که در د مه به تفصیل ذکر شده وت.
فر یند تحلیل شبکه ) (ANPشر موضوع مساله ر
به مثابه شبکه ز م یارشا ،زیرم یارشا زینهشا (شمه ین
مو رد عناصر خو گده میشود) که با یکدیرر در خوشهشایی جمع
شده گد ،در گرر می یرد .تمامی عناصر در یک شبکه میتو گند به
شر شکل د ر رتباطات با یکدیرر باشند .به عبارت دیرر در
یک شبکه بازخورد رتباط متقابل بین میان خوشهشا مکان-
ژذیر وت ) .(Garcia -Melon et al., 2008ین
قابلیت  ANPمکان در گرر رفتن بستریشا متقابل بین
عناصر ر فر شم آ رده در گتیجه گررش دقیقی به مسائل ژیچیده
مدیریتی ر ئه میکند .تأثیر عناصر بر عناصر دیرر در یک شبکه
تووط یک ووژر ماتریس در گرر رفته میشود.
بر گیل به ین مر در بتد واخت مدل تبدیل مسأله/
موضوع به یک واختار شبکه بایستی مد گرر قر ر یرد.
موضوع /مسأله باید بهطور آشکار ر شن به یک ویستم منطقی،
مثل یک شبکه تبدیل شود .ین واختار شبکه ر میتو ن ز
طریق طوفان مغزشا یا شر ر ش مناوب دیرر چون ر ش
دلفی ،یا ر ش ر ه ومی بهدوت آ رد .در ین مرحله موضوع/
مسأله موردگرر به یک واختار شبکه که در آن ر هشا به
عنو ن خوشهشا مطرح شستند ،تبدیل میشود .عناصر در ن یک
خوشه ممکن وت با یک یا تمامی عناصر خوشهشا دیرر رتباط
د شته باشند (تحت تأثیر آگها بوده یا بر آگها ثر ذ ر باشند) .ین
رتباطشا ( بستری بیر گی) با ژیکان (فلش) گشان د ده میشوگد

لف) عامل تأثیر ذ ر ژذیرفته میشود
ر Sij > :باشد.
ب) عامل تاثیر ذ ر ژذیرفته گمیشود
ر Sij < :باشد.
واواً ،مقد ر آوتاگه با وتنباط ذشنی تصمیم یرگده م ین
میشود مستقیماً بر ر ت د د عو ملی که غربال می-
شوگد ،تأثیر خو شد ذ شت Mirzaei Ahranjani et
 .(al., ) 2013شیچ ر ه واده یا قاگون کلی بر ت یین
ین مقد ر آوتاگه جود گد رد .در ین ژو شش با توجه به
ت دد ز رهشا عدد  7/5به عنو ن حد آوتاگه در گرر رفته
شد که جزئیات آن به تفصیل در جد ل  3گمایش د ده
میشود.
یافتههای پژوهش
با بهره یر ز تکنیکشا تصمیم یر چندم یاره در بتد به
کمک تحلیل ولسلهمر تبی دلفی فاز مهمترین مؤثرترین
گیازشا (د رهشا ) آموزشی ز بین گیازشا د رهشا آموزشی
شناوایی شده ز دبیات ژیشینه گرر مشخص شد (جد ل )4
در د مه با وتفاده ز ر ش فر یند تحلیل شبکه )�(ANP
گیازشا (د رهشا ) آموزشی موثر در رتقا رفتار وبز کارکنان
به لحاظ عملکرد رتبهبند شده گد.

نتایج
ژذیرش
ژذیرش
ژذیرش
ژذیرش
رد
رد
رد
رد
رد
ژذیرش
رد
ژذیرش
ژذیرش
ژذیرش

جدول  .4فاز زد یی کردن گرر ت خبر ان
میانگین نظرات
فازی-
زدایی
./55
./8
./975
0/78
0/6
0/85
0/81
0/975
0/55
./8
0/925
0/76
0/55
0/8
0/975
0/78
0/5
0/75
0/925
0/73
0/45
0/7
0/925
0/69
0/475 0/725 0/925
0/71
0/525 0/775 0/392
0/74
0/5
0/75
0/925
0/73
0/575 0/825
0/95
0/78
0/45
0/7
0/85
0/67
0/925 0/725
0/95
0/87
0/55
0/8
0/95
0/77
0/55
0/8
1
0/78

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
c11
c12
c13
c14

).(Carlucci & Schiuma, 2008, Lin et al., 2009

در د مه تشکیل ووژر ماتریس تبدیل آن به ووژر ماتریس
حد در دوتور کار قر ر می یرد .بدین منرور بر دوتیابی به
لویتشا کلی در یک ویستم با تاثیر ت متقابل ،برد رشا
لویت د خلی در وتونشا مناوب یک ماتریس رد میشوگد.
در گتیجه ،یک ووژر ماتریس (در قع یک ماتریس تقسیمبند
شده) که شر بخش ز ین ماتریس رتباط بین د خوشه در یک
ویستم ر گشان میشد ،بهدوت میآید .ین گوع ماتریس ر
ووژرماتریس لیه میگامند .با جایرزینی برد ر لویتشا د خلی
(ضر یب شمیت) عناصر خوشهشا در ووژر ماتریس لیه ،ووژر
ماتریس گاموز ن بهدوت میآید .در مرحله ب د ،ووژر ماتریس
گاموز ن ز طریق ضرب مقادیر ووژر ماتریس گاموز ن در ماتریس

الزم به ذکر وت که ز ر ششا مختلفی بر فاز زد یی
کردن گرر ت خبر ان میتو ن وتفاده گمود .شمچنین ژذیرش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Analytical Network Process
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ماتریس در گرر رفته گشوگد ،محاوبات ب د الزم وت صورت
یرد تا لویت کلی زینهشا بهدوت آید .زینه که بیشترین
لویت کلی ر د شته باشد ،به عنو ن برترین زینه بر موضوع
مورد گرر گتخاب میشود ( Carlucci & Schiuma, 2008,

خوشه محاوبه میشود .وپس ز طریق گرمالیزه کردن ووژر
ماتریس موز ن ،ووژر ماتریس ز گرر وتوگی به حالت تصافی
تبدیل میشود )  .(Saaty, 1999در مرحله ووم (گهایی) ،ووژر
ماتریس حد با به تو ن رواگدن تمامی عناصر ووژرماتریس موز ن
تا زماگی که ر یی حاصل شود ( ز طریق تکر ر) ،یا به عبارت
دیرر تمامی عناصر ووژر ماتریس شماگند شم شوگد ،محاوبه می-
شود:

.)Lin et al., 2009

با عنایت به شمیت مسأله رتبهبند شر چه دقیقتر ین
گیازشا آموزشی ووژر ماتریس گاموز ن تشکیل شد .با توجه به
ینکه کلیه ماتریسشا مقایسه موجود در واختار ووژر
ماتریس گاموز ن محاوبه شده واز ار آگها گیز کنترل شده
وت ،میتو ن با جایرزین کردن ین ماتریسشا در ووژر ماتریس
لیه ،ووژر ماتریس گاموز ن ر بدوت آ رد .حال ووژر ماتریس
گاموز ن باید به ووژر ماتریس موز ن ،ی نی ماتریسی که جمع
جز وتون آن  1وت (آگچه واعتی آن ر ماتریس تصادفی
میگامد ( )Saaty, 1999تبدیل شود.

در ین قسمت ژس ز لویتبند یا رتبهبند زینهشا ممکن
زینه برتر گتخاب میشود .بدین منرور ر ووژرماتریس
تشکیلشده در مرحله ووم کل شبکه ر در گرر رفته باشد ،ی نی
زینهشا گیز در ووژر ماتریس لحاظ شده باشند ،لویت کلی
زینهشا ز وتون مربوط به زینهشا در ووژر ماگریس حد
گرمالیزهشده قابل حصول وت .ر ووژر ماتریس ،فقط بخشی ز
شبکه که بستری متقابل د رگد ر شامل شود زینهشا در ووژر

جدول  .5ووژر ماتریس گاموز ن
معیار های اصلی

هدف
نیاز

مسئولیت

مدیریت

قوانین و

رفتار

خرید

توسعه

اخالق

آموزشی

اجتماعی

سبز

مقررات

زیست

سبز

پایدار

زیست

محیط

محیطی

سازمان

Iso
14001

محیطی

زیست
0/085

0/178

0/175

0/166

0/201

0/155

0/138

0/162

0

14001Iso

معیارهای

0/105

0/129

0/163

0/102

0/184

0/168

0/080

0

0/134

خالق زیست

اصلی

0/248

0/365

0/191

0/150

0/175

0/158

0

0/178

0/203

توو ه ژاید ر

0/080

0/165

0/155

0/216

0/096

0

0/0692

0/114

0/256

خرید وبز

0/115

0/096

0/187

./115

0

0/232

0/118

0/092

0/074

رفتار زیست

0/075

0/043

0/55

0

0/130

0/032

0/121

0/122

0/017

0/110

0/020

0

0/102

0/129

0/146

0/140

0/182

0/145

مدیریت وبز

0/142

0

0/088

0/146

0/100

0/104

0/132

0/148

0/167

مسئولیت

1

0

0

0

0

0

0

0

0

محیطی

محیطی
قو گین مقرر ت
محیط زیست

جتماعی وازمان
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بر

تبدیل ووژر ماتریس گاموز ن به ووژر ماتریس موز ن باید

ووژر ماتریس گاموز ن ر در ماتریس خوشه
میز ن تأثیر ذ ر

ماتریس خوشه

برد ر شمیت شر یک ز خوشهشا ،ماتریس خوشه

ضرب کرد.

).)Saaty, 1999

شر یک ز خوشهشا بر

جدول  .6ماتریس خوشه

دوتیابی به شد ف مطال ه ر من کس میکند .ماتریس خوشه

هدف

معیارهای اصلی

ز مقایسه د د یی خوشهشا در چارچوب واختار ووژر ماتریس

0/50

1.0

لیه (گاموز ن) حاصل میشود .بر واس ژیشنهاد واعتی

0/50

0/0

( ،)1999بر

بهدوت آید

لیه
م یارشا

صلی

شدف

بهدوت آ ردن شمیت گسبی خوشهشا در ووژر

ماتریس لیه (گاموز ن) الزم وت ماتریس خوشه

در د مه فر یند تحلیل شبکه

به وگه

محاوبه ووژر ماتریس موز ن مد

محاوبه شود که خوشهشا وتوگی آن به عنو ن عناصر کنترلی

گرر قر ر رفت .بر

در گرر رفته شوگد .به عبارت دیرر ،خوشهشا وتوگی غیر صفر

یک ز عناصر خوشهشا وتوگی ووژر ماتریس گاموز ن در برد ر

دیرر قع در آن

شمیت گسبی آن خوشه ( ز ماتریس خوشه ) باید ضرب شود.

وتون ،مورد مقایسه د د یی قر ر بریرگد تا برد ر شمیت شر یک

ووژر ماتریس موز ن بدوت آمده تصادفی /حتمالی وت .ی نی،

ز خوشهشا وتوگی بدوت آمده گهایتاً با در کنار شم ذ شتن

جمع عناصر وتوگی آن یک وت ) .)Zebardast, 2010ووژر

ووژر ماتریس لیه (گاموز ن) با خوشهشا

بدوت آ ردن ووژر ماتریس موز ن ،شر

ماتریس موز ن ین ژو شش در جد ل  7ر یه شده وت.
جدول  .7ووژر ماتریس موز ن
معیار های اصلی

هدف
نیاز

مسئولیت

مدیریت

قوانین و

رفتار

آموزشی

اجتماعی

سبز

مقررات

زیست

محیط

محیطی

سازمان

خرید

توسعه

اخالق

سبز

پایدار

زیست

Iso
14001

محیطی

زیست

0/042

0/178

0/157

0/166

0/201

0/155

0/138

0/162

0

14001Iso

معیارهای

0/052

0/129

0/163

0/102

0/184

0/168

0/080

0

0/134

0/142

0/365

0/191

0/150

0/157

0/158

0

0/178

0/203

خالق زیست
محیطی
توو ه ژاید ر

اصلی

0/040

0/165

0/155

0/216

0/096

0

0/069

0/114

0/256

خرید وبز

0/057

0/096

0/187

0/115

0

0/0232

0/118

0/092

0/074

رفتار زیست محیطی

0/037

0/043

0/055

0

0/130

0/032

0/121

0/122

0/017

0/055

0/020

0

0/102

0/129

0/146

0/140

0/182

0/145

قو گین مقرر ت
محیط زیست
مدیریت وبز

0/071

0

0/088

0/146

0/100

0/104

0/132

0/148

0/167

مسئولیت جتماعی
وازمان

0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

گیاز آموزشی

در گهایت محاوبه ووژر ماتریس حد در دوتور کار قر ر رفت.
شدف ز به حد رواگدن ووژر ماتریس موز ن ین وت که تأثیر
گسبی در ز مدت شر یک ز عناصر آن در یکدیرر حاصل شود.
ر یی ضریب شمیت شر یک ز عناصر موز ن ،آن ر به
بر

هدف

تو ن  kکه یک عدد ختیار بزرگ وت ،میرواگیم تا ینکه
شمه عناصر ووژر ماتریس شماگند شم شوگد (با شم بر بر شوگد).
ین کار با تکر ر گجام میشود .در چنین حالتی ووژر ماتریس حد
بهدوت آمده وت ).(Zebardast, 2010
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هدف
گیاز
آموزشی

جدول  .8ووژر ماتریس حد
معیار های اصلی
توو ه
خرید وبز
رفتار
ژاید ر
زیست
محیطی

خالق
زیست
محیطی

Iso
14001

0/139
0/188

0/139
0/118

0/139
0/118

0/139
0/118

0/201
0/126
0/155

0/201
0/126
0/155

0/201
0/126
0/115

0/071

0/071

0/113
0/113

0

مسئولیت
جتماعی
وازمان

مدیریت
وبز

0/139
0/188

0/139
0/118

0/139
0/118

قو گین
مقرر ت
محیط
زیست
0/139
0/118

0/139
0/118

0/201
0/126
0/155

0/201
0/126
0/115

0/201
0/126
0/115

0/201
0/126
0/155

0/201
0/126
0/115

0/201
0/126
0/115

0/071

0/071

0/071

0/071

0/071

0/071

0/071

0/133
0/133

0/113
0/133

0/113
0/133

0/113
0/133

0/113
0/113

0/113
0/113

0/113
0/113

0/113
0/113

0

0

0

0

0

0

0

0

در آخر الزم وت به تبیین مدل ت یین لویت گیازشا
آموزشی ژرد خته شود .در بتد گیازشا (د رهشا ) آموزشی ز
تجربی مرتبط وتخر ج شده ژس ز تحلیل
متون گرر
فر یندشا الزم غربال ین گیازشا آموزشی گتخاب مهم-
ترین آنشا به کمک ر ش دلفی فاز ین گیازشا آموزشی شدگد.
بدین منرور مدل فر یند تحلیل شبکه ( )ANPبر ت یین
گیازشا (د رهشا ) آموزشی به شرح شکل  1ر ئه می ردد در

14001Iso
خالق زیست
محیطی
توو ه ژاید ر
خرید وبز
رفتار زیست
محیطی
قو گین
مقرر ت محیط
زیست
مدیریت وبز
مسئولیت
جتماعی
وازمان
گیاز آموزشی

خرید

توو ه

مسئولیت

رفتار وبز

ISO

وبز

ژاید ر

جتماعی

(زیست

وازمان

محیطی)

14001

شکل .1مدل شبکه

هدف

د مه گیازشا (د رهشا) آموزشی به ترتیب لویت در جد ل 9
گشان د ده شده وت که بایستی گیازشا (د رهشا ) آموزشی
متناوب با آن بر ز ر شوگد .بر شمین واس توو ه ژاید ر به عنو ن
مهمترین موثرترین گیاز آموزشی قو گین مقرر ت محیط-
زیست به عنو ن کم ثرترین گیاز (د ره) شناخته شده وت .به
عبارت دیرر ژیشنهاد میشود به ترتیب لویت ،گیازشا (د رهشا )
آموزشی بر ز ر ردگد.

نیاز آموزشی

بر

معیارهای
اصلی

قو گین
مقرر ت
محیطزیست

ت یین گیاز آموزشی (د ره آموزشی)

١٩

خالق زیست-
محیطی

مدیریت
وبز

حسنپور و همکاران ،شناسایی و اولویتبندی نیازهای آموزشی سبز کارکنان با استفاده از ...

( )Fayyazi, 2015شمخو گی د رد بهطور که شمر وتایی ین

جدول  .9لویتبند گیازشا آموزشی (د رهشا آموزشی)
نیاز آموزشی (دوره

نرمالسازی

منحصرکننده

آموزشی)

خوشه

()limiting

نیاز آموزشی

0/0

0/0

توو ه ژاید ر

0/201

0/201

ISO 14001

0/139

0/139

0/126

0/126

.4

خالق زیستمحیطی

0/118

0/118

.5

رفتار وبز (زیست-

0/115

0/115

0/113

0/113

0.113

0.113

0/071

0/071

.1

.2
 .3خرید وبز

.6
.7

مسئولیت
وازمان

.8

که بد ن توجه شده وت .لذ ین تحقیق در ر وتا

مقرر ت

 14گیاز آموزشی شناوایی شده به کمک گرر ت  10خبره یا
کارشناس با گجام فر یند تحلیل ولسلهمر تبی دلفی فاز  8گیاز
یا د ره آموزشی به عنو ن مؤثرترین گیاز شناخته شد که بایستی در
تحقق آن گیازشا آموزشی (د رهشا ) آموزشی بر ز ر

ردگد .در د مه ین گیازشا (د رهشا) آموزشی به کمک فر یند
شده که بر واس آن به

( )ANPرتبهبند

ترتیب توو ه ژاید ر ISO14001 ،خرید وبز به عنو ن مهمترین
مؤثرترین گیازشا یا د رهشا آموزشی شناوایی شدگد که ین
مهم با یافتهشا

محیطزیست

ژو شش وید جو دین

شمکار ن )(2016

شمخو گی د رد زیر در ژو شش آگها توجه یوه

یکی ز وه لویت برتر در رتبهبند عو مل منابع گساگی وبز

ژذیرش ویاوتشا زیست محیطی در وازمان ز طرف مدیر ن

شناخته شده وت .شمچنین قو گین

بهعنو ن یک شر ع خوب میتو گد موجبات حساس گیاز مدیر ن
منابع گساگی به دغام ر یهشا

ویاوتشا

منابع گساگی با

مدیر ن بر ز ر

قر ر دشند .عال ه بر ین ژیشنهاد می ردد تفکر

مدیریت منابع گساگی وبز وت تا موجبات رتقاء ورمایه گساگی

شود .شمچنین گراشمان به مقوله محیط زیست توو ه ژاید ر

مدیریت منابع گساگی شمچنین آموزش وبز بایستی بتد جایراه

گراشی ویستمی باشد .بهتر وت شر ع ین آموزش ز گتایج

گیازونجی آموزش وبز کارکنان ت ریف شود.

خبر ان ف ال در حوزه آموزشی م تقدگد که آموزششا
بایستی بر تمامی وطوح وازمان بر ز ر شوگد که یافتهشا

ین

تحقیقات د گشراشی باشد در ژی آن ین موضوع به خاگو دهشا
زگد ی خصوصی مردم ووق د ده شود که ین مهم مشابه با
یافتهشا

ژو شش مشابه یافتهشا جابور شمکار ن ( Jabbour et al.,

 )2010وت .شمچنین آموزش وبز در صورت جر
جر

تکمیلی بر

مدیریت منابع گساگی وبز وت

وبب یجاد رزش بر
مشابه با گتایج ترزیر

شمکار ن))Teixeira et al., 2012

طر حی

د گشجویان

آموزشی

ر ئه آموزششا

وتاد ن ر میطلبد .شمچنین الزم
کوتاه مدت

میانمدت ،ر شبرد

بلندمدت به آموزش وبز د شته باشیم .عال ه بر ین بایستی به-
ر زرواگی گیازشا

(د رهشا ) آموزشی

بر ز ر

د رهشا

آموزش وبز شماشنگ کردن ین برگامهشا با وتاگد ردشا بین-

شد ف وازمان باشند بر واس صول بین لمللی

جر شوگد .ین مهم با یافتهشا

د رهشا

وت در برگامهریز شا

وت .با ین جود باید به ین موضوع توجه د شت که ین آموزش
باید در ر وتا

کو ر

حسینی ( )2011وت که توجه بیشتر

مسئوالن به بر ز ر

دروت،

ذ گف ان وازمان میشود که ین گتایج

چشم گد ز

زگد ی ر در جام ه ،وبز کنیم که ین مهم با آموزش میسر می-

موفقیت

وبز

د رهشا

آموزش وبز ر به ترتیب لویت

متناوب با آگچه که در جد ل  9ر ئه شده وت ،در دوتور کار

لویتبند گیازونجی آموزشی وبز وازمان مبتنی بر ر یکرد
که عامل تمایز وازمانشا وت ر فر شم گماید .بر

مقرر ت محیطزیست به

عنو ن کم ثرترین گیاز شناخته شد .بنابر ین ژیشنهاد میشود

ف الیتشا زیست محیطی شود .ین ژو شش به دگبال شناوایی

یکی ز ژیشگیازشا

به توو ه ژاید ر

شده آموزش ف الیتشا مدیریت منابع گساگی وبز به عنو ن

بحث و نتیجهگیری

منابع گساگی

رتقا رفتار

وبز کارکنان وت بدین منرور بر واس تحقیقات صورت رفته

تحلیل شبکه

جتماعی

قو گین

آگها با جدیدترین وتاگد ردشا بین لمللی ز جمله مو رد شستند

ر وتا

محیطی)
مدیریت وبز

آموزششا با شد ف منابع گساگی ،بهر ز بودن برگامهشا تناوب

لمللی در دوتور کار قر ر یرد.

ژو شش فیاضی
٠٠
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