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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین ارتباط بین مدیریت سبز با رفتار زیستمحیطی مدیران و معاونین دوره اول متوسطه آموزش
و پرورش شهههترسهههتهان اسهههاراین در سهههال  4931بوده اسهههتو روش پژوهش از نهر ههدف راربردا و از نهر نو ،
توصیای -پیمایشی با روش همبستگی میباشدو در راستاا انجام این پژوهش ،حجم نمونه مطابق با جدول مورگان  451نار
از مدیران و معاونین تعیین شهده اسهت ره به ش ت تدادفی از سطش شترستان اساراین نمونهگیرا شدندو ابزار گر دآورا
دادهها به منهور بررسهی متییر مدیریت سهبز پرسهشهنامه محقق سهاتته شامت  8مؤلاه و براا سنجش رفتار زیستمحیطی
پرسشنامه استاندارد صالحی و صالحی عمران ( )4988با روایی و پایایی به ترتیب  0/31و  0/32است ره نشان دهنده اعتبار
و پایایی پرسشنامههاا مذرور می باشدو در انتتا دادههاا جمعآورا شده با استااده از آزمونهاا آمارا توصیای و استنباطی
شامت ضریب همبستگی پیرسون با استااده از نرم افزار  SPSSنسخه  54تجزیه و تحلیت گردیدندو یافتههاا پژوهش حاری از
ارتباط معنادار بین مدیریت سبز با رفتار زیستمحیطی در مدیران و معاونین دوره اول متوسطه شترستان اساراین با ضریب
همبسههتگی  0/431در سههطش معنادارا  32درصههد اطمینان بوده اسههتو نتاین نشههان داد ره بین شههاتی انر ا و رفتار
زیست محیطی در مدیران معاونین دوره اول متوسطه شترستان اساراین رابطه معنادارا وجود ندارد ()P <0/02و بنابراین ،با
افزایش مدیریت سهبز و تروین ابعاد آن در بین مدیران و معاونین دوره اول متوسهطه آموزش و پرورش شهترستان اساراین
میتوان به ارتقاا رفتار زیست محیطی آنان رمک رردو
واژههای کلیدی :مدیریت سبز ،رفتار زیستمحیطی ،آموزش و پرورش ،مدیران و معاونین

* پست الکترونیکی نویسنده مسؤول m.pouromran@gmail.com :
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در حفاظت از محيطزیست ،سياستگذاري در راستاي

مقدمه
مدیریت سبز مجموعهاي از مطالعات و اقدامات جامع،
هدفمند و مستمري است كه در سطوح مختلف
دستگاههاي دولتي صورت ميگيرد تا وضعيت موجود
سازمان را در جهت نيل به وضعيت دولت سبز ارتقاء و
تداوم بخشد ( ) Chen et al., 2012به عبارتي هدف مدیریت
سبز كاهش هزینه و آثار منفي زیستمحيطي ناشي از
مصرف در دستگاههاي دولتي از طریق اجراي نظام مدیریت
محيط زیستي ،تغيير الگوي مصرف ،مصرف بهينه منابع و
كاهش ضایعات و در نهایت بهبود محيطزیست است.
مدیریت سبز مجموعهاي از مطالعات و اقدامات جامع،
هدفمند و مستمري است كه در سطوح مختلف دستگاههاي
دولتي صورت مي گيرد تا وضعيت موجود سازمان را در
جهت نيل به وضعيت دولت سبز ارتقاء و تداوم بخشد
( .) Chen et al., 2012به عبارتي هدف مدیریت سبز كاهش
هزینه و آثار منفي زیستمحيطي ناشي از مصرف در
دستگاههاي دولتي از طریق اجراي نظام مدیریت محيط
زیستي ،تغيير الگوي مصرف ،مصرف بهينه منابع و كاهش
ضایعات و در نهایت بهبود محيط زیست است  .با افزایش
مسایل زیستمحيطي  1مانند بحران انرژي ،اتلاف و تخریب
منابع طبيعي و افزایش مواد زاید ناشي از توسعۀ
شهرنشيني و صنعتي ،كه ریشه در مدیریت ناپایدار و
روشهاي بهره برداري نادرست و غيرمنطقي انسان از
سرزمين دارد ،امري است كه باعث شده است تأثير رفتار
انسان بر جنبههاي مختلف محيطزیست مورد توجه قرار
گيرد (زاهدي .) 1936 ،از این نظر ،ضرورت اصلاح نگرش و
رفتار زیستمحيطي در سطوح مختلف جامعه كاملاً
محسوس است .دستيابي به چنين امري نيازمند پژوهش،
آموزش و دسترسي به اطلاعات دقيق مي باشد ،چرا كه
برنامهریزي صحيح و مدیریت زیستمحيطي و ملحوظ
داشتن این عوامل در تصميمگيريهاي توسعه ميبایست
مبتني بر اطلاعات و آگاهي از واقعيتها و توانایيها باشد
(مرتضوي .) 1993 ،یكي از شاخصههاي اساسي بينالمللي
1 - Eenvironmental
2 - Green Management
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آموزش به عنوان بعد سوم توسعه پایدار است .فرهنگسازي
در بخش محيط زیست ،یكي از اركان اساسي در امر حفظ
محيطزیست است كه در سياستگذاريهاي كلان كشور،
توجهي به این مهم نشده است (نوري.) 1931 ،
انسان براي حفظ ارزشهاي زیست محيطي باید با ایجاد
تغيير در مباني فكري و اعتقادي ،عملكرد خود را متحول
سازد (محرمي نژاد و حيدري .) 1991 ،براي این مهم،
رفتارهاي زیستمحيطي نيازمند شناخت عواملي هستند
كه بر تغيير داوطلبانه رفتار تاثيرگذار شوند و از این رو
آموزش پيرامون تعيينكنندههاي رفتار در زمينه رفتار
سازگار با طبيعت ضرورت مي باشد ( .) Doyle, 2008در
این زمينه ،هدف مدیریت سبز  ،6ساختن الگوي صحيح
فرهنگي و رفتاري زیستمحيطي است ( & Almuneef
.) Ziad, 2003
مدیریت سبز بكارگيري مؤثر و كارامد تمامي منابع مادي
و انساني براي هدایت و كنترل سازمان جهت نيل به اهداف
زیستمحيطي با سازماندهي و برنامهریزي ميباشد.
همانگونه كه ارسطو بدان اشاره ميكند مدیر باید در تمام
زمينههاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي و نظایر آن حضور
داشته باشد و سازمانها با بهرهمندي از مفاهيم و
شاخصهاي مدیریت سبز جهت نيل به وضعيت سبز كه
یكي از مصادیق آن مصرف بهينه انرژي مي باشد اهتمام
نماین د (صالحي و امام قلي .) 1931 ،هدف مدیریت سبز
كاهش هزینه و آثار منفي زیستمحيطي ناشي از مصرف
در دستگاههاي دولتي از طریق اجراي نظام مدیریت
محيط زیستي ،تغيير الگوي مصرف ،مصرف بهينه منابع و
كاهش ضایعات و در نهایت بهبود محيطزیست است.
بيتردیدي برنامه نظام مدیریت سبز براي دستگاهها و
شركتهاي دولتي یک فكر و برنامه متعالي است و تحقق
كامل آن در گرو مشاركت مجدانه همه كاركنان سازمانها
و علاقه مندان به توسعه كشور است .البته اجراي برنامه
مدیریت زیستمحيطي در سازمانها نيازمند داشتن تفكر
زیست محيطي و رغبت انجام آن توسط مدیران و كاركنان
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دستگاهها است .مدیریت سبز به عنوان یک رویكرد مدرن

انسان ميتوان بر آن غلبه كرد .براي بازسازي رفتار انسان

زیستمحيطي در سازمانها با تاكيد بر یكپارچگي،

ضروري است كه نگرش او متحول گردد ،زیرا رفتارهاي

مسؤوليت پذیري اجتماعي ،اقتصادي و زیستمحيطي در
جهان اجرا ميشود (امينزاده .) 1991 ،بـه منظور پدیدار

هماهنگ با محيطزیست مستقيماً ریشه در تفكر آدميان
دارد و نگرش افراد به محيطزیست از جمله متغيرهاي مهم

شدن رفتار زیستمحيطي ،بازنگري در روشهـا و نظـامهـاي

در خصوص پيش بيني رفتار محيطي است

( Cotrell,

آموزشي ضروري است .دولتها و سياستگذاران ميتواننـد
متولي ایجاد تغييرات و روشهـاي جدیـد در توسعه باشند

 .) 2003سيستم مدیریت رفتار زیستمحيطي مجموعهاي
از اقدامات مدیریتي است كه به سازمان این امكان را

و این امر به ایجاد ارتباطي بين دانـشآمـوزان و معلمين،
مدارس و اجتماع و نظام آموزشي و كل جامعه نياز خواهـد

ميدهد تا تأثير فعاليتهایش بر محيطزیست را شناسایي
و ارزیابي كرده و تحت كنترل درآورد و در نهایت عملكرد

داشت .از این رو توجه بـه بحث آموزش محيط زیست و به
ویژه روشهاي نوین آمـوزش و انتقـال اطلاعـات در
مراكـزآموزشـي از یـک سو و آشنایي بـا روشهاي ترویج

زیستمحيطي خود را بهبود بخشد .این سيستم ميتواند
به سازمان در برآورده كردن الزامات قانوني سازمان حفاظت
محيطزیست و همچنين صرفهجویي در مصرف مواد و

این دانش در سطح محلـي و ملـي بـراي آگاهي مردم از
سوي دیگر اهميت اساسي دارد.

انرژي كمک نماید .همچنين كنترل بيشتري روي
عملياتهاي سازمان اعمال نموده و در نتيجه منجر به
كاهش ضایعات و افزایش كارایي سازمان شود (لاهيجانيان،

مشكلات مربوط به محيط زیست و اهميت حفاظت از
محيطزیست یک مسألهي جهاني است .فرهنگ عامل

.) 1931
رفتار زیستمحيطي در برگيرنده دانش ،نگرش و آگاهي
زیست محيطي مي باشد .در بررسي نگرش زیستمحيطي،

زیست مي باشد .آموزش زیست محيطي به منظور ایجاد
یک فرهنگ عميق یعني تربيت افرادي داراي احساس

توجه به مؤلفههاي تأثيرگذار بر نگرش افراد حائز اهميت
ميباشد .یكي از عوامل تأثيرگذار ،جنسيت افراد ميباشد.
در خصوص رابطه جنسيت و نگرش زیست محيطي ،تئوري

تعهد و مهارتهاي لازم براي فعاليتهاي مختلف در جهت
ایجاد محيط زیستي سالم و پاک و تعهد به نگهداري از

اكوفمنيسم بيان مي كند كه زنان بالقوه در مقایسه با مردان
بيشتر طرفدار محيط زیست هستند (رضواني .) 1931 ،یكي

محيط براي نسلهاي آینده است .حفاظت از طبيعت و

دیگر از متغيرهاي مهم شكل دهنده نگرش زیستمحيطي
فرد پایگاه اقتصادي – اجتماعي است .بدین صورت كه

چارچوب نظری

اصلي و به معناي موتور توسعه پایدار و حفاظت از محيط

مسؤوليت نسبت به محيط زیست و داراي دانش ،انگيزه،

احترام به مح يط زیست ،در كشور ایران با داشتن فرهنگي
كهن سابقهاي دیرینه دارد (نبي پور و همكاران.) 1939 ،
روانشناسي محيط  1به عنوان شاخهاي از روانشناسي
اجتماعي به مسایلي نظير تأثير محيط فيزیكي ،آلودگي
هوا ،سرو صدا ،ازدحام و غيره ميپردازد (.) Marcoux, 2006
نگاه به نگرانيهاي زیستمحيطي از افقهاي فرهنگي،
دگرگوني نگرشها ،هنجارها و بهویژه رفتارهاي پيرامون
مسأله را مي طلبد .مخاطرات زیستمحيطي نتيجه مداخله
انسان است كه تنها از طریق تغيير تلقيها و رفتارهاي

طبقه اجتماعي مربوط به خانواده افراد با نگرش آنها رابطه
دارد .نتایج پژوهشهاي تامپسون و ستينگر  ) 1391 ( 6و
اسكات و ویلتز  ) 1331 (9تأیيدي بر این امر بوده و رابطه
مثبتي بين درآمد و رفتار مثبت محيطي نشان داده است.
نگرش به محيط ریشه در سيستم ارزشي افراد دارد و اگر
ارزشهاي شخص مبتني بر ارزشهاي فرامادي باشد،
نگرش زیستمحيطي در وي تقویت ميگردد .آگاهي
زیستمحيطي نيز ،از دیگر متغيرهایي است كه در
شكلگيري نگرش زیستمحيطي افراد موثر است .آگاهي

1- Environmental Psychology
2 - T hompson and of Stinger

3 - Scott and Willetts
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زیستمحيطي به عنوان یک ضرورت براي نگرش مثبت

دادهاند (.) Lee & Han, 2003اعمال مدیریت سبز ابزار

زیستمحيطي قلمداد مي شود .دانش انسان به محيط نوع

قدرتمندي براي اجراي نمودن ماده  131قانون برنامه

نگرش وي را متأثر ميسازد (.) Boztepe, 2012
مطالعات سيرز  1نشان ميدهد كه تغيير در دانش موجب

پنجم توسعه اقتصادي است كه اهميت و جایگاه ویژهاي در
دستگاههاي دولتي یافته و به عنوان یک مسؤوليت اصلي

تغيير در نگرش و تغيير در آن ،موجب تغيير در رفتار فردي

مدیریتي هر دستگاه محسوب ميشود .این امر با هدف

ميشود .پس نگرش فرد زماني قابل تغيير است كه دانش
فرد تغيير كرده باشد و این امر جز در سایه آموزش امكان

صرفه جویي ،اصلاح و بهبود فرآیندها ،اصلاح الگوي مصرف،
اش اعه فرهنگ مصرف بهينه و اعمال مدیریت زمان ميتواند

پذیر نميباشد .آنچه در این زمينه قابل تأمل است اثري
است كه نظامها و مدیران آموزشي در آموزش رفتارهاي

شاخص مناسبي براي عملكرد درحوزه اقتصاد مقاومتي نيز
باشد (فردوسي .) 1993 ،با توجه به اهميت انسان به عنوان

زیستمحيطي در كاهش این بحرانها دارند .نظام آموزش
عمومي و نقش عنصر مدیران و معاونين در فرآیند آموزش
رفتارهاي مناسب زیستمحيطي مي تواند وسيلهاي براي

هدف توسعه از یک سو و محيط زیست به عنوان بستر
فعاليت انساني از سوي دیگر ،موضوع داشتن حق محيط
زیستي سالم براي نسل فعلي و آینده موضوعيت یافت و در

تغيير دانش ،نگرش و مهارتهایي باشد كه نسل آتي ،براي
رویارویي با این بحرانها بدان نيازمند است .امروزه
رفتارهاي زیستمحيطي در ميان اولویتهاي برنامهریزي

چنين فضایي بود كه نقش آموزش به عنوان یكي از
كليديترین ابزارها در تحقق توسعه انساني مورد توجه قرار
گرفت .تا از این طریق انسانها به عنوان محورهاي توسعه

آموزشي در كشور فاقد جایگاه مناسب است .گزارش برنامه
جامع آموزش همگاني محيط زیست كشور (  ) 1991یكي
از مهمترین چالشهایي پيش روي محيطزیست در بخش

بتواند ضمن كسب توانمنديهاي جدید به ایفاي نقشي
فعال و تأثيرگذار در توسعه بپردازند ( & Gomez
.) Rodriguez, 2011

آموزش رسمي را عدم توجه به آموزشهاي رفتار زیست
محيطي معلمان ،مدیران و معاونين مدارس ذكر مينماید.
نظام آموزش عمومي و مشخصاً رفتار زیستمحيطي مدیران

اقدامات انجام شده در راستاي حفاظت از محيط زیست در
ایران اعم از آلودگي هوا ،منابع آب ،مدیریت پسماند و انرژي
بهدليل عدم وجود پایههاي فرهنگي و ریشهاي ،تأثير قابل

و معاونين در فرآیند آموزش رفتارهاي مناسب
زیستمحيطي ميتواند وسيله ي براي تغيير دانش ،نگرش

توجهي نداشته است .بدون توجه به آموزش ،هر اقدامي در
جهت حفاظت از محيط زیست ،موقتي و مقطعي است و

و مهارتهایي باشد كه نسل آتي ،براي رویارویي با این
بحرانها بدان نيازمند است (زاهدي و رحمتي.) 1993 ،

ساختن هر بنایي هر چند عظيم بدون وجود پایههاي
محكم فرهنگ حفاظت از محيط زیست ،غيرقابل اطمينان

همچنين به دليل تاثير استراتژي سازمانها بر كيفيت

خواهد بود .بنابراین ساختن ریشههاي آموزشي و فرهنگي

زندگي انسانها ،مقررات زیستمحيطي ناشي از این
نگرانيها رشد كرده است (سليمان پور عمران و همكاران،

در بستر سازمانهاي آموزشي جامعه ،ضروري مينماید .از
طرفي سازماني مانند آموزش و پرورش ،كه سازنده و پایه

 .) 1936امروزه سازمانهایي مي توانند به درستي نقش

تربيت شهروندان آینده جامعه محسوب ميگردد و تصميم

خود را ایفا كنند كه به مسؤوليتهاي اجتماعي مانند حفظ
محيطزیست را در اولویت قرار داده باشند .نظام مدیریت
محيطزیستي موجب كاهش هزینهها ميشود و نوعي توليد
ثروت است و مدیراني كه به این مسائل توجه داشته باشند

گيرندگان و مدیران آن به عنوان الگو و همچنين به عنوان
عناصري كه تصميمات آنها جامعه بزرگي را تحت تأثير
خود قرار ميدهد در درجه اول نيازمند رفتار زیستمحيطي
شامل دانش ،ارزش و نگرش و اخلاق زیستمحيطي و نهایتاً

علاوه بر این مزایا سلامت شهروندان را نيز مورد توجه قرار

مهارت زیستمحيطي مي باشند .لذا به منظور اثربخش

1 - Sears
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نمودن مدیریت سبز و رفتارهاي زیستمحيطي ،نيازمند

معناداري وجود دارد .دیكمن و بات

شناخت عواملي هستند كه بر تغيير داوطلبانه رفتار

 ) 2011نشان دادند كه بين شيوههاي مدیریت زنجيره

تأثيرگذار شوند .از اینرو پژهش حاضر در پي آن است كه
رابطه م دیریت سبز را با رفتار زیستمحيطي مدیران و

دارد.

تأمين سبز و رقابت شركت رابطه مثبت وجود
جانسون و همكاران ( ) Jansson et al., 2010نشان داند كه

معاونين آموزش و پرورش بررسي نماید.

استراتژي سبز بر معيارهاي مصرفكنندگان تاثيرگذار

نتایج فراشي و پناهگشتي (  ) 1939نشان داد كه ميانگين
نمره حاصل در پرسش نامه دانش در سه زمينه بهداشتي

ميباشد.

ایمني ،سيستمي و محيط زیستي قبل از مداخله آموزشي
 51به دست آمد كه پس از انجام مداخله به  96ارتقاء پيدا

مواد و روشها

كرد و در زمينه نگرش مدیران نيز ميانگين نمره آنها قبل
از مداخله در سه زمينه فوق الذكر  39بود كه پس از مداخله
آموزشي به  91ارتقا پيدا كرد .نتایج طباطبایيان و همكاران
(  ) 1936نشان داد كه در سال  1936با راه اندازي سيستم
نيمه مكانيزه (نرم افزار گام) مصرف كاغذ به ميزان  3درصد
نسبت به سال  93كمتر شده است ،اما با این وجود سرانه
مصرف كاغذ در مقایسه با سرانه مصرفي كاغذ در سازمان
آب و برق خوزستان بسيار بالاتر مي باشد .همچنين مصرف
آب از ابتداي سه ماه دوم سال (تير ،مرداد ،شهریور) روند
صعودي داشته است و سرانه مصرف آب براي هر نفر ،بالاتر
از سطح استاندارد سرانه براي هر نفر در جهان مي باشد .در
نهایت با ارائه راهكارهایي جهت افزایش بهرهوري همراه با
ملاحظات زیستمحيطي ميتوان به طور ميانگين 169/96
ليتر متر مكعب در مصرف آب و  121كيلو گرم در مصرف
كاغذ ،در بازه زماني یكساله كاهش داد.
كارت و همكاران ( ) Carrete et al., 2012نشان دادند كه
بين مدیریت زنجيره تأمين سبز با عملكرد عملياتي سازمان
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .چن و همكاران ( Chen

 ) et al., 2012نشان دادند كه بين نگرش مثبت با اقدام
استراتژیک مرتبط با مدیریت سبز رابطه معناداري وجود
دارد .بين شناخت از هنجارهاي ذهني با اقدام استراتژیک
مرتبط با مدیریت سبز رابطه معناداري وجود دارد.
هم چنين بين كنترل رفتاري ادراک شده با اقدام
استراتژیک مرتبط با م دیریت سبز رابطه معناداري وجود
دارد .كلمن و همكاران ( ) Coleman et al., 2011نشان
دادند كه بين عملكرد محيطي و مدیریت سبز رابطه

( Diekman & Batte,

روش پژوهش از لحـاظ هـدف كـاربردي و از لحـاظ نوع
تحقيق ،توصــيفي – پيمایشــي اســت و به لحاظ تبيين
رابطه یک تحقيق پيمایشـي از نوع همبسـتگي محســوب
مي شــود .بنابراین كليه مدیران و معاونين دوره متوســطه
شـهرستان اسفراین به تعداد  611نفر جزو جامعه آماري
تحقيق حاضر مي باشند .در این تحقيق ،روش نمونهگي ري
طبقهاي نســبي متناســب با حجم ،انتخ اب شــدند .حجم
نمونه با اسـتفاده از جدول مورگان (  163 ،) 1391نفر به
روش تصــادفي طبقهاي انتخاب شــدند .ابزار جمعآوري
اطلاعات در این پژوهش دو پرسشنامه به شرح زیر بود.
الف-پرسشنااه هیررر

سز :براي ارزیابي مدیریت

سبز در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس
شــاخصهاي مدیریت ســبز در ایران (  ) 1935با لحاظ
نمودن  9بعد و  53گویه اســتفاده شــده اســت .پایایي
پرسـشـنامه با اسـتفاده از ضریب آلفاي كرونباخ محاسبه
گردید كه براي این پرسشنامه معادل  1 /33برآورد شد كه
بيانگر پایایي قابل قبول ابزار تحقيق است.
ب -پرسشنااه رتاار یرت

هحیطی ارزیابي رفتار

زیسـت محيطي جامعه آماري در این تحقيق با استفاده از
پرسشنامه استاندارد صالحي و صالحي عمران (  ) 1999با
انـدكي تغيير و با در نظر گرفتن  51گویه انجام پذیرفت.
پایایي این پرســشــنامه نيز با اســتفاده از ضــریب آلفاي
كرانباخ معادل با  1 /31محاسبه شد كه بيانگر پایایي قابل
قبول این پرسشنامه است.
به منظور تجزیه و تحليل آماري دادههاي گردآوري شــده
در این پژوهش از دو روش آمار توصـيفي (ترسيم جدول،
رسم نمودار ،توزیع فراواني و شاخصهاي پراكندگي مانند
53
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انحراف اسـتاندارد و محاسـبه ميانگين) و آمار استنباطي

ضریب همبستگي و سطح معناداري در جدول  1نشان داده

(آزمون پيرســـو ن و رگرســـيون چنـد متغيره) با كاربرد

شده است .همانگونه كه در جدول  1آورده شده است در

نرمافزار آماري  SPSSنسخه  61استفاده شده است.

بين  3متغير مورد بررسي تنها شاخص انرژي از معناداري
برخوردار نبوده و بقيه شاخصها از سطح معناداري در

نتایج

سطح  31درصد اطمينان برخوردار بودهاند .همچنين نتایج
بررسي ضریب تعيين متغير وابسته ،ضریب رگرسيون و
ضریب بتا به ترتيب در جداول  9 ،6و  5نشان داده شده

نتایج حاصل از بررسي رفتار زیستمحيطي مدیران و
معاونين مدارس اول متوسطه شهر اسفراین به همراه

است.

جیول  -1همزتاگی بین هاغیرهای پژوهش با رتاار یرت
ضررب همزتاگی

هاغیرها

هحیطی در هیرران و هعاونین
سطح هعااداری

تعیاد

ترضی اصلی

هیررر

سز:

.496

0/001

121

ترضی اول

شاخص خرری

.414

0/001

121

ترضی دوم

شاخص کاغذ

.412

0/001

121

ترضی سوم

شاخص هوا

.262

0/001

121

ترضی چهارم

شاخص آب

.101

0/001

121

ترضی پاجم

شاخص انرژی

-.001

.914

121

ترضی شنم

شاخص پتمانی

.019

0/001

121

ترضی هفام

شاخص تیارکات

.416

0/001

121

ترضی هنام

شاخص حمل و نقل

.496

0/001

121

جیول  -2ضررب تعیین هاغیر وابتا
ضررب تعیین

ضررب همزتاگی

0/214

هاغیر وابتا

0/491

با توجه به جدول ضریب تعيين فوق كه مقدار همبستگي
برابر بـا 1 /23مي بـاشـــد ميتوان گفت كه بين دو متغير
همبسـتگي وجود دارد و مقدار ضریب تعيين نيز كه برابر

رتاار یرت هحیطی

با 1 /19مي باشد نشان ميدهد كه متغير مستقل ميتوان د
 19درصد از متغير وابسته را تبيين كنند.

جیول  -1ضررب رگرسیون
سطح هعایدار

/1111

91

a

هقیار f

31/111

هیانگین هج:ور

درج آیادی

هجموع هربعات

6311/191
51/613

6
165
162

1311/931
1112 /131
11112 /551

جیول رگرسیون

رگرسيون
نتایج
كل

1
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در جدول رگرسيون با توجه به مقدار سطح معنيدار كه

نشان ميدهد یعني مجموع متغيرهاي مستقل ميتوانند

برابر با  1 /111و كوچکتر از 1 /11است معنادار بودن را

متغير وابسته را پيش بيني كنند.

جیول  -6ضررب باا
سطح هعایدار

ضرربT

ضررب باای اساانیاردشیه

خطای انحراف هعیار

ضررب باا

1/115

6/321

-

9/615

3/111

-

1/111

1/619

1/995

1/139

1/593

شاخص خرید

1/111

2/191

1/551

1/133

1/523

شاخص كاغذ

1/111

1/196

1/511

1/121

1/515

شاخص هوا

1/111

1/196

1/511

1/199

1/531

شاخص آب

1/696

1/612

1/161

1/232

1/999

شاخص انرژي

1/111

9/931

1/931

1/153

1/131

شاخص پسماند

1/111

5/133

1/519

1/596

1/119

شاخص تداركات

1/111

1/133

1/999

1/596

1/519

شاخص حملونقل

با توجه به جدول فوق كه مقدار ضـریب بتا به دســت آمده
است ،به جز متغير شاخص انرژي سطح معنيدار متغيرهاي
مستقل دیگر كوچکتر از  1 /11مي باشد لذا ميتوان نتيجه
گرفـت كه این به غير از متغير شـــاخص انرژي ،متغيرهاي

متوسطه شهرستان اسفراین رابطه وجود دارد.
مطالعه حاضـر با هدف بررسـي رابطه بين مدیریت ســبز با
رفتار زیستمحيطي در مدیران و معاونين دوره اول متوسطه
شـهرسـتان اسفراین در سال  1935انجام گرفت .یافتههاي

مســـتقل دیگر به طور همزمان ميتوانند متغير وابســـته را
پيش بيني كنند.

پژوهش حاكي از ارتباط معنادار بين مدیریت ســبز بر رفتار
زیســت محيطي در مدیران و معاونين دوره اول متوســـطه
شـهرستان اسفراین است .نتایج فرضيه اصلي پژوهش نشان

بحث

داد كه بين مدیریت سبز و رفتار زیست محيطي در مدیران

با توجه به جدول  1در فرضيه پنجم چون ضریب همبستگي
محاسبهشده در بين دو متغير شاخص انرژي و رفتار زیست
محيطي (  ) -.113در ســـطح معنيداري ( ).392بزرگتر از
سـطح معنيداري (  ) 1 /11ميباشد ،در نتيجه فرضيه پنجم
پژوهش رد و فرضـــيه صـــفر تأیيد ميشـــود  .ولي در بقيه
فرضـيهها چون ضـریب همبسـتگي محاسبهشده در فرضيه
اصـلي و شاخصهاي (شاخص خرید ،شاخص كاغذ ،شاخص
هوا ،شــاخص آب ،شــاخص پســماند ،شــاخص تداركات و
شـــاخص حمل و نقل) با رفتار زیســـتمحيطي به ترتيب
(  ).935 ،.235 ،.133 ،.911 ،.156 ،.216 ،.212 ،.235در
سطح اطمينان  31درصد و در سطح معناداري كمتر از پنج
درصـد (  ) 1 /11است؛ درنتيجه همه فرضيه پژوهش تأ یيد و
فرضيه صفر رد ميشود  .بنابراین ميتوان گفت بين مدیریت
سـبز و رفتار زیست محيطي در مدیران و معاونين دوره اول

و معاو نين دوره اول متوســطه شــهرســتان اســفراین رابطه
معناداري وجود دارد (  ) P <1 /11یعني با افزایش مدیریت
ســبز ،رفتار زیســتمحيطي در مدیران و معاونين دوره اول
متوسطه نيز افزایش پيدا ميكند .نتایج حاصل از این فرضيه
با نتایج حاصل از تحقيقات زماني مقدم و سعيدي ( ،) 1936
فردوســـي (  ،) 1993كيســـر و همكاران (  ) 6111همســـو
مي باشـد .در بررسـي فرضيه فرعي اول در این تحقيق نتایج
نشـان داد كه بين شـاخص خرید و رفتار زیستمحيطي در
مدیران و معاونين دوره اول متوسـطه شـهرسـتان اسـفراین
رابطه معنادار وجود دارد (  .) P <1 /11خریدهاي ســازمان با
نيازها و ارائه خدمات با كيفيت در ارتباط است .با این وجود
كل چرخه محصــولات خریداري شــده باید مورد توجه قرار
گيرد .بـه علاوه مراحل مختلف عمر یک محصـــول -اعم از
توليد ،فروش ،استفاده و دفع -تماماً بر روي محيطزیست اثر
94
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دارند .لذا خرید محصـولات سبز به كاهش این اثرات منفي

آلایندهها از بوهاي سـمي خطرناكي شـامل بوي آشپزخانه،

كمک شایاني مي نماید .این محصولات طرفدار محيطزیست،

فاضـــلاب ،دود تنباكو ،مواد آلرژيزا (كپکها ،مخمرها و)...

قابل بازیافت ،غيرسـمي و فرآوري شـده اسـت و استفاده از
آنها یک ســازمان را به ســمت مصــرف كمتر انرژي و آب

لگيونلا (باكتري كه باعث این بيماري ميشـود در سـيستم
آب گرم و مخازن هدایتگر هوا رشـــد یافته و در دماي بين

پيش مي برد (جمالي و همكاران .) 1993 ،نتایج حاصــل از

 61تا  51درجه سـانتي گراد بسر مي برد) و تركيبات مواد

این فرضــيه با نتایج حاصــل از تحقيق احمدوند و نوريپور
(  ،) 1993جانســـون و همكاران (،) Jansson et al., 2010

فرار (كه در مواد پاک كننده ،مواد رنگي و حلال ،چســبها،
مواد صيقلي و تينرها) تشكيل شده است (برومند.) 1999 ،

كلمن و همكاران ( Coleman et al., 2011همســو مي باشــد.
در تفســير نتایج فرضــيه فرعي دوم ،ميتوان بيان نمود كه

نتایج حاصل از این فرضيه با نتایج حاصل از تحقيق والنر و
همكاران (  ) 6119همخواني دارد .در تفسـير نتایج فرضــيه

بين شـــاخص كـاغذ و رفتار زیســـتمحيطي در مدیران و
معاونين دوره اول متوســطه شــهرســتان اســفراین رابطه
معناداري وجوددارد (  .) P <1 /11در بين مواد مصرفي ،كاغذ

فرعي چهـارم ميتوان عنوان نمود كه بين شـــاخص آب و
رفتار زیستمحيطي در مدیران و معاونين دوره اول متوسطه
شـهرست ان اسفراین رابطه معناداري وجود دارد ( .) P <1 /11

از اهميت بيشــتري برخوردارســت ،چراكه مواد اوليه كاغذ
یعني درختان یكي از منابع مهم توليد اكســيژن بر روي كره
زمين اســت .باید توجه داشــت كه در زمينه بازیافت مواد،

با توجه به اینكه ،كشور ایران در منطقهاي قرار گرفته كه ب ا
مشــكل كمبود آب روبروســت ،بي توجهي به مصــرف آب،
ميتواند در آینده نه چندان دور ،نگرانيهاي زیادي را در پي

یكي از رایجترین و پراهميـتترین مقولـههـاي بـازیافت،
اسـتفاده مجدد از كاغذهاي باطله ميباشـد ،به عبارت دیگر
مي توان تاكيد كرد با اســتفاده مجدد از كاغذ و بازیافت آن

داشـته باشد .به همبن علت اقداماتي كه كاهش مصرف آب
در سازمان را هدف قرار دهد ،بسيار ضروري است (ملاردي و
رفوئي .) 1999 ،نتایج حاصل از این فرضيه با نتایج حاصل از

به ازاء هر تن كاغذ باطله ميتوان  15اصله درخت تنومند را
نجات داد .كاغذ بيش از یک ســوم ضــایعات ســازمانها را
تشـكيل ميدهد ،اغلب در محلهاي دفن زباله دفع شده یا

پژوهش طباطبایيان و همكاران (  ) 1936همسو نمي باشد.
در تفســير نتایج فرضــيه فرعي پنجم ميتوان گفت كه بين
شـاخص انرژي و رفتار زیستمحيطي در مدیران و معاونين

سوزانده ميشود .از نظر زیستمحيطي بازیافت كاغذ موجب
كاهش وابستگي و نياز به كاغذهاي بكر و در نهایت كاهش

دوره اول متوسطه شهرستان اسفراین رابطه معناداري وجود
ندارد (  . ) P <1 /11مصـرف انرژي به ویژه انرژيهاي فسيلي،

قطع درختان و بالارفتن فرصــت تجدید حيات عرصــههاي
جنگلي عریان شـده ميشود (مسلمي و همكاران.) 1991 ،

در بخشهـاي مختلف صـــنعتي و خانگي و تجاري ،موجب
پراكنده شـدن گازهاي سـمي و زیان آور در محيط زیسـت

نتایج حاصـل از این فرضـيه با نتایج حاصل از پژوهشهاي

ميشـــود كـه اثرات نـامطلوبي بر موجودات زنده و طبيعت

كامونر (  ،) 6119فقيهي قزویني (  ) 1991همسـو مي باشد.
در تفســير نتایج فرضــيه فرعي ســوم مي توان گفت كه بين

دارد .هر چه ميزان مصرف انرژي به شكل بيرویه بالا رود به
همان نسـبت ميزان آلودگي محيطزیست و تأثيرات مخربي

شــاخص هوا و رفتار زیســت محيطي در مدیران و معاونين

كه بر سلامتي انسانها و طبيعت دارد نيز بالا رفته و بيش از

دوره اول متوسـطه شـهرستان اسفراین رابطه معنادار وجود
دارد (  .) P <1 /11هر مـادهاي كـه وارد هوا شـــود ،خواص
فيزیكي ،شيميایي و زیستي آن را تغيير ميدهد و به چنين
هواي تغيير یـافتـه هواي آلوده گویند .بعلاوه آلودگي هواي

پيش زندگي در این محيط آلوده را دشـوار ميسازد .انتشار
آلودگي در مراحل اكتشــاف ،اســتخراه ،بهره برداري ،انتقال،
تبـدیـل ،توزیع و مصـــرف حـاملهاي مختلف انرژي باعث
آلودگي آب ،خاک ،هوا و صـــدا ميشـــود كه هر یک داراي

داخلي ،مشخصه منفي بارزي از سازمانهاست .منابع زیادي
به بدتر شــدن كيفيت هواي داخل ســازمان كمک ميكند.

اثرات خاص خود بر روي انســان و محيط زیســت ميباشــد
(قضـاوي و همكاران .) 1993 ،نتایج حاصل از این فرضيه با
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نتایج حاص ل از پژوهش جمالي و همكاران (  ) 1993صالحي

حمل و نقل است .بنابراین بهينه نمودن و بالا بردن كارایي

و كریم زاده (  ) 1993همســو نمي باشــد .در تفســير نتایج

انرژي و كاهش حجم آلایندههاي توليدي ناشـــي از كاربرد

فرضــيه فرعي شــشــم ميتوان بيان نمود كه بين شــاخص
پســماند و رفتار زیســتمحيطي در مدیران و معاونين دوره

ســـوخـت در این بخش به عنوان شـــاخصهاي مهم تحقق
مدیریت سـبز قلمداد ميشود (برومند .) 1999 ،با توجه به

اول متوسـطه شهرستان اسفراین رابطه معناداري وجود دارد

یافتههاي این تحقيق ميتوان اینگونه نتيجه گرفت كه باید

(  .) P <1 /11توسعه سریع سازمانها و ادارات ،با فقدان اصول
بهداشــتي و دفع زیربنایي ضــایعات همراه اســت .بنابراین

مدیریتي سـبز در رابطه با حفظ و بهبود محيطزیست اتخاذ
نمود و نهـاد آموزش و پرورش ميتواند در این زمينه كمک

استراتژي اجرایي و راهبردي براي به حداقل رساني زباله در
مبداء و هم چنين بازیافت ضـروري است .در واقع سازمانها،

شــایاني بنماید؛ زیرا این نهاد با انســان در ارتباط اســت و
انسانها پس از خانواده وارد این نهاد شده و ارزشهاي قابل

با مدیریت ناكارآمد و نادرست ميتوانند در محيط پيرامون
خود مقادیر زیادي پسماند جامد و مایع توليد كنند و آسيب
به محيط اطراف ،به سـيماي سـازمان آسيب خواهد رساند.

قـبول آن را مي پــذیرنــد و آموزش و پرورش ميتوانــد
ارزشهاي مطابق با مدیریت سبز و حفظ محيطزیست را به
روشهاي گوناگون از قبيل حل مســـأ له ،طوفان اندیشـــه،

نتایج حاصل از این فرضيه با نتایج حاصل از پژوهش چن و
همكاران ( ) Chen et al.,2012همســو مي باشــد .در تفســير
نتـایج فرضـــيـه فرعي هفتم ميتوان عنوان نمود كـه بين

گردش علمي را در معلمـان ،مـدیران و معـاونين همچنين
دانش آموزان كه فعالان آینده در همين نهاد و سایر نهادها و
سازمانها هستند نهادینه كرد .بنابراین ،با افزایش مدیریت

شـــاخص تـداركـات و رفتار زیســـتمحيطي در مدیران و
معاونين دوره اول متوســطه شــهرســتان اســفراین رابطه
معناداري وجود دارد (  . ) P <1 /11ســازماني كه كالاهایي با

سـبز و ترویج ابعاد آن ميتوان به رفتار زیســت محيطي در
مدیران و معاونين دوره اول متوسـطه شـهرسـتان اسـفراین
كمک كرد.

كيفيت بالا خریداري ميكند كه مدیریت و انبارداري ویژهاي
را داشته باشد .زماني كه كالایي دریافت ميشود قدم هایي
براي حفظ كيفيت آن باید برداشــته شــود .بعلاوه در مورد

منابع

موقعيت انبار ،عوامل انســـاني بســـيار مهم اســـت آموزش
كاركنان و افزایش اطلاع رسـاني آنها ،موضــوعي اســت كه
باید مورد توجه قرار گيرد .همچنين صــورت برداري مرتب از
ذخایر انبار ميتواند زیان به انبار را محدود كرده و از مصرف
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( Jansson et al.,
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Abstract
The purpose of this research is to identify the relationship between green management and
managers and assistans' bioenvironmental behaviors in junior high school of Esfrayen on
1393 – 94. This research applies descriptive scrolling and correlation sorting. Managers and
their assistants of junior high school in Esfarayen, 200 people, constitute the statistical society
of this study.Sample size was randomely chosen based on Morgan–Chart (127 out of 200). A
researcher made questioner which has 49 items is used for green management variable, and a
standard questioner of Salehi and Salehi Omran (1388) which has 41 items, is used for
bioenvironmental behavior. The reliability of the questionnaires was accepted by professors,
and Chronbakh's alpha ratio was used to estimate the consistency of the questioners.
Consistency of first questioner was 0/95 and second one was 0/97. Collected data using
descriptive statistic exams and illustrative statistics were used to study the relationship
between hypotheses of the research. Research findings indicate that there is a meaningful
relationship between green management and bioenvironmental behavior of managers and their
assistants in junior high school of Esfarayen (correlation coefficient of 0/694 and level of
meaningfullness of %5), but there is not a meaningful relationship between energy index and
bioenvironmental behavior of managers and their assistants in junior high school of
Esfarayen.Conclusion: if we increase green management and different aspects of it among
managers and their assistants of junior high school of Esfarayen, we can improve
bioenvironmental behavior.
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