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Abstract
The objective of the current study is to evaluate
training methods in order to select the appropriate
methods to promote environmental awareness and
finally to change individual behavior to protect the
environment. The methodology of this study is a
survey of a statistical group involving 260 public
sector managers and experts in Tehran. The tool
for survey consisted of a questionnaire with one
question in Multi-Choice, Single-Response Scale
to measure the interest of employees in training
methods in offices. The results of survey in the
Analytical Hierarchy Process (AHP) were
evaluated, taking into account all the factors. In
this model, after consultation with scholars in the
field of educational science with Delphi method,
the parameters of time, cost, increasing the level
of knowledge, the number of trainees, change of
behavior and interaction among trainees were
selected as the main criteria in AHP and the
grading was carried out. The results of the study
showed that workshop had the highest score with
a weight of 0.515, and the options of distance
education with a weight of 0.263 and lecture with
a weight of 0.222 being the next priorities. Also in
this study, the change in preference for any of the
criteria, priority of training methods can be
calculated with quantifying. As with the aim of
increasing the number of trainees (from 7.6% to
37.8%), distance-education has higher priority
than other options, and so with the aim of
increasing the level of knowledge (from 16.9% to
60.3%), lecture will have higher priority.

چکیده
- ارزیابی شیوهها آموزشی به منظور انتخهاب شهیوه،هدف از پژوهش حاضر
ها مناسب آموزشی در جهت ارتقاء آگاهیها محیط زیستی و نهایتاً تغییر
 پژوهشهی از نهوع، روش تحقیهق.رفتار فرد در حفظ محیط زیست میباشد
 نفر از مدیران و کارشناسان دولتی شههر260 پیمایشی و جامعه آمار شامل
 پرسشنامه با طرح یهک سهؤال در مقیهاس، ابزار نظرسنجی.تهران بوده است
تک جوابی بوده که جهت سنجش میهزان عالقهه کارکنهان در- چند گزینها
.خصوص انواع روش ها معمول آموزشی در ادارات صهورت پذیرفتهه اسهت
) بها درAHP( نتایج حاصل از نظرسنجی در فرایند تحلیهل سلسهله مراتبهی
نظر گرفتن کلیه معیارها تأثیرگذار در فرایند تصهمیمگیهر مهورد ارزیهابی
 در ایهن مهدل بها روش دلفهی و کسهب نظهر از افهراد متخصهص.قرارگرفت
 افهزایش سهطح، هزینهه، پارامترها زمهان،دانشگاهی در حوزه علوم تربیتی
 تغییر رفتار و وجود تعامهل بهین فراگیهران بهه عنهوان، تعداد فراگیران،دانش
 نتهایج تحقیهق.معیارها اصلی انتخاب و رتبهبند صهورت پذیرفتهه اسهت
 بهوده و0/515 نشان میدهد که کارگاه آموزشی دارا باالترین امتیاز با وزن
 در0/222  و سهخنرانی بها وزن0/263 گزینهها آموزش از راه دور بها وزن
 همچنین در این تحقیق با تغییر در ارجحیت.اولویتها بعد قرار گرفته اند
 اولویت روشها آموزشهی نیهز بهه صهورت کمّهی قابهل،هر یک از معیارها
 بهطور که با هدف افزایش تعداد فراگیهران (تغییهر درصهد.محاسبه میباشد
) آمهوزش از راه دور نسهبت بهه سهایر37/8  بهه7/6 وزنی معیار فراگیهران از
 به همین ترتیهب بها ههدف افهزایش.گزینهها دارا اولویت باالتر میباشد
 سهخنرانی،)60/3  بهه16/9 سطح دانش (تغییر درصد وزنهی معیهار دانهش از
.دارا اولویت باالتر خواهد گردید
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قائمی و همکاران ،ارزیابی روشهای آموزش محیط زیست بر اساس مدل AHP

مقدمه
به موازات افزایش فعالیتها انسانی و تأثیرات آنها ،مخاطرات
و پیامدها ناشی از آنها نیز افزایش یافته است .همچنان که شدت
و اهمیت تهدیدات علیه منابع زمین ،سیستمها طبیعی و جمعیهت
جهان بیشتر و آشکارتر شده است ،نیاز به آموزش گسترده و همهه-
جانبه افراد در اِزا مسئولیتی که در برابر محیط زیست دارنهد ،نیهز
محسوستر شده است ( .)Palmer, 2011بنابراین در حال حاضهر
ایجاد احساس مسئولیت در عموم مردم بهرا دسهتیابی بهه محهیط
زیستی سالم و تعهد به حفظ محیط زیست بهرا نسهلهها آینهده
امر بسیار مهم است ( .)Siahaan, 2013چنانچهه یکایهک افهراد
جامعه بهر ضهرورت حفاظهت از محهیط زیسهت آگهاهی یابنهد ،مهیتهوان
گامهایی بلند در راستا توسهعه پایهدار برداشهت (.)Elshinta, 2012
زیرا هر نوع برنامهریز  ،با چشمداشت رفع معضالت محیط زیستی،
بدون مداخله عناصهر فهرد و اجتمهاعی و بهه عبهارتی مشهارکت
شهروندان نمیتوانهد موفقیهتآمیهز باشهد (.)Hamidian, 2011
از اینرو ،آموزش محیط زیست و افزایش سطح آگاهیها عمومی،
به ویژه در کشورها در حال توسعه ،برا متوقف نمهودن حرکهت
پرشتاب نابود محیط زیست و طبیعت ،راهحلی جد و مؤثر قلمداد
میشود (.)Akomolafe, 2011
آموزش محیط زیست شامل شناسایی ارزشها و توضیح مفاهیم
به منظور ایجاد مهارتها و گرایشها مورد نیاز برا درک و
شناخت وابستگیها میان انسان ،فرهنگ و محیط زیست پیرامون
او میباشد ( .)Khorshiddoost, 2011آموزش محیطزیست یک
فرایند فعال در زمینه آگاهی ،دانش و مهارتهایی است که منجر به
درک ،تعهد ،تصمیمات آگاهانه و عملکردها سازنده برا اطمینان
از احساس مسئولیت نسبت به مسائل محیط زیستی در همه
بخشها وابسته به کره زمین و محیط زیست میشود
(.)Joker and Mirdamadi, 2010
با توجه به اینکه آموزش محیط زیست فرایند است که به
گسترش اطالعات افراد در زمینه اثرات ناشی از فعالیتها بشر بر
محیط زیست کمک میکند و این مسئله موجب ترغیب افراد به
حفظ محیط زیست و بهبود کیفی شرایط زندگی هنگام تقابل
نیازها بشر و محیط زیست میگردد ،پرداختن به آموزش
کارکنان ،به ویژه در سطوح مدیریتی و کارشناسی با برنامهریز -
ها دقیق میتواند باعث بهبود کارائی و اثربخشی در هر سازمان
شود ( .)Nasresfahani and Khanazizi, 2000بنابراین با
توجه به اهمیت و حفظ محیط زیست جا دارد تا مباحث آموزش

آموزشی در ادارات و

محیط زیست نیز به عنوان اولویتها
نهادها دولتی در نظر گرفته شود.
یکی از مراحل مهم طراحی آموزشی ،انتخاب روش آموزشی
میباشد .کارکنان سازمانی در فرایند یاگیر  ،نیازمند شیوها از
آموزشاند که فرصت شکلگیر مفاهیم و معنا یادگیر را در
اختیارشان قرار دهد ،امکان استفاده از تجربیاتشان را فراهم کند و
در نهایت عالقه به مشارکت در فرایند یادگیر را در آنها ایجاد کند
(.)Zandi and Haghighi, 2012
در کتب مهارتها و روشها آموزشی ،از الگوها مختلفی
برا آموزش بحث میشود .امروزه با ترکیب ابزارها و رسانهها
مختلفی که میتواند در آموزش مورد استفاده قرار گیرد ،دامنة این
الگوها گسترده شده است (.)Samiee et al., 2013
برا یافتن الگوها و روشهایی که میتواند در این پژوهش مد
نظر باشد ،مرور بر تجارب طرحها آموزش کارکنان ادارات به
ویژه در حوزه محیط زیست ،انجام شده است.
بر این اساس ،برخی از شیوهها آموزش محیط زیست که در
ادارات میتوانند مورد استفاده قرار گیرند عبارت از سخنرانی در
سالن اجتماعات ،تشکیل کالسها آموزشی در ادارات ،آموزش از
راه دور ،برگزار کارگاه آموزشی ،توزیع بروشور و کتابچهها
آموزشی میباشند .در شیوه سخنرانی در سالن اجتماعات ،استاد به
طور شفاهی اطالعات و مفاهیم را در عرض مدتی که ممکن است
از چند دقیقه تا یک ساعت یا بیشتر طول بکشد ،در سالن اجتماعات
ارائه میدهد .در این شیوه میتوان استاد را با عنوان پیامدهنده و
فراگیر را به عنوان پیامگیرنده تصور کرد .لذا این روش ،شیوها
است یک سویه ،برا انتقال اطالعات که معموالً فراگیران در آن
نقش غیرفعالی دارند .در روش آموزش از طریق تشکیل کالسها
آموزشی در ادارات ،فراگیران باید در کالسها حضور فعال داشته و
استاد مسئول دادن اطالعات به فراگیران و هدایت و اداره کردن
کالس و جلوگیر از مباحثاتی باشد که منجر به انحراف از موضوع
اصلی درس و روال منطقی آن میشود .در این روش استاد بعد از
چند جلسه آموزش و یاددهی ،انتظارات خود را از فراگیران با آزمون
و سنجش ارزیابی مینماید ( .)Safavi, 1995آموزش از راه دور،
رویکرد آموزشی است که محیط آن از سازماندهی منعطف و آزاد
برخودار است تا فراگیران در وضعیتها متفاوت امکان دستیابی به
یادگیر را با استفاده از راهبردها و مهندسی مناسب آموزشی داشته
باشند .آموزش از راه دور فرصت افزودها در کنار آموزشها
91

فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ،سال پنجم ،شماره اول ،بهار 1395
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 5, NO1, Spring 2016

مرور منابع نشان میدهد که تاکنون تحقیقی در خصوص
ارزیابی روشها آموزشی با در نظر گرفتن همزمان چند معیار
اندازهگیر صورت نپذیرفته است و در بیشتر تحقیقات انجام شده،
ویژگی هر روش آموزشی به صورت کیفی و به تنهایی مورد بررسی
و تحلیل قرار گرفته است که از جمله مایکل شوارتز در سال 2016
به ویژگی کارگاه آموزشی پرداخته و استراتژ کارگاه آموزشی موفق
را بیان نموده است ( .)Schwartz, 2016اِستر اسمیت و همکاران
در سال  2014در تحقیقی نگرش دانشجویان را در زمینه آموزش از
راه دور بررسی نمودهاند ( .)Smidt et al., 2014همچنین
بولینگ و همکاران در تحقیقی به ویژگی آموزش از راه دور و
تجارب یادگیر آن پرداختهاند (.)Boling et al., 2012
برخی از تحقیقات داخلی که در زمینه ویژگیها روشها
آموزشی صورت گرفته ،تحقیق گلافروز شهر و خاقانیزاده
میباشد که در خصوص آشنایی با روش تدریس سخنرانی بوده است
(.)Golafrouz Shahri and Khaghanizadeh, 2009
همچنین زند و حقیقی در کتاب راهبردها آموزش مداوم منابع انسانی
با تاکید بر کارگاه آموزشی و آموزش از راه دور به ویژگی کارگاه آموزشی و
آموزش از راه دور پرداختهاند (.)Zandi and Haghighi, 2012

رسمی است که فراگیرمحور آن بیش از معلممحور است
( .)Zandi and Haghighi, 2012کارگاه آموزشی ،مکانی است
که در آن فرایند انتقال و تولید دانش از یک طرف و یادگیر و کسب
مهارت از طرف دیگر طی دوره زمانی و از طریق مشارکت اعضاء و با
استفاده از امکانات و وسایل فراهمشده صورت میگیرد .در این مکان
گروه کوچکی از اعضاء برا چند ساعتی درباره موضوع خاص کار
میکنند (.)Zandi and Haghighi, 2012
نتیجه غائی آموزش محیط زیسهت ،ارتقهاء آگهاهیهها محهیط
زیستی به منظور تغییر رفتار فرد در راستا حفظ محهیط زیسهت
مهیباشههد ( .)CEPA-Canada, 2012از آنجهائیکههه هههدف از
آموزشی نظاممند و از پیش طراحی شده ،فراهم آوردن فرصتهها و
موقعیتهایی است که امر یادگیر را در درون یک نظهام پرورشهی
تسهیل و سرعت ببخشد ،لذا انتخاب روش آموزشی که با توجهه بهه
شرایط و امکانات موجهود اتخهاذ شهود ،مهیتوانهد نقهش مهمهی در
دستیابی به هدف فوق ایفاءمینماید (.)Weiner, 2011
از سویی هر سازمان با مجموعه تدابیر منظمی سعی دارد تا با در
نظر گرفتن معیارهایی نظیر مدت زمان دوره آموزشی ،هزینه ،منابع
و امکانات ،تحقق یادگیر و موفقیت سازمانی را فراهم آورد .لذا به
دلیل همسو و یا متضاد بودن شاخصها در برخی از موارد و وجود
افراد ذ نفع متعدد (کارکنان ،مدیران و برگزارکنندگان دوره
آموزشی) در فرایند تصمیمگیر  ،انتخاب روش آموزشی مناسب در
صورتی میتواند منجر به نتیجه مطلوب شود که روشها آموزش
بر پایه تحقیقات و اصول علمی ارزیابی شده باشد .در ارزیابی هر
موضوعی نیاز به معیار اندازهگیر یا شاخص میباشد .انتخاب
شاخصها مناسب این امکان را میدهد که مقایسه درستی بین
گزینهها به عمل آید .اما وقتی که چند یا چندین شاخص برا
ارزیابی در نظر گرفته میشوند ،کار ارزیابی پیچیده میشود و
پیچیدگی کار زمانی باال میگیرد که معیارها چند یا چندینگانه با
هم در تضاد و از جنسها مختلف باشند .در این هنگام کار
ارزیابی و مقایسه از حالت ساده تحلیلی که ذهن قادر به انجام آن
است ،خارج شده و نیاز به ابزارها تحلیل عملی در تصمیمگیر
خواهد داشت.
تحقیق حاضر در راستا دستیابی به این مهم صورت پذیرفته
است و سعی دارد با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
( 1) AHPکه یکی از گستردهترین ابزارها تصمیمگیر چند
معیاره میباشد با در نظر گرفتن همزمان چند معیار اندازهگیر  ،به
ارزیابی روشها آموزش محیط زیست بپردازد.

مواد و روشها
روش تحقیق ،پژوهشی از نوع پیمایشی و  260نفر از مدیران و
کارشناسان دولتی که در حوزهها مرتبط با مباحث و موضوعات
محیطزیستی فعالیت داشتهاند ،جامعه آمار تحقیق را تشکیل
دادهاند .ابزار نظرسنجی ،پرسشنامه بوده که با یک سؤال و در
مقیاس چند گزینها  -تک جوابی طرح گردید .این نظرسنجی
جهت سنجش میزان عالقه کارکنان در خصوص انواع روشها
معمول آموزشی در ادارات (شامل سخنرانی در سالن اجتماعات،
آموزش از راه دور ،کارگاه آموزشی ،شرکت در کالسها حضور
و آموزش از طریق کتابچهها آموزشی) به عمل آمده و برا
تعیین اینکه آیا بین فراوانیها مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار،
اختالف معنیدار وجود دارد یا خیر ،از آزمون مجذور کا (خی-
دو) نیکویی برازش استفاده شد که تجزیه و تحلیل دادهها از طریق
نرمافزار  SPSSانجام پذیرفته است .در این تحقیق:
فرضیه صفر ( :)H0بین فراوانیها مشاهده شهده و فراوانهیهها
مورد انتظار تفاوت معنیدار وجود ندارد.
 :H1بین فراوانیها مشهاهده شهده و فراوانهیهها مهورد انتظهار
تفاوت معنادار وجود دارد.
در این تحقیق پس از نتایج حاصل از نظرسنجی کارکنان به

1. Analytic Hierarchy Process
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شاخصها استفاده گردید .در این پژوهش ،از مقایسه زوجی عدد
استفاده شده و ترجیحات با استفاده از مقیاس  9نقطها طبق
جدول  1کمّی شدهاند.

منظور ارزیابی روشها آموزش محیط زیست با در نظر گرفتن
کلیه معیارها تأثیرگذار در فرایند تصمیمگیر  ،از فرایند تحلیل
سلسله مراتبی ( )AHPبه عنوان یک ابزار ارزیابی با نرم-
افزار  Expert Choiceبرا اولویتبند تمامی معیارها و

جدول  .1مقایسه ترجیحات بین دو عنصر برا مقایسهها زوجی
مقدار عددی

تعریف
ترجیح برابر

3

ترجیح متوسط

1

توضیحات
دو فعالیت مشارکت یکسانی نسبت به هدف دارند.
تجربیات و قضاوت به طور مالیم یک فعالیت را به دیگر فعالیتها ترجیح میدهد.

5

ترجیح قو

7

ترجیح خیلیقو

یک فعالیت به طور خیلیقو نسبت به دیگر فعالیتها ترجیح میدهد.

9

ترجیح بینهایت

ترجیح یک فعالیت نسبت به دیگر فعالیتها در حد حداکثر درجه ممکن است.

2 ،4 ،6 ،8

مقادیر بینابینی

برا بیان ترجیحات بین مقادیر باال است.

معکوس
مأخذ)Saaty, 2000) :

تجربیات و قضاوت به طور قو یا ویژه ،یک فعالیت را به دیگر فعالیتها ترجیح میدهد.

معکوس هر یک برا بیان مقایسات معکوس استفاده میشود.

در این راستا ،با روش دلفی و کسب نظر از  15نفهر از اسهاتید و
متخصصین (که همگی به نوعی در زمینه روشها آموزشی و ابعاد
آن در ارتبهاط بهوده و دارا دیهدگاههها کارشناسهانه مهیباشهند)،
معیارها اصلی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،انتخاب و وزندهی
بر مبنا جدول  1صورت پذیرفت .پارامترها انتخابی ،شامل مدت
زمههان دورهههها آموزشههی ،هزینههه ،افههزایش سههطح دانههش ،تعههداد
فراگیران ،تغییر رفتار و ایجاد تعامل در بین فراگیران بوده است.
نحوه پاسخ دهی به این پرسشنامه به این صورت بود که معیارها،
دو به دو با توجه به اینکه کدام مورد نسهبت بهه ههدف مهورد نظهر
(انتخاب روش آموزش محیط زیست مناسب) مهمتر است ،مقایسهه
شده و عدد بر مبنا میزان اهمیت طبق جهدول  1انتخهاب شهد
( .)Ajza Shokouhi, and Moradi, 2012در ایهن تحقیهق
روش نمرهدهی بر مبنا زیر صورت گرفته است:
 .1زمان :هر چه مدت زمان آموزش کمتر باشد ،امتیاز
بیشتر میگیرد.
 .2هزینه :هر روشی که هزینه کمتر داشته باشد ،امتیاز
بیشتر میگیرد.
 .3سطح دانش :هر چه افزایش سطح دانش در روشی
بیشتر باشد ،امتیاز بیشتر میگیرد.
 .4تعداد فراگیران :هر روشی که تعداد فراگیران بیشتر
را تحت پوشش قرار دهد ،امتیاز بیشتر میگیرد.
 .5تغییر رفتار :هر روشی که منجر به ایجاد تغییر مثبت
در رفتار و عملکرد گردد ،امتیاز بیشتر میگیرد.

 .6ایجاد تعامل :هر روشی که باعث تعامل بیشتر گردد،
امتیاز بیشتر میگیرد.
برا محاسبه وزن نسبی معیارها ،ساعتی ،چهار روش تقریبی
مجموع سطر  ،مجموع ستونی ،میانگین حسابی و میانگین هندسی
را ارائه کرده است ( .)Zebardast, 2001در این بررسی میانگین
هندسی استفاده شده است.
تحلیل حساسیت
وزن معیارها دارا بیشترین اثر در رتبهبند گزینهها میباشد.
تصمیمگیرنده باید درجه قابلیت اعتماد را برا تصمیمگیر نهایی
بداند .به دلیل وجود عدمقطعیت در مراحل مختلف تصمیمگیر
چندشاخصه ،الزم است که قبل از انتخاب گزینه نهایی تحلیل
حساسیت بر رو مسأله صورت پذیرد .بنابراین ،انجام تحلیل
حساسیت بعد از حصول رتبهبند گزینهها صورت میپذیرد .این امر
محاسبات مجدد رتبهبند گزینهها با اصالح وزن هر معیار را شامل
میگردد .با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceیک تحلیل
حساسیت کامل قابل انجام است .برا انجام این عمل در حالی که
وزن معیارها دیگر ثابت باقی مانده ،وزن یک معیار به صورت
تدریجی افزایش یا کاهش مییابد .بعد از انجام تحلیل حساسیت،
ممکن است رتبهبند گزینهها تغییر کند .تحلیل تمام تغییرات
ممکن ،توسط نرمافزار  Expert Choiceکه دارا مدول تحلیل
حساسیت قدرتمند و کاربَر دوستی است ،انجامپذیر است.
بهطور کلی ،استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبه
12
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مسههتقل ایجههاد مههیگههردد ( Mohammadi Soleimani et al.,

جا دیگر روشها تصمیمگیر چند معیاره به دالیل زیر است:
 .1در این روش ،معیارها کمّی و کیفی در تصمیمگیهر مهورد اسهتفاده
قرار میگیرد (.)Boroushaki and Malczewski, 2008
 .2روش مناسهههبی بهههرا وزندههههی معیارهههها مهههیباشهههد
(.)Dianati Deilami et al., 2011
 AHP.3به تصمیمگیرندگان کمک میکند که جنبههها بحرانهی
مسأله را به داخل یک ساختار سلسله مراتبی وارد نموده و مطابق بها
مسههأله ،سههاختار سلسههله مراتبههی انعطههافپههذیر بسههازند
( )Mahmoodzadeh et al., 2007و مسهائل تصهمیمگیهر
پیچیده را با قراردادن گزینهها در ساختار سلسله مراتبهی حهل کننهد
(.)Sepahvand, 2013
 .4هنگامی که یک مسأله تصمیمگیر به مسهائل کوچهکتهر و در
عین حال سادهتر تجزیه و ساختار سلسله مراتبی آن ایجاد شد ،آنگاه
اهمیت نسبی هر یک از معیارها در هر یک از سطوح تعیین میشود
( .)Monshizadeh et al., 2015در هر یک از این سطوح ،معیارها
بر اساس میزان اثرگذار و بر مبنا معیارها مشخص شهده در سهطوح
باالتر مقایسه میشود (.)Albayrak and Erensal, 2004
 .5در این مدل ،تعداد زیاد از معیارها میتوانند در نظر گرفته شوند
(.)Soleiman Nezhad and Zavari Rezaei, 2015
 .6مقایسه زوجی در روش  AHPبه تصمیمگیرندگان اجهازه مهی-
دهد تا وزن معیارها و یا رتبه گزینههها را از مهاتریسهها مقایسهه
زوجی استخراج کنند (.)Nur et al., 2015
 .7ساختار سلسله مراتبهی کهه از طریهق مقایسهات زوجهی قضهاوتهها

 ،)2014نسبت به تالشهایی که تمامی تصمیمات و معیارهها را بهه طهور
همزمان اولویتبند میکند ،دارا ترجیح اسهت ( Hosseini et al.,
.)2014
 .8فرایند تحلیل سلسله مراتبی که گزینهها مختلف را در تصمیم-
گیر دخالت میدهد ،امکان تحلیل حساسهیت رو معیارهها را دارا
میباشد (.)Karimi et al., 2010
انهدازه-
 .9یکی از ویژگیها مهم فرایند تحلیل سلسله مراتبهی،
گیر و کنترل سازگار ههر مهاتریس و تصهمیم اسهت ( Hosseinali
 .)and Alesheikh, 2008محهدوده قابهل قبهول ناسهازگار در ههر
سیستم به تصمیمگیرنده بستگی دارد ،اما در حالت کلهی ،اگهر ناسهازگار
تصمیم بیشتر از  0/1باشد ،بهتر است تصمیمگیرنده در قضاوتهها خهود
تجدیدنظر کند ( .)Ghodsi-pour, 2007بنابراین تنهها مهدل تصهمیم-
گیر چند معیاره است که میتواند سازگار قضاوتها تصمیمگیهران را
اندازهگیر نماید (.)Dagdeviren and Yüksel, 2008
یافتههای تحقیق
الف) گزینههای برتر روشهای آموزش محیطزیست از
دیدگاه کارکنان
جدول  2فراوانی و درصد فراوانی پاسخها انتخابی را از نتایج
نظرسنجی کارکنان دولت برا انتخاب روشها برتر آموزشی با
استفاده از نرمافزار  SPSSنشان میدهد.

جدول  .2فراوانی و درصد فراوانی مناسبترین شیوه آموزش محیط زیست (از دیدگاه کارکنان)
گزینه
سخنرانی
کالس درس
کارگاه آموزشی
آموزش از راه دور
کتابچهها آموزشی

تعداد پاسخهای انتخابی
78
29
72
61
20

نتایج بررسی آمار از طریق آزمون مجذور کا برا  260نفهر
با درجه آزاد  4و سطح معنیدار  0/005در جدول  3نشان می-
دهد که بین فراوانیها مشاهده شده و فراوانیهها مهورد انتظهار
تفاوت معنیدار وجود دارد (.)Sig>0/05

درصد پاسخهای انتخابی
30/00
11/15
27/70
23/46
7/69

بنابراین فرضیه صفر تحقیق رد شده و سه گزینهه سهخنرانی در
سالن اجتماعات ،کارگهاه آموزشهی و آمهوزش از راه دور بهه ترتیهب
بهترین شیوه آموزشی از دیدگاه کارکنان محسوب میشوند.
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جدول  .3نتیجه آزمون مجذورکا و شاخصها آن
مناسبترین شیوه آموزش محیط زیست
شیوه آموزش محیط زیست
تفاوت

تعداد مورد انتظار

تعداد مشاهدات

26

52

78

20

52

72

9

52

61

-23

52

29

-32

52

20

سخنرانی
کارگاه آموزشی

آموزش از راه دور
کالس درس
کتابچههای آموزشی

نتیجه آزمون مجذور کا
شاخصها

مقادیر شاخص

آماره Chi- Square

48/577

درجه آزاد

4

سطح معنیدار

**0/005

** دارا تفاوت معنیدار میباشد ()Sig>0/05

(سخنرانی ، 8کارگاه آموزشی 9و آموزش از راه دور ) 10به عنوان
گزینهها در سطح  3قرار گرفتهاند .در این تحقیق پس از امتیازدهی
و تشکیل ماتریس مربوطه با استفاده از نرمافزار Expert
 ،Choiceوزن بین معیارها با توجه به اهمیت معیارها در مقابل
یکدیگر نسبت به هدف اصلی یعنی انتخاب روش آموزش محیط
زیست مناسب ،محاسبه گردید.
مقایسه زوجی معیارها در جدول  4و مقایسه وزن نسبی معیارها
نسبت به هم در شکل  2نشان داده شده است .در حین مقایسه
زوجی برا هر مجموعه ،تجزیه و تحلیل سازگار نیز به وسیله
نرمافزار انجام گردید ،همانگونه که قبالً گفته شد ،این معیار باید
کمتر از  0/1باشد.

ب) ارزیابی روشهای آموزش محیط زیست بر اساس
مدل AHP
از دیدگاه مدیریتی الزم است تا مناسبترین شیوه آموزشی از میان
بهترین شیوهها آموزش محیط زیست از دیدگاه کارکنان
(سخنرانی در سالن اجتماعات ،آموزش از راه دور و برگزار کارگاه
آموزشی) انتخاب گردد .لذا در این تحقیق جهت انتخاب مناسب-
ترین شیوه آموزش محیط زیست در ادارات دولتی که یک مسأله
تصمیمگیر چندمعیاره است ،روش تحلیل سلسله مراتبی به عنوان
یک ابزار ارزیابی استفاده شد .ساختار سلسله مراتبی در شکل  1ارائه
شده است.
4
3
2
1
معیارها مورد بررسی (زمان  ،هزینه  ،افزایش سطح دانش ،
تعداد فراگیران ، 5تغییر رفتار 6و ایجاد تعامل ) 7در سطح  2و

6. Behavior
7.Interaction
)8. Lecture (Lec.
)9. Work Shop (Work. Sh.
)10. Distance Education (D. Edu.

2.Time
3. Cost
4. Knowledge
5. Number
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شکل .1ساختار سلسله مراتبی ارزیابی روشها آموزش محیط زیست (مأخذ :نویسندگان)
جدول  .4مقایسه زوجی معیارها نسبت به هم
معیارها

زمان

هزینه

سطح دانش

تعداد فراگیران

تغییر رفتار

زمان

1

0/25

0/14

0/20

0/11

1

0/33

1/00

0/14

1

4/00

هزینه
سطح دانش
Page 1 of 1
تعداد فراگیران
تغییر رفتار

1

Model Name: zandi3

ایجاد تعامل
0/20
0/33

1/00
0/20PM
11/19/2013 4:17:15
0/25
1

0/33
7/00
1

ایجاد تعامل

(نرخ ناسازگار )0008

مأخذ :نویسندگان

Priorities with respect to:
Goal: evaluation

time
.026
cost
.065
knowledge
.169
number
.076
behavior
.519
Interaction
.145
Inconsistency = 0.08
with 0 missing judgments.
شکل  .2مقایسه وزن نسبی معیارها نسبت به هم (مأخذ :نویسندگان)

هر مقایسه زوجی ،وزن نسبی هر معیار برا گزینهها مختلف از طریق
نرمافزار  Expert Choiceارزیابی گردید (جدول .)5

به منظور ارزیابی گزینهها ،ماتریس مقایسات زوجی مربوط به هر معیار
تشکیل شد و ضمن کنترل نرخ ناسازگار و اطمینان از قابل قبول بودن
93
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جدول  .5وزن نسبی گزینهها نسبت به معیارها
معیارها

سخنرانی

کارگاه آموزشی

آموزش از راه دور

زمان

0/570

0/097

0/333

هزینه

0/143

0/286

0/571

سطح دانش

0/571

0/286

0/143

تعداد فراگیران

0/258

0/105

0/637

تغییر رفتار

0/117

0/683

0/200

ایجاد تعامل

0/063

0/672

0/265

Page 1 of 1

(مأخذ:نویسندگان)

Model Name: zandi2

معیار زمان را نشان میدهد .بر این اساس ،روش سخنرانی به دلیل
اولویتPriorities
with respect
to:
باالتر نسبت به سایر گزینهها دارد.
کوتاهتر،
مدت زمان

اولویتبندی روشهای آموزش محیطزیست نسبت
به معیار زمان
شکل  3اولویتبند

روشها

Goal: evaluation
>time

آموزش محیط زیست نسبت به
Page 1 of 1

شکل  .3گزینهها روشها

Lec.
.570
Work. Sh.
.097
D. Edu.
.333
Inconsistency = 0.02
زمانwith 0 missing
judgments.
Model
zandi2
Name:معیار
نسبت به
آموزشی

روشها

11/6/2013 9:01:15 PM

Prioritiesآموزش از راه دور
withگزینه
اساس،
اینrespect
معیار هزینه را نشان میدهد .بر to:
نسبت به سایر گزینهها از هزینه کمتر evaluation
 Goal:بوده ،بنابراین
برخوردار
>cost
دارا اولویت باالتر میباشد.

اولویتبندی روشهای آموزش محیطزیست نسبت
به معیار هزینه
شکل  4اولویتبند

11/6/2013 9:00:08 PM

آموزش محیط زیست نسبت به

Lec.
.143
Work. Sh.
.286 PM
11/6/2013 9:01:37
D. Edu.
.571
Inconsistency = 0.
with 0 missing judgments.
آموزشی نسبت به معیار هزینه

Page 1 of 1

شکل  .4گزینهها روشها
Model Name:
zandi2

معیار سطح دانش را نشان میدهد .بر این اساس ،اگر هدف از
Priorities with respect to:
Goal:دانش میباشد ،گزینه سخنرانی
سطح
آموزش محیط زیست افزایش
evaluation
>knowledge
سایر گزینهها میباشد.
دارا امتیاز باالتر نسبت به

اولویتبندی روشهای آموزش محیط زیست نسبت
به معیار سطح دانش
شکل  5اولویتبند روشها

آموزش محیط زیست نسبت به

شکل  .5گزینهها روشها

Lec.
.571
Work. Sh.
.286
D. Edu.
.143
Inconsistency = 0.
دانشwith 0 missing
judgments.
آموزشی نسبت به معیار سطح
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Prioritiesبر این اساس ،آموزش از راه
نشانwithمیدهد.
 to:را
معیار تعداد فراگیران
respect
Goal:
evaluation
دور ،فراگیران بیشتر را تحت پوشش قرار داده ،بنابراین از اولویت
>number
باالتر برخوردار است.

اولویتبندی روشهای آموزش محیطزیست نسبت
به معیار تعداد فراگیران
شکل  6اولویتبند روشها

آموزش محیط زیست نسبت به

Lec.
.258
Work. Sh.
.105
11/6/2013 9:02:21 PM
Page 1 of 1
D. Edu.
.637
Inconsistency = 0.04
with 0 missing judgments.
شکل  .6گزینهها روشها آموزشی نسبت به معیار تعداد فراگیران

Model Name: zandi2

معیار تغییر رفتار را نشان میدهد .بر این اساس ،نسبت به معیار
Priorities with respect to:
آموزشی دارا باالترین امتیاز میباشد.
تغییر رفتار فراگیران ،کارگاه
Goal: evaluation

اولویتبندی روشهای آموزش محیطزیست نسبت
به معیار تغییر رفتار
شکل  7اولویتبند روشها

>behavior

آموزش محیط زیست نسبت به

Page 1 of 1

شکل  .7گزینهها روشها

Lec.
.117
Work. Sh.
.683
11/19/2013
5:08:04 PM
D. Edu.
.200
Inconsistency = 0.02
with 0 missing
judgments.
رفتار
آموزشی نسبت به معیار تغییر

Model Name: zandi3

معیار تعامل را نشان میدهد .بر این اساس ،در کارگاه آموزشی
Prioritiesبنابراین از اولویت باالتر
 withبوده،
بیشتر
فراگیران دارا تعامل
respect to:
Goal: evaluation
برخوردار است.

اولویتبندی روشهای آموزش محیطزیست نسبت
به معیار تعامل
شکل  8اولویتبند روشها آموزش محیط زیست نسبت به

>Interaction

11/19/2013 5:13:36 PM
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Lec.
.063
Work. Sh.
.672
D. Edu.
.265
Model Name: zandi3
Inconsistency = 0.03
with 0 missing judgments.
روشها آموزشی نسبت به معیار ایجاد تعامل

شکل  .8گزینهها
Synthesis:
Summary
منظور ارتقاء آگاهیها
اولویتبندی نهایی روشهای آموزش محیطزیست

محیط زیستی ،برگزار کارگاه آموزشی در
اولویت اول و آموزش از راه دور و سخنرانی در سالن اجتماعات به
شکل  9اولویتبند نهایی روشها آموزش محیطزیست را
Synthesis
with
respect
to:
Goal:
ترتیب در اولویتها بعد قرار گرفتهاند.
 evaluationبه
نشان میدهد .در این ارزیابی با در نظر گرفتن کلیه معیارها
Overall Inconsistency = .06
.222
Lec.
Work. Sh. .515
.263
D. Edu.

شکل  .9اولویتبند گزینهها نسبت به هدف کلی

اجتماعات نیز به ترتیب در اولویتها بعد قرار گرفتهاند .در
تحلیل حساسیت صورت گرفته در شکل  ،10با تغییر درصد وزنی
بین معیارها ،پایدار اولویتبند گزینهها مورد بررسی قرار می-

تحلیل حساسیت
مطابق شکل  ،9کارگاه آموزشی باالترین رتبه را نسبت به هدف
کلی بهدست آورده و آموزش از راه دور و سخنرانی در سالن
22
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درصد ،منجر به جابهجایی اولویت ردهبند میگردد ،بهطور که
سخنرانی دارا اولویت باالتر نسبت به کارگاه آموزشی خواهد
گردید.

گیرد .بهطور که با تغییر درصد وزنی معیار فراگیران از  7/6به
 37/8درصد ،اولویت فرایندها جابهجا میگردد یعنی آموزش از راه
دور دارا اولویت باالتر نسبت به کارگاه آموزشی میشود .به
همین ترتیب با تغییر درصد وزنی معیار دانش از  16/9به 60/3

شکل  .10تحلیل حساسیت کلی به هدف (مأخذ :نویسندگان)

بحث و نتیجهگیری
مهمترین ویژگی این تحقیق ،در نظر گرفتن کلیه معیارها و
شاخصها تأثیرگذار اعم از کمّی و کیفی در فرایند تصمیمگیر ِ
روشها آموزش محیط زیست بوده است که به دلیل همسو و یا
متضاد بودن شاخصها در برخی از موارد ،اولویتبند تمامی
معیارها و شاخصها با استفاده از مدل تصمیمگیر تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHPبه صورت کمّی صورت پذیرفت.
نتایج تحقیق با در نظر گرفتن کلیه معیارها نشان میدهد که
کارگاه آموزشی دارا باالترین امتیاز با وزن  0/515بوده و گزینه-
ها آموزش از راه دور با وزن  0/263و سخنرانی با وزن  0/222در
اولویتها بعد قرار گرفتهاند که نتایج آن میتواند در برنامهها
آموزش محیط زیست ضمن خدمت کارکنان مورد استفاده قرار
گیرد.
مقایسه یافتهها پژوهش با تحقیقات انجامشده قبلی نشان
میدهد که ویژگی کارگاه آموزشی ،آموزش از راه دور و روش

سخنرانی در تحقیقات انجام شده قبلی (تحقیقات مایکل شوارتز،
اِستر اسمیت و همکاران ،بولینگ و همکاران ،گلافروز شهر و
خاقانیزاده ،زند و حقیقی) با تحقیق حاضر همسو بوده است،
ولیکن وزن هر یک از این ویژگیها در تحقیقات گذشته به صورت
کمّی ارائه نشده است.
از دیگر نتایج حاصل از این تحقیق ،انجام تحلیل حساسیت
جهت انتخاب شیوهها آموزشی با اهداف متعدد میباشد .برا این
منظور ،در حالی که وزن معیارها دیگر ثابت باقی مانده ،میتوان
وزن معیار مورد نظر را بر اساس هدف آموزشی به صورت تدریجی
افزایش یا کاهش داد تا روش آموزشی مناسب انتخاب گردد.
نکته قابل ذکر این است که نتایج حاصل از روش پیشنهاد
برا تصمیمگیر را شاید نتوان کامالً دقیق و عار از خطا
دانست زیرا  AHPدارا ساختار سلسله مراتبی بوده و رابطه که
بین هدف ،معیارها و گزینهها وجود دارد خطی و یکسویه میباشد.
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.تصمیمات اتخاذ شده را افزایش خواهد داد
 هههمزمههان،در خاتمههه پیشههنهاد مههیشههود در تحقیقههات آینههده
، جنسهیت،ویژگهیهها مختلهف مخاطهب آموزشهی (نظیهر سهن
 فرهنهگ و غیهره) نیهز در ارزیهابی، طبقهة اجتمهاعی،تحصهیالت
.روشها آموزش محیط زیست مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد

در این مدل معیارها دو به دو با یکدیگر مقایسه میشوند و مقایسه
 همچنین در.معیارها در یک ساختار شبکها صورت نمیپذیرد
بخشهایی از این شیوه از نظرات افراد خبره استفاده میشود که
 با.نتایج را تا حدود به این نظرات و قضاوتها وابسته میسازد
 استفاده از مدل پیشنهاد به عنوان یک سیستم پشتیبان،این حال
 بسیار راهگشا و مفید خواهد بود و اطمینان به صحت،تصمیم
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