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هاي موردنیاز براي اشتغال، کار شایسته، اي در تجهیز جوانان و بزرگساالن به مهارتآموزش فنی و حرفههاي نظام
هاي فنی و فضا و زمینه کنونی توسعه، آموزشکنند. در العمر نقش مهمی ایفا میکارآفرینی و یادگیري مادام

هاي خوداشتغالی دسترسی به دنیاي کار ازجمله؛ مهارتهاي موردنیاز براي توانند جوانان را به مهارتاي میحرفه
ها و تغییر شرکتتقاضاهاي مهارتی در حال خگويتوانند پاساي میهاي فنی و حرفهعالوه آموزشمجهز کند. به

هاي فنی و وري و سطح دستمزد را افزایش دهند. به عبارتی، آموزشمجامع صنعتی و صنفی را بهبود، و بهره
 دهند.ي دسترسی به دنیاي کار را کاهش میرانع محدودکننده باي مواحرفه

هاي ها براي ایجاد ظرفیتانداز موسسات و مراکز و افزایش فرصتدر چشم "پایداري"گسترش دامنه موضوع با 
هاي فنی آموزشدر  "1ESD /آموزش براي توسعه پایدار"اجراي ، آموزشی ذینفعاندیگر بیشتر در صنایع، صنوف و 

اي مدنظر قرار فنی و حرفه ابزار توانمندسازي براي تحول در موسسات و مراکز آموزش عنوانتواند بهاي میفهو حر
اي ابزاري پیشرفته براي تجهیز جوانان و هاي فنی و حرفهدرآموزش "آموزش براي توسعه پایدار"در نتیجه، گیرد. 

باشد و این می تواند شامل الزامات دانشی و می مشاغلهاي موردنیاز در دنیاي در حال تغییر بزرگساالن به مهارت
امري ضروري  "آموزش براي توسعه پایدار"از اقتصاد معمولی به اقتصاد سبز باشد. بنابراین  گذرشایستگی براي 

 و آنان را تربیت کنند. است که قرار است این الزامات را به افراد آموزش دهند يبراي موسسات و مراکز
 ،در جمهوري اسالمی" داردیاصل پنجاهم قانون اساسی که بیان مباالدستی شامل؛ قوانین و مقررات از طرفی، 

 يفهیوظ ،بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند يهازیست که نسل امروز و نسلحفاظت محیط
 جبرانرقابلیزیست یا تخریب غکه با آلودگی محیطهاي اقتصادي و غیر آنرو فعالیتشود. ازاینعمومی تلقی می

تماعی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اج" 9، بخش 38ماده و  »ممنوع است. ،آن مالزمه پیدا کند
ملزم پایدار را به حرکت به سوي توسعه  ، نیز ما"و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران: محیط زیست و منابع طبیعی

 کند.می
اقتصاد  توسعه پایدار بویژه سمتبه  گذرد نقش مهمی در کمک به تواناي میهاي فنی و حرفهآموزشدر این راستا، 

هاي فنی تر کردن آموزشعالوه نباید فراموش کرد که جذاببهد. باشداشتهمنطعف با اقلیم اي کربن و جامعه-کم
سبزسازي "با هاي سبز تنها ها از طریق ارتقاي مهارتاي براي کارآموزان، جوامع، صنوف، صنایع و بنگاهو حرفه

 شود. انجام می "2Greening TVETاي/ هاي فنی و حرفهموسسات و مراکز آموزش

اي به عنوان یک مرکز راهبردي در آموزش نیروي انسانی متخصص هاي فنی و حرفهمرکز تربیت مربی و پژوهش لذا
کتابچه  ،اي)هاي فنی و حرفهالمللی تخصصی در حوزه آموزشکز بین(مر 3UNEVOCو یکی از مراکز یونیوك/ 

                                                           
1 Education for Sustainable Development 
2 Greening  technical and vocational education and training  
3 International center for technical and vocational  education and training of the UNESCO 
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-مهارت فرهنگو ترویج  "براي توسعه پایدارآموزش "با هدف را  "ايهاي فنی و حرفهسبزسازي آموزش"راهنماي 

 آموزي سبز ترجمه و بومی سازي نموده است.

اران، مدیران و کلیه کارکنان آموزشی، ذ(مخاطب آن شامل سیاست گگرا براساس یک رویکرد کل این کتابچه
م و کامال کاربردي و بصورت فرآیند گام و به گااي) هاي فنی و حرفهپژوهشی و پشتیبانی مراکز و موسسات آموزش

 نگاشته شده است. اي با هدف سبزسازي مراکز و موسسات آموزش فنی و حرفه

) 5پنج (.2) گانه اقتصاد سبز در ایران، 10( حوزه هاي ده.1دربرگیرنده عالوه بر مقدمه  کتابچه راهنماي حاضر
براي سبزسازي موسسات و اصلی  مرحله) 4چهار (.3اي، فنی و حرفه آموزش رویکرد پایداري در مراکز و موسسات

 ايحرفه و فنیهاي آموزش سبزسازيبر  ارزیابی و نظارت چارچوب .4و در نهایت اي، فنی و حرفه آموزش مراکز
 باشد.  می

ضمن عمل به راهنماي بر اساس شرایط مرکز و موسسه آموزشی مربوطه، ، این مجموعه خوانندگانامید است 
و مرتبط با  هاي موفقها و فعالیتبه عالوه پروژه و پیشنهادات سازنده محروم نکنند و ما را از نظرات حاضر،

هاي ا نمونهاي به این مرکز اعالم نمایند ترا به صورت دورهدر مراکز و موسسات آموزشی خود انجام گرفته  سبزسازي
 با سپاس فراوان تجربیات شما استفاده کنند. نیز ازدر چاپ بعدي اضافه گردد و دیگران موفق 

 UNEVOCمرکز یونیوك/                                 

 ايهاي فنی و حرفهمرکز تربیت مربی و پژوهش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) گانه اقتصاد سبز در ایران10( حوزه هاي ده: 1بخش 

 آن يها رمجموعهیز و سبز اقتصاد یاصلحوزه  ده: 1جدول
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 فیرد یاصل حوزه یفرع يها قسمت
 ستیموج؛ ز يانرژ ن؛یزم يگرما يانرژ باد؛ يانرژ ؛يدیخورش يانرژ

  یسوخت يها لیگاز؛ پ
 1 ریدپذیتجد يانرژ

 یروزرسان به و بهبود ؛يتجار و یمسکون يها ساختمان یابیارز
 ییکارا یروزرسان به و بهبود ساختمان؛ در يانرژ زاتیتجه ییکارا
 بر ساز و ساخت سبز؛ مصالح و مواد ساختمان؛ در آب زاتیتجه

 ساختمان یطیمح ستیز یطراح و يانرژ در يرهبر اساس

 2 سبز ساختمان

 يخودروها ؛ يدیبریه و یبرق يخودروها نده؛یآ يها سوخت
 و يسفر هم يها برنامه ؛یعموم نقل و حمل ؛یشخص یکیالکترون
 نیسرنش تک حذف

 3 زیتم نقل و حمل

 يآب باران و پسماندها تیریمد يها ستمیآب؛ س افتیباز
 هی(مصرف کم آب)؛ تصف ياقطره ی) ؛ باغباني(خاکستر یرصنعتیغ

 هاطوفان تیریو مد يزیآب؛ برنامه ر
 4 آب تیریمد

 استفاده و یابیباز تیریمد ها؛ يشهردار توسط پسماند و افتیباز
 یتمام ایاح و يزکاریتم ،ییشناسا سموم؛ اصالح دوم؛ دست اقالم
 سبز يبند بسته ؛) رفعالیغ و خطرناك پسماند يدارا(  آلوده نقاط

 محصوالت شتریب ينگهدار هدف با

 5 پسماند تیریمد

 توسعه ؛یبوم يها ستگاهیز يایاح و حفظ ک؛یارگان /یآل يکشاورز
 يها جنگل جادیا و ها جنگل ایاح ؛يشهر يها پارك و بوستان

 آن شیفرسا از يریجلوگ و خاك تیتثب د؛یجد

 نیزم تیریمد
 ،ي(کشاورز

 )التیش
6 

 7 سبز يبازارها سبز یمال و يگذار هیسرما خدمات سبز؛ يبانکدار کربن؛ تجارت
 8 يگردشگر  يگردشگر دار،یپا يگردشگر توسعه
سبز به  يدر فن آور یمشاغل مرتبط با ساخت صنعت رندهیدربرگ

  يانرژ يدر خصوص بهره ور دیتول يندهایعالوه فرآ
 دیتول و ساخت
 )معدن و(صنعت 

9 

 در و اند سبز اقتصاد همراه میرمستقیغ صورت به که یمشاغل
 حوزه در آموزش و پژوهش ای مشاوره جمله از ییها تیفعال رندهیبرگ
 شود یم مربوطه کار و کسب خدمات گرید و يانرژ

 ق،یتحق خدمات
 مشاوره و آموزش

10 

 

 ايفنی و حرفه ) رویکرد پایداري در مراکز و موسسات آموزش5پنج (: 2بخش 
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1 

 

سبزسازي فضا و 
مرکز  محوطه

 آموزشی

 محوطهفضا و هدف این رویکرد مدیریت منسجم و یکپارچه 
موثر است.  مرکز آموزشی بمنظور تقویت مکانیزم هاي پایداري

این رویکرد طراحی شده تا اصول پایداري بکار گرفته شوند، 
منابع گسترش یابند و بازگشت منافع و سود اقتصادي براي 

 مرکز/سازمان/موسسه آموزشی صورت گیرد.

2 

 

سبزسازي برنامه 
اجراي درسی و 

 آموزش
 

هدف از این رویکرد، گنجاندن پایداري در درون برنامه درسی و 
مربوط به محیط  آموزش حاضر است. در این رویکرد محتوا

هاي سبز در داخل برنامه درسی و آموزش زیست و مهارت
تدریج به گنجانده می شود. در این فرایند معلمان و مربیان ب

هایی که براي ارائه محتواي مربوط به رشته ها و شیوهشایستگی
 هاي مختلف نیاز دارند مجهز می شوند.

3 

 

سبزسازي تحقیق 
 هاو پژوهش

 

هدف از این رویکرد بکارگیري و ترویج اصول پایداري در فلسفه 
استانداردهاي تحقیق است. در تحقیق، محتوا، اصول اخالقی و 

این رویکرد است که موسسات/سازمان ها می توانند در جمع 
د است آوري داده و انتشار آنها که براي جامعه آموزشی مفی

آفرینان در مراکز و موسسات داراي مشارکت داشته باشند. نقش
 درخصوص هاي عملیدرصدد یافتن کاربرد روش ،رویکرداین 

هایی براي مشکالت اصول پایداري و در عین حال یافتن راه حل
 هستند.

4 

 

 سبزسازي محیط
کار و صنوف 

 مربوطه

هاي ها و طرحمشترك برنامه يهدف از این رویکرد، تدوین و اجرا
بنگاههاي اقتصادي  پایداري موسسه از طریق همکاري با صنوف و

آموزشی  اهداف مشترك هر دو (محیط هاياست بگونه اي که 
هاي عملی کار که شود تا جایی که روش دنبال کار و صنوف) و

و همینطور سبک هاي زندگی  شوداصول پایدار در آنها رعایت می
 جامعه معرفی شوند. هنجارپایدار بعنوان مالك و 

5 

 

سبزسازي فرهنگ 
 موسسه

 

تمام ابعاد  در سازي پایداررویکرد، گنجاندن و بسترهدف از این 
زي یعنی اینکه توسعه موسسه یا سازمان است. فرهنگ سبزسا

یک  راهبردهايها و از کل برنامه اي مهم و اصلیپایدار مولفه
موسسه/سازمان است، منافع موسسه تامین می شود و در پیامدها 

 و نتایج کار موسسه قابل مشاهده است.

 
 ايفنی و حرفه ) مرحله اصلی براي سبزسازي موسسات و مراکز آموزش4هار (: چ3بخش

 درك فرآیند .1
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 اي حرفه و فنی آموزش سبزسازي براي ریزي برنامه .2

 آموزشی سازمان/مؤسسه سبزسازي طرح اجراي .3

  نتایج ارزیابی و پیشرفت بر نظارت .4

 

 درك فرایند اول :مرحله 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 روشن سازي مفهوم سبزسازي  1-1

  سبزسازي بعنوان یک فرایند مستمر
بدل سازمانی سبزسازي یک پدیده نوظهور و در حال پیشرفت است که باید به یک بخش ثابت و مستمر فرهنگ 

 –که اساساً سبزسازي را چیزي بیش از یک فرایند معرفی می کند  –راهنما  اساسی ذکر شده در این شود. اصول
 "ژن"در  مولفه مهمیک ، یا مرکز آموزشی یک موسسهمی تواند یک نقطه شروع مفید و ثمربخش باشد. سبزسازي 

مدیران، مربیان، کارشناسان، آگاهی  تمامی موارد زیر از جمله: که است و مرکز آن موسسه "DNAدي اِن اِي/ "یا 
جامعه  درموسسه  آن نقشموسسه و آن و همینطور شهرت و اعتبار  التحصیالن مهارتیفارغکارکنان، فراگیران و 

 را تحت تاثیر قرار می دهد.

تیم هاي  4-1

 مشارکت کننده

رویکرد جامع  اتخاذ 3-1

 براي موسسه

همراستا ارزیابی و  1-2

 سازي موسسه

سازي مفهوم روشن 1-1

 سبزسازي

 مستمر يفرایند•

زیست  الزاماتبراساس •
محیطی، اجتماعی و 

  ياقتصاد
رویکردهاي •

پایدارسازي در کل 
 موسسه 

 

نیازهاي اشتغال •
 منطقه 

سیاست ها و قوانین •
بخش هاي مختلف 

یا  بعنوان موانع
 هامشوق

 چشم انداز ملی•
 تعهدات بین المللی•

 

گانه جهت گنجاندن  5رویکردهاي 
 اصول پایداري در موسسات و مراکز:

سبزسازي فضا و محوطه مرکز •
 آموزشی

سبزسازي برنامه درسی و •
 آموزش

 سبزسازي محل کار و صنوف•

سبزسازي پژوهش و •
 تحقیقات

سبزسازي فرهنگ •
 موسسه/سازمان

 شرکاتحلیل •

نوان • ع ب کا  ـــر ش

موزش و  یاران آ م ه

 یادگیري

سنولیت• -وظایف و م

شده هر  هاي تبیین 

 شریک
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 سبزسازي را فرایندراهنما شود. بهمین منظور این  فهمیده براحتی اشتباه "سبزسازي"اصطالح مفهوم ممکن است 
(مترجم : حفظ  پایداري جامعبا مفهوم آنها  سازيمنطبق و  کردن راستاهمبه منظور  هامهارتدانش و انطباق 

تدریس  فراتر از آن چیزي است که خیلی "سبزسازي"مفهوم  کرده است. تعریف محیط زیست از هر لحاظ)
شامل گیرد. سبزسازي نه تنها می را دربریا یک بنگاه یک موسسه  کارهاي. سبزسازي تمام ابعاد عملیات و شودمی

مربوط  خدمات ،خرید بحث متضمن بلکه استترین اقدام  اساسیها بعنوان پسماند یامدیریت انرژي، آب و زباله 
نیز آن را اي  اجتماعی نقش فرهنگ یک موسسه و است و تامنابع انسانی مربوط به هاي  سیاستحتی و ذا غ به

  .شودشامل می 
به  - نافراد و مسئوال هاي زندگی و سبک ها ارتقاء سطح کیفی تصمیم گیري سببسبزسازي همچنین می تواند 

که منجر به حفاظت محیط زیست و پایداري منابع طبیعی  دشو -گونه بسیار مسئوالنه تر در برابر محیط زندگی 
. می شودمایه نیز بازگشت مثبت سر سببي نیز سبزسازي از لحاظ اقتصادد. شو هاي حاضر و آتی براي نسل
فرایند تغییر ایجاد یک  هاي آموزشی و تربیتی یک موسسه اتخاذ گردد منجر به در فعالیتسبزسازي زمانیکه 

 نظامند و تدریجی خواهد شد.
 چک لیست زیر می تواند کمک بکند:موسسه در سطح یک سبزسازي  یجاد و توسعها بمنظور
 دارد؟ در این موسسه وجود) ESD(توسعه پایداربراي اجراي آموزش  اندازچشم و  تصورآیا  •

 وجود دارد؟ فرایندبراي حمایت از این  کنارگذاشته ايمنابع موجود یا منابع مالی آیا  •

 هاي چنین کمپین پاسخگویی به پیام یا پتانسیلآیا شرکاي موسسه پتانسیل ایجاد یک کمپین سبزسازي  •
 هایی را دارند؟

 شایستگیآیا آن دسته از افرادي که در امر آموزش و تربیت مشارکت دارند مجهز به دانش، آگاهی و  •
 هستند؟

 می دانند؟به اندازه کافی هاي آن  آیا شرکاي خارجی در مورد موسسه و پتانسیل •

 

 موسسه تمام سطوحدر جامع  سبزسازي بعنوان یک رویکرد
آن دسته از افرادي که درگیر امر آموزش و یادگیري هستند ، سبزسازي موسسات آموزش فنی و حرفه اي فرایند

 ها و نگرش درصدد توسعه دانش، مهارت داین رویکر .می کندجامع رویکرد یک و مشارکت در  يرا دعوت به همکار
مربوطه، محل ف ویا صنصنعتی عه درجام پایدارترياجراي روشهاي عملی اصول هایی است که می تواند منتهی به 

. این رویکرد همچنین می تواند منتهی به دنکاربرد دار ها در آنجاکه دانش و مهارتشود  کار و یا دیگر موقعیتهایی
درمجموع این هاي دوستدارمحیط زیست هستند.  هاي حرفه اي شوند که منعکس کننده مهارت کسب صالحیت
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آنها تبدیل به اعضاي فعال سبب می شود هایی را در افراد ایجاد می کند که  توانمنديها و  رویکرد قابلیت
شایسته و مستمر (مادام  کارمی توانند که  شوند آب و هوا منعطف نسبت به تغییرات و جوامع اقتصادهاي سبز

 .العمر) داشته باشند
مرور زمان می ه ، فرایندي است که بو حرفه اي آموزش فنی سیستم در (ESD)اجراي آموزش براي توسعه پایدار

 يبطور موثر تواند پیشرفت کند و همانطور که موسسه با اجراي این فرایند پیش می رود، اشکاالت کار بمرور
فرایند نیز آثار مثبتی از خود  ایندر طی بلکه خوبی داشته باشد تنها پایان کار و نتیجه نهایی نه برطرف شود و 

هاي انجام شده  به عقب برگشت و بررسی کرد که آیا تالشگذارد. در عین حال این امکان وجود دارد که  يابج
 نمود.  یجادنتایج مورد نظر را دربرداشته یا خیر و در صورت لزوم تغییرات الزم را ا

 
 :موارد ذیل را در نظر گرفتباید آموزش سبزسازي در

باشد بلکه باید بعنوان یک فرایند در نظر نبرنامه یا موسسه  رسیدن به براي) دفعتی(یک باره  حرکتیک  •
یا  DNAدي ان اِي/"که می توان آن را  – نماید رسوخموسسه فرهنگ  روندر د ستیگرفته شود که بای

مورد و مورد نظارت و درطی زمان و صنف مربوطه برسد به اطالع جامعه که باید  –نامید  "موسسهژن 
 .گیردقرار ارزیابی 

هاي  و فرصت ي به روزنیازهاهماهنگ با بلکه  "هدف یا مقصد"یک  آموزش سبزسازي نه فقط بعنوان •
یک فرایند روبه رشد و در حال پیشرفت بعنوان  ،جدید در درون یک موسسه یا درون جامعه و دنیاي کار

 در نظر گرفته شود.

هاي  بلکه یک فرایند در حال پیشرفت است که به سیستم نباشد موفقیت یا پیشرفت الحاقی و اضافییک  •
اصلی بخش مهم از چارچوب یک عنوان ببه عبارت دیگر سبزسازي باید . وارد شده است آموزش و تربیت

پس از تحقق دیگر به فراموشی یک موفقیت یک باره که  ه در نظر گرفته شود نهکارها و عملیات موسس
 وان آن را براحتی کنار گذاشت.بت وسپرده شود 

 اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطیابعاد : یکل براساس الزاماتآموزش سبزسازي 
شامل  توسعه پایدار ی،کل، اما زمانی که هدف استگسترده  بسیار "سبزسازي"اصطالح شمول معنایی گرچه 

و خطرات  تهدیدهابعنوان مثال  باشد این مفهوم ممکن استدي، اجتماعی و زیست محیطی اقتصاپایداري 
تغییرات جمعیتی  نیز از موضوعات پایداري هستند.مذهبی قومی و ثبات اجتماعی مثل تعصبات  ناشی از عدم

ند. هستپایداري نیز از موضوعات مثل بازنشستگی نیروي کار مسن، افزایش جمیعت جوانان و الگوهاي بیکاري 
و محیط  هاي اقتصادي روي پایداري تاثیر دارند. فعالیتتبعیض موضوعات عدالت اجتماعی، نژادپرستی و 



10 
 

و  انرژي هاي پربازدهتجدیدپذیر و هاي انرژي  حفظو خدمات، مدیریت و زیستی مثل تولید و مصرف کاال 
اصطالح به شمار می روند. در حالیکه زمینه در این پایداري نیز از جمله مالحظات مهم  هاي حافظ تکنولوژي

بسیار مهم است که توجه داشته باشیم که یونسکو و سازمان  گذاشتهمعنی این واژه تاثیر بر روي  "اقتصاد سبز"
در بافتها و موقعیتهاي خیلی بزرگتر و گسترده تر استفاده کرده  "سبزسازي دنیاي کار "ملل خود از عبارت 

 .ي آموزش فنی و حرفه اي باید انجام شوداست که سبزسازي نیازهادر این دیدگاه  است.
 

 موسسه تمام سطوحبعنوان یک رویکرد چند وجهی در سبزسازي 
 5در آموزش فنی و حرفه اي براساس  (ESD)توسعه پایدار برايموسسه براي اجراي آموزش  جامعرویکرد 
در آموزش فنی و حرفه اي  از آنجایی که سیستمهاي برد.پایداري را پیش می برنامه استوار است که  رویکرد

خصوصی و  ،(اعم از دولتیمختلف مختلف در بخش هاي و با شیوه هاي  استتوسعه رشد و مراحل مختلف 
خیلی متفاوت باشد. با موسسه دیگر  موسسه یک، ممکن است اجراي و کشورهاي مختلف ارائه می شوند ...)

برخی  ها را در موسسه انجام دهد.دبتواند تمام این رویکرتوانایی یک موسسه خیلی باید باال باشد که بنابراین 
هاي آموزشی بکار گرفت. به این ترتیب از این راهنما  موقعیت و را نمی توان در همه مراکز هاکردیرو 5از این 

و نه  –و از چند تا از رویکردها بصورت گزینه اي  مهم استفاده کرد کلیدي ورویکردهاي می توان براي درك 
 .ستفاده نمودا آموزش فنی و حرفه اي براي سبزسازي -تمام آنها 

 

 (با سیاستها و برنامه هاي ملی و بخشی و..)موسسهراستا کردن ارزیابی و هم 1 –2
. بسیار داردقرار گسترده اي بلکه در یک بافت و متن خیلی  داردیک موسسه آموزش فنی و حرفه اي در خال قرار ن

این . دنخوبی درك شوه بهاي حاکم بر جو موسسه  و همینطور سیاستموسسه یک فعلی مهم است که تعهدات 
بر روي  آً تمامو نیز مسائل مالی بین المللی، ملی، ایالتی (استانی) تا محلی و منطقه اي سیاستهاي سیاستها اعم از 
از فراگیران  انتظاراتاشتغال محلی و  هاي اولویتبت به آگاهی نس - 1د. نتاثیر می گذارموسسه اجراي تعهدات 

 منظور از بخشها، بخشهايملی بخشهاي مختلف ( مقرراتآگاهی و دانش نسبت به  - 2 است،ضرورت دوره ها یک 
زیست محیطی که استفاده از  مقررات ملی مثل و نیمه دولتی و غیره است و منظور از مقرراتدولتی، خصوصی 

هاي استراتژیک ملی چشم اندازو آگاهی نسبت به همینطور دانش  - 3 ، )مواد کاهنده الیه اوزن را ممنوع می کند
اطالع از تعهدات بین المللی  - 4) و 2030(مثل استراتژیهاي رشد سبز یا هدف ملی تربیت نیروي کار ماهر تا سال 

 هستند.الزم و ضروري و همه (بعنوان مثل توافق کشور با یک پروتکل زیست محیطی بین المللی) همه 
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 دستور کاربا  موسسه (راهبردهاي)هاي استراتژي یی نزدیکاراست هم 6و  5 یادداشتهايهاي ارائه شده در  مثال
 را نشان می دهد. ).. غیردولتی اعم از خصوصی، دولتی وهاي مختلف  سیاست ملی و بخشی (منظور بخش

اولین شی) می تواند بعنوان یا بخملی (دستور کار در درون  موسسهیک  سبزسازي نواقدامات و طرحهاي  قرار دادن
  باشد. دستور کاراین حمایت از موسسه براي هاي  ها و قابلیت گام براي ارزیابی ظرفیت

 

 :کارایی دارندارزیابی اولیه بسیار در سئواالت زیر 

آموزش و  روي خصوصی....) هاي مختلف اعم از دولتی،(بخش یهاي بخش اهداف ملی و سیاستتاثیر 

 ها، محیط زیست، اقتصاد توسعه مهارت

 هایی وجود دارد؟ چه سیاست •

 اگر سیاستهایی وجود دارد:
 ها لحاظ شده اند؟ ی از توسعه پایدار در سیاستو جنبه های چه ابعاد •

توسعه آموزش و مهارتها یا در طرح کلیِ تحقق اهداف (آموزش فنی و حرفه اي) در درون  TVETجایگاه  •
 ؟چیستاقتصادي، زیست محیطی و آموزشی  جامعِ دستور کار درون 

 
 سواالت مهم عبارتند از : دستور کار سیاست آن موسسات وموسسات  بین ر کمک به ایجاد ارتباطمنظوه ب
 کدام است؟ کنونی موسسه هدف •

 دنبال می کند؟آیا این هدف، مقاصد خاصی را در زمینه پایداري  •

یک برنامه  نظیمعلیه کمک به ت در جهت/ موسسه (SWOT)دیدهاي هها و ت نقاط ضعف و قوت ، فرصت •
(آموزش براي توسعه پایدار)  ESDبراي اجراي  (تلفیقی از اقتصادي، زیست محیطی و آموزشی)جامع 

 کدامند؟

 
 روشنی مشخص شده باشند:و نقشها و وظایف بالقوه به چشم انداز موسسه درصورتیکه 

 ایتهاي جدیدي را می توان دنبال کرد؟غچه اهداف یا  •

 رویکرد سازمانی مورد نیاز است؟یک تا چه میزان،  •

براي سبزسازي روشن شد، آنوقت می  موسسهمشخص شد و انتخاب یک رویکرد مناسب  هاآنکه ارتباط  زمانی
سبزسازي جامع یا بجاي  شود انجامفنی و حرفه اي ي هایا باید سبزسازي جامع آموزش آتوان تصمیم گرفت که 

هاي تدریجی براي  تر قابل مدیریت خرد شوند و با اجراي آنها گام به پروژه هاي کوچک مجزایک رویکرد و کامل 
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عمدتاً به برنامه استراتژیک موجود فنی و حرفه اي  هايآموزش جامعسبزسازي  برداشته شود.شکالت خاص حل م
 را منعکس کند.  موسسهخوب  سازيسبز خوب مورد بررسی قرار داد تا اهداف آن را بستگی دارد که بتوان 

 

 موسسه /در سازماناتخاذ یک رویکرد جامع  3-1

آموزش فنی و  و مراکز یداري را می توان از طریق موسساترویکرد وجود دارد که از طریق آنها امر پا )5پنج (
از تمام و رویکرد شروع نمود ( 5دنبال کرد. شاید الزم باشد در ابتدا با اتخاذ چند رویکرد از میان این اي حرفه

ها رسیدگی کرد (هرچند این امر به وضعیت رویکردها در آن واحد استفاده نشود) تا بهتر بتوان به ضروریات و اولویت
استفاده  رویکردهاي بیشترياز ، موسسهو بتدریج بسته به میزان امکانات و منابع موجود موسسه بستگی دارد) 

 نمود.

 ویکرد پایداري در موسسات آموزش فنی و حرفه اي ر پنج

و شرایطی که منتهی به اتخاذ آنها در یک آموزش فنی و حرفه اي رویکردهاي مهم پیگیري پایداري در موسسات 
هایی از ابزار و  مورد بحث قرار گرفته است. براي هر یک از این رویکردها مثالمحیط خاص می شود در متن زیر 

بسته به شرایط خود تصمیم بگیرد از کدام استفاده  سازمان می تواند /وسایل الزم نیز آورده شده که البته موسسه
 .کند و از کدام استفاده نکند

 مرکز آموزشی  محوطهفضا و : سبزسازي  1رویکرد پایداري 

  پایداريعملیاتی هاي  تقویت مکانیزمبمنظور مرکز آموزشی  محوطهفضا و هدف: مدیریت 
هاي ها، روشزمین، هاساختمان مثل –آموزشی مرکزفیزیکی  ظاهربه طیف وسیعی از  "مرکز آموزشی محوطه"واژه 

اغلب کاهش هزینه هاي مربوط به مصرف منابعی مثل انرژي،  صلیاشاره دارد. اهداف ا سرویسهاو نگهداري و  تعمیر
جویی ها اي آن مرکز آموزشی است. سپس از منابع صرفهگازهاي گلخانه و کاهش و مدیریت بهینه پسماندهاآب و 

 شود.هاي مربوط به سبزسازي عمومی استفاده میبرنامهاجراي اغلب براي تامین بودجه براي 
بهره وري کل، هزینه هاي اداره  کهاست موسسه به گونه اي ها و اهداف عملیات  اتخاذ روشتلزم این روند مس

هیالت و تجهیزات ست ساختن منطبق. این صرفه جویی ها را می توان از طریق یابد(مرکز آموزشی) بهبود /موسسه
بازده و راندمان انرژي یا از طریق ارتقاء شرایط زیست محیطی در قانون کار) یا با استانداردهاي جدید ساختمان (

  مرکز آموزشی در حین کاهش مصرف آب انجام داد. محوطهفضا و و زیباسازي محیط اطراف 
دیگر مثل غذا، حمل و نقل و تدارکات معموالً بعنوان کارهاي خدماتی و نگهداري آنها، تعمیر عالوه بر ساختمانها و 

به معنی تبدیل  محوطهفضا و در نظر گرفته می شود. سبزسازي  محوطهفضا و ننده سبزسازي هاي تکمیل ک بخش
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یندهاي آموزش و یادگیري و بهبود با کیفیت هواي خوب جهت تسهیل فرآ آن به یک مکان بهتر براي کار و زندگی
و گروه  مکانی ایمن تر براي اعضاء جامعهبه  محوطهفضا و نتایج و پیامدهاي آموزش است. سبزسازي یعنی تبدیل 

 محوطهفضا و و یا تبدیل آن به مکانی قابل دسترس تر براي فراگیران کم توان (با معلولیت). سبزسازي  مربوطه
 وان آن را بعنوان الگو براي یک زندگی پایدار و یک آزمایشگاه براي ایده ها، مهارتیعنی ایجاد یک موسسه که بت

یعنی مکانی که شرایط ایمن، سالم  محوطهفضا و د. سبزسازي کرها و نوآوریهاي مختلف براي توسعه پایدار معرفی 
هایی که به کسب  ها و نگرش سب دانش، مهارتکهاي فنی و  و پایدار وجود دارد که فرصت یادگیري مهارت

از هر گروه و طبقه اجتماعی، با هر اعتقاد مذهبی و هر  -هاي رسمی منتهی می شود را براي فراگیران  صالحیت
و به آنها کمک می کند که به کار (شغل) پایدار و سبک و شیوه زندگی پایدار نایل  دفراهم می ساز –جنسیتی 

 آیند.
 

 پیامدهانتایج و 
، فرایندهاي یادگیري و ساختارهاي سازمانیخدمات، فلسفه و  ها مثل قسمتتمام  اصول پایداري در •

 و مکان فیزیکی بکار گرفته می شود.آموزش 

 از منابع در جهت حمایت از یک جنبش سبز سازمانی استفاده می شود. •

سهیالت موسسه آموزشی از طریق صرفه جویی در هزینه ها، ت/بازگشت سرمایه و سود و منافع براي سازمان •
 و امکانات و تجهیزات بهبود یافته و از طریق توسعه سازمانی 

 ابزار مفید 

عد فیزیکی : ابزار اندازه گیري و سنجش راندمان و بهره وري آب و انرژي، آثار کربن، صرفه جوییهاي آن، بُ •
دورریزها و زباله ها، هاي مدیریت  دستورالعملهاي دورریزهاي (زباله ها) غذا و خوراکی ها، دستورالعمل

 هاي حمل و نقل و تدارکات، قوانین ساختمان دستورالعمل

  محوطهفضا و هاي پایداري  عد غیرفیزیکی : دستورالعملبُ •

 

 : سبزسازي آموزش و برنامه درسی 2رویکرد پایداري 

 پایداري در آموزش و برنامه درسیاصول هدف : گنجاندن 

یاد می گیرند آنچه که فراگیران چه در محل آموزش و چه در محل کار به توجه ، محوطهفضا و عالوه بر سبزسازي 
ذهن و فکر از طریق شناسایی نیازهاي مهارتی کوتاه مدت و شناسایی  "سبزسازي"بسیار مهم و حیاتی است. 

بر همین  ، تسهیل می شود.کند آماده می تغییراتی که فراگیران را براي ایفاي نقش در یک اقتصاد سبز و پویا
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محتوا و آموزش مرتبط می باشد بگونه اي که دانش و مهارتهاي ارائه شده بتوانند  اساس این رویکرد مستلزم اتخاذ
بازار کار را برآورده سازند. این رویکرد همچنین مستلزم آن است  فعلیها و ساختارهاي  نیازهاي مشاغل، تکنولوژي

وزش و پیامد هاي آن سبب فراگیري مهارتهاي عملی اي شوند که بتوان از آنها در اجرا و انجام مشاغل که فرایند آم
 به شیوه اي پایدار تر استفاده کرد یا بتوانند مفاهیم جدیدي را براي سبزسازي مشاغل معرفی نمایند.

در هر رشته یک فرصت براي کمک به درك عمیق پایداري و اهمیت آن براي آینده وجود دارد. سبزسازي برنامه 
مهارتی پیامدهاي درسی نباید تنها به موضوعات زیست محیطی محدود شود بلکه باید به ابعاد اقتصادي، اجتماعی و 

از طریق راهنماي شغلی و توسعه را می توان ري فراگیران در یادگیري و آموزش پایداپیشرفت آنها نیز بپردازد. 
 .باشند با نیاز بازار کار و اقتصاد راستاهممهارتها هرچه بیشتر کرد تا  تضمینبرنامه هاي ارتقاء مهارت 

 چشمگیري گسترش یافته است.در طی زمان بطور  آورده شود (در نظر گرفته شود)در برنامه درسی باید آنچه که 
است که عبارتست از : مجموعه اي از صالحیتها و قابلیتهایی  آوردهبرنامه درسی را  از تعریف یونسکو راهنما این

تحت تاثیر  عنوان مثال دانش، مهارتها و نگرشهایی کهه که بصورت سیستماتیک و آگاهانه در یک جا جمع شدند (ب
آموزشی سازمان یافته در محیطهاي رسمی و نیمه ) که فراگیران باید آنها را از طریق تجربیات هستندها  ارزش

که این نشان می دهد  دندرستی در جهت پیامدها و نتایج، اهداف و محتواي پایداري باشه ببگیرند تا  رسمی فرا
یک برنامه سازمان یافته و موثر از مطالعات تئوري و عملی است. تکمیل موفقیت آمیز آن به تحقق اهداف آموزشی 

 هداف توسعه پایدار منتهی می شود.همراستا با ا
پایداري  ي عملیشیوه هاو مفاهیم سبزسازي برنامه درسی و آموزش یعنی منطبق ساختن رشته هاي آموزشی با 

 براي جوانان و بزرگساالن در محیطمی غیررسمی یا نیمه رسو ی آموزش فنی و حرفه اي رسمی سدر برنامه در
(حرکت به سمت سبزگذارهاي و مشارکت در هاي عملی در کسب مهارت منظور توانمند سازي آنهاه هاي کار ب

 .سبزسازي امور)
 

 و نتایج  پیامدها

هاي سبز بخشی از آموزش و برنامه درسی  مطالب و محتواي مربوط به محیط زیست و توسعه مهارت •
 (بالنده) است.در حال تکامل آموزش فنی و حرفه اي 

با اعتماد به نفس کافی  و توانمند ،داده می شود تا به افرادي باصالحیتهایی  به معلمان و مربیان آموزش •
تخصصی خود را به فراگیران  ي رشته هايها فنون و مهارت ،مفاهیم پایداريتبدیل شوند که در کنار 

 .منتقل نمایند
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بازار کار مجهز هاي ارزشمند در دنیاي کار و منطبق با نیازهاي  ها و صالحیت فراگیران به دانش، مهارت •
 .می شوند

فراگیران بدرستی و بخوبی در زمینه فرایند رو به رشد یادگیري و آموزش پایداري هدایت و راهنمایی می  •
 .شوند

 

 ابزار مفید و سودمند

چارچوب برنامه درسی هاي ملی و منطقه اي، استانداردهاي مشاغل، استانداردهاي آموزشی، آنالیز نیازهاي  •
، (ESD)توسعه پایدار براي آموزش جامع قاضا براي مهارتهاي سبز، چارچوبهاي آموزشی، آنالیز ت

 استانداردهاي صالحیت مربی 

 

 هاو پژوهش : سبزسازي تحقیق 3رویکرد پایداري 

 و استانداردهاي تحقیق  اصول اخالقیهدف : استفاده و بکارگیري پایداري در فلسفه، محتوا ، 

، سبزسازي تحقیق در کنار بررسی مفاهیم، است مولفه کامل از فرهنگ سازمانییک  تحقیق و پژوهش هاسبزسازي 
فراگیران کار هاي مختلف در زمینه نحوه مدیریت بهتر سبزسازي عملیات کارها، محصوالت، نتایج  اعتقادات و تئوري

یان و هم فراگیران . این کار هم مرباست  ي ناپایدار مصرف و تولیداتصحیح الگوه مربوطه وصنوف دانش آموزان //
یا خیر. انجامد می هاي عملی براي مشکالت به کشف راه حلبه تحقیق تشویق می کند فارغ از اینکه تحقیق آنها را 

صنف مربوطه جامعه و تحقیق مستلزم جمع آوري سیستماتیک (نظامند) داده است که می تواند فراگیران مربیان و 
در دسترسی به داده و اطالعات صحیح بازار کار در مورد  – 2رسیدن به آنچه که می خواهند باشند  – 1را در 

که این امر سبب هرچه بهتر شدن تصمیم  ا کمک کندمهارتهاي موجود و تغییرات و تحوالت احتمالی در مهارته
گیریها و هدایت فراگیران به سمت یک زندگی و شغل مناسب شود. جدا از شناسایی موضوعات تحقیق موضوعاتی 
مثل اصول علم اخالق و مالحظات روند انجام تحقیق و مشخص کردن منابع مناسب اطالعات نیز جزئی از این 

 فرایند است. 
 

 پیامدها و نتایج 

موسسه / سازمان اصول و برنامه هاي پایداري را براساس داده هاي تحقیق اجرا می کند و آنها را  •
 منتشر می سازد.
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موسسه / سازمان پویشگرانه در جمع آوري داده و اطالعات بازار کار که براي دانش آموزان، فارغ  •
 مشارکت دارد.التحصیالن و جامعه صنفی در حال فراگیري مفید است، 

مربیان و فراگیران در انجام پروژه هایی که در مورد کاربردهاي اجراي پایداري تحقیق می کنند و  •
 یافتن راه حل مسایل و مشکالت با یکدیگر همکاري می کنند .

موسسه / سازمان استانداردهاي علم اخالق در تحقیق را بعنوان بخشی از اجراي فرایندهاي تحقیق  •
 یت می کند.مسئوالنه رعا

 ابزار مفید 

 هاي پایداري را دربردارند ها و راهنماهاي تحقیق که اصول و ویژگی دستورالعمل •

 آنالیز و روند بازار کار •

 تحقیق آکادمیک یا تحقیقات خاص •

 

 صنفی  صنعتی و : سبزسازي محل کار و جامعه 4رویکرد پایداري 

هاي سبزسازي  اقتصادي و جامعه صنفی در برنامه ها و طرحي ف : مشارکت دادن صنایع ، بنگاه هاهد

 سازمان/موسسه
در حالیکه نیاز براي تجارت سبزسازي بعنوان یک اولویت در دنیاي کسب و کار مطرح شده است، الزم است 

بعنوان جزء الزم ها  ها مهارتآنون جامعه صنفی که در رفراگیران را با اصول اولیه پایداري در درون محل کار و د
هاي کار محور بر  براي توسعه ارزش گذاري می شود، آشنا نمود. درحالیکه سبزسازي برنامه درسی براي آموزش

هاي کار و کسب و کارها تاکید  بر روي سبزسازي محیط "محیط کار "روي مطالب آموزشی تاکید دارد، سبزسازي 
نجام است. به عبارت ساده تر شیوه هاي انجام کار ها را به هاي فنی و حرفه اي قابل ا دارد که ار طریق آموزش

گونه اي ارتقاء دهیم که روي محیط زیست اثر بد و مخرب نداشته باشد و در صورت امکان برنامه و پروژه هاي 
 پایداري انجام شود تا مشکالت محلی و منطقه اي برطرف گردد.

هاي  رمدر نُبه اندازه گنجاندن پایداري سازمانی رهاي اتخاذ رویکرد سبزسازي در توسعه کسب و کار و ساختا
صنفی بدون توسعه منابع محلی صنعتی و سبزسازي محل کار و جامعه هاي اقتصادي اهمیت دارد.  عملیاتی بنگاه

 اتفاق نمی افتد.ومهارتهاي مربوطه 
 

  و پیامدها نتایج
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 د.نپایدار کمک می کنبه تولید، مصرف و سبک زندگی  سازمانیصنوف جامعه / •

 د.ناز برنامه هاي پایداري عمیق جوامع محلی و بومی حمایت می کن جامعه /صنوف سازمانی •

 .مشارکت می دهندرا در کار و شرکاء  ، مراکز آموزشی صنوفپروژه هاي پایداري •
بنگاههاي اقتصادي و صنایع  ،کسب و کار از بخش یشبکه هایی از شرکا و همراهان ،جامعه /صنوف سازمانی •

 د.نمی پرداز چرخشید و به بررسی بکارگیري اصول تحقیق یک اقتصاد نتشکیل می دهمحلی 

 د.نتوانند افراد را در جامعه و محل کار تحت تاثیر قرار دهمی  جامعه /صنوف سازمانی/نهادي •
 

 ابزار مفید

اجتماعی در سطح جوامع صنفی، پروژه  –ف، پروژه هاي عمرانی وبرنامه هاي توسعه شهري یا توسعه صن •
 (پروژه هاي مسئولیت اجتماعی سازمان)شرکت  CSRهاي 

کنند  به برنامه درسی و منابع آموزشی نفود میبومی و محلی که  صنوفدانش شیوه هاي عملی کار در  •
 (روي آنها تاثیر می گذارند)

 هاي آموزشیمالیاتهاي مربوطه،  چارچوب کارآموزي و دستورالعملمقررات آموزشی، قوانین آموزشی،  •

 هاي آینده برنامه ها و نقشه هاي مربوط به مهارت •

 

 : سبزسازي فرهنگ سازمانی  5رویکرد پایداري 

 موسسه پایداري در داخل تمام ابعاد یک سازمان / گنجاندنهدف : 

می  که انتظارات تمام افرادي را که در آن موسسه کارفرهنگ و کارهاي عملی یک موسسه یا مرکز آموزشی است 
 IGP)1(کنند یا آموزش می بینند تعیین می کند. ویژگی ها و فرهنگ موسسه باید با برنامه درسی، طرح سبزسازي

درون این برنامه مطابقت داشته باشد. این امر دیدگاه مرکز  اقدامات نوآورانهکل موسسه یا مرکز آموزشی و دیگر 
ها منعکس می سازد  جشن استخدام و ارتقاء برنامه هاي ارزشیابی و جوائز وو روش ی یا موسسه را در رویه آموزش

و باید در رفتار هر روزه مدیران، پرسنل آموزشی و فراگیران و داشن آموزان نیز دیده شود. این امر در نهایت باید 
زشی بدل شود تا فارغ التحصیالن موسسه / مرکز مرکز آمو به بخشی از برندسازي و ایجاد شهرت براي موسسه /

 و بنگاهو صنعتی کنند. در عین حال خدمت رسانی به اعضاء جامعه صنفی ی بتوانند مشاغل بهتري پیدا آموزش
 هاي اقتصادي بهتر انجام شود .

                                                           
1 Institute Greening Plan 
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 نتایج پیامدها و 

 سازمانی است.هاي  پایدار، بخشی از تمام برنامه ها و استراتژيپیگیري توسعه  •

 هاي پایداري در زندگی روزمره روند تصمیم گیري ها شامل تعامل با شرکاي اصلی موسسه/ اصول و مهارت •
 .سازمان بکار گرفته می شود

ها و فرایند کار می  کسب شده سبب ارتقاء انجام حرفه اي کارها، روش شایستگی هايها و  دانش، مهارت •
 شود. 

(براساس      اصول اخالقی سازگار و منطبق با توسعه پایدار پی ریزي می شودها و  فرهنگ سازمانی با ارزش •
 .آنهاست)

 

 ابزار مفید

 هاي استراتژیک ، ابزار نظارت و ارزشیابی  طرح •

 فارغ التحصیالن رهگیريمطالعات   •

 هاي فنی و حرفه اي  انجام کارهاي امیدبخش در زمینه سبزسازي آموزش •
 

اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف شود. این رویه را می توان  این فعالیتهابراي هر یک از بهتر است 
را به یک نقشه  نمقیاس سبزسازي آموزش فنی و حرفه اي به بهترین نحو انجام داد و آ بازنگرياز طریق بررسی و 

 راه مشخص و عینی براي سبزسازي تبدیل نمود.
شاید یکی از مهمترین ارکان، فرهنگ باشد. این رکن است که می توان آن را به یک مکانیزم راهنما براي فرایند 

 ها یک ها و صالحیت مهارتها بهمراه دانش،  ردد. یک پایه و زمینه قوي از اصول اخالقی و ارزشگسبزسازي بدل 
ها مثل اقتصاد و محیط زیست  اساس و بنیان مهم براي تغییر شکل و ساختار اجتماعی است که تمام دیگر بخش

 را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این فرهنگ سبزسازي باید براي تمام پرسنل سازمان /موسسه /مرکز آموزشی از باالترین مقام مدیریت تا نیروهاي 

این فرهنگ  اینکه هم همه آن را درك کرده باشند وهم در راهکارها و در عملجدیداالستخدام جا بیافتد یعنی 
 .شودي رجاري و سا

 

 مدیریت رویکرد ارزیابی پروژه
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زمانیکه از رویکرد در سطح یک پروژه یا یک واحد کوچک استفاده می کنیم بهتر است به آنالیز موضوعات خاص 
خاص آن واحد یا پروژه یا موسسه رسیدگی نمود. موسسات واحد پرداخت و به حل مسائل مد نظر موسسه/پروژه / 

خاص (منطقه) را  سالهمی توانند یک مکه می خواهند یک گام موثر در جهت سبزسازي بردارند  هایی و سازمان
 و سپس در فرایند سبزسازي نتایج را بکار بگیرند. آنالیز نمایند 

 .)*( است مساله ییک نمونه از روش برنامه ریزي اولیه پروژه، آنالیز درخت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي درونی و  ها و پتانسیل یک سازمان، توانمندي موجودشرایط و وضعیت  لیلتحهاي دیگري براي  روش*)(
ها براساس اصول کلی و عمومی استوار هستند هرچند  بیرونی آن سازمان و محیط زیست وجود دارد. این روش

سازمانی بکار  هاي هایی را که می توان در محیط استفاده می شود. روش بخش سازمانی ها در عمدتاً از این روش
 . PESTLEو آنالیز  SCگرفت عبارتند از آنالیز 

این روش براي موسساتی که ظرفیت معین و مشخصی براي پرداختن به موضوعات کلیدي دارند و چشم انداز 
 منطبق با تعهد موسسه اي دارند ایده ال است.وروشن و سازگار 

 مشکل در توسعه مهارتها در زمینه انرژي هاي تجدید پذیر ی: مثالی از تحلیل درخت 5شکل 

 
 
 
 
 
 

 معلول

 افزایش گازهاي گلخانه اي

عدم تشویق به سرمایه 

انرژي  گذاري در

 تجدیدپذیر

عدم اعتماد به پتانسیل 

 انرژي تجدیدپذیر

تاسیسات اشتباه یا تعمیرو 

 نگهداري ضعیف

 "قهوه اي"کاهش مشاغل 

نیروي کار سبب جابجایی 

 می شود

عدم توانایی نیروي کار به 

انطباق با ارزشیابی بازار 

 انرژي

 تعداد اندك نیروي کار کارآمد براي بازار انرژي تجدیدپذیر

 مشکل/مساله اصلی

اتژي  فقدان است تغییرات بازار کار  و شرایط الزامات  نا  آمد  فقدا  تمهاي ناکا س
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آنالیز درختی مشکل در شناسایی علل و معلول مشکل 
ارتباط آنها با یکدیگر و علل اصلی، درك محتوا و کشف 

 ریشه اي مشکل بسیار کمک کننده است.

این تحلیل براي طراحی اقدامات کوچک در سبزسازي آموزش  
فنی و حرفه اي بسیار مفید است چرا که تاثیر زیادي در دنبال 

 کردن اهداف پایداري دارند.
 

 

 هاي مشارکت کننده گروه 4-1

 گسترده نیاز به مشارکت 

یک وظیفه است که تمام شرکت کنندگان (اعم  ،حالیکه حوزه فرایند سبزسازي بسیار وسیع و گسترده استدر 
مربیان و مدیران مرکز آموزشی) در آن مشارکت کنند. در رویکرد کار تیمی همه نقشها  معلمان/ از دانش آموزان/

 هاي هر فرد مشخص است. و مسئولیت
 ها و خصوصیات مشترك وجود دارد اما هر موسسه و محل ویژگی ویژگی در ارتباط با سبزسازي موسسات یکسري

هاي انجام آن باید براي  هاي منحصر بفرد خاص خود را نیز داراست. در این رویکرد مفهوم پایداري و ضرورت
نیکه هاي انجام آن نیز باید براي آنها توضیح داده شود. زما تمام کارکنان ارائه شود و مفاهیم سبزسازي و چالش

هاي موجود  مسئله مشخص شد و نیاز به اقدام در این زمینه احساس شد اینجاست که شناسایی قابلیتها و ظرفیت
 هر سیستم میسر می گردد.

سیستم/ مؤسسه براي سفر بسوي یک آینده  هربه عبارت دیگر الزم است اعضاءِ تیم ، فراگیران و شرکاي تجاري 
می دارد و هدف متعالی یک  هسفري کپایدار و روشن دعوت شوند. الزم است این سفر به سوي ترقی به عنوان 
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با تجربیات  است همراهکه تعریف شود  هم باشدتواند کیفیت زندگی ما را بهبود بخشد و درعین حال مفرّح و جالب 
 .مههو آموزش براي یادگیري 

 

 ) 2( یا مرحله  آماده سازي براي گام

نه تنها شامل آموزش فنی و حرفه اي ) به پایان رسید ، گفته می شود سبزسازي 1(یا مرحله اکنون که گام 
در بر می گیرد. هم را توسعه پایدار مفاهیم  دتوسعه پایدار است بلکه درك و کاربردر زمینه تدریس و آموزش 

اصول توسعه پایدار و انعکاس آنها در کارکردهاي کارگیري رویکرد جامع سازمانی در زندگی واقعی بر طبق یعنی ب
 ،ها، سیاستآموزشی محوطهفضا و  منظور –روزانه سیستم ها یعنی اجراي اصول پایداري در کل محیط آموزشی 

نها مدیریت پایدارتر امکانات و تجهیزات ي آزمون. تغییر محیط هاي آموزشی نه تمعیارها و روش ها و حتّی شیوه ها
. در تدریس و فرهنگ کل مؤسسه را در بر می گیردفیزیکی را شامل می شود بلکه تغییر ساختار مدیریتی و 

، درك می کنند و در دیننآموزش پایداري به کارکنان و فراگیران ، در عین حال که آنها فرآیند سبزسازي را می ب
را  اصول و مهارت هاي الزم قابل انتقال به محیط هاي کاري آینده شان ،می کنند رشد و پیشرفت آن مشارکت

کارها باید در مرحله برنامه ریزي شناسایی شوند که بر طرح سبزسازي  نای یاد می گیرند و تمرین می کنند.
 کاربرد فراوان دارد.) IGPمؤسسه (
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  (TVET)آموزش فنی و حرفه اي: برنامه ریزي براي سبزسازي  2مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
روشن شد مرحله بعدي طرح ریزي یک برنامه کلی است که بزسازي آموزش فنی و حرفه اي ساکنون که فرآیند 

شامل تعیین اهداف بلندمدت و میان مدت است. در هر حال به منظور جهت دادن یک مؤسسه/سازمان به سمت 
و برنامه ریزي دقیق و درستی ه الزم است آماده سازي ها بوطخدمت رسانی هر چه بهتر به فراگیران و صنوف مر

انجام شود. مؤسساتی که در اولین تالش هایشان بدلیل عدم ارتباط و مشاوره با کارکنان و فراگیران شکست می 
هر مؤسسه منحصر به فرد  ی کهخورند، تالش هاي بعدي شان با مشکالت بیشتري مواجه می شود. در عین حال

طرح سبزسازي مؤسسه می توان انجام داد آورده ایم که می تواند پاسخ  درونکه در را است ما در اینجا اقداماتی 
 کاملی براي سبزسازي مؤسسه باشد.

در ابتدا نیاز به شناسایی فراگیران نمونه در درون مؤسسه است ( تیم یا گروه اصلی ) که نقش مهمی در تسهیل 
حی و تجسم می کند را می توانند به اطر این روند دارند . اینها افرادي هستند که قدرت جمعی اي که مؤسسه

 انتشار یک پایه منطقی (منطق) براي این فرآیند است.  وفعل تبدیل نمایند و وظیفه شان ایجاد 
 

 افزایش آگاهی و تدوین یک فلسفه وجودي 1-2

ایجاد یک  5-2

نقشه کار براي سبز 

 سازي

ارزیابی  2-4

حقایق 

واقعیتهاي جاري/  

ایجاد  3-2

مشارکت 

 رگسترده ت

تدوین  2-2

چشم انداز
 

  

* تدوین یک 
چشم انداز با 

 تعیین اهداف
* زمینه سازي 

یا برنامه طرح 
سبزسازي 

 موسسه

* مالکیت این 
 توسط شرکا فرآیند

* مسئولیت ها و 
تبیین و حقوق 

 شدهتعریف 

گسترده * ارزیابی 
 از وضعیت حاضر

زمینه سازي * 
ه آگاهی نسبت ب

اولویت ها ، منابع و 
 نیازها

* اولویت هاي 
 سبزسازي

طرح یا برنامه  *
  سبزسازي مؤسسه

(IGP)  با یک هدف
 روشن و مشخص

* جدول زمان 
 بندي براي اقدامات 

 * کمیته مشاوره

افزایش  1-2

آگاهی و تدوین 

 فلسفه وجودي

* تنظیم فلسفه 
با توجه به  وجودي

ابعاد فرهنگ 
سازمانی، زیست 
محیطی، اجتماعی و 

 اقتصادي
* آگاهی جمعی و 

 عمومی
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سازي تدوین فلسفه وجودي براي کل مؤسسه مهمترین گام است. بدون یک پایه و اساس منطقی و بدون آگاه 
، بسترسازي اصول پایداري در فرهنگ یک مؤسسه بطور مستمر ر این فرآیندکارکنان از ضرورت حیاتی مشارکت د

را در دیگران ایجاد نمایند و به آنها کمک اصلی حس مشارکت و گروه و مادام بسیار سخت خواهد بود . اگر تیم 
اقدام فوري ک مجموعه در مورد اهمیت همکاري و کارکنان نیز به عنوان ی درك کنند،ضرورت تغییر را کنند که 
 توجیه و متقاعد خواهند شد.خود نیز 

 ،فراگیران (اعم ازبراي همه همه درك نمایند که این فرایند باید بگونه اي باشد که  فرایندبرداشت نسبت به این 
قط به نفع مدیران است و نباید به آن بعنوان امري که فاست  مفیدضروري و  )ود مؤسسهخ صنوف ، کارکنان و

 . (به نفع همه باشد)نظر گرفته باشدنگاه شود. بنابراین در آخر باید گفت این فلسفه باید همه را در 

 

 تدوین فلسفه وجودي تنظیم و 

براي مرتبط کردن فرآیند تا بتواند فرایند سبزسازي را با برنامه هاي راهبردي  روشن دارد اکنون مؤسسه یک هدف
(مثبت و  بیرونیعوامل .عالوه برارزیابی بازدارنده همگام کند ملی سبزسازي با دستور کار (برنامه ها و اهداف)

رون مؤسسه بعمل از آندسته از نیروها یا عوامل مخالف موجود در دتحلیل ریشه اي منفی) ، مهم است که یک 
د را که شامل طرح ریزي یک خوآید. پس از آن این فلسفه وجودي به مؤسسه کمک می کند که اقدامات بعدي 

 د. انجام دهچشم انداز روشن است 
در میان سطوح مختلف  ، بایدزمانیکه اینکار انجام شد، استدالل اینکه چرا مؤسسه باید به سبزسازي اقدام نماید

در به خوبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. یک فلسفه وجودي خوب و منطقی آن است که  شرکاي مؤسسه
و شرکاي مؤسسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و همه به یک درك مشترك نسبت  فعاالنمیان سطوح مختلف 

 ند. باشبه آن رسیده 
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 مالحظات کلیدي –: تدوین و تنظیم فلسفه وجودي  6شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک چشم اندازتدوین  2-2

عد بُ
اقتصادي و 

 بازارکار

تدوین و 
تنظیم فلسفھ 

 وجودی

 بعد اقتصادي

ارت ها و صالحیت هایی نیاز است که افراد آموزش * چه مه
 ببندد و مورد استفاده قرار دهند؟

 * درك و استنباط بازار از مشاغل سبزسازي چیست؟

* این مهارت ها از جانب جامعه، کارفرمایان، فراگیران مادام 
العمر ( فراگیرانی که در طی زندگی شان آموزش می بینند ) 

 شود؟چطور ارزش گذاري می 

 * چه مشاغل و حرفه هایی اکنون و در آینده سبز می شوند؟

 بعد زیست محیطی

* دیگر نظام هاي آموزشی چگونه مهارت هاي سبز و زیست 

 محیطی را ( چه عام و چه خاص ) تبلیغ می کنند؟

چگونه  * یادگیري پایداري در بخش آموزش فنی و حرفه اي
 ارزش گذاري می شود؟

 بعد اجتماعی

ز فکر تغییر یافته از نظر جامعه و صنوف چه معنی * یک طر
 اي دارد؟

 * این امر چگونه روي دنیاي کار تأثیر می گذارد؟

 بعد فرهنگی

 * چی باعث حفظ و پایداري فرهنگ پایداري می شود؟

 * این فرهنگ چگونه و چطور به نسل بعدي منتقل می شود؟



25 
 

یک مؤسسه  توانایی هاي بالقوه)ی (یبراي کمک به سیاست هاي ملی موجود باید درك جامع و کاملی از پتانسیل ها
وجود داشته باشد. زمانی که تمام اطالعات الزم براي تعیین جهت مسیر جمع اوري شد، فرآیند تعیین چشم انداز 
 را می توان آغاز کرد. در پایان فرآیند تعیین چشم انداز تمام کارکنان باید درك روشنی از موارد زیر داشته باشند: 

 هدف -1

 میز خواهند بود یا خیراینکه آیّا نتایج و پیامدها مؤفقیت آ -2

 و اینکه چگونه تک تک افراد در تعیین این چشم انداز نقش داشتند.  -3

این کارها هم یک گام مهم است که ممکن است به وجود متخصصان از درون مؤسسه یا خارج از آن نیاز باشد تا 
 تسهیل نمایند.را این فرآیند 

IGP جهت هم تژیک یک مؤسسه هماهنگ و سه یا برنامه استرا(طرح سبزسازي مؤسسه) باید با برنامه اصلی مؤس
ها و سیاستهاي کنونی موسسه همراستا و هم جهت باشد. و همینطور با دیگر شیوه هاي کار و دیگر برنامه باشد 

ا طرح مؤسسه با دیگر تعهدات و برنامه هاي مالی همانطور که قبالً گفته شد بسیار خوب است که این برنامه ها ی
المللی هم راستا باشد. این همراستایی و هم جهتی می تواند به جذب شرکاي جدید و ایجاد یک حس هم و بین ا

افزایی و جنبش و حرکتی شود که سبب تقویت تالش هاي مربوط به سبزسازي می گردد. غیر از هم راستایی با 
اي و دیگر کارفرمایان نیز اهمیت  منطقه(محلی) تالش ها و برنامه هاي ملی و بین المللی، هم راستایی با صنایع 

هم راستایی با این بخش ها به برنامه ریزي بلندمدت، بازسامانی و نوسازي ساختارها و برنامه ها و نیز به و  دارد
 برنامه ریزي دوره هاي جدید الزم براي فراگیران و صنف مربوطه کمک خواهد کرد.

 

 افزایش مشارکت وسیعتر گروه هاي مختلف 3-2 
فرآیند مشارکت باید خیلی زود آغاز شود. فراگیرانی که چشم انداز فرد را تعیین می کنند و سپس افراد دیگر را 
بکار می گیرند تا کاررا انجام دهند مؤفق نخواهند شد مگر اینکه این دیدگاه و چشم انداز را تنظیم و اصالح نمایند 

را بدست گیرند. هیأت مدیره، تیم مدیریت، کارکنان، گروه فراگیران  فرایندکه کلیه کارکنان مالکیت این بگونه ایی 
احساس تعهد و پذیرش پیدا کنند.  فرایندو اجتماع صنف مربوطه باید به نسبت به هم حقوق و مسئولیت هاي این 

 ایجاد می شود.تنها با روحیه مشارکت و یک صداي واحد این شوق و اشتیاق در آنها 

 

 ارزیابی وضعیت واقعی حاضر 4-2

باید  موجودقبل از آنکه اهداف کوچک و بزرگ و ابزار سنجش تعیین شوند، یک ارزیابی جامع و کامل از وضعیت 
 انجام شود. 
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 ) است. FFAتحلیل میدان نیرو (یک وسیله یا ابزار رایج در مدیریت تغییر براي ایجاد یک نگاه اجمالی ، 
این  .فاکتورهاي موقعیت هاي پیچیده طراحی کرد تحلیلبراي ) Kurt Lewin(  لوینرا کرت تحلیل میدان نیرو 

) هآنالیز به بررسی مشکالت از طریق نیروها یا فشارهایی که شرایط حاضر را پشتیبانی می کنند (نیروهاي مانع شوند
ه پشتیبانی می کنند (نیروهاي پیش برنده) کمک می و نیروها یا فشارهایی که از تغییر در مسیر مطلوب / دلخوا

پیش برنده سیستم هاي سازمانی به درك تعادل و موازنه بین نیروهاي  نیروهاي کند. ارزیابی نیروهاي مانع و
 پیش برنده از نیروهاي مانع شونده پیشی بگیرد یامخالف منتهی می شود. نتایج ارزیابی زمانی که نیروهاي محرك 

 .نتهی می شودبه تغییر م
 FFAی گام 3مرحله اي یا  3 فرایندرا می دانند دارد،  ، گروه هاي مختلفی که حوزه مسئولیت خودفراینددر این 

 آن نیز اجراکردن برنامه ریزي است) 4(که مرحله یا گام  .می شوند

 FFAمثالی از یک ارزیابی با استفاده از روش آنالیز  7شکل 

 هدف: تغییر شکل برنامه هاي درسی و آموزشی براي تدریس مهارت هاي سبز
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این ارزیابی بعنوان بخشی از یک تمرین آزمایشی در 

در  unevocبرنامه رهبري آموزش فنی و حرفه اي 
انجام شد. در اینجا یک گروه از مدیران  2016اکتبر 

 FFAآموزش فنی و حرفه اي تالش کردند از تحلیل 
استفاده کرده تا نیزوها یا عوامل کمک کننده (پیش 

نع شونده که می توانند برنده) و نیروها یا عوامل ما
چشم انداز گروهشان را در جهت تغییر شکل آموزش 

تحت تاثیر قرار  "موسسه شان"و برنامه هاي درسی 
دهند، تحلیل نمایند تا بتوانند مهارتهاي سبز را 
آموزش دهند. این ارزیابی از واقعیتهاي موجود نشان 
می دهد که عوامل مانع شونده اي وجود دارند که 

در ظرفیتها و قابلیتهاي درونی(مثل فقدان  هم ریشه
عالقه، مقاومت در برابر تغییر و ...) دارند و هم ریشه 
در ظرفیتهاي بیرونی (مثل فقدان سیاست ملی ، 

 عوامل اقتصادي) موسسه یا سازمان دارد.

، عناصري هستند که می توانند در اما عوامل کمک کننده 
باشند. وجود تعهد نسبت به ابالغ  "موسسه"کنترل 

توجیه و دلیل  ینمهارتهاي سبز در یک موسسه قوي تر
براي تبدیل مقاومت در برابر تغییر به ایجاد انگیزه و افزایش 
آگاهی و درك پرسنل است. گاهی اوقات الزم است این 

پتانسیلهاي موسسه براي تعهد و ابعاد مختلف آن و نیز 
 این تعامل وتحقق آن براي پرسنل توضیح داده شود. 

و تشریح اوضاع باید براي شرکاي موسسه نیز همکاري 
د در ارتباط با نی توانمموسسه  يشرکاصورت گیرد زیرا 

 مثمر ثمر باشند. تجهیز و بسیج منابع بسیار

 

 ایجاد یک برنامه کاري سبزسازي موسسه 5-2

فقدان عالقھ و درک 
در درون جامعھ 

 صنفی 

فقدان سیاست ملی یا 
 سازمانی 

مقاومت در برابر 
 بودیجھ بندی  تغییر

 نیروھای مانع شونده

 نیروھای کمک کننده

تشریک مساعی با شرکا و 
شرکت کنندگان متفاوت 

(از جملھ وزارتخانھ ھا و 
 بخش خصوصی)

استفاده از فن آوری 
اطالعات و ارتباطات 

برای بھ اشتراک گذاری 
دانش و شیوه ھای 

  

تعھد و فرمان برای 
تامین و آموزش 

 مھارتھا
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(تحلیل نیروهاي میدانی) تکمیل شد، امکان تعیین اولویتها و ایجاد یک برنامه سبزسازي موسسه  FFAزمانی که 
میسر می شود. تمام کارهایی که الزم است انجام شود را نمی توان بالفاصله انجام داد.  (IGP)یا سازمان 

می طلبد که لیستی از اولویتها تهیه  محدودیتهاي منابع، نواقص سیاست حاضر یا کمبودهاي مربوط به پرسنل
 IGPند. شفافیت مهم است. اینه اکارکنان بفهمند اولویتها کدامند و چگونه تعیین شدسیار مهم است که شود. ب

، پاسخگویی و شاخصهاي بودجهباید اهداف خرد و کالن کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت را لحاظ کند. تامین 
هستند. اهداف کوتاه مدت عبارتند از تضمین فوریت و عمل در حالیکه اهداف بلند  IGPموفقیت همه بخشی از 

ک جدول باید ی IGPموسسه است. این مدت، تامین راهنمایی و انعکاس چشم انداز در برنامه ریزي و حافظه 
 داشته باشد. در صورت لزوممجدد و اصالح  زمانبندي شده مشخص براي بازنگري

 : شده برنامه هاي سفارش

ات مهمی باید اتخاذ شود. براي اتخاذ این تصمیمات، به دانش مبرنامه هاي سفارشی، تصمیو تدوین تهیه  جهت
 نیاز است. و تقاضاي بازار کار و نیز درك نیازهاي مهارتی، درك نیازموجود همراه با گزینه هاي نسبت به عمیق 

 از: موضوعاتی که باید در تصمیم گیري براي سازمان هاي آموزشی لحاظ شوند عبارتند
 اي که آنها دارندشغلی  نقشهايمهارتها و  در سطوح مختلف، کسب درکی عمیق از کاربرد صالحیت ها •
اي از چندین مهارت بهترین گزینه یا مجموعه بهترین گزینه است تشخیص اینکه آیا یک صالحیت کامل  •

 است.
آیا یا د یا خیر نبا صالحیت پایداري همراستا باشباید  هاتصمیم گیري در مورد اینکه آیا نیازهاي مهارت •

 پایداري باید به یک صالحیت فنی اضافه شوند. اصول واحدهاي 
 انتخاب مناسبترین واحدهاي صالحیت براي نیازهاي بازار کاردرك و  •
) هست  نیازهاي آنهاپیش با رعایتصالحیت ها (  مقررات مجموعهبرنامه شما بر اساس آیا بررسی اینکه  •

 .یا خیر
و چگونه اینکار  آورده شوندو شرایط  وقعیتم اینکه چه ابعادي از یک واحد شایستگی باید در ندانست •

 انجام شود.

 

 آموزش و ارزیابی

مثل محتواي ست ابعاد مهم برنامه هاو هدف از این استراتژي، کمک به شرکا در برنامه ریزي و مستندسازي وجوه 
 .برنامه، نحوه سازماندهی آموزش و ارزیابی و چگونگی مشارکت شرکاء در کار 
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این کمک و راهنمایی بر اساس این اندیشه استوار است که هیچ راه و روش مشخصی براي طراحی و پیکربندي 
 ه : باید تضمین کند ک کار نوآورانهاستراتژي هاي ارزیابی و آموزش وجود ندارد. اما هرگونه 

 براي برنامه ریزي و اجراي آموزش و ارزیابی وجود دارد؛ يیک رویکرد ساختار •
 را رعایت کرده است؛ شایستگیواحدهاي مربوط به  /واحدشرایط تمام پاسخگوي آموزش و ارزیابی  •
 آن تعریف شده است؛و اجراي میزان آموزش و چگونگی برنامه ریزي  •
 بازار کار پاسخ می گوید؛ارتباط است و به نیازهاي مرتبط در کارخانه آموزش و ارزیابی با صنعت و  •
اجرا چگونه این برنامه قرار است نیاز دارند بدانند سیستم ها و مستنداتی وجود دارد که تمام افرادي که  •

 ، براحتی به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند؛و چه کسانی درگیر هستند شود
 هستند؛منابع و مطالب درست و کافی در زمان و مکان الزم در دسترس  •
 براي تمام مراجعه کنندگان فراهم خواهد شد.آموزش منسجم با کیفیت باال ارزیابی و  •

 
تمام استراتژي ها مثل هم نیستند. استراتژي آموزش و ارزیابی بسته به اینکه آیا برنامه پس مشخص می شود که 

تفاوت (گروهی از واحدهاي شایستگی) مبصورت مجموعه اي از مهارتها  ستند یایت کامل هیک صالحبصورت ها 
نیازهاي مراجعه کنندگان صنایع  الزم است. متفاوتی دارند ، نیازهاي آموزشیگان متفاوتمراجعه کنند خواهند بود.

که می توانند روي استراتژي  بعنوان عواملیبوجود می آید مقررات در صنعت  و در قوانین ی کهتغییراتهمینطور و 
 قرار گیرند. مورد توجه  ،ها تأثیر بگذارند

 

  و محیط کار )صنوفجامعه (سبزسازي 

صنوفی که  الزم است فراگیران با اصول اولیه پایداري در درون محیط کار جایی که اشتغال پیدا کنند و در درون
صنف محور، توسعه محلی معرفی می شوند. آشنا شوند در مهارتها ارزش دارند و به عنوان بخش مهمی از توسعه 

بر محتوا و مهارتهاي پایداري را که می توان در محیط هاي کار بکار گرفت تأکید  یحالیکه سبزسازي برنامه درس
بر نقش و تأثیر آموزشهاي فنی و حرفه اي در سبزسازي محیطهاي کاري تأکید » سبزسازي محیط کار « دارد. 

مؤسسات  انجام می شود و با تکنولوژي هر فرآیند سرو کار دارند. در عمل نجاهاي فنی و عملی در آدارد که کار
کاهش تأثیرات منفی جایگاه و نقش استراتژیک در ترویج کارها و روشهایی دارد که به  آموزش فنی و حرفه اي

پایداري تدوین برنامه هاي و  ژه هاوها بر روي محیط زیست کمک می کنند و در صورت امکان پربرخی کسب و کار
 می کنند که در آنها مهارتها و آموزش می توانند براي حل مشکالت محلی و منطقه اي کارگشا باشد.
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انتقال صالحیتها و ارائه خدمات آموزشی حرفه اي به شرکاي صنوف فعالیت زمینه مؤسسات آموزشی اي که در 
 د. نپایداري دارمی کنند نقش کلیدي در نمایش این رویکرد 

بگنجاند و یک برنامه خود خط مشی سیاست و مؤسسه باید این دیدگاه جدید را در درون هاي فرعی، در گام
د. گاهی اوقات الزم است این برنامه خیلی مفصل تشریح شوند و تشر نمایبلندمدت از هدفی که بدنبال می کند من

رویکردي  5اکیداً�ٌ توصیه می شود که بر اساس  .لوچارت انجام دادبا استفاده از یک فمی توان اینکار را خیلی ساده 
براي دپارتمانهاي مختلف پوستر یا جزوه هاي خاص آنها تهیه شود و  .باشد که در این جزوه (راهنما) آمده است

د را (طرح سبزسازي مؤسسه) باشد. هر دانشکده، دپارتمان یا واحد باید خوIGP برنامه هاي ساالنه باید بر اساس
 بخشی از کل ببیند و داراي شاخص هاي پاسخگویی و هدفمندي باشد.

یه می ص. توشداباز بیش از یک دانشکده، دپارتمان و واحد  منتخبیک کمیته مشاوره می تواند متشکل از افرادي 
تغییر محور با قدرت کافی براي رهبري و هدایت کارها و اقدامات باشند گروهی از افراد این کمیته متشکل از شود 

به گروهی کارکردن، همچنین توصیه می شود گروهی از متخصصان از صنوف محلی که می توانند  افرادو تشویق 
جمع شوند. یک گروه سومی  هم ف مرتبط سازند دوروصندر سبزسازي طرحهاي نو در جدید را به دیگر  طرحاین 

بازنگري پروژه هاي پیشنهاد شده کار کنند. در حالیکه گروه ي پیداکردن منابع و یا روي بررسی و وهم می تواند ر
 ند.ندیگري می تواند روي موضوعات خاص مثل تحقیق کار ک
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 آموزشی سازمان/اجراي طرح سبزسازي مؤسسه : 3مرحله  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اکنون که فرآیند سبزسازي درك شد و یک برنامه کاري کلی مشخص شد، زمان آن است که وارد مرحله یا گام 

منابع و حمایت الزم براي تحقق موفقیت آمیز اهداف و سازماندهی اجراست. سوم شویم که اجراي برنامه، تأمین 
 بر تدوین و تهیه استراتژي اجراست. 3گام یا مرحله 

که حقایق حاضر مشخص شد، اولویت ها مشخص شد و یک برنامه تهیه شد، مرحله بعدي تعیین یک پس از آن
 (طرح سبزسازي مؤسسه) را از طریق IGPباید مؤسسات آموزش فنی و حرفه اي  .استراتژي و شروع اجراست

باید در نظر گرفته شود  21اجرا کنند. در این فرآیند مهارت هاي شغلی و اشتغال قرن و همکاري تشریک مساعی 
پایانی نیست. همانگونه که بهبود مستمر و بهبود کاالها و محصوالت از  که براي سبزسازي هیچ محدودیت و چرا

اي کار است، این ویژگی ها باید در مورد سبزسازي محل کار (کارخانه)، منازل و سبک زندگی ویژگیهایی بابت دنی
 مؤلفه سر و کار دارد.  4شخصی فراگیران اعمال گردد. این مرحله یا گام با 

 

 تعیین آنچه که الزم است انجام شود 1-3

نهادینه کردن  4-3

 تغییرات و تجلیل آن

 

بکارگیري منابع 3-3  

 

تحکیم و جایگزینی  2-3

در سیستمهاي اصلی / 

 مرکزي

تعیین آنچه که الزم  1-3

 انجام شوداست 

* شناسایی و تعیین 
 مسئولیت ها ( انتصاب)

* برنامه براي دستاوردها 
و مؤفقیت هاي کوتاه 

 مدت

* تنظیم چشم انداز یا هدف 
 گذاري

*بخشهاي تشکیل دهنده  
طرح سبزسازي مؤسسه 

 اموزشی

* مالکیت فرآیند شرکاي 
 مختلف

* حقوق و مسئولیت هاي 
 تبیین شده

گســترده وضــعیت * ارزیابی 
 حاضر

ـــناخت  *پی ریزي جهت ش
 اولویت ها، منابع و نیازها
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را داشته پیگیري یک هدف مشترك براي اختیار مقتضی هر دانشکده (مرکز آموزشی)، دپارتمان یا واحد الزم است 
مراحلی که براي  وبر اساس اهدافی که در مرحله قبلی شناسایی و تعیین شد، اقداماتی که باید انجام شود باشد. 

 -حرفه اي مورد نیاز یا تغییر جهت و بازنگري برنامه درسی  /مثل توسعه شغلی - تحقق آن اهداف باید طی شود
مشخص افراد یا گروه  رايو دپارتمانی ب یمسئولیتهاي بخشالزم است بصورت شفاف و روشن مشخص شود. سپس 

 باید مطابق با دپارتمان هاي عملیاتی مختلف مؤسسه مشخص شود.آموزش فنی و حرفه اي گردد. کارها و وظایف 
شور و شوق و حرکت فقیتها و دستاوردهاي کوتاه مدت شروع شود تا ومیا نو خالقانه باید با یکسري کارها  اقداماین 

 فقیت هایی برنامه ریزي کنید که بسیار روشن و مطلوب هستند.وایجاد نماید. براي دستاوردها و م
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 ت برنامه ریزي براي موفقیتهاي کوتاه مد

 مرکز آموزشی محوطهفضا و سبزسازي 

 از طریق انجام:  نتایج و دستاوردهاي مطلوب
 مثال : 

بکارگیري اصول  با استفاده از برنامه ها و اصول پایداري و
ت فضاهاي سبز را بیشتر زیباشناسی و تعمیر محل سکون

 کنیم.و زیباتر 

 مثال : 
(اماکن) و فعالیتهایی که آثار مخرب کربن  شناسایی فضاها •

(در مؤسسه) بر جاي می گذارند، ارزیابی فعالیتها و کارهایی 
هره فضاها (اماکن) و استفاده ناپایدار از چکه سبب بد شدن 

 فضاها می شود.
و کارها  "زفضاهاي سب"ایی را پیدا کنید که فضاها را بهاههر •

 تغییر شکل بدهند. "کارهاي سبز"را به 
یک طرح و برنامه پایداري طراحی کنید که کاربردهاي  •

جدید این اماکن (فضاها) و همینطور اقدامات الزم جهت 
اجراي این برنامه به روشنی در آنها براي شرکاي 

 مؤسسه/سازمان تشریح شده باشد.
ز مواد و خدماتی استفاده کنید که به حفظ(تعمیر و ا •

نند و آنها را تمیز نگهداري) این فضاها ( اماکن) کمک می ک
 کننده هاي زبالهتفکیک نگه می دارد(مثل سطلهاي زباله، 

اندازه  طراحی و تهیه یک برنامه نظارت و ارزیابی به منظور •
 گیري بهبودها

 

 سبز سازي برنامه درسی و آموزش

 از طریق انجام: نتایج و دستاوردهاي مطلوب
 مثال : 

سبزسازي برنامه درسی از طریق بررسی عناوین تمام 
وبعالوه ازطریق دوره در تمام سطوح و تمام رشته ها درسها 

 هاي مطالعاتی یکپارچه

 مثال: 
، مهارت ها دانش ارائه موضوعات در رشته هایی که داراي •

 شایستگی هاي سبز هستند.
ا یهاي شغلی، بخش هاي مهارتی که نیاز  شناسایی حوزه •

تقاضاي بیشتري به مهارتهاي سبز دارند. این نیاز به 
مهارتهاي سبز باید از طریق جمع آوري و تحلیل داده 

 سیتماتیک مشخص شود.
شناسایی مشاغلی که ابعاد زیست محیطی در آنها رعایت  •

نشده و یا مشاغلی که مهارت هاي خاص رشته در آنها کم 
ه منظور منطبق کردن آنها با اصول پایداري و است ب

 دوستدار طبیعت کردن آنها
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اگر مؤسسه درجه اي از اختیار را براي طراحی دوره و ارائه  •
صالحیت دارد، صنایع یا بنگاههاي اقتصادي تعیین شود تا 

دوره هاي کوتاه  شانبرای خود آنهااین مؤسسه با همکاري 
ودشان را بازنگري مدت طراحی نماید یا دوره هاي موج

بیشتر آنها دوره هاي هرچه بیشتر مهارتهاي سبز در تا نماید 
 شود.

اگر مؤسسه آمادگی اش را دارد با مسئولین و هیأتهاي  •
استانداردهاي آموزشی و طراحی برنامه  بازنگريِ مسئولِ

 .همکاري نماید هاي درسی
طراحی یک برنامه نظارت و ارزیابی به منظور سنجش  •

 پیشرفت ها  ها وبهبود
اجرا لحاظ برنامه هاي درسی هم از لحاظ محتوا و هم 

 شوند.و صنعتی همراستا با نیازهاي جامعه صنفی 
و شناسایی نیاز کارها  تحلیل وضعیت روشهاي عملی موجود •

 ین روشها و کارها به اصول پایداري ا
اعتباربخشی مشارکت دادن گروههاي از صنوف و صنعت در  •

 آن تحلیلها و جمع آوري درونداد براي طراحی جبه نتای
   با دیگر سازمانها و نهادها همکاري

 شناسایی همیاران و تجهیز منابع •
خاص آموزش فنی و  شناسایی همکاریها و مشارکتهاي •

 حرفه اي براي گروههاي هدف و طراحی دوره 
 اجراي دوره هاي کوتاه مدت  •
ت و ارزیابی به منظور سنجش طراحی یک برنامه نظار •

 پیشرفت و بهبود

  

 تحقیق و پژوهش هاسبزسازي 

انجام:  از طریق نتایج و دستاوردهاي مطلوب  
 مثال 

تحقیق بگونه اي که یک مؤلفه دستور کار سبزسازي 
 شود.سازمانی فرهنگ  دراصلی 

 مثال 
 مختلف تشویق فعالیتهاي تحقیقاتی در رشته هاي  •
نوآورانه تحقیقاتی اي که روشهاي  طرحهايشناسایی  •

، آموزش دارتقاءِ بخشو آموزشی کالس درس را بهبود 
و یادگیري پروژه محور را گسترش دهد و مهارتهاي 

پایداري را توسعه دهد(مثالً نحوه استفاده از مواد 
موجود یک منطقه در یک پروژه معنی دار امرار 

معاش با تحقیق در مورد نحوه دفع زباله در بنگاه 
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هاي اقتصادي کوچک و یافتن راه حل براي انجام 
 بهتر آن)

گیران و معلمان و مربیان در این مشارکت دادن فرا •
 فعالیتها

 ایجاد انگیزه  •
کارها و تشویق به انجام فعالیت هاي  انتشار نتایج این •

 مشابه
طراحی یک برنامه نظارت و ارزیابی براي سنجش  •

 بهبود و پیشرفت 
ي جمع آوري داده هاي مفید مؤسسه ابزارهایی برا

 اصولی طراحی می نماید. براي اصالحات
(به عنوان مثال حوزه  شناسایی یک حوزه قابل تحقیق •

اي که مسائل پایداري در کنار نیازهاي مهارت هاي 
سبز بتوانند مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرند تا 

آن برنامه درسی و اجراي آموزش طراحی براساس 
 شود.)

لوژي براي انجام تحقیق و استفاده از دطراحی یک مت •
 نتایج و یافته هاي آن 

م تحقیق در زمینه ایجاد یک تیم اصلی براي انجا •
تخصص هاي مهارت و به که ی یشناسایی نیازها

 (خارج از سازمان) وجود دارد.بیرونی 
یافته هاي تحقیق در سراسر مؤسسه، در درون  انتشارِ •

تیم ها و گروههاي مرتبط به منظور زمینه سازي براي 
 اقدام و عمل

طراحی یک برنامه نظارت و ارزیابی براي سنجش  •
  بهبود و پیشرفت

 

 سبزسازي جامعه صنعتی و صنفی و محیط کار (کارخانه) 

انجام:  از طریق نتایج و دستاوردهاي مطلوب  
 مثال 

آموزش مشارکتی از مشارکت هاي سبزسازي جامعه 
صنفی و صنعتی یا کسب کار و کارهایی که کارفرمایان 

 قوه هستند حمایت می کنند.الب

 مثال 
اهداف مشترك اي که  شریکان بالقوه وشناسایی همیاران  •

 با ما دارند
ایجاد شراکت هدفمند با بنگاه هاي اقتصادي محلی و  •

 مشاغل و کسب و کارهاي مختلف 
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این شرکاي جدیدي که شراکت  شناسایی برنامه هاي •
مفاهیم پایداري را در محل و محیط(کارخانه) ترویج و تبلیغ 

 می کنند.
مباحثه جهت تعیین یک دستورکار مشترك براي بحث و  •

 سبزسازي محیط کار(کارخانه)
تجربی و عملی بعنوان  اجراي برنامه هاي آموزشی داوطلبانه، •

 بخشی از این دستور کار مشترك
طراحی یک برنامه نظارت و ارزیابی به منظور سنجش تأثیر  •

 بهبودها در محیط کار

 

 سبزسازي فرهنگ مؤسسه 

انجام :  از طریق  نتایج و دستاوردهاي مطلوب  
 مثال 

پیشرفت در اجراي اصولی نوآوریهاي  استراتژیهاي ارزیابی، 
 ) را می سنجد.IGP(موسسه  برنامه سبزسازي

  

 مثال 
تحکیم و تقویت پیشرفت حاصل از دستاوردهاي کوچک  •

 بدست آمده است.متعدد که در طی اجراي این برنامه 
ایجاد  و همکاري وارزیابی تأثیر هر فعالیت یا هر مشارکت  •

مکانیزمهایی براي ارج گذاري و پاداش دهی به این 
 دستاوردها

 انتشار اطالعات و گرفتن بازخورد •
جدید که درسهایی که از اجرا و  هاي تعیین نقطه عطف •

 بازخوردها گرفته شده لحاظ شوند.
 

 اطالعات بیشتري را در مورد دستاوردهاي متحمل و نتایج هریک از رویکردها بدست می دهد. ضمیمه،این 

هیچ مؤسسه اي منابع یا استقالل کامل براي انجام تمام مراحل جمع آوري اطالعات در زمینه تغییرات در نیازهاي 
آنها محدود می شود به انجام (اعم از دولتی،غیردولتی .....)را ندارد. اغلب اوقات منابع  مهارتی در یک بخش

فعالیتهایی که در رسالت و تعهدشان است. این محدودیتها وجود دارند اما نباید مانع از فعالیت و حرکت شوند. 
گرچه کمبودها وجود دارند اما فرصتهاي بکر هم وجود دارد. با دیگر کسب و کارهاي دولتی که رسالتشان حمایت 

ارتباط برقرار کنید و همکاري و مشارکت نمایند. زمانی که محدودیتهایی در از آموزش و متولیان آموزش است 
زمینه منابع و یا تخصص وجود دارد اینکار می تواند مؤسسه را از انجام فرآیند بکارگیري منابعی که اغلب منتهی 

ی و اولویتهاي به ناامیدي می شود. نجات دهد. اجراي استراتژیهاي مؤسسه آموزشی باید بر اساس اطالعات رسم
 هدفمند درون یک بخش با محدوده مهارتی باشد.
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این مؤسسات باید کشف کنند که چگونه بخشی از یک فرآیند بزرگتر شوند یا از داده ها و اطالعات تحلیلی حاصله 
 یک نمونه از این کار، برنامه ریزي در جهت هدایت فرآیندهاي اجراي طرح سبزسازي مؤسسه خود استفاده نمایند.

 استراتژیهاي براي مؤسسه در زمینه موضوع شکافهاي مهارتی و نیازهاي آموزشی است.

 

 بسترسازي در سیستمهاي مرکزي/اصلی  2-3

ساختارها و سیاستهایی را  م کنید تا سیستمها،جزمنافع را مشخص کنید. عزمتان را  زمانیکه برنامه ریخته شد،
طرح سبزسازي (  IGPتشخیص کارکنان با هدف کلی انطباق ندارند و با آن سازگار نیستند تغییر دهید.  که به

بسترسازي کنید). کارکنانی را استخدام کنید، ( مؤسسه) را در سیستم هاي اصلی مثل منابع انسانی جاي بدهید
ا تغییر عوامل و انتخاب بک بکنند. ارتقاء و توسعه دهید که می توانند به تحقق هدف و چشم انداز کمآنها را 

 ایجاد نمائید.  فزایندهموضوعات و پروژه هاي جدید به مؤسسه جانی تازه ببخشید و حرکت و نیروي 
 

 منابع  يریبکار گ 3-3
. صرفه جویی هاي حاصله از مدیریت که همه باید به آن توجه داشته باشند بکارگیري منابع یک گام مهم است

 محوطهفضا و . از انجام کارهاي کوچک اما متعدد در کل ستپروژه ها مهمترین نکته در اکثرآب، انرژي و پسماند 
و از محل آن صرفه جوییها براي سرمایه گذاري در این  انجام دادمی توان را زیادي صرفه جویی هاي آموزشی 
یا عایق بندي مثل استفاده از دیگ بخار  -اغلب سرمایه گذاریهاي فیزیکی بزرگ  .استفاده کرد )سبزسازيفرایند (

یک می توانند منتهی به کاهش بسیار زیاد در هزینه هاي عملیاتی شوند. در  توجهی به آنها نمی شود، عمدتاًکه  –
در متن طرح  ، این اقدامداده شودتوضیح در این زمینه ها باید دلیل سرمایه گذاري  "پرسنلارتباط با "طرح 

 تشکر و قدردانی و تجلیل شود.صرفه جویی ها تاثیر گذار در امر و از تمام افراد  ه شودموسسه قرار دادسبزسازي 
بکارگیري و استخدام منابع انسانی نیز بخش مهمی از این استراتژي است که باید به آن خیلی توجه شود و افراد 

د که بتوانند پیام موسسه/سازمان را بخوبی منتقل نمایند؛ آموزش کنیانتخاب افرادي را مناسبی انتخاب شود مثالً 
 عمل نمایند.مه برناهماهنگ با را هدایت و رهبري نمایند و افراد دیگر 

 

 نهادینه کردن تغییرات و تجلیل و قدردانی  4-3

و شیوه هایی را کشف نمائید که از طریق  و راهها ارتباط بین رفتارهاي جدید و موفقیت سازمانی را شناسایی کنید
ایجاد تغییرات سبب ایجاد یاري از موارد تضمین گردد. در بسموسسه /سازمان مستمر  آنها توسعه و پیشرفت
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ادامه پیدا کند تا این فرایند  قرار گیرندقدردانی می شود که باید مورد تشکر و و آموزشی  شغلیو توسعه  پیشرفت
 شود. بهبود و اصالح، بصورت مستمر 

رویکرد سبزسازي کل موسسه ، یک فرایند مستمر است و یک فرایند در حال پیشرفت و رو به رشد را می طلبد 
که داراي برنامه هاي سازمانی براي اصالح مستمر باشد. در فرایند اصالح و بهبود مستمر، مشارکت تمام کارکنان 
ضروري است تا نیروي محرکه براي جنبش و فعالیت حفظ شود. تجلیل از کارهاي انجام شده و اعطاي پاداش 

سبب صرفه جویی هاي  دمی توان بخاطر موفقیتها هم یک بخش از حفظ برنامه است. طرح سبزسازي موسسه
کاهش زباله و پسماند، کاهش مصرف آّب و انرژي نیز معموالً سبب صرفه جویی  ياقتصادي زیادي شود. اقدامات نو

هاي اقتصادي می شوند. بسیار مفید است که یک سیاست روشن براي نحوه استفاده از این صرفه جویی ها مشخص 
 شود.

 :  4مرحله 

 پیشرفت و ارزیابی نتایجنظارت بر 
 
 
 
 

موسسه است. یک مولفه مهم در سبزسازي هر موسسه، ارزیابی و نظارت مستمر روند پیشرفت و تغییر در آن 
رویکرد پایداري در موسسات و سازمانهاي آموزش فنی و حرفه اي، به نظارت  5ارزیابی پیشرفت واقعی در هر یک از 

بر میزان پیشرفت براساس یکسري انتظارات و شاخصهاي موفقیت از پیش تعیین شده کمک می کند. این انتظارات 
دستورالعملهاي اجرایی تشریح می شود و با استفاده از در طرح سبزسازي موسسه تنظیم و تعیین می شود، در 

 معیارهاي روشن و شاخصهاي ارزیابی نظارت می شود.
روند پیشرفت سبزسازي آموزش فنی و حرفه اي را هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی می توان ارزیابی کرد. 

اما جنبه هاي مهم دیگري وجود دارد که ارزیابی و سنجش جنبه هایی مثل تعداد دوره ها و فراگیران آسان است 
باید از لحاظ کیفی ارزیابی شوند و ارزیابی شان خیلی آسان نیست. ضروري است که این جنبه هاي که باید ارزیابی 
شوند مشخص شوند اما نه اینکه آن جنبه ها حتماً باید از نظر عینی قابل اندازه گیري باشند. براي آنکه نظارت 

استفاده کنیم که یک چارچوب زمانی  Ganttاز روند پیشرفت داشته باشیم می توانیم از چارتهاي اجمالی ابتدایی 
از برنامه ریزي یا نتایج مورد انتظار را نشان بدهند و از نسخه هاي مفصل تر و کاملتر براي بخشها و دپارتمانهاي 

تهیه و تدوین یک  3-4
وب براي نظارت و چچار

 ارزیابی

روشن سازي حوزه  4 – 2
هایی که به ارزیابی نیاز 

 دارند

تبیین دالیل الزم  4 - 1

 تربراي نظا
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و در کنار هزینه ها و صرفه جویی مختلف استفاده نمود. بعالوه مشاهده منافع و سود (کیفی و کمی) باید همراه با 
 ها بررسی شود.

ابزار ارزیابی و نظارت بر پیشرفت می توانند کمک خوبی باشند براي طراحی ابزار مناسب جدید براي نظارت و 
با میزان پیشرفت مطلوبی که باید نظارت شود و نتایجی که برنامه ریزي  ارزیابی. این ابزار جدید را می توان مطابق

 شده تا محقق شوند، طراحی نمود.
رویکردهاي مختلف پایداري همانگونه که در این جزوه تشریح شد را می توان براساس مجموعه هاي مختلف 

تیجه می تواند یک تغییر خاص یا ویژگی پیامدها و نتایج اندازه گیري و ارزیابی کرد. بعنوان مثال یک پیامد یا ن
خاص باشد که یک سازمان/موسسه بدنبال آن است و یک موسسه تالش می کند تا گام به گام آن را محقق سازد. 

 در این جزوه پیشنهاد شده تا سطوح مختلف ارزیابی نتایج را نشان بدهد.مرحله اي  4یک مدل 
 

 تبیین دلیل براي اجراي نظارت 1-4

 از یک ابزار ارزیابی /یادگیري استفاده
دقیق براي نظارت و ارزیابی الزم است تا اساتید و پرسنل مسئول تسهیالت و تجهیزات/عملیات را به  یک رویکرد

نحو سازنده اي در کار مشارکت و درگیر نماید. اهداف و مقاصد باید روشن و معقول باشند و همراه باشد با منطق 
این شکل چارچوب توضیحی یک وسیله/ابزار قضاوت را به یک وسیله و ابزار یادگیري  توجیه کننده انتخاب آنها.

شگفت انگیز تبدیل می کند که هم اصالحگر است و هم مشارکت دهنده(یعنی هم سبب اصالح امور می شود و 
 هم افراد را در کار شرکت می دهد). نمونه هایی از این شکل را در ضمیمه آورده ایم.

برخی اهداف را از راه سرمایه گذاري تکنولوژیک می توان دنبال کرد در حالیکه برخی دیگر صرفاً با تعهد و همکاري 
اهداف گروه اول سرمایه گذاري در مقیاس جمعی تمام افراد یک موسسه از جمله فراگیران آن محقق می شوند. در 

در رفتار انسان است. منطقی است که چارچوبی روشن وسیع الزم است در حالیکه اهداف گروه دوم مستلزم تغییر 
و منطقی از اهداف، مسئولیتها و مکانیزمهاي بازخورد تهیه شود تا اقدامات اصالحی یا تشویقی براساس آنها طراحی 

فضا و گردد. ضروري است آمادگی اضافه کردن کمکها و پروژه هاي جدیدي که بنا به مقتضیات، الزم است در 
این پروژه ها یا مرکز آموزشی یا در کارخانه یا محیط کار ایجاد شود در بخش مدیریت وجود داشته باشد.  محوطه

کارها ممکن است اصالح برنامه درسی تغییرات در بخش رستوران و غذا، یا مربوط به حمل و نقل و نقلیه یا کارهاي 
 اجتماعی/تساوي حقوق و برابري باشد.

 

 نظارت پویا و مستمِر 
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ر اثناي پیگیري اهداف و مقاصد، فرایند نظارت و ارزیابی باید پویا و پذیرا نسبت به اقدامات جدید باشد. همانقدر د
که اضافه کردن ساختمانهاي مراکز آموزشی و افزایش ثبت نامی ها ممکن است سبب تغییر اهداف شوند، اقدامات 

ف شوند. به همین ترتیب پروژه ها و طرحهاي نوآورانه و کارهاي تکنولوژیک جدید نیز می توانند سبب تغییر اهدا
 و جدیدي که از یک فصل به فصل دیگر تغییر می کند هم روي پیامدهاي نظارت و ارزیابی تاثیر می گذارند.

 

 نظارت و ارزیابی بعنوان یک ابزار خودگردان

خود را نشان انتخاب سبک زندگی  است که این تغییر حاصل از یادگیري درتغییر افراد  ،فرایند سبزسازيحاصل 
. این یعنی اتخاذ یک استراتژي و راهکار براي مشارکت دادن افراد در تنظیم اهداف شخصی و نیز اهداف می دهد

گروهی و بخشی. معرفی و ارائه چرخه هاي یادگیري و دیگر روشهاي مشارکت دادن هیات علمی 
انتقال تدارکات نیز بسیار می تواند در بازخورد گرفتن از آنها و موسسه/سازمان/مرکز آموزشی و کارکنان پشتیبانی و 

را  "نظارت و ارزیابی" موضوعتوصیه می شود آن بازخوردها به داخل یان برنامه پویا بسیار مفید و ثمربخش باشد. 
گفتگو  اي کارکنان بخش پشتیبانی بعنوان یک موضوع مورد بحث انتخاب کنید تا آنها نیز در این مورد بحث وبر

 تبادل نظر نمایند.
 

 روشن سازي حیطه و حوزه اي که به ارزیابی نیاز دارد 2-4

همانند تغییرات کمّی، تغییرات کیفی به ارزیابی نیاز دارند. همانقدر که آگاه بودن از تغییرات شدید و ناگهانی مهم 
نه که به ارزیابی نیاز دارند شامل است آگاهی از تغییرات تدریجی و اندك هم مهم است. تغییرات ظریف و هوشمندا

شهرت موسسه یا سازمان، افزایش کیفیت پیشنهاداتی که براي کاریابی فراگیران داده می شود، استخدام فارغ 
 التحصیالن و رضایت کلی از کارکنان و فراگیران.

در محدوده چارچوب مربوط می شود به شفاف سازي اینکه چه ابعاد یا جنبه هاي از فرایند سبزسازي اولین گام 
 کدام براحتی ارزیابی نمی شوند.و د نزمانی خاص به آسانی ارزیابی می شو

مهم است که حوزه ارزیابی و نظارت در نظر گرفته شود. سبزسازي اي که منتهی به صرفه جویی می شود در 
حقیقت بسیار مهم و ضروري است چرا که در واقع منبع کسب درآمد براي بقیه قسمتهاي فرایند سبزسازي است. 

که در زمستان هواکشهایی ثال حتی اقدامات بسیار کوچک می توانند نتایج چشمگیري داشته باشند بعنوان م
د، سبب هدر رفتن هزاران دالر در سال می نبهنگام شب کار می کنند و هواي گرم را به محیط منتقل می ساز

شود. خاموش کردن آن فن ها کار بسیار کوچکی است اما یک گام موثر در صرفه جویی. گرچه خدمت رسانی به 
مام موارد مربوطه به راحتی قبال سنجش و اندازه گیري نیستند. فراگیران هدف اصلی موسسه/سازمان است اما ت
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و تسهیالت و  محوطهفضا و نظارت بر برنامه درسی نیز بسیار مهم است و اهمیت این کار به اندازه سبزسازي 
تجهیزات مهم است اما ارزیابی این بُعد از سبزسازي اغلب بسیار مشکل است چرا که نتایج و پیامدهاي آن صرفاً 

 مدتها پس از فارغ التحصیلی فراگیران و ورودشان به عرصه اشتغال مشخص می شود.
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 یابی: رویکردهاي ارز 9شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متغیرها به دو محور تقسیم می شوند محور افقی که از 
ارزیابی آسان شروع می شود و به ارزیابی سخت منتهی می 

اهداف گردد و محور عمودي که از اهداف سبز موجود به 
اهداف موجود  1. قسمت شماره تهی می شودنسبز جدید م

را نشان می دهد که در حال حاضر در حال اندازه گیري 
اهداف آتی قابل سنجش را نشان  2هستند در حالیکه قسمت 

اهدافی را نشان می دهد اغلب در  3می دهد. قسمت 
 بندرت مورد سنجش و اندازه موردشان صحبت می شود اما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و در موردشان بندرت گزارش داده می گیري قرار می گیرند 
اهداف آتی مربوط به موسسه/سازمان و فارغ  4شود. قسمت 

التحصیالن را نشان می دهد که بیشترشان در حال حاضر قابل 
 4و  3اندازه گیري و سنجش نیستند. اما اهداف قسمتهاي 

 اید در برنامه کلی و جامعببسیار مهم هستند و 
موسسه/سازمان به آنها پرداخته شود و در هر گزارش ارزیابی 

 وضعیت آنها بیان شود.

 اھداف سبز موجود

داف سبز جدیدھا  

 سنجش سختر سنجش ساده تر
۳ ۱ 

۴ ۲ 

 مسئولیتھای شخصی•
 مھارتھای بین فردی•
ارزشھا/ اصول •

 اخالقی
 یکدلی•
 منتقدانھتفکر •
 خالقیت و ابتکار•

 

صرفھ جویی ھای •
 یژنراپسماند/آب/

 مناسبتھای سبز خاص•
 عناوین دوره سبز•
ثبت نامی ھای دوره ھای •

 سبزسازی
 سیاستھای خرید پایدار •

 مسئولیتھای شخصی•
 مھارتھای بین فردی•
ارزشھا/ اصول •

 اخالقی
 ھمدردی•
 تفکر منتقدانھ•
 خالقیت و ابتکار•

 مسئولیتھای شخصی•
 مھارتھای بین فردی•
ارزشھا/ اصول •

 اخالقی
 ھمدردی•
 تفکر منتقدانھ•
 خالقیت و ابتکار•
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 تهیه و طراحی یک چارچوب نظارت و ارزیابی  3-4

پیچیده کمک  -تا  -برخی از ابزار عمومی و رایج براي نظارت و ارزیابی می توانند خیلی به طراحی یک برنامه ساده 
 بکنند.

 
 (امتیازدهی)نمره دهی دستورالعمل 

نتایج و پیامدهاي مطلوب را بر طبق  نمونه ساده آن استفاده از نمودارهاو ابزارترسیمی است که بوسیله آن بتوان
دراین ابزار موفقیتها ونتایج حاصل وتغییر یافته . نشان داد رویکردهاي متفاوت پایداري در برنامه سبزسازي موسسه

صله بصورت تدریجی در قالب نمودار ترسیم می شود .این نوع ارزیابی به موسسات امکان واثرات پیشرفت حا
یادگیري،سنجش و تسهیل سازي فعالیتهاي سبز سازي را در زمان مناسب فراهم می کند. این امر به سازوکاري 

ه گیري و ارزیابی می انجامد که در آن موفقیتهاي فردي و دسترسی به اهداف سازمانی بطور خودکار قابل انداز
 است.

 

 10شکل 

  مرحله اي 4الگویی براي ارزیابی 

 

 رویکرد پایداري
 

زیرحوزه و نتایج 
مطلوب حاصله از 
 اقدامات انجام شده 

شاخص پیشرفت 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحله آغازین تغییر
 

شاخص پیشرفت 
2 
 
 
 
 
 
 

کمی پیشرفت 
حاصل از ایجاد 

 تغییر

شاخص پیشرفت 
3 
 
 
 

پیشرفت رضایت 
بخش حاصل از 

 ایجاد تغییر

شاخص پیشرفت 
4 
 

تغییر پایدار و 
 نهادینه شده
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 از یک چارت عنکبوتی اينمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و طراحی یک برنامه نظارت و ارزیابی 

مرحله بعدي اقتباس یک برنامه و چارچوب نظارت و ارزیابی براي ارزیابی سبزسازي آموزش فنی و حرفه اي از 
طریق معرفی رویکردهاي پایداري در موسسات/سازمانهاي آموزش فنی و حرفه اي است (که ما قبالً در مورد آنها 

(طرح سبزسازي موسسه/سازمان)  IGPدر برنامه توضیح داده ایم) منظور کلی از این مرحله ارزیابی میزان پیشرفت 
 و تحقق نتایج قبل مشاهده و قابل اندازه گیري است.

این فرایند با ترسیم نتایج دلخواه در هر یک از رویکردها یا حوزه هاست و نیز شناسایی سطوح مختلف یا درجه 
ال، این کار باید قبالً در مرحله موفقیتی است که پیشرفت چشمگیر و مهمی را به تصویر می کشد. بصورت ایده 

انجام می شده است. این نتایج و پیامدهاي دلخواه و مطلوب می  (IGP)تنظیم و طراحی برنامه سبزسازي موسسه 
 توانند بصورت کمی یا کیفی مورد ارزیابی قرار بگیرند.

سازي آموزش فنی و حرفه اي  ایجاد تغییر در تمام ابعاد و وجوه کار یک موسسه در هر یک از یا تمام ابعاد سبز
یک  ینمی تواند منجر به تغییرات مثبت و بهبود در سیستمها و شیوه هاي انجام کارها شود. این چارچوب همچن

ابزار آموزش و یادگیري است زیرا آینده دلخواه و مطلوب را به تصویر می کشد. نمونه اي از یک ابزار نظارت و 
و این ابزار را می توانید با توجه به بافت و دیدگاه خاص  راي مراجعه آمده استارزیابی مفصل و جامعه در ضمیمه ب

 هر موسسه تغییر دهید.

 ثابت و پایدار -3
 کمی پیشرفت -2
بزسازي تحقیق س ابتدا -1

 و پژوهش ها
سبزسازي جامعه 

 صنفی و محیط کار 

سبزسازي فرهنگ 

 صنعتی 

آموزش و سبزسازي  

 برنامه درسی

 فضا و محوطه سبزسازي
  آموزشی
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توسط انجمن پیشبرد پایداري در آموزش عالی  (STARS)سیستم درجه بندي و ارزیابی ، رهگیري پایداري 
(AASHE) ز دانشکده هایی که نامشان در ظور استفاده در دانشگاهها و دانشکده ها طراحی شده است. برخی ابمن

براي دیدن نقشه پیشرفت خود استفاده کردند. بعنوان مثال دانشکده  (STARS)از ابزار نظارت این جزوه آمده 
استفاده می کند تا حوزه هایی را که این دانشکده می توان بعنوان رهبر یا راهنما در اجراي  STARSجرج براون از 

پایداري عمل نماید شناسایی کند. این چارچوب همچنین امکان ارزیابی و درجه بندي حوزه هایی که به بهبود 
یشتر در اهداف پایداري این نیازمندند را فراهم می سازد. این چارچوب بسیار مهم است چرا که پیشرفت هرچه ب

دانشکده بسیار موثر است. طراحی یک ابزار/وسیله ارزیابی مشابه مخصوصاً براي موسسات و سازمانهاي آموزش فنی 
 و حرفه اي و بصورت کلی براي آموزش تکمیلی حوزه اي است که باید پیشرفت بیشتري نماید.

  3جدول 

 مرکز آموزشی محوطهفضا و نمونه اي از یک چارچوب درجه بندي براي ارزیابی پیشرفت در سبزسازي 

 

رویکرد 
 پایداري

پارامترهایی 
براي ارزشیابی 

 پیامد/نتیجه

 چارچوب درجه بندي

 پیشرفت رضایتبخش کم پیشرفت آغاز
تغییر ثابت و 

پایدار و نهادینه 
 شده

سبزسازي 
فضا و 

:  محوطه
تسهیالت و 

 امکانات

اصول پایداري در 
طراحی، ساخت و 

نوسازي 
ساختمانها شامل 
مدلهاي اقتصادي 

مبتکرانه اعمال 
 می شود

تمرکز اندك 
روي کارها و 

شیوه هاي 
عملی 

 پایداري 

روشهاي عملی 
پایداري اغلب 

در محل اعمال 
می شوند اما 
هیچ مالك و 
معیار خاصی 
براي رهبري 

توسعه نوسازي 
 ندارد. وجود

از تمام دپارتمانها 
خواسته شده که روشهاي 

عملی پایداري را در 
روشهایشان بگنجانند و 

در مورد آن گزارش 
بدهند. از هر محل 

نوسازي شده و یا هر 
مکان و ساختمان جدید 
خواسته شده که اصول 
 پایداري را رعایت کنند.

تمام دپارتمانها 
در مورد روشها و 
شیوه هاي عملی 

گزارش  پایداري
 می دهند.
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 سیستم درجه بندي و ارزیابی و رهگیري پایداري 
یک چارچوب روشن و گزارشی براي دانشکده ها و  (STARS)سیستم درجه بندي و ارزیابی و رهگیري پایداري 

مشارکت دادن کل طیف دانشکده ها و  (STARS) دانشگاهها جهت سنجش عملکرد پایداري است. هدف از
از دانشکده هاي تخصصی و صنعتی تا دانشگاههاي تحقیقاتی و از موسساتی که تازه برنامه هاي  –دانشگاهها 

مرکز آموزشی بسیار قوي عمل کردند  محوطهفضا و سساتی که در زمینه پایداري پایداري شان را شروع کردند تا مو
هم جوابگو اهداف بلند مدت پایداري موسسات بزرگ  (STARS)و می توانند بعنوان راهنما و الگو معرفی شوند. 

 است و هم جوابگو موسساتی است که تازه در راه پایداري قدم برداشتند.
(STARS) راي : طراحی شده است ب 

 تهیه چارجوب براي درك و شناخت پایداري در تمام بخشهاي آموزش عالی  •

امکان مقایسه معنی دار موسسات را در مقاطع مختلف با استفاده از یک مجموعه مشترك از مقیاسهایی  •
 آموزشی (تسهیالت) تهیه شده، فراهم می سازد. محوطهفضا و که با مشارکت وسیع صنوف پایداري 

 ي مشوقها و پاداشها براي بهبود مستمر در جهت بکارگیري اصول پایداريایجاد یکسر •

امکان به اشتراك گذاشتن اطالعات در مورد اجرا و روشها و شیوه هاي پایداري آموزش عالی را فراهم می  •
 سازد و آن را تسهیل می نماید.

 ی شود.سبب ایجاد یک جامعه صنفی و صنعتی قویتر با پایداري تسهیالت و امکانات م •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 

 ايحرفه و هاي فنیآموزش بر سبزسازي ارزیابی و نظارت چارچوب :4بخش 

 محوطهسبزسازي فضا و . 1
 مرکز آموزشی

 
 پیامدهاي مطلوب

 میزان اجرا

 شدهتغییرات باثباط و نهادینه پیشرفت رضایتبخش کمی پیشرفت شروع
 کلیه تجهیزات و اماکن فیزیکی 1-1

اصول پایداري در طراحی، ساخت 
ها شامل و نوسازي ساختمان

مدلهاي اقتصادي مبتکرانه اعمال 
 می شوند.

تمرکز اندکی روي شیوه هاي عملی 
 پایداري می شود.

 
اماکنی که باید ساختمانهاي جدید و 

نوسازي شوند اصول پایداري را 
بعنوان یک گزینه مورد بحث قرار 

 می دهند.
 

روشهاي عملی پایداري اغلب در 
محل اعمال می شوند اما هیج 

مالك و معیار خاصی براي 
هدایت توسعه نوسازي وجود 

 ندارد.

از تمام دپارتمانها خواسته شده 
که روشهاي عملی پایداري را در 

و در مورد  شان اجرا کنندکارهای
 آن گزارش بدهند. 

 
از هر مکان نوسازي شده و یا هر 

ساختمان جدید خواسته شده 
که اصول پایداري را رعایت 

 کنند. 

تمام دپارتمانها در مورد روشها و شیوه 
 هاي عملی پایداري گزارش می دهند.

 
کارکنان و فراگیران در ترویج و توسعه 

 پایداري مشارکت دارند.عملی  اصول
 

اقدامات موفق تجلیل می شوند. تمام از 
ساختمانهاي جدید یا نوسازي شده اصول 

 پایداري را رعایت می کنند.
 

 مرکز آموزشی  محوطهفضا و یادگیري و آموزش در سبزسازي  2-1
به ساختمانها و فضاهاي بیرونی 

گفته می  "تسهیالت "عنوان 
 روشها و شیوه هاي شود که

 پایداري را آموزش می دهند

تدریس شیوه ها و اصول پایداري 
صرفاً در کالسهاي درس اتفاق می 

 افتد.

شیوه و روشهاي پایداري در 
دیگر تسهیالت و امکانات 
آموزشی و تدریسی (مثل 

آزمایشگاهها/کارگاهها) اتفاق می 
 افتد.

شیوه ها و اصول پایداري در دیگر 
تسهیالت و اماکن آموزشی اتفاق 

 می افتد
 

یک سیاست و برنامه تامین مالی وجود 
دارد براي حمایت از شیوه ها و اصول 
درستی که فراگیران تدوین کردند تا 

مفاهیم و روشهاي پایداري بکار گرفته 
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مربیان و معلمان فراگیران را 

تشویق به اجرا و اعمال اصول و 
روشهاي پایداري در کار می 

 کنند.

فراگیران روتین کاري و برنامه 
هاي اصول پایداري (مثل دفع 

زباله ها و پسماندهاي کارگاه) را 
 رعایت می کنند.

شوند و جامعه صنعتی و صنفی مشارکت 
 کنند.

 سبزسازي اماکن فیزیکی  1 – 3
شیوه هاي عملی پایداري از 

ا طریق ترمیم و زیباسازي فضاه
به افزایش فضاهاي سبز می 

 پردازد.

از فضاهاي سبز کنونی و در برابر 
تغییر کاربري محافظت می شود. 

سطلهاي زباله در هر محلی که الزم 
است تعبیه می شود تا مرکز 

 آموزشی تمیز باقی بماند.

فضاهاي سبز توسعه می یابند و 
از لحاظ کاربري دقت می شود تا 

، کاربري هر مکان (چه تفریحی
چه زیبایی) حفظ شود. زباله ها 

 تفکیک می شوند.

فضاهاي سبز جدید ایجاد می شود 
و سعی و دقت می شود فضاها 
کاربري خود را اعم از آموزشی، 

تحقیقاتی، تفریحی و صرفاً زیبایی 
حفظ کنند و کاربري ها درهم 

ادغام نشوند. پسماندها بازیافت می 
شوند و مورد استفاده قرار می 

 گیرند.

(طرح سبزسازي  IGPر سیاست د
موسسه/سازمان) حفاظت از محیط 

زیست و محل زندگی ، ارتقاء و افزایش 
 آن وجود دارد و اجرا می شود. 

 عملیات کار  4-1
اصول پایداري در تمام ابعاد یک 
موسسه/سازمان مثل مدیریت ، 

تدارکات و استفاده از منابع بکار 
 گرفته می شود(اجرا می شود).

قوانین و معیارهاي خاص یا شرایط 
خاص براي گنجاندن اصول پایداري 

در تدارکات یا مدیریت موسسه 
 سازمان کم هستند./

موسسات و دپارتمانها تشویق 
می شوند که اصول پایداري را 

در بخشهاي مدیریت ، تدارکات 
و استفاده از منابع بکار گیرند و 

 اجرا نمایند.

تک تک دپارتمانها شرایط و 
الزاماتی را براي اجراي اصول 

پایداري در قسمتهاي مدیریت، 
تدارکات و استفاده از منابع 

 موسسه /سازمان دارند.

معیارها و سیاستهایی براي بخشهاي 
مدیریت موسسه / سازمان تدارکات و 
استفاده از منابع وجوددارد و اجرا می 

 شود.
 

(توسعه حرفه اي) و  PDاصول پایداري، 
مه از این کار حمایت می حمایت مالی ه

 کنند.
 خدمات حمل و نقل (ترابري) 5-1
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اصول پایداري در تصمیمات این 
 قسمت رعایت می شود.

قوانین و مقرراتی وجود دارد که 
براساس آنها اصول پایداري باید 

 رعایت شوند.

 در انتخاب مسیرهاي رفت و آمد
 به امر بهره وري توجه می شود.

دارد که در ارتباط مقرراتی وجود 
با انتخاب مسیرهاي رفت و آمد و 

خودروهاي کم مصرف باید به بهره 
 وري توجه شود.

هم مقررات و هم نظارت و ارزیابی وجود 
دارد که در ارتباط با انتخاب مسیرها و 

وسایل نقلیه کم مصرف به بهره وري 
 توجه دارند.

 حسابرسی /ممیزي 1 – 6
ی شود از ابزار ممیزي استفاده م

تا میزان تاثیر رعایت و اجراي 
اصول پایداري ارزیابی شود و 

 بهره وري بهبود یابد.

ممیزي و حسابرسی رسمی در 
 مرحله برنامه ریزي است 

برخی حوزه ها و قسمتهاي 
تسهیالت (اماکن) و تجهیزات 

ابزار حسابرسی دارند و بهره وري 
کارهایشان را می سنجند 

 (ارزیابی می کنند)

حسابرسی و ممیزي براي ابزار 
ارزیابی اجراي اصول پایداري وجود 

 دارد.

تمام قسمتهاي موسسه/سازمان یک 
حسابرسی یا ممیزي ساالنه انجام می 

دهند و به یک دپارتمان مرکزي گزارش 
 نتایجشان را اعالم می کنند.

  پاسخگویی در برابر هزینه کل 1 – 7
ابزار حسابرسی /ممیزي نه تنها 

معمولی مثل مدیریت به موارد 
آب، زباله و انرژي می پردازد که 

هر موسسه آنها را ارزیابی می 
کند بلکه به عوامل اصولی غیر از 
هزینه ها هم می پردازد مثل آثار 

زیست محیطی و آثار مخرب 
 کربن.

برنامه ها و استراتژیهایی براي 
حسابرسی تهیه و تدوین می شوند 

هزینه کل پاسخگودر برابر  که باید
 باشند.

مناسبتها و کمپین هایی بصورت 
دوره اي براي افزایش آگاهی در 

زمینه مدیریت آب و پسماند 
 برگزار می شود.

 
از مکانیزمهاي خنثی کننده آثار 

کربن براي کاهش آثار مخرب 
 کربن با حداقل هزینه استفاده

 می شود.

گزارشات حفظ می شوند و 
مدیریت این مسائل و موضوعات 

درون سازوکار پاسخگویی در
 گنجانده شده است .

 
مکانیزمهاي خنثی سازي کربن 

بعنوان آخرین راه حل پس از 
توجه به صرفه جویی در انرژي و 

نرژي تجدیدپذیر مورد استفاده ا
 قرار می گیرند.

منطق کلی براي کاهش کربن و آثار 
مخرب زیست محیطی فهمیده و درك 

 شده است. 
ممیزي ها و صرفه جویی ها گزارش و 

 تجلیل می شوند.
 

مهارتهاي فراگیران در ممیزي مستند و 
 گواهی می شود.
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2 
 سبزسازي برنامه درسی و

 آموزش
 

 نتایج مطلوب و دلخواه

 میزان اجرا

 تغییرات ثابت و نهادینه شده پیشرفت رضایتبخش پیشرفتکمی  شروع

 اهمیت سبزسازي  1-2
سبزسازي کل برنامه درسی از 

تمام  طریق بررسی عناوین
و سطوح و کلیه دوره  موضوعات

  ها انجام می شود

سبزسازي صرفاً بعنوان یک عنوان 
براي دوره هاي تخصصی در 

 صالحیتهاي زیست محیطی است.

شایستگی ها، مهارتها و دانش 
سبز هم در دوره هاي عمومی و 

هم در دوره هاي تخصصی 
 آموزش داده می شود. 

شایستگی ها، مهارتها و دانش 
سبز هم در دوره هاي عمومی و 

هم در دوره هاي تخصصی 
آموزش داده می شود و براي 

اجراي برنامه هاي آموزش فنی و 
 حرفه اي الزم و ضروري هستند.

ازي بعنوان یک اولویت در تمام سبزس
منابع و در تمام درجات/سطوح شناخته 

می شود. و بعنوان یک حوزه و بخش 
روشن در درون سطوح شایستگیها یا 

 صالحیتها وجود دارد.

 سبزسازي در تمام ابعاد برنامه درسی 2-2
در برنامه هاي درسی و آموزش 

در تدریس در موسسه /سازمان و 
محیط کار، در یا آموزش در 

ف روي لموضوعات مخت
 سبزسازي تاکید هست.

برنامه ها و صالحیتهاي آموزش سبز 
، نیازها و عالیق فراگیران را مرتفع 

 می سازد.

برنامه هاي درسی در برخی 
موضوعات تاکید بر سبزسازي 

 دارد.

برنامه هاي درسی در تمام 
موضوعات و سطوح 

شایستگی/صالحیت تاکید بر 
 سبزسازي دارد.

 
فارغ التحصیالن 

موسسات/مراکزي که مهارتهاي 
سبز و یا تجربیات عملی مشابه 

را آموزش می دهند بیشتر و 

سبزسازي در وسیعترین شکل خود یک 
بخش مهم و اساسی تمام برنامه هاي 

 درسی را شکل می دهد.
 

ین دوره که شایستگی فارغ التحصیالن ا
اشتغال پذیري هاي سبز را کسب کرده اند 

 بهتري دارند
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راحتتر کار پیدا می کنند 
 (متقاضی بیشتري دارند).

 ارزش گذاري و به رسمیت شناختن سبزسازي  3-2
سبزسازي برنامه درسی هم از 

طریق عوامل بیرونی و هم عوامل 
درونی تشویق می شود و از نظر 
کل موسسه/مرکز ارزش باالیی 

 دارد.

سبزسازي برنامه درسی یک 
مکانیسم خوب براي کسب درآمد و 

برآورده کردن استانداردهاي 
 مهارتهاي شغلی و آموزشی است.

شایستگی ها و مهارتهاي 
سبزسازي بصورت سیستماتیک 

به برنامه ها/صالحیت هاي جدید 
 و موجود اضافه می شود.

شایستگی ها و مهارتهاي 
سبزسازي بصورت 

به برنامه  سیستماتیک(نظام مند)
هاي موجود و جدید ها/صالحیت 

اضافه می شود وتبدیل به رشته 
تخصصی بسیاري از برنامه ها و 
دپارتمانهاي کنونی می شوند تا 
نیازهاي شغلی جدید را برآورده 

 سازند.

رویکردهاي برنامه درسی سبز این تشخص 
را براي موسسه به ارمغان می آورد که 

 موسسه یک حمایتگر صنایع محلی است و
امرار معاش افراد و مسبب وسیله اي براي 

 تولید ثروت براي منطقه است.
 

سبزسازي برنامه درسی یک خدمت 
وعملکرد تخصصی موسسه است به منظور 

اینکه به دیگر موسسات محلی (منطقه ) 
در جهت تنظیم رویکردهاي برنامه درسی 

 آنها کمک بکند.
 امعه صنفی و صنعتی ارتباط برنامه هاي درسی با نیازهاي پایداري کسب و کار/ج 4-2

موسسه نقش مهمی در توسعه 
جامعه و فرهنگ کار سبز در 

درون جامعه صنفی و صنعتی 
 منطقه اي دارد.

صالحیتها و برنامه هاي آموزش سبز 
نیازها و عالیق فراگیران را برآورده 

 می سازد.

با سبزسازي برنامه درسی 
 حرکت بسوي  مواردي همچون

اقتصادي سبز (بعنوان مثال 
مشاغل سبز در صنایع انرژي 

خورشیدي و تجدیدپذیر) ، 
مقررات آموزشی جدید و تعیین 

اشتغال فارغ  افزایش تقاضاي 
التحصیالن در مشاغل مهم و 

 حمایت و تشویقموردحیاتی 
 قرار می گیرند.

مهارتهاي سبز براساس وجود 
نواقص و کمبودها در مهارتها و 
 -ناهماهنگی میان جامعه صنفی 

صنعتی و بازار کار محلی و دانش 
تغییر /حذف بالقوه مشاغل 

 تدریس می شود.
 

محور در –آموزش/یادگیري کار 
مهارتهاي سبز یا ارتقاء مهارتهاي 

 سبز ارائه می شود.

موسسه بخاطر نقش تخصصی اي که ایفا 
می کند کامًال شناخته شده است و در 

زمانی که دارد بعنوان یک کنار ماموریت سا
مرکز عالی در توسعه پایداري معرفی شده 

 است.
 

جهت بهبود هماهنگی میان دوره هاي 
محور  -موسسه یا برنامه هاي آموزشی کار

و تفاصا براي شایستگی ها و مهارتهاي 
 سبز بطور مستمر ارزیابی انجام می شود.

 سبزسازي دربرگیرنده است 5-2
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کارآفرینی محلی و برنامه درسی 
مشارکت گروههاي محروم (مثل 

افراد جوان، زنان، افراد معلوم ، 
جوامع روستایی و دیگر 

 گروههاي آسیب پذیر)

سبزسازي برنامه درسی یک 
مکانیسم منعطف براي کسب درآمد 
و برآورده سازي تقاضاها و نیازهاي 

استانداردها مهارتهاي شغلی و 
 آموزشی است .

درسی تشویق سبزسازي برنامه 
اصالح  می شود تا فرایندها

شوند، فعالیتها، تولیدات و 
خدماتی که تاثیر مثبت روي 

اجتماعاتی نظیر گروههاي 
محروم دارند توسعه یابند تولید 

ثروت افزایش یابد و از صنایع 
 محلی پشتیبانی شود.

سبزسازي برنامه درسی، افراد 
کارآفرین پرورش می دهد 

صنایع افرادي که می توانند 
محلی را توسعه دهند و تولید 

 کنند و شغل ایجاد نمایند.

برنامه هاي ارائه شده ، نیازهاي مهارتی و 
شایستگی فراگیران در زمینه سبزسازي را 
هم در سطح محلی و هم در سطح ملی و 

 بین المللی برآورده می سازد.
 

 راگیران/فبرنامه هاي درسی براي 
، فرهنگی  بزرگساالن داراي موانع فیزیکی

طراحی شدند تا و اقتصادي، به نحوي 
ورودشان یا برگشتشان به بازار کار تسهیل 

 گردد.
 

موسسات با اجراي دوره هاي کوتاه مدت و 
یا دیگر آموزشهاي رسمی و نیمه رسمی به 

 نفع گروههاي محروم عمل می کند.
 طراحی نوآورانه/خالقانه اجراي دوره  2–6

برنامه هاي درسی همراستا با 
نیازهاي جامعه است هم از لحاظ 

 محتوا و هم از لحاظ اجرا .

تحقیق و بررسی در زمینه نیازهاي 
جامعه به اصول پایداري انجام می 

 شود

دوره هاي جدید قابل اجرا براي 
گروههاي خاص برنامه ریزي می 

از یک روز تا چند شود، دوره ها 
 سال است.

دوره ها و برنامه هاي آموزشی 
جدید و مستمر براساس عالیق و 

نیازهاي فراگیران و کارکنان 
 شرکت استوار است.

دوره ها و برنامه هاي آموزشی جدید و 
مستمر براساس عالیق و نیازهاي فراگیران 

و کارکنان شرکت استوار است و این امر 
قدردانی قرار می بسیار مورد استقبال و 

 گیرد.
 
 

 قبول دارد) (برنامه هاي درسی ، روشهاي عملی پایداري سنتی را به رسمیت می شناسد 7-2
تمام مستندات برنامه هاي 

درسی دربرگیرنده رشته ها، 
فرهنگها و دیدگاههاي مختلف 

ته ها، برخی از منابع دربرگیرنده رش
فرهنگها و دیدگاههاي مختلف و 

 نقطه نظرات جهانی است.

منابع دربردارنده دانش سنتی/ 
بومی محلی است و برخی دیگر 

معیارهایی براي ارزیابی شمول 
(دربردارندگی) منابع رشته ها، 

فرهنگها و دیدگاههاي مختلف و 

اههاي مام منابع دربردارنده دانش و دیدگت
 مختلف بومی / سنتی و جهانی هستند.
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است از جمله دانش سنتی 
 بومی و دیدگاههاي جهانی ./

از دیدگاهها ي فرهنگی را 
 دربردارد.

دیدگاههاي جهانی مثل مولفه 
هاي دانش بومی/سنتی در این 
موسسات وجود دارد و از آنها 
براي سنجش و ارزیابی منابع 

 استفاده می شود.
 منابع برنامه هاي درسی سبز همیشه دردسترس هستند 8-2

منابع آموزش براي توسعه پایدار 
براي معلمان و رسانه هاي 

مختلف، برخی از واحدهاي 
پروفایلهاي  تحقیق و بررسی،

دوره، دستورالعملها و راهنماهاي 
تدریس، منابع متنی و 

 الکترونیکی فراهم شده است.

موسسه شروع کرده به در نظر 
گرفتن سبزسازي در برخی از 

 موضوعات.

برخی موضوعات سبزسازي را در 
محتوا و روشهاي تدریس خود 

 دارند. 

مولفه هاي سبزسازي در بیشتر 
موضوعات و درجات و برنامه 
هاي آموزشی موسسه /مرکز 

آموزشی یا در محل کار و 
 کارخانه گنجانده شده است.

تمام موضوعات، مولفه هاي سبزسازي را 
 در تمام درجات یا برنامه هایی که به نفع

و  مخاطبانش است دارند که با شکلها
 فرمتهاي مختلف در دسترس هستند.

 در تدریس/پداگوژي ، سبزسازي منعکس می شود 9-2
 

رویکردها و روشهاي پداگوژیک 
مستلزم تفکر سیستمی، کشف و 

کاوش، یادگیري فعال، حل 
مسئله و آینده نگري با تاکید بر 
رویکرد ملی و بین الملی سازگار 

تدریس در  در فادهبراي است
کالس درس یا یادگیري در 
 محیط کار یا کارخانه است.

 
سبزسازي هنوز درون برنامه هاي 

توسعه پایدار خود موسسه وارد نشده 
است اما تا حدودي از طریق 

انجمنهاي تخصصی قابل دسترسی 
 است. 

 
سبزسازي بخشی از توسعه پایدار 

 برخی موضوعات است.

 
تمام توسعه پایدار مرکزي یک 

 مولفه سبزسازي دارد. 

 
تمام توسعه پایدار مرکزي، اصول عملی 

 سبزسازي را دربردارد.

 سبزسازي از طریق استفاده از نمونه هاي محلی و منطقه اي منعکس می شود 10-2
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از محیط هاي طبیعی و دست 
ساز انسان بعنوان اماکن کشف و 

قرار  یادگیري فعال مورد استفاده
 می گیرد.

استراتژیهاي سازمانی آموزش براي 
توسعه پایدار فقط محدود به آموزش 

 کالسی است. 

ساختمان موسسه/سازمان مکانی 
را براي درك و شناخت و 

پرداختن به موضوعات آب، 
پسماند و انرژي از طریق 

فعالیتهاي درون برنامه درسی و 
 فوق برنامه فراهم می سازد.

و جامعه  از ساختمان، زمین
محلی موسسه بعنوان اماکنی 

براي درك و شناخت موضوعات 
مربوط به پایداري واقدام به عمل 

از طریق فعالیتهاي برنامه هاي 
درسی و فوق برنامه مورد 

 استفاده قرار می گیرند. 

اصول پایداري یک شرط ضروري براي هر 
دوره است که تاکید و تمرکز روي موسسه 

 است. و جامعه محلی و جهانی

 فراگیران سبزسازي را از روشهاي عملی موسسه یاد می گیرند 11-2
موسسات محیط یادگیري امن و 

حمایتگري را فراهم می سازند 
که فراگیران در تصمیم گیریهاي 

مربوط به موسسه و تصمیم 
گیریهاي مربوط به یادگیري 

خود از دیدگاههاي سبزسازي 
 مشارکت دارند.

شوند که در فراگیران تشویق می 
مورد نگرانی هاي خود در زمینه 

آنچه که یاد می گیرند وهمینطور در 
مورد سیستمهاي ارزیابی بحث و 

 گفتگو نمایند.

یک کمیته  برخی فراگیران با
مشاوره در موسسه همکاري می 

کنند تا به برنامه سبزسازي 
 بپردازند.

اکثر فراگیران در مسئولیت و 
تعهد موسسه نسبت به 

 مشارکت دارند. سبزسازي
 

مهارتهاي مربوط به حقوق و 
مسئولیتهاي کارگران به آنها 

آموزش داده می شود همینطور 
کار جهت  سیاستهاي محیط

آموزش مهارتهایی که فراگیران 
را در سبزسازي محیط کار آینده 

شان توانمند سازد هم به آنها 
 براي آنها تشریح می شود.

رایند صدا و سخنان فراگیران در طراحی ف
 سبزسازي بصورت فعال شنیده می شود.

 
فراگیران حس مسئوالنه بعنوان یک 
که شهروند جهانی در خود می پرورانند 

تمام اقدامات و اعمالشان در محل کار و 
 سبک زندگی شخصی در برمی گیرد.

 سبزسازي بعنوان بخشی از هسته استراتژیهاي ارزیابی 12-2
مکانیزمهاي ارزیابی شفاف بر 

دستاوردها و موفقیتهاي 
فراگیران در سبزسازي من جمله 

یادگیري نظارت  -شیوه هاي کار
 دارند.

فراگیران در  هیج اطالعاتی در مورد
 سیستم جمع آوري نمی شود.

واحدها و درجات فارغ التحصیلی 
با هدف حمایت از بهبود مستمر 

و به اشتراك گذاردن روشهاي 
عملی سبزسازي موفق تدوین و 

 گردآوري می شوند.

گزارشات، داده ها ، واحدها و 
درجات فارغ التحصیلی در 

سیستم با هدف حمایت از بهبود 
مستمر و به اشتراك گذاردن 

شایستگی هاي سبزسازي موفق 

یک فرایند موفقیتهاي فراگیران را براساس 
ت سبزسازي وي از جمله تخصص و مهار

دانش، مهارت ها و دیدگاههاي وي جمع 
 آوري و نظارت می کند.
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که بعداً در برنامه ارزیابی 
گنجانده می شود، گردآوري می 

 شوند.

شایستگی هاي سبزسازي دقیق و سخت 
هستند و در برنامه هاي ارزیابی بسیار مهم 

 هستند.
کارکنان و گروه ها و فراگیران ایده ها و 
شیوه هاي عملی سبزسازي و شایستگی 

شتراك را با هم به ا هاي نوظهور و نوین
 می گذارند.

الزامات موجود در آموزش حوزه خدمات 
که دربر گیرنده سبزسازي هستند باید 

بعنوان بخشی از معیارارزیابی مدنظر قرار 
 گیرند.

 
 یادگیري که در محل کار صورت می گیرد 13-2

سبکهاي یادگیري مختلف مثل 
یادگیري در محل کار یا 

یادگیري تجربی و از طریق 
اقع از به اشتراك همکاري در و

گذاشتن سبزسازي در صنف 
مربوطه و در کارفرمایان بالقوه 

 حمایت می کند.

یک سیاست مبنی بر مشارکت و 
همکاري فراگیران با جامعه صنفی و 

صنعتی یا با کسب و کارها وجود 
 دارد.

از دوره هاي  برخی فراگیران
خاص در یک کسب و کار نوپاي 

موسسه سبزسازي در خارج از 
 مشارکت می کنند.

اکثر فراگیران سایتهاي یادگیري 
مختلف و روشهاي یادگیري 

مختلفی را در اختیار دارند تا 
 مهارتهاي سبزسازي را فرابگیرند.

سیاستها و رویه هاي براي پیگیري و 
مشارکت و  - 1تضمین به حداکثر رساندن 

 3فراگیري مهارت،  - 2 همکاري فراگیران
ن حال کشف رشته هاي ایمنی و در حی -

جدید و نوظهور سبزسازي در دنیاي بازار 
 کار پاك در مرکزوجود دارد.

 
 یادگیري از طریق مشارکت در محیط کار /جامعه صنفی و صنعتی  14-2

فرصتهایی براي والدین، جامعه و 
کسب و کار ها فراهم می شود تا 

بتوانند اصول سبزسازي را در 
 دهند. عمل انجام

آگاهی وجود دارد که چنین این 
فرصتهایی براي فراگیران، مرکز ، 
گروه و صنف مربوطه و کسب و 

 کارها مفید است.

فرایندي براي مشارکت دادن 
والدین در کسب و کارهاي نوپا 

 وجود دارد.

برخی از نمایندگان موسسات 
بخش خصوصی یا دولتی به 
پرسنل و فراگیران در زمینه 

مون کسب و کارهاي نوپا پیرا

هم مشاغل و هم جامعه صنفی و صنعتی 
هر دو در زمینه مشاغل نوپاي سبزسازي 

بطور فعال مشارکت دارند و در این زمینه 
 مشاوره می دهند.
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موضوع سبزسازي در دوره هاي 
بالقوه آتی که  ودوره هاي حاضر

جامعه و یا مشاغل به آنها نیاز 
 دارند، آموزش می دهند.

 
راي مراکزي نه مشاغل نوپاي سبزسازي دا

تنها در خود موسسه بلکه در درون و حتی 
بیرون از جامعه صنفی و صنعتی محلی 

دارند تا فراگیران و کارکنان را در مفهوم 
 شهروند جهانی درگیر نمایند.

3  
 تحقیق و پژوهشهاسبزسازي 

 
 نتایج مطلوب و دلخواه

 میزان اجرا

 تغییرات ثابت و نهادینه شده پیشرفت رضایتبخش کمی پیشرفت شروع

 سبزسازي یک اولویت تحقیقاتی است 1-3
تحقیق و برنامه سبزسازي 

یک بخش مهم و  پژوهش ها
 الینفک فرهنگ موسسه است.

تحقیق در حال حاضر بخشی از 
 فرهنگ و چشم انداز موسسه نیست.

تحقیق بعنوان یک دارایی در 
نظر گرفته می شود اما روي 

یدار نه تاکید موضوعات توسعه پا
می شود و نه از برنامه خارج می 

 شود.

سبزسازي و موضوعات پایداري 
مربوطه چه در سطح محلی و 

جه در سطح جهانی در دستور 
کار و برنامه تحقیق کارکنان و 

فراگیران مورد تاکید فراوان 
 است.

 
پروژه هاي تحقیق سبز مورد 

 تشویق و تجلیل قرار می گیرند.

زمینه سبزسازي یک برونداد یا تحقبق در 
 خروجی مهم موسسه بحساب می آید.

 
همینطور به تحقیق به چشم یک ابزار 

یادگیري مهم جهت کمک به فراگیران و 
کارکنان براي درك و شناخت نحوه 

آموزش و یادگیري در مورد سبزسازي به 
شیوه اي موثر، مرتبط و لذت بخش نگاه 

 می شود .
 

زسازي یک اولویت تحقیق درارتباط با سب
 است.

 تحقیق وسیع فرایند تحقیق را هدایت می کند 2-3
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موسسه از شواهد و اطالعاتی که 
براساس تحقیق بدست 

محور)  -آمده(شواهد تحقیق
براي به روز سازي فرایندها و 

 برنامه ها استفاده می کند.

محور –لز شواهد و اطالعات تحقیق 
توسط کارکنان موسسه براي رفع 
نیازهاي آموزشی شخصی استفاده 

 می شود .

–ز شواهد و اطالعات تحقیق ا
محور توسط کارکنان و مدیران 

موسسه براي رفع نیازهاي 
آموزشی شخصی و نیازهاي 

موسسه استفاده می شود .از آنها 
بعنوان پایه و اساس برخی 

تصمیمات فنی/برنامه اي /علمی 
 و آموزشی استفاده می شود.

 
بررسی هاي  یکسري تحقیق و

بصورت دوره اي انجام می شود 
تا برداشتی از الگوي میزان 

جذب صنعت از فارغ التحصیالن 
 بدست آید. و مهارتها

موسسه بطور منظم و نظام مند 
از شواهد و اطالعات تحقیق 

محور از جمله اطالعات و 
شواهدي که در سطح ملی 

بدست آمده بعنوان پایه و اساس 
ا استفاده به روزرسانی برنامه ه

می کند و از اطالعات بازار کار 
بعنوان پایه اي (بیس) براي ارائه 
برنامه هاي مهارت محور استفاده 

 می کند.
 

یکسري تحقیق و بررسی بمنظور 
پیگیري روند و الگوهاي جذب 

صنعت از فارغ التحصیالن و 
مهارتها، حقوق، درآمد و 
 نقششان انجام می شود.

بررسی بمنظور پیگیري یکسري تحقیق و 
روند و الگوهاي جذب صنعت از فارغ 

التحصیالن و مهارتها ، حقوق ، درآمد و 
نقششان انجام می شود. نتایج آنها بعنوان 

بخشی از برنامه هاي مشاوره شغلی به 
 فراگیران منتقل می شود.

 
برنامه هاي آموزش فنی و حرفه اي 

براساس نتایج پیش بینی شده مهارتهاي 
ر کار طراحی و براساس صالحیتهاي بازا

 مورد نیاز صنعت تنظیم می گردد.

 تحقیقات محلی /موسسه روي سبزسازي تاثیر می گذارد 3-3
موسسه ابزاري را براي جمع 
آوري داده هاي مفید براي 

اصالحات سیستماتیک طراحی 
 می نماید.

تحقیق بعنوان بخشی از دستور کار 
ی اصالحات موسسه در نظر گرفته م

 شود.

تیمهاي تحقیق موسسات بسیج 
می شوند تا اطالعات و داده هاي 

زمینه اي مثل مشکالت 
فراگیران، موانع تدریس و 

آموزش مهارتهاي سبز و میزان 
آگاهی و ادراك جامعه در مورد 
کسب و کارهاي نوپا مرتبط با 

 سبزسازي را جمع آوري نمایند.

 گزارشات تحقیق ها به اطالع
 نده می شود تاتیم مدیریت رسا

تصمیم گیري مشارکتی هرچه 
 بیشتر ترویج و اجرا شود.

تیم مدیریت  گزارشات تحقیق ها به اطالع
و شرکاي مرتبط رسانده می شود تا هم 
فضا براي بحث و گفتگو باز شود و هم 

تصمیم گیري مشارکتی و استراتژي اصالح 
 سیستماتیک ترویج و اجرا شود.

  تحقیق و پژوهش هافرایند و تجهیزات سبزسازي  4-3
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مصرف انرژي و آلودگی محیط 
زیست حاصل از فعالیتها و 

تجهیزات تحقیق به حداقل می 
 رسد.

تجهیزات و وسایل تحقیق مطابق با 
استانداردهاي بهداشت عمومی و 

زیست محیطی اجباري تهیه و 
 نگهداري می شود.

 
مواد ذخیره سازي و دفع زباله و 

شیمیایی خطرناك مطابق با قانون 
 انجام می شود.

در استفاده و کاربرد از وسایل و 
تجهیزات تحقیق صرفه جویی 

 انرژي مورد تاکید و توجه است.
 

فهرست اموال تجهیزات و مواد 
شیمیایی تحقیق تهیه و آماده 

 شده است.
 

 پسماندهاي تحقیق و آزمایشگاه
بطور خاص در مدیریت زباله و 

اند سازمان یا موسسه لحاظ پسم
 شده است.

تجهیزات و ساختمانهاي تحقیق 
خیلی منعطف طراحی شده اند 
تا بتوانند در شرایط و نیازهاي 
مختلف کارایی داشته باشند و 

مختلف تحقیق  بتوان در شرایط
 از آنها استفاده کرد.

 
استفاده از مواد و تجهیزاتی که 

بالقوه ممکن است تاثیرات 
ته باشند در خطرناك داش

در حد کم و یا اصالٌ  تحقیق
 ممنوع است.

مصرف انرژي و تاثیرات پایداري تجهیزات، 
بررسی و  مواد و فعالیتهاي تحقیقاتی مرتباً

 حسابرسی می شود.
 

در  سعی می شود تولید پسماند و زباله
فعالیتهاي تحقیقاتی کم باشد یا اصالً از 

 تولید پسماند پیشگیري می شود.

 رکت در تحقیق در زمینه موضوعات پایداري مشا 5-3
موسسه یا سازمان جهت تحقیق 

در مورد موضوعات و مشکالت 
پایداري میان رشته اي 

(موضوعات پایداري که میان 
چند رشته مشترك است) یک 
مشارکت و همکاري تخصصی 

 سازمانی راه می اندازد.  -میان

نسبت به موضوعات پایداري میان 
رشته اي آگاهی و شناخت وجود 

 دارد.

سعی می شود پیشنهادهاي 
تحقیق بیشترهمراستا و مطابق با 

سالیق دپارتمانهاي مختلف 
باشند و از روشهاي تحقیق میان 

 رشته اي استفاده شود .

حمایتهاي مالی و سازمانی جهت 
عینیت بخشیدن به کسب و 
که  کارهاي نوپاي میان رشته اي

در نتیجه تحقیق مشخص شدند، 
 تجهیز می شوند.

مشارکت معلمان و یک گروه تحقیقاتی با 
فراگیران و کارشناسان خارجی بسیار با 
انگیزه از رشته هاي مختلف جهت حل 
موضوعات و مشکالت مشخص و معین 

 پایداري بکار گرفته می شود.
 

 تحقیق انجام و نتایج آن گزارش می گردد.
 
 
 
 
 



59 
 

 
 
 
 
 
 

4  
 سبزسازي محیط کار و جامعه 

 
 نتایج مطلوب و دلخواه

 میزان اجرا

 تغییرات ثابت و نهادینه شده پیشرفت رضایتبخش کمی پیشرفت شروع

 والدین /جامعه صنفی و صنعتی مشارکت 1-4
والدین و جامعه صنفی و صنعتی 

بطور فعال در موضوعات و 
مشکالت پایداري محلی از طریق 
پروژه هاي گروهی و یا مشارکتها 

و همکاریها به کار گرفته می 
 شوند.(همکاري می کنند) 

بندرت همکاري بین والدین و جامعه 
وجود دارد. شیوه  صنفی و صنعتی

هاي عملی سبزسازي در جلسات 
و صنعتی و یا در  جامعه صنفی

 ارائه می شود. خبرنامه ها

موسسات تشویق می شوند تا 
والدین و جامعه صنفی و صنعتی 

در کسب و کارهاي نوپاي 
 سبزسازي مشارکت کنند.

 
در  در برخی موسسات/سازمانها

زمینه شیوه هاي عملی 
سبزسازي والدین و جامعه 

صنفی مشارکت دارند و 
جلسات ارتباطاتشان فراتر از 

 صنف و خبرنامه هاست.

توسعه پایدار و منابع همه بسیج 
هستند تا به موسسات/سازمانها 

کمک بکنند تا با والدین و صنف 
مربوطه در جهت توسعه و ترویج 
کسب و کارهاي نوپاي سبزسازي 
در موسسات، منازل و جامعه کار 

بکنند. اکثر موسسات /سازمانها 
از مشارکت و همکاري والدین و 

معه و صنف مربوطه در شیوه جا
هاي عملی سبزسازي 

 برخوردارند.

والدین و صنف مربوطه با کسب و کارهاي 
نوپاي سبزسازي همکاري و مشارکت 

 دارند.
 

منابع و توسعه پایدار در دسترس والدین و 
کارکنان هستند تا جامعه صنفی و محیط 
کار با یکدیگر همکاري و تشریک مساعی 

 داشته باشند.
 

ن و بنگاههاي اقتصادي با موسسه / والدی
سازمان در کسب و کارهاي نوپاي 

سبزسازي همکاري می کنند و اهمیت آنها 
را در موفقیت آتی فراگیران درك می 

 کنند.
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 همکاریهاي کسب و کار /جامعه  2-4
آموزش ضمن کار از همکاریهاي 
سبزسازي با جامعه یا با کسب و 
کارهاي مختلفی که کارفرمایان 

 لقوه هستند حمایت می کند.با

برخی موسسات/سازمانها با گروههاي 
اجتماع و کسب و کارها همکاري 

تا از فراگیران داوطلب یا  دارند
آموزش ضمن کار (تجربی) حمایت 

 کنند.

رهبران موسسات/سازمانها 
تشویق می شوند تا کسب و 
کارها(مشاغل) وجامعه را در 

همکاریهایی که از برنامه ها و 
نوپا که به تربیت  مشاغل

شهروندان و کارگران مسئول 
کمک می کنند ، مشارکت 

 دهند.

از همکاریها در محل یا محیط 
 کار حمایت و پشتیانی می شود.

 
 -موسسات در همکاریهاي صنف

موسسه که -موسسه یا مشاغل
می  موفقیت فراگیر را حمایت

کنند درگیر می شوند و فعالیت 
 می کنند.

موسسات توسعه پایدار تمام رهبران 
دریافت می کنند و حمایت می شوند تا 
همکاریهایی که به یادگیري شهروندي 

مسئوالنه، آگاهی شغلی و کمک به جامعه 
پایدار یا محیط کار سبز و تجارت سبز 

 کمک می کنند ایجاد نمایند.

 برنامه ریزي پایداري مشترك 3-4
برنامه هاي پایداري محیط 

بخشی از کار/جامعه (صنف) 
برنامه درسی و و مورد استفاده 
قرار می گیرند تا مالك و معیار 
و آموزشهاي عملی را به کالس 

 درس بیاورد.

تعداد اندکی از اساتید نسبت به 
پایداري محلی یا موضوعات محیط 

 کار سبز آگاهی دارند.

موسسه یا سازمان در مورد 
موضوعات و مشکالت پایداري 

کنکاش منطقه اي یا محلی 
شناسایی کرده اند  کرده و آنها را

 و در مورد آنها آموزش می دهند.

موسسه برنامه هاي پایداري 
منطقه و مکان آنها را نیز 

شناسایی کرده اند و از برنامه ها 
براي درگیر کردن و مشارکت 
دادن فراگیران براي یافتن راه 

حل براي مشکالت استفاده می 
 کنند.

یران همه در یک موسسه، اساتید و فراگ
تعامل و همکاري با جامعه و صنف یا 

مشاغل هستند تا به موضوعات و مشکالت 
پایداري موجود در محیط کار یا جامعه 

 بپردازند و آنها را برطرف نمایند.

 حمایت از نیازهاي شغلی جامعه  4-4
موسسه مکانیزمهایی دارد تا 

دستور کار و برنامه هاي سبز را 
کارفرمایان و دیگر شرکا به 

 منتقل سازند.

مفاهیم  کارفرمایان جامعه نسبت به
پایداري اقتباس شده توسط سازمان 

 یا موسسه مطلع هستند.

کارفرمایان مجاور و دور و اطراف 
در مورد برنامه بزرگ سبز و 
دیدگاه و اهداف موسسه یا 

 قاعد شده اند.تسازمان م
 

کارفرمایان با موسسه تعامل 
دارند تا در زمینه میزان  منظمی

پیشرفت و نیازهاي و توسعه 

کارفرمایان نسبت به آموزش 
تئوري و عمل کارکنانشان توسط 
موسسه با استفاده از یک برنامه 
درسی یا برنامه هایی که در آنها 
مهارتهاي سبز یا زیست محیطی 
 وجود دارد عالقه نشان داده اند.

 

موسسه وکارفرمایان با یکدیگر کار می 
 کنند تا برنامه هاي مشترك و مناسبتهایی

که شیوه هاي عملی پایداري را ارائه 
طراحی و تدوین نمایند را بطور مشترك 

 نمایند. 
 

از موسسه یا سازمان در جامعه و صنف 
مربوطه بخاطر اجراي شیوه هاي عملی 
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هاي بازار کار منطقه مشاوره 
 بدهند. 

کارفرمایان و موسسه یک برنامه 
رسمی براي آموزش فراگیران در 

شیوه هاي  زمینه تکنولوژیها و
عملی سبزسازي مشاغل و کسب 

 و کارها دارند. 

سبزسازي در جامعه تجلیل و قدردانی می 
شود و بعنوان یک منبع آموزش فارغ 

التحصیالن باصالحیتی که دوستدار محیط 
 زیست هستند قلمداد می گردد.

 هاي عملی پایداري در محیط کارحمایت از کار پاك و شیوه  5-4
فارغ التحصیالن دانش عملی از 

و شیوه هاي عملی  "کار پاك"
و  پایداري در محیط کار دارند

این  همینطور مهارت انتقال
مفاهیم به محیط کار را نیز دارا 

 هستند.

فراگیران نسبت به کار پاك آگاهی 
 دارند.

فراگیران ابعاد اصلی کار پاك را 
وه ها و قوانین کار می دانند وشی

 پایدار را می دانند.

فراگیران مهارتهاي اساسی 
 تئوري تغییر سازمان را دارند.

فراگیران دانش و مهارتهاي اجتماعی کامل 
براي سبزسازي محیط کار آینده خود را 

 دارند.
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5  
سبزسازي فرهنگ موسسه یا 

 سازمان 
 

 نتایج مطلوب و دلخواه

 میزان اجرا

 تغییرات ثابت و نهادینه شده پیشرفت رضایتبخش کمی پیشرفت شروع

 سیاست 1-5
براي  یک رویکرد جامع و کلی

اجراي اولویتهاي سبزسازي در 
برنامه ریزي  تمام موارد

استراتژیک موسسه، مدیریت 
دارایی و اموال ، سیاستها و 

برنامه هاي بهبود موسسه حاکم 
 است.

اولویتهاي سبزسازي تنها محدود به 
 اسناد سیاستهاست.

در برنامه استراتژیک موسسه ، 
سبزسازي بعنوان یک اولویت 

وجود دارد. سبزسازي در برنامه 
تغییر شکل آموزش فنی و حرفه 

 اي وجود دارد.
 

در برنامه استراتژیک موسسه، 
سبزسازي بعنوان یک اولویت 

 وجود دارد.
 

می کند.  سیستم از اجرا حمایت
بعبارت دیگر یک حمایت 

سیستمی از اجراي این کار 
 وجود دارد.

 
موسسات، سبزسازي خود را با 
شرکاي بیرونی خود (والدین، 

صنوف و همکاران) تقسیم می 
 کنند.

سبزسازي بخشی از تمام اولویتهاي برنامه 
استراتژیک موسسه و سیاستهاي مدیریت 

 اموال و دارایی است.
 

در برنامه هاي خود،  را موسسه، سبزسازي
در استراتژیهاي ارزیابی خود براي تدریس 

و آموزش و در برنامه هاي عملکرد تمام 
 کارکنان گنجانده است.

 
موسسه موفقیت سبزسازي خود را با 

 تقسیم می کند جامعه
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 تصمیم گیري  2-5
کل سیستم و موسسات آن یک 
رویکرد مشارکتی شمول گراي 

گیري دارد که شفاف در تصمیم 
در این رویکرد تمام شرکا و 

 همکاران همکاري دارند.
 

فرهنگ سازمانی بر پایه 
ارزشهاي معقول و یک چارچوب 

 اخالقی استوار است.

تدوین و تهیه سیاست و برنامه ریزي 
استراتژیک محدود به کارکنان ارشد 

 می شود.
 

هیچ پروتکل برنامه اصلی سبزسازي 
 وجود ندارد.

 
اصول اخالقی سبزسازي ارزشها و 

بعنوان یک موضوع علنی و عمومی 
 در نظر گرفته نمی شود.

تنها کارکنان ارشد در برنامه 
ریزي و سیاستگذاري درگیر 

هستند آن هم با اطالعات 
محدود از جانب کارکنان ، 

این سیستم  فراگیران و جامعه.
یک ارتباط شفاف با کارکنان، 
جامعه و معتمدین برقرار می 

 کند.
 

ارزشها و اصول اخالقی 
سبزسازي در فرایند سبزسازي 

 بسیار مهم هستند.

تمام کارکنان در برنامه ریزي 
استراتژیک و تهیه و طراحی 

سیاست مشارکت دارند. سیستم 
یک پروتکل براي مشاوره و 

ارتباط باز و شفاف با کارکنان، 
فراگیران و معتمدان در زمینه 

 سیاست سازمان دارد.
ارزشها و اصول اخالقی 

سبزسازي در برنامه هاي درسی 
و برنامه هاي ارزشیابی گنجانده 

شده اند. (در نظر گرفته شده 
 اند)

موسسه با مشارکت دادن فراگیران، مربیان 
و نمایندگان جامعه و صنوف در تصمیم 

گیري یک شیوه دموکراتیک را به نمایش 
 می گذارد. 

 
ي عمیقاً ارزشها و اصول اخالقی سبزساز

درك می شوند و در برنامه اصلی لحاظ 
می شوند و در کل فرهنگ سازمانی که 

تمام ابعاد تصمیم گیري را تحت تاثیر قرار 
 می دهد منعکس می شوند.

 اقتصاد و بودجه 3-5
حمایت مالی براي مشاغل نوپاي 

برنامه سبزسازي موسسه کافی 
 است و یک اولویت است. 

درت به در اولویتهاي بودجه بن
 سبزسازي توجه می شود.

اولویتهاي طرح سبزسازي 
فقط در (IGP)موسسه 

دپارتمانهایی مثل تجهیزات و 
تسهیالت و برنامه لحاظ می 
شود و تنها در این دپارتمانها 

براي سبزسازي بودجه اختصاص 
 داده می شود.

 تعهد مالی در تمام دپارتمانها
نسبت به سبزسازي موسسه 

عبارت دیگر احساس می شود به 
در تمام دپارتمانها براي طرح 

بودجه  (IGP)سبزسازي موسسه
 اختصاص داده می شود.

سبزسازي یک اولویت در برنامه ریزي مالی 
است و تاثیر مثبت قابل اندازه گیري  کلی

قابل توجهی را به جا می گذارد مثل صرفه 
جویی در هزینه هاي تسهیالت و تجهیزات 

 موسسه.

 زشیابی نظارت و ار 4-5
استراتژیهاي ارزیابی پیشرفت در 
اجراي کلی مشاغل نوپاي طرح 

را  (IGP)سبزسازي موسسه
 اندازه گیري می نماید.

استراتژي یا ارزیابی اندکی براي 
اندازه گیري میزان پیشرفت طرح 

در هر (IGP)سبزسازي موسسه 
 دپارتمان وجود دارد.

ارزیابی تاثیر مدیریت انرژي و 
زباله(پسماند) در 

تسهیالت(ارزیابی زیست 
 محیطی) صورت می گیرد.

تدوین و اجراي یک استراتژي 
تاثیر  میزنارزیابی براي تعیین 

رح سبزسازي اجراي ط

یک استراتژي ارزیابی کلی و جامع وجود 
دارد (که شامل توسعه پایدار، بهبود 

مستمر، و شناسایی و تجلیل شیوه هاي 
 وجود دارد. موفق می شود)
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در تمام  (IGP)موسسه
 دپارتمانها صورت می گیرد.

 
نتایج با کارکنان، جامعه صنفی و معتمدان 

 تقسیم می شود (به اشتراك گذارده می
 شود).

 رهبري 5-5
مدیران سیستم در اجراي طرح 

در  (IGP)سبزسازي موسسه 
کل سیستم ، احساس تعهد 

دارند و در این زمینه مدیریت و 
 راهنمایی می نمایند.

سبزسازي  مدیران موسسه نسبت به
آگاه هستند اما واقعًا آن را درك 

نکرده اند یا به آن بعنوان یک اولویت 
 نگاه نمی کنند.

طرح سبزسازي مدیران موسسه 
موسسه را یک اولویت می دانند 

و یک فرایند راه اندازي می کنند 
که یک کسب و کار نوپا و 

نوآورانه شکل بگیرد و آن را 
 رهبري می کنند.

طرح سبزسازي موسسه بسط 
پیدا کرده و تمام ابعاد موسسه و 

تمام کارکنان را درگیر کرده و 
ه آنها را در کار مشارکت داد

 است.

سبزسازي در بیانیه رسالت /چشم انداز 
موسسه آمده است و در بودجه هم دیده 
شده است. فراگیران ، کارکنان و جامعه 

 (صنف) از این تعهد آگاه هستند.

 به رسمت شناخته شدن 6-5
از کارکنان تجلیل می شود و 

براي رهبري در سبزسازي از آنها 
 تجلیل و قدردانی می شود.

تعهدي نسبت به طرح سبزسازي 
موسسه از جانب سیستم و مدیران 

 موسسه دیده نمی شود.

یک طرح اهداء جایزه توسط 
مدیریت، اتحادیه و سازمانهاي 

بطور مشترك حرفه اي مرتبط 
 تهیه و تدوین شده است.

به رسمیت شناختن سبزسازي 
در واقع بخشی از پیشرفت و 

کمک به ترقی و پیشرفت هرچه 
 حیط و محل کار است.بیشتر م

کارکنان، فراگیران و مدیریت به رسمیت 
شناختن نتایج و پیامدهاي طرح سبزسازي 
موسسه را بسیار مهم تلقی می کنند و این 

بطور گسترده اي فراتر از  نتایج و پیامدها
 موسسه نیز مورد قدردانی قرار می گیرند.

 
همه به طرح اهداء جایزه با رضایت 

د چرا که آن را نوعی شخصی نگاه می کنن
قدردانی از کمک خود به رسیدن به 

 وضعیت شهروند جهانی می بینند.
 گنجاندن در طرح سبزسازي موسسه 7-5

موسسه یک محیط یادگیري و 
آموزش فراگیري را فراهم می 

سازد که توجه به تمام دیدگاهها 

تاکید اندکی روي محیط یادگیري و 
 آموزش فراگیر وجود دارد.

موسسه داراي فعالیتهاي فوق 
برنامه در برنامه هاي درسی اش 

فراگیران و  کارکنان موسسه،
والدین را در ایجاد یک محیط 

در یک محیط موسسه فراگیر ، تاکید 
اصلی روي برنامه ریزي و اجراي تمام 

فعالیتهاي موسسه است من جمله مشاغل 
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و نقطه نظرات جهانی و راههاي 
شناخت را ترویج نماید تا ارزشها 

روشن نماید و یک موقعیت و  را
 جایگاه خوب اتخاذ نماید.

است که به نیازها و عالیق 
 موسسه می پردازد.

آموزش فراگیر مشارکت می 
 دهند و به کار می گیرند.

و کسب و کارهاي نوپایی که والدین در آن 
 مشارکت دارند.

 حمایت از پیشرفت طرح سبزسازي موسسه 8-5
موسسه یک محیط یادگیري 
حمایتگر و امن را فراهم می 

رکنان و سازد که در آن کا
فراگیران مسئولیت آنچه که 

آموزش داده می شود، چگونه 
آموزش داده می شود و چگونه 
ارزیابی می شود را تقسیم می 

 کنند.

مربیان ارزیابی ، فرایند و محتواي 
آموزشی را بدون هیچگونه منبع یا 

اطالعات اکتسابی از فراگیران تنظیم 
 می کنند. 

یک عده تحقیقی انجام می 
سواالتی طراحی نمایند دهند تا 

که فراگیران باید به آنها پاسخ 
بدهند البته از طریق کار با 

یکدیگر. مربیان ارزیابی ها را 
 تنظیم می کنند.

تحقیق فراگیر محوري انجام می 
شود و سواالتی براي آنها طراحی 

می شود که آنها باید با یکدیگر 
کار کنند و پاسخ آنها را پیدا 

 بکنند 
 

عتبر و موثق با فراگیران ارزیابی م
 انجام می شود.

یادگیري و آموزش از طریق سوالهایی که 
مربیان و فراگیران با یکدیگر کار می کنند 

فرایند و هم برایند  هدایت می شود. هم
 آموزش مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 توسعه حرفه اي کارکنان آموزشی و تدریس و پرسنل پشتیبانی  9-5
توسعه حرفه اي، شایستگی هاي 
سبزسازي شامل دانش، مهارت و 

را به  دیدگاهها و پداگوژي
پرسنل تدریس و آموزش انتقال 

 می دهد.
 

توسعه حرفه اي ، به پرسنل 
دانش و مهارتها ي  غیرآموزشی،

الزم براي تحقق اهداف 
موسسه و سیستم را  سبزسازي

 منتقل می کند.
 

 مطرححرفه اي سبزسازي در توسعه 
 می شود که مورد تاکید قرار گیرد.

 
سبزسازي در توسعه حرفه اي مورد 

 نمی گیرد.تاکید قرار 
 

در میان کارکنان موسسه، شیوه هاي 
سبزسازي در حد محدود به اشتراك 

 گذارده می شود.
 

پرسنل آموزشی برخی رشته ها، 
جهت توسعه حرفه اي در زمینه 

 سبزسازي آموزش می بینند.
 

برخی کارکنان در زمینه 
سبزسازي جهت توسعه حرفه اي 

 آموزش می بینند.
 
 

کارکنان فرصتهاي اندکی براي 
اشتراك گذاردن  جهت موسسه

تمام پرسنل تدریس در زمینه 
سبزسازي توسعه حرفه اي می 

 بینند.
 

تمام اعضاء هیات علمی در 
زمینه سبزسازي جهت توسعه 

 حرفه اي آموزش می بینند.
 

فرصتهاي خوبی براي کارکنان 
موسسه جهت به اشتراك 

ن منابع، الگوها و شیوه گذارد
 وجود دارد. هاي موفق سبزسازي

مبحث سبزسازي در برنامه توسعه حرفه 
اي تمام پرسنل آموزشی و مرکزي که با 

 فراگیران سروکار دارند گنجانده شده است.
 

سبزسازي در برنامه توسعه حرفه اي تمام 
 پرسنل مدیریتی و پشتیبانی آمده است.

 
تمام بخشها تشکیل گروههاي آموزشی در 

می شود تا منابع، الگوها و شیوه هاي 
 موفق سبزسازي را به اشتراك بگذارند.
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کارکنان، روش صحیح انجام کار، 
منابع و مدلهاي یادگیري اي که 

از برنامه سبزسازي موسسه 
پشتیبانی می کند به اشتراك 

 می کذارند.

منابع و شیوه هاي موفق 
 سبزسازي وجود دارد.

 شناخت دانش، مهارت و شایستگی ها 10-5
سبزسازي دانش، مهارتها و 

شایستگی ها در ارزیابی عملکرد 
و سیاستهاي استخدام نیرو مورد 

 توجه قرار می گیرند.

ارزیابی در استخدام نیرو و پرسنل و 
عملکرد گاهًا مسئله درك سبزسازي 

و تعهد به آن بعنوان یک 
 فاکتورلحاظ می شود.

رهبران نسبت به موضوع 
سبزسازي بعنوان یک فاکتور در 

استخدام آگاه هستند و گاهی 
این فاکتور را در استخدام افراد 

 در نظر می گیرند.

در استخدام نیرو و ارزیابی 
عملکرد تمام کارکنان مولفه 

سبزسازي یک مالك و معیار 
 است.

 

در تمام پروتکلهاي ارزیابی عملکرد ، 
استخدام و جذب نیرو ، مولفه سبزسازي 

 وجود دارد .

 امر سبزسازي منابع انسانی در سیاست سازمان قرار دادن 11-5
برخی از سیاستهاي منابع انسانی به  سیاستهاي منابع انسانی 

 امر سبزسازي می پردازد.
در تعداد اندکی از  سبزسازي

 سیاستها دیده می شود.
تمام سیاستها مورد بررسی قرار 

می گیرند تا یک مولفه 
 سبزسازي بالقوه داشته باشند.

تمام برنامه ها و سیاستهاي منابع انسانی از 
تمام کارکنان در جهت درك امر 

سبزسازي و ضرورت عمل به آن حمایت 
 می کنند.

 بعد شمولگرایی سبزسازي  12-5
تنوع و گوناگونی مورد تجلیل 

در  قرار می گیرد و این تنوع
میان کارکنان و در کار آنها 
جهت ایجاد احترام در میان 
اعضاي موسسه ، سازمان و 

 جامعه دیده می شود. 

یا آموزش  هیچگونه پروتکل استخدام
براي  متنوع برنامه ریزي شده اي
متنوع  جذب نیروهاي گوناگون و

 وجود ندارد.
 

هیچگونه شناسایی رهبري 
 سبزسازي وجود ندارد.

احترام و درك تنوع و گوناگونی 
بخشی از برنامه توسعه حرفه اي 

 برسنل آموزشی است.
 

برخی موسسات یا سازمانها 
رهبري در سبزسازي را در 
جلسات کارکنان جشن می 

گیرند و مورد تجلیل قرار می 
 دهند.

تنوع و گوناگونی احترام و درك 
بخشی از برنامه توسعه حرفه اي 

 برسنل آموزشی است.
 

تنوع کارکنان یک اولویت واقعی 
 است.

 
انجام سبزسازي و رهبري در این 
امر در سطح موسسه یا سازمان 

میزان تنوع در نیروي کار سنجیده می 
 شود.

 
جامعه را نیروي کار تنوع موسسه و 

 منعکس می کند.
 

احترام به تنوع بخشی از توسعه حرفه اي 
 کل کارکنان است.
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مورد احترام و تجلیل قرار می  
 گیرد.

انجام سبزسازي و رهبري در این امر در 
 رسانه ها مورد تجلیل قرار می گیرد.
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