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 چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی دانشگاه سبز پایدار برای آموزش عالی بود که با رویکرد کیفی 
های سراسری کشور متخصصان و اساتید دانشگاه، شد. جامعه آماری و روش مطالعه موردی انجام

گیری اشباع نظری با روش نمونه نفر طبق اصل 10بودند که  1400در حوزه دانشگاه سبز در سال 
ساختاریافته و بررسی اسناد موجود در این زمینه مصاحبه نمیهابزار پژوهش . هدفمند انتخاب شدند

اعتباریابی شدند و روایی  کنندهمشارکتهای به دست آمده با استفاده از روش بازخورد بود. داده
روش  ها بادادهجیده و مورد تأیید قرار گرفت. ها با استفاده از معیار کیفیت )مؤثق بودن( سنداده

مضمون  40، مضمون پایه 174ها منجر به شناسایی تحلیل مضمون تحلیل شدند. نتیجۀ تحلیل داده
. مدیریت 1مضمون فراگیر به شرح  7دهنده در زمینۀ دانشگاه سبز پایدار گردید که در قالب سازمان

امور سبز پژوهشی  .4، . امور آموزشی سبز پایدار3، ر دانشگاه. مدیریت سبز پایدا2، منابع سبز پایدار
. 7، . مدیریت منابع انسانی سبز پایدار6، محیطی فضای دانشگاه. نظام مدیریت زیست5، پایدار

حت مدلی ت، های پژوهشبا استفاده از یافته درنهایتدهی شدند. سازی سبز پایدار سازمانفرهنگ
وسعه به ت شدهنیتدورود الگوی امید میرای آموزش عالی ارائه گردید. عنوان دانشگاه سبز پایدار ب

 ها و پایداری اقتدار علمی کشور کمک کند.آموزش عالی در جهت سبز شدن دانشگاه
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 مهمقد

ت زیساستفادة پایدار از منابع طبیعی )مواد و انرژی( و محیط
ه ک شدهلیتبدناپذیر در جوامع در جهان به ضرورتی اجتناب

 ها خارجی دولترو وظایف انحصا گسترش آن از حیطه اختیار
های جامعه به است و موضوعی حیاتی برای کل افراد و گروه

ء جدانشدنی قوانین فقط جزآید یعنی موضوعی که نهشمار می
بلکه ، آیدحساب میهای اجرایی جوامع امروزی بهو سیاست

 عهها و نهادهای جامگروه، تغییر رفتار و سبک زندگی تمام افراد
 نهادهای دانشگاهی که ژهیوبه، طلبدرا می در قرن بیست و یکم

بازیگرانی کلیدی ، ی و مؤثری که در جامعه دارندربا نقش محو
 Dagiliute et) آیندشمار میای پایدار بهبه آیندهدر دستیابی 

al., 2018.) سرمایه کشورها ترینمهم، انداز پایداریدر چشم ،
داناسازی و بالطبع ، های انسانی هستند؛ بنابراینسرمایه

آموزش ، نیبنیدراهاست. ها اعم از رسالتتواناسازی انسان
دانش و ترویج ، که رسالت تولید علم جهتنیازاعالی 

های مختلف بخش موردنیازمنابع انسانی  وپرورشآموزش
ای در دستیابی به توسعه از جایگاه ویژه، دارد بر عهدهجامعه را 

اعضای ، مدیران، پایدار برخوردار است. در نظام آموزش عالی
ه ها مستعدترین گروکارکنان و دانشجویان دانشگاه، علمیهیئت

ی محیطاجتماعی و زیست، یفرهنگ هایفعالیتبرای توسعه 
عنوان ها بهدانشگاه، آن بر افزون(. Wang, 2016) هستند

توانند الگویی برای اجتماع باشند که چگونه سازمانی پیچیده می
تواند در عمل به پایداری متعهد بشود. یک سازمان می

این فرصت را دارند که متخصصانی را به جامعه ، طورهمین
انش و هم مهارت الزم برای کمک به ارائه بدهند که هم د

 عنواندگرگون کردن روال ناپایدار کنونی جهان و زیستن به
 باشد داشتهرا  پذیر برای آینده پایدارتریتشهروندانی مسئول

(Ferrer‐ Balas et al., 2008.) 
 ستیزطیمحدر کشوری که فعاالن نظام آموزشی آن به 

های تقای شاخصو برای ار گذارندیممحل کارشان احترام 
ند و در کنزیست محل کار و تحصیلشان تالش میکیفی محیط

درون دانشگاه با  هایفعالیتپژوهشی و ، های آموزشیبرنامه
زیستی و توسعه پایدار ها و مسائل محیطچالش، هاموضوع

توان امیدوار بود که این فرهنگ و یادگیری می، شونددرگیر می

(. Tan et al., 2014عه نیز انتقال دهند )واال را به سایر اقشار جام
دانشجویان و استادان دانشگاهی که برای حفظ و اعتالی 

و  نگرش، کنند و دانشزیست فضای دانشگاه تالش میمحیط
زیست و اهداف توسعه رفتار خود را در زمینه حفاظت از محیط

حکم سفیران فرهنگی برای محیط ، بخشندپایدار ارتقاء می
 هایتوانند بر شاخصانشگاه را به عهده دارند که میخارج از د

زیست شهر خود نیز تأثیر مثبت بگذارند و آن را کیفی محیط
بیش ، (. به همین منظورGherheș et al., 2021متحول نمایند )

ها از دو دهه است که در سطح محافل آموزشی و در کنفرانس
آموزش المللی در حوزه های پژوهشی ملی و بینو همایش

نظام  شود. فعاالنعالی واژه دانشگاه سبز یا پایدار زیاد شنیده می
کنند یافته تالش میدر کشورهای توسعه خصوصبهدانشگاهی 

های سبز و مدیریت ایجاد ساختمان، با افزایش فضاهای سبز
ها را به محیطی دوستدار طبیعت سوق دهند محیط دانشگاه، سبز

سمت حفاظت از طبیعت دانشگاه  و همه دانشجویان را نیز به
 Petratosزیستی تشویق کنند )های محیطو مشارکت در پروژه

& Damaskou, 2015) ، دانشجویانی که در دانشگاه زیرا
سال آینده وارد بازار کار  10تا  5ظرف ، مشغول تحصیل هستند

به جرگه  خواهند شد و در بیست سال آینده نیز احتماالً
دیران کشور خواهند پیوست. آشنایی این گیرندگان و متصمیم

گذاری برای آینده زیست نوعی سرمایهافراد با مفهوم محیط
بر این اساس است که حامیان دانشگاه سبز بر این  .کشور است

 ران ایجاد شهریپیشگام و پیش، های سبزباورند که دانشگاه
کشور و جهانی سبز را به  تیدرنهاروند و سبز به شمار می

رویکردی است که از پایدار دانشگاه سبز آورند. غان میارم
سوی های مصرف مواد و انرژی و از سو بر اصالح چرخهیک

 کیدتأها ها و مواد زائد در دانشگاهدیگر بر کاهش تولید آالینده
دانشگاه سبز دانشگاهی است که همه ، دارد. در بیانی کلی

یعنی  ،ۀ توسعه پایدارگانهای سهها در آن بر اساس جنبهفعالیت
پذیری دربرگیرندگی اجتماعی و زیست، پایداری محیطی
دهنده تعهد و باور به نقش مراکز گیرد و نشان اقتصادی صورت

ای پایدارتر باشد. سه شدن به توسعه کیآموزش عالی در نزد
 عمدیریت مناب توانبعد اصلی در پیگیری این رویکرد را می

ترویج ، (هاو جاری دانشگاههای عمومی کاهش هزینه)
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ون آوری نوین و بدمبتنی بر فن)رفتارهای آموزشی و پژوهشی 
 مستقیم یطیمحستیها و اثرات زکاغذ به جهت کاهش هزینه

 حصیالنالتپژوهان و فارغتربیت نسلی از دانش ( ومیرمستقیو غ
عنوان دانست که به (عنوان مسئوالن و صاحبان آینده کشوربه)

متخصصان آیندة جامعه پیامد عملکرد خود در  و رهبران
طرح مفهوم دانشگاه سبز  .کنندزیست را ردیابی میحیطم

ویژه آموزش عالی برای انتظارات جدیدی را از آموزش به
 سازد.های مختلف نمایان میزیست در زمینهحفاظت از محیط

مفهوم دانشگاه سبز نیز در همین رابطه در پی پاسخ به این 
 کیتوانند در نزدها چگونه میاصلی است که دانشگاهپرسش 

های مختلف از شدن به آرمان توسعۀ پایدار در مقیاس
کل شهر ، های دانشگاهی تا نواحی خُرد شهری و سپسمحیط

طراحی الگویی مناسب برای  ازآنجاکه .باشند« پیشرو»و جامعه 
ه اخصوص دانشگنیل به اهداف دانشگاه سبز در آموزش عالی به

رسد؛ این پژوهش تالش کرد ضمن سمنان ضروری به نظر می
هشی مراکز پژو، هابررسی دستورالعمل مدیریت سبز در دانشگاه

های مطالعه مبانی نظری و برنامه، های علم و فناوریو پارک
ای منطقه، های سبز در عرصه ملیراهبردی و کاربردی دانشگاه

با خبرگان دانشگاهی و مصاحبه ها آن مشاهده، المللیو بین
الگوی مطلوب ، های سبزهای دانشگاهضمن بررسی مؤلفه

پژوهش حاضر بر  دانشگاه سبز برای آموزش عالی ارائه نماید.
اه الگوی دانشگآن است که تا به پرسش علمی زیر پاسخ دهد: 

ابعاد و ، نظران دارای چه مفاهیمسبز پایدار از دیدگاه صاحب
 هایی است؟مؤلفه

( نشان داد که برای 2015) Zhao & Zouپژوهش نتایج 
ز و پژوهش سب، گیری دانشگاه سبز سه بعد آموزش سبزشکل

پشتیبانی و ، محیطیمحوطه سبز الزم است. آگاهی زیست
های فعالیت و بینش توسعه پایدار چهار بعد ویژگی، حمایت

 Yuan & Zuo هایپژوهشیک دانشگاه پایدار است که در 

( شناسایی شده است. 2015) Sammalisto et al و( 2013)
( نشان داد که اگرچه 2016) Abubakar et alنتایج پژوهش 

دانشجویان تا حد زیادی از آگاهی و نگرانی در مورد پایداری 
فاقد عالقه و ها آن زیستی در دانشگاه برخوردارند امامحیط

های به سمت دستیابی به پایداری تمایل به شرکت در طرح
 Zaid( و 2018) Rawashdehهمچنین نتایج پژوهش د. بودن

                                                            
1.Clark & Creswell 

et al (2018 حاکی از آن بود که ابعاد مدیریت نیروی انسانی )
آموزش و توسعه سبز و مدیریت ، استخدام سبز سبز شامل

های درونی و بیرونی عملکرد سبز سبب تقویت اقدام
( در 2019) Vare et alگردد. ها میزیست گرایانه سازمانمحیط

ند که یک دانشگاه یافت دستپژوهش خود به این نتایج 
محیطی تواند باعث ایجاد یک دیدگاه پایدار زیستکارآفرین می

نشان داد که تعهد  Pham et al (2019) شود. نتایج پژوهش
زیست تحت تأثیر مستقیم سه اقدام کارکنان نسبت به محیط

ثر ( و ایانسازمفرهنگپاداش و ، مدیریت منابع انسانی )آموزش
 یسازمانفرهنگپاداش سبز و ، جانبه آموزش سبزتعاملی سه
Mousa & Othman (2020 )( و 2020) Paille et alقرار دارند. 

نابع ند که تأثیرگذارترین شیوه مدیریت میافت دستبه این نتایج 
ت. اس استخدام سبز و آموزش سبز و مشارکت سبز، انسانی

ه انشگاه سبز پایدار نشان داد کی دسوبهی ریمسنتایج پژوهش 
ممکن است به دو روش مختلف نقشی محوری در  هادانشگاه
ت با کاهش اثرا سوکی پایدارتر ایفا کنند. از یاجامعهساختن 

ز ؛ استیزطیمحجامعه و ، خود بر اقتصاد هایفعالیتمنفی 
 ی درسی وهابرنامهی پایدار در هاوهیشبا ترویج ، سوی دیگر

 (.Fissi et al., 2021) ی پژوهشیهابرنامه

 روش

ی پژوهش، کیفی است. پژوهش کیفی از نوعرویکرد پژوهش 
است که با هدف کاوش و بررسی مشکالت پژوهش و بر اساس 

های متنی و تصویری انجام شده و بازتاب نظرات گردآوری داده
در آن مشکالت است در رویکرد کیفی از  کنندگانمشارکت

شود که با توجه به تفاوتی استفاده میهای پژوهش مطرح
 هایپژوهشبرای  موردنظرهایشان در هدف و رویه تفاوت

(. با توجه به 2010، 1روند )کرک و کرسولمختلف به کار می
 هایبررسی و شناسایی مؤلفه»بیان مسئله و هدف پژوهش 

طرح پژوهش کیفی  «دانشگاه سبز پایدار در آموزش عالی
 ،تخاب شده است؛ با توجه به هدف تحلیلان «مطالعه موردی»

 «2مطالعه تک موردی ابزاری»نوع مطالعه موردی در پژوهش 
ا برانگیز یاست. در این روش پژوهشگر بر یک موضوع بحث

شود و سپس یک مورد محدود و منفرد را مسئله متمرکز می
ن کند. در ایبرای به تصویر کشیدن این موضوع انتخاب می

2 Single instrumental case study 
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چگونگی رسیدن به دانشگاه »قضیه اصلی  پژوهش موضوع یا
ز نی وتحلیلتجزیهو واحد  «آموزش عالی» موردمطالعهو  «سبز

های سبز( بوده است. جامعه آماری پژوهش های دانشگاه)اقدام
های سراسری کشور در حوزه متخصصان و اساتید دانشگاه

نفر طبق اصل اشباع  10بودند که  1400دانشگاه سبز در سال 
برای . گیری هدفمند انتخاب شدندبا روش نمونه 1نظری

دو مالک تخصص علمی )افرادی که دانش کافی  نمونهانتخاب 
در زمینه مباحث مدیریت و دانشگاه سبز دارند؛ یعنی در ارتباط 

یا  ،با موضوع دانشگاه سبز با تألیف کتاب یا مقاله اقدام کرده
به ند(؛ تجراینکه در این زمینه دارای تحصیالت آکادمیک باش

عملی )افرادی که با موضوع دانشگاه سبز آشنایی دارند و 

های سبز سابقه مدیریتی داشته همچنین در یکی از دانشگاه
نحوه اجرای پژوهش به این صورت بود که باشند( اتخاذ شد. 

ت شناخها آن ابتدا از میان خبرگانی که پژوهشگر نسبت به
های ورود به مطالعه تعدادی را پس از بررسی مالک، داشتند

خواسته شد تا سایر خبرگان را معرفی ها آن انتخاب و سپس از
های نیز تعدادی پس از بررسی مالکها آن نمایند و از میان

ها اهمیت و ضرورت ورود به مطالعه انتخاب شدند. برای نمونه
پژوهش بیان و درباره رعایت نکات اخالقی به آنان اطمینان 

جهت شرکت در پژوهش ها آن موافقت یتدرنهاداده شد و 
های در کنندهشناسی مشارکتاخذ شد. اطالعات جمعیت

 ( ارائه شده است.1جدول )

 . 1جدول 

 اساتید و متخصصان حوزه دانشگاه سبز پایدار یشناخت تیجمعهای ویژگی

 رتبه دانشگاهی رشته تحصیلی مدرک جنسیت رتبه دانشگاهی رشته تحصیلی مدرک جنسیت

 استادیار زیستمهندسی محیط دکتری مرد استادیار ریزی درسیبرنامه دکتری ردم
 استادیار زیستمدیریت محیط دکتری مرد مربی علوم تربیتی ارشد مرد
 استادیار ریزی آموزشیبرنامه دکتری زن استاد اقتصاد کشاورزی دکتری مرد
 دانشیار ای راهبردی مدیریت سبزعضو شور دکتری زن استادیار توسعه آموزش عالی دکتری مرد
 استاد علوم و مهندسی آب دکتری مرد دانشیار مدیریت منابع انسانی دکتری مرد

و  2ساختاریافتهها از مصاحبه نیمهی دادهآوربرای گرد
های داخلی و نامهپایان، مقاله، بررسی اسناد موجود )کتاب

ر مورد کلی د سؤالها با یک خارجی( استفاده شد. مصاحبه
تر برای جزئی سؤالهای دانشگاه سبز و دو ساختار و زمینه

تبدیل دانشگاه به دانشگاه سبز پایدار مطرح گردید و در مواقع 
استفاده شد. میانگین مدت  کاوشگرانهی هاسؤاللزوم از 

های به دست دقیقه بود. داده 35تقریب  صورتبهها مصاحبه
 اعتباریابی کنندهشارکتمآمده با استفاده از روش بازخورد 

با استفاده از معیار کیفیت )مؤثق بودن(  هاشدند و روایی داده
ا ب، های به دست آمدهسنجیده و مورد تأیید قرار گرفت. داده

 .شد یکدگذاراستفاده از روش تحلیل مضمون به شیوه دستی 
سپس کدهای اضافه و تکراری حذف و فرایند کاهش کدها تا 

 ستبه دتری و طبقه گسترده هامؤلفهنمود که  جایی ادامه پیدا
 های دانشگاه سبز پایدار شناسایی شد.آمد و مؤلفه

 هایافته

)شناسایی یک پدیده( در  3با استفاده از روش تحلیل مضمون
)کدها و نکات کلیدی موجود در  4های پایهسه سطح مضمون

آمده از دست)مقوالت به 5دهندههای سازمانمضمون، متن(
 6های فراگیرهای پایه( و مضمونترکیب و تلخیص مضمون

ن عنوای اصول حاکم بر متن بههای عالی دربرگیرنده)مضمون
ها شکل گرفت که نتایج آن یک کل( چارچوب اولیه مضمون

های مربوط به دانشگاه شود. مضمونمشاهده می 1در جدول 
 40، همضمون پای 174سبز پایدار برای آموزش عالی مشتمل بر 

 باشد.مضمون فراگیر می 7دهنده و مضمون سازمان
 

                                                            
1 Theoretical Saturation 
2.Emistructured Interview 
3.thematic analysis 

4.basic themes 
5.organizing themes 
6.global themes 
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 . 1جدول 

 های مرتبط با دانشگاه سبز پایدارمضمون
های مضمون

فراگیر )کدهای 
 انتخابی(

های سازمان مضمون
دهنده )کدهای 

 محوری(

 های پایه )کدهای باز(مضمون

مدیریت منابع 
سبز پایدار 

 دانشگاه

منابع انسانی و امور 
 سبز پرسنلی

آشنایی  الزم برای آموزش و یسازوکارهامنظور استقرار دانشگاه سبز؛ تمهید ارزیابی توان و پتانسیل کارکنان دانشگاه به
کارکنان با جدیدترین مباحث دانشگاه سبز؛ ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به اهداف سبز توسط کارکنان؛ نظارت 

نل با توجه بندی پرسهای سازمانی برای دانشگاه سبز؛ رتبهبندی موقعیتبز؛ عنوانبر عملکرد کارکنان در حوزه دانشگاه س
 به اهداف دانشگاه سبز

های سبز گذاریریزی و حمایت از سرمایههای دانشگاه سبز؛ برنامهبرای طرح موردنیازتعیین و تأمین منابع مالی و بودجه  منابع مالی سبز
های دانشگاه سبز؛ نظارت و حسابرسی هزینه، الزم جهت پایش یسازوکارهاایجاد  در جهت درآمدزایی سبز و پایدار؛

های زینهتجهیزات و ه، ریزی و توجه به افزایش ساالنه بودجه پایداری و دانشگاه سبز؛ نظارت بر خرید مواد و منابعبرنامه
 دانشگاه در جهت دانشگاه سبز

منابع مادی و 
زیرساخت و تجهیزات 

 سبز

ازی اصول مدیریت کیفیت جامع برای کارآمدی و اثربخشی منابع در راستای تحقق اهداف دانشگاه سبز؛ مدیریت سپیاده
رد دانشگاه با رویک ونقلحملهای تعویض؛ توسعه و نوسازی زیرساخت جایبهها و تجهیزات تعمیر و نگهداری دستگاه

اهی منطبق با ساختمان سبز؛ افزایش مساحت پوشش گیبندی و تأسیسات عایق، سبز؛ توجه به معماری و کیفیت مصالح
 و فضای سبز جهت تحقق پردیس دانشگاه سبز

ز های سبز؛ استقرار سیستم اطالعات دانشگاه سبزیست و حمایت از فناوریهای پاک و سازگار با محیطاستفاده از فناوری فناوری سبز
؛ بازنگری و بازطراحی مدیریت ICTاتوماسیون اداری و گسترش های انرژی و مواد دانشگاه؛ استقرار و مصارف و هزینه

 با رویکردهای تکنولوژیک
 های صاحب داده ویابی به اهداف دانشگاه سبز؛ ارتباط با افراد و سازمانمدیریت دانش و اطالعات دانشگاه برای دست داده و اطالعات

محیطی و دانشگاه سبز؛ ایجاد زیست مسائلده برای حل اطالعات و تبادل اطالعات دانشگاه سبز؛ حمایت از تولید ای
 های دانشگاه سبزدسترسی به اطالعات و داده

مدیریت سبز 
 پایدار دانشگاه

نفعان و فراهم نمودن بسترهای مشارکت؛ اهتمام رهبران و مدیران به تدوین راهبرد سبز دانشگاه بر اساس انتظارات ذی رهبری و راهبردها
ها و تعهدات و خدمات دانشگاه مأموریت، ناسبات جامعه در تغییرات سبز؛ بازنگری اهداف استراتژیکاصول اخالقی و م

درانی تر در دانشگاه سبز دانشگاه؛ قبرای موفقیت بیش علمیهیئتپرسنل و ، با رویکرد سبز؛ جلب حمایت مدیران ارشد
موزش عالی در تغییرات سازمانی با رویکرد دانشگاه های مرتبط با مدیریت سبز؛ مشارکت و الگو بودن رهبران آاز تالش

سبز؛ تأسیس دفتر یا واحد سبز توسعه پایدار؛ مشارکت رهبران دانشگاه در تغییرات سازمانی با رویکرد دانشگاه سبز؛ 
 انتخاب مدیران از بین افراد معتقد به اصول پایداری و مدیریت سبز

گذاری و سیاست
 ریزی سبزبرنامه

محیطی دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه سبز؛ شناسایی مشکالت اف کالن و خرد )مقاصد( زیستتعیین اهد
افراد برای  و بنیاندانشریزی برای استقرار دانشگاه سبز؛ حمایت از شرکت محیطی دانشگاه و برنامهناپایداری و زیست

دانشجویی برای توجه کاربران به دانشگاه سبز؛  آموزشی و، گذاری اداریریزی و سیاستهای سبز؛ برنامهتولید ایده
م به محیطی و اهتماسبز(؛ تصویب استاندارهای زیست یپژوهندهیآشناسایی و توجه به روندهای آتی دانشگاه سبز )

محصوالت و خدمات دانشگاه؛ ، هامحیطی فعالیتها و آثار زیستمحیطی؛ شناسایی جنبههای زیستنامهدریافت گواهی
محیطی؛ تدوین و اجرای محیطی محصوالت و خدمات دانشگاه و کاهش اثرات زیستها و آثار زیستی جنبهشناسای

 هازیستی در تمام واحدها و دانشکدههای انگیزشی و تشویقی در جهت ترویج رفتارهای حامی محیطبسته
نظارت و ، ارزیابی

 گزارش سبز
گیری و پایش محیطی دارند؛ نظارت و اندازههایی که اثرات زیستگیری و پایش فعالیتدرک اهمیت نظارت و اندازه

محیطی دارند؛ شناسایی اقدامات مختلف اصالحی دانشگاه سبز و انتخاب و اجرای هایی که اثرات زیستفعالیت
ی ممیزی های موازی قابل اجرا برای اصالح هرگونه عدم انطباق دانشگاه سبز؛ اجراها؛ آماده نمودن طرحترین آنمناسب

ط های دانشگاه سبز توسهای دانشگاه سبز توسط خود دانشگاه؛ انجام ممیزی منظم برنامهداخلی معمول )روتین( از برنامه
های اعمال اصول و سیاست ازنظرهای مختلف بندی عملکرد دانشکدهشخص ثالث یا دانشگاه دیگر؛ ارزیابی و رتبه

 های ارزیابی سبزگیری عملکرد کارکنان با توجه به شاخصی؛ اندازههای آموزشی و پژوهشزیستی در برنامهمحیط
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های مضمون
فراگیر )کدهای 

 انتخابی(

های سازمان مضمون
دهنده )کدهای 

 محوری(

 های پایه )کدهای باز(مضمون

پذیری و مسئولیت
 پاسخگویی سبز

ر کار گروهی با ب تأکیدمحیطی؛ بر منافع متقابل زیست تأکیدای؛ حرفه هایفعالیتبه کار بردن معیارهای سبز پایداری در 
 تماعی کردن کارکنان با خط مشی دانشگاه سبزمحیطی؛ آشناسازی و اجرویکرد کاهش فرایندهای مضر زیست

امور آموزشی 
 سبز پایدار

محیطی؛ استفاده از رویکردهای های سواد زیستمنظور سبز کردن آموزش در سطح دانشگاه و اجرای برنامهتالش به آموزش رسمی سبز
ای رشتهمیان ای وفرارشته، یتدریس و تفکر سیستمی در راستای تربیت نیروی انسانی سبز؛ اجرای برنامه درسی رسم

فراد؛ محیطی اهای سبز دانشگاه؛ آموزش و ارتقای مستمر سواد زیستهای آموزشی و برنامهسبز؛ ارزیابی مستمر از دوره
زیست؛ ها؛ تربیت شهروندان آگاه و حامی محیطزیستی در کالستشویق استادان به تدریس و بحث در مورد مسائل محیط

 کاغذ و ... توسط دانشجو، سوخت، صحیح از منابع در دسترسی مثل آب یادگیری استفاده
 های توجیهی برایسبز در جهت اهداف دانشگاه سبز؛ برگزاری دوره برنامهفوقهای درسی غیررسمی و برگزاری برنامه آموزش غیررسمی سبز

فاهیم آموختگانی آشنا با مت دانشمحیطی؛ تربیزیست هایفعالیتدانشجویان در خصوص چگونگی عملکرد دانشگاه در 
 احیاکنندگی و فراتجدید، تولیدکنندگی

محیطی؛ زیست؛ بنا نهادن دروس عمومی سال اول بر مسائل زیستمحیط دوستدارهای درسی تدوین و اجرای برنامه برنامه درسی سبز
 های آموزشیزیستی در برنامه درسی و دورهگنجاندن پایداری محیط

های آموزشی در دانشگاه؛ برگزاری جلسه توجیهی )کارگاه( برای دانشجویان سال اجرای دوره کارآموزی سبز برای گروه بزکارآموزی س
 زیستیاول در مورد مسائل محیط

ت؛ ارائه زیسهای علمی مرتبط با محیطها در خصوص دانشگاه سبز پایدار؛ انتشار نشریهها و همایشبرگزاری کنفرانس کنفرانس و مقاله سبز
 علمیهیئتزیستی توسط دانشجویان و اعضای های محیطمقاله

امور سبز پایدار 
 پژوهشی

اندازی مراکز تحقیقاتی برای پژوهش در حوزه با رویکرد سبز؛ راه یارشتهانیمای و تحقیق و توسعه و پژوهش فرارشته ایپژوهش چند رشته
در ارتباط با حل مسائل  یارشتهنیبیا  یاچند رشته هایپژوهشمحیطی؛ تشویق مسائل زیست، توسعه پایدار

 محیطیزیست
المللی و همکاری بین
 زیستیشبکه محیط

گاه در سطح زیستی دانشریزی شبکه تعامالتی محیطزیست؛ پایهالمللی مرتبط با محیطهای بینها و همایشبرگزاری دوره
المللی برای پژوهش در راستای سبز شدن های بینین مالی از سازمانهای تأمالمللی؛ کشف فرصتملی و بین، ایمنطقه

 دانشگاه
حل مسائل 

 محیطیزیست
ل گیری به سمت حمحیطی و توسعه پایدار؛ جهتهای دانشجویی مرتبط با مسائل زیستها و طرحنامهحمایت از پایان

 زیستی؛ حمایت ازهای محیطای اجرای پروژهاجتماعی و اقتصادی؛ تقویت آزادی علمی در راست، محیطیمسائل زیست
 زیستزیستی دانشجویان مانند خبرنامه محیطابتکارهای محیط

نظام مدیریت 
محیطی زیست

 فضای دانشگاه

محیطی اقدامات زیست
 بهداشت و سالمت

 محیطیضر زیستایمنی محیط کار با رویکرد کاهش فرایندهای م، ای؛ برقراری بهداشتتالش برای کاهش گازهای گلخانه

بازیافت زباله و 
ضایعات )مدیریت 

 سبز پسماند(

مواد اداری؛ تدارک جایگاه برای بازیافت؛ بازیافت مصالح  افتیبازکارکنان و دانشجویان به ، علمیهیئتتشویق اعضای 
های باطله؛ و کاغذساختمان؛ مدیریت برنامه بازیافت؛ کمپوست زباله محوطه و تبدیل آن به کود؛ بازیافت ضایعات آلی 

 ترغیب دانشجویان و کارکنان به کاهش هر چه بیشتر ضایعات؛ مدیریت ضایعات مضر و غیرمضر
اصول و مالحظات 
کالبدی در طراحی و 

 ساخت پردیس سبز

یرژانجویی در مصرف انرژی؛ استفاده از ها برای صرفهمحیطی و پایداری؛ طراحی ساختمانزیست ازلحاظمحل مناسب 
ها و تأسیساتی با کیفیت و بادوام؛ طراحی فضای بین ساختمان یکشمیس، شوفاژ، کشی آباک؛ خرید وسایل لولهپ یها

 های توسعهمحیطی طرحبرای کاهش مصرف انرژی؛ مطالعه دقیق و ارزیابی اثرات زیست
 ونقلحملی هابرای دسترسی به سیستم ونقللحمهای پارکینگ؛ تدارک تشویق به استفاده از دوچرخه؛ تدوین سیاست بزس ونقلحملسیستم 

 عمومی؛ استفاده از ناوگان خودرو یا سرویس دانشگاه
برنامه غذایی و خرید 

 سبز
 محلی؛ گنجاندن مواد غذایی تولیدکنندگانگنجاندن مواد غذایی ارگانیک در سبد غذایی؛ خرید مواد غذایی از کشاورزان و 

هش ضایعات در سالن غذاخوری؛ حمایت از تولید محصوالت غذایی ارگانیک در گیاهی در برنامه غذایی روزانه؛ کا
پردیس دانشگاه؛ حذف استفاده از محصوالت فوم؛ تدارک دسترسی آسان به محصوالت ارگانیک؛ تشویق استفاده از 

 ظروف با قابلیت استفاده مجدد
مدیریت تدارکات و 

 خرید امکانات سبز
ی تجدیدپذیر؛ اولویت دادن به خرید مواد با قابلیت استفاده مجدد؛ استفاده از تجهیزات و گذاری در فناوری انرژسرمایه
 زیستبا مصرف انرژی کارآمد؛ خرید محصوالت و تجهیزات سازگار با محیط فناوری
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های مضمون
فراگیر )کدهای 

 انتخابی(

های سازمان مضمون
دهنده )کدهای 

 محوری(

 های پایه )کدهای باز(مضمون

و ...؛ نصب تجهیزات  باد و زمین گرمایی، های خورشیدیانرژی کارگیریبهاندازی تجهیزات کم مصرف؛ نصب و راه مدیریت سبز انرژی
های کارآمد فاضالب؛ ترویج استفاده از اسناد الکترونیکی در صورت امکان )صورت مناسب برای حفظ آب و سیستم

جویی در مصرف منابع های چاپ و کپی دوطرفه؛ صرفهها( و استفاده از دستگاهنامهفاکتورها و دعوت، هانامه، هاحساب
 اد اولیهو مواد مصرفی و مصرف بهینه مو

 های کاغذیمنظور حذف مکاتبههای دانشگاهیان بهکاربرد سیستم اتوماسیون اداری برای مکاتبه اتوماسیون اداری
 حفظ تنوع زیستی منظوربهاستفاده از گیاهان رو به انقراض در ایجاد فضای سبز دانشکده  حفظ تنوع زیستی
سطح دانشگاه؛ مدیریت بهینه آب آبیاری فضای سبز در سطح دانشگاه )آب بازیافتی(؛  مدیریت بهینه آب آشامیدنی در مدیریت بهینه آب

دیریت بهینه ای؛ مکشی قطرهمدیریت بهینه آب باران جهت آبیاری فضای سبز؛ مدیریت آبیاری فضای سبز از طریق لوله
 در سرویس بهداشتی در سطح دانشگاه مورداستفادهآب 

ازی و های غیرفعال خورشیدی؛ نوسو سیستم شدهکنترلتهویه ، ای بهبود یافتههای شیشهسیستم، حرارتیعایق کاری  های سبزساختمان
 های حرارت مرکزی با تجهیزات کارآمدبهسازی سیستم

مدیریت منابع 
انسانی سبز 

 پایدار

از  یطی دارند؛ انتخاب افراد آگاهمحزیست هایفعالیتمحیطی داوطلبان؛ انتخاب متقاضیانی که توجه به عالیق زیست انتخاب سبز
 محیطیمسائل زیست

 هایفعالیتمحیطی در های زیستمحیطی در آگهی و شرایط استخدامی؛ انتقال دغدغهاضافه کردن معیارهای زیست جذب و استخدام سبز
های آگهی محیطی درهای زیستهای استخدامی؛ بیان ارزشمحیطی در سیاستاستخدامی؛ انعکاس راهبردهای زیست

 استخدامی
ریزی و منابع برنامه

 انسانی سبز
محیطی؛ مشارکت در تصمیمات راهبردی سازی اقدامات زیستبینی تعداد و نوع نیروی انسانی برای پیادهپیش

 محیطیزیست
 طراحی وتحلیلتجزیه

 شغل سبز
 یریکارگبهمحیطی در شرح شغل؛ تمحیطی در هر شغل؛ اضافه کردن الزامات زیسهای زیستطرح وظایف و مسئولیت

محیطی در شرح شغل؛ طراحی و های زیستمحیطی؛ طرح شایستگیمنظور مدیریت زیستای بههای چند وظیفهتیم
 محیطیهای زیستاستقرار مشاغل جدید با تمرکز بر جنبه

سیستم ارزیابی 
 عملکرد سبز

محیطی با نظام ارزیابی سازمان؛ طرح اهداف زیستمحیطی؛ محیطی و ممیزی زیستاستقرار نظام مدیریت زیست
ای محیطی در سطح سازمان؛ ارائه بازخورد دورهمعیارهای سبز در ارزیابی عملکرد کارکنان؛ ایجاد استانداردهای زیست

 محیطیبه کارکنان برای دستیابی به اهداف زیست
آموزش و توسعه 

 نیروی انسانی سبز
محیطی؛ محیطی؛ فراهم کردن شرایط آموزش کارکنان در مسائل زیستی در مسائل زیستبررسی و تعیین نیازهای آموزش

محیطی کارکنان؛ انجام گردش شغلی برای آموزش مدیران سبز؛ مند برای تأمین مهارت زیستایجاد برنامه آموزشی نظام
 سازیهای سبز در فرایند اجتماعیاستفاده از آموزش

محیطی کارکنان؛ محیطی کارکنان؛ ارائه پاداش مادی و معنوی به عملکرد زیستاش به عملکردهای زیستتعریف پاد مدیریت پاداش سبز
 مانند بازیافت یطیمحستیزهایی برای اقدامات های سبز؛ تعریف مشوقتعریف پاداش برای کسب مهارت

وین محیطی؛ تدیابی به اهداف زیستی برای عدم دستهامحیطی؛ اعمال تنبیهاعمال مجازات برای نقص مدیریت زیست مدیریت انضباط سبز
 محیطیزیست هایفعالیتسازی مدیریت انظباطی در محیطی؛ پیادهو انتشار قوانین زیست

مدیریت ایمنی و 
 بهداشت سبز

محیطی برای کاهش خطرات محیط های شغلی؛ ایجاد اقدامات زیستمحیطی برای کاهش بیماریایجاد اقدامات زیست
 سازی راهبردهایی برای حفظ محیط کاری مساعد؛ ایجاد اطمینان در ایمنی محیط کاری سبز؛ تدوین و پیادهکاری

سازی فرهنگ
 سبز پایدار

حیطی و متشویق کارمندان به یادگیری اطالعات سبز توسط رهبران دانشگاه؛ پافشاری رهبران بر روی مسائل زیست رهبری تأکید
 هابر ارزیابی کارمندان بر اساس عملکرد سبز بودن آن أکیدتبررسی پیشرفت عملیات سبز؛ 

؛ ایجاد یک شبکه هامحیطی با سایر بخشاشتراک دانش سبز بین کارکنان دانشگاه؛ ترغیب کارمندان به مبادله مسائل زیست مشارکت هماهنگ
 قوی هماهنگ برای هدایت رفتارهای سبز کارکنان دانشگاه

ائل گیری در مورد مسهنگ کردن کار روزانه کارکنان با عملیات سبز دانشگاه؛ دادن آزادی عمل به کارکنان برای تصمیمهما توانمندسازی کارکنان
 محیطی؛ دادن استقالل عمل به کارکنان برای رسیدگی به مسائل سبز در عملزیست
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های پژوهش از نوع تحلیل مضمون بود تحلیل داده روش
های بررسی و گردآوری تالش با 1هوروکر و بروکس، کینگ

ا ای رفرآیندی سه مرحله، دیگر پژوهشگران تحلیل مضمون
، اند که شامل کدگذاری بازبرای تحلیل مضمون ارائه داده

ازی سمنظور یکپارچهبه، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی
 ،هوروکر و بروکس، از طریق مضامین فراگیر است )کینگ

هایی از تالش شده است که مقوله(. در کدگذاری باز 2018
اهمیت است  حائزکنندگان که های مشارکتاسناد و گفته

 موردنظر هاتوصیف و کدبندی شود ولی تفسیر معانی این مقوله
نبوده است. در مرحله کدگذاری محوری تالش شد که کمی 

ه و عمل کرد شوندهمصاحبههای فراتر از توصیف صرف گفته
تمرکز شود. در این پژوهش در مرحله ا هآن بر تفسیر معانی

از ، در مرحله قبل دشدهیتولکدهای باز ، کدگذاری محوری
طریق تفسیر معانی کدهای باز و طی مقایسه مستمر و چندباره 

در یکدیگر ادغام یا در ذیل یکدیگر قرار گرفته است. ، هابا آن
ر تعدادی مضامین فراگی، در مرحله سوم یعنی کدگذاری انتخابی

. این کردشناسایی شدند که مفاهیم کلیدی پژوهش را بیان می
مضامین بر پایه مضامین تفسیری بنا شده است و سطح تجریدی 

طور مستقیم از هر ایده تئوریکی باالتری دارد. در این مرحله به
دهد استفاده شده است. در که زیربنای پژوهش را تشکیل می

ر تا حد ممکن محدود ادامه تالش شد که تعداد کدهای فراگی
ها مرتبط باشند. شود و این یک حداقل معقولی از مصاحبه

محوری و ، گانه کدگذاری بازشایان ذکر است که مراحل سه
ا تمام بدین معنا که ابتد، متداخل انجام گرفته صورتبهانتخابی 

توصیفی کدگذاری شده و  صورتبهها کدها در تمامی مصاحبه
هشگر پژوها آن مقایسه مستمر، توصیفیپس از اتمام کدگذاری 

 رفتهرفتهرا به کدهای تفسیری رهنمون کرد و بدین ترتیب 
 ندیبتر شده و با تفسیر و خوشهها کامل و کاملمجموعه خوشه

گروه مدیریت  7مضامین فراگیر در ، در یک سطح باالترها آن
مالی نابع م، منابع سبز پایدار )منابع انسانی و امور پرسنلی سبز

، زفناوری سب، منابع مادی و زیرساخت و تجهیزات سبز، سبز
داده و اطالعات(؛ مدیریت سبز پایدار دانشگاه )رهبری و 

ت و نظار، ارزیابی، ریزی سبزگذاری و برنامهسیاست، راهبردها
پذیری و پاسخگویی سبز(؛ امور مسئولیت، گزارش سبز

غیررسمی آموزش ، آموزشی سبز پایدار )آموزش رسمی سبز
بز(؛ کنفرانس و مقاله س، کارآموزی سبز، برنامه درسی سبز، سبز

همکاری ، ایامور سبز پژوهشی پایدار )پژوهش چند رشته
یطی(؛ مححل مسائل زیست، زیستیالمللی و شبکه محیطبین

محیطی فضای دانشگاه )اقدامات نظام مدیریت زیست
ت ضایعابازیافت زباله و ، محیطی بهداشت و سالمتزیست

اصول و مالحظات کالبدی در طراحی ، )مدیریت سبز پسماند(
یی و برنامه غذا، سبز ونقلحملسیستم ، و ساخت پردیس سبز

ت مدیری، مدیریت تدارکات و خرید امکانات سبز، خرید سبز
بهینه  مدیریت، حفظ تنوع زیستی، اتوماسیون اداری، سبز انرژی

ذب و ج، )انتخاب سبز آب(؛ مدیریت منابع انسانی سبز پایدار
 وتحلیلتجزیه، ریزی و منابع انسانی سبزبرنامه، استخدام سبز

 آموزش و، سیستم ارزیابی عملکرد سبز، طراحی شغل سبز
 مدیریت، مدیریت پاداش سبز، توسعه نیروی انسانی سبز

ازی سمدیریت ایمنی و بهداشت سبز(؛ فرهنگ، انضباط سبز
توانمندسازی ، کت هماهنگمشار، رهبری تأکیدسبز پایدار )

( ارائه 1کارکنان( پدید آمده است و در مدل نهایی )شکل 
 شود.می

 

 

  

                                                            
1 King, Horrocks & Brooks 
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 .1شکل 

 الگوی دانشگاه سبز پایدار برای آموزش عالی

 

 گیریبحث و نتیجه

الگویی که بر اساس اندیشه پایداری برای دانشگاه سبز پایدار 
ن مسئول اندرکارامسیر منظمی را برای دست، ارائه شد

سازی مبانی سبز پایداری منظور آغاز برای نهادینهها بهدانشگاه
منظور اقتدار پایدار علمی در جهت در آموزش عالی کشور به
آورد. البته مسلم است که انجام این شکوفایی ملی فراهم می

های بزرگ در بخش همانند بسیاری از نوآوری، آغاز مهم
اقت فرساست و نیازمند تالش برانگیز و طچالش، آموزش عالی

رات الزم اعتبا، های سیاسیپشتیبانی، اقشار مختلف دانشگاهی
غیرقابل  وجهچیهبهو الزامات دیگر است. الگوی ارائه شده 

توان فراخور شرایط و مقتضیات هر مؤسسه انعطاف نیست و می
این الگو و ، آن را سازگار کرد ولی به هر جهت، آموزش عالی

، هاسیاست، هاحی و اجرای مأموریتچارچوب طرا
های سبز پایداری ها و شاخصروش، راهبردها، هامشیخط

آموزش عالی را مشخص کرده است. اجرای الگوی دانشگاه 

مستلزم اتکا به اصل بهبود مداوم عملکرد ، سبز پایدار
اجتماعی و اقتصادی مؤسسات آموزش عالی ، محیطیزیست

یمودن این مسیر طوالنی و بحرانی رسد برای پاست. به نظر می
وتاه ک، برعکسهای بزرگ اجتناب کرد و باید از برداشتن قدم

جاد ای، هاترین گامگام برداشت. شاید یکی از اولین و ضروری
 ،شامل مدیران، آگاهی و استقرار نگرش صحیح دانشگاهیان

نسبت به مفهوم ، کارکنان و دانشجویان، یعلمئتیهاعضای 
ایجاد تعهد بیشتر جامعه ، جهیدرنتمبانی آن و پایداری و 

 دانشگاهی نسبت به کاهش رفتارهای ناپایدار باشد.
 ،شناسایی شده دانشگاه سبز پایدار در این پژوهش اولین مؤلفه

جذب و ، )انتخاب سبزپایدار مدیریت منابع انسانی سبز 
راحی تجزیه و ط، ریزی منابع انسانی سبزبرنامه، استخدام سبز

ارزیابی  سیستم، آموزش و توسعه نیروی انسانی سبز، ل سبزشغ
 ،مدیریت انضباط سبز، مدیریت پاداش سبز، عملکرد سبز

 ازجملهها باشد. سازمانی و بهداشت سبز( میمنیا تیریمد
آموزش عالی در جهت حفظ و بقای خود در محیط بسیار 
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در  ،رقابتی و متغیر باید بتوانند نیازهای جامعه را پاسخ دهند
ها سازمان چراکهغیر این صورت از بین خواهند رفت 

بخصوص آموزش عالی اگر نتوانند نیازهای محیطی را برطرف 
کاربردی برای جامعه نخواهند داشت. یکی از نیازهای ، کنند

محیط و انتظارات جامعه از آموزش عالی رعایت مسائل 
باشد. نقش مدیریت منابع انسانی سبز در زیست میمحیط

باشد. مدیریت راستای برآورد کردن این نیاز جامعه مهم می
ریزی و اقدامات منابع انسانی سبز در آموزش عالی با برنامه

اصر عن ترینمهم عنوانبهرا ها آن، توانداساسی برای کارکنان می
محیطی پرورش و یک سازمان در جهت رعایت مسائل زیست

، ندز تفکر سبز پیدا کنتوسعه دهد. اگر کارکنان آموزش عالی طر
آموزش عالی به سمت سبز شدن و رعایت مسائل 

یطی محکند و با رعایت مسائل زیستمحیطی حرکت میزیست
تواند به انتظارات جامعه پاسخ دهد و از این طریق می

مشروعیت کسب نماید. مدیریت منابع انسانی سبز با تمرکز بر 
 انتخاب و استخدام، هایی مانند تجزیه و طراحی شغل سبزروش

، اداشمدیریت پ، پذیری سبزجامعه، آموزش و توسعه سبز، سبز
مدیریت ایمنی و بهداشت سبز و همچنین ارزیابی عملکرد سبز 

تواند تفکرات کارکنان را در جهت رعایت مسائل می
کارکنان معمولی  شدنلیتبدمحیطی سوق دهد و با زیست

 عیت کسب نماید.تواند مشروسازمان به کارکنان سبز می
شناسایی شده دانشگاه سبز پایدار در این  دومین مؤلفه

گذاری و مدیریت سبز پایدار دانشگاه )سیاست، پژوهش
 رهبری و، ارزیابی و نظارت و گزارش سبز، ریزی سبزبرنامه

ر زمینه باشد. دپذیری و پاسخگویی سبز( میمسئولیت، راهبردها
اید بیشتر به ابعاد و مدیریت سبز پایدار آموزش عالی ب

هایی توجه کرد که بحث مصارف انرژی و مواد را در مؤلفه
 هایفعالیتدر اثر  ستیزطیمحاز تخریب ، دانشگاه کاهش داده

های دانشگاه جلوگیری شود و نسبت به ارتقای مؤلفه
، محیطی دانشگاه اهتمام جدی نمود. در مرحله بعدزیست

های ذاتی خود در ها و رسالتدانشگاه باید در زمینه مأموریت
یت ترب، محیطی و توسعه پایدارسازی زیستخصوص فرهنگ

متناسب با  هایپژوهشانسانی سبز اندیش و پایدار و انجام 
 زیست و مدیریت سبز اقدام نمود.نیازهای حوزه محیط

شناسایی شده دانشگاه سبز پایدار در این  سومین مؤلفه
 ،ار دانشگاه )برنامه درسی سبزامور آموزشی سبز پاید، پژوهش
 ،کارآموزی سبز، آموزش رسمی سبز، ی سبزررسمیغآموزش 

باشد. اولین جنبه از بحث پایداری کنفرانس و مقاله سبز( می
آموزش سبز پایداری است. آموزش سبز ، سبز در آموزش عالی

، انرژی، آب، پایدار باید اهمیت مسائلی مانند منابع طبیعی
زیستی و غیره را برجسته نماید و به افراد کشاورزی و تنوع 

بیاموزد که چرخه زیستی ما به اکوسیستم وابسته است. این 
بایست به جامعه جهانی کمک کند تا خود فرایند آموزشی می

مخصوصاً در حفاظت و استفاده از منابع ، را با رفتارهای جدید
 د ووفق ده، طبیعی که برای توسعه و بقای انسان مهم هستند

گیری جامعه سبز پایدار را فراهم نماید زمینه الزم برای شکل
های افراد با الهامات و ارزش، که در آن سبک زندگی

(. آموزش Marouli, 2002زیست طبیعی هماهنگ است )محیط
 منظورهبسبز پایدار باید بتواند میان فرایند متحوالنه و بازتابنده 

ر د تنهانهه پایداری ها و تصورات مربوط بسازی ارزشمنسجم
ای افراد بلکه همچنین در زندگی روزانه و حرفه، نظام آموزش

های نوین توانمندسازی منابع انسانی با دانش و مهارت، جامعه
، اوهوآبکه قادر هستند به حل مسائل مشترک مانند تغییر 

ها را در گرمایش جهانی که در حال حاضر حیات جمعی انسان
 هایسازی ارزشکند یاری کنند؛ درونیمیسطح جهانی تهدید 

زیستی و احترام به همه اقتصادی و محیط، عدالت اجتماعی
ضروری است )مانند طبیعت( و  آنچه برای ادامه حیات الزم

آموزش سبز پایدار باید کیفیت آموزش پایه را ، کهاین تیدرنها
ش ینماید و به افزا روزبههای آموزشی را بهبود بخشد و برنامه

( Waas et al., 2012آگاهی نسبت به مسائل جهانی ختم شود )
 شود.گونه یکی از عوامل دانشگاه سبز پایدار محقق میو بدین

شناسایی شده دانشگاه سبز پایدار در این  چهارمین مؤلفه
امور سبز پایدار پژوهشی دانشگاه )پژوهش ، پژوهش

و  المللیهمکاری بین، محیطیحل مسائل زیست، ایچندرشته
 ایجاد دانشگاه سبز منظوربهباشد. زیستی( میشبکه محیط

های پژوهشی در مؤسسات آموزش عالی افراد و گروه، پایدار
سبز پایداری روی آورند. پژوهش سبز  هایپژوهشباید به 

های متنوع و پایدار مستلزم شرایطی است که در آن رشته
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تلفی اغلب از شود و رویکردهای علمی مخمختلفی ایجاد می
 ایو فرارشته یارشتهنیب، ایهای چند رشتهطریق همکاری

(. Waas et al., 2012شود )روش یادگیری تعریف می عنوانبه
های تحقیقاتی ها باید به سمت پروژهدانشگاه، در این راستا

ای که شامل عناوین متعدد و متنوعی ای و چندرشتهرشتهبین
عدالت ، ضایعات مضر، ف پایدارمصر، ایمثل توسعه منطقه

کاهش آلودگی و ... است سوق پیدا کنند و از ، محیطیزیست
بر آن دارد که  تأکیدها حمایت نمایند. این امر این پژوهش

پژوهش در هر رشته باید کیفیت عالی داشته باشد. اساتید نیز 
طح ای را تجربه کنند و سو فرارشته یارشتهنیبهای باید دیدگاه

گیری را از مقیاس محلی به مقیاس جهانی ارتقاء دهند. یاد
زیستی فراتر از مباحث محلی بسیاری از مخاطرات محیط چراکه
این ، و آلودگی. به این منظور وهواآبمانند تغییر ، هستند

باید ایجاد شود که دانش نه فقط از حوزه ها آن ذهنیت برای
ای جامعه بنیادی تا بسترهای هایپژوهشای که در رشته

شود بلکه دانشی که درصدد برطرف سازی کاربردی تولید می
ای است نیز باید در خود بستر جامعه توسعه جامعه هایچالش

 یابد.
شناسایی شده دانشگاه سبز پایدار در این  پنجمین مؤلفه

محیطی فضای دانشگاه )مدیریت نظام مدیریت زیست، پژوهش
بازیافت زباله و ، سالمتاقدامات و بهداشت و ، سبز انرژی

 ،طراحی و ساخت پردیس سبز، اتوماسیون اداری، ضایعات
و  برنامه غذایی، حفظ تنوع زیستی، سبز ونقلحملسیستم 

ت مدیری، مدیریت تدارکات و خرید امکانات سبز، خرید سبز
 ،باشد. بر اساس این مؤلفههای سبز( میبهینه آب و ساختمان

 آزمایشگاهی عنوانبهای دانشگاه دانشجویان و استادان از فض
جام ها و با انجویند. به شیوهبرای یادگیری و تحقیق بهره می

 شود. یکی از اینهای گوناگونی به این مورد پرداخته میپروژه
است. از موارد  مورداستفادهافزایش کارایی انرژی ، هافعالیت

راتر اک ونقلحملهای توان به تشویق استفاده از روشدیگر می
اشاره ، شودای میدر دانشگاه که باعث کاهش گازهای گلخانه

کرد. کارایی آب نیز از موارد دیگر است. معموالً در دانشگاه 
محیطی فضای شود. مدیریت زیستآب زیادی مصرف می

 و علمیهیئتای انجام شود که اعضای دانشگاه باید به گونه

یز گو بگیرند و در منزل نالها آن کارکنان و دانشجویان بتوانند از
قادر به انجام بازیافت ضایعات خود باشند. همچنین به احداث 

های آموزشی و غیرآموزشی و تدارک امکانات و ساختمان
تسهیالت با رعایت اصول سبز پایداری و مدیریت جامع 

 توان اشاره کرد.ضایعات نیز می
 نشناسایی شده دانشگاه سبز پایدار در ای ششمین مؤلفه

 ومدیریت منابع سبز پایدار )منابع مادی و زیرساخت ، پژوهش
 منابع انسانی و امور پرسنلی، منابع مالی سبز، سبز زاتیتجه
باشد. هدف داده و امکانات سبز و فناوری سبز( می، سبز

مدیریت منابع سبز نگهداری منابع و بهبود کیفیت محیط 
ی تمام موزش عالبنابراین باید آ؛ فیزیکی و بهبود فرآیند است

عوامل خود را به سمتی سوق دهد که همگام با حفاظت از 
وری آموزش عالی نیز مدنظر بهره، و منافع طبیعی ستیزطیمح

لذا مسئولیت آموزش عالی ایجاد آگاهی در میان ، قرار گیرد
 دانشجویان و کارکنان درباره مدیریت منابع سبز است.، اساتید

دانشگاه سبز پایدار در این  شناسایی شده هفتمین مؤلفه
 مشارکت، رهبری تأکیدسازی سبز پایدار )فرهنگ، پژوهش
امروز در کشور باشد. توانمندسازی کارکنان( می، هماهنگ

ابع من زیست ونگرش و نگاه به مساله محیط اصالح و تغییر
وسعه ت، آموزش، تغییر در رفتار فردی و اجتماعی مردم، طبیعی

قی و نهادینه کردن فرهنگ منابع طبیعی و و ترویج قواعد اخال
و در شرایط کنونی باید  است موردنیازمحیطی در جامعه زیست

زیست جهادگونه وارد کارزار برای حفاظت از طبیعت و محیط
تواند از طریق مشارکت . در این زمینه آموزش عالی میشد

هماهنگ دانشگاه و جامعه و توانمندسازی کارکنان و 
زیست نقش بسزا و مؤثری داشته در حوزه محیطدانشجویان 

 باشد.
دسترسی به ، های پژوهش حاضراز محدودیت

نظر ی که در مورد دانشگاه سبز پایدار صاحبنظرانصاحب
یافتن خبرگان و انجام  کهیطوربه، بسیار سخت بود، باشند

 هایچند ماه طول کشید. با توجه به یافته، هامصاحبه با آن
ه هایی بشنهادیپهر مفهوم دانشگاه سبز پایدار پژوهش برای 

پیشنهادهای مربوط به مدیریت منابع . 1شود: شرح زیر ارائه می
هایی که قادر باشند حداقل و )انتخاب ترموستات سبز پایدار
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بندی های عایقریزی کنند؛ انتخاب سیستمحداکثر دما را برنامه
منابع؛ نصب  بادوام برای به حداقل رساندن اتالف حرارت و

های ویژه ی حرکتی در موقعیتسانسورهاتایمر و 
 ها(؛ تعمیرپارکینگ، راهروها، هاپلهراه، های بهداشتی)سرویس

(؛ صرفهبهمقرونو تعویض تجهیزات معیوب با وسایل پربازده و 
برای ) پیشنهادهای مربوط به مدیریت سبز پایدار دانشگاه. 2

ها از تابلوهای الکترونیکی هرسانی مطلوب و کاهش هزیناطالع
استفاده از بنر و پالکارد در سطح دانشگاه استفاده شود؛  جایبه

ابتدا مصرف انرژی در دانشگاه برآورده شود و سپس آگاهی از 
نوع ، تیدرنهاآید و  به دستاستاندارد میزان مصرف انرژی 

ای ههای تجدیدناپذیر به انرژیاز انرژی مورداستفادههای انرژی
های خورشیدی و ... در تجدیدپذیر مانند بکار بردن صفحه

های انرژی دانشگاه اقدام شود و در نوسازی و ترمیم شبکه
انداز و برنامه بلندمدت دانشگاه توجهی خاص شود؛ سند چشم

 زیستی ومنظور بازنمایی اصول و مفاهیم پایداری محیطبه
 تا هنگامی یراقرار گیرد ز موردبازنگریها آن دانشگاه سبز در

های دانشگاه تلفیق که این اصول و مفاهیم در اسناد و برنامه
اهند مدیریتی و ساختاری خو، نشده باشند فاقد پشتیبانی مالی

 پیشنهادهای مربوط به امور آموزشی سبز پایدار. 3بود؛ 
های مجازی و درنتیجه کاهش مصرف انرژی؛ )برگزاری کالس
صورت دیجیتال؛ افزودن کد ههای دانشگاه ببرگزاری آزمون

زیست در دانشگاه؛ گنجاندن برنامه های متناسب با محیطرشته
پیشنهادهای . 4ها(؛ های آموزشی و دانشکدهکارآموزی در گروه

های )برگزاری همایش مربوط به امور سبز پژوهشی پایدار
علمی و تخصصی در خصوص توسعه پایدار برای آگاهی 

های آزاد؛ همکاری مرکز آموزش بخشی به عموم جامعه با
سازی و حفظ های دانشجویی در زمینه بهینهحمایت از پایان

پیشنهادهای مربوط به نظام مدیریت . 5زیست(؛ محیط
)انتخاب محصوالت پایدار و  محیطی فضای دانشگاهزیست

استفاده صحیح در افزایش طول عمر آن؛ استفاده از محصوالت 
دورریختنی؛ اتخاذ رویکردهای نوین  انواع جایبهقابل تعویض 

برای کاهش تولید زباله در جلسات کاری و مراسم ویژه؛ 
نی های کم کیفیت؛ جایگزیسازی خرید با پرهیز از سفارشبهینه

گیاهی با انواع پالستیکی و کاغذی آن؛  بارمصرفکظروف ی

های های آبیاری نوین در فضای سبز ساختماناستفاده از سیستم
پیشنهادهای مربوط به مدیریت منابع انسانی سبز . 6(؛ دانشگاه

)تدوین استراتژی در حوزه منابع انسانی سبز در راستای  پایدار
 مدتکوتاهزیستی بلندمدت؛ توجه به اهداف سبز اهداف محیط

مختلف مدیریت منابع انسانی؛ بازنگری  هایفعالیتدر حوزه 
یطی؛ محشرح شغل کارکنان در جهت حفظ مسائل زیست

های آموزشی سبز برای کارکنان؛ تمرکز بر برگزاری دوره
های توانمندسازی کارکنان با رویکرد ایجاد تفکر سبز در برنامه

کارکنان؛ اقدام به آشنایی با واژه دانشگاه سبز و آشنایی به 
تی زیسزیستی در جهت ایجاد تعهد محیطاهمیت مسائل محیط

 سازی سبز پایداربه فرهنگپیشنهادهای مربوط . 7دانشگاهیان؛ 
 جویی و کاهش استفاده از منابع طبیعی)تمرکز بر فرهنگ صرفه

انرژی؛ تعیین شعارهای فرهنگی ، مانند کاهش استفاده از کاغذ
 جهت مصرف بهینه انرژی توسط معاونت فرهنگی و نصب

ها؛ تهیه کتاب اصول ها و سالنکالس، در اتاق اساتیدها آن
ر ؛ تمرکز بستیزطیمحازی متناسب با سشهروندی و فرهنگ

های توانمندسازی کارکنان با رویکرد ایجاد تفکر سبز در برنامه
 کارکنان(.
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