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Abstract
Attention of higher education and education to the issue of green management and public
education for environmental protection is an urgent need of society in the face of major
environmental challenges and crises. In this regard، the purpose of this study was to identify
and categorize the components of green university in Farhangian University Qualitative
research approach and research method is "case study" and to collect data and create a
database of MAXQDA12 qualitative data analysis software and to analyze the data in it، the
thematic network analysis method is used. The findings of the thematic network analysis
showed that 7 main themes (comprehensive), 30 sub-themes (organizing) and 380 primary
codes (basic) are components and categories of Green University. The main categories of
Green University in Farhangian University were presented in the form of 7 dimensions،
which are: "teaching and learning"; "Participation and network of social interactions";
"Environmental Management System"; Research، Technology and Innovation "; "Leadership
and planning"; "Monitoring، Evaluation and Reporting" and "Human and Financial Resource
Management". Farhangian University، based on the above seven dimensions، by pursuing
two main approaches، one is university agency to observe environmental considerations in
strategic plans and daily activities، and the other is combining environmental issues in
education، research and technology of the university can help student-teacher capacity To
play a valuable role in creating a culture of environmental protection in society.
Keywords: Environmental education, Farhangian University, Green management, Green
university.
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چکیده
توجه آموزش عالی و آموزش و پرورش به موضوع مد یریت سبز و آموزش همگانی حفظ محیط زیست نیاز مبرم جامعه در مواجهه با
چالشها و بحرانهای اساسی زیستمحیطی است .در این راستا هدف این پژوهش شناسایی و دستهبندی مؤلفههای دانشگاه سبز در
دانشگاه فرهنگیان بوده است ،رویکرد پژوهش کیفی ،روش تحقیق مطالعة موردی بوده و جامعة پژوهش برای مصاحبه ،خبرگان و
متخصصان دانشگاهی ،در بخش اسناد ،اسناد راهبردی بلندمدت دانشگاههای داخلی و خارجی ،یادداشتها ،دستورالعملها ،گزارشها و
اقدامات دانشگاههای سبز ،در خصوص مصنوعات انسانی نیز مقاالت منتشرشدة داخلی و خارجی در نظر گرفته شد .برای جمعآوری دادهها
و ایجاد پایگاه دادهها از نرمافزار تحلیل دادههای کیفی  MAXQDA12و برای تحلیل دادهها در آن از روش تحلیل شبکة مضمونی استفاده
شده است .یافتههای تحلیل شبکة مضامین نشان داد  7مضمون اصلی (فراگیر) و  30مضمون فرعی (سازماندهنده) و  380کد اولیه (پایه)
مؤلفهها و مقولههای دانشگاه سبز هستند .مقولههای اصلی دانشگاه سبز در دانشگاه فرهنگیان در قالب  7بعد ارائه شد که عبارتاند از
«آموزش و یادگیری»« ،مشارکت و شبکه تعامالت اجتماعی»« ،سیستم مدیریت زیستمحیطی»« ،پژوهش ،فناوری و نوآوری»« ،رهبری
و برنامهریزی»« ،نظارت ،ارزیابی و گزارشدهی» و «مدیریت منابع انسانی و مالی» .دانشگاه فرهنگیان براساس ابعاد هفتگانة یادشده با
پیگیری دو رویکرد اصلی یکی عاملیت دانشگاه به رعایت مالحظات زیستمحیطی در برنامههای راهبردی و فعالیتهای روزمره و دیگری
تلفیق مسائل زیستمحیطی در بحث آموزش ،پژوهش و فناوری دانشگاه میتواند به مدد ظرفیت دانشجومعلمان در فرهنگسازی حفظ
محیط زیست در جامعه نقش ارزشمندی ایفاکند.
واژگان کلیدی :آموزش محیط زیست ،دانشگاه سبز ،دانشگاه فرهنگیان ،مدیریت سبز.
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مقدمه
بهرهوری سبز و مدیریت سبز در ارتباط با توسعة اقتصادی ،اجتماعی مطرحشده و یکی از
موضوعهای مهم در بحث توسعة پایدار بوده و لزوم دقت در مصرف منابع را در کشور برای دستیابی
به اهداف توسعة پایدار مورد تأکید قرار داده است ،بنابراین ،تهیه و تدوین موازین و اصول اقتصاد
سبز ،بهرهوری و مدیریت سبز ،و گسترش سازمانهای سبز به منظور صرفهجویی خردمندانه در منابع
محدود و حفظ منابع طبیعی برای نسلهای بعدی الزم و ضروری به نظر میرسد .مدیریت سبز بر
ذخیرة انرژی و انرژی تجدیدپذیر ،بر تقلیل ضایعات و استفادة مجدد و بازیافت مواد ،استفاده بهینة
از منابع و انرژی و محیط زیست اشاره دارد (اسدی.)1391 ،
در راستای تحقق اصل پیشگیری ،نقش آموزش محیط زیست به خاطر ایجاد باور زیستمحیطی
و بسترسازی فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد .ناآگاهی مردم نسبت به مسائل زیستمحیطی یکی از
اصلی ترین علل تخریب و آلودگی محیط زیست است به طوری که با افزایش سطح آگاهیهای
مردم در زمینة حفاظت از محیط زیست ،میتوان امید داشت که در آینده به بهبود وضعیت
زیستمحیطی نایل آمد (رمضانیقوامآبادی.)1391 ،
به دنبال گرمشدن زمین و افزایش گازهاى گلخانهاى ،جامعة جهانى و به خصوص دانشگاهیان
هر جامعه به حفظ و نگهداری محیط زیست فضاى دانشگاهى اهمیت بیشترى میدهند .مستعدترین
گروه برای توسعة فعالیتهای فرهنگی و زیستمحیطی ،دانشگاهیان هر جامعه به شمار میروند.
پیشگامان راهاندازی دانشگاههای سبز بر این باورند که دانشگاه سبز ،شهری سبز و در نهایت،
جامعهای سبز را به ارمغان می آورد ،فضای دانشگاه به عنوان یک شهر کوچک میتواند به عنوان
الگوی موفق و نمونه ای قابل توسعه برای فضاهای بیرون از دانشگاه ارائه شود و برای این کار به
هماهنگی و همکاری بین همة دست اندرکاران دانشگاهها نیاز است .هماکنون مشاهده میشود که
در اغلب دانشگاههاى مطرح جهان احترام به محیط زیست دانشگاهى و مصرف بهینة انرژى به عنوان
الگوى رفتارى مناسب و موفق در بین اساتید ،کارکنان و دانشجویان معمول شده است؛ همین ویژگی
رفتارى و فضاى مطلوب محیطى ،باعث شده تا بعضی از دانشگاهها در صدر فهرست سبزترین
دانشگاههاى جهان قرار گیرند(جاللوند.)1392 ،
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از آنجا که دانشگاهها و مراکز پژوهشی از ظرفیتهای الزم در آموزش و فرهنگسازی برای
جامعه برخوردارند ،مناسبترین جایگاه برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه ،حفظ محیط زیست و
بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر به شمار میروند .بیشک پیادهسازی این رویکرد در دانشگاهها
یک مکان -رفتار آموزشی برای آموزش نسل آینده را شکل میدهد که مدیران و برنامهریزان فضاهای
دانشگاهی با رعایت مالحظات زیستمحیطی نقش مؤثر و پیشرو در این مهم خواهند داشت
(ادارهکل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت عتف.)1395 ،
دانشگاه فرهنگیان به دلیل تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به طور مستقیم و تربیت
دانشآموزان مدارس توسط این نیروی انسانی به طور غیر مستقیم میتواند در ایجاد جامعة سبز نقش
ایفا کند .بنابراین ،در این دانشگاه به عنوان دانشگاه مأموریتگرا و حاکمیتی برای نیل به دانشگاه
سبز ،باید برنامههای الزم برای مدیریت و راهبری فعالیتها و مدیریت سبز وجود داشته باشد .یکی
از مهمترین پیشنیازهای این امر داشتن چارچوبی جامع و منسجم به منظور هدایت فعالیتها و
اقدامات مرتبط با دانشگاه سبز است .بنابراین ،در این پژوهش محققان تالش کردهاند مؤلفهها و
مقولههای اصلی دانشگاه سبز را برای دانشگاه فرهنگیان ارائه کنند.
به نظر هوی )2011( 1دانشگاه پایدار ،مؤسسة آموزش عالیای است که آثار منفی جامعه را برای
آیندگان کاهش ،کارایی اقتصادی را بهبود ،نظامهای اکولوژیکی را بازیابی و محافظت و بهزیستی
انسانها را ارتقا

میدهد.

دانشگاه سبز دانشگاهی است که در تمام فعالیتهای خود اعم از آموزشی و پژوهشی و تمامی
خدمات (امور اداری ،مالی ،آزمایشگاهها ،کارگاهها و ،)...دیدگاه بهداشتی ،ایمنی و حفاظت از محیط
زیست را دارد و میتواند با استفادة کارآمد و بهینه از منابع و مواد مصرفی در تحقق اهداف توسعة
پایدار جامعه گام بردارد (سیدعلوی و همکاران.)1398 ،
اطمینان از حفاظت از محیط زیست؛ تالش به منظور سبزکردن آموزش و پژوهش در سطح
دانشگاه؛ بهبود روشهای مدیریت سبز در مراکز آموزشی  ،مراکز اداری و سایر؛ کاهش مصرف منابع
1. Hoe
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طبیعی و اولیه؛ کاهش مصرف انرژی ،کاهش ضایعات و پسماندها ،اجتناب از وقوع حوادث
اضطراری؛ کاهش شکایات ،جریمهها و مجازاتها (مردم ،دانشجویان و تشکلهای غیر دولتی محیط
زیستی)؛ ارتقای بهرهوری به دلیل استفادة بهینه از منابع؛ رعایت مقررات و قوانین زیستمحیطی؛
تسهیل در روابط بینالمللی بیندانشگاهی؛ تالش در رسیدن به اهداف توسعة پایدار؛ تهیة مستندات
از جمله نظامنامه ،روشهای اجرایی ،دستورالعملهای کاری و سایر مستندات که میتواند در راستای
رسیدن به اهداف توسعة پایدار در یک سازمان مانند دانشگاه نقش مهمی داشته باشد؛ جذب
کمکهای ملی و بینالمللی در جهت بهینهسازی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه؛
مهمترین اهداف استقرار دانشگاه سبز است (عباسپور و آقاجانی.)1396 ،
به اعتقاد ژو و زو )2015( 1دانشگاه تیسینگهوآ 2برای رسیدن به اهداف دانشگاه سبز از سه طریق
عمل میکند :اول ،دانشگاه از طریق ایجاد «آموزش سبز» به ترویج فرایند آگاهسازی دانشجویان
پیرامون مسائل محیط زیستی و حفاظت از محیط زیست و توسعة پایدار میپردازد .دوم« ،پژوهش
سبز» دانشگاه با تشویق و ترویج در ادغام اصول توسعة پایدار با مسائل پژوهشی تالش

میکند.

سوم ،دانشگاه به گسترش و ترویج گروههای سبز اقدام میکند .از این طریق به حفاظت از محیط
زیست و ایجاد دانشگاهی که بتواند در جهت فعالیتهای محیط زیستی اقدام نکند ،مبادرت میورزد.
از این سه طریق دانشگاه محیطی را فراهم میکند که طی آن دانشجویان میآموزند تا اقدامات
حفاظتی در خصوص محیط زیست را در زندگی روزمرة خویش نیز به کار گیرند و آن را تقویت
کنند.
صالحی و پازُکینژاد ( )1393در تحقیقی نشان دادند سطح دانش زیستمحیطی دانشجویان نسبتا
باال است ،اما میزان این دانش براساس نوع دانشکده تفاوت دارد .دانشجویان دانشکدههای علوم
مهندسی ،علوم پزشکی و منابع طبیعی رتبههای بهتری در زمینة دانش زیستمحیطی نسبت به دیگر
دانشجویان دارند .همچنین ،بین نحوة نگرش خانواده به محیط زیست ،رسانة ارتباطی (تلویزیون) و
پایگاه اجتماعی و اقتصادی دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد
1. Zhao & Zou
2. Tsinghua University
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سلکی و همکاران ( )1397در تحلیل موانع و راهکارهای توسعة دانشگاه سبز از دیدگاه اعضای
هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران پی بردند که در مجموع موانع و
راهکارهای متعددی بر توسعة دانشگاه سبز تأثیر دارند که براساس یافتههای تحلیل عاملی ،این
عوامل ،برای موانع به ترتیب اهمیت آموزش سبز ،سیستم مدیریتی دانشگاه سبز ،سیستم منابع انسانی
سبز ،پژوهش سبز ،و سیستم مدیریت محیط زیستی بودند و برای راهکارها به ترتیب اهمیت پژوهش
سبز ،سیستم مدیریتی دانشگاه سبز ،سیستم مدیریت محیطزیستی ،سیستم منابع انسانی سبز و آموزش
سبز بودند.
سیدعلوی و همکاران ( )1398در پژوهشی به شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای مدیریت سبز
دانشگاهها پرداختهاند ،طبق یافته آنها از نظر خبرگان مهمترین ابعاد در بحث مدیریت سبز دانشگاهها
به ترتیب عبارتاند از :سیاستگذاری و برنامهریزی ،مدیریت منابع مادی و تجهیزات دانشگاه،
رهبری و راهبردها ،فناوری ،مباحث اجرایی و امور سازمانی دانشگاه ،منابع مالی است ،منابع انسانی،
پژوهش ،آموزش ،ارتباط با محیط و نظارت و ارزشیابی (سیدعلوی و همکاران.)1398 ،
رحیم 1و همکاران ( )2016در پژوهشی در ارزیابی دیدگاه زیستمحیطی دانشجویان به این نکته
پی بردند که افزایش دانش و درک دانشجویان از مسائل زیستمحیطی عاملی مهم در حفظ محیط
زیست است.
نجاتی و نجاتی )2013( 2نشان دادند در بعد توسعة اجتماعی ،دانشگاه باید برنامههای توسعة
اجتماعی را در راستای محیط زیست محلی اجرا و با ایجاد فضای سبز و همکاری با دولت در ایجاد
سازمانهای غیر دولتی و صنعتی به سمت توسعة پایدار حرکت کند .در بعد تعهد ،مدیران دانشگاه
باید بیانیهای در زمینة تعهد به پایداری تصویب کنند و همة بخشها و واحدهای دانشگاه به این
بیانیه متعهد باشند و ملزم به اجرای آن در واحد خود باشند ،در بعد ضایعات و انرژی ،دانشگاه باید
پس از جمعآوری زبالههای موجود در محوطة دانشگاه با انرژیهای تجدیدپذیر و امن به بازیافت
1. Rahim
2. Nejati & Nejati
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آن اقدام کند .در آخر ،در بعد استفاده از زمین دانشگاه ،برنامهریزی دربارة ساختمانهای پردیس
دانشگاه و استفاده از زمینهای آن یکی از مسائل مهم در پایداری دانشگاههاست.
تئودورینو )2013( 1معتقد است توسعة پایدار نمیتواند فقط از طریق راهحلهای فناورانه ،قواعد
سیاسی یا ابزارهای مالی محقق شود .تحقق توسعة پایدار مستلزم تغییر در شیوة اندیشیدن و رفتار
مردمان یک جامعه است و در نتیجه ،نیازمند گذار به الگوهای سبک زندگی ،مصارف و تولید پایدار
است .آموزش و یادگیری در همة سطوح و در همة زمینههای اجتماعی میتوانند این تغییر اساسی
را به ارمغان بیاورند؛ بنابراین ،دانشگاه پایدار از راه تلفیق اصول و مفاهیم مرتبط با توسعة پایدار در
برنامههای آموزشی و درسی ،قادر به تغییر اساسی در شیوههای اندیشیدن و الگوهای رفتاری جامعه
در خصوص تحقق توسعة پایدار خواهد بود.
لوزانو 2و همکاران ( )2015در پژوهشی با بررسی  60عنوان مقالة علمی پژوهشی بینالمللی در
زمینة تلفیق توسعة پایدار در آموزش عالی ،هشت طبقهبندی را برای تعهد و اجرای پایداری در
دانشگاهها معرفی کردهاند ،این هشت قسمت شامل پسزمینه؛ چارچوب نهادی؛ عملیات محوطة
دانشگاه؛ آموزش؛ پژوهش؛ توسعه و همکاری؛ تجربه در دانشگاه ؛ و ارزیابی و گزارشدهی است.
دیوس ،باتیستل و سیلوا )2016( 3در پژوهش خود با بررسی بیانیههای مأموریت  30دانشگاه
پیشرو برزیل از نظر مدل پایداری الشویخات و ابوبکر که شامل سیستم مدیریت زیستمحیطی،
مشارکت عمومی و مسئولیت اجتماعی و پایداری آموزش و پژوهش میشد .به این نتیجه دست
یافتند که دانشگاههای اندکی در بیانیههای مأموریت خود به جنبههای پایداری پرداختهاند ،فقط 10
درصد از دانشگاهها نمره  5از  9را به دست آورده بودند.
ارنست ،بلود و بری )2017( 4در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که افزایش آگاهی زیستمحیطی
دانشجویان باعث افزایش اقدامات زیستمحیطی آنان نیز میشود و دانشجویانی که از سواد و دانش
1. Teodoreanu
2. Lozano
3. Deus, Battistelle & Silva
4. Ernst, Blood & Beery
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زیستمحیطی باالیی برخوردارند در تعامل با طبیعت ،مراقبت بیشتری میکنند و کمتر به محیط
زیست و منابع طبیعی آسیب وارد میکنند.
آررویو ) 2017( 1در پژوهش خود به نقش مؤسسات آموزش عالی در انتقال به جامع پایدار و
نقش مدیریت منابع انسانی و کنترل مدیریت زیستمحیطی در این روند تغییر اشاره کرده ،و با تمرکز
بر فرایندهای میکرو /داخلی در دو دانشگاه ،به بررسی نقش چندبعدی ارزیابی پایداری پردیس در
تغییر سازمانی و شناسایی عوامل تغییر در بهبود سیستم کنترل مدیریت زیستمحیطی پرداخته است.
یافتههای پژوهش او نشان داده است که ارزیابی محوطهسازی پایداری یک ساختار اجتماعی است
که از تعامل ذینفعان مختلف به وجود میآید که نیاز به تغییر عوامل برای ایجاد اتحاد با گروههای
ذینفع داخلی و خارجی برای حمایت سازمانی و ایجاد روند تغییر سازمانی است.
سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که «مؤلفهها و مقولههای اصلی دانشگاه سبز در دانشگاه
فرهنگیان چیست؟» و سؤال فرعی نیز «دانشگاه فرهنگیان برای رسیدن به اهداف دانشگاه سبز چه
اقدام هایی باید انجام دهد؟» بوده است.
روششناسی پژوهش
رویکرد پژوهش در این تحقیق ،کیفی بوده و با توجه به بیان مسئله و هدف این تحقیق ،طرح تحقیق
مطالعة موردی انتخاب شد .در این پژوهش تنها از روش کیفی استفاده شده و از همة منابع
پیشبینیشده در تحقیقهای موردی برای جمعآوری دادهها استفاده شد .جامعة آماری برای مصاحبه،
خبرگان و متخصصان دانشگاهی ،کلیة مدیران استانی ،در بخش اسناد ،اسناد راهبردی بلندمدت
دانشگاههای داخلی و خارجی ،یادداشتها ،دستورالعملها ،گزارشها و اقدامات دانشگاههای سبز،
برای مشاهده ،جمعآوری اطالعات در محل تحقیق در کلیة دانشگاههای پیشرو در زمینة مدیریت
سبز و در خصوص مصنوعات انسانی نیز مقاالت منتشرشدة داخلی و خارجی به عنوان جامعة آماری
در نظر گرفته شد .برای انتخاب افراد نمونه برای مصاحبة گروه کانونی ( 6نفر) از روش نمونهگیری
هدفمند و در دسترس استفاده شد ،در بخش اسناد ،مشاهده و مصنوعات انسانی نیز هدفمند و
1. Arroyo
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دردسترس بودن ابزارهای گردآوری اطالعات لحاظ شد .بنابراین ،محققان منابعی را انتخاب کردند
که می توانست در فهم مسئله پژوهش و پدیدة محوری مطالعه (دانشگاه سبز) مؤثر بوده و در دسترس
پژوهشگران باشند.
برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش که «ابعاد ،مقولهها و مؤلفههای دانشگاه سبز» بود ،با استفاده
از کلید واژه هایی همچون «دانشگاه سبز»« ،1مدیریت سبز»« ،2بهرهوری سبز» 3و «آموزش عالی
سبز» 4به بررسی و شناسایی پژوهشهای داخلی صورتگرفته از سال  1381تا اسفند 1396
جمعآوری شد .در خصوص پژوهشهای خارجی نیز پس از جستوجوی اولیة پایگاهها و کتابها
و مقالههای منتشرشده بین سالهـای  2001تا  2017بررسی شد .برای جمعآوری اسناد ،گزارشها
و الگوهای ارزیابی نیز اسناد راهبردی دانشگاهها و گزارشهای معتبر از سایت دانشگاهها و وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری جمعآوری شد .برای اعتباربخشی به پژوهش از هر سه قانون «مثلثسازی
در جمعآوری یافتههای تحقیق؛ ایجاد یک پایگاه داده مطالعة موردی؛ حفظ یک زنجیرة منطقی از
شواهد برای جمعآوری داده استفاده شد .در این پژوهش برای تحلیل دادهها از استراتژی تحلیل
مضمون 5و برای جمع آوری دادهها ،ایجاد پایگاه داده و تحلیل دادهها از نرمافزار
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استفاده شد.
جدول  1تعداد ارجاعهای کدها در ابعاد مختلف دانشگاه فرهنگیان سبز در منابع مختلف بدون
تکرار و برخی استراتژیهای تحلیل داده در مطالعة موردی از جمله تطبیق الگو (مقایسة الگوی
استنتاج شده به صورت تجربی ،با یک یا چند الگوی دیگر مبتنی بر نظریه) و ساخت تفسیر (تولید
نظریه از طریق دادهها) را نشان داده است.

1. Green University
2. Green Management
3. Green Productivity
4. Green Higher Education
5. Thematic Analysis
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جدول  .1تعداد ارجاعهای کدها در ابعاد مختلف دانشگاه فرهنگیان سبز در منابع مختلف بدون تکرار

مدیریت منابع انسانی و مالی

رهبری و برنامهریزی

پژوهش ،فناوری و نوآوری

سیستم مدیریت زیستمحیطی

مشارکت و شبکة تعامالت اجتماعی

نظارت ،ارزیابی و گزارشدهی

آموزش و یادگیری

جمع

اسناد و گزارش خارجی

16

30

31

212

30

7

36

362

اسناد و گزارش داخلی

10

9

13

138

19

0

16

205

مقالة خارجی

17

91

77

201

80

22

106

594

مقالة ایرانی

46

44

43

262

46

12

98

551

مصاحبهها

5

14

9

12

7

5

18

70

جمع

94

188

173

825

182

46

274

1،782

گروههای منابع
گردآوری دادهها

یافتههای پژوهش
پس از جمعآوری دادهها ،ابتدا به کدگذاری باز (مضمون پایه) ،سپس ،به کدگذاری محوری (مضمون
سازماندهنده) و انتخابی (مضمون فراگیر) اقدام شد .فرایند کدگذاری در این پژوهش در سه مرحله
کلی صورت گرفت:
 .1جمعآوری منابع و آشنایی با دادهها در نرمافزار تحلیل دادهها
 .2کدگذاری اولیه دادهها ،بازبینی فرایند کدگذاری و پاالیش کدها سازماندهی مضامین و ترسیم
شبکة مضامین

1

 .3تحلیل شبکة مضامین و الگوی نهایی
برای جمعآوری دادهها از منابع داخلی و خارجی استفاده شد.
پس از جستوجوی اولیة پایگاهها و مقالههای منتشرشده ،در مجموع 75 ،مقالة فارسی به دست
1. Thematic Network
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آمد .در ادامه ،پس از مطالعه چکیدة مقالهها  25مقالة تکراری یا غیر مرتبط حذف شد ،در نهایت ،از
 50مقالة باقیمانده پس از مطالعة متن یافتهها و نتایج پژوهش 20 ،مقاله به خاطر مروریبودن و به
دلیل نداشتن مؤلفههای دانشگاه سبز حذف شد و در پایان 30 ،مقاله که با اهداف پژوهش همخوانی
بیشتری داشتند ،انتخاب شدند .عالوه بر  30پژوهش داخلی  5سند دانشگاهها و گزارشهای داخل
کشور برای تحلیل استقرایی وارد نرمافزار

MAXQDA12

شد .پس از ورود اسناد و گزارشهای

داخلی 8 ،سند دانشگاهها و گزارش خارجی نیز برای تحلیل استقرایی وارد نرمافزار تحلیل دادههای
کیفی شد.
برای مقاالت خارجی نیز پس از جستوجوی اولیة پایگاهها و مقالههای منتشرشده ،در مجموع،
 95مقالة انگلیسی به دست آمد .در ادامه ،پس از مطالعة چکیدة مقالهها  43مقالة تکراری یا غیر
مرتبط حذف شد ،در نهایت ،از  52مقالة باقیمانده پس از مطالعة متن یافتهها و نتایج پژوهش 38 ،
مقاله به خاطر مروریبودن و بدلیل نداشتن مؤلفههای دانشگاه سبز حذف شد و در پایان 24 ،مقاله
که با اهداف پژوهش همخوانی داشتند ،انتخاب شدند.
سپس ،مصاحبة نیمهساختاریافته در قالب گروه کانونی انجام گرفت .در این گام به صورت گروه
کانونی از مصاحبههای نیمهساختاریافته اسـتفاده شد .در جدول  2فراوانی و درصد فراوانی منابع
گردآوری دادههای پژوهش گزارش شده است.
جدول  .2فراوانی منابع گردآوری دادههای پژوهش

منابع داده

فراوانی

درصد فراوانی

مقالة ایرانی

30

54/40

مقالة خارجی

24

43/32

اسناد و گزارش خارجی

9

16/12

مصاحبهها

6

11/8

اسناد و گزارش داخلی

5

76/6

)TOTAL (valid

74

100
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بعد از اینکه در قالب کدگذاری باز و محوری ،ارتباط هر یک از  7بعد و مقولههای آنها با
یکدیگر و به صورت یک کلیت واحد ارائه شد ،کدگذاری گزینشی انجام شد و خالصهسازی
اطالعات مربوط به مؤلفهها ،مقولهها و ابعاد استخراج شده صورت گرفت .در قالب جدول  3فراوانی
مؤلفهها ،مقولههای هر یک از ابعاد دانشگاه فرهنگیان سبز ارائه شده است.
جدول  .3مؤلفهها و مقولههای استخراجشده به تفکیک ابعاد هفتگانة دانشگاه فرهنگیان سبز

ردیف

ابعاد

تعداد مقوله

تعداد مؤلفه

1

آموزش و یادگیری

4

42

4

پژوهش ،فناوری و نوآوری

3

39

5

رهبری و برنامهریزی

2

24

3

سیستم مدیریت زیستمحیطی

15

192

7

مدیریت منابع انسانی و مالی

2

41

2

مشارکت و شبکه تعامالت اجتماعی

2

28

6

نظارت ،ارزیابی و گزارش دهی

2

14

جمع

7

30

380

در جدول  4نیز مضمونهای اصلی (ابعاد) و مضمو های فرعی (مقوله) به صورت شبکة
سلسلهمراتب مضامین ،نشان داده شده است.
جدول  .4شبکة سلسلهمراتب مضامین ،مضمونهای اصلی (ابعاد) و مضمومهای فرعی (مقوله)

مضمون اصلی (ابعاد)

مضمونهای فرعی (مقوله)
آموزش رسمی

آموزش و یادگیری

آموزش غیر رسمی
آموزش ضمنی
یادگیری
پژوهش سبز

بعد پژوهش ،فناوری و نوآوری سبز

فناوری سبز
نوآوری سبز
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مضمون اصلی (ابعاد)
بعد رهبری و برنامهریزی

177

مضمونهای فرعی (مقوله)
رهبری و حاکمیت
برنامهریزی و سازماندهی
استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر
بهینهسازی مصرف انرژی
کاهش و صرفهجویی در مصرف انرژی
کنترل سیستمهای حرارتی ،برودتی و تهویة مطبوع
آب شرب
آب غیر شرب (پساب)
حمل و نقل

بعد سیستم مدیریت زیستمحیطی

خدمات تغذیه و سلفسرویس
زمین (خاک و اکوسیستم)
طراحی ابنیه
طراحی منظر
پسماندها (مواد زائد جامد) و بازیافت
خرید و تدارکات
هوای داخل ساختمان
هوای محوطه

بعد مدیرت منابع انسانی و مالی

مدیریت عمرانی و مالی
مدیرت منابع انسانی

بعد مشارکت و شبکة تعامالت

تعامالت بروندانشگاهی

اجتماعی

تعامالت دروندانشگاهی

بعد نظارت ،ارزیابی و گزارشدهی

مستندسازی و گزارشدهی
نظارت و ارزیابی

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر توسط محققان مضمونهای اصلی و فرعی ،فرایند کدگذاری چندین بار مورد
بازنگری قرار گرفت .در واقع ،مفاهیم (مؤلفهها) مضمونهای فرعی (مقولهها) و مضمونهای اصلی
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(ابعاد) بارها پاالیش شده و در مواردی جداسازی ،ترکیب ،حذف یا اضافه شدند .فرایند یادشده
ادامه یافت تا در نهایت ،یک نقشة مضمونی راضیکننده و مطلوب از دادهها به دست آمد .این نقش
مضمونی در مجموع ،شامل  30مضمون فرعی (مقوله) و  7مضمون اصلی (بعد) است .دانشگاه
فرهنگیان برای رسیدن به اهداف دانشگاه سبز (دانشگاه فرهنگیان سبز) ،در  7بعد (مضمون فراگیر
و اصلی) باید گام بر دارد که عبارت است از «آموزش و یادگیری»؛ «مشارکت و شبکة تعامالت
اجتماعی»؛ «سسیستم مدیریت زیستمحیطی»؛ پژوهش ،فناوری و نوآوری»؛ «رهبری و برنامهریزی»؛
«نظارت ،ارزیابی و گزارشدهی» و «مدیریت منابع انسانی و مالی».
مقایسة نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای مطرح در پیشینة تحقیق (از جمله عباسپور و
آقاجانی1396 ،؛ سلکی و همکاران1397 ،؛ سیدعلوی و همکاران1398 ،؛ فقیهی مانی ( )2012؛
تئودورینو2013 ،؛ ژو و زو 2015 ،و لوزانو و همکاران )2015 ،نشان داد در الگوهای ارائهشده برای
دانشگاه سبز در پژوهشهای اشارهشده به ابعاد و مؤلفههای مستخرج از این پژوهش مطرح شده
است ،بنابراین ،یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای فوق مطابقت و همسویی دارد .شایان ذکر
است در این پژوهش سعی شده با بهره گیری از تجارب بینالمللی و ملی در زمینة دانشگاه سبز،
الگوی مناسب و جامعتری برای دانشگاه فرهنگیان ارائه شود.
در ادامه به توضیح هر یک از ابعاد هفتگانة دانشگاه فرهنگیان سبز پرداخته شده است.
بعد آموزش و یادگیری :این بعد با یافتههای پژوهشی حکیمزاده ،صالحی و چیتساز (،)1396
محمدنژادشورکایی و همکاران ( ،)1395علیبیگی و قمبرعلی ( ،)1389صادقی ،جعفری و قورچیان
( ،)1393رمضانیقوامآبادی ( ،)1391همتی و شبیری ( ،)1395عظمتی و باقری ( )1387و آراسته و
امیری ( )1391همخوانی دارد.
منظور از مقولههای اصلی در این بعد از دانشگاه فرهنگیان سبز ،آموزش رسمی ،آموزش غیر
رسمی ،آموزش ضمنی و یادگیری :یادگیری تحولی ،یادگیری عمیق و یادگیری سهحلقهای مد نظر
است.
بعد پژوهش ،فناوری و نوآوری سبز :این بعد با یافتههای پژوهشی طباطبائی یزدی (،)1395
حکیمزاده ،صالحی و چیتساز ( ،)1396سهرابی ،بردبار و نوری ( ،)1391علیبیگی و قمبرعلی
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( ،)1389صادقی ،جعفری و قورچیان ( ،)1393عطافر و همکاران ( ،)1387ایروانی و همکاران
( ،)1385مروج ( ،)1394همتی و شبیری ( ،)1395انصاری ،اشرفی و جبلی ( ،)1395محمدی
( ،)1396موحدی ،شبانی و فتحی ( ،)1391ملکینیا و همکاران ( ،)1393نیکروان ( ،)1391عباسپور
و آقاجانی ( ،)1396و آراسته و امیری ( )1391همخوانی دارد.
تحقیقات دانشگاه ،محوری برای توسعة پایدار است ،اما روشهای جدید از هدایت تحقیقات
برای موفقیت ،مورد نیاز است .فناوری اطالعات سبز به سازمان در مدیریت اثرات سوء

IT

 ،بر

محیط زیست کمک میکند .کلمر و همکاران ( )1999هرگونه خلق و بهکارگیری ایدهها ،محصوالت
و فرایندهای جدید را که موجب کاهش پیامدهای زیستمحیطی شده و توسعة پایدار را به ارمغان
آورد ،نوآوری سبز نامیدند .برکل ( ) 2007افزایش آگاهی و دانش زیست محیطی را الزمة نوآوری
سبز دانسته و هرگونه بهسازی و نوآوری در محصول را که پیامدهای منفی زیستمحیطی را کاهش
دهد ،نوآوری سبز میداند (انصاری ،اشرفی و جبلی.)1395 ،
بعد رهبری و برنامهریزی :این بعد نیز با یافتههای پژوهشی طباطبائی یزدی ( ،)1395مرندی
( ،)1381محمدنژاد شورکایی و همکاران ( ،)1395علیبیگی و قمبرعلی ( ،)1389صادقی ،جعفری
و قورچیان ( ،)1393عطافر و همکاران ( ،)1387ایروانی و همکاران ( ،)1385همتی و شبیری
( ،)1395انصاری ،اشرفی و جبلی ( ،)1395موحدی ،شبانی و فتحی ( ،)1391بابازاده ،قهرمانی و
اکبری ( ،)1392ملکینیا و همکاران ( ،)1393نیکروان ( ،)1391عالم رجبی ( ،)1392نوری ،عباسپور
و یوسفی ( ،)1380عظمتی و باقری ( ،)1387و آراسته و امیری ( )1391همسویی دارد.
در این بعد نقش مهم داشتن مأموریت ،چشمانداز و استراتژی پایداری زیستمحیطی در دانشگاه
تأکید شده است .ایجاد یک چشمانداز پایداری برای دانشگاه ،اولین گام در حرکت استراتژیک به
سوی پایدار است در این مرحله ،هیچ مانع و محدودیتی وجود ندارد و تخیل ،خالقیت و آرمانگرایی
حاکم هست .مأموریت در شرایط ساده و قدرتمند ،سازمان را توصیف میکند ،بیانیة مأموریت تمایل
بیشتری نسبت به یک دیدگاه واقعیتر نسبت به چشمانداز است ،بیانیة مأموریت برای پاسخ به سه
پرسش اساسی مطرح میشود :چه کسی ،چه و چرا .با این حال پایداری مأموریت دانشگاه ،یکی از
ارزشهای اصلی دانشگاهها باید

باشد.
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بعد سیستم مدیریت زیستمحیطی :این بعد نیز با یافتههای پژوهشی طباطبائی یزدی (،)1395
حکیمزاده ،صالحی و چیتساز ( ،)1396سهرابی ،بردبار ،و نوری ( ،)1391مرندی (،)1381
محمدنژاد شورکایی و همکاران ( ،)1395علیبیگی و قمبرعلی (  ،)1389صادقی ،جعفری و قورچیان
( ،)1393عطافر و همکاران ( ،)1387ایروانی و همکاران ( ،)1385انصاری ،اشرفی و جبلی (،)1395
حسنپور ( ،)1396میبودی و همکاران ( ،)1395کشتکار قالتی ،انصاری و نازی دیزجی (،)1389
محمدی ( ،)1396موحدی ،شبانی و فتحی ( ،)1391ملکینیا و همکاران ( ،)1393مرتضایی و دهقان
طالبی ( ،)1394نیکروان ( ،)1391عزیزی ( ،)1392عالم رجبی ( ،)1392کاری ( ،)1396نوری،
عباسپور ،و یوسفی ( ،)1380سیدجوادین ،روشندل اربطانی و نوبری ( ،)1395فیضی و رزاقی اصل
( ،)1388زندیه و پروردینژاد ( ،)1389عظمتی و باقری ( ،)1387عباسپور و آقاجانی ( ،)1396و
(آراسته و امیری ،)1391 ،همسویی دارد.
سیستم مدیریت زیستمحیطی مجموعهای از اقدامات مدیریتی است که به سازمان امکان میدهد
تأثیر فعالیت هایش بر محیط زیست را شناسایی و ارزیابی کرده و تحت کنترل درآورد و در نهایت،
عملکرد زیستمحیطی خود را بهبود بخشد .این سیستم می تواند به سازمان در برآوردهکردن الزامات
قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین ،صرفهجویی در مصرف مواد و انرژی کمک کند.
همچنین ،سیستم مدیریت زیستمحیطی میتواند کنترل بیشتری روی عملیاتهای سازمان اعمال
کرده و در نتیجه ،منجر به کاهش ضایعات و افزایش کارایی سازمان شود (سیدجوادین ،روشندل
اربطانی و نوبری.)1395 ،
بعد مدیریت منابع انسانی و مالی :این بعد نیز با یافتههای پژوهشی حکیمزاده ،صالحی و چیتساز
( ،)1396محمدنژاد شورکایی و همکاران ( ،)1395صادقی ،جعفری و قورچیان ( ،)1393عطافر و
همکاران ( ،)1387ایروانی و همکاران ( ،)1385همتی و شبیری ( ،)1395انصاری ،اشرفی ،و جبلی
( ،)1395محمدی ( ،)1396موحدی ،شبانی و فتحی ( ،)1391ملکینیا و همکاران ( ،)1393نوری،
عباسپور و یوسفی ( ،)1380سیدجوادین ،روشندل اربطانی و نوبری ( ،)1395عظمتی و باقری
( ،)1387و آراسته و امیری ( )1391همسویی دارد.
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به اعتقاد اگگروال و شارما )2015( 1مدیریت منابع انسانی سبز 2به تمام اعمالی گفته میشود که
در تحول ،پیگیری و استمرار یک سیستم انجام میشوند تا منابع انسانی محیط یک سازمان در
زندگیهای حرفهای و خصوصی خود دارای هوشیاری باشند.

GHRM

سبز به معنای انجام

استراتژیهایی برای اگاهی از اعمال سبز برای ارتقا و پیگیری فعالیتهای تجاری پایدار است که به
سازمانها در زمینهی هدایت یک محیط صمیمانه کمک میرساند و شامل دو رویة ضروری است:
اعمال منابع انسانی برای هدایت محیط و پرورش سرمایة دانشی .به گفتة ریچاردسون 3و همکاران
( )2005حسابداری مدیریت زیستمحیطی EMA 4نوعی از فناوری است EMA .مجموعة وسیعی
از ابزارهای مختلف اعم از حسابداری هزینههای زیستمحیطی ،ارزیابی سرمایهگذاری ،بودجهبندی،
اندازهگیری عملکرد و حسابداری جریان مواد را شامل میشود (سیدجوادین ،روشندل اربطانی و
نوبری.)1395 ،
بعد مشارکت و شبکة تعامالت اجتماعی :این بعد نیز با یافتههای پژوهشی طباطبائی یزدی
( ،)1395حکیمزاده ،صالحی و چیتساز ( ،)1396سهرابی ،بردبار و نوری ( ،)1391محمدنژاد
شورکایی و همکاران (( ،)1395علیبیگی و قمبرعلی ( ،)1389صادقی ،جعفری و قورچیان (،)1393
عطافر و همکاران ( ،)1387ایروانی و همکاران ( ،)1385رمضانی قوامآبادی ( ،)1391همتی و شبیری
( ،)1395انصاری ،اشرفی و جبلی ( ،)1395میبودی و همکاران ( ،)1395موحدی ،شبانی و فتحی
( ،)1391ملکینیا و همکاران ( ،)1393نیکروان ( ،)1391نوری ،عباسپور و یوسفی (،)1380
سیدجوادین ،روشندل اربطانی و نوبری ( ،)1395و آراسته و امیری ( )1391همسویی دارد.
مؤسسات باید با جوامع محلی و منطقهای خود در جهت گسترش پایداری زیستمحیطی
مشارکت کنند .چنین مشارکتهایی به برداشتن موانع ،فراهمکردن حمایت عملی و نیز پرورش
درازمدت پایداری خواهد انجامید .مؤسسات میتوانند برنامههای زندگی پایدار دانشجو -دانشجو؛
ترکیب پایداری با محوریت آموزش دانشجویان جدیدالورود ،سازماندادن رقابتهای پایداری درون
1. Aggarwal & Sharma
2. Green Human Resources Management
3. Richardsson
4. Environmental management accounting
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خوابگاهها ،حمایت از تالشهایی چون فعالیتهای مرتبط با وضعیت آب و هوایی پردیس را که
سبب پرورش ویژگیهای شهروندی فعال و رهبری در میان دانشجویان میشود ،تدارک ببینند.
سازمانهای غیر انتفاعی به عنوان ذینفعان بیرونی میباید از طریق فراهمکردن منابع دربارة بهترین
تجارب تسهیل و تسهیم دانش بین پردیسها و بهبود توانایی دانشکدهها در ارزیابی پیشرفت خود،
حمایتشان را از موضوع پایداری در آموزش عالی تداوم بخشند.
بعد نظارت ،ارزیابی و گزارشدهی :این بعد نیز با یافتههای پژوهشی صادقی ،جعفری و قورچیان
( ،)1393رمضانیقوامآبادی ( ،)1391میبودی و همکاران ( ،)1395موحدی ،شبانی و فتحی (،)1391
ملکینیا و همکاران ( ،)1393سیدجوادین ،روشندل اربطانی و نوبری (  ،)1395و آراسته و امیری
( )1391همخوانی دارد.
در زمینة دانشگاههای پایدار ،شاخصهای پایداری به عنوان اولویت برای بخشهای مختلف
دانشگاه مشخص شده است ،دانشگاهها نیاز است که بدانند ،چگونه به طور مؤثر میتوانند پایداری
را در فعالیتهای دانشگاه تلفیق کنند.
پیشنهادهای پژوهش

باتوجه به یافتههای بهدستآمده از این تحقیق پیشنهادهای کاربردی زیر براساس هر یک از ابعاد به
دست آمده ،به دستاندرکاران دانشگاه فرهنگیان برای تحقق دانشگاه سبز ارائه میشود.
 .1بعد آموزش و یادگیری

در بعد آموزش و یادگیری ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
آموزش رسمی :در زمینة آموزش رسمی شامل آن قسمت از نظام آموزشی که از کودکستان آغاز
شده و تا آموزش عالی ادامه مییابد .این نوع آموزش سازمان یافته است و دارای ساختاری مشخص
میباشد و از سلسلهمراتب منظمی پیروی میکند ،پیشنهاد میشود.
 ارائة واحدهای عمومی و اجباری دربارة محیط زیست برای تمام رشتهها ایجاد دورههای تخصصی آموزش محیط زیست در تحصیالت تکمیلی -برنامهریزی کالسهای درس با حداکثر استفاده از مدت روز
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 توجه به تربیت اقتصادی و زیستمحیطی در کنار تربیت علمی دانشجویان توسعة آموزشهای الکترونیکی ،مجازی و غیر حضوریآموزش غیر رسمی :در زمینة آموزش غیر رسمی که شامل هر نوع فعالیت و کار آموزی اتالق
می شود و سازمان یافته است ولی خارج از نظام آموزش رسمی تحقق میپذیرد .مانند دورههای
آموزشی و کار آموزی کوتاهمدت ،پیشنهاد میشود:
 اجرای دورة آموزشی برای ارتقای سواد زیستمحیطی دانشجویان وکارکنان آموزش دانشجویان جدیدالورود در خصوص پایداری زیستمحیطی تشکیل کارگـاه هـای آموزشی ،سمینارها ،میزگردها و پروژههای پیشاهنگآموزش ضمنی (برنامة درسی پنهان) :به هر آنچه که انسان در طول تحصیل در دانشگاه ،به
گونهای سازماننیافته و نامنظم در زمینههای دانش ،توانش و بینش فرا میگیرد ،اتالق میشود .آموزش
مستمر ضمنی از طریق تجربیات شخصی روزمره با توجه به محیطی که فرد در آن رشد مییابد و
کار میکند ،به دست می آید .مانند محیط تحصیل و یا محیطی که فرد ساعات فراغت خود را
میگذراند :سرای دانشجویی ،زمین و سالنهای ورزشی ،وسایل حمل و نقل یا از طریق مطالعه .در
این زمینه پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 برگزاری نشست  ،بازدید  ،نمایشگاه و جشنواره در زمینه حفظ محیط زیست -گرامیداشت مناسبتهای مختلف روز زمین  ،روز جهانی آب

و...

 محیط آموزشی سبز (کالس  ،آزمایشگاه ،کتابخانه و )... یادگیری یادگیری تحولی ،یادگیری عمیق و یادگیری سهحلقهای مد نظر است. یادگیری مسئولیت های شخصی و مسئولیت های اجتماعی یادگیری الکترونیکی و یادگیری در محیط و فضای باز .2بعد پژوهش ،فناوری و نوآوری سبز
پژوهش سبز

 -تجهیز کتابخانهها به منابع فارسی و التین در زمینة محیط زیست
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 حذف نسخههای چاپی پایان نامهها و جایگزینی با لوح فشرده حمایت مادی و معنوی دانشگاه از کنفرانسها و همایشهای مدیریت سبزفناوری سبز

 استفاده از چاپگرها با قابلیت چاپ دورو استفاده از فناوری اطالعات در جهت حل مشکالت زیستمحیطی تدوین دستورالعملهایی برای خرید الکترونیکی سبزنوآوری سبز

 انتشار مجلهای در زمینه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار بهکارگیری ایدههای نو و خالق در زمینة بهرهوری انرژی و مدیریت سبز پرهیز از انتشار پوستر و عکس و تبلیغات در ابعاد بزرگ .3بعد رهبری و برنامهریزی
رهبری و حاکمیت

 ارتباط و انعقاد تفاهمنامه با سازمانها و نهادهای دولتی ،دانشگاهی در زمینة مدیریت سبز ایجاد ساختار تشکیالتی برای مدیریت سبز در ستاد و صف و ایجاد شورای راهبری نوآوریدانشگاه سبز
 مدیریت سبز چهارمرحلهای (برنامهریزی ،اجرا ،نظارت و ارزیابی)برنامهریزی و سازماندهی

 تأسیس دفتر یا اداره دانشگاه سبز و تشکیل کارگروه برای عملیاتی و عملیکردن اقدامات الزم تدوین چشمانداز و مأموریت دانشگاه برای رسیدن به دانشگاه سبز گنجاندن مقیاس و زمان مشخص برای دستیابی به اهداف دانشگاه سبز .4بعد سیستم مدیریت زیستمحیطی
استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر

 -نصب اسپیلیتها (کولرهای گازی) خورشیدی در پردیسهای مناطق گرمسیری

طراحی چارچوبی برای شناسایی و دستهبندی مؤلفههای دانشگاه سبز در دانشگاه فرهنگیان

185

 استفاده از لوازم برقی با بیشترین کارآمد انرژی ()+A بهبود روشنایی داخل دانشگاه (المپهای  )LEDو نصب چراغهای خورشیدی در محوطه بهینهسازی سیستم برودت و عایق بندی سردخانهها جایگزینی دیگهای چگالشی با قابلیت برنامه ریزی به جای دیگهای چدنی در موتورخانههاآب شرب

 استفاده از شیرآاالت هوشمند به منظور دستیابی به استانداردها استفاده از فالشتانک دو زمانه یا تغییر شناور فالش تانک تکزمانه مانیتورینگ مصرف آب و تفکیک کنتورهای آب درساختمانهاآب غیر شرب (پساب)

 استفاده از سیستم آبیاری هوشمند فضای سبز بهکارگیری سیستمهای تصفیه پساب (آب خاکستری) و ذخیره و استفادة آن جمعآوری آب باران و آبهای سطحی (آب آبی) برای آبیاری فضای سبزحمل و نقل

 ارائة دوچرخة رایگان یا یارانهای به دانشجویان یا خدمات اشتراکی ارائة کارتهای رایگان یا نیمبها برای استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش مسیر مخصوص و ایمن برای پیادهروی و دوچرخهسواری در محوطه تدوین سیاستهای پارکینک (کاهش فضای پارکینگ برای خودروهای شخصی)خدمات تغذیه و سلف سرویس

 استفاده از تجهیزات مدرن آشپزخانه کفسابها ،دیگهای جدید و ... استفاده از سیستمهای مکانیزة ظرفشویی در آشپزخانه با ظرفیت کامل گنجاندن مواد غذایی گیاهی ارگانیک و محلی در برنامة غذایی -استفاده از سامانة رزرواسیون تغذیه و برنامة غذایی دو منویی
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زمین (خاک و اکوسیستم)

 بسترسازی و غنیسازی خاک با کمپوست برای رشد گیاهان جمعآوری زبالهها و نخالههای ساختمانی از محوطة دانشگاه کاشت گیاهان بومی مختلف با رنگهای متفاوت در فصول مختلف کاهش مصرف آفتکشهای شیمیایی (برای حذف علفهای هرز محوطه)طراحی ابنیه

 استفاده از جکهای اهرمی پشت دربهای ورودی و استفاده از دربهای اتوماتیک استفاده از مصالح با صرفه ،جدید ،بادوام و بومی ،سازگار با اقلیم و دوستدار محیط زیست افزایش ساختمانهای سبز دارای گواهینامههای ملی و بینالمللی سبز کاربرد سیستمهای شیشه ای برتر (ترمال بریک) کاربرد عایقهای حرارتی و پوششهای نوین و مواد تغییر فازدهنده در جدارههاطراحی منظر

 استفادة مناسب از آب و گیاهان و حفظ اکوسیستم و طبیعت و ایجاد یک کمربند سبز دریاچة مصنوعی برای پایگاه حیاط وحش طراحی مجموعه  -مبلمان فضای باز دانشگاهپسماندها (مواد زائد جامد) و بازیافت

 استفاده از سطلهای رنگی جهت تفکیک انواع مختلف پسماند نزدیک منبع تفکیک پسماندهای خطرناک وآزمایشگاهی به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست کاهش استفاده از کیسههای پالستیکی (فروش یا اهدای کیف پارچهای)خرید و تدارکات

 استفاده از محصوالت قابل تعویض و غیر قابل دورریز و سازگار استفاده کنترلشده از مواد شیمیایی (تمیزنندههای استاندارد سبز) -استفاده کمتر از منابع و اصالح الگوی مصرف با کاهش تولید ضایعات
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 استقرار سیستم جامع مدیریت بهداشت ،ایمنـی و محـیط زیسـت ()HSE-MS ممنوعیت و حذف ظروف یک بار مصرف پالستیکی در مراسم های مختلفهوای داخل ساختمان

 تأمین کیفیت مطبوع هوای داخلی ساختمان با نصب سنسورهای اندازهگیر مدیریت برودت با نصب سیستم کنترل هوشمند بر روی هواساز ،چیلر و فن نصب پردههای الکترونیکی هوا در ورودیهای سلف سرویس پردیسهوای محوطه

 سنجش کربن ،گازهای گلخانه ای و تالش برای کاهش (برق و گاز) کاهش تغییرات اقلیمی و کاهش میزان انتشار ( CO2برحسب تن) به صورت سالیانه .5بعد مدیرت منابع انسانی و مالی
مدیریت عمرانی و مالی

 ایجاد صندوق پایداری باحمایت مالی خیرین و د صندوق گردش وام برای اجرای پروژههایپایداری سبز
 دریافت گواهینامه از شورای ساختمان سبز در زمینة انرژی ارائة حمایت مالی مثل تخفیف گروهی در خرید محصوالت سبز (دوچرخه)مدیریت منابع انسانی

 سیستم گردش احکام الکترونیکی و استقرار اتوماسیون مکاتبات اداری و بایگانی الکترونیکیو استفاده از سامانة سوفا برای مرخصی
 تخصیص نیروی انسانی حرفهای برای بخش تأسیسات و آموزش آنها در زمینه بهینه سازیمصرف انرژی
 -مدیریت سفر و ارتباط از راه دور به صورت ویدیوکنفرانس
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 .6بعد مشارکت و شبکة تعامالت اجتماعی
تعامالت بروندانشگاهی

 ارتباط و مشارکت با شرکتهای خصوصی در زمینة پایداری زیستمحیطی ارتباط و همکاری با نهادهای دولتی حامی محیط زیست و دانشگاه های سبز پیشرو مدارسسبز
 تعامل محله و نهادهای غیر دولتی و مردمنهاد و پردیس دانشگاه در جهت پایداریزیستمحیطی
تعامالت دروندانشگاهی

 شناسایی اساتید و دانشجویان فعال در این حوزه و راهاندازی کمیتههای اساتید و دانشجویی برپایی نمایشگاهها ،جشنوارهها و مسابقات مرتبط با محیط زیست و طبیعت ثبت سمن محیط زیستی و تهیه و صدور کارت همیار سبز دانشگاه برای دانشجویان و کارکنان .7بعد نظارت ،ارزیابی و گزارشدهی
مستندسازی و گزارشدهی

 راهاندازی وبسایت برای اطالعرسانی و خودارزیابی پردیسهای دانشگاه مستندسازی و گزارش ماهانه یا ساالنة میزان مصرف انرژی و اقدامات زیستمحیطی پردیسها وجود دستورالعمل ،راهنما و شاخصهای محک زنی به منظور ارزیابینظارت و ارزیابی

 ارزیابی درونی و بیرونی و قدردانی از تالشهای مرتبط با پایداری محیط زیست ارزیابی ساالنة پایداری پردیسهای دانشگاه و رتبه بندی آنها براساس شاخصهایزیستمحیطی
 لحاظکردن عملکرد مدیران ،اعضای هیئت علمی و کارکنان در زمینة پایداری در ارزشیابیساالنة آنها
در نهایت ،با توجه به اینکه پژوهش حاضر در گسترة پردیسهای دانشگاه فرهنگیان ایران انجام
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شده است ،امکان حضور پژوهشگر در کلیة استانها و جمعآوری دادههای الزم میسر نبوده است.
از این رو ،به خاطر صرفهجویی زمانی و به عنوان راه حل جایگزین از روشهای جمعآوری ترکیبی
دادهها از قبیل ارسال پرسشنامة الکترونیکی از طریق شبکة اجتماعی تلگرام و پست الکترونیکی به
جامعة آماری بهره برده است .همچنین ،پژوهش حاضر در سطح دانشگاه فرهنگیان انجام شده که
دارای تفاوتهایی از نظر ساختار سازمانی ،مأموریتها و دیدگاههای اعضای هیئت علمی با سایر
دانشگاهها است .به همین دلیل این تحقیق به دنبال تعمیم یافتههای تحقیق به سایر دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی نبوده است.
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