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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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 سبز دانشگاه یهامؤلفه یبنددسته و ییشناسا یبرا یچارچوب یطراح

 انیفرهنگ دانشگاه در

 2علیرضا جباری، 1سیدابراهیم راد

 ریزی درسی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایراندکتری برنامه. 1

 ایران فرهنگیان، اردبیل، تربیتی، دانشگاه علوم گروه مربی،. 2

 (06/06/1400؛ تاریخ پذیرش: 29/04/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده 

یریت سبز و آموزش همگانی حفظ محیط زیست نیاز مبرم جامعه در مواجهه با توجه آموزش عالی و آموزش و پرورش به موضوع مد
 در سبز دانشگاه یهامؤلفه یبنددسته و ییشناسامحیطی است. در این راستا هدف این پژوهش های اساسی زیستها و بحرانچالش

 و خبرگان ه،مصاحب یبرا پژوهش ةجامع بوده است، رویکرد پژوهش کیفی، روش تحقیق مطالعة موردی بوده و انیفرهنگ دانشگاه
 و هاگزارش ها،دستورالعمل ها،ادداشتی ،یخارج و یداخل هایدانشگاه بلندمدت یراهبرد اسناد ،اسناد بخش در ی،دانشگاه متخصصان

ها آوری دادهی جمعبرا .شد گرفته نظر در یخارج و یداخل ةمنتشرشد مقاالت زین یانسان مصنوعات خصوص در، سبز هایدانشگاه اقدامات
استفاده  مضمونی ةشبک لیتحلها در آن از روش و برای تحلیل داده MAXQDA12های کیفی تحلیل داده افزارها از نرمو ایجاد پایگاه داده

ه )پایه( کد اولی 380 ودهنده( مضمون فرعی )سازمان 30و  مضمون اصلی )فراگیر( 7های تحلیل شبکة مضامین نشان داد شده است. یافته
اند از بعد ارائه شد که عبارت 7در قالب  انیفرهنگ دانشگاه در سبز دانشگاههای اصلی های دانشگاه سبز هستند. مقولهها و مقولهمؤلفه

رهبری »، «پژوهش، فناوری و نوآوری»، «محیطیسیستم مدیریت زیست»، «ارکت و شبکه تعامالت اجتماعیمش»، «آموزش و یادگیری»
 بابراساس ابعاد هفتگانة یادشده  انیفرهنگ دانشگاه«. مدیریت منابع انسانی و مالی»و « دهینظارت، ارزیابی و گزارش»، «ریزیو برنامه

 یگرید و روزمره هایتیفعال و یراهبرد هایبرنامه در یطیمحستیز مالحظات تیرعا به دانشگاه تیعامل یکاصلی ی رویکرد دو یریگیپ
 حفظ یسازفرهنگدر  دانشجومعلمان تیظرف مدد به تواندیمپژوهش و فناوری دانشگاه  ،آموزش بحث دری محیطتلفیق مسائل زیست

 در جامعه نقش ارزشمندی ایفاکند. ستیز طیمح

 آموزش محیط زیست، دانشگاه سبز، دانشگاه فرهنگیان، مدیریت سبز.  کلیدی: واژگان
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 مقدمه

شده و یکی از توسعة اقتصادی، اجتماعی مطرحوری سبز و مدیریت سبز در ارتباط با بهره

های مهم در بحث توسعة پایدار بوده و لزوم دقت در مصرف منابع را در کشور برای دستیابی موضوع

به اهداف توسعة پایدار مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تهیه و تدوین موازین و اصول اقتصاد 

جویی خردمندانه در منابع های سبز به منظور صرفهسازمان وری و مدیریت سبز، و گسترشسبز، بهره

رسد. مدیریت سبز بر های بعدی الزم و ضروری به نظر میمحدود و حفظ منابع طبیعی برای نسل

ذخیرة انرژی و انرژی تجدیدپذیر، بر تقلیل ضایعات و استفادة مجدد و بازیافت مواد، استفاده بهینة 

 . (1391، ی)اسدیست اشاره دارد از منابع و انرژی و محیط ز

محیطی در راستای تحقق اصل پیشگیری، نقش آموزش محیط زیست به خاطر ایجاد باور زیست

محیطی یکی از و بسترسازی فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد. ناآگاهی مردم نسبت به مسائل زیست

های طح آگاهیاصلی ترین علل تخریب و آلودگی محیط زیست است به طوری که با افزایش س

توان امید داشت که در آینده به بهبود وضعیت مردم در زمینة حفاظت از محیط زیست، می

 . (1391، یآبادقوامی)رمضانمحیطی نایل آمد زیست

، جامعة جهانى و به خصوص دانشگاهیان اىشدن زمین و افزایش گازهاى گلخانهبه دنبال گرم

دهند. مستعدترین هر جامعه به حفظ و نگهداری محیط زیست فضاى دانشگاهى اهمیت بیشترى می

روند. به شمار می محیطی، دانشگاهیان هر جامعههای فرهنگی و زیستگروه برای توسعة فعالیت

 دانشگاه سبز، شهری سبز و در نهایت، های سبز بر این باورند کههاندازی دانشگاپیشگامان راه

تواند به عنوان آورد، فضای دانشگاه به عنوان یک شهر کوچک میای سبز را به ارمغان میجامعه

ای قابل توسعه برای فضاهای بیرون از دانشگاه ارائه شود و برای این کار به الگوی موفق و نمونه

شود که اکنون مشاهده میها نیاز است. هماههماهنگی و همکاری بین همة دست اندرکاران دانشگ

هاى مطرح جهان احترام به محیط زیست دانشگاهى و مصرف بهینة انرژى به عنوان در اغلب دانشگاه

الگوى رفتارى مناسب و موفق در بین اساتید، کارکنان و دانشجویان معمول شده است؛ همین ویژگی 

ها در صدر فهرست سبزترین بعضی از دانشگاهرفتارى و فضاى مطلوب محیطى، باعث شده تا 

 . (1392)جاللوند، هاى جهان قرار گیرنددانشگاه
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سازی برای های الزم در آموزش و فرهنگها و مراکز پژوهشی از ظرفیتاز آنجا که دانشگاه

ترین جایگاه برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه، حفظ محیط زیست و جامعه برخوردارند، مناسب

ها سازی این رویکرد در دانشگاهشک پیادهد. بیرونهای تجدیدپذیر به شمار میانرژی برداری ازبهره

ریزان فضاهای دهد که مدیران و برنامهرفتار آموزشی برای آموزش نسل آینده را شکل می -یک مکان

محیطی نقش مؤثر و پیشرو در این مهم خواهند داشت دانشگاهی با رعایت مالحظات زیست

 .(1395های عمرانی وزارت عتف، کل نظارت بر طرح)اداره

دانشگاه فرهنگیان به دلیل تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به طور مستقیم و تربیت 

تواند در ایجاد جامعة سبز نقش قیم میآموزان مدارس توسط این نیروی انسانی به طور غیر مستدانش

گرا و حاکمیتی برای نیل به دانشگاه ایفا کند. بنابراین، در این دانشگاه به عنوان دانشگاه مأموریت

ها و مدیریت سبز وجود داشته باشد. یکی های الزم برای مدیریت و راهبری فعالیتسبز، باید برنامه

ها و تن چارچوبی جامع و منسجم به منظور هدایت فعالیتنیازهای این امر داشاز مهمترین پیش

و  هامؤلفهاند اقدامات مرتبط با دانشگاه سبز است. بنابراین، در این پژوهش محققان تالش کرده

 ارائه کنند.  انیفرهنگ دانشگاهرا برای  سبز دانشگاه های اصلیمقوله

ای است که آثار منفی جامعه را برای ( دانشگاه پایدار، مؤسسة آموزش عالی2011) 1به نظر هوی

های اکولوژیکی را بازیابی و محافظت و بهزیستی آیندگان کاهش، کارایی اقتصادی را بهبود، نظام

 .دهدها را ارتقا میانسان

 یتمام و یپژوهش و یآموزش از اعم خود یهاتیفعال تمام در که است یدانشگاه سبز دانشگاه

 طیمح از حفاظت وی منیا ،یبهداشت دگاهید ،(...و هاکارگاه ها،شگاهیآزما ،یمال ،یادار امور) خدمات

 ةتوسع اهداف تحقق در یمصرف مواد و منابع از نهیبه و کارآمدة استفاد با تواندیم و دارد را ستیز

 .(1398همکاران، و  یدعلویس) بردارد گام جامعه داریپا

اطمینان از حفاظت از محیط زیست؛ تالش به منظور سبزکردن آموزش و پژوهش در سطح 

های مدیریت سبز در مراکز آموزشی ، مراکز اداری و سایر؛ کاهش مصرف منابع بهبود روشدانشگاه؛ 

                                                           
1. Hoe 
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طبیعی و اولیه؛ کاهش مصرف انرژی، کاهش ضایعات و پسماندها، اجتناب از وقوع حوادث 

دولتی محیط  های غیرها )مردم، دانشجویان و تشکلها و مجازاتاضطراری؛ کاهش شکایات، جریمه

محیطی؛ وری به دلیل استفادة بهینه از منابع؛ رعایت مقررات و قوانین زیستبهره زیستی(؛ ارتقای

دانشگاهی؛ تالش در رسیدن به اهداف توسعة پایدار؛ تهیة مستندات المللی بینتسهیل در روابط بین

ی تواند در راستاهای کاری و سایر مستندات که میهای اجرایی، دستورالعملنامه، روشاز جمله نظام

رسیدن به اهداف توسعة پایدار در یک سازمان مانند دانشگاه نقش مهمی داشته باشد؛ جذب 

های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه؛ سازی فعالیتالمللی در جهت بهینههای ملی و بینکمک

 .(1396)عباسپور و آقاجانی، است  سبز دانشگاه استقرار اهداف نیترمهم

 طریق از سه سبز دانشگاه برای رسیدن به اهداف 2تیسینگهوآ ( دانشگاه2015) 1به اعتقاد ژو و زو 

 دانشجویان سازیآگاه ترویج فرایند به «سبز آموزش» ایجاد قطری دانشگاه از اول،: کندعمل می

 پژوهش»دوم، . پردازدتوسعة پایدار می و محیط زیست از حفاظت و مسائل محیط زیستی پیرامون

 .کندتالش می پژوهشی مسائل توسعة پایدار با اصول ادغام ترویج در و تشویق با دانشگاه «سبز

محیط  از به حفاظت طریق این از. کنداقدام می سبز هایگروه و ترویج گسترش به دانشگاه سوم،

. ورزدنکند، مبادرت می اقدام محیط زیستی هایفعالیت در جهت بتواند که دانشگاهی ایجاد و زیست

 اقدامات تا آموزندمی دانشجویان آن طی کند کهمی فراهم را محیطی دانشگاه سه طریق این از

 تقویت را آن و به کار گیرند نیز خویش روزمرة زندگی در ار محیط زیست در خصوص حفاظتی

 کنند.

 نسبتا   دانشجویان محیطیزیست دانش در تحقیقی نشان دادند سطح (1393) نژادیپازُک و یصالح

 های علومدانشکده دانشجویان. تفاوت دارد دانشکده نوع دانش براساس این میزان اما است، باال

نسبت به دیگر  محیطیدانش زیست زمینة در بهتری هایرتبه طبیعی بعمنا و پزشکی علوم مهندسی،

 و )تلویزیون( زیست، رسانة ارتباطی محیط به خانواده نحوة نگرش بین همچنین،. دانشجویان دارند

 دارد وجود معناداری و ارتباط مثبت دانشجویان اقتصادی و اجتماعی پایگاه

                                                           
1. Zhao & Zou 

2. Tsinghua University 
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 یاعضا دگاهید از سبز دانشگاه ةتوسع یراهکارها و موانع لیتحلدر  (1397)همکاران  و یسلک

 و موانع مجموع درپی بردند که  تهران دانشگاه یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد یعلم تیئه

 نیا ،یعامل لیتحل یهاافتهی براساس که دارند ریثأت سبز دانشگاه ةتوسعبر  یمتعدد یراهکارها

 یانسان منابع ستمیس سبز، دانشگاه یتیریمد ستمیس سبز، آموزش تیاهم بیترت به موانع یبرا عوامل،

 پژوهش تیاهم بیترت به راهکارها یبرا و بودند یستیز طیمح تیریمد ستمیس و سبز، پژوهش سبز،

 آموزش و سبز یانسان منابع ستمیس ،یستیزطیمح تیریمد ستمیس سبز، دانشگاه یتیریمد ستمیس سبز،

 .بودند سبز

سبز  های مدیریتبندی مؤلفهشناسایی و اولویتدر پژوهشی به  (1398) همکاران و یدعلویس

 هادانشگاه سبز تیریمد بحث در ابعاد نیترمهم خبرگان نظر از هاآن اند، طبق یافتهپرداخته هادانشگاه

 ،دانشگاه زاتیتجه و یماد منابع تیریمد ،یزیربرنامه و یگذاراستیس :از نداعبارت بیترت به

 ،یانسان منابع است، یمال منابع دانشگاه، یسازمان امور و ییاجرا مباحث ،یورافن بردها،راه و یرهبر

 .(1398همکاران، و  یدعلوی)سی ابیارزش و نظارت و طیمح با ارتباط آموزش، پژوهش،

به این نکته  انیدانشجو یمحیطزیست دگاهید یابیارز( در پژوهشی در 2016و همکاران ) 1رحیم

 طیمح حفظ در مهم یعامل یمحیطزیست مسائل از انیدانشجو درک و دانش شیافزاپی بردند که 

 .است ستیز

 توسعة یهابرنامه دیبا دانشگاه ،یاجتماع توسعة بعد در( نشان دادند 2013) 2و نجاتی نجاتی

 جادیا در دولتبا  یهمکار و سبز یفضا جادیا با و اجرا یمحل ستیز طیمحدر راستای  را یاجتماع

 دانشگاه رانیمد تعهد، بعد در. کند حرکت اردیپا توسعة سمت به یصنعت و یدولت ریغهای سازمان

 نیا به دانشگاه یواحدها و هابخش همة و تصویب کنند یداریپا به تعهددر زمینة  یاهیانیب دیبا

 دیبا دانشگاه ،یانرژ و عاتیضا بعد در ،در واحد خود باشند آنملزم به اجرای  و باشند متعهد هیانیب

 افتیبازبه  امن و ریدپذیتجدی هایانرژ با دانشگاه محوطة در موجود یهازبالهآوری پس از جمع

                                                           
1. Rahim 

2. Nejati & Nejati 



 171                                   انیفرهنگ دانشگاه در زسب دانشگاه یهامؤلفه یبنددسته و ییشناسا یبرا یچارچوب یطراح

  

 

 سیپرد یهاساختمان دربارة یزیربرنامه دانشگاه، نیزم از استفاده بعد در ،آخر در. آن اقدام کند

 .هاستدانشگاه یداریپا در مهم مسائل از یکی آن یهانیزم از استفاده و دانشگاه

های فناورانه، قواعد حلتواند فقط از طریق راهایدار نمی( معتقد است توسعة پ2013) 1تئودورینو

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 

توانند این تغییر اساسی های اجتماعی میهمة سطوح و در همة زمینه است. آموزش و یادگیری در

را به ارمغان بیاورند؛ بنابراین، دانشگاه پایدار از راه تلفیق اصول و مفاهیم مرتبط با توسعة پایدار در 

های اندیشیدن و الگوهای رفتاری جامعه های آموزشی و درسی، قادر به تغییر اساسی در شیوهبرنامه

 صوص تحقق توسعة پایدار خواهد بود.در خ

المللی در عنوان مقالة علمی پژوهشی بین 60( در پژوهشی با بررسی 2015و همکاران ) 2لوزانو

بندی را برای تعهد و اجرای پایداری در زمینة تلفیق توسعة پایدار در آموزش عالی، هشت طبقه

ه؛ چارچوب نهادی؛ عملیات محوطة زمیناند، این هشت قسمت شامل پسها معرفی کردهدانشگاه

 دهی است.دانشگاه؛ آموزش؛ پژوهش؛ توسعه و همکاری؛ تجربه در دانشگاه ؛ و ارزیابی و گزارش

3دیوس، باتیستل و سیلوا
دانشگاه  30های مأموریت ( در پژوهش خود با بررسی بیانیه2016) 

محیطی، ستم مدیریت زیستابوبکر که شامل سی و پیشرو برزیل از نظر مدل پایداری الشویخات

شد. به این نتیجه دست مشارکت عمومی و مسئولیت اجتماعی و پایداری آموزش و پژوهش می

 10اند، فقط های پایداری پرداختههای مأموریت خود به جنبههای اندکی در بیانیهیافتند که دانشگاه

 را به دست آورده بودند. 9از  5ها نمره درصد از دانشگاه

محیطی زیست یآگاه شیافزا( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 2017) 4یبر و بلود ارنست،

 دانش و سواد از که یانیدانشجو و شودنیز می آنان یمحیطزیست اقدامات شیافزا باعث انیدانشجو

                                                           
1. Teodoreanu 

2. Lozano 

3. Deus, Battistelle & Silva 

4. Ernst, Blood & Beery 
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 طیمح به کمتر و کنند، مراقبت بیشتری میعتیطب با تعامل در برخوردارند ییباال یمحیطزیست

 کنند.وارد می بیآس یعیطب منابع و ستیز

( در پژوهش خود به نقش مؤسسات آموزش عالی در انتقال به جامع پایدار و 2017) 1آررویو

محیطی در این روند تغییر اشاره کرده، و با تمرکز نقش مدیریت منابع انسانی و کنترل مدیریت زیست

چندبعدی ارزیابی پایداری پردیس در  بر فرایندهای میکرو/ داخلی در دو دانشگاه، به بررسی نقش

محیطی پرداخته است. تغییر سازمانی و شناسایی عوامل تغییر در بهبود سیستم کنترل مدیریت زیست

سازی پایداری یک ساختار اجتماعی است های پژوهش او نشان داده است که ارزیابی محوطهیافته

های به تغییر عوامل برای ایجاد اتحاد با گروهآید که نیاز که از تعامل ذینفعان مختلف به وجود می

 ذینفع داخلی و خارجی برای حمایت سازمانی و ایجاد روند تغییر سازمانی است.

 دانشگاه در سبز دانشگاه اصلی هایمقوله و هامؤلفه»حاضر این است که  سؤال اصلی تحقیق

ن به اهداف دانشگاه سبز چه دانشگاه فرهنگیان برای رسید»و سؤال فرعی نیز « چیست؟ انیفرهنگ

 بوده است.« اقدام هایی باید انجام دهد؟

 شناسی پژوهشروش

بوده و با توجه به بیان مسئله و هدف این تحقیق، طرح تحقیق  رویکرد پژوهش در این تحقیق، کیفی

از همة منابع  استفاده شده و یفیک از روشتنها  پژوهش نیدر ا مطالعة موردی انتخاب شد.

 ه،مصاحب یآماری برا ةجامعها استفاده شد. آوری دادهبرای جمع های موردیشده در تحقیقبینیشپی

راهبردی بلندمدت  اسناد ،اسنادی، در بخش استان رانیمد یةکل ی،خبرگان و متخصصان دانشگاه

سبز،  هایها و اقدامات دانشگاهها، گزارشالعملدستور ،هاادداشتی، های داخلی و خارجیدانشگاه

های پیشرو در زمینة مدیریت در کلیة دانشگاه قیاطالعات در محل تحق یآورجمع ،مشاهدهبرای 

مقاالت منتشرشدة داخلی و خارجی به عنوان جامعة آماری  ی نیزانسان مصنوعات سبز و در خصوص

 ریگیمونهاز روش ننفر(  6برای مصاحبة گروه کانونی ) برای انتخاب افراد نمونهدر نظر گرفته شد. 

هدفمند و  ی نیزانسان مصنوعات و مشاهده ،اسناددر بخش ، استفاده شد و در دسترسهدفمند 
                                                           
1. Arroyo 
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بودن ابزارهای گردآوری اطالعات لحاظ شد. بنابراین، محققان منابعی را انتخاب کردند دردسترس

در دسترس  توانست در فهم مسئله پژوهش و پدیدة محوری مطالعه )دانشگاه سبز( مؤثر بوده وکه می

 پژوهشگران باشند.

بود، با استفاده « های دانشگاه سبزها و مؤلفهابعاد، مقوله»برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش که 

آموزش عالی »و  3«وری سبزبهره»، 2«مدیریت سبز»، 1«دانشگاه سبز»از کلید واژه هایی همچون 

 1396تا اسفند  1381سال  گرفته ازهای داخلی صورتبه بررسی و شناسایی پژوهش 4«سبز

ها ها و کتابوجوی اولیة پایگاههای خارجی نیز پس از جستآوری شد. در خصوص پژوهشجمع

ها آوری اسناد، گزارشبرای جمع .بررسی شد 2017 تا 2001هـای بین سالهای منتشرشده و مقاله

ها و وزارت ر از سایت دانشگاههای معتبها و گزارشو الگوهای ارزیابی نیز اسناد راهبردی دانشگاه

 یسازمثلث»سه قانون آوری شد. برای اعتباربخشی به پژوهش از هر علوم، تحقیقات و فناوری جمع

از  یمنطق ةریزنج کیحفظ  ؛یمورد ةداده مطالع گاهیپا کی جادیا ق؛یتحق هایافتهی آوریجمع در

 لیتحل یاز استراتژها ی تحلیل دادهبراپژوهش  نیدر ااستفاده شد. داده  آوریجمع یشواهد برا

 MAXQDA12افزار ها از نرمها، ایجاد پایگاه داده و تحلیل دادهبرای جمع آوری داده و 5مضمون

 استفاده شد.

 بدون مختلف منابع در سبز انیفرهنگ دانشگاه مختلف ابعاد در کدها هایارجاع تعداد 1جدول 

ر مطالعة موردی از جمله تطبیق الگو )مقایسة الگوی های تحلیل داده دو برخی استراتژی تکرار

شده به صورت تجربی، با یک یا چند الگوی دیگر مبتنی بر نظریه( و ساخت تفسیر )تولید  استنتاج

 ها( را نشان داده است. نظریه از طریق داده

  

                                                           
1. Green University 
2. Green Management 

3. Green Productivity 

4. Green Higher Education 

5. Thematic Analysis 
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 تکرار بدون لفمخت منابع در سبز انیفرهنگ دانشگاه مختلف ابعاد در کدها هایارجاع تعداد. 1جدول 
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های منابع گروه

 هاگردآوری داده

 خارجیاسناد و گزارش  16 30 31 212 30 7 36 362

 اسناد و گزارش داخلی 10 9 13 138 19 0 16 205

 خارجی ةمقال 17 91 77 201 80 22 106 594

 ایرانی ةمقال 46 44 43 262 46 12 98 551

 هامصاحبه 5 14 9 12 7 5 18 70

 جمع 94 188 173 825 182 46 274 1،782

 های پژوهشیافته

باز )مضمون پایه(، سپس، به کدگذاری محوری )مضمون  ها، ابتدا به کدگذاریآوری دادهپس از جمع

در این پژوهش در سه مرحله  دهنده( و انتخابی )مضمون فراگیر( اقدام شد. فرایند کدگذاریسازمان

 کلی صورت گرفت:

 ها افزار تحلیل دادهها در نرمآوری منابع و آشنایی با دادهجمع. 1

ند کدگذاری و پاالیش کدها سازماندهی مضامین و ترسیم ها، بازبینی فرایکدگذاری اولیه داده. 2

  1شبکة مضامین

 تحلیل شبکة مضامین و الگوی نهایی. 3

 ها از منابع داخلی و خارجی استفاده شد.آوری دادهبرای جمع

مقالة فارسی به دست  75های منتشرشده، در مجموع، ها و مقالهوجوی اولیة پایگاهپس از جست

                                                           
1. Thematic Network 
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مقالة تکراری یا غیر مرتبط حذف شد، در نهایت، از  25ها پس از مطالعه چکیدة مقالهآمد. در ادامه، 

بودن و به مقاله به خاطر مروری 20ها و نتایج پژوهش، مقالة باقیمانده پس از مطالعة متن یافته 50

نی مقاله که با اهداف پژوهش همخوا 30های دانشگاه سبز حذف شد و در پایان، دلیل نداشتن مؤلفه

های داخل ها و گزارشسند دانشگاه 5پژوهش داخلی  30بیشتری داشتند، انتخاب شدند. عالوه بر 

های شد. پس از ورود اسناد و گزارش MAXQDA12افزار کشور برای تحلیل استقرایی وارد نرم

های دهافزار تحلیل داها و گزارش خارجی نیز برای تحلیل استقرایی وارد نرمسند دانشگاه 8داخلی، 

 کیفی شد. 

های منتشرشده، در مجموع، ها و مقالهوجوی اولیة پایگاهبرای مقاالت خارجی نیز پس از جست

مقالة تکراری یا غیر  43ها مقالة انگلیسی به دست آمد. در ادامه، پس از مطالعة چکیدة مقاله 95

 38ها و نتایج پژوهش ، افتهمقالة باقیمانده پس از مطالعة متن ی 52مرتبط حذف شد، در نهایت، از 

مقاله  24های دانشگاه سبز حذف شد و در پایان، بودن و بدلیل نداشتن مؤلفهمقاله به خاطر مروری

 که با اهداف پژوهش همخوانی داشتند، انتخاب شدند. 

ساختاریافته در قالب گروه کانونی انجام گرفت. در این گام به صورت گروه سپس، مصاحبة نیمه

فراوانی و درصد فراوانی منابع  2ساختاریافته اسـتفاده شد. در جدول های نیمهاز مصاحبه کانونی

 های پژوهش گزارش شده است.گردآوری داده
 

 های پژوهش. فراوانی منابع گردآوری داده2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی منابع داده

 40/54 30 مقالة ایرانی

 32/43 24 مقالة خارجی

 12/16 9 ارش خارجیاسناد و گز

 8/11 6 هامصاحبه

 6/76 5 اسناد و گزارش داخلی

TOTAL (valid) 74 100 
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ها با های آنبعد و مقوله 7 از یک هر ارتباط کدگذاری باز و محوری، قالب بعد از اینکه در

 سازیانجام شد و خالصه گزینشی کدگذاری ارائه شد، واحد کلیت یک صورت به و یکدیگر

فراوانی  3قالب جدول  در. صورت گرفت شده استخراج ابعاد ها ومقوله ها،مؤلفه به ت مربوطاطالعا

 شده است. های هر یک از ابعاد دانشگاه فرهنگیان سبز ارائهها، مقولهمؤلفه
 

 گانة دانشگاه فرهنگیان سبزهفتشده به تفکیک ابعاد استخراجهای ها و مقوله. مؤلفه3جدول 

 تعداد مؤلفه اد مقولهتعد ابعاد ردیف

 42 4 آموزش و یادگیری 1

 39 3 پژوهش، فناوری و نوآوری 4

 24 2 ریزیرهبری و برنامه 5

 192 15 محیطیسیستم مدیریت زیست 3

 41 2 مدیریت منابع انسانی و مالی 7

 28 2 مشارکت و شبکه تعامالت اجتماعی 2

 14 2 نظارت، ارزیابی و گزارش دهی 6

 380 30 7 جمع

شبکة  فرعی )مقوله( به صورت های مضمو اصلی )ابعاد( و هایننیز مضمو 4در جدول 

 مراتب مضامین، نشان داده شده است.سلسله
    

  فرعی )مقوله( هایمضموم اصلی )ابعاد( و هاینمراتب مضامین، مضموشبکة سلسله .4جدول 

 های فرعی )مقوله(مضمون اد(مضمون اصلی )ابع

 آموزش و یادگیری

 آموزش رسمی

 آموزش غیر رسمی

 آموزش ضمنی

 یادگیری

 سبز ینوآور و یفناور پژوهش، بعد

 سبز پژوهش

 ی سبزفناور

 سبز ینوآور
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 های فرعی )مقوله(مضمون اد(مضمون اصلی )ابع

 یزیرهبرنام و یرهبر بعد
 رهبری و حاکمیت

 ریزی و سازماندهیبرنامه

 یمحیطزیست تیریمد ستمیس بعد

 ریپذ دیتجد یانرژ منابع از استفاده

 سازی مصرف انرژیبهینه

 یدر مصرف انرژ ییجوکاهش و صرفه

 های حرارتی، برودتی و تهویة مطبوعکنترل سیستم

 شرب آب

 )پساب( شرب ریغ آب

 نقل و حمل

 سیسروو سلف هیتغذ خدمات

 (ستمیاکوس )خاک و نیزم

 هیابن یطراح

 رمنظ یطراح

 افتی)مواد زائد جامد( و باز پسماندها

 و تدارکات دیخر

 داخل ساختمان یهوا

 محوطه یهوا

 بعد مدیرت منابع انسانی و مالی
 مدیریت عمرانی و مالی

 مدیرت منابع انسانی

تعامالت  ةمشارکت و شبکبعد 

 اجتماعی

 دانشگاهیتعامالت برون

 دانشگاهیتعامالت درون

 دهیارزیابی و گزارشبعد نظارت، 
 یدهو گزارش یمستندساز

 یابیو ارز نظارت

 گیری بحث و نتیجه

 مورد بار چندین کدگذاری فرایند فرعی، و اصلی هایمضمون محققان توسط حاضر پژوهش در

اصلی  هایمضمون و( هامقوله)فرعی  هایمضمون( هامؤلفه)مفاهیم  واقع، در. گرفت قرار بازنگری
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 یادشده فرایند. شدند اضافه یا حذف ترکیب، جداسازی، مواردی در و شده پاالیش ارهاب( ابعاد)

 نقش این .آمد دست بهها داده و مطلوب از کنندهراضی مضمونی نقشة یک نهایت، در تا یافت ادامه

 دانشگاه. است اصلی )بعد( مضمون 7 فرعی )مقوله( و مضمون 30مجموع، شامل  در مضمونی

 فراگیر مضمون) بعد 7 در ،(سبز فرهنگیان دانشگاه) سبز دانشگاه اهداف به رسیدن یبرا فرهنگیان

 تعامالت شبکة و مشارکت» ؛«یادگیری و آموزش» از است عبارت که باید گام بر دارد( اصلی و

 ؛«ریزیبرنامه و رهبری» ؛«نوآوری و فناوری پژوهش، ؛«محیطیزیست مدیریت سسیستم» ؛«اجتماعی

 .«مالی و انسانی منابع مدیریت» و «دهیگزارش و یابیارز نظارت،»

 و عباسپوراز جمله ) های مطرح در پیشینة تحقیقپژوهش جینتا با پژوهش نیا جینتا ةسیمقا

 ؛( 2012) یمان یهیفق ؛1398 ،همکاران و یدعلویس ؛1397، همکاران و یسلک ؛1396، یآقاجان

 برای شدهارائه الگوهای درداد  نشان( 2015 ،همکاران و لوزانو و 2015 ،زو و وژ ؛2013 ،تئودورینو

 شده مطرح مستخرج از این پژوهش هایمؤلفهشده به ابعاد و های اشارهدانشگاه سبز در پژوهش

های فوق مطابقت و همسویی دارد. شایان ذکر های این پژوهش با نتایج پژوهشاست، بنابراین، یافته

 ،ی در زمینة دانشگاه سبزمل و یالمللنیب تجارب از یریگ هبهر باسعی شده  پژوهش نیا دراست 

 .دشو ارائه انیفرهنگ دانشگاه تری برایو جامع مناسب یالگو

 در ادامه به توضیح هر یک از ابعاد هفتگانة دانشگاه فرهنگیان سبز پرداخته شده است.

(، 1396ساز )و چیتزاده، صالحی حکیم های پژوهشیبعد آموزش و یادگیری: این بعد با یافته

(، صادقی، جعفری و قورچیان 1389بیگی و قمبرعلی )(، علی1395همکاران )و شورکایی محمدنژاد

( و آراسته و 1387(، عظمتی و باقری )1395(، همتی و شبیری )1391آبادی )قوام(، رمضانی1393)

 خوانی دارد.( هم1391امیری )

دانشگاه فرهنگیان سبز، آموزش رسمی، آموزش غیر های اصلی در این بعد از منظور از مقوله

ای مد نظر حلقهرسمی، آموزش ضمنی و یادگیری: یادگیری تحولی، یادگیری عمیق و یادگیری سه

 است. 

 ،(1395ی )زدی یطباطبائ یپژوهشهای افتهی با بعد نیابعد پژوهش، فناوری و نوآوری سبز: 

 قمبرعلی و بیگیعلی ،(1391ی )نور و بردبار، یسهراب ،(1396) سازتیچ وی صالح، زادهمیحک



 179                                   انیفرهنگ دانشگاه در زسب دانشگاه یهامؤلفه یبنددسته و ییشناسا یبرا یچارچوب یطراح

  

 

و همکاران  ایروانی ،(1387و همکاران ) ، عطافر(1393ی، جعفری و قورچیان )صادق ،(1389)

ی محمد ،(1395) جبلی و اشرفی، انصاری ،(1395ی )ریشب و یهمت ،(1394) مروج ،(1385)

 عباسپور ،(1391) کروانین ،(1393) همکاران و اینیملک ،(1391) ی، شبانی و فتحیموحد ،(1396)

 .دارد یخوانهم( 1391ی )ریام و آراسته و ،(1396ی )آقاجان و

های جدید از هدایت تحقیقات تحقیقات دانشگاه، محوری برای توسعة پایدار است، اما روش

، بر  IT، مورد نیاز است. فناوری اطالعات سبز به سازمان در مدیریت اثرات سوء برای موفقیت

ها، محصوالت کارگیری ایده( هرگونه خلق و به1999کند. کلمر و همکاران )حیط زیست کمک میم

محیطی شده و توسعة پایدار را به ارمغان و فرایندهای جدید را که موجب کاهش پیامدهای زیست

( افزایش آگاهی و دانش زیست محیطی را الزمة نوآوری 2007آورد، نوآوری سبز نامیدند. برکل )

محیطی را کاهش ز دانسته و هرگونه بهسازی و نوآوری در محصول را که پیامدهای منفی زیستسب

  .(1395، ی)انصاری، اشرفی و جبلداند دهد، نوآوری سبز می

ی مرند ،(1395ی )زدی یطباطبائ یپژوهشهای افتهی با نیز بعد نیاریزی: بعد رهبری و برنامه

ی، جعفری صادق ،(1389) قمبرعلی و بیگیعلی ،(1395همکاران ) و ییشورکا محمدنژاد ،(1381)

ی ریشب و یهمت ،(1385و همکاران ) ایروانی ،(1387و همکاران ) عطافر ،(1393) و قورچیان

 و یقهرمان، بابازاده ،(1391ی، شبانی و فتحی )موحد ،(1395) جبلی و اشرفی، انصاری ،(1395)

 عباسپور، ینور ،(1392ی )رجب عالم ،(1391) کروانین ،(1393همکاران ) و اینیملک ،(1392ی )اکبر

 .دارد سوییهم( 1391ی )ریام و آراسته و ،(1387ی )باقر و یعظمت ،(1380ی )وسفی و

محیطی در دانشگاه انداز و استراتژی پایداری زیستدر این بعد نقش مهم داشتن مأموریت، چشم

انداز پایداری برای دانشگاه، اولین گام در حرکت استراتژیک به یجاد یک چشمتأکید شده است. ا

گرایی سوی پایدار است در این مرحله، هیچ مانع و محدودیتی وجود ندارد و تخیل، خالقیت و آرمان

کند، بیانیة مأموریت تمایل حاکم هست. مأموریت در شرایط ساده و قدرتمند، سازمان را توصیف می

انداز است، بیانیة مأموریت برای پاسخ به سه تر نسبت به چشمسبت به یک دیدگاه واقعیبیشتری ن

یکی از  شود: چه کسی، چه و چرا. با این حال پایداری مأموریت دانشگاه،پرسش اساسی مطرح می

  .ها باید باشدهای اصلی دانشگاهارزش
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 ،(1395ی )زدی یطباطبائ یپژوهشهای افتهی با زین بعد نیامحیطی: بعد سیستم مدیریت زیست

 ،(1381ی )مرند ،(1391ی )نور و، بردبار، یسهراب ،(1396) سازتیچ و یصالح، زادهمیحک

ی، جعفری و قورچیان صادق ،(1389 ) قمبرعلی و بیگیعلی ،(1395همکاران ) و ییشورکا محمدنژاد

 ،(1395) جبلی و اشرفی، صاریان ،(1385و همکاران ) ایروانی ،(1387) و همکاران عطافر ،(1393)

 ،(1389ی )زجید یناز و یانصار، یقالت کشتکار ،(1395ی و همکاران )بودیم ،(1396) پورحسن

 دهقانیی و مرتضا ،(1393همکاران ) و اینیملک ،(1391ی، شبانی و فتحی )موحد ،(1396ی )محمد

، ینور ،(1396ی )کار ،(1392ی )رجب عالم ،(1392ی )زیعز ،(1391) کروانین ،(1394) یطالب

 اصل یرزاق و یضیف ،(1395نوبری ) و ، روشندل اربطانینیدجوادیس ،(1380ی )وسفی و، عباسپور

و  ،(1396ی )آقاجان و عباسپور ،(1387ی )باقر و یعظمت ،(1389) نژادیپرورد و هیزند ،(1388)

 .دارد ییسوهم ،(1391، یریام و آراسته)

دهد ای از اقدامات مدیریتی است که به سازمان امکان میعهمحیطی مجموسیستم مدیریت زیست

تأثیر فعالیت هایش بر محیط زیست را شناسایی و ارزیابی کرده و تحت کنترل درآورد و در نهایت، 

کردن الزامات محیطی خود را بهبود بخشد. این سیستم می تواند به سازمان در برآوردهعملکرد زیست

جویی در مصرف مواد و انرژی کمک کند. ط زیست و همچنین، صرفهقانونی سازمان حفاظت محی

های سازمان اعمال تواند کنترل بیشتری روی عملیاتمحیطی میهمچنین، سیستم مدیریت زیست

، روشندل نیدجوادیسکرده و در نتیجه، منجر به کاهش ضایعات و افزایش کارایی سازمان شود )

 .(1395نوبری،  و اربطانی

 سازتیچ و یصالح، زادهمیحک یپژوهشهای افتهی با زین بعد نیایریت منابع انسانی و مالی: بعد مد

و  عطافر ،(1393ی، جعفری و قورچیان )صادق ،(1395همکاران ) و ییشورکا محمدنژاد ،(1396)

 جبلی و، اشرفی، انصاری ،(1395ی )ریشب و یهمت ،(1385و همکاران ) ایروانی ،(1387همکاران )

، ینور ،(1393همکاران ) و اینیملک ،(1391ی، شبانی و فتحی )موحد ،(1396ی )محمد ،(1395)

ی باقر و یعظمت ،(1395) نوبری و ، روشندل اربطانینیدجوادیس ،(1380ی )وسفی و عباسپور

 .دارد ییسوهم( 1391ی )ریام و آراسته و ،(1387)
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شود که به تمام اعمالی گفته می 2انی سبز( مدیریت منابع انس2015) 1اگگروال و شارما به اعتقاد

شوند تا منابع انسانی محیط یک سازمان در در تحول، پیگیری و استمرار یک سیستم انجام می

سبز به معنای انجام  GHRMای و خصوصی خود دارای هوشیاری باشند. های حرفهزندگی

های تجاری پایدار است که به فعالیتهایی برای اگاهی از اعمال سبز برای ارتقا و پیگیری استراتژی

رساند و شامل دو رویة ضروری است: ی هدایت یک محیط صمیمانه کمک میها در زمینهسازمان

و همکاران  3اعمال منابع انسانی برای هدایت محیط و پرورش سرمایة دانشی. به گفتة ریچاردسون

مجموعة وسیعی  EMAاست. نوعی از فناوری  EMA 4محیطی( حسابداری مدیریت زیست2005)

بندی، گذاری، بودجهمحیطی، ارزیابی سرمایههای زیستاز ابزارهای مختلف اعم از حسابداری هزینه

 و ، روشندل اربطانینیدجوادیس)شود گیری عملکرد و حسابداری جریان مواد را شامل میاندازه

  .(1395نوبری، 

 یزدی یطباطبائ یپژوهشهای افتهی با زین بعد نیابعد مشارکت و شبکة تعامالت اجتماعی: 

 محمدنژاد ،(1391ی )نور و بردبار، یسهراب ،(1396) سازتیچ و یصالح، زادهمیحک ،(1395)

 ،(1393ی، جعفری و قورچیان )صادق ،(1389) قمبرعلی و بیگیعلی) ،(1395همکاران ) و ییشورکا

ی ریشب و یهمت ،(1391ی )آبادقوامی رمضان ،(1385و همکاران ) ایروانی ،(1387و همکاران ) عطافر

ی، شبانی و فتحی موحد ،(1395ی و همکاران )بودیم ،(1395) جبلی و اشرفی، انصاری ،(1395)

 ،(1380ی )وسفی و عباسپور، ینور ،(1391) کروانین ،(1393اران )همک و اینیملک ،(1391)

 .دارد ییسوهم( 1391ی )ریام و آراستهو  ،(1395) ، روشندل اربطانی و نوبرینیدجوادیس

محیطی ای خود در جهت گسترش پایداری زیستمؤسسات باید با جوامع محلی و منطقه

کردن حمایت عملی و نیز پرورش نع، فراهمهایی به برداشتن موامشارکت کنند. چنین مشارکت

دانشجو؛  -های زندگی پایدار دانشجوتوانند برنامهدرازمدت پایداری خواهد انجامید. مؤسسات می

های پایداری درون دادن رقابتترکیب پایداری با محوریت آموزش دانشجویان جدیدالورود، سازمان

                                                           
1. Aggarwal & Sharma 

2. Green Human Resources Management 

3. Richardsson 

4. Environmental management accounting 
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ای مرتبط با وضعیت آب و هوایی پردیس را که ههایی چون فعالیتها، حمایت از تالشخوابگاه

شود، تدارک ببینند. های شهروندی فعال و رهبری در میان دانشجویان میسبب پرورش ویژگی

کردن منابع دربارة بهترین باید از طریق فراهمنفعان بیرونی میهای غیر انتفاعی به عنوان ذیسازمان

ها در ارزیابی پیشرفت خود، و بهبود توانایی دانشکدهها تجارب تسهیل و تسهیم دانش بین پردیس

 حمایتشان را از موضوع پایداری در آموزش عالی تداوم بخشند.

ی، جعفری و قورچیان صادق یپژوهشهای افتهی با زین بعد نیادهی: بعد نظارت، ارزیابی و گزارش

 ،(1391ی، شبانی و فتحی )موحد ،(1395ی و همکاران )بودیم ،(1391ی )آبادقوامیرمضان ،(1393)

ی ریام و آراسته و ،(1395 ، روشندل اربطانی و نوبری )نیدجوادیس ،(1393همکاران ) و اینیملک

 .دارد همخوانی( 1391)

های مختلف های پایداری به عنوان اولویت برای بخشهای پایدار، شاخصدر زمینة دانشگاه

توانند پایداری ه بدانند، چگونه به طور مؤثر میها نیاز است کدانشگاه مشخص شده است، دانشگاه

 های دانشگاه تلفیق کنند. را در فعالیت

 پژوهش پیشنهادهای

براساس هر یک از ابعاد به آمده از این تحقیق پیشنهادهای کاربردی زیر دستهای بهتوجه به یافتهبا

 .شودارائه می سبزبرای تحقق دانشگاه دانشگاه فرهنگیان اندرکاران به دستدست آمده، 

 بعد آموزش و یادگیری. 1

 شود:در بعد آموزش و یادگیری، پیشنهادهای زیر ارائه می

در زمینة آموزش رسمی شامل آن قسمت از نظام آموزشی که از کودکستان آغاز : آموزش رسمی

مشخص یابد. این نوع آموزش سازمان یافته است و دارای ساختاری شده و تا آموزش عالی ادامه می

 شود.کند، پیشنهاد میمراتب منظمی پیروی میباشد و از سلسلهمی

 هاتمام رشته یبرا ستیز طیمح بارةدر یو اجبار یعموم یواحدها ئةارا -

 یلیتکم التیدر تحص ستیز طیآموزش مح یهای تخصصدوره جادیا -

 های درس با حداکثر استفاده از مدت روزریزی کالسبرنامه -
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 انیدانشجو یعلم تیدر کنار ترب یمحیطو زیست یاقتصاد تیرببه ت توجه -

 یحضور ریو غ یمجاز ،یکیالکترون یهاآموزش ةتوسع -

در زمینة آموزش غیر رسمی که شامل هر نوع فعالیت و کار آموزی اتالق : آموزش غیر رسمی

های د دورهپذیرد. ماننشود و سازمان یافته است ولی خارج از نظام آموزش رسمی تحقق میمی

 شود: مدت، پیشنهاد میآموزشی و کار آموزی کوتاه

 وکارکنان انیدانشجو یمحیطسواد زیست یارتقا یبرا موزشیآ ةدور یاجرا -

 یمحیطزیست یداریدر خصوص پا دالورودیجد انیدانشجو آموزش -

 های پیشاهنگکارگـاه هـای آموزشی، سمینارها، میزگردها و پروژه لیتشک -

به هر آنچه که انسان در طول تحصیل در دانشگاه، به : پنهان( یدرس ة)برنام یمنضآموزش 

شود. آموزش گیرد، اتالق میهای دانش، توانش و بینش فرا مینیافته و نامنظم در زمینهای سازمانگونه

یابد و مستمر ضمنی از طریق تجربیات شخصی روزمره با توجه به محیطی که فرد در آن رشد می

آید. مانند محیط تحصیل و یا محیطی که فرد ساعات فراغت خود را کند، به دست میمیکار 

های ورزشی، وسایل حمل و نقل یا از طریق مطالعه. در گذراند: سرای دانشجویی، زمین و سالنمی

 شود:این زمینه پیشنهادهای زیر ارائه می

 تسیز طیحفظ مح نهیو جشنواره در زم شگاهینما ، دینشست ، بازد یبرگزار -

 ... آب و ی، روز جهان نیهای مختلف روز زممناسبت داشتیگرام -

 کتابخانه و ...( شگاه،یسبز )کالس ، آزما یآموزش طیمح -

 یادگیری -

 .است نظر مد ایحلقهسه یریادگی و قیعم یریادگی ،یتحول یریادگی -

 مسئولیت های اجتماعیو  مسئولیت های شخصی یادگیری -

 باز یو فضا طیدر مح یریادگی و یکیالکترون یریادگی -

 بعد پژوهش، فناوری و نوآوری سبز. 2

 پژوهش سبز

 ستیز طیمح ةنیدر زم نیو الت یها به منابع فارسکتابخانه زیتجه -
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 ها و جایگزینی با لوح فشردههای چاپی پایان نامهنسخه حذف -

 سبز تیریهای مدشیو هما هاکنفرانس از دانشگاه معنوی و مادی تیحما -

 فناوری سبز

 استفاده از چاپگرها با قابلیت چاپ دورو -

 یمحیطاطالعات در جهت حل مشکالت زیست یاستفاده از فناور -

 سبز یکیالکترون دیخر یبرا ییهادستورالعمل نیتدو -

 نوآوری سبز

 داریو توسعه پا ستیز طیآموزش مح نهیدر زم یامجله انتشار -

 سبز تیریو مد یانرژ یوربهره ةنیهای نو و خالق در زمدهای کارگیریهب -

 از انتشار پوستر و عکس و تبلیغات در ابعاد بزرگ پرهیز -

 ریزی. بعد رهبری و برنامه3

 رهبری و حاکمیت

 سبز تیریمد ةنیزم در یدانشگاه ،یدولت یها و نهادهانامه با سازمانتفاهم انعقاد و ارتباط -

 ینوآور یراهبر یشورا جادیاو  سبز در ستاد و صف تیریمد یبرا یالتیساختار تشک جادیا -

 دانشگاه سبز

 (یابینظارت و ارز اجرا، ،یزیر)برنامهی اهچهارمرحل سبز تیریمد -

 یسازمانده وی زیربرنامه

 الزماقدامات  کردنکارگروه برای عملیاتی و عملی تشکیلو  اداره دانشگاه سبز ایدفتر  سیسأت -

 به دانشگاه سبز دنیرس یدانشگاه برا تیانداز و مأمورچشم نیتدو -

 به اهداف دانشگاه سبز  یابیدست یو زمان مشخص برا اسیمق گنجاندن -

 محیطی بعد سیستم مدیریت زیست. 4

 ریپذدیتجد یانرژ منابع از استفاده

 یریمناطق گرمس هایسی( خورشیدی در پردیگاز یها )کولرهااسپیلیت نصب -
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 +(A) یکارآمد انرژ نیشتریبا ب یفاده از لوازم برقاست -

 در محوطه یدیخورش های( و نصب چراغLEDهای )المپ داخل دانشگاه ییروشنا بهبود -

 هاسازی سیستم برودت و عایق بندی سردخانهبهینه -

 هاموتورخانه در چدنی هایدیگ جای به ریزی برنامه قابلیت با چگالشی هایدیگ جایگزینی -

 شرب آب

 استفاده از شیرآاالت هوشمند به منظور دستیابی به استانداردها -

 زمانهتانک دو زمانه یا تغییر شناور فالش تانک تکاستفاده از فالش -

 هاآب درساختمان یکنتورها کیمصرف آب و تفک نگیتوریمان -

 )پساب( شرب ریغ آب

 سبز یهوشمند فضا یاریآب ستمیاستفاده از س -

 آن ةو استفاد رهی( و ذخی)آب خاکستر پساب هیهای تصفستمیس یریگکارهب -

 سبز یفضا یاریآب ی( برای)آب آب یهای سطحآب باران و آب یآورجمع -

 نقل و حمل

 یخدمات اشتراک ای انیبه دانشجو یاارانهی ای گانیرا ةدوچرخ ةارائ -

 ینقل عموماستفاده از حمل و  یبها برامین ای گانیرا یهاکارت ةارائ -

 در محوطه یسوارو دوچرخه یروادهیپ یبرا منیمخصوص و ا ریمس شیافزا -

 (یشخص یخودروها یبرا نگیپارک ی)کاهش فضا نکیهای پارکاستیس نیتدو -

 سیو سلف سرو هیتغذ خدمات

 و ... دیهای جدگیها، دساباستفاده از تجهیزات مدرن آشپزخانه کف -

 کامل ظرفیت با آشپزخانه در ظرفشویی نیزةمکا هایاز سیستم استفاده -

 ییغذا ةدر برنام یو محل کیارگان یاهیگ ییمواد غذا گنجاندن -

 ییدو منو ییغذا ةو برنام هیتغذ ونیرزرواس ة از سامان استفاده -
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 (ستمیاکوس )خاک و نیزم

 اهانیرشد گ برای خاک با کمپوست یسازیو غن یبسترساز -

 دانشگاه ةاز محوط یهای ساختمانالهها و نخزباله یآورجمع -

 های متفاوت در فصول مختلفمختلف با رنگ یبوم اهانیگ کاشت -

 های هرز محوطه(حذف علف ی)برا ییایمیهای شکشمصرف آفت کاهش -

 هیابن یطراح

 های اتوماتیک استفاده از دربو های ورودی های اهرمی پشت درباستفاده از جک -

 ستیز طیدوستدار محو سازگار با اقلیم ، بادوام و بومی د،یبا صرفه، جد از مصالح استفاده -

 سبز یالمللنیو ب یهای ملنامهیگواه یهای سبز داراساختمان شیافزا -

 (کیبرتر )ترمال بر یا شهیهای شستمیس کاربرد -

 هافازدهنده در جداره رییمواد تغ و نیهای نوو پوشش یهای حرارتقیعا کاربرد -

 منظر یحطرا

 کمربند سبز  کی جادیاو  عتیو طب ستمیمناسب از آب و گیاهان و حفظ اکوس ةاستفاد -

 وحش اطیح گاهیپا یبرا یمصنوع ةاچیدر -

 باز دانشگاه یمبلمان فضا - مجموعه یطراح -

 افتی)مواد زائد جامد( و باز پسماندها

 منبع کیدانواع مختلف پسماند نز کیهای رنگی جهت تفکاستفاده از سطل -

 به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست یآزمایشگاهوپسماندهای خطرناک  تفکیک -

 (یاپارچه فیک یاهدا ای)فروش  یکیهای پالستسهیاستفاده از ک کاهش -

 و تدارکات دیخر

 از محصوالت قابل تعویض و غیر قابل دورریز و سازگار استفاده -

 های استاندارد سبز(زنندهیی )تمشده از مواد شیمیایکنترل استفاده -

 عاتیضا دیمصرف با کاهش تول یکمتر از منابع و اصالح الگو استفاده -
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 (HSE-MS) سـتیز طیو محـ یمنـیبهداشت، ا تیریجامع مد ستمیس استقرار -

 در مراسم های مختلف یکیو حذف ظروف یک بار مصرف پالست ممنوعیت -

 داخل ساختمان یهوا

 گیربوع هوای داخلی ساختمان با نصب سنسورهای اندازهکیفیت مط مینأت -

 و فن لریبرودت با نصب سیستم کنترل هوشمند بر روی هواساز، چ مدیریت -

 های سلف سرویس پردیسونیکی هوا در ورودیرهای الکتپرده نصب -

 محوطه یهوا

 گاز( وکاهش )برق  یو تالش برا یگلخانه ا یسنجش کربن، گازها -

 انهیصورت ساله )برحسب تن( ب CO2انتشار  زانیم کاهشو  رات اقلیمیتغیی کاهش -

 بعد مدیرت منابع انسانی و مالی. 5

 مدیریت عمرانی و مالی

های پروژه یاجرا یصندوق گردش وام برا دو  نیریخ یمال تیباحما یداریصندوق پا جادیا -

 سبز  یداریپا

 یانرژ ةنیساختمان سبز در زم یاز شورا نامهیگواه افتیدر -

 حمایت مالی مثل تخفیف گروهی در خرید محصوالت سبز )دوچرخه( ارائة -

 مدیریت منابع انسانی

ی کیالکترون یگانیمکاتبات اداری و با ونیاستقرار اتوماس ی وگردش احکام الکترونیک سیستم -

 مرخصی برایسوفا ة استفاده از سامان و

بهینه سازی آنها در زمینه  و آموزش ساتیبخش تأس یبرا یاحرفه یانسان یروین صیتخص -

 مصرف انرژی

 کنفرانسویدیسفر و ارتباط از راه دور به صورت و تیریمد -
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 تعامالت اجتماعی ةمشارکت و شبکبعد . 6

 دانشگاهیتعامالت برون

 یمحیطزیست یداریپا ةنیدر زم یهای خصوصو مشارکت با شرکت ارتباط -

رس امد پیشرو دانشگاه های سبزو  ستیز طیمح یحام یدولت یبا نهادها یو همکار ارتباط -

 سبز

 یداریدانشگاه در جهت پا سیو پرد نهادمردم و یدولت ریغ ینهادها و محله تعامل -

 یمحیطزیست

 دانشگاهیتعامالت درون

 و دانشجویی دیهای اساتتهیکم یاندازحوزه و راه نیفعال در ا و دانشجویان دیاسات ییشناسا -

 تطبیع محیط زیست و ها و مسابقات مرتبط باها، جشنوارهنمایشگاه اییبرپ -

 و صدور کارت همیار سبز دانشگاه برای دانشجویان و کارکنان تهیهو سمن محیط زیستی  ثبت -

 دهیبعد نظارت، ارزیابی و گزارش. 7

 یدهو گزارش یمستندساز

 دانشگاه یهاسیردپ یابیو خودارز یرساناطالع یبرا سایتوب یاندازراه -

 ها سیپرد یمحیطاقدامات زیست ی ومصرف انرژ زانیم ةساالن ایماهانه  گزارشو  یسازمستند -

  یابیبه منظور ارز یهای محک زندستورالعمل، راهنما و شاخص وجود -

 یابیو ارز نظارت

 ستیز طیمح یدارپای با مرتبط هایاز تالش یو قدردان یرونیو ب یدرون یابیارز -

 یهابراساس شاخصها آن یرتبه بندو  دانشگاه هایسیپرد دارییپا ةساالن یابیارز -

 یمحیطزیست

 ارزشیابی در پایداری ةزمین در کارکنانو  علمی تئهی اعضایمدیران،  عملکرد کردنلحاظ -

 هانآ نةساال

 انجام یرانا انیفرهنگ دانشگاههای سیپرد ةگستر در حاضر پژوهش نکهیا به توجه بادر نهایت، 
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. است نبوده سریم الزم هایداده آوریجمع وها استان یةکل در پژوهشگر حضور امکان است، شده

 یبیترک آوریجمع هایروش از نیگزیجا حل راه عنوان به و یزمان ییجوصرفه خاطر به رو، نیا از

 به یکیالکترون پست و تلگرام یاجتماع ةشبک قیطر از یکیالکترون ةپرسشنام ارسال لیقب ازها داده

 که شده انجام انیفرهنگ دانشگاه سطح در حاضر پژوهشهمچنین، . است برده بهره یآمار ةجامع

 ریسا با یعلم تیئه یاعضاهای دگاهید وها تیمأمور ،یسازمان ساختار نظر از ییهاتفاوت یدارا

 و هادانشگاه ریسا به قیقتح هایافتهی میتعم دنبال به قیتحق نیا دلیل نیهم به .استها دانشگاه

 است. نبوده عالی آموزش مؤسسات
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 منابع

، 2، نشاء علمها در آموزش توسعة پایدار. (. نقش دانشگاه1391آراسته، حمیدرضا، و امیری، الهام )

36-29. 

 (.230)1، استانداردسعة پایدار. وری سبز کلید تو(. بهره1391اسدی، رضیه )

(. بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر نوآوری سبز. 1395انصاری، منوچهر، اشرفی، شیدا، و جبلی، هدی )

 .141–162(، 2)8، مدیریت صنعتی

بیگی، امیرحسین، کالنتری، خلیل، و میرایی آشتیانی، ایروانی، هوشنگ، شعبانعلی فمی، حسین، علی

علوم کشاورزی  .گویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی(. ال1385سیدرضا )

 .2-37، 2، ایران

 .ژوئن، گروه جامعه. ایران 25(. روزنامة جام جم. 1392جاللوند، امین )

اولین  .IOT های دانشگاه شیراز مبتنی بر.(. پایش یکپارچة انرژی پردیس1396پور، محمدعلی )حسن

 .سبزالمللی دانشگاه همایش بین

سومین برنامة راهبردی دانشگاه (. 1396ساز، احسان )زاده، رضوان، صالحی، مریم، و چیتحکیم

ریزی و فناوری اطالعات دانشگاه معاونت برنامه. ((.ed)( )م. انوشه1400 - 1396تهران )

 .تهران

در (. بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست 1391حسین )محمدآبادی، قوامرمضانی 

  .233–258(، 21)65، راهبردها و تنگناها. ایران: ضرورت

(. توسعة پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایران. 1389نژاد، سمیرا )زندیه، مهدی، و پروردی

 .2–21(، 130)29، مسکن و محیط روستا

(. 1397ت )آبادی، سعادسلکی، نیلوفر، موحد محمدی، حمید، رضایی، عبدالمطلب، و موسوی بهرام

تحلیل موانع و راهکارهای توسعة دانشگاه سبز از دیدگاه اعضای هیئت علمی پردیس 

 .113-134(، 4)16، علوم محیطیکشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 

های (. بررسی وضعیت همگامی دانشگاه1391سهرابی، ابوالفضل، بردبار، حامد، و نوری، حسن )
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مطالعة موردی: دانشگاه قم و پردیس  FLA (دار بر اساس الگویدولتی ایران با توسعة پای

  .171-193، 1، مدیریت در دانشگاه اسالمیقم دانشگاه تهران(. 

(. مدیریت منابع انسانی 1395رضا )سیدجوادین، سیدرضا، روشندل اربطانی، طاهر، و نوبری، علی

 .297-327(، 5)20، ذاریگدانش سرمایهگذاری و توسعة پایدار. سبز یک رویکرد سرمایه

(. شناسایی 1398رضا، و محمدخانی، کامران )ای، علیسیدعلوی، سیدمحمد، قالوندی، حسن، قلعه

(، 5)21، علوم و تکنولوژی محیط زیستها. سبز دانشگاههای مدیریتبندی مؤلفهو اولویت

79-65. 

لگویی برای دانشگاه پایدار در (. ارائة ا1393صادقی، مهدی، جعفری، پریوش، و قورچیان، نادرقلی )

)صص  مجموعه مقاالت دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسالمی.

 .ریزی آموزش عالی(. مؤسسة پژوهش و برنامه147-174

(. محیط زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش 1393نژاد، زهرا )صالحی، صادق، و پازُکی

(، 4)2، ریزی آموزشیمطالعات برنامههای دولتی مازندران. نشگاهمحیطی دانشجویان دازیست

221–199. 

(. اهداف و دستاوردهای دانشگاه فردوسی مشهد در راستای دستیابی 1395طباطبائی یزدی، فریده )

 .6–1، دانشگاه خلیج فارس-اولین همایش ملی دانشگاه سبز به مدیریت سبز. 

 -گاهنامة الکترونیکمحیطی راهبردی. ارزیابی زیست (SEA) (. آشنایی با1392عالم رجبی، هدی )

 .5-6، 3، دفتر توسعة پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(. انواع تحلیل موردی و کاربرد تثلیث در 1391زاده، محمد، بوداقی، علی، و کریمی، فریدون )عباس

 .69–87(، 14)4، شناسیمطالعات جامعهآن. 

آوری و مقابله با تغییر اقلیم. (. نقش دانشگاه سبز در تاب1396، دردانه )عباسپور، مجید، و آقاجانی

 .اولین همایش دانشگاه سبز

ای از علم و هنر در راستای تحقق اهداف توسعة پایدار. (. دیوارهای سبز، آمیزه1392عزیزی، آمیزه )

 .7–8(، 3)1، دفتر توسعة پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر -گاهنامة الکترونیک

(. الگوی 1387پور طباطبایی، سیداکبر )عطافر، علی، انصاری، محمداساعیل، طالبی، هوشنگ، و نیلی

 .المللی مدیریتششمین کنفرانس بینمطلوب دانشگاه پایدار در نظام آموزش عالی ایران. 
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ظر (. آموزش مفاهیم توسعة پایدار با طراحی معماری و من1387عظمتی، حمیدرضا، و باقری، محمد )

 .283–292(، 4)2، فناوری آموزش )فناوری و آموزش(دانشگاه. 

(. ارائة الگویی مفهومی برای آموزش عالی پایدار. 1389بیگی، امیرحسین، و قمبرعلی، رضوان )علی

 .145-163، 4، های آموزشیپژوهش در نظام

منظر حیاط (. مروری بر نظریات و گرایشات معماری 1388فیضی، محسن، و رزاقی اصل، سینا )

 .59–66(، 2)2، معماری و شهرسازی آرمان شهربازمدارس. 

 .المللی دانشگاه سبزاولین همایش بین(. مدیریت انرژی در ساختمان. 1396کاری، ب )

(. توسعة سامانة بام سبز 1389کشتکار قالتی، احمدرضا، انصاری، مجتبی، و نازی دیزجی، سجاد )

 .15-28(، 6)4، هویت شهرایران. براساس معیارهای توسعة پایدار در 

عباسعلی کریمی، محمدعلی، و حاجحسینی، سیدرضا، شاهمجتبی، سیدجوادین، شورکایی، محمدنژاد 

-691(، 8)28، مدیریت دولتی(. ارائة چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز. 1395)

710. 

المللی فناوری و انرژی کنفرانس بین. (. دانشگاه سبز و یادگیری الکترونیکی1396محمدی، سودابه )

 .185–181، سبز

مبلمان فضای باز دانشگاه علم -(. طراحی مجموعه1394ی، راحله )طالب دهقانرضا، و مرتضایی، سید

(، 2)20، هنرهای تجسمی -هنرهای زیباهای توسعة پایدار. و صنعت ایران بر اساس مؤلفه

84–77. 

  .67–76، 7، مدیریت نظامیدر دانشگاه افسری امام علی )ع(.  (. توسعة پایدار1381مرندی، عمید )

محیطی در فناوری (. آمادگی الکترونیکی سبز؛ حرکتی به سمت پایداری زیست1394مروج، سارا )

 .1-8(، 5)1، نوشتار کوتاه دربارة اقتصاد دیجیتالی و کسب و کار الکترونیکیاطالعات. 

(. شناسایی و 1393ی، مظفرالدین، و احمدیان، مجید )نیا، عماد، بازرگان، عباس، واعظملکی

 .1-26، 73، ریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه های دانشگاه پایدار.بندی مؤلفهاولویت

وجوی یک نظام آموزش عالی پایدار (. در جست1391موحدی، رضا، شبانی، کبری، و فتحی، هادی )

 .1–17، ورزی و محیط زیست سالماولین همایش ملی توسعة پایدار کشاکشاورزی. 

نژاد، رضا الملوک، شبیری، سیدمحمد، جوزی، علی، و عزیزیمیبودی، حسین، الهیجانیان، اکرم
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-129(، 3)32، تعلیم و تربیت(. تدوین معیارهای استاندارد مدارس سبز در ایران. 1395)

107. 

محیطی سایت واحد علوم (. مدیریت زیست1380نوری، جعفر، عباسپور، مجید، و یوسفی، آرش )

، علوم و تکنولوژی محیط زیستو تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی در راستای توسعة پایدار. 

8-7 ،89-73. 

 -گاهنامة الکترونیک(. معرفی دفتر توسعة پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 1391نیکروان، مرتضی )

 .3–4(، 2)1، سعة پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیردفتر تو

زیست در کشور ایران و (. بررسی وضعیت آموزش محیط 1395همتی، زهرا، و شبیری، سیدمحمد )

 .61-81(، 2)14، انسان و محیط زیستمقایسة آن با سایر کشورهای جهان. 
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