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دانشجوی دکتری مهندسی محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات،
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استاد گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران

رضا رادفر

استاد گروه مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

علی محمدی
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دریافت 1396/12/21 :پذیرش1397/08/14 :

چکیده :دانشگاه ،محیطی است که میتواند الگویی برای تربیت انسانهایی مسئولیتپذیر و نیز برای عموم مردم جامعه باشد.
معضالت زیستمحیطی در سطح جهان؛ نظیر تغییرات اقلیم ،ریزگردها ،آلودگی هوا و آلودگی هوای شهری ،آلوودگی آ ،،از
بین رفتن منابع آبی و غیره همگی نشاندهنده آثار مخر ،توسعه به علت بیتوجهی به اصل پایداری میباشد .نظام آمووز
عالی در چارچو ،پارادایم توسعه اقتصادی ،نهادی است که با تبعیت از رویکرد بازار و ابزار تکنولوژی ،ضومن تربیوت نیوروی
انسانی می تواند در عمل ،الگوی مناسبی را در راستای توسعه اقتصادی مبتنی بور اصول توسوعه پایودار بوه انجوام رسواند .در
دستورکار  21کنفرانس ریو در سال  1992میالدی موضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی ،مورد توجه قرار گرفوت و متعاقبوا
اعالمیههای متعددی در رابطه با توسعه پایدار آموز

عالی طی این سالها توسط مجامع جهانی مطور گردیود کوه اعالمیوههوای

هالیفاکس ،تالورس ،کیوتو ،سوانزی و  ،...از آن جمله میباشند؛ لذا نقش دانشگاه سبز در توا،آوری در مقابول پدیوده تغییور
اقلیم ،در خور توجه است .دانشگاه سبز در حوزه مدیریتی ،به اموری نظیر :مدیریت انرژی ،مدیریت حملونقول ،مودیریت پسوماند،
مدیریت آ ،،مدیریت فضای سبز و استفاده از تکنولوژیهای هوشمند و مودیریت سیسوتمهوای اطالعواتی و محیطوی توجوه
نموده و بر اساس آن ،اقدامات الزم انجام میشود .در چنین مسیری همه عوامل درگیر در فعالیتهای دانشوگاهی؛ اعوم از کارکنوان،
استادان و دانشجویان ،به نوعی در فرایند دستیابی به دانشگاه سبز مشارکت میکنند .در این مطالعه ،مودلی نووین بوا عنووان دایوره
پایداری جهت تعیین میزان پایداری به صورت کمی ارائه شده است .در این رو  ،مساحت دایرهای به شعاع واحد بوه عنووان دایوره
پایداری کامل ،تعریف میگردد و با تعریف شاخصهای پایوداری کوه هور یوک از آنهوا بوین صوفر و یوک تعریوف شوده و مسواحت
چندضلعی نامنظم حاصل نسبت به چندضولعی کامول ،میوزان پایوداری نسوبت بوه حالوت کامول را مشوخص مینمایود .براسواس
شاخصهای تعریف شده ،میزان پایداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات کوه در زموره دانشوگاههوای سوبز نیوز معرفوی
گردیده 22 ،درصد میباشد و این امر نشاندهنده آن است که باید در مورد عوامل پایداری در دانشگاه سبز ،اهتمام جدی شود.
واژگان کلیدی :دانشگاه سبز ،توسعه پایدار ،مدیریت سبز ،شاخصهای توسعه ،تا،آوری ،تغییر اقلیم ،دانشگاه آزاد اسوالمی
واحد علوم و تحقیقات
طبقهبندی Q57, N55, Q01, Q56 :JEL
* نویسنده مسئولabbpor@sharif.edu :
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با توجه به اینکه آموز  ،یکی از مؤثرترین عوامول

 -1مقدمه
پایدار کشورها دارد و سرمایهگذاری اصولی در این بخش،

تهدیدات زیستمحیطی ،تخریوب منوابع و آلووده کوردن

و ایجاد امکانات و تسهیالت برای نسلهای آینده ،اقدامی

محیط ،نتیجه فعالیتهای انسانی است میتوان از طریوق

صحیح در جهت توسعه علمی کشور به شمار مویرود .در

آموز های مستمر و هدفدار اقشار مختلف جامعوه؛ بوه

مقابل این سرمایهگذاری ،از دانشگاهها انتظوار مویرود توا

طوووری کووه کلیووه آحوواد انسووانی بووا مفوواهیم عمووده

نقشی اثربخش در توسعه پایودار داشوته باشوند .بور ایون

زیستمحیطی آشنا شوند ،راههای توسعه پایدار را همووار

عالی پایدار بورای تشوکیل دانشوگاههوای

و

نظام آموز

اساس ،آموز

کرد؛ لذا انتخا ،دانشگاهها به عنوان کانونهای آموز

پایدار به عنوان رهبران جامعوه در دسوتیابی بوه توسوعه

پووژوهش بوورای نقطووه آغوواز اجوورای برنامووه حفافووت از

پایدار ایجاد شده است (راد و همکاران .)1396 ،دانشگاه،

محوویطزیسووت ،مناسووب میباشوود (فروفچووی بنوویس و

به دلیل ضریب تأثیر بسیار باالی خود در آگاهیبخشی و

همکاران.)1393 ،

ارتقای قابلیتهای مورد نیاز افوراد جامعوه ،فرفیوت الزم

دانشگاه به عنوان مجموعه مهم آموزشی مویتوانود

بوورای تقویووت جنووبش توسووعه پایوودار را دارد .دانشووگاه

بخش مهمی از بار مسئولیت و برنامهریوزی بورای اتخوا

میتواند متناسب با سطو تحصیلی مختلف ،یک ژنراتوور

مناسبترین استراتژیها در اجرای برنامههای دوسوتدار

آگاهی ،دانش و مهارت در انسانها تعبیه کند که نتیجوه

محیطزیست و استفاده از منابع تجدیدپذیر و پایدار را بور

آن ،تجهیز دانشآموختگان به معرفت و سووادهای محیطوی،

عهده گیرد و به سمت حمایت از انرژیهای پاک و حفو

بصووری ،بهداشووتی ،اکولوووژیکی و فنوواوری اطالعووات و

محیطزیست حرکت کنود .همچنوین دانشوگاه بوه دلیول

ارتباطات خواهد بود (قلیقورچیان و الهیجانیان.)1385 ،

ماهیت فعالیتهایش ،جزو مراکز انرژی محسو ،میشود.

در دهههای اخیر ،خطر کمتوجهی به محیطزیست

رشد بیش از حد مصرف انورژی و موواد ،لوزوم تخصویص

به خوبی درک شده و انواع آلودگیهای محیطی ،تموامی

بهینه منابع و افزایش بهرهوری را میطلبد .بهطور خالصه

کره زمین را به عنوان زیستگاه بشر با خطر مواجه کورده

انجام پروژه ایجاد دانشگاه سبز و مدیریت سبز دانشگاهها

جامعوه بشوری بورای حفافوت از

بنا بر ضرورتهایی مانند :نبود چارچوبی جهت مطالعوات

محیطزیست و تعدیل رو های توسوعه آغواز شود و بوه

جریان انرژی و مواد در دانشگاهها ،فقودان شواخصهوای

مرور تمامی ابعاد فعالیت جوامع و دولتها را تحتالشعاع

مصرف و هزینههای شاخصهای محیطزیستی دانشگاهها

قرار داد؛ به طوری که امروزه دغدغههای زیستمحیطی و

و کمبود مقررات و استانداردها و مدل مبنایی در ارتبوا

توسعه پایدار ،از اهم مباحث جهانی است.

با مصرف بهینه انرژی و مواد در دانشگاه اجورا مویشوود.

است .از این رو توال

یکی از ویژگیهایی که در سند چشمانداز جمهوری

تووأثیرات منفووی پدیووده تغییوور اقلوویم بوور کووره زمووین و

اسالمی ایران در افق  1404برای جامعوه ایرانوی در نظور

سیستمهای دیگر ،باعث شده که ایون پدیوده بوه عنووان

گرفته شده است ،برخورداری از دانش پیشرفته و توانا در

خطرناکترین معضل در میان ده معضل تهدیدآمیز بشور

رابطه با مباحث محیطزیستی و مدیریت انرژی میباشود.

در قرن بیستویکم قلمداد شود؛ این در حالی اسوت کوه

همچنووین دسووتیابی بووه جایگوواه اول علمووی و فنوواوری

تهدید مربو به سال های کشوتار جمعوی ،در رده سووم

مدیریت محیطزیست و منابع طبیعوی در سوطح منطقوه

قرار دارد (مسا بووانی و آشوفته .)1386 ،اسوتراتژیهای

آسیای جنو،غربی است (.)Ghafghazi et al., 2011

مقابله با کاهش مصرف انورژی ،هموراه بوا اسوتراتژیهای
انطباق با هودف مقابلوه بوا توأثیرات مورتبط بوا آ،وهووا،
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شهری پایدار برای جمعیت شوهری سوریع بوا آن مواجوه

اطالعات مصارف و هزینوههوای انورژی و موواد دانشوگاه،

خواهند شود را تعودیل مویکنود .در واقوع ،از یوکطرف،

تدوین راهکارهای مختلف صرفهجوویی مصوارف انورژی و

اقوودامات کوواهش میتوانوود بووه کوواهش انتشووار گازهووای

مواد از طریوق تغییورات فنواوری در دانشوگاه ،طراحوی و

گلخانووهای و در نتیجووه ،تووأثیرات موورتبط بووا آ،وهوووا در

توسعه و کاربرد مدل بهینه انورژی دانشوگاه و کواربرد آن

منواطق شوهری کموک کنود و از سووی دیگور ،اقوودامات

در دانشگاه ،بررسی و ایجاد تغییرات جهت بهبوود فضوای

انطباق میتواند فرفیتهوای شوهری را بورای مقابلوه بوا

اداری و آموزشی دانشگاه اشاره کرد.

اثرات غیرقابلاجتنا ،ناشی از تغییرات اقلیموی ،افوزایش

در این مقاله به چگوونگی شواخصها و معیارهوایی

دهد .مسائل مربو به کواهش مصورف انورژی ،مودیریت

که میتوانند دانشگاهی را به سمت ایجواد دانشوگاه سوبز

صووحیح منووابع آ ،،پسووماند ،فضووای سووبز و انطبوواق و

هدایت کنند پرداخته خواهد شد و در انتهوا ،نشوان داده

تا،آوری شهری بوا تغییورات آ،وهووایی در بسویاری از

شده که اتکا به این شاخصها ،موفقیتآمیز بوده است یا نه.

تعاریف اخیر مربو بوه توسوعه شوهری بوهمنظور بهبوود
تواناییهای شهرها برای مقابله با چالشهای فووری محیطوی

 -2پیشینه تحقیق

موردتوجه قرارگرفتوه اسوت ( )Moir et al., 2014و در

الف) پژوهشهای خارجی

این مسیر ،دانشگاههای سبز میتوانند الگوویی مناسوب را

سامالیسوووتو و بروسوووون )2008( 1مطالعوووهای در

تشکیل دهند.

دانشگاه گول 2سوید انجام دادنود .هودف از ایون مطالعوه،

ایجوواد دانشووگاه سووبز در راسووتای تووا،آور نمووودن

رسیدن به پاسو ایون سوؤال بوود کوه کودام رو هوای

شهرها در برابر تغییر اقلویم بوه منظوور توسوعه شوهری،

ارتبوواطی ،از اجوورای سیسووتم موودیریت زیسووتمحیطی،

بزرگترین اقدام در دهه آینده است که باعوث هودایت و

پشتیبانی میکننود نتوایج ایون مطالعوه نشوان داد کوه

موودیریت تقاضووا در راسووتای پاسووخگویی ،خیوورهسووازی

آموز  ،فاکتور کلیدی در حین اجرای مدیریت سوبز در

شبکههایی با انرژی چندگانوه ،دسوتگاههوای هوشومند و

دانشگاهها میباشد.

مدلهای جدید تجارت میگردد .از آنجا که دانشگاههوا و

اسووپینوس 3و همکووارانش ( )2008مطالعووهای در

و

ارتبا با ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه مواد زاید جامد

فرهنگسازی جامعه برخوردارنود ،مناسوبتورین جایگواه

در دانشگاه مکزیک انجام دادنود .هودف از ایون مطالعوه،

جهت ترویج فرهنگ صرفهجویی ،بهینهسوازی مصورف و

ایجاد برنامه آگاهی و درگیر کردن جامعوه دانشوگاهی در

بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر به شومار مویرونود.

زمینه مدیریت یکپارچه مواد زاید جامد و اجورای قوانون

امروزه ثابت شوده اسوت کوه بوا ایجواد فرهنوگ مصورف

زیستمحیطی بود .نتایج این مطالعه ،کواهش قابلتوجوه

صحیح ،و افزایش آگاهی مردم و اصال الگوی مصرف در

زبالههایی بود که ماهانه جمعآوری میشد.

مراکوووز پژوهشوووی ،از فرفیوووت بووواالیی در آمووووز

خوایر حیواتی ،کموک نموود.

ماسوووون 4و همکوووارانش ( )2003مطالعوووهای در

جامعه میتوان بوه حفو

مدیریت سبز دانشگاهها را مویتووان بوه معنوای هودایت

خصوص اجرای برنامه بودون زبالوه در دانشوگاه نیوزلنود

بهینووه مجموعووهای از مطالعووات و اقوودامات هدفمنوود و

انجام دادند .ایون مطالعوه در راسوتای پاسو بوه نگرانوی

مستمری به حسا ،آورد که در سطو مختلوف دانشوگاه
صورت میگیرد تا به دانشگاه جهت نیل ،اهوداف ،کموک
کند؛ از جمله این فعالیتها میتوان بوه ایجواد چوارچو،

1- Sammalisto and Brorson
2- Gavle
3- Espinos
4- Mason
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معضالت مهمی که شهرها بهمنظور تضمین یوک محویط

ارزیابی زیستمحیطی و اقتصادی دانشوگاه ،ایجواد بانوک
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دانشجویان در ارتبا با مدیریت مسوائل زیسوتمحیطی
بود .رو

اجرایی؛ شامل گفتوگوهای اولیه بوا کارکنوان

شناسایی کردند که میتواند به آماده کردن سیاستهوای
مناسب کاهش انتشار کمک کند.

بودجه و ایجاد یک برنامه پژوهشی و آموزشی بود .نتوایج

کسروی و مهاجری ( )1397در پژوهشی با عنووان

نشان دادند که این برنامه به طرز قابلتوجهی در افوزایش

«پیادهسازی طر دانشگاه سوبز بوا اسوتفاده از الگووریتم

آگاهی زیستمحیطی دانشجویان نقش دارد.

حل مسئله  »ARIZ71بیان داشتند که هدف اصلی ایون

همچنین ماسون و همکارانش ( )2004در مطالعوهای

پژوهش ،ارائه راهکار خالقانه در زمینه سبزسازی دانشگاه

در دانشگاه مسی در خصوص جداسازی زبالهها از منبع و

میباشد کوه موورد مطالعواتی در ایون تحقیوق ،مؤسسوه

استفاده مجدد از باقیمانده منابع ،بوه ایون نتیجوه دسوت

عالی اوج بووده اسوت .الگووریتم  ،ARIZ71یوک

آموز

جهت دسوتیابی

الگوریتم حل مسئله نظامیافتوه بورای شناسوایی راهحول

به استانداردهای باال در راسوتای جداسوازی از منوابع ،در

مسائل غیراسوتاندارد بوا اسوتفاده از قابلیتهوای فنوون و

کافهتریاها ،آشپزخانهها و جامعه دانشگاهی مورد نیاز است.

رو های خالقیت میباشد .سبزسازی دانشگاه با استفاده

یافتند که آموز

مداوم و بهبود آموز

سعادتیان 1و همکارانش ( )2009در مطالعهای ،بوه

از الگوووووریتم  ARIZ71در سووووه بعوووود مسووووئولیت

بررسی رویوههوای پایوداری در دانشوگاههوای تحقیقواتی

زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی و با در نظور گورفتن

مالزی پرداختند و شکافهای کلیدی برای بهبوود هرچوه

شاخصهای حوداکرر اسوتفاده از منوابع ،حوداقل کوردن

بیشتر را شناسوایی کردنود ،یافتوهها و ابتکوارات آمووز

هزینووهها ،کوواهش آثووار زیسووتمحیطی ،ارتقووای نظووام

عالی پایدار در این مطالعه میتواند به عنووان مرجعوی در

آموزشی دانشگاههای کشور با رویکردها و فنواوری سوبز،

جهت بهبود وضعیت فعلی باشد.

تربیوووت نسووول جووووان بوووا رویکووورد زیسوووتمحیطی و

لوزانو 2و همکارانش (  )2013در مطالعوهای ،موتن

مسئولیتپذیری اجتماعی میباشود .بورای اجورای طور

یازده بیانیه ،مقررات و مشارکتنامههای توسعهیافته برای

دانشگاه سبز ،تربیت دانشوجویان بوه عنووان مسوئوالن و

عالی که میتوانود بوه عنووان نماینوده

صوواحبان آینووده کشووور کووه پیاموود عملکوورد خووود را در

اهداف مدیران دانشگاهها در نظر گرفته شود را به منظوور

محیطزیست ردیابی میکنند ،ترویج رفتوار آموزشوی بور

کمک به بهبود اثربخشی آموزشوی بورای توسوعه پایودار،

اساس فناوری نوین و بدون کاغذ برای کاهش هزینوهها و

بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که همکاری با

مدیریت منابع با هدف کاهش هزینههای عمومی و جاری

سایر دانشگاهها و قرار دادن توسوعه پایودار در چوارچو،

دانشگاهها مدنظر قرار گرفته است.

مؤسسات آموز

نهادی دانشگاهها ،اثربخشی توسوعه پایودار در مؤسسوات
آموز

عالی را افزایش میدهد.

جهانبخش و همکوارانش ( )1395در پژوهشوی بوا
عنوان «شناسایی مؤلفههای بام سبز در دانشوگاهها بورای

الرسن 3و همکارانش ( )2013مطالعهای بوا هودف

تعیین الگوی معماری دانشگاه سوبز» بیوان داشوتند بوام

شناسایی منابع اصلی و کلیدی انتشار کربن انجام دادنود.

سبز در دانشگاه ،اولین گوام بوه سووی پایوداری دانشوگاه

در ایوون مطالعووه ،در دانشووگاه نووروژ بووا اسووتفاده از موودل

است و تأکید این دانشگاهها بر کاهش هزینههای عمومی

 ،4EEIOمنابع اصلی و کلیدی انتشار دیاکسویدکربن را

و جوواری دانشووگاه ،توورویج رفتووار آموزشووی براسوواس
فناوریهووای نوووین و بوودون کاغووذ و تربیووت نسوولی از

1- Saadatian
2- Lozano
3- Larsen
4- Environmental Extended Input Output

دانشپژوهان که پیامد خوود را در محیطزیسوت ردیوابی
مینمایند است.
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ب) پژوهشهای داخلی
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صورت عملی به او آموز

 -3مبانی نظری

داده شود؛ یعنی او خوود را در

تووا از اتووالف منووابع ،جلوووگیری و در مصوورف انوورژی

میشود؛ از این رو ضروری است که در محویط دانشوگاه،

صرفهجویی کنند ،اصطال دانشگاههای سبز رایج گردید.

برنامههایی با رویکرد توسعه پایودار اجورا شوود .دانشوگاه

البته این تال ها ابتدا به صورت جداگانه و پراکنوده بوود

زمانی میتواند در جامعه به عنوان دانشوگاه سوبز مطور

اما طولی نکشید که ایون جزایور پراکنوده ،کمکوم بوههم

شود که در راستای کاهش آلودگیهای زیستمحیطوی و

متصوول شوودند و شووبکه در حووال گسترشووی از مووردم و

استفاده کارآمد و بهینه از منابع و مواد مصورفی و بودون

مؤسسات را تشکیل دادند که به سومت اهوداف پایوداری

اسراف در مصرف مواد مورد نیاز روزمره بتواند به فعالیوت

محیطی ،عدالت اقتصادی و اجتمواعی حرکوت میکننود.

خود به صورت پایدار ادامه دهد که این امر بوا شناسوایی

مشوترک اعضوای هیوأت علموی،

هدفها ،معیارها و شاخصهای دانشگاه سبز امکوانپوذیر

از سال  1970و زمانی که دانشگاهها تال

خیز

سوبز ،از توال

کارکنوووان و دانشوووجویان ،بخوووشهوووای غیرانتفووواعی،

خواهد بود )(www.green.harvard.edu

کسبوکارهای غیرانتفاعی و دولتها ،در حال شکلگیری

به طور کلی هدف از دانشگاه سبز ،اعمال مودیریت

است .بوه ایون ترتیوب ،دانشوگاههوا میتواننود عوالوه بور

سبز در دانشگاه میباشد .این مدیریت میتواند به معنوای

کارکردهای اصلی آموز  ،پژوهش و خدمات ،بوا اجورای

هدایت بهینه مجموعهای از مطالعوات و اقودامات جوامع،

اصول پایداری در چوارچو ،و مودیریت سوختافوزاری و

هدفمند و مستمری باشد که در سطو مختلف دانشوگاه

نوورمافووزاری خووود ،الگوووی مناسووبی بوورای سووازمانهووا و

صورت میگیرد تا وضعیت دانشوگاه در راسوتای نیول بوه

نهادهای مختلوف جامعوه باشوند؛ بوهطوری کوه آنهوا بوا

وضعیت دانشگاه سبز ،ارتقا و تداوم بخشد .مدیریت سوبز

مشاهده فعالیتها و عملکرد دانشوگاههوای سوبز متوجوه

دانشگاه زیر نظر ریاست دانشگاه یا کمیتوهای متشوکل از

خواهند شد که اوال اصوول پایوداری ،عملوی و قابولاجورا

افراد آگاه بوه اصوول پایوه زیسوتمحیطوی و مودیریت و

است و ثانیا رو های اجرای اصول پایداری را نیز از آنهوا

مباحث پایداری (کمیتوه سوبز) بوهمنظور دسترسوی بوه

خواهند آموخت .آموز

عالی باید به آنچه اندرز میدهود

اهداف عمده زیر اجرا میشود:

عموول کنوود و پایووداری را جووزو جووداییناپووذیر عملیووات،

ایجاد چارچو ،ارزیابی زیستمحیطوی و اقتصوادی

خریدها و سرمایهگذاریهای خود نماید و این تال هوا را

دانشگاه ،ایجاد بانک اطالعات مصارف و هزینههای انورژی

به برنامهریزی درسی گره بزند .بدین ترتیب فعالیتهوای

و مواد دانشگاه ،تدوین راهکارهوای مختلوف صورفهجویی

روزانه افراد باید اثبات زندگی مسئوالنه باشد و به عنووان

مصووارف انوورژی و مووواد از طریووق تغییوورات فنوواوری در

مدل نقش ،موجب تقویت ارز ها و رفتارهای مطلو ،در

دانشگاه ،طراحوی ،توسوعه و کواربرد مودل بهینوه انورژی

کل جامعه خواهد شد ) .(Schek, 2007سیسوتم مودیریت

دانشگاه و کاربرد آن در دانشگاه ،بررسی و ایجاد تغییرات

سبز در بسیاری از دانشگاههای اروپا به عنوان ابزاری برای

جهوووت بهبوووود فضوووای اداری و آموزشوووی دانشوووگاه

دستیابی به پایداری میباشد (.)Disterheft et al., 2012

(.)http://sabz.sharif.ir
بهطور کلی مهمترین اهداف استقرار دانشوگاه سوبز

ابعاد اصلی توسعه پایدار در دانشگاه سبز

یکووی از اهووداف دانشووگاه سووبز ،تقویووت آموووز

و

پژوهش با تأکید بور اصوول حفافوت از محویطزیسوت و
توسعه پایدار است .تقویت این روحیه میسر نیسوت مگور
اینکه دانشجو در محیطی قرار گیرد کوه ایون اصوول بوه

را میتوان این گونه بیان کرد:
 -1اطمینوان از حفافووت محوویطزیسووت و توسووعه
فرهنگ محیطزیست
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محیطی ببیند کوه ایون اصوول بوه صوورت عملوی اجورا
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 -2تال

به منظور سبزکردن آمووز

و پوژوهش

در سطح دانشگاه

محیطهای دانشگاهی به مسائل زیستمحیطی و مصورف

 -3بهبووود رو هووای موودیریت سووبز در مراکووز
آموزشی ،اداری و ...

انرژی اسوت ( .)http://greenmetric.ui.ac.idدانشوگاه
دولتی اندونزی ،رتبهبندی جهانی دانشگاهی گرینمتریک

 -4کاهش مصرف منابع طبیعی و اولیه
اجتنا ،از وقوع حوادث اضطراری
 -6کاهش شکایات ،جریمهها و مجازاتها (موردم،
دانشجویان و تشکلهای غیردولتی محیطزیستی)
 -7ارتقای بهورهوری بوه دلیول اسوتفاده بهینوه از
منابع
 -8رعایت مقررات و قوانین زیستمحیطی
 -9تسهیل در روابط بینالمللی بیندانشگاهی
در رسیدن به اهداف توسعه پایدار

 -11تهیه مستندات؛ از جمله نظامنامه ،رو هوای
اجرایی ،دستورالعملهوای کواری و سوایر مسوتندات کوه
میتواند در راستای دستیابی به اهداف توسوعه پایودار در
یک سازمان مانند دانشگاه نقش مهمی داشته باشد.

را انجام میدهود .از شوش شواخص کلیودی خطمشوی و
زیرساخت ،انرژی و تغییرات اقلیموی ،مودیریت پسوماند،
آ ،،حملونقول و آمووز  ،بورای رتبهبنودی مؤسسوهها
استفاده میکند .ساالنه بیش از 10هوزار مؤسسوه توسوط
این نظام رتبهبندی ،ارزیابی میشووند کوه فهرسوت 500
مؤسسووه برتوور بوور روی و ،سووایت آن منتشوور میشووود
(.)http://yon.ir/YG91C

سایت گرینمتریک ،شش معیوار را بورای دانشوگاه
سبز معرفی کرده است که میتواند پایه و اساس مناسبی
برای نیل به سمت محیطزیست سوبز پایودار باشود و بوا
توجه به آنها مویتووان شواخصهوای دانشوگاه پایودار را
استخراج نمود که این شاخصها عبارتند از:
 -1خطمشی و زیرساخت

 -12جذ ،کمکهای ملی و بینالمللی در راستای

 جمعآوری اطالعات پایوه میتوانود گویوای ایون

بهینهسازی فعالیتهای آموزشی و پژوهشوی در دانشوگاه

واقعیت باشد که پتانسیل تبدیل دانشگاه به پردیس سوبز

(تقوی و فرزامفر.)1394 ،

وجود دارد.

دانشگاه ،یک میکرواکوسیستمی است که مشکالت
زیستمحیطی متنوعی؛ از جمله انتشار گازهای گلخانهای
تا آلودگی صوتی را ایجاد میکند (.)Education, 2013

سیاستهای دانشگاه پایدار ،بیانکننده اهداف غایی بووده
که جهت نیل به آنها بررسیهای زیستمحیطی اولیوه یوا
شرایط پایداری اولیه بررسی خواهند شد.

 به منظور بررسی این وضعیت باید شواخصهای
زیر سنجیده شوند:
 درصد رشوتههوای مورتبط بوا توسوعه پایودار ومحیطزیست
 درصد سایتها و ساختمانهای دانشگاه به کولمساحت آن
 -درصد مساحتی از دانشگاه که با جنگل پوشوش

معرفی معیارهای دانشگاه سبز

داده شده است.

دانشگاه دولتی اندونزی در سال  ،2010ایودهای در

 -درصد مساحتی از دانشگاه که با پوشش گیواهی

خصوص رتبوهبنودی دانشوگاههوای سوبز ارائوه کورد کوه

پوشیده شده است (چمن ،باغ ،بام سوبز ،گیاهوان داخول

گرینمتریک 1نامگذاری گردید .گورینمتریوک ،بوا هودف

ساختمان)

ارائووه چشووماندازی فراگیوور از شوورایط و سیاسووتهای در
پیوند بوا محیطزیسوت و توسوعه پایودار در دانشوگاههای
کشورهای گوناگون ،راهاندازی شده اسوت .گرینمتریوک،
1- Green metric

 درصووود تخصووویص بودجوووه دانشوووگاه بووورایفعالیتهای پایدار.
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 -5کاهش مصرف انورژی ،ضوایعات و پسوماندها و

 -10تال

ابزاری بورای جلوب توجوه مودیران و سیاسوتگذاران در
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 -2انرژی و تغییر اقلیم

 -4آ،

توجه دانشگاه به مبحث استفاده بهینوه از انورژی و

 -درصد سیسوتم فوال تانوکهوای قودیمی کوه

معضالت تغییر اقلویم ،بیشوترین و بواالترین امتیواز را در
رتبووهبنوودی معیارهووای دانشووگاه سووبز دارد .برخووی از
شاخصهای کمّی مربو به این معیار عبارتند از:
دانشگاه
 میزان درصد مصرف برق از طریوق انورژیهوایتجدیدپذیر به کل مصرف برق

 درصد میزان آبیاری از طریق لولهکشی قطرهاینسبت به کل حجم فضای آبیاری
 درصوود اسووتفاده از آ ،بازیووافتی بوورای آبیوواریفضای سبز
 درصد استفاده از آ ،باران برای آبیاری فضای سبز. -5حملونقل

 -درصوود اسووتفاده از سیسووتمهووای کووممصوورف

سیستم حملونقل دروندانشگاهی ،نقش مهمی در

روشوونایی (ماننوود الموو هووای فلورسوونت) در تموووام

انتشار گازهای آالینوده و سوطح آلوودگی در دانشوگاههوا

ساختمانهای دانشگاه

دارد .سیاستهای حملونقول بوه منظوور کواهش تعوداد

 -درصوود اسووتفاده از تجهیووزات اداری (دسووتگاه

موتور و وسایلنقلیه در دانشگاه و استفاده از دوچرخوه در

تکریوور ،رایانووه و  )...کووه بووه صووورت اتوماتیووک خووامو

محوطه ،منجر به بهبوود وضوعیت کیفوی محویطزیسوت

میشوند.

دانشگاه میگردد .شاخصهای مطر در بخش حملونقل

 درصد استفاده از شیشههای بازتابنده نور جهوتکاهش مصرف انرژی
 -میزان رشد درصد صرفهجویی انرژی در ابعاد مختلف.

عبارتند از:
 محدود کردن تعداد وسایلنقلیه موتوری و تردددر محوطه دانشگاه به کل مساحت سایت واحد

بررسیهوا نشوان مویدهنود بوا توجوه بوه رویکورد

 -درصد اتوبوسهای با سوخت پواک در دانشوگاه

سیستمهای هوشمند در حوزه انرژی ،این شاخصها نیوز

نسبت به کل سوخت مصرفی در حملونقل یا رو هوای

باید مورد توجه قرار گیرد.

جایگزین مانند حملونقل هوایی یا ریلی (در مؤسسوات و

 -3پسماند و مدیریت آن

دانشگاههایی که تردد خودرو صورت نمیگیرد .شاخص فوق

 -تعداد استقرار سوطلهوای تفکیوک پسوماند بوا

نیاز به محاسبه ندارد (.)http://greenmetric.ui.ac.id

عالئم مشخص نسبت به میزان زباله تولیدی
 درصد بازیافت زائدات و مواد خطرناک نسبت بهکل زائدات ایجاد شده
 درصد بهرهبورداری مجودد از پسوماندهای آلوینسبت به کل پسماندهای آلی تولیدی

 -6آموز

و پژوهش

 وجوووود مراکوووز تحقیقووواتی فعوووال در حووووزهمحیطزیست و توسعه پایدار
 تعریف عناوین و پایاننامههای مرتبط با اهودافتوسعه پایدار در حوزههای مختلف

 -درصوود اسووتفاده از کاغووذهای بازیووافتی بوورای

 -وجود تشکلهای مختلف (به ویوژه دانشوجویی)

برگههای امتحان و کارهای اداری نسبت به کل میزان مصرف

کووه در زمینووههووای توسوووووعه پایوودار و حفافووت از

 درصد بازیافت پسماندهای خشک (شیشه ،پوت،آلومنیوم و  )...به کل میزان تولیدی
 درصد بازیافت زبالههای خشک و بهخصوص کاغذ -میزان نیل به سمت پسماند صفر.

محیطزیست فعالیت میکنند.
 وجود نشریات علمی مرتبط برگزاری رویدادها و همایشهای علموی مربوو بوامحیطزیست و توسعه پایدار در سطح ملوی ،منطقوهای و
بینالمللی
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 -درصد منابع انرژی تجدیدپذیر مورد استفاده در

مصرف آ ،باالیی دارند.
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 -درصد پایاننامههایی که مرتبط با اهداف توسوعه

و اداره امور سازمانی ،ارتباطات و تعامل با محویط ،منوابع

پایوووداری باشوووند نسوووبت بوووه کووول پایوووانناموووههوووا

انسووانی و امووور پرسوونلی ،منووابع مووادی زیرسوواختهووا و

(.)http://greenmetric.ui.ac.id
ابعاد و مؤلفههای مدیریت سبز دانشگاهها

تجهیووزات ،فنوواوری ،دادههووا و اطالعووات ،امووور آموزشووی

ابعاد و مؤلفههای مدیریت سبز دانشگاهها ،مفهومی
بر تصمیماتی که در محدودیتهای محیطی با تأکیود بور
حفافت از منابع طبیعی در بهبود کیفیت زنودگی اسوت،
اشاره دارد .به طور کلی مدیریت سبز دانشگاهها در ابعواد

میباشد .مدیریت سبز با هدف بهبود محیطزیست بشر و
کاهش تبعات و آثار زیستمحیطی فعالیتهای اقتصوادی
و تولیدی و ایجاد یوک سواختار اجتمواعی پایودار دنبوال
میشود (سیدعلوی.)1396 ،

رهبری و راهبردها ،سیاستگذاری ،حکمرانی دانشوگاهی
جدول  -1ابعاد و مؤلفههای مدیریت سبز دانشگاهها
مؤلفهها

ابعاد

تناسب آرمان ،چشماندازها ،راهبردها ،ارز ها و اصول اخالقی دانشگاه با مدیریت سبز
مشارکت رهبران آموز

عالی در تغییرات سازمانی با رویکرد مدیریت سبز

تدوین راهبرد سبز دانشگاه براساس انتظارات ینفعان و بسترهای الزم برای مشارکت آنها
رهبری و
راهبردها

توجه راهبران و مدیران آموز

عالی در تغییرات سبز به اصول اخالقی و مناسبات جامعه

بازنگری اهداف استراتژیک ،مأموریتهای دانشگاه با رویکرد سبز
بازنگری تعهدات و خدمات دانشگاه با رویکرد مدیریت سبز
جلب حمایت مدیران ارشد ،هیأت علمی و پرسنل برای موفقیت بیشتر در مدیریت سبز دانشگاه
قدردانی از تال های مرتبط با مدیریت سبز مدیران
انتخا ،مدیران از بین افراد معتقد به اصول پایداری
تعیین اهداف کالن زیستمحیطی دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه سبز
تعیین اهداف خرد زیستمحیطی دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه سبز
شناسایی مشکالت ناپایداری و زیستمحیطی دانشگاه و برنامهریزی برای استقرار مدیریت سبز
تعهد مدیران به فراهم نمودن منابع ضروری مورد نیاز برای مدیریت سبز و تنظیم برنامه زمانبندی استقرار
حمایت از شرکت دانشبنیان و تولیدات ایدههای سبز
برنامهریزی و سیاستگذاری اداری دانشگاه برای توجه کاربران دانشگاه به مدیریت سبز

سیاستگذاری
و برنامهریزی

برنامهریزی و سیاستگذاری آموزشی و دانشجویی دانشگاه برای توجه کاربران دانشگاه به مدیریت سبز
برنامهریزی برای افزایش درصد رشتههای مرتبط با توسعه پایدار و محیطزیست
ادغام اهداف و مأموریتهای دانشگاه با مسئولیت اجتماعی و زیستمحیطی ،پایداری دانشگاه
شناسایی و توجه به روندهای آتی مدیریت سبز دانشگاهها (آیندهپژوهی سبز)
بسط و توسعه خطمشی سبز و تنظیم دستورالعمل و مقررات درونسازمانی مدیریت سبز دانشگاه
شناسایی جنبهها و آثار زیستمحیطی فعالیتهای دانشگاه و کاهش اثرات زیستمحیطی
شناسایی جنبهها و آثار زیستمحیطی محصوالت و خدمات دانشگاه و کاهش اثرات زیستمحیطی
تصویب استانداردهای زیستمحیطی و توجه به دریافت گواهینامههای زیستمحیطی
اصال ساختار سازمانی دانشگاه برای انطباق با اصول مدیریت سبز

حکمرانی
دانشگاهی و
اداره امور
سازمانی

تعیین نقش و مسئولیت افراد دانشگاه برای انطباق با اصول مدیریت سبز
استقرار دپارتمان یا کمیته ویژه مدیریت سبز و تعیین و انتصا ،نماینده مدیریت ارشد در امور مربو به آن
برگزاری جلسات دورهای به منظور بررسی و تشریح اهداف ،برنامهها و مشکالت استقرار مدیریت سبز
کاهش هزینههای اجرایی و ارتقای بهرهوری ،تدوین راهکارهای مختلف صرفهجویی مصارف انرژی
بازطراحی فرایندهای سازمان و ایجاد تغییرات در فضای اداری و آموزشی دانشگاه با رویکرد سبز
ارزیابی ساالنه و دورهای از اجرای مدیریت سبز و تهیه و ارائه گزار

عملکرد استقرار مدیریت سبز

Downloaded from iueam.ir at 16:20 +0330 on Thursday March 21st 2019

چندبعدی در مدیریت سازمانهاست و تصمیمگیری سبز

(آموووز

سووبز) ،امووور پژوهشووی و نظووارت و ارزشوویابی

نقش دانشگاه سبز در تا،آوری و مقابله با تغییر اقلیم /دردانه آقاجانی ،مجید عباسپور ،رضا رادفر ،علی محمدی ووووووووووووووووو 141
مؤلفهها

ابعاد

تأمین مواد ،منابع و کاال خدمات سازگار با محیطزیست و توجه به زنجیره تأمینکنندگان
تسهیل در روابط بینالمللی و همکاری بیندانشگاهی و توسعه مشارکت درونسازمانی و برونسازمانی در زمینه مدیریت سبز
طراحی ،توسعه و کاربرد مدل مصرف بهینه انواع حاملهای انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
تهیه ،تدوین و اتخا رویه ثابت برای خیره و نگهداشت سوابق و مستندات مربو به سیستم مدیریت سبز دانشگاه

شناسایی و تطابق با الزامات قانونی ،مقررات و آییننامههای برونسازمانی مدیریت سبز
همکاری و اتحاد سبز با سایر دانشگاهها و سازمانهای یربط و همسو با مدیریت سبز
اشتراک گزار
ارتباطات و
تعامل با
محیط

عملکرد مدیریت سبز با سایر دانشگاهها و سازمانهای یربط و همسو با مدیریت سبز

تهیه راهنما و دستورالعملهای الزم و اطالعرسانی مناسب با هدف فرهنگسازی مدیریت سبز
برگزاری همایشها ،سمینارها ،جشنوارهها و نشریات علمی برای دستیابی به اهداف مدیریت سبز
راهاندازی درگاه مدیریت سبز برای اعالم عمومی خطمشی ،نتایج بازرسیها و پاسخگویی اجتماعی
حضور پررنگ مدیران سبز دانشگاه در سطح سازمان و جامعه و حف ارتباطات با سازمانهای غیردولتی مردمنهاد
پیوستن به نظام جامعه جهانی سبز جهت همکاری با نهادهای دیگر و جذ ،کمکهای ملی و بینالمللی
تقویت تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی در زمینههای توسعه پایدار و حفافت از محیطزیست
مشارکت فعال و ارائه آموز های حرفهای و شغلی در زمینه مدیریت سبز به سازمانهای محلی و ملی
ارزیابی توان و پتانسیل کارکنان دانشگاه به منظور استقرار مدیریت سبز
تمهید سازوکار الزم برای آموز

منابع انسانی
و امور پرسنلی

و آشنایی آنها با جدیدترین مباحث مدیریت سبز

ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به اهداف سبز توسط کارکنان
نظارت بر عملکرد کارکنان در حوزه مدیریت سبز
عنوانبندی موقعیتهای سازمانی برای مدیریت سبز
رتبهبندی پرسنل با توجه به اهداف سبز
بهکارگیری اصول بهداشت حرفهای HSE
پیاده سازی اصول مدیریت کیفیت جامع برای کارآمدی و اثربخشی منابع در راستای تحقق اهداف مدیریت سبز
توسعه و نوسازی زیرساختهای حملونقل دانشگاه با رویکرد سبز
مدیریت تعمیر و نگهداری دستگاهها و تجهیزات به جای تعویض
توجه به معماری و کیفیت مصالح ،عایقبندی و استفاده از تأسیسات منطبق با رویکردهای سبز

منابع مادی
زیرساختها و
تجهیزات

افزایش مساحت جنگل ،پوشش گیاهی و فضای سبز دانشگاه به منظور تحقق پردیس دانشگاهی سبز
بهینهسازی مصرف آ ،و تصفیه و بازچرخانی آ ،با سیستمهای مناسب
صرفهجویی در مصرف منابع و مواد مصرفی و مصرف بهینه مواد اولیه
توجه به صرفهجویی در مصرف کاغذ در دانشگاه
استفاده از مواد سازگار با محیطزیست در دانشگاه
کاهش تولید پسماند از طریق بهرهگیری از فناوریهای مناسب
تأکید بر تفکیک از مبدأ و بازیافت زباله
استفاده از فناوریهای پاک و سازگار با محیطزیست و حمایت از فناوریهای سبز

فناوری

استقرار سیستم اطالعات مدیریت سبز و راهاندازی بانک اطالعات مصارف و هزینههای انرژی و مواد دانشگاه
استقرار اتوماسیون اداری و گستر

ICT

بازنگری و بازطراحی مدیریت با رویکرد تکنولوژیک
دادهها و
اطالعات
امور آموزشی
(آموز سبز)

مدیریت دانش و اطالعات دانشگاه برای دستیابی به اهداف مدیریت سبز
حمایت از تولید ایده برای حل مسائل زیستمحیطی و مدیریت سبز
ایجاد دسترسی به اطالعات و دادههای مدیریت سبز
تال

به منظور سبزکردن آموز

در سطح دانشگاه و اجرای برنامههای آموزشی و سواد زیستمحیطی

استفاده از رویکرد تدریس و یادگیری اکتشافی ،مشارکتی و تفکر سیستمی در راستای تربیت نیروی انسانی سبز
اجرای برنامه درسی رسمی برای اهداف مدیریت سبز
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تهیه مستندات؛ از جمله نظامنامه ،رو های اجرایوی ،دسوتورالعملهای کواری و سوایر مسوتنداتی کوه میتوانود در راسوتای
رسیدن به اهداف توسعه پایدار در یک سازمان مانند دانشگاه نقش مهمی داشته باشد.
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مؤلفهها

ابعاد
راهاندازی برنامه فرارشتهای و میانرشتهای سبز

برگزاری دورههای آموزشی برنامههای درسی و غیررسمی و فوقبرنامه سبز در جهت اهداف مدیریت سبز
ارزیابی مستمر از دورههای آموزشی و برنامههای درسی سبز دانشگاه
تحقیق و توسعه و پژوهش فرارشتهای و میانرشتهای با رویکرد سبز
راهاندازی مراکز تحقیقاتی برای پژوهش در حوزه توسعه پایدار ،مسائل زیستمحیطی و مدیریت سبز
توجه به اهمیت و نظارت و پاسخگویی دانشگاه به جامعه و ینفعان در زمینه اقدامات مدیریت سبز
نظارت،
ارزشیابی و
پاسخگویی

نظارت و اندازهگیری و پایش فعالیتهای که اثرات زیستمحیطی دارند
شناسایی اقدامات مختلف اصالحی و پیشگیرانه مدیریت سبز
آماده نمودن طر های موازی قابلاجرا برای اصال هرگونه عدمانطباق عملیات مدیریت سبز
اجرای ممیزی داخلی روتین از برنامههای مدیریت سبز توسط خود دانشگاه
انجام ممیزی منظم برنامههای مدیریت سبز دانشگاه توسط شخص ثالث یا دانشگاه دیگر

منبع( :علوی)1396 ،

 -4روش تحقیق

راهکارهای برای رسویدن دانشوگاه بوه رتبوههوای بواالتر

در این مطالعه ابتدا به تبیین شاخصهای رسویدن

دانشگاه سبز پرداخته شده است.

به دانشوگاه سوبز پرداختوه شوده اسوت .در مرحلوه بعود
چکلیستها با توجه به شاخصهای بیوان شوده تودوین

 -5یافتههای تحقیق

گردیوود و بووا توجووه بووه دادههووا و اطالعووات موورتبط بووا

مدل سنجش پایداری

بخشهای مختلف ،معیارهای دانشگاه سبز تکمیول شود.

در این مقاله ،به منظور یکپارچه نمودن معیارهوای

در ادامه ،مدلی نوین تحت عنوان دایوره پایوداری جهوت

دانشگاه سبز براساس معیار گرینمتریک ،ایوده جدیودی

تعیین میزان پایداری به صورت کمّی ارائه گردیده اسوت.

تحت عنوان دایره پایوداری مطور شوده اسوت .در ایون

در این رو  ،مساحت دایرهای به شعاع واحد بوه عنووان

رو  ،فرض بر این است که یک دانشگاه سبز تکاملیافته

دایووره پایووداری کاموول تعریووف موویگووردد و بووا تعریووف

معادله سطح دایرهای به شعاع یک میباشد .این دایوره از

شاخصهای پایداری که هر یک از آنها بین صوفر و یوک

تشکیل تعداد زیوادی معیارهوا کوه هور یوک بوه صوورت

تعریف شده و مساحت چندضلعی نامنظم حاصل نسوبت

شعاعی در این دایره متبلور میگردنود معرفوی مویشوود.

به چندضلعی کامل ،میزان پایداری نسبت به حالت کامل

برای مرال در صورتی که  20معیار انتخا ،شوند دایره به

را مشخص مینماید.

یک  20ضلعی تبدیل خواهد شد .هر چه تعوداد معیارهوا
نظیر :درصد تأمین

بیشتر باشند چندضلعی به دایره کامل نزدیکتور خواهود

انرژی از رو های تجدیدپوذیر ،درصود مودیریت انورژی،

شد .بدین ترتیب میتوان هر یوک از شوعاعهوا را از نظور

درصد میزان فضای سبز واحد ،درصد اسوتفاده مجودد از

پایداری بین صفر در مرکز دایره و یک در شوعاع تنظویم

و

نموود .معیووار پایووداری کاموول در هور شووعاع را موویتوووان

پژوهش در حوزه محیطزیست ،از بخوشهوای مودیریتی

براساس توافق نظر خبرگان تعیین کرد و جایگواه هریوک

یربط دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اخوذ

از معیارها برای دانشگاه سبز را بین صفر تا یک مشوخص

گردید و در مدل اجورا شوده اسوت .در نهایوت بوه ارائوه

نمود .با به هم پیوستن نقا تعیین شده در هور معیوار و

اطالعات مورد نظر در این رو

فاضووال ،،درصوود موودیریت پسووماند و درصوود آموووز

پیوستن خطو بین این معیارها ،چندضولعی بوه دسوت
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خواهد آمد که نسبت مساحت این چندضلعی به مساحت

لذا عدد  ،1از نظر کارشناسی هموان سوهم  20درصودی

ایدهآل کول چندضولعی نشواندهنوده معیوار پایوداری از

خواهد بود؛ به این ترتیب ،نظرات کارشناسی با توجوه بوه

دیدگاه دانشگاه سبز میباشد .شکل  1نشواندهنوده ایون

شرایط جهانی و امکانات ملی تعیین میگردد.

رو

با داشتن مختصوات ( )x,yمربوو بوه رئووس هور

بوده که از رابطه  1میتوان معیوار موذکور را موورد

المان با استفاده از رابطه  ،1محاسبه مساحت هور یوک از

سنجش قرار داد.

 =ATمساحت کل که معادل با میزان پایوداری در

معیارهووا از درصوود اهمیووت بیشووتری برخوووردار باشووند
میتوان با تخصیص ضرایب وزنوی از رابطوه  2بوه اعوداد

هر بخش است.

کمی قابلقبولتر دست یافت .ضوریب موذکور بور اسواس

 =Nتعداد کل المانها

نظرات کارشناسان قابلتعیین میباشد .برای مروال طبوق

 =Wضریب وزنی

مصوبه اتحادیوه اروپوا توا سوال  ،2020کشوورهای عضوو
اتحادیه قرار است تا 20درصد انرژی خود را از رو هوای
تجدیدپذیر تأمین نمایند؛ لذا در حالی که در حال حاضور

) ⋯(𝑎𝑖∗𝑏𝑖+𝑏𝑖∗𝑐𝑖+𝑐𝑖∗𝑑𝑖+

() 1

=At

𝑁

)(a i * b i * w1  b i * ci * w 2  ci * d i * w 3  ...
َ
N

At 

()2

سهم انرژیهای تجدیدپذیر ایران کمتر از  0/01میباشد؛

∑ 𝑤𝑖 =1

.

شکل  -1دایره پایداری
جدول  -2شاخصهای دانشگاه پایدار در یک دانشگاه منتخب (دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات)
شاخص
شاخص مدیریت انرژی در ساختمانهای واحد

توضیح
درصد مساحت ساختمانهای مجهز به  BMSبه کل مساحت زیربنادر مجموعه

شاخص میزان فضای سبز واحد

درصد مساحتی از دانشگاه که پوشش سبز دارد به کل مساحتی که این پتانسیل را دارا میباشد

شاخص استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در واحد

درصد برق تولیدی از انرژیهای نو به کل فرفیت

شاخص استفاده مجدد از فاضال،

درصد بازیافت فاضال ،به کل فاضال ،تولیدی

شاخص مدیریت پسماند

درصد بازیافت پسماند به کل پسماند تولیدی

شاخص آموز

و پژوهش در حوزه محیطزیست

وجود فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط با توسعه پایدار

شواخص  :Aآموار موجوود در واحود علووم و تحقیقووات
گویوووای آن اسوووت کوووه از  322335مترمربوووع زیربناهوووای
سوواختمانهووا در واحوود حوودود  236557مترمربووع آن بووه

سیستم  BMSمجهز میباشد که مطابق با مدل ریاضی ارائوه
شده نسبتی معادل  0/73را نشان میدهد.
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در صووورتیکه براسوواس نظوور خبرگووان ،برخووی از

آنها و در نتیجه مساحت کل سطو امکانپذیر خواهد بود.
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شاخص  :Bوسعت فضای سبز دانشگاه حدود  52هکتوار

شاخص  :D-Eبه ترتیب درصد بازیافوت فاضوال ،و

میباشد .اگر فرض را بر آن بگذاریم که از مساحت مفیود

پسماند را نشان میدهد .در هر دو مورد شایان کر است

حدود  250هکتاری واحد حدود  100هکتار آن را فضای

که وضعیت پایداری دانشگاه معادل صفر مویباشود؛ زیورا

سبز باشد میزان پایداری فعلی برابر با  0/52خواهد بود.

هیچگونه فعالیت مدیریتی در راستای توسعه پایدار بورای

شاخص  :Cاستفاده از مجموعه انورژی تجدیدپوذیر

بهرهبرداری بهتر از آنها صورت نمیگیرد.

کشووور اسووت .در دانشووگاه آزاد اسووالمی واحوود علوووم و

معیار آموز

و پژوهش و توجه ویژه به این معیار در

تحقیقات رقم کلی فرفیت برق مصرفی در پیک مصورف

واحد علوم و تحقیقات به ویژه در دانشکده محیطزیست

حدود  15 MWاست .درصد مصرف واحد نسبت به کول

و انرژی میتوان وضعیت کامال پایداری را برای این معیار

فرفیووت تجدیدپووذیر در کشووور  0/0015موویباشوود .از

و شاخصها ی مربو به آن لحاظ نمود و عدد یک را به

آنجووایی کووه در واحوود حوودود  10 KWبوورق تولیوودی از

عنوان شرایط پایدار به آن اختصاص داد.

انرژیهای خورشید میباشد نسوبت میوزان پایوداری بوه

0.22

)(0.73∗0.52+0.52∗0.45+0.45∗0+0∗0+0∗1+1∗0.73
=
6

دست آمده ،برابر با  0/45است.

شکل  -2دایره پایداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

عدد محاسبه شوده فووق ،بیوانگر شورایط پایوداری
نسبتا کم مویباشود اموا بوا مقایسوه فعالیوتهوای دیگور

شرایط مطلو ،نیواز بوه انجوام فعالیوتهوای پژوهشوی و
اجرایی گستردهتری میباشد.

دانشگاههای مطر ایران برای شاخصهوای عنووان شوده
میتوان نتیجه گرفت کوه واحود علووم و تحقیقوات بوین

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

سالهای  1393تا  1396فعالیتهوای بسویار مربتوی در

در این پژوهش با بررسی تجار ،جهوانی و ادبیوات

راستای توسعه پایدار و حفو محویطزیسوت هومسوو بوا

موجود ،شواخصهای اصولی و فرعوی بوه عنووان ابعواد و

اهداف کالن دانشگاههای پایدار یا سبز انجوام داده اسوت.

مؤلفههای جدید برای مدیریت سبز دانشگاه مورد اجمواع

چنانچه در ارزیابی گرین متریک در زموره  280دانشوگاه

قرار گرفت .این ابعاد و مؤلفههای مدیریت سبز برای یوک

برتر جهان قرار گرفته اسوت .اگرچوه جهوت رسویدن بوه

ساختار دانشگاهی هستند که با توجه به ساختار حاکم بر
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در ایران هنوز کمتر از یک درصد از کل مصرف انرژی در

شاخص  :Fبا توجه به پنج شاخص مطر مربو به
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دانشگاهها ،این مؤلفهها دستهبندی شدند تا برنامهریزی و

 تهیه بانک اطالعاتی از اسواتید یربوط بوا ایون

اجرای آن در ساختار سازمانی حواکم بور دانشوگاههوا بوه

موضوع و ایجاد یک دفتر هماهنگکننده در وزارت علوم،

تغییرات کمتری نیاز است.

تحقیقات و فناوری یوا سوازمان حفافوت محویطزیسوت

تعیووین میووزان پایووداری هوور یووک از شوواخصهای
پایداری مشخص گردید کوه پایوداری نسوبت بوه حالوت
است در شرایطی که این دانشگاه در زموره دانشوگاههوای
سبز قرار داده شده اما هنوز فاصله زیادی توا رسویدن بوه
حالت قابلقبول وجود دارد ،اما این رو

این امکان را به

وجود میآورد که بتوان شاخصهای مورد بحث را به طور
مستمر ،پایش کرد و در خصووص ارتقوای هور یوک از آنهوا،
گامهای الزم برداشته شود.
در زمینه مدیریت سبز دانشگاههوا بایود بیشوتر بوه
ابعاد و مؤلفههای توجه کرد کوه بحوث مصوارف انورژی و
مواد را در دانشگاه کاهش داده ،از تخریب محویطزیسوت
در اثر فعالیتهای دانشگاه جلووگیری شوده و نسوبت بوه
ارتقای مؤلفههای زیستمحیطی دانشوگاه اهتموام جودی
دارند .در مرحله بعد ،دانشگاه باید در زمینه مأموریتها و
رسووالتهووای اتووی خووود در خصوووص فرهنووگسووازی

 حمایووت از تأسوویس رشووتههووای دانشووگاهی
میانرشتهای و ترغیوب اسوتادان دانشوگاه بوه طراحوی و
سوواماندهی برنامووههووای آموزشووی و پژوهشووی براسوواس
رویکردهای میانرشتهای در زمینه توسعه پایدار
 حمایت از پروژههای تحقیقاتی مرتبط با توسوعه
پایدار و ایجاد زمینه مناسب برای تشویق محققان
 ارزیابی ساالنه وضعیت پایداری دانشگاه براساس
مدلهای موجود
 برگووزاری همووایشهووای علمووی و تخصصووی در
خصوص توسعه پایدار برای آگاهیبخشی به عموم جامعه
 ایجاد مجله /فصولنامه علموی -پژوهشوی بورای
انتشار نتایج تحقیقات مرتبط با توسعه پایدار
 شناسایی مؤلفههای جدید تأثیرگوذار بور ایجواد
دانشگاه پایدار
 طراحی و،سوایت مخصووص دانشوگاه سوبز بوا
استفاده از رو

ارائه شده.

زیستمحیطی و توسعه پایدار ،تربیت انسانی سوبزاندیش
و پایدار و انجام پژوهشهای متناسب بوا نیازهوای حووزه

تقوی ،لعبت؛ فورزامفور ،نیموا .)1394( .معرفوی شواخصهوا و

محیطزیست و مدیریت سبز اقدام نماید.
بدین ترتیوب پیشونهاد میشوود کوه رو
جایگزین رو

 -7منابع

حاضور

گرینمتریک (که توسط کشور مالزی ارائه

شده) گردیده و ارزیابی سوالیانه دانشوگاههوای کشوور در
خصوص معیارهای دانشگاه سوبز از ایون طریوق صوورت
گرفته و نتایج آن اعالم گردد .این امر ضومن آگواهسوازی
جوامووع دانشووگاهی ،باعووث ترغیووب مسووئولین یربووط

مدلهای دانشگاه سبز .بیستویکموین هموایش ملوی-
منطقهای انجمن متخصصان محیطزیست ایران ،تهران.
جهانبخش ،حیدر؛ کریمبیگی ،کانیا؛ کریموی ،نارسویس؛ کلیوایی،

مهیار .)1395( .شناسایی مؤلفههای بوام سوبز در دانشوگاهها
برای تعیین الگوی معماری دانشگاه سبز .اولین هموایش
ملی دانشگاه سبز ،بوشهر ،دانشگاه خلیج فارس.
راد ،سیدابراهیم؛ فقیهی ،علیرضا؛ نواطقی ،فوائزه؛ معینویکیوا،

دانشووگاههووا بووه منظووور ارتقووای میووزان پایووداری سووبز

مهدی .)1396( .طراحی مدل دانشگاه پایدار مبتنی بور

دانشگاههای تحت مدیریت خود میشود .همچنین از نظر

مطالعوات صوورت گرفتوه در ایوران .نشوریه مودیریت در

اجرایی و تشکیالتی پیشنهادهای یل ارائه میگردد:

دانشگاه اسالمی.126-193 ،)2(6 ،

 دفتری در وزارت علوم ،تحقیقوات و فنواوری یوا

سیدعلوی ،سید محمد .)1396( .ارائه الگویی برای بهکارگیری

سازمان حفافت از محیطزیست تشوکیل توا بوه فعالیوت

مدیریت سبز در دانشگاههای دولتی تهوران .پایوانناموه

دانشگاهها در راستای توسعه سبز کمک کند.

دکتری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه.
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ایدهآل در دانشگاه مورد بحث 22 ،درصد میباشد .بدیهی

میتواند مفید و مؤثر باشد.
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