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Abstract : 

Purpose: The purpose of this research is to identify the components of the Green 

University in the context of the fifth generation university paradigm. 

Methodology: Qualitative research method is a hybrid type. The statistical community 

includes articles related to the topic that were published in SID, Science Direct, Irandoc, 

PubMed, Iranmedex, Google scholar databases. And the sampling method was purposeful, 

based on predetermined criteria, suitable articles that were published in both English and 

Farsi languages in the field of the components of Nesl-5th University and Sabez 

University were selected and the content of the articles was selected. They were carefully 

studied and analyzed, and a total of 37 articles were identified, of which 8 articles were 

used in the final analysis. The data collection tool is the STROBE checklist. Data analysis 

was done using thematic analysis. First, basic concepts were extracted and then basic 

concepts, first-level and second-level concepts were extracted. 

Findings: Based on the data analysis, 210 concepts were extracted, and these concepts 

were categorized into 57 categories and finally 6 main categories, which include 

university governance, culture of fifth generation organizations, three pillars of 

sustainability, green education, green research. and the relationship between the university 

and the society, was extracted as a model for the configuration of the green university. 

Conclusions and suggestions: The paradigm of the fifth generation university can be a 

suitable platform for the reconfiguration of the green university. The fifth generation 

university has a local environment in which it is possible to provide opportunities for 

green innovations and, consequently, a green university. Green University is a way for the 

university to be responsive to the society and shows the social responsibility of the 

university for sustainable development. 

Originality and innovation: a new reading of the Green University in the paradigm of 

the fifth generation of the university 
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 چکیده : 

 نشگاه سبز در بستر پارادایم  نسل پنجم دانشگاه است .   هش  شناسایی مولفه  های  دااین پژو : هدف  هدف

روش پژوهش کیفی از نوع فراترکیب است .  جامعه اماری شامل  مقاالت مرتبط با موضوع است     روش شناسی : 

 SID, Science Direct, Irandoc, PubMed,Iranmedex, Googleهای اطالعاتی پایگاهکه در  
scholar       های از پیش تعیینکه براساس مالکروش نمونه گیری به صورت هدفمند  بود  منتشر  شده بود. و

سبز منتشر پنجم و دانشگاههای دانشگاه نسلمولفه زمینه شده ، مقاالت مناسبی که به دو زبان انگلیسی و فارسی در
یی شد که در تحلیل  مقاله شناسا  37که در کل    حلیل شدنددقت مطالعه و تبودند انتخاب و محتوای مقاالت بهشده

تجزیه و تحلیل  است.     STROBEمقاله  مورد استفاده قرار گرفت .   ابزار گرد اوری داده ها چک لیست    ۸نهایی  
هیم سطح  پایه استخراج و بعد با ستنز مفاهیم پایه،  مفاگردید. ابتدا مضامینمضمون  انجام استفاده از  تحلیل  باها  داد

 ردید.  دوم استخراج گاول و سطح 

دسته مقوله بندی شدند   57مفهوم استخراج گردید که این مفاهیم  در قالب   ۲۱0:بر اساس تحلیل داده ها  یافته ها

مقوله های اصلی که شامل ،حکمرانی دانشگاه ، فرهنگ سازمان های نسل پنجم ، سه رکن پایداری    ۶و در نهایت  
  ، آموزش سبز  با جام،  ارتباط دانشگاه  و  دانشگاه سبز پژوهش سبز  بندی  پیکر  برای  الگویی  به عنوان   ، بودند  عه  

 استخراج شد .  

:  پارادایم نسل پنجم دانشگاه میتواند بستری مناسب برای پیکربندی مجدد دانشگاه    نتیجه گیری و پیشنهادات

های  نوآوریکه در آن  میتوان فرصت هایی برای    سبز داشته باشد. دانشگاه نسل پنجم در خود  زیست بومی دارد 
و  است  جامعه  به  دانشگاه  بودن  پاسخگو  برای  مسیری  دانشگاه سبز  کند.  فراهم  را  دانشگاه سبز  آن  تبع  وبه  سبز 

 مسئولیت اجتماعی دانشگاه را برای توسعه پایدار نشان میدهد.  

 یم نسل پنجم دانشگاه  :  خوانش جدیدی از دانشگاه سبز در  پارادا اصالت و نواوری

 

 ا:کلیدواژه ه

دانشگاه نسل پنجم،دانشگاه سبز،  
 مارپیچ پنجم، توسعه پایدار 
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Extended abstract: 

Introduction: Universities should be responsible for the development of the country in which 

they operate. They should provide solutions through multi-stakeholder collaborations and 

develop tools and models to solve social problems. While the proposed green universities enable 

the production of green knowledge and innovation in their main process, higher education 

institutions are one of the main factors in achieving environmental sustainability both inside the 

academic environment and outside it in large communities. Accordingly, universities' knowledge 

and innovation generated by non-linear innovation models are critical because of the cascading 

effects on the entire education system, including secondary, primary and preschool levels. In this 

regard, it is necessary to reconfigure the traditional knowledge and innovation processes of 

universities to implement the non-linear five-helix innovation model. However, the 

transformation of economies is so complex that it requires the production and dissemination of 

multifaceted knowledge. Hence, the five-helix model as a fluid and heterogeneous innovation 

network is the superior strategy for knowledge creation and innovation in the direction of 

sustainable green knowledge development. But what is important in this regard is the 

reconfiguration of the university governance system to enable universities to produce green 

knowledge and innovation in a non-linear model of innovation, among which Mode 3 and the 

Five Helix are superior common and non-linear ways to Production of knowledge and innovation 

are green. Therefore, this research is designed with the aim of introducing the fifth generation 

university as a model for a green university. 

Methods :This study is of a qualitative type and with a research synthesis approach, which was 

conducted with the content analysis method and with the help of meta-composition. As a result, 

firstly, with the analyzes conducted in the field of the Fifth Generation University and the Green 

University, coding and classification of the information obtained from the researches, and the 

models and theoretical bases in this field, the main categories and themes were extracted. In 

order to examine the background of previous researches and to combine the results of previous 

researches in the field of the components of the fifth generation university and the green 

university, to search in both Persian and English languages and from the keywords: green 

university, pentagonal spiral model and fifth generation university in Persian sources and The 

keywords Fifth Generation University, Greening Universities, Quintuple Helix Model were used 

in SID, Science Direct, Irandoc, PubMed, Iranmedex, Google scholar databases with all possible 

combinations in English sources. Based on pre-determined criteria and using Strobe checklist, 

suitable articles published in both English and Farsi languages on the components of the fifth 

generation university and Sabz University were selected and the content of the articles were 

carefully studied and analyzed. No time limit was considered for the search so that all related 

articles published until September 21, 2022 were retrieved. 

Findings: The results showed that all the studies in this field were done after 2020. This 

indicates that this issue is one of the emerging challenges in the field of higher education, which 

has recently attracted the attention of researchers in the field of higher education. Also, out of the 

37 studied studies, only 8 studies dealt with the components related to the research question, and 

by thematic analysis of the studies and the synthesis of the articles, 210 concepts or free codes 
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were extracted and these concepts were co-coded in the form of 52 concepts. In the end, the 

related concepts were extracted under 6 final concepts including: 1- University governance, 2- 

Organizational culture, 3- The three elements of sustainability, 4- Green education, 5- Green 

research, and community communication in the form of selective coding. 

Conclusion: It seems that according to the discussed topics, it can be expected that these six 

scientific concepts can exist together as an advanced knowledge-based university, evolve 

together, and have joint cooperation. be and compete with other spirals of the fifth generation 

university and be a model for the configuration of the green university management system. 
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 : مقدمه

سال  د ملل،  ۲0۱5ر  سازمان  برای سال    ۱7، همه کشورهای عضو  پایدار  توسعه  کار  دستور  به عنوان  را  این    ۲030هدف  کردند.  تصویب 
  اهداف با هدف ریشه کنی فقر، گرسنگی، حمایت از حقوق بشر، برابری جنسیتی، آموزش کیفی، استفاده پایدار از طبیعت، توسعه شهرهای پایدار

ی رشد اقتصادی پایدار تصویب شد. از دیدگاه علمی، بررسی کلیت ارتباطات و تعامالتی که بین ذینفعان در تولید دانش، انتقال  ر و ارتقاو تاب آو
چنین تغییری نه تنها پایداری  زیرا  (.  Kholiavko et al, 2021و تجاری سازی نوآوری در اقتصاد واقعی به وجود می آید، مهم است )

توسع و  اجتماعیبلندمدت  می  ه  تضمین  زندگی  شرایط  بهبود  با  بهرهرا  و  نوآوری  به  نیاز  بلکه  یافتن  کند،  سمت  به  را  دانش  از  بیشتر  برداری 

و ابتکار یونسکو    "سازمان ملل  ۲030در دستور کار    "(. اخیراً  (.  Ketikidis et al, 2016)دهدفرد برای رشد سوق می های منحصربهحلراه
تاکید کرده اند.   "اهداف توسعه پایدار"نقش محوری دانشگاه ها در ساختن جامعه ای پایدارتر و در دستیابی به    بر  "ایدارآموزش برای توسعه پ"
(Marques et al., 2019  .)اقتصادی و محیطی حاکم است. بنابراین، ساختار  -این مواضع نشان میدهد که پایداری در یک رابطه اجتماعی

ها امکان تولید دانش سبز و نوآوری را تا سطح وسیع ترین سیستم دانش  فراهم کنند) ظیم شود که دانشگاهونه ای تن مرسوم دانشگاه ها باید به گ
Liyanage and Netswera, 2022دانشگاه توسعه،  برای  جدید  پارادایم  این  در  تحول  (.  ایجاد  به  قادر  اصلی  ذینفعان  عنوان   به  ها 

ابزار  توانند  آنها می  برای توسعه    های کلیدیاجتماعی هستند.  باید  باشند. به همین خاطر است که، دانشگاه ها  رهبری فکر اجتماعی و تحول 
های در های چند جانبه ارائه دهند و ابزارها و مدلهایی را از طریق همکاریکشوری که در آن فعالیت می کنند پاسخگو باشند. آنها باید راه حل

(.  از این رو  دانشگاه سبز می تواند خوانشی  Shanmuganathan,at al, 2012)ند   ایجاد کن  حال توسعه را برای حل مسائل اجتماعی
  جدید برای پاسخگویی به چالش های پیش رو باشد.  حامیان دانشگاه سبز بر این باور هستند که دانشگاه سبز ، شهری سبز و در نهایت کشور و 

(. دانشگاه سبز باید سازگار با محیط و عاری از فعالیت های مخرب   Petratos & Damaskou, 2015جهانی سبز را به ارمغان می آورد )
   .چرخه های طبیعی باشد.  یکی از اهداف دانشگاه سبز تقویت آموزش و پژوهش با تاکید بر أصول حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار است

ه نیازمند پاسخگویی افراد، سازمان ها و دولت ها در  اجه است کجامعه کنونی با مشکالت متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مو
واقعیت    تمامی سطوح است، نیاز روزافزون به جامعه ای پایدارتر، بخش آموزش عالی را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. این به ویژه به دلیل این

ج اقتصاد،  بر  توجهی  قابل  تأثیر  امروزی  های  دانشگاه  از  بسیاری  که  محاست  و  به  امعه  شبیه  جمعیت  و  اندازه  نظر  از  زیرا  دارند،  زیست  یط 

عالوه بر این، دانشگاه ها تصمیم گیرندگان فعلی و آینده را آموزش می دهند و از این    (.Ávila et al., 2017هستند)  "شهرهای کوچک"

ویر، بخش آموزش عالی باید به  در این تص (.Godemann et al., 2014عمل می کنند) "شکل دهنده ارزش های جامعه"طریق به عنوان 
محیط   و  جامعه  اقتصاد،  بر  خود  های  فعالیت  منفی  اثرات  کاهش  با  سو  یک  از  دهد:  ارتقا  را  جامعه  عمیق  پایدار  توسعه  مختلف  طریق  دو 

 ,.Stough et al)شی(، از سوی دیگر با اجرا و تقویت شیوه های پایدار در برنامه های درسی و پژوهLeal Filho et al., 2019زیست)

در بعد آموزش در برخی از مطالعات تأکید شده است که آموزش عالی مسئول آموزش نسلهای آینده )رهبران و سیاستگذاران( برای    (.2018
است) اجتماعی  و  محیطی  زیست  مسائل  از  دانشجویان  کردن  و    ( Dagiliūtė, Minelgaitė & Liobikienė,2018آگاهی  سبز 

د کاهش اثرهای زیست محیطی در تصمیمات و فعالیتهای دانشگاه و افزایش آگاهی محیط زیست در جامعه انسانی  لی، فراینمؤسسات آموزش عا
 ,Adams, Martin& Boomدانشگاه یا دانشکده است. فعالیتهای دانشگاه سبز در جهت پایداری بر پایه تحول فرهنگ سازمانی است)

به   .( 2018 دام دانشگاهها  به  نهمنظور حرکت  باشند)   نه سبز  داشته  پایدار  نگاه  تحقیق هم  و  آموزش  باید در  بلکه   ,Tanتنها در عملیات، 

Chen, Shi & Wang, 2014 .) 
سازی و ایجاد مشترک دانش سبز و نوآوری را به طور مؤثر و کارآمد با اند، همکاری، زمینههایی که برای توسعه پایدار طراحی شده دانشگاه

پنجم دارای این پتانسیل  (. دانشگاه نسلGareth k, 2011)سازند.  پذیر میر نسل پنجم دانشگاه ها  امکانید دانش دهمه پنج مارپیچ تول
عنوان یک چهارچوب تحلیلی برای توسعة پایدار و اکولوژی اجتماعی، نقش ایفا نماید و این کار را با ایجاد ارتباط مفهومی دانش و است که به

د. در دانشگاه نسل پنجم به محیط زیست طبیعی،  نوآوری و تولید به دانش اکولوژی اجتماعی توجه خاص نجام میدهنوآوری با محیط زیست ا
به محیط زیست طبیعی،که محیط جوالن  دانشگاه نسل پنجم بطور    (.Carayannis EG, Campbell DFG,2019می شود) خاص 

زیست و اکولوژی، به  پردازد. زیرا در محیط توسعة آینده، حساسیت به محیطیمیباشد، معنوان سرمایة اجتماعی آن  اقتصاد دانش بنیان و انسان به
ای که حساس به محیط زیست و شرایط  های کلیدی در تولید دانش و نوآوری خواهند بود. از این رو، اینکه چگونه دانش و نوآوریعنوان پیشران

و توسعة اقتصادی نقش ایفا نماید، بسیاری از پرسشها را برانگیخته است    شد اقتصاداکولوژیک است میتواند در چرخة موفقیت های اقتصادی، ر



 

 شناسایی مولفه های دانشگاه سبز در بستر پارادایم دانشگاه نسل پنجم 58

 

 فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی دو

Journal Educational Planning Studies 

 

   53-75ست و یکم ، صفحات  بیره دوره یازدهم ، شما

 

باشد. این نوع دانشگاهها، محیط طبیعی جامعه و اقتصاد پنجم میکه پاسخ به این پرسشها و تدوین استراتژیهای مناسب، از وظایف دانشگاه نسل
همین  نمایند و بهبنیان تعریف میز این طریق فرصتهایی را برای اقتصاد دانشکنند و اعنوان پیشرانهای تولید دانش و نوآوری قلمداد میرا به

بوم شناختی را به عنوان چالش عمده برای نقشة راه توسعة آینده   –این گذار اجتماعی    2009است که کمیسیون اروپایی در سال  منظور بوده
همتا را برای دانشگاههای نسل پنجم فراهم اقلیمی مربوطه، فرصتی بیتغییرات    مطرح نموده است. در همین راستا، موضوع گرم شدن زمین و 

میآورده آنها  که  بهاند  چالشها  این  با  رویارویی  برای  را  خود  در  نهفته  پتانسیلهای  اندازند)توانند   ,Carayannis, E.G, Barthکار 

T.D,Campbell, D.F, 2012 .) 

اول: دانشگاه / دانشگاه ها دانشگاه ها )موسسات آموزش عالی( علوم و  که شامل  مارپیج   کیل شده،  نسل پنجم دانشگاه  از پنج مارپیچ تش 
مارپیچ دوم: صنعت / تجارت همچنین: اقتصاد خالقیت و صنایع خالق.  مارپیچ سوم: ایالت / دولت مارپیچ چهارم: مردم رسانه محور و -هنر.

ها و وری مبتنی بر هنر و فرهنگ نوآوری، دانش فرهنگ و فرهنگ دانش، ارزش فرهنگ نوآفرهنگ محور. جامعه مدنی؛ هنر، پژوهش هنری و  
های علوم و هنرها   های نوآوری چندسطحی با دانشگاههای هنر و هنر، سیستمها، دانشگاهگرایی و خالقیت، رسانه های زندگی، چندفرهنگسبک

اکولوژیکی ،  -طبیعت، گذار اجتماعی-شناسی اجتماعی، تعامالت جامعهتصاد بوم  و مارپیچ پنجم: محیط طبیعی، محیط های طبیعی جامعه و اق
هدف دانشگاه نسل پنجم آن است که محیط طبیعی  را به شکل یک زیر سامانه جدید برای مدلهای دانش و نوآوری وارد کند به  است.  بنابراین  

و هم اساسی  طبیعت، یک جزء  که  ای  نوآورگونه  و  دانش  برای خلق  شود  ارز  مدل  (.Carayannis, Campbell, 2019)ی  رو،  این  از 
پایدار  دانش سبز  توسعه  نوآوری در جهت  و  دانش  ایجاد  برای  برتر  استراتژی  ناهمگن،  و  نوآوری سیال  به عنوان یک شبکه  گانه  پنج  مارپیچ 

 . (Liyanage et al, 2021است)
 بر  و  برود  نشانه  را  وی  تمدن  تواند  می  زمین  شدن  گرم  مسئلة  و  است  رو  روبه  فراوانی  محیطی  زیست  مسائل  با  امروزه  انسان  که  آنجا  از 

 که  یابد  می  چندان  دو  اهمیت  جا آن  از  موضوع  واین  است  شده  داده نشان  توجه  زیست  محیط  به  پسامدرن،  رهیافتی در  گذارد،  اثر  انسان  بقاء 

 محیط  رو،  این  از  .باشد نمی  امکان پذیر یط زیست، مح با  ن ساان کنش  هم  بر  گرفتن  نظر   در    بدون  فرهنگی،  و  اقتصادی  رشد  است  شده  آشکار 

است. و  نظام آموزش عالی نقش حیاتی در توجه به این مسئله دارد بنابراین مهم است که دانشگاهها برای   اهمیت  حائز  بسیار  ،   جامعه طبیعی 
لذا این پژوهش بر آن است که درفضای پارادایمی   ه باشند . توسعه پایدار در بستر نسل پنجم دانشگاهی  پیکر بندی جدیدی از دانشگاه سبز داشت

 نسل پنجم  دانشگاهها  مولفه های دانشگاه سبز را شناسایی نماید.   
  

 روش شناسی : 

و از نظر ماهیت کیفی  از  نوع روش سنتز پژوهی   است . جامعه آماری کلیه مقاالت  فارسی و   کاربردی از لحاظ هدف ،  حاضر  پژوهش 
است .     SID, Science Direct, Irandoc, PubMed,Iranmedex, Google scholarهای اطالعاتی هدر پایگا  انگلیسی

نشان داده شده است، بر أساس فرایند نمونه گیری      ۱روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده است که فرایند انتخاب مقاالت در نمودار شماره  
ید واژه دانشگاه سبز و هم دانشگاه نسل پنجم را با هم داشتند در تحلیل نهایی انتخاب شدند .   که هم کل  مقاله  ۸مقاله شناسایی و در نهایت    37

در خصوص تعداد نمونه ها در روش  سنتز پژوهشی موضوعی که مهم است غنای  منابع  است که هرچقدر مقاالت داده های بیشتری داشته  
. همچنین از آنجاییکه روش فراترکیب یک  ( Sandelowski and Barroso,2006)  نیاز است   باشد به تعداد کمتری  مقاله  به عنوان نمونه 

 ا و رویکرد های روش کیفی تبعیت میکند .  و حجم نمونه از فرایند ه روش کیفی است در خصوص نمونه گیری 
 مضمون استفاده شد .  بود برای تجزیه و تحلیل داده ها  از روش تحلیل   STROBEابزار گرد آوری داده ها چک لیست  
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 : فرآیند بررسی وانتخاب مقاالت۱نمودار 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 این پژوهش بر أساس مراحل زیر بوده است : مراحل انجام سنتز پژوهشی در

 
دانشگاهی مولفه های دانشگاه سبز شناسایی  : در این مطالعه سوال اساسی این بود که در پارادایم نسل پنجم  پژوهش پرسش  تنظیم -1

 شوند. 
 

وارد شـده بـه مطالعه مرتبط: جهت جستجو از دو زبـان فارسی و انگلیسی استفاده شد در انتخاب مقـاالت   اسناد گزینش  و  جستجو -2
فارســی و از کلمــات از    نظـام مند کنونی، از کلمات کلیدی: دانشگاه سبز، مدل مارپیچ پنج گانه و دانشگاه نسل پنجم در منابــع

کلیدی   Fifth Generation University, Greening Universities, Quintuple Helixکلمات 

Model  های اطالعاتی پایگاه  درSID, Science Direct, Irandoc, PubMed,Iranmedex, Google 

scholar   با همـه ترکیبات احتمالی در منابـع انگلیسـی اسـتفاده شـد. 

(n=37) Sid,Science Direct, Irandoc, PubMed,Iranmedex, Google 

scholar 

 ) =34n)مقاالت باقیمانده مرحله اول  

 نتیجه تکراری   بدلیلحذف  مقاله  3

 

 ) =15n)  دوممقاالت باقیمانده مرحله  

غیر مرتبط بودن با    به دلیل  حذفمقاله  19

 هدف پژوهش 

 ) =9n)  سوممقاالت باقیمانده مرحله  

 تطابق با معیار خروج   بدلیلحذف  مقاله  6

 

 ) =8n)  مقاالت باقیمانده نهایی

 مقاله حذف بدلیل عدم دسترسی به متن مقاله 1
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د آوری داده ها :در این  بخش بر اساس متن داده هایی که در دسترس بود و هدف پژوهش ، ساختار تحلیلی متون بر اساس  رگ - -3

موضوع،   ۱۸موضوع کلی است. از این تعداد،    ۲۲حاوی   STROBE د. چک لیستمطالعات انتخاب شدنSTROBE چک لیست
دارد و انـواع مطالعـات کـاربرد  برای همه  و  است  با توجـ  4  عمومی  دارد.  نوع مطالعه  به  است که بستگی  بـه  مـورد، اختصاصی  ه 

  ۲۲ه برای بررسی دقیقتر، از همه  حـاوی نکـات متعـددی است، در این مطالع STROBE مورد چک لیست  ۲۲اینکـه هر یک از  

توجـه   اهمیـت هـر قسـمت بـا  امتیازدهـی بـر اسـاس  (.Cuschieri, 2019)موضـوع در ارزیابی مقاالت مورداستفاده قرار گرفت

معیار    .در نظر گرفته شد   ۲0بــود و حداقــل امتیاز قابـل قبول    30بـه مطالعـه حاضـر انجـام شـد. امتیـاز نهایـی چــک لیست  

به مطالعه شامل  از مطالعـ :ورود  بود. معیارهـای خـروج  نیـز انجام مطالعه مقطعی و عدم گزارش نتایج تکراری در سایر مقاالت  ه 
مقاالتی کـه بــر روی ســایر مدل های کسـب نمـوده بودنـد و    ۲0شـامل مطالعاتـی بـود کـه پـس از ارزیابـی امتیـاز کمتـر از  

 شــده بودنــد، از مطالعـه خـارج گردیدنـد. مارپیچ انجــام 

ن  ابتدا مضامین پایه مشخص گردید. سپس با در  استخراج داده ها و ترکیب کیفی آنها :  در این مرحله  بر أساس روش تحلیل مضمو -4
تقلیل ک ترکیب  قاعده   گرفتن  درنظر  و  گردید  تبدیل  اول   دهنده سطح  سازمان  به  مضامین   پایه  دل    ردن، مضامین  از   نهایت 

 مضامین سازمان دهنده سطح اول مضامین نهایی  استخراج گردید.  

 

 یافته های پژوهش: 

سی به صورت کیفی انجام شده بودند. از میان مقاالتی که از مطالعه خارج شدند ، نوزده اد که اکثر مقاالت مورد بررنتایج این مطالعه نشـــان د

-طالعه به دلیل عدم دسترسی به متن کامل، سه مقاله بدلیل نتیجه تکراری بودن و شش مطالعه به جنبهبودن، یک م  غیر مرتبطمقاله به دلیل  

ضوعات مختلف مانند اب و هوایی و...  را بررسی کرده بودند که مطابق با اهداف مطالعه حاضـرنبودند. در نتیجه،  هایی از مارپیچ پنجم در مو

 .ند، از مطالعه کنار گذاشته شدند و وارد فرآیند بررسی نشدند مطالعه بود که فاقد معیارهای ورود بههمه مطالعاتی 

انجام شده   میالدی   ۲0۲0ی شمسی وهجر  ۱399در زمینه دانشگاه نسل پنجم بعد از سال    بررسی نتایج نشان داد که تمام مطالعات انجام شده

های دانشگاه نسل پنجم و عوامل مؤثر بر آن یکی از چالشهای  با مولفه  بودند. این امربیانگر این است که آگاهی از وضعیت دانشگاه سبز مرتبط

   .توجه جدی پژوهشگران حوزه آموزش عالی قرار گرفته است عالی است که اخیراً بیشتر مورد نوظهور در حوزه آموزش

های مرتبط با آنها نشگاه سبز و مولفهاز مجموع مطالعات مورد بررسی، تنها هشت مطالعه به بررسی اختصاصی موضوع دانشگاه نسل پنجم، دا 

بودند. درجدول شماره یک خالصه نمایش میدهدپرداخته  را  انتخاب شده  این مطالعات  از  مقاله،  ای  مانند عنوان  که شامل مشخصات مقاالت، 

 شده،  و کدگذاری  گردآوری  اطالعات  مجموع  از  مقاله ها،  تحلیل  از  نویسنده اول، سال انتشار، روش شناسی و نتایج کلی مطالعه است. پس 

 .گرفتند  جای  اصلی  مفهوم  یک  در  هم  به  نزدیک  مفاهیم
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 گاه نسل پنجمط با مارپیچ پنجگانه و دانش.یافته های پژوهش های مرتب :۱جدول شماره

 نویسنده  عنوان مقاله  ردیف 
روش 

 شناسی 
 مضامین پایه 

مضامین سازمان دهنده 

 سطح اول 

مضامین سازمانده  

 سطح دوم

1 

نسل  دانشگاه 

پایة   بر  پنجم: 

مارپیچ   مدل 

پنجگانة  

و  کارایانیس 

 کمبل

 نبی پور،

۱399 
 مروری

نوآورانه،   سازمانی،  سازمانی تنوع

هایس سازماندهی،  ازمان  نوپدید، 

های سازمان سازمان   حمایت واحد، 

ای،درون کنندة سازمان،   حرفه 

اقتصاد فناوریهای مارپیچ  سبز،   سبز، 

 خطی، مدل پنجگانه، غیرخطی، مدل

مد   خطی زیست،    3نوآوری،  بوم 

پایداری   پایداری اکولوژیک، 

مردم،   پایة بر محیطی،فرهنگ  عموم 

 ملّی،  ، لی مح فرهنگ، سطح  و فناوری

نسل پنجم دانشگاه، منطقه ای، مردم   

دانش دانش،   و عملی ساالری 

پاسخگویی کاربردی اجتماعی،   سبز،  

، مدیریت دانش،   تحقیقات غیر خطی 

 اجتماعی، دموکراسی دانش پایداری 

سبز،   مقررات  سبز،  قوانین 

های  های سبز، رویهسیاست

سبز،   فرآیندهای  سبز، 

رهبری    ، سبز  استراتژی 

ساختار  رسبز،  و  ویکرد 

مدیریت دانشگاهی، ارزیابی  

پاسخگویی،  مشروعیت    و 

و   سبز  دانش  تولید  برای 

مد   با  مارپیچ  3نوآوری   ،

 پنجگانه 

 دانشجویان نسل پنجم  

   وم دانشگاهزیست ب

 حکمرانی دانشگاه  

2 

الگوی  

هم  مفهومی 

ارزش  آفرینی 

با  دانشگاهی 

بر   تأکید 

دانشگاههای  

و  چهارم  نسل 

با   پنجم 

از  استف اده 

رویکرد 

و  متاسنتز 

 دلفی فازی

و   هرندی 

 همکاران،

۱400 

توصیفی،  

متاسنتز، 

 دلفی فازی

سازمانی،   ساختار  سازمانی،  فرهنگ 

مهارت آفرین،   ارزش  های دانشگاه 

ارزش   فرهنگسازی، پژوهش محوری، 

توسعه   فرهنگی،  توسعه  عقالیی، 

فرهنگ   مهارتهای  زیست،  محیط 

ارزش   ذینفعان،  مشارکت  سازی، 

فرهنگ  مش مشارکتی،  رفتار  ترک، 

برنامه   سبز،  های  فرایند  مشارکتی، 

های آموزشی سبز، پایداری اجتماعی،  

ارزی سازماندهی،  های  و  مهارت  ابی 

اج مسائل  ساختار  پاسخگویی،  تماعی، 

افرینی   هم  دانشگاهی،  مدیریت 

تغییرات   ارزش،  خلق  ارزش، 

سازمانهای   -اقتصادی اجتماعی، 

 شگاه دانش محور، نسل پنجم دان

رفتار ارزش  ، باورهای  و  ها 

فرهنگ    ، سازمان  افراد 

مفروضات،    ، مشارکتی 

آیین   مصنوعات،  هنجارها، 

های   کلیشه  نمادها،  ها، 

قهرمان  ، ان  سازمانی 

و   راحتی  احساس  سازمانی، 

تعلق برای تولید دانش سبز  

مد   با  نوآوری  مارپیچ  3و   ،

سازمان   فرهنگ 

 های نسل پنجم  
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 نویسنده  عنوان مقاله  ردیف 
روش 

 شناسی 
 مضامین پایه 

مضامین سازمان دهنده 

 سطح اول 

مضامین سازمانده  

 سطح دوم

3 

الگوی را  ائه 

مدیریت 

دانشگاهی  

بر   مبتنی 

 اندیشه سبز

و  مرادی 

 همکاران،

۱400 

داده   کیفی، 

 بنیاد

سبز ، ،  تکنولوژی  قوانین  نارسایی 

قوانی میان  انسجام  اصالح فقدان  ن، 

زیست   تهدیدات  مقررات،  و  قوانین 

مقررات   و  قوانین  به  توجه  محیطی، 

جهانی و اسناد باالدستی بین المللی و  

اصالح در    ملی،  مقررات  و  قوانین 

سبز،   مالیات   ، محیطی  زیست  زمینه 

دانشگاه    ، سبز  مدیریت  سبز،  خدمات 

دولت   راهبـرد  سبز،  اندیشه  سبز، 

زیسسـب مدیریت  سبز،  پردیس  ت ز، 

سبز،   انسانی  منابع  مدیریت  محیطی، 

رهنگسازی   سبز،  شهروند  سبز،  شغل 

سبز،   پژوهش  سبز،  آموزش  سبز، 

ابعاد   سبز،  علمی  آموزش  پژوهشهای 

یادگیری   فرهنگ  سبز،  محیط  سبز، 

جامعه   سبز،  صنایع  با  همکاری  سبز، 

مسئولیت و   سبزو  ساخت  پذیر، 

و  فناوری سبز، جنبشها  سازهای سبز، 

ح سبز،  سبز،  تشکلهای  نقل  و  مل 

کردن   سبز  سبز،  اجتماعی  خدمات 

مد   تامین،  زیست،   3زنجیره  بوم 

اجتماعی،   پایداری  پنجگانه،  مارپیچ 

مشارکت دانش  فرهنگ  مشروعیت  ی، 

 سبز

 پنجگانه 

 

پایداری   محیطی،  پایداری 

پایداری    ، اقتصادی 

جهانی،   مسائل  اجتماعی،  

محلی،   اقتصاد  ای،  منطقه 

محیطی،   زیست  مسائل 

ا  تطبیق  مسائل  جتماعی، 

سبز   نوآوری  و  دانش  تولید 

مد   با  مارپیچ  3جهانی   ،

 پنجگانه 

 

 سه رکن پایداری  

4 

دانشگاه سبز و 

عملکرد  

: یک  آکادمیک

مطالعه تجربی  

مورد    UIدر 

GreenMe

tric    رتبه و 

دانشگاه  بندی 

 های جهانی 

Atici et al, 

2020 

توصیفی،  

 همبستگی 

پایداری محیطی، اقتصاد سبز، پایداری  

سبز،  زیست پردیس  محیط  محیطی، 

دانشگاهسیاست سبز،  سبز،  های  های 

پایدار،   توسعه  محیطی،  زیست 

پردیس،   پایداری  های  استراتژی 

پایداری بر سبز،  درسی  های  نامه 

سبز،   محور  اقدام  استراتژی  پردیس، 

سبز،   پردیس  مدیریت  سبز،  دفاتر 

پایدار،   توسعه  های  استراتژی 

زش سبز،  ستراتژی های سازمانی، آمو ا 

پژوهش، آموزش و محیط زیست، سبز  

برنامه آموزش  کردن  درسی،  های 

پایداری زیست محیطی، نمرات  سبز،  

سبز،   درسی  برنامه 

محیط   یادگیری، ویژگیهای 

سبز،  رونید دانش  سازی 

،  مهارت سبز  های 

،  3های سبز با مد شایستگی

 مارپیچ پنجگانه 

برنامه ریزی آموزشی مبتنی  

 آموزش سبز 
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 نویسنده  عنوان مقاله  ردیف 
روش 

 شناسی 
 مضامین پایه 

مضامین سازمان دهنده 

 سطح اول 

مضامین سازمانده  

 سطح دوم

صیل سبز، مسائل فرآیند های سبز، تح

محیطی،   پایداری  محیطی،  زیست 

قوانین   دانشگاهی،  مدیریت  ساختار 

 سبز، رویه های سبز 

 بر موقعیت 

 بز  ابی س ارزشی

 

5 

به  مسیری 

دانشگاه  سوی 

پایدار:  سبز 

دانشگاه   مورد 

 فلورانس 

Fissi et al, 

2021 

کیفی،  

 اکتشافی 

اه  موضوعات سبز، پایداری سبز، دانشگ

برای   آموزش  پردیس،  عملیات  سبز، 

ها   برنامه  سبز،  مفاهیم  پایدار،  توسعه 

طرح سبز،  سبز،    درسی  های  پروژه  و 

مسئو زیست،  و  محیط  پذیری  لیت 

سبز،   های  پژوهش  دهی،  گزارش 

آموزش سبز، شهر سبز، خدمات سبز،  

های   فناوری  اجتماعی،  مشارکت 

دیس، دانشگاه  دانش محور، ساختار پر

دانش   جامع،  محور،  خدمات  بیناد، 

و   آموزش  پایدار،  اجرا  محور،  نقش 

کوچک،   شهر  پایداری،  پژوهش 

جامعه،   مشارکت  آموزشی،  موسسات 

مربو ترکیب  تحقیقات  پایداری،  به  ط 

زیست   پایدار،  دانشگاه  پایداری، 

سسیستم  مدیریت،  سبز  محیطی 

پیچیده، مدیریت اقتصاد سبز،اجتماع و 

 حیط سبز زیست م

توسط  تحقیقات   سبز 

سبز   تحقیقات  اساتید، 

تحقیق   دانشجویان،  توسط 

  ، فناوری،  و  علم  توسعه،  و 

،  3تحقیقات غیر خطی، مد  

 مارپیچ پنجگانه 

 

 وهش سبز ژپ

توسط   سبز  جامعه  گسترش 

اساتید، گسترش جامعه سبز  

مد   دانشجویان،  ،  3توسط 

تولید   پنجگانه،  مارپیچ 

به  نوآوری  و  سبز  دانش 

دانش   جامعه  ،  سمت  سبز 

 دموکراسی دانش سبز 

 مسئولیت اجتمایی دانشگاه 

 دانش عمومی سبز  

 خلق همکاری   

با   دانشگاه  ارتباط 

 جامعه 

6 

های  دانشگاه

و    3سبز با مد  

مارپیچ   مدل 

گانه  پنج 

  –نوآوری  

و  دانش  تولید 

در  نوآوری 

اقتصاد  

محور،  دانش

 بوتسوانا 

Liyanage  

& 
Netswera 

2022 

کیفی،  

 اکتشافی 

د سبز،سیستم  اصلی،    انشگاه  دانش 

دانش، مدل    3سیستم اکولوژیکی، مد  

جهانی،   سبز  دانش  پنجگانه،  مارپیچ 

انع  ۲مد   طبیعی،  ناتوانی  طاف  دانش، 

ارتباط   سبز،  دانش  دامنه   ، پذیری 

شاخص   نهادی،  مشروعیت  معکوس، 

دانش،   حال  بی  انتقال  دانش،  اقتصاد 

مه و  جهانی،  دانش  رقابتی  های  ارت 

گرایی، مد  تن   کثرت  دانش،    3وع 

عناصر   دانش سبز،  کیفیت  همزیستی، 

سبز،   مشترک  دانش  سبز،  دانشگاه 

دموکراسی   پایدار،  های  دانشگاه 

یعی جامعه، شیوه ای  دانش، محیط طب

اقتصاد محیطی، مصرف   نئوکالسیک، 
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سازی، ترجیحات درون زا،  پایدار، مدل

اقت درونزا،  عوامل  انسانی،  صاد  سرمایه 

مب نوآوری  بر اکولوژیکی،  تنی 

فرهنگ   مدنی  جامعه  دموکراسی، 

زندگی   سبک  آموزشی،  نظام  محور، 

سبز، اطالعات سبز و اجتماعی، سیاره  

پا های  ارزش  یدار،  پایدار، 

انسانی،   های  گلخانه  نئونهادگرایی، 

ایزومورفیسم،   داوطلبانه،  انطباق 

هنجارها، ارزش هاو باورها، مشروعیت  

منط کنشگران  دانشگاه،  نهادی،  ق 

فرآیند  اجتماعی نهادی،  بازیگران   ،

دانش،     تغییر، پایه  دانشگاه  تحقیقات 

عقالنیت   مراتبی،  سلسله  اختیارات 

ها،  دانشگاه  زن  سازمان  دگی  سبک 

 یدار، فرا رشته ای پا

7 

حاکمیتی  

سبز،   مشارکت 

دانشگاه   برای 

سبز:  های 

غیر   مدل  یک 

تحلیل  خطی 

 نوآوری

Liyanage, 

Ferasso 

& 

Onthamet

se 

2021 

 کمی 

 حلیلی ت

فناوری   دانش،  بر  مبتنی  اقتصادهای 

مدل   نئولیبرال،  پایدار،  توسعه  برای 

چهار   پیچ  مار  مدل  گانه،  پنج  مارپیچ 

مدل   خطی،  گانه،  غیر  آوری  نو  های 

آموزش   سبز/پایدار،  نوآوری  و  دانش 

حاکمیت   سبز،  تحقیقات  سبز، 

سبز،   داخلی  عملیات  سبز،  مشارکتی 

سبز،  ج شرکت  گزارش  سبز،  امعه 

بر    دانش امعه مبتنی  سرمایه طبیعی،  

حاکمیت   فرهنگ،  و  رسانه 

حکمرانی   سبز،  شرکتی/دانشگاهی 

نوآوری،   تولید دانش سبز، مدل خطی 

اقتصاد    3مد   سبز،  دانش  نواوری، 

سبز،   دانشگاه  حکمرانی  نظام  پایدار، 

نظام   یکپارچگی  ها،  ارزش  هنجارها، 

آی تضمین  دانشگاهی،  نده،  ارزشی 

دان انضباطی،  رشته  مرزهای  میان  ش 

دانشگاهی،   مدیران  دانش،  ای، خوشه 

سیستم حکمرانی   دانشگاهی،  دینفعان 

رویه مقررات،  قوانین،  از  ها،  متشکل 

شیوهفرآیند و  سبز،  ها  استراتژی  های 
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مضامین سازمانده  

 سطح دوم

رهبری،   پاسخگویی  همسویی،  فرآیند 

گذاران   سرمایه  متعدد،  سهامداران 

مشتر مسئوالنه  مصرف  یان،  اخالقی، 

ادرا  حاکمیت،  ذینفعان،  ساختار  کات 

دانش و نوآوری سبز، پیکربندی مجدد 

 سیستم مدیریت دانشگاه

8 

رکن  چهار 

نرم  زیرساخت 

سبز:   دانشگاه 

یک  سوی  به 

غیر  مدل 

 خطی نوآوری 

Liyanage 
et al,  

2022 

 کمی 

 تحلیلی 

دانش  صریح،  و  ضمنی  دانش 

دانش،   سازمانی  یادگیری  شناختی، 

ذینفعان   دانش،  خلق  پویایی،  سازمان 

سبز،  دا  صریح  دانش  سبز،  خلی 

حاکمیت مشارکتی، دانش آشکار سبز،  

فرآیندهای   سبز،  پایه  تحقیقات 

غیرخطی،   سبز  دانش  سبز،  حکمرانی 

حاکمیت  سی دانش،  مدیریت  ستم 

مشارکتی   فرهنگ  سبز،  مشارکتی 

سبز، تولید دانش سبز، مدیریت دانش،  

فرهنگ   سبز،  دانش  کارگیری  به 

مجدد مدیر پیکربندی  دانش،  یت 

فرایند  ف سنتی،  حکمرانی  رآیندها، 

مارپیچ   نوآوری  مدل  سبز،  حکمرانی 

گانه،   چهار  مارپیچ  مدل  پنجگانه، 

مد اجتماعی،  پاسخگوی  ل دانش 

های   سیستم  خطی،  غیر  نوآوری 

دانش، دانش سبز، فرهنگ ارزش ها و  

پردازش   سیستم  سبز،  باورهای 

یادگیری فرآیندهای  سبز،  ،  اطالعات 

یادگیر مدل  جدید،  حلقه،  پدیده  دو  ی 

رمزگذاری،  سبز،    سیستم  تحقیقات 

جامعه   گسترش  سبز،  داخلی  عملیات 

دانشگاه   سیستم  سبز،  گزارش  سبز، 

دانش مدیریت  حکمرانی    سبز،  سبز، 

دانش،   مدیریت  فرآیند  رهبری،  سبز 

جامعه   گسترش  توسعه،  نوآوری  مدل 

ساخ تجدید  صراحت  سبز،  دانش،  تار 

 دانش سبز، نوآوری برای توسعه پایدار 
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 و  دید رگ دسته  هم  مفهوم  5۲ قالب  در  مفاهیم  این  شد که  استخراج  مفهوم 210 مقاالت  سنتز  از  پژوهش  در این   با تجزیه و تحلیل موضوعی

 شده  ارائه  ۲شماره   در جدول  بررسی  مورد  مطالعات  سنتز  از  حاصل  استخراج شد. مفاهیم  نهایی  مفهوم  6 ذیل  در  دسته  هم  مفاهیم  در نهایت 

   است.

مکان  ها ا( که به عنوان مفاهیم مرتبط و وابسته به هم باید در یک سیستم دانشگاه سبز همسو شوند تا دانشگاه۱هوم اصلی)جدول شمارهشش مف

 تولید دانش و نوآوری را برای توسعه پایدار در جریان اصلی فرآیند تولید دانش خود فراهم کنند شامل:

ها به تولید دانش با مدل خطی نوآوری عادت دارند، چندین فرآیند داخلی نیاز به پیکربندی مجدد   از آنجایی که دانشگاه  حکمرانی دانشگاه:  -۱ 

د فرایند تولید دانش را در راستای یک اکوسیستم دانشی هدایت کنند. در این میان، یکی از فرآیندها، نظام حکمرانی  دارند تا داانشگاه ها بتوانن

(.  Liyanage et al, 2021)نظام متعارف حاکمیت دانشگاهی به نظام حکمرانی دانشگاه سبز استعبارت دیگر، تبدیل  ت. بهدانشگاه اس

های مارپیچی بخصوص مدل  هایی است که با بهره گیری ازمدلها، فرآیندها و شیوهین، مقررات، رویه سیستم مدیریت یک دانشگاه شامل قوان

مشروعیت پنجگانه،  میمارپیچی  را  سبز  دانشگاه  سبز،  توا های  انداز  )چشم  حاکمیتی  فرآیندهای  و  ساختارها  در  الزم  تغییرات  کرد.  فراهم  ن 

استر اهداف سبز،  سبز،  ارزش های  سبز،  پایه  ماموریت  بر  پایداری  دانشگاه  به  تبدیل شدن  برای  اهرم  تواند  می  سبز(  رهبری  اتژی های سبز، 

وآوری را به عنوان مشروعیت حاکمیت کلی برای ایجاد دانش سبز و نوآوری با  در این راستا، اگر شبکه خود منطقی و ن  دانشگاه نسل پنجم باشد.

پنجم    3حالت   نسل  دانشگاه  مبنای  که  پنجم  مارپیج  نام  و  به  دانش  ایجاد یک خوشه  تنظیم شود،  سبز"هستند  عناصر    "حاکمیت حقوقی  با 

های سبز، فرآیندهای سبز(، استراتژی سبز و رهبری سبز  رویه  های سبز،ررات سبز، سیاست ضروری مانند ساختار حاکمیت سبز )قوانین سبز، مق

ش با سایر خوشه های دانش تعامل برقرار می کند و وابستگی متقابل  ضروری است. این عناصر خوشه دانش با خود تعامل دارند و خوشه دان 

کند. می  دانشگاه  ایجاد  متعارف  پژوهساختار  درسی،  برنامه  فرهنگ،  حاکمیت،  طریق  از  سیستم ها  و  داخلی  عملیات  جامعه،  گسترش  ش، 

 پنجگانة  مارپیچ دانش محور  مهم سازمانبه عبارتی،    کند.ایجاد می  3یا حالت    ۲دهی، موانع نهادی را برای تولید دانش سبز با حالت  گزارش

هر یک از دانشگاه  بنابراین،   .(  Nabipour 2020,)می کند استفاده۱  3مد   از  نوآوری  و  دانش  تولید برای که  است  نوآوری، دانشگاهی  نظام

بر باشند که پیش شرطی برای ایجاد ساختاری پایدار برای تعامل انسانی با عدم اطمینان کمتر برای توسعه پایدار در اقتصاد  ا باید یک نهاد معته

   (.Liyanage& Netswera ,2022 بینان باشند ) های دانش 

ری در مأموریت و چشم انداز خود، معرفی راه های جدید برای  به طور خالصه، دانشگاه ها می توانند حاکمیت دانشگاه را با گنجاندن اصول پایدا

اتی خود، افزایش مشارکت جامعه و در نهایت حوطه دانشگاه، تجدید ساختار برنامه های درسی، اصالح برنامه های تحقیقمدیریت و زندگی در م

  (.Fissi at al, 2021گزارش این فعالیت ها ترویج کنند)

مفروضات مشترک که اغلب ضمنی هستند و در سطح ناخودآگاه عمل می کنند عمیقاً در سازمان تعبیه    پنجم :فرهنگ سازمان های نسل    -۲

بر این اساس توصیه می شود شبکه خود منطقی و نوآوری را  (.  Fissi at al, 2021د)شده و ادغام می شوند و رفتار آن را منعکس می کنن

مد   با  سبز  دانشگاه  ایجاد  مارپی  3برای  اساس  و مدل  بر  سازمان  پایداری  تعیین جهت  پنجم  نسل  دانشگاه  مدل  یعنی  شود.  تنظیم  پنجگانه  چ 

داری در شیوه های منابع انسانی، عملکرد مالی و تصویر برند سازمان معرفی  ها، اهداف و استراتژی را مستلزم ادغام فرهنگ پایماموریت، ارزش  

رای جلوگیری از مصرف آب، انرژی و حفظ مواد مورد استفاده در زندگی روزمره آنها نیز شناسایی کند. بنابراین، باید تغییرات رفتاری کارکنان بمی

خ یک  ایجاد  راستا،  این  در  نام  شود.  به  دانش  م"وشه  سبزفرهنگ  ارزش  "شارکتی  مانند  ضروری  عناصر  هنجارها، با  مفروضات،  باورها،  ها، 

انان سازمانی ضروری است. این عناصر خوشه دانش با خود تعامل دارند و وابستگی متقابل  ها، نمادها، الگوهای سازمانی و قهرممصنوعات، آیین

 
 .  است  شده گذاشته بنیان  ( هاپارادایم (نوآوری  و  دانش  تولید  گوناگون  گرایی( مدهای کثرت (لیسم پلورا بر  3مُد  - ۱

https://scholar.google.com/citations?user=GVe0tl8AAAAJ&hl=en&oi=sra
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می تصمایجاد  این  تمام  که  نحوی  به  میکند  را  اقدامات  و  دانست)توایمات  مسلم  امری  ارشد  مدیریت  تعهد  غیاب  در   &Liyanageن 

Netswera ,2022بنابراین، از آنجاکه دانشگاه ها در یک محیط اکول لی تأثیر  وژیکی داخلی فعالیت می کنند. عملیات آن در محیط داخ(. 

ل نقلیه، تجهیزات اداری، مبلمان و یراق آالت، ابزار و  ها، وسایها، ساختمانمستقیمی بر اکولوژی دارد. اکولوژی داخلی برای عملیات شامل: زمین

حریر است. بنابراین مصرف این منابع در عملکرد یک دانشگاه، تأثیر قابل  شده در طول عملیات مانند آب، برق، هوا و لوازم التسایر منابع مصرف

 توجهی بر اکولوژی دارد.

یکی از ارکان اصلی و  اری جامع در میان محیط زیست، اقتصاد و جامعه ضروری است و  در یک دانشگاه سبز، اقدامات پاید  سه رکن پایداری:  -3

ویژه ای برخوردار است.  ط طبیعی برای فرآیند تولید دانش و خلق یک نوآوری جدید از اهمیت  شود. بنابراین، محیضروری پایداری محسوب می

ای سبز جدید است. دانشگاه ها برای ایجاد دانش سبز و نوآوری در اقتصاد  زیرا، در خدمت حفظ، بقا و حیات بشریت و امکان ساخت فناوری ه

د پایداری،  دارند.  نیاز  الزم  تغییرات  به  بنیاد  دانشگاهدانش  شدن،  جهانی  مانند  دیگری  موضوعات  میان  خواستار  ر  قانونی  طور  به  که  را  هایی 

پایدا تطبیق  برای  ساختاری الزم  به  تغییرات  هستند،  خود  نقش  در  میری  که،    (.Liyanage& Netswera ,2022)کشدچالش  آنجا  از 

 زیست چیدمان  چند سطحی، چند اختاری، این بومکه از لحاظ سخواهند نمود  ای زیستنوآوری زیست  بوم فضای پنجم در  نسل  های  دانشگاه

نوآوری و خوشه های  ای و چند جانبه،چند گره)چندمدی ( نمایی  را تقویت نموده و  ای دارد که متشکل از شبکه های  بوده که یکدیگر  دانش 

که  باشند  می  همدیگر  سرمایة  سرمایة  مکمل  با  بوده،  شامل  را  عقالنی  و  دادهاجتماعی   انسانی  مورد    شکل  نیز  مالیه  سرمایة  با  و  شوند  می 

 باشند. ، که ساختار مناسبی برای توسعه دانشگاه سبز پایدار می( 2020Nabipour ,)گیرند قرارمی  پشتیبانی

سبز:  -4 ض  آموزش  نیازهای  از  کردنیکی  سبز  در  اشاره   روری  پایداری  برای  آموزش  به  سبز  وآموزش  است  سبز  آموزش  دانشگاه، 

های  سازی دانش سبز، مهارت درونی "عنوان  ود منطقی و نوآوری را به شود شبکه خ (. در این راستا، توصیه می Pollock et al, 2009)) دارد

با عناصر الزم،    "آموزش سبز"ین راستا، الزم است خوشه دانشی به نام  ود. در اتنظیم ش" و مارپیچ پنجم   3های سبز با حالت  سبز و شایستگی 

شود. این عناصر خوشه دانش با خود، تعامل دارند و خوشه دانش با    برنامه درسی سبز )آموزش شناسی( و برنامه اضافی سبز )غیر پداگوژی( ایجاد

از این رو، دانش سبز   (.Liyanage& Netswera ,2022 )ایجاد می کند  سایر خوشه های دانش تعامل برقرار می کند و وابستگی متقابل

محور از دموکراسی دانش مبتنی بر  محور و فرهنگ ه های دانش، دانش ایجاد شده توسط صنعت، توسط دولت، و عموم رسانهمراه با سایر شیوه 

   (.Carayannis & Campbell, 2009کثرت گرایی دانش و این دانش برخوردارند )

از آنجایی که پایداری    شود.ارتقای رونق کشور استفاده می  پژوهش یکی از ابزارهای اولیه است که توسط اساتید دانشگاه برای  تحقیقات سبز: -5

س قرار های مختلفی را برای محققان، اساتید یا دانشجویان در دسترگیرد و حوزهای را در بر می ای و فرارشتهرشته ای، میانند رشتههای چویژگی

یجاد دانش اثبات می دهد که هم راستا مدل مارپیچ پنجگانه است، در نتیجه مدل مارپیچ پنجگانه، نقش همکاری تحقیقات سبز را در فرآیند ا

همراه است و دارای ویژگی هایی مانند    3یا مد    ۲مدل نوآوری غیرخطی با مد  از طرفی،    (.Carayannis, & Campbell, 2010کند)می

یک شبکه چند جانبه با    3(. مد  Gibbons et al, 1994ای، ناهمگونی، تنوع سازمانی، پاسخگویی اجتماعی و کنترل کیفیت است)  فرا رشته

( و مارپیچ پنجگانه به بعنوان مدل پایه Carayannis & Campbell, 2009نه و فرهنگ محور است)افزودن یک جامعه مبتنی بر رسا

از  ،  (Carayannis & Campbell, 2010را بیشتر تقویت کرد)  3طبیعی به عنوان مارپیچ پنجم، مد    دانشگاه نسل پنجم با افزودن محیط

   و مارپیچ پنجگانه توصیه می شود.  3مد  این رواست که ، تولید دانش با تحقیق بارویکرد استفاده از

ترین مشکالت اجتماعی، مدنی، اقتصادی ی مهمهایی براتر در جستجوی پاسخارتباط دانشگاه با جامعه : دانشگاه باید به شریکی قوی  -5

شاره می کند که  . اFlorence et al  (2007)تاریخی خود پایبند باشد. در همین راستا، و اخالقی ما تبدیل شود و باید به تعهد  

ش قائل هستند و  دانشگاه ها، دانشجویان و جوامع به طور قابل توجهی برای همکاری جامعه دانشگاهی در تولید دانش و نوآوری ارز

https://scholar.google.com/citations?user=GVe0tl8AAAAJ&hl=en&oi=sra
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تولید دانش سبز و نوآوری به سمت  "شود شبکه خود عقالنی و نوآوری را  بنابراین، توصیه می   به طور مثبت از آن استقبال می کنند.

به ایجاد یک خوشه دانش به نام    "انش سبز و دموکراسی دانش سبزجامعه د نیاز  با    "توسعه جامعه سبز"قرار دهیم. در این راستا، 

مد  عناصر ض دانشجویان،  توسط  جامعه سبز  اساتید،  توسط  سبز  رسانی جامعه  اطالع  مانند  مردم  3روری  ویژه  به  پنجگانه،  مارپیچ   ،

  (.Liyanage& Netswera ,2022ر و فرهنگ محور است)رسانه محو

 سنتزپژوهی  از  حاصل نهایی  مفاهیم  : ۲شماره جدول

 مضامین سازماندهنده سطح دوم  مضامین سازمانده سطح اول  ردیف 

1 

ویکرد و  های سبز، فرآیندهای سبز، استراتژی سبز ، رهبری سبز،رهای سبز، رویهقوانین سبز، مقررات سبز، سیاست

، مارپیچ پنجگانه،  3مشروعیت برای تولید دانش سبز و نوآوری با مد  ابی و پاسخگویی، ساختار مدیریت دانشگاهی، ارزی

 دانشجویان نسل  پنجم زیست بوم دانشگاه، 

 حکمرانی  دانشگاه 

2 
ها و باورهای ، رفتار افراد سازمان ، فرهنگ مشارکتی ، مفروضات، هنجارها، مصنوعات، آیین ها، نمادها، کلیشه  ارزش

 ، مارپیچ پنجگانه 3قهرمانان سازمانی، احساس راحتی و تعلق برای تولید دانش سبز و نوآوری با مد  های سازمانی ، 
 سازمان های نسل پنجم فرهنگ

3 
پایداری محیطی، پایداری اقتصادی ، پایداری اجتماعی،  مسائل جهانی، منطقه ای، اقتصاد محلی، مسائل زیست  

 ، مارپیچ پنجگانه3و نوآوری سبز جهانی با مد  محیطی، مسائل اجتماعی، تطبیق تولید دانش 
 سه رکن پایداری 

4 
،  3های سبز با مد های سبز ، شایستگیسازی دانش سبز، مهارتدرونی گیری، یاد ویژگیهای محیطبرنامه درسی سبز، 

 مارپیچ پنجگانه، برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر موقعیت ، ارزشیابی سبز 
 آموزش سبز 

5 
وسط اساتید، تحقیقات سبز توسط دانشجویان، تحقیق و توسعه، علم و فناوری، تحقیقات خطی،  تحقیقات سبز ت 

 ، مارپیچ پنجگانه 3ی، مد تحقیقات غیر خط
 پژوهش سبز 

6 

، مارپیچ پنجگانه، تولید دانش سبز و  3گسترش جامعه سبز توسط اساتید، گسترش جامعه سبز توسط دانشجویان، مد 

ش سبز ، دموکراسی دانش سبز، مسئولیت اجتماعی  دانشگاه ُ، دانش عمومی، خلق نوآوری به سمت جامعه دان

 همکاری 

 جامعه ارتباط دانشگاه با 

 

 : مولفه های دانشگاه سبز در بستر پارادایم نسل پنجم دانشگاه۱شکل شماره 
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 بحث و نتیجه گیری: 

 ۲جدول  با  مطابق  ها تم تحلیل  و  مقاالت  در بستر پارادایم نسل دنجم دانشگاه است که بررسی شناسایی مولفه های دانشگاه سبز  هدف پژوهش 

ها  مرتبط و وابسته به هم باید در یک سیستم دانشگاه همسو شوند تا دانشگاهاستخراج شده   اصلی  مولفه  داد که شش  نشان  تایج با ن ۱ شکل  و 

 در جریان اصلی فرآیند تولید دانش خود فراهم کنند.امکان تولید دانش و نوآوری را برای توسعه پایدار 

ای نسل پنجم یا تعریف آن وجود ندارد، یک رویکرد منطقی به این مفهوم ممکن است  در حالی که هنوز هیچ اجماع علمی در مورد دانشگاه ه

ببرد. اقتصادی دانشگاه محور پیش  را در مورد توسعه  از مع  تفکر ما  نیم دهه  از گذشت  بعنوان مدل پایه و لیکن، پس  رفی مدل مارپیچ پنجم 

پایین،   به  باال  از  جهانی  سیاست  دو  پنجم،  نسل  دانشگاه  پاریس) بنیادی  هوای  و  آب   ;Focus C, 2015 توافقنامه 

2015,org.C2ES.www.  )  (،  ۱395سند سازمان ملل متحد،  شاخص)  300هدف و    ۱۶9هدف توسعه پایدار با    ۱7با    ۲030و دستور کار

با طبیعت و به عبارت دیگر  یچ پنج گانه را تأیید کردند. آنها به صراحت دانشگاه ها را موظف کردند که فعالیت های اقتصادی خود را  مدل مارپ

ن  توسعه پایدار مرتبط کنند. چشم انداز و ماموریت این دو بسته جهانی و مدل مارپیچ پنج گانه براساس انسان محوری روشنگرانه برای پر کرد

عمول ایجاد شد. از این رو،  اد شده توسط ناتوانی طبیعی بودن سیاره در انعطاف پذیری در برابر تحریفات ناشی از کسب و کار به طور مشکاف ایج

به   میان سایر عوامل درونزای  نوآوری، در  و  دانش سبز  تولید  به  پایدار  دنیای  این حال،   داستان موفقیت  با  است.  وابسته  بینان  دانش  اقتصاد 

)ماهیت   شود  محلی( درک  و  )جهانی  دانش جهانی  جامعه  و  اقتصاد  چارچوب  در  باید  پایداری  برای  دانش سبز  دامنه   & Carayannisو 

Campbell,2011.) 

بوم  و  بر طبیعت  تأکید  با  و  نوآوری  پنجگانه  مارپیچ  اساس مدل  بر  پنچم  نسل  نوآوری  دانشگاه  فرآیندهای  به  را  پنجمی  بعد  اجتماعی،  شناسی 

ماند، راه  ی می( با این وجود، سوالی که معموالً در مدل مارپیچ پنجگانه حل نشده باقCarayannis& Campbell,2010کند)یاضافه م

این مورد استداللی که می شود، پاسخی است که پیرامون   نوآوری است.در  باشد، موضوع    "اکولوژی"اتصال پنجم مارپیچ در یک فرآیند  می 

بین مومیان رشته  روابط  آنها و محیطای  بین  یا  )اجتماعی(  زنده  به عنوان یک  جودات  است که  نظر گرفت  "اکوسیستم"هایشان )طبیعی(  ه در 

گانه در گذار جامعهمی پنج  مارپیچ  پیرامون مدل  مفاهیم  این  بر  -شود. همه  تمرکز  پنجم،  نسل  دانشگاه  بنابراین، در  طبیعت همگرا می شوند. 

زیست مسائل  شناسایترجمه  و  به محیطی  آنها  است.    "هامحرک"عنوانی  آینده  نوآوری  و  دانش  برای    (.Markard at al,2012)برای 

ها نیز اهمیت دارد. به طور کلی، این گانه ، نحوه تعامل و همکاری سیستم آموزش عالی و شرکتری مارپیچ چهارگانه و پنجهای نوآوسیستم

ای   فزاینده  طور  به  نوآوری  و  دانش  که  دارد  وجود  کند)فرض  می  پیدا  اهمیت  پایه  تحقیقات  همچنین  و  اقتصاد   & Campbellبرای 

Carayannis, 2013 .) 

گذاری سطح باال در سیستم آموزشی )دانشگاهی( به توسعه سرمایه انسانی بسیار ماهر  دهد که چگونه یک سرمایهگانه نشان می مدل مارپیچ پنج

سرمایه انسانی که توسط سیستم آموزشی توسعه یافته است  .دهد رکیب شده است، قدرت میهای دانش موجود تهای پایدار با سیستمکه با ارزش 

سرمایه اقتصادی که توسط سیستم اقتصادی توسعه   .کت می کند و با دانش موجود از سرمایه اقتصادی ترکیب می شود به سیستم اقتصادی حر 

سرمایه طبیعی به این شکل توسعه یافته به    .یه طبیعی را پرورش می دهد یافته است به محیط طبیعی می رود و با دانش موجود در آنجا سرما

نی بر رسانه و فرهنگ تبدیل می شود و سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای سبک زندگی سبز را ایجاد می  یک سیستم جامعه مدنی و عمومی مبت

نتقل می شود که در آن سرمایه سیاسی و قانونی الزم برای  کند. پس از آن، سرمایه اجتماعی به این شکل توسعه یافته به سیستم سیاسی م
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ی و حقوقی توسعه یافته وارد سیستم آموزشی می شود و با دانش در هم می آمیزد و کیفیتی  کیفیت زندگی توسعه می یابد. سپس، سرمایه سیاس

  (.Liyanage et al, 2021)بی پایان در حال بهبود مستمر همه انسان هاست

عنوان یک نظام  پنجم، به  گرایانه برای توسعه اجتماعی دانشگاه سبز با استفاده از استراتژی های دانشگاه نسل، از رویکرد سازندهدر این راستا

شود. با تجزیه و تحلیل موضوعی، شش الزام به عنوان مفاهیم مرتبط و وابسته به هم که باید در یک سیستم دانشگاه سبز اجتماعی استفاده می

ند تولید دانش خود فراهم قابل بحث هستند، تا دانشگاه ها امکان تولید دانش و نوآوری را برای توسعه پایدار در جریان اصلی فرآی  همسو شوند 

یابند،   تکامل  با هم  باشند،  داشته  وجود  یکدیگر  کنار  در  پیشرفته  بنیان  دانش  دانشگاه  عنوان یک  به  توانند  می  دانش  این شش خوشه  کنند. 

مشترک کرده)  همکاری  رقابت  پنجم  نسل  دانشگاه  ها  مارپیچ  سایر  با  و  باشند  هاییCarayannis et al., 2018داشته  وفرصت  برای    ( 

صفت سبز بر اهمیت آماده کردن مؤلفه متعارف دانشگاه برای تولید دانش و نوآوری سبز تأکید دارد. به عنوان    نوآوری های سبز فراهم کنند.

آن یکی از الزامات یک دانشگاه متعارف نمی تواند به طور موثر به تولید دانش سبز و نوآوری در جریان اصلی  مثال، حاکمیت حقوقی به عنوان  

از سوی دیگر، حاکمیت حقوقی سبز شامل قوانین سبز، مقررات سبز، رویه  با  های سبز، فرآیندهای سبز و شیوهکمک کند.  های سبز است که 

م تا  هستند  هماهنگ  حقوقی  حاکمیت  کنند)سیستم  کمک  نوآوری  و  سبز  دانش  تولید  به  . (Liyanage&  Netswera, 2022ستقیماً 

تأکید  می  منجر  ارزش  به  که  فکری  های  سرمایه  و  فیزیکی  تجهیزات  مالی،  منابع  از  استفاده بر  همواره  سازمانی،  حکمرانی   و  دارد  شوند، 

 به  که  است  اثربخش  آید، زمانی  می  وجود  به  ها  دانشگاه  در  که  ی آگاه و  علم  واقع،  در  .نیست  ها  این از  متفاوت  نیز  دانشگاهی  حکمرانی 

استفاده  دانشگاه،  حکمرانی  از  حمایت  در  و  یابد  نتقال ا گردد،  ذخیره  و  مهار  شود،  شناخته  رسمیت  در   .گیرد قرار  مورد  زیادی  فرآیندهای  اما 

دارند پیکربندی مجدد  به  نیاز  دارد که  مأموریت،  فرآیندهای چندگانه سازمان شامل: چشم   ،که(Galpin, et al, 2018)سازمان وجود  انداز، 

ارزش منابع انسانی می باشند که باید برای پایداری همسو باشند. این بدان معناست که هیئت    ها، اهداف و مقاصد و زنجیرهها، استراتژی ارزش

رویه  مقررات،  قوانین،  از  متشکل  حاکمیتی  سیستم  یک  دارای  باید  دانشگاه  شیوه  ها،حاکمه  و  سبزسازی  فرآیندها  اهداف  برای  تا  باشد  هایی 

ارائه کنداستراتژی  یک موضوع کلیدی، پیکربندی مجدد ساختار، استراتژی و رهبری برای فرآیند تولید   (. Liyanage et al, 2021)هایی 

تاری اساساً متفاوت برای تولید دانش سبز و  دانش است. به این دلیل که ساختار فعلی دانشگاه ها برای پایداری مساعد نیست و بنابراین، ساخ

گذارد. این مقوله در علّی دیگری است که بر سبزاندیشی مدیران دانشگاه اثر می  بنابراین الزامات مدیریت دانشگاهی، مقوله.نوآوری الزم است 

از آنجا که مدیریت دانشگاه را مدیریت علم،  باشد.  می   "ارزیابی و پاسخگویی"،  "رویکرد و ساختار مدیریت دانشگاهی"برگیرنده مفاهیمی چون  

دانند لذا در را مسئول تربیت رهبران آینده و شهروندان آگاه مسئول و پاسخگو می  نامند و دانشگاهمدیریت اندیشه و مدیریت تفکر و نوآوری می

د به سمتی سو یابد که منجر به کاهش آسیبهای زیست  فعالیتها بای گیری، ارزیابی و...(   تمام ساختار مدیریتی )برنامه ریزی، سازماندهی و تصمیم

ها نهادهای پیچیده با تیم های حرفه ای مجزا و برخوردار از طیف وسیعی از    از آنجا که دانشگاه  .( Moradi et al, 2021) محیطی شود

، حرکت به  ( Baldridg et al, 1977توانایی ها برای تصمیم گیری در حوزه های خاص در رویارویی با مشکالت رایج به شمار می روند)

 (. Wang et al, 2013شود)طرف جامعه سالم از دیدگاه اکولوژی از دانشگاه و نحوه مدیریت آن شروع می 

است.   سازمانی  فرهنگ  شد،  حاصل  مقاالت  وتحلیل  تجزیه  از  که  دیگری  عنوان  مولفه  به  را  سازمانی  اساسی  "فرهنگ  مفروضات  الگوهای 

آ سازمان  توسط  که  میمشترک  میموخته  حل  را  داخلی  یکپارچگی  و  بیرونی  سازگاری  مشکالت  که  حالی  در  می  "کندشود،  -تعریف 

ضمن انکه، اکثریت محققین موافقند که فرهنگ سازمانی سیستمی از ارزشها، باورها و رفتارهای مشترک اعضای یک   (.Schein, 1992کند)

انداز،  توان با چشمها و باورهای مورد نیاز برای رفتار افراد برای پایداری را میاز این رو، ارزش   (.Ravasi& Schultz, 2006سازمان است)

مب مأموریت  ارزش بیانیه  بر  منتقل کرد)تنی  است،  نظر گرفته شده  و جامعه در  بازار  در  نقش سازمان  متعادل کردن  برای   Gaplinهایی که 

Whitttington & Bell, 2015.)   است دانش  مدیریت  بر  مبتنی  ها  نشگاهدا  وجودی  فلسفة  که  از آنجا که(Rouhani et al, 2014)  .
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ها برای ایجاد دانش و نوآوری با سیستم آموزشی )دانشگاه ها( مورد توجه قرار گیرد، زیرا دانشگاهساختار متعارف این مسائل باید به طور خاص  

تعریف می   را  دانش بنیان  اقتصاد فرصتهای  پنجگانه   مارپیچ حقیقت،  در  (.George, 2006ها به شدت به هم مرتبط هستند) اقتصاد در 

 و  جامعه  اقتصاد،  میان  هم افزایی  یک  می دهد و  قرار  حمایت  مورد  نوآوری  و  دانش  اکولوژی،  را میان " برد  - برد  "وضعیت شکل گیری  و  کند

نشگاه به عنوان مقوله محوری و  مقوله سبزاندیشی مدیران دابعبارتی،   .(Carayannis, Campbell, 2019)کندمی مردم ساالری خلق

علّی است از شرایط  متاثر  به    (. Moradi, Soleimani and Shafizadeh,2021) حاکمیتی،  را  دانشگاه  میتواند کارکنان  اندیش  مدیر سبز 

ی از طبیعت رفتار  کارکنان یقه سبز تبدیل کند و از طریق آموزش و پژوهش با تقویت ادراک دانشجویان نسبت به مزایای زندگی سبز و الگوگیر

زیست محیطی، فرصتی را برای خلق فرهنگ سبز، زیست محیطی آنها را تغییر دهد و از طریق ایجاد همبستگی مثبت بین عملکرد اقتصادی و  

ابل  اهمیت ق از  جامعه  آموزشی  سطح  باالترین  (. دانشگاه به عنوان Kurland, 2011)محل کار سالم تر، ایمن تر و جامعه سبز را فراهم کند

 علمی،  فناوری، ابعاد مختلف رد جامعه  مختلف بخشهای کیفیت  ارتقای و  توسعه  رشد و  در  اساسی  نقشی که  چرا  است،  برخوردار  مالحظه ای

 (.   Fazel, Kamalian and Roshan, 2016)می کند سیاسی ایفاء  و  اجتماعی  اقتصادی، فرهنگی، 

تم محیطی  زیست  کارایی  بر  پایدار  های  شیوه  از  دارندبسیاری  می    ، رکز  غفلت  پایداری  فرهنگی  و  اجتماعی  های  جنبه  از  که  حالی  در 

اه سبز، اقدامات پایداری جامع در میان محیط زیست، اقتصاد و جامعه ضروری است. پایداری سیستمی ( در یک دانشگWright, 2010شود)

، پایداری محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی رکن  است که از تعدادی زیر سیستم تشکیل شده است. این زیر سیستم ها شامل سه

ضروری دانشگاه سبز هستند. پس از هماهنگی این سه رکن، یک   ( و از ارکانOtt, 2003می باشند که با یکدیگر به نحوی همپوشانی دارند)

لی سبز، و گسترش جامعه سبز برای تولید دانش  دانشگاه سبز امکان ادامه شیوه های پایدار خود را با آموزش سبز، تحقیقات سبز، عملیات داخ

فراهم می کند) نوآوری جهانی  و  و  ا  (.Zhao and Zou, 2015سبز  انداز محیط های طبیعی جامعه  پنجم، چشم  نسل  دانشگاه  ز طرفی، 

مارپیچ "ایت می خواهیم مدل  به منظور بحث و تحلیل بیشتر، ما در نه "اقتصاد را برای تولید دانش و سیستم های نوآوری به ارمغان می آورد.  

را  را    "پنجگانه است  پنجم  دانشگاه  پایه  آمدل  در  که  کنیم،  معرفی  و  پنجم  پیشنهاد  مارپیچ  دهنده  نشان  طبیعی  های  محیط  یا  محیط  ن 

ارزش،  خلق  که  می کنند  استدالل  پژوهشگران   .(Carayannis, Campbell, 2010)است  برای  را  ارزش  تولید  هزینه های  مشترک 

در   نوآوری  ساخته،  م فراه را  خدمات یا  محصول  فرصت سفارشی سازی  داده،  کاهش  ذینفعان  و  مشتریان  برای را  هزینه های خدمات  و  ن سازما

می   رقابتی  مزیت  به  دستیابی  به  منجر  نهایتاً و  گردیده،  مشتری  وفاداری منجر به  داده،  بهبود  را  سازمان  بهره وری  داده،  افزایش  را  خدمات

 . (&Choi, 2019 Kimشود)

ا نیاز روزاز طرفی  آموزش  (.  Marques, 2019)داده است  رشدت تحت تاثیر قراافزون به یک جامعه پایدار، بخش آموزش عالی را به مروزه 

نقطه عطفی است   (DESD( آموزش و پرورش سازمان ملل برای توسعه پایدار)۲0۱4تا  ۲005و دهه)۱99۲در سال   ( ESDبرای توسعه پایدار) 

لی در آموزش برای  توسط کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل متحد، نقش رهبری آموزش عا  ۲0۱۲وسعه پایدار و تأیید آن در سال  بر آموزش ت

آموزش با کیفیت برای تضمین آموزش با کیفیت فراگیر و عادالنه   ( یعنی، SDGتوسعه پایدار را تأیید کرد و اکنون، اهداف توسعه آموزش پایدار)

ماد یادگیری  برای همه،  با  العمر  استبعنوان  ام  آموزش سبز معرفی شده  دانشگاه،  نیازهای ضروری در سبز کردن  از  آنجا که، یکی دیگر  از   .

به عنوان    دانشگاه نسل پنجم، ویژگی هایی مانند فرا رشته ای، ناهمگونی، تنوع سازمانی، پاسخگویی اجتماعی و کنترل کیفیت را به همراه دارد، 

استانداردس سیاست ابزار  آموزش  برای  آنها  از  تصمیمازی،  و  رشته گذاران  فرا  روش  یک  در  افزایی گیرندگان  هم  تمام  شامل  از  ای  ممکن  های 

های مدل مارپیچ پنجم  (. بنابراین، آموزش کارآمد جامعه در پروژهBrinkoff , 2015دانشگاه، دولت و جامعه )شهروندان( استفاده می شود)
قیمت    طریق افزایش اعتماد به نفس آنها در اکولوژی اجتماعی و اقتصاد هوشمند )به عنوان مثال، کاهش قبوض آب وبسیار مهم است، زیرا از  ۱

 
1- Quintuple Helix Model-   
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برنامه درسی سبز که از    تر برای مصرف با درک همزمان اهمیت دستیابی به توسعه پایدار کلی(، توسعه پایدار جامع را تسهیل می کنند.منصفانه

  ند آگاهی خود را از حفاظت از محیط زیست درونی کنند، مؤلفه اصلی آموزش برای توسعه پایدار است که موردطریق آن دانشجویان می توان

 & De Ciuranaفارغ التحصیالنی که معیارها و ارزش های پایدار به آنها آموزش داده شده است)  (.Zhao & Zou, 2015تاکید است)

Filho, 2006شود درک ستای تقویت پایداری انجام خواهند داد. در سبز کردن برنامه درسی، توصیه می (، فعالیت های حرفه ای خود را در را

با  آموزان آموزش داده شود تا زمانی که برنامه سعه پایدار به طور اجباری برای همه دانش بنیادین علمی و تو های درسی متنوع و پایدار مرتبط 

هایی که برای توسعه پایدار طراحی  عالوه بر این، دانشگاه(.  Zhao & Zou, 2015ها به تدریج طراحی شوند)توجه به اهمیت این آموزش 

دانشگاهها   سازند.پذیر میسازی، و ایجاد مشترک دانش سبز و نوآوری را به طور مؤثر و کارآمد با همه پنج مارپیچ امکاناند، همکاری، زمینهشده

ی فعالیتهای خود بر اقتصاد، جامعه و محیط زیست و از طرف دیگر با اجرا و تقویت شیوه  توسعه عمیق پایدار را از یک سو با کاهش تاثیرات منف

نامه های درسی و تحقیقاتی میتوانند ترویج دهند. در واقع میتوان گفت: اگر اندیشه و باورهای مان نسبت به محیط زیست تغییر  های پایدار در بر

با این حال، ایجاد یک مشارکت مؤثر بین دانشگاه وجامعه چالش برانگیز است،    .داشت  کند می توان کنترل بیشتری روی مسائل زیست محیطی

ناپذیر از یادگیری خدمات مبتنی بر جامعه دانشجویان باشد. در مواجهه با چالش ها، مدل مارپیچ پنجم امکان همکاری با حتی اگر بخشی جدایی  

هایی مانند تلویزیون، اینترنت و  سبک زندگی سبز فراهم می کند. در این راستا، رسانه  جامعه را برای یک سبک زندگی سبز و یادگیری انها را از

میروزنامه سرمایه توها  سنت انند  فراگیری  و  یادگیری  برای  را  اطالعاتی  وارزشهای  به ها  ایجاد  ها  پایدار  توسعه  برای  اجتماعی  سرمایه  عنوان 

آور شد که هنگام اتخاذ یک مدل، راهنما اصلی برای گسترش جامعه این است که، هر دو  . البته باید یاد(Carayannis et al., 2012کنند)

 .ها، امتیازات و قدرت مشترک تالش کنند تا به هم افزایی مشارکت دست یابندو جامعه باید برای منافع، مسئولیت طرف همکاری، دانشگاه

توانند به عنوان یک دانشگاه  اینگونه انتظار داشت که این شش مفهوم دانشی میتواند با توجه مباحث مطرح شده،  رسد میدر نهایت به نظر می

بنیان پیشرفته در کن با سایر مارپیچدانش  باشند و  با هم تکامل یابند، همکاری مشترک داشته  باشند،  ها دانشگاه نسل ار یکدیگر وجود داشته 

 آن دانشگاه سبز را فراهم کنند.های سبز وبه تبع پنجم رقابت کرده و فرصت هایی برای نوآوری
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