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Objective: The purpose of this study was to investigate the level of readiness of Iranian 

academic libraries for sustainable management to realize green libraries. 

Method: In terms of the type of objective, the present research is applied research, and it was 

carried out by a descriptive survey method. The statistical population of this research includes 

different departments of university libraries under the supervision of the Iranian Ministry of 

Science, Research and Technology. In this research, a researcher-made checklist was used to 

collect the data, which was prepared based on the components of the ISO 14000, and a Delphi 

panel was used to determine its validity, and SPSS 22 software was applied to analyze the 

research data. 

Results: According to the obtained results, it can be concluded that the libraries of Iranian 

universities are far from the indicators of readiness to become green libraries, and in order to 

reach the desired level, it seems necessary to review the design of their infrastructure. The 

results  also showed compliance with rules such as waste management, optimal energy 

consumption and use of renewable energies, attention to the optimal consumption of natural 

resources such as paper, the use of environmentally friendly raw materials and equipment in 

the library, and so forth. There are those who help the libraries in obtaining the necessary 

standards to become a green library. 

Conclusions: Considering the importance of paying attention to environmental issues, this 

research is the first work done in this direction in this society and its scope. 
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   ها: واژهکلید

پا سبز،    دار، یتوسعه  کتابخانه 

محیط    يهاکتابخانه دانشگاهی، 

 . 14000زیست، مدل ایزو 

تحقق   ي در راستا دار یپا تیریمد يایران برا  یدانشگاه يهاکتابخانه   یآمادگ زانیم  یهدف پژوهش حاضر، بررس:  هدف

 .سبز است يهاکتابخانه 

انجام   یشیمایپ  یفیبوده و به روش توص  يکاربرد  قاتیجمله تحق  ازلحاظ نوع هدف    پژوهش حاضر از  :شناسیروش

آمار جامعه  است.  بخش   نیا  يشده  شامل  کتابخانه   يهاپژوهش  علوم،    یدانشگاه  يهامختلف  وزارت  نظارت  تحت 
فناور  قاتیتحق برااست  يو  از س  يهاداده   يگردآور   ي.  استفاده شده که  محقق   یوارس  اههیپژوهش  اساس ساخته    بر 

  ل یو تحل هیو براي تجز یاعتبار ابزاراز پنل دلف  نییپژوهش جهت تع نی ده است. در اشتهیه  14000مدل ایزو   هايمؤلفه
 . به کار گرفته شد 22اس.پی.اس.اس.  افزارپژوهش، نرم هايداده 

از شاخص   يهادانشگاه   يهاگفت که کتابخانه   دیبه دست آمده با  جیبا توجه به نتا:  هاافتهی   ي برا   یآمادگ  يهاایران 

کتابخانه   لیتبد به  برا  يهاشدن  و  دارند  فاصله  ن  دنیرس  يسبز  مطلوب،  درجه  بازنگر  ازیبه  طراح   يبه    ی در 

م  يضرور  شانهایرساخت یز نظر  نتارسدیبه  داد    نینپژوهش همچ  نیا  جی.  مد  یضوابط  تیرعاکه  نشان   تیریمانند 

کاغذ، استفاده   رینظ یعیمنابع طب نهیتوجه به مصرف به ر،یپذد تجدی هاياستفاده از انرژي انرژي و نهیپسماند، مصرف به

  دست   به  در   را  هاهستند که کتابخانه   ي جمله موارد  ... از  در کتابخانه و   ستیز  ط یسازگار با مح  زاتیو تجه  هیاز مواد اول

 . کنندی م ياریشدن به کتابخانه سبز  لیالزم جهت تبد استانداردهاي آوردن
  ن ی کار انجام گرفته در ا نیراستا اول نیپژوهش در ا نیا یطیمحست یتوجه به مسائل ز تیبا توجه به اهم: گیرینتیجه 

 ت. اس یجامعه و گستردگ
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 مقدمه 

الگویی    به عنوانهاي علمی مرتبط با محیط زیست سربلند کرد،  میالدي در بحث 1980که در اواخر دهه    1پایدار مفهوم توسعه  
محیطی( پیوند  نحوي که بین سه دستگاه اقتصادي، اجتماعی و زیست فیزیکی )زیست  ، به مند، مبنایی براي توسعه تلقی شدنظام

یدار بر پایه هشیاري انسان نسبت به خودش و نسبت به منابع طبیعی کره زمین  (. توسعه پا2021،  2ایجاد کرد )پریرا و مارکوس 
توجهی  هاست و مخالف مصرف بیش از اندازه و اتالف منابع و بیاستوار بوده و خواهان یک سبک زندگی پایدار براي همه انسان 

(. امروزه، سالمت عمومی و توسعه پایدار دست به دست 1401)محمدي و میري،    استهاي آینده و قطع رابطه با گذشته  به نسل 
مدیریت پایدار در جهت تحقق توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در هر  رود.به سمت یک درک نوسازي شده پیش میهم داده و 

ها نیازمند تحول و  ، مدیریت کتابخانهبا توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار(.  2022اجراست )پریرا و مارکوس،  سازمانی قابل  
ها براي  هاي پایداري در کتابخانهحرکت به سمت الگوي مدیریت پایدار هستند. تمرکز بر مفهوم مدیریت پایدار و احراز شاخص

ها  ن راستا، کتابخانه(. در همی2022و همکاران،    4دهد )وو ریزي در بحث توسعه پایدار را نشان می، اهمیت برنامه3تحقق کتابخانه سبز 
 نیازمند بازنگري در طراحی فضا، تجهیزات، فرایندها و خدمات خود هستند.

هاي حفاظت محیط هاي مدیریت پایدار در جهت اشاعه و اجراي سیاستاي است که با رعایت شاخصکتابخانه سبز، کتابخانه 
محیطی، مشارکت اجتماعی و ارزش اقتصادي ساختمان  محیط توسعه بازار ساختمان سبز بر ارزش زیستنماید.  زیست تالش می

ها نیز با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار  (. در نتیجه مدیریت کتابخانه1400)اکبري و حیدري،    سبز تاثیر مثبت داشته است
(. جنبش کتابخانه سبز در  1396فرد،  الحوائجی و نوشین)قربانی، باب  استنیازمند تحول و حرکت به سمت الگوي مدیریت پایدار  

با ساخت و سبود  2003تابداري از حدود سالظهور پیدا کرده و محبوبیت آن در حرفه ک  1990اوایل   با  . این نوآوري  از مطابق 
هاي پایداري و حمایت  ساختمان کتابخانه سبز، سبز بودن امکانات موجود در کتابخانه، ارائه خدمات کتابخانه سبز و پذیرفتن شیوه 

 (.  2008، 5محیط زیست در کتابخانه اتفاق خواهد افتاد )آنتونلی

مس به  توجه  و  پژوهش  این  انجام  راستاي  دانشگئدر  در  در  سبز  کتابخانه  دانشگاه اه له  گفت  باید  ایران   عنوان به هاهاي 

 ساختن  آماده و تربیت به که  مراکزي عنوان به و  هستند مطرح کشور یک توسعه فرآیند در عالی آموزش  نظام  هايمجموعهزیر

 نقش ،پردازندمی  مختلف هايزمینه در جامعه  واقعی  هاي نیاز به پاسخگویی براي مهارت داراي و شایسته کارآمد، انسانی هاينیرو

 به رسیدن براي تالش  در  اند یایافته توسعه یا جوامع تمامز،  امرو جهان در(.  2013  ،6)کاریوجا  دارند عهده به کلیدي حیاتی و

 هرچه اند.ثیرپذیر بوده أت و ثیرگذارأت، محرک موتور یک به عنوان ناپذیريانکار دالیل به هادانشگاه، میان این در و هستند توسعه

 کاربردي تحقیقات ویژه به تحقیقات دادن  انجام و پژوهش به توجه لزوم،  باشند ترمترقی درآن جامع،  هادانشگاه  و ترپیشرفته جامعه

 (.  1387 )عطافر و دیگران، است ترمحسوس  آن در ايو توسعه
سمت الگوي مدیریت پایدار هستند. ها نیازمند تحول و حرکت به  با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار، مدیریت کتابخانه

ریزي در بحث  ها براي تحقق کتابخانه سبز، اهمیت برنامههاي پایداري در کتابخانهتمرکز بر مفهوم مدیریت پایدار و احراز شاخص
ها و  ، فرایندها نیازمند بازنگري در طراحی فضا، تجهیزاتدهد. در راستاي تحقق توسعه پایدار، کتابخانهتوسعه پایدار را نشان می

محیطی و پایداري را در نظر داشته و به  ریزي خود دیدگاه زیست همین منظور باید در مدیریت و برنامه   خدمات خود هستند. به
از مدیریت که   پایدار»سبکی  آورند )میسینگام  ،شودنامیده می  «مدیریت  نظام  (. ساختمان2021  ،7روي  با یک  هاي سبز مطابق 

سازي  اي، توسط شوراي ساختمانشوند. نظام صدور گواهینامه امتیازبندي می  8رهبري انرژي و طراحی محیط زیست   گیري ماننداندازه
هاي یک ساختمان سبز را به یک استاندارد ملی براي ( معیار2000) لید. مقدمه موجود در ه استمتحده توسعه داده شدسبز ایاالت 
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راهی براي   به عنوان عنوان یک استاندارد عملکرد و    . این گواهینامه به ه استهاي تجاري و سازمانی آمریکا تبدیل کرد ساختمان
 (. 2008)آنتونلی،   ه استساخت ساختمان یک کتابخانه سبز در نظر گرفته شد

کند: عبارت کتابخانه سبز در محاوره به یک ساختمان کتابخانه که به  در پژوهش خود عنوان می(  2013)  1جورج. جی .اولیسیو
دهد که وجود ساختمان سبز استاندارد،  عنوان یک ساختمان سازگار با محیط زیست تأیید شده، اشاره دارد. این موضوع نشان می 

مطرح شود. اما هدف این نویسنده این است که این روند را تغییر  یک کتابخانه سبز    به عنوانالزم براي یک کتابخانه است تا  شرط  
دهد، استفاده اي که توسعه پایدار را در آموزش، کاربرد و توسعه ترویج میداده و از اصطالح کتابخانه سبز براي اشاره به هر کتابخانه

را دریافت کنند. یک    لیداند که تأییدیه  شانس بودههایی نیست که به اندازه کافی خوش بخانه سبز فقط منحصر به کتابخانهکنیم. کتا
هاي علم اطالعات اي است که توسعه پایدار را ترویج دهد و براي الحاق توسعه پایدار به همه جنبهکتابخانه سبز خوب کتابخانه

 تالش کند. 
هایی را براي آموزش توسعه  و... کارگاه  4دانشگاه ایلینوي،  3، دانشگاه ایالتی پن2هاي مریلندها مانند دانشگاه بسیاري از دانشگاه

هاي مختلف دانشگاه خود و براي کسب اطالعات درباره توسعه پایدار و چگونگی محیطی در بخشهاي زیستپایدار و آموزش 
یک دانشگاه نقشی   هايکنند. اگر این صحیح باشد که همه بخشهاي خود برگزار میهاي مختلف پایداري با برنامه ترکیب طرح

رسانی  ها و مراکز اطالعهایی را براي همکاري پیدا کند. کتابخانهبراي شروع آموزش توسعه پایدار دارند، پس کتابخانه هم باید راه 
با کنند و  آوري اطالعات، پردازش و سازماندهی و نیز اشاعه اطالعات نقش بسیار مهمی در رسیدن به توسعه پایدار ایفا میبا فراهم

کنند تا اطالعات مناسب را در زمان و مکان مناسب در اختیار نیازمندان به هاي جدید ارتباطی، همواره تالش میاستفاده از فناوري
شوند و در این  ها و مراکز اطالعاتی یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار محسوب میاطالعات و عموم مردم قرار دهند. کتابخانه

(.  1388هاي اطالعاتی و ایجاد جامعه پویا و پایدار هستند )مطلبی،  تحول و دگرگونی براي پاسخگویی به نیاز راستا دائم در حال  
ها در ترویج ها اشاره دارد تا معماري آنها و الزم است که کتابخانههاي سبز بیشتر به مأموریت و عملکرد کتابخانه اصطالح کتابخانه

کنند، ارتباط بگیرند. براي این کار کتابداران نیاز دارند منابع دانشگاه خود را براي ارائه استفاده توسعه پایدار، نقش رهبري را برعهده 
آمیز ها را براي موفقیتها و افراد هم فکر برقرار کنند، براي آموزش دانشجویان تالش کنند و عموم تالش داري با دیگر بخشمعنی

 (.  2013بودن توسعه پایدار انجام دهند )اولیسیو،
زین  ،منشرضایی عنوان1400)  اصنافیو    العابدین حاجی  با  پژوهشی  در  دانشگاهی  کتابخانه  ارزیابی (  اساسهاي   بر 

نباید با ساختمان سبز براي داشتن کتابخانه سبز دانشگاهی لزوماً    به این نتیجه رسیدند که  کتابخانه سبز و استاندارد لیدهايمؤلفه
لفه سبز در کتابخانه خود از جمله  ؤسازي چند مهاي سبز دارند. بسیاري از کتابخانه با پیاده ها مأموریتبلکه این کتابخانهد  شروع کر

  هاي تجدید ناپذیر،سازي الگوهاي مصرف بهینه آب و انرژيمحیطی در کتابخانه و آموزش به جامعه، پیادهترویج فرهنگ زیست
 .اندهاي بازیافت و مدیریت پسماند به عنوان کتابخانه سبز شناخته شدهاستفاده از روش 

هاي سبز و  هاي عمومی در استان کرمانشاه به سمت کتابخانهررسی روند حرکت کتابخانه( پژوهشی با هدف ب1399زنگنه )
ها و مقررات اداري هاي عمومی کشور با ایجاد بخشنامه کتابخانهیاز است نهاد  انجام داد. طبق نتایج این پژوهش ن  پایدار  توسعه

 .مندتر دنبال کندي پایدار را هدفهاي سبز و توسعهاالجرا حرکت به سمت کتابخانهالزم
هاي عمومی شهر تهران وابسته به نهاد  شناسایی وضعیت مدیریت سبز در کتابخانه( در پژوهشی به  1398صمیعی و بابایی )

پیمایشی  بههاي عمومی کشور  کتابخانه و    توصیفی  روش  آنها    نتایجپرداختند  داد که معیارهاي مدیریت سبز در پژوهش  نشان 
سازي به جامعه و کارکنان در وضعیت نامطلوب آموزش و فرهنگ  ریزي سبز،ساختمان و تجهیزات در سطح متوسط، مدیریت و برنامه

  .شودرعایت می ي مورد بررسیهادر کتابخانه
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هاي ایران براي هاي مدیریت پایدار در کتابخانه( پژوهشی، با رویکرد کیفی به منظور تدوین شاخص1396قربانی و همکارانش)
مقوله فرعی در مرحله کدگذاري    62مفهوم از مرحله کدگذاري باز در    215هاي سبز انجام دادند. در این پژوهش  کتابخانه  تحقق

مقوله کدگذاري   13مقوله کدگذاري انتخابی، شرایط علی با    9اي با  ظر متخصصان شرایط زمینهاند. از نبندي شدهانتخابی دسته
ها مقوله کدگذاري انتخابی پیامدهاي مدیریت پایدار کتابخانه   17مقوله کدگذاري انتخابی و راهبردها با    10گرها باانتخابی، مداخله

 دهند.را تشکیل می
 حرکت   اوج  نقطه  سمت  به  سبز  هايکتابخانه  هاي اخیر ساخت( در پژوهش خود عقیده دارند در سال2021)  1پارمار و کامدار 

 شود می  هادانشکده  و  مدارس   هاي محوطه  شهرها،  شهري،  جوامع  ها،کتابخانه  مدیران،  شامل  که  سبز  هايکتابخانه  جنبش  و  کرده
   دارند؛ در حال توسعه است. تمرکز آنها محیطیزیست اثر کاهش و هاکتابخانه  کردن سبز بر و

با2020)  2سزن و کوزوکواوغلو پژوهشی  در  کتابخانه  (  اساس عنوان »اهمیت  بر  بیان کردند که  پایداري«  نظر  از  هاي سبز 
کتابخانهآل ایده پایداري زیستهاي  به  براي دستیابی  آسیبهاي سبز،  باید  رامحیطی  زیست  به محیط  وارده  و    هاي  ترمیم کرد 

شده در گذشته را به حداکثر ممکن کاهش داد و این موضوع هم افراد و هم نهادها را موظف به تغییر رفتار بار انجامکارهاي زیان
 .کندمی

هاي سبز را چیزي بیشتر از ساختمان سبزشان دانسته و کاربرد و توسعه و آموزش پایداري را نقش ( کتابخانه2013اولیسیو )
هایی  داند و با مثال داند. او نقش کتابداران را در ترویج پایداري و سبز بودن کتابخانه مهمترین نقش میتابخانه سبز میاصلی ک

 سعی در روشن شدن نقش مهم کتابخانه در پایداري دانشگاه دارد. 
هاي عمومی  هاي نو در کتابخانهجایگزینی انرژيهاي فسیلی و  ( به مطالعه بر روي مصرف انرژي0122)  3الحوائجی اباذري و باب

هاي فسیلی در هاي نو جایگزین قابل اطمینانی براي انرژيکه انرژي  ه استاند. نتایج این پژوهش نشان دادشهر تهران پرداخته 
 هاي عمومی هستند. بخانهکتا

هاي این پژوهش  . یافتهه استرا بررسی نمود 5گوایر هاي پایداري کتابخانه جدید دانشگاه مک( مسائل و چالش2012) 4برودي 
اند و براي پایداري هاي پایداري این کتابخانه جدید آگاهی داشته و آن را خوب ارزیابی کردهنشان داده است که کاربران از ویژگی

 اند.بیشتر مسائلی را در جهت بهبود ساختمان و خدمات کتابخانه بیان کرده
 رسیدن   براي  و  بوده  پایدار  توسعه  خصوص  در  پیشرفت  براي  راه  مهمترین  آموزش   شدهبررسی  موارد  تمام  درکه  توان گفت  می

  بلندمدت   و  دقیق  و  مدون  ریزي همراه با برنامه   زمینه   این   در  گسترده   مطالعه  به   نیاز  پایدار  توسعه  اهداف  جهت  در  سبز   کتابخانه  به
  نوع  به  توجه  با  محیطیزیست  مخرب  اثرات  کاهش  به  کمک جهت  در  چه  کتابخانه  که  بود  غافل  نکته  این  از  نباید  همچنین.  است

 اهداف  و وظایف  به  توجه  با  پایدار  توسعه هايشاخص  خصوص در  پیشرفت  براي  آموزش   جهت  در   چه و  کتابخانه  کار ابزار  و  محیط
هاي دانشگاهی براي توان گفت آمادگی کتابخانهمی،  بنابراین  .باشد   داشته  هاریزيبرنامه  این  در  مهمیبسیار    نقش  تواندمی  کتابخانه

هاي سبز مبنایی براي توسعه در عصر کنونی است؛ در همین راستا این پژوهش درصدد مدیریت پایدار، در راستاي تحقق کتابخانه
قرار دهد تا در این زمینه گامی سبز  هاي دانشگاهی ایران را با استفاده از سیاهه وارسی، مورد بررسی  است میزان آمادگی کتابخانه

 تلقی شود. 
مورد سدبز    هايتحقق کتابخانهي آمادگی براي راسدتادر  ي زیرهابا توجه به موارد گفته شدده، در این پژوهش، پاسدب به پرسدش

 گیرد: توجه قرار می
o چگونه است؟ هی ایراندانشگا هايدر کتابخانه يانرژ نهیمصرف به تی وضع 
o است؟ چگونه هی ایراندانشگا هايکتابخانه در طبیعی  منابع  بهینه مصرف وضعیت 

 
1. Parmar & Kamdar 
2. Şeşen & Kuzucuogu 
3. Abazari & Babalhaveaji 
4. Brodie 
5. Macquarie University 
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o است؟  گونه هی ایراندانشگا هايکتابخانه در  منابع نگهداري و حفاظت وضعیت 
o است؟ چگونه هی ایراندانشگا هايکتابخانه در منابع اشتراک وضعیت 
o است؟  چگونه هی ایراندانشگا هايکتابخانه در ترکیبی سازي مجموعه وضعیت 
o است؟ چگونه هی ایراندانشگا هايکتابخانه در زیست محیط با اولیه مواد سازگاري وضعیت 
o است؟ چگونه هی ایراندانشگا هايکتابخانه در پسماند مدیریت وضعیت 
o است؟ چگونه هی ایراندانشگا هايکتابخانه در سبز فضاي وضعیت 
o است؟ چگونه هی ایراندانشگا هايکتابخانه در جدید هايفناوري از استفاده وضعیت 
o است؟ چگونه هی ایراندانشگا هايکتابخانه در پایدار توسعه آموزش  وضعیت 
o است؟ چگونه هی ایراندانشگا هايکتابخانه در هاسازمان  سایر با تعامل وضعیت 
o است؟ چگونههی دانشگا هايکتابخانه در زیست محیط با متناسب تجهیزات از استفاده وضعیت 
o است؟ چگونه هی ایراندانشگا هايکتابخانه در غیرحضوري خدمات توسعه وضعیت 
o است؟  چگونه هی ایراندانشگا هايکتابخانه  آمادگی میزان گانه سیزده ابعاد در هااولویت 

 پژوهش  شناسیروش

از ازلحاظ هدف،  انجام شدجمله تحقیقات کاربردي است و    پژوهش حاضر  پیمایشی  این    .ه استبه روش توصیفی  انجام  براي 
ها و از طریق حضور یکی از پژوهشگران  هاي جامعه پژوهش مورد با سفر به این شهر هاي مختلف کتابخانهپژوهش ابتدا بخش

رسی به گردآوري داده  یریت پایدار و با توجه به سیاهه واهاي کتابخانه سبز در راستاي مدمؤلفه  بر اساس مورد بازدید قرار گرفته و  
ها و کتابداران حاصل گردیده و در آخرین  ن بخش هاي مورد نیاز از طریق مشاهده و نیز مصاحبه با مسئوال . داده ه استپرداخته شد

 اند. هاي به دست آمده تجزیه و تحلیل شدهمرحله و براي دستیابی به نتایج نهایی داده
هاي یازده دانشگاه مادر تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و  هاي مختلف کتابخانهاین پژوهش شامل بخشجامعه آماري  

اند از: دانشگاه  هاي مورد بررسی در این پژوهش عبارتشوند. دانشگاه محسوب می  Aهاي تیپ  فناوري ایران هستند که جزء دانشگاه
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت  دانشگاه صنعتی شریف،  تهران،  

 و دانشگاه شهید باهنر کرمان. مدرس، دانشگاه تبریز، دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
تدوین   14000  ایزو  هاي استانداردمؤلفه   بر اساس   اي کهساختههاي این پژوهش از سیاهه وارسی محققبراي گردآوري داده 
با بررسی و تجزیه و تحلیل پژوهشگردیده، استفاده شد.   ابزار  گیري از نظرات اساتید علم  هاي پیشین و بهره براي ساخت این 

نفر از اساتید خواسته شد که سیاهه وارسی را از نظر تناسب    8گویه ساخته شد و سپس از    68اطالعات و محیط زیست، ابزار اولیه با  
نشان از مطلوبیت روایی این ابزار دارد. در    83/0ها با یکدیگر بررسی و اعتبار صوري آن را تأیید کنند که ضریب  و ارتباط گویه 

هاي مربوطه و شماره سؤاالت مؤلفه  1جدول  سؤال و سیزده خرده مقیاس شد که در    62ن سیاهه داراي  نهایت نسخه نهایی ای
  .ه استمرتبط با آنها نشان داده شد

 براي  و  86/0  کلیبه طور    آمده آن براي تعیین پایایی ابزار این پژوهش از آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفاي به دست
  قابل مشاهده است. 1جداگانه در جدول  ه طورب آن هايمقیاس  خرده
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 سبز  ها برای تحقق کتابخانههای سیاهه وارسی مدیریت پایدار در راستای آمادگی کتابخانه. مؤلفه1جدول 

 ردیف 
مؤلفه مدیریت پایدار در راستای آمادگی 

 ها برای تحقق کتابخانه سبز کتابخانه

شماره 

 سؤاالت

تعداد  

 سؤاالت

آلفای 

 کرونباخ 

 74/0 9 1-9 مصرف بهینه انرژي  1

 76/0 9 9-18 مصرف بهینه منابع صبیعی  2

 90/0 5 19-23 حفاظت و نگهداري منابع  3

 91/0 2 24-25 اشتراک منابع 4

 87/0 2 26-27 سازي ترکیبی مجموعه 5

 76/0 4 28-31 سازگاري مواد اولیه با محیط زیست  6

 71/0 6 32-37 مدیریت پسماند  7

 68/0 3 38-40 فضاي سبز 8

 79/0 4 41-44 هاي جدیداستفاده از فناوري 9

 88/0 4 45-48 آموزش توسعه پایدار  10

 70/0 7 49-55 هاتعامل با سایر سازمان 11

 68/0 4 56-59 استفاده از تجهیزات متناسب با محیط زیست  12

 67/0 3 60-62 حضوري توسعه خدمات غیر 13

 ن،یشتریب  ن،یترانحراف استاندارد، کم  ن،یانگیم  ،ی )فراوان  ی فیاین پژوهش در سطح آمار توص  يهاداده  لیو تحل  هیجهت تجز
(، با استفاده  سیو کرسکال وال  دمن یآزمون فر  ،ايتک نمونه   T)آزمون    یجدول و نمودار( و در سطح آمار استنباط  ،یدگیو کش  یکج

 .تانجام گرف 221اس.پی.اس.اس.  افزاراز نرم

 های پژوهشیافته

 توصیف ابعاد مدیریت پایدار در راستای تحقق کتابخانه سبز 

 وضعیت مصرف بهینه انرژی 

 مصرف بهینه انرژی  بر اساسها . توزیع فراوانی دانشگاه2جدول 

  

 
1. SPSS22 

 مصرف بهینه انرژی 

 میانگین 
ف 

دی
ر

 
 هاعنوان گویه

 خیر  بله 

 درصد فراوانی  درصد فراوانی 

 0/0 100 11 0 0 آیا نظام روشنایی کتابخانه با توجه به حضور افراد به صورت اتوماتیک تنظیم شده است؟  1

 54/0 5/45 5 5/54 6 آیا به جاي استفاده از المپ از نور طبیعی براي روشنایی استفاده شده است؟  2

 1 0 0 100 11 است؟ هاي بزرگ استفاده شده آیا در کتابخانه از پنجره 3

 45/0 5/54 6 5/45 5 ؟ کتابخانه دو جداره استهاي آیا پنجره 4

 09/0 9/90 10 1/9 1 ؟ استآیا کتابخانه داراي تجهیزات استفاده از نور خورشید  5

 81/0 2/18 2 8/81 9 آیا در کتابخانه از رنگ مناسب براي دیوارها استفاده شده است؟  6

 36/0 6/63 7 4/36 4 ؟ استهاي حرارتی  کتابخانه داراي عایقآیا  7

 27/0 7/72 8 3/27 3 آیا در این کتابخانه از تجهیزات کاهنده مصرف آب استفاده شده است؟  8

 45/0 5/54 6 5/45 5 آیا براي آبیاري فضاي سبز از نظام آبیاري هوشمند استفاده شده است؟  9

 45/0 5/54 6 5/45 5 ها میانگین گویهتوزیع فراوانی  *
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 وضعیت مصرف بهینه منابع طبیعی

 مصرف بهینه منابع طبیعی  بر اساسها . توزیع فراوانی دانشگاه3جدول 

 مصرف بهینه منابع طبیعی 

 میانگین 

ف 
دی

ر
 

 هاعنوان گویه
 خیر  بله 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 27/0 7/72 8 3/27 3 اولیه سازگار با محیط زیست استفاده شده است؟ آیا در این کتابخانه از مواد  1

 63/0 4/36 4 6/63 7 هاي کاغذي در این کتابخانه محدود شده است؟ آیا انتشار کتاب 2

 45/0 5/54 6 5/45 5 شود؟ آیا آثار پرطرفدار به صورت غیرکاغذي منتشر می 3

 1 0 0 100 11 آیا تهیه کپی کاغذي کاهش یافته است؟  4

 81/0 2/18 2 8/81 9 شود؟ ها به صورت دو رو انجام میآیا پرینت 5

 54/0 5/45 5 5/54 6 شود؟ آیا از کاغذهاي بازیافتی استفاده می 6

 90/0 1/9 1 9/90 10 شوند؟ها به صورت دو رو چاپ میامهنآیا پایان  7

 81/0 2/18 2 8/81 9 شود؟ آیا از نظام اتوماسیون براي مکاتبات استفاده می 8

 63/0 4/36 4 6/63 7 هاي الکترونیکی توجه شده است؟ هآیا به میزان مصرف انرژي دستگا 9

 67/0 3/27 3 7/72 8 ها توزیع فراوانی میانگین گویه *

 وضعیت حفاظت و نگهداری 
 بعد حفاظت و نگهداری  بر اساسها . توزیع فراوانی دانشگاه4جدول

 حفاظت و نگهداری 

 میانگین 

ف 
دی

ر
 

 هاعنوان گویه
 خیر  بله 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 63/0 4/36 4 6/63 7 گیرد؟ آیا براي ضد دفع آفات کتابخانه ضد عفونی صورت می 1

 54/0 5/45 5 5/54 6 آیا برنامه مدون براي تعمیرات و نگهداري تجهیزات وجود دارد؟  2

 45/0 5/54 6 5/45 5 اي وجود دارد؟ آیا براي حفاظت منابع کتابخانه طرح و برنامه 3

 72/0 3/27 3 7/72 8 شوند؟آیا منابع در مخازن مناسب نگهداري می 4

 54/0 5/45 5 5/54 6 آیا نظام اطفاء حریق با محیط زیست سازگار است؟  5

 57/0 5/45 5 5/54 6 ها توزیع فراوانی میانگین گویه *

 وضعیت اشتراک منابع 
 بعد اشتراک منابع  بر اساسها . توزیع فراوانی دانشگاه5جدول 

 اشتراک منابع 

 میانگین 

ف 
دی

ر
 

 هاعنوان گویه
 خیر  بله 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی
 81/0 2/18 2 8/81 9 شوند؟هاي دانشگاهی تبادل میآیا منابع بین کتابخانه 1

 81/0 2/18 2 8/81 9 ها وجود دارد؟ اي براي تبادل منابع با سایر کتابخانهآیا طرح و برنامه 2

 81/0 2/18 2 8/81 9 ها توزیع فراوانی میانگین گویه *
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 سازی ترکیبی وضعیت مجموعه 
 سازی ترکیبی بعد مجموعه بر اساسها . توزیع فراوانی دانشگاه6جدول 

 مجموعه سازی ترکیبی 

 میانگین 

ف 
دی

ر
 

 هاعنوان گویه
 خیر  بله 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی
 1 0 0 100 11 شود؟ آیا در کنار منابع چاپی به منابع الکترونیک نیز توجه می 1

 1 0 0 100 11 اي از منابع چاپی و الکترونیکی در کتابخانه وجود دارد؟ آیا مجموعه 2

 1 0 0 100 11 ها توزیع فراوانی میانگین گویه *

 وضعیت سازگاری مواد اولیه با محیط زیست 
 بعد سازگاری مواد اولیه با محیط زیست  بر اساسها . توزیع فراوانی دانشگاه7جدول 

 سازگاری مواد اولیه با محیط زیست 

 میانگین 

ف 
دی

ر
 

 هاعنوان گویه
 خیر  بله 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی
 36/0 6/63 7 4/36 4 استفاده با محیط زیست سازگار هستند؟ آیا مواد اولیه مورد  1

 27/0 7/72 8 4/27 3 شود؟ آیا در کتابخانه از مواد و مصالح قابل بازیافت استفاده می 2

 36/0 6/63 7 4/36 4 ؟ استآیا مصالح استفاده شده متناسب با اقلیم منطقه  3

 27/0 7/72 8 4/27 3 استفاده شده است؟ آیا از مصالح بومی منطقه در کتابخانه   4

 32/0 7/72 8 4/27 3 ها توزیع فراوانی میانگین گویه *

 وضعیت مدیریت پسماند 
 مدیریت پسماند  بر اساسها . توزیع فراوانی دانشگاه8 جدول

 مدیریت پسماند 

 میانگین 

ف 
دی

ر
 

 هاعنوان گویه
 خیر  بله 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی

1 
هاي تولید شده در کتابخانه در کشاورزي مورد استفاده قرار  پساب آیا  
 گیرند؟ می

1 1/9 10 9/90 09/0 

 27/0 7/72 8 3/27 3 شوند؟آیا وسایل الکترونیکی بازیافت می 2

 72/0 3/27 3 7/72 8 شوند؟ آیا کاغذهاي استفاده شده بازیافت می 3

 54/0 5/45 5 5/54 6 شوند؟ ها تفکیک میزبالههاي الکترونیکی از سایر آیا زباله 4

 18/0 8/81 9 2/18 2 شوند؟هاي الکترونیکی به صورت صحیح دفع میآیا زباله 5

 36/0 6/63 7 4/36 4 آیا آموزش صحیح دفع زباله به کتابداران داده شده است؟  6

 36/0 6/63 7 4/36 4 ها توزیع فراوانی میانگین گویه *

 فضای سبز وضعیت 
 فصای سبز  بر اساسها . توزیع فراوانی دانشگاه9جدول 

 فصای سبز

 میانگین 

ف 
دی

ر
 

 هاعنوان گویه
 خیر  بله 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی

 54/0 5/45 5 5/54 6 ؟ ه استآیا در این کتابخانه فضاي سبز کافی ایجاد شد 1

2 
و   اقلیم طبیعی آب  با  از گیاهان مناسب  استفاده شدآیا  ه  هوایی 

 ؟ است
7 6/63 4 4/36 63/0 

 18/0 8/81 9 2/18 2 ؟ ه است آیا در کتابخانه بام سبز ایجاد شد 3

 48/0 5/54 6 5/45 5 ها توزیع فراوانی میانگین گویه 
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 های جدید وضعیت استفاده از فناوری 

 های جدیداستفاده از فناوری بر اساسا  ه. توزیع فراوانی دانشگاه10جدول 

 های جدید استفاده از فناوری

 میانگین 

ف 
دی

ر
 

 هاعنوان گویه
 خیر  بله 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی
 90/0 1/9 1 9/90 10 شود؟ هاي جدید استفاده میآیا از فناوري 1

 90/0 1/9 1 9/90 10 شود؟ آیا از فناوري فضاي مجازي استفاده می 2

 1 0 0 100 11 شود؟ تبادل الکترونیکی اطالعات انجام میآیا  3

 81/0 2/18 2 8/81 9 هاي کتابخانه با تکنولوژي هماهنگ است؟ آیافعالیت 4

 90/0 1/9 1 9/90 10 ها توزیع فراوانی میانگین گویه *

 وضعیت آموزش توسعه پایدار 
 آموزش توسعه پایدار  بر اساسها  . توزیع فراوانی دانشگاه11جدول 

 آموزش توسعه پایدار 

 میانگین 

ف 
دی

ر
 

 هاعنوان گویه
 خیر  بله 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی

1 
مراجعه آشنایی  براي  سازهآیا  با  زیست کنندگان  هاي 

 محیطی برنامه مشخصی وجود دارد؟ 
2 2/18 9 8/81 18/0 

2 
کارکنان و آیا براي آموزش حفاظت از محیط زیست به  

 کنندگان برنامه یا دستورالعملی وجود دارد؟ مراجعه
2 2/18 9 8/81 18/0 

3 
و  کارکنان  آگاهی  ارتقاء  براي  آموزشی  کارگاه  آیا 

 شود؟ کنندگان از حفاظت محیط زیست برگزار میمراجعه
3 3/27 8 7/72 27/0 

 27/0 7/72 8 3/27 3 شود؟ هاي آموزشی در این زمینه نمایش داده میآیا فیلم 4

 23/0 8/81 9 2/18 2 ها توزیع فراوانی میانگین گویه 

 ها وضعیت تعامل با سایر سازمان 
 هاتعامل با سایر سازمان بر اساسها  . توزیع فراوانی دانشگاه12جدول 

 هاتعامل با سایر سازمان 

 میانگین 

ف 
دی

ر
 

 هاعنوان گویه
 خیر  بله 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی

1 
یونسکو،   مانند  پایدار  توسعه  متولی  نهادهاي  با  آیا 

 هاي توسعه پایدار و ... تعامل دارد؟ انجمن
1 1/9 10 9/90 09/0 

 90/0 1/9 1 9/90 10 کننده اطالعات تعامل دارد؟آیا با مراکز مصرف 2

 27/0 7/72 8 3/27 3 آیا با کمیته ملی توسعه پایدار همکاري دارد؟  3

 36/0 4/36 4 6/63 7 هاي مردم نهاد تعامل دارد؟ ها و سازمانآیا با انجمن  4

 09/0 9/90 10 1/9 1 هاي محیط زیست سازمان ملل تعامل دارد؟ آیا با برنامه  5

 81/0 2/18 2 8/81 9 کنندگان اطالعات تعامل دارد؟ آیا با مصرف 6

 09/0 9/90 10 1/9 1 آیا با کمیته ملی توسعه تعامل دارد؟  7

 37/0 6/63 7 4/36 4 ها توزیع فراوانی میانگین گویه *
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 وضعیت استفاده از تجهیزات متناسب با محیط زیست 
 استفاده از تجهیزات متناسب با محیط زیست  بر اساسها  . توزیع فراوانی دانشگاه13جدول 

 استفاده از تجهیزات متناسب با محیط زیست 
 میانگین 

ف 
دی

ر
 

 هاگویهعنوان 
 خیر  بله 

  درصد  فراوانی درصد  فراوانی
 72/0 3/27 3 7/72 8 هاي کم مصرف و مفید استفاده شده است؟ آیا از المپ 1

 45/0 5/54 6 5/45 5 ؟ ه استآیا از امکانات طبیعی براي تهویه کتابخانه استفاده شد 2

 27/0 7/72 8 3/27 3 ؟ ه استهاي مضر استفاده شدهاي جاذب اشعهآیا از شیشه 3

 36/0 6/63 7 4/36 4 ؟ ه استآیا از مبلمان سازگار با محیط زیست استفاده شد 4

 45/0 5/54 6 5/45 5 ها توزیع فراوانی میانگین گویه *

 وضعیت توسعه خدمات غیرحضوری
 توسعه خدمات غیرحضوری  بر اساسها  . توزیع فراوانی دانشگاه14جدول 

 حضوری توسعه خدمات غیر  

 میانگین 

ف 
دی

ر
 

 هاعنوان گویه
 خیر  بله 

 درصد  فراوانی درصد  فراوانی

1 
آیا خدمات غیرحضوري در چند سال اخیر توسعه قابل توجه  

 داشته است؟ 
10 9/90 1 1/9 90/0 

2 
آیا منابع بین دانشگاهی ازطریق فضاي مجازي به اشتراک  

 ؟ ه استگذاشته شد
9 8/81 2 2/18 81/0 

3 
منابع الکترونیک به صورت آنالین در اختیار کاربران قرار  آیا  

 دارد؟ 
9 8/81 2 2/18 81/0 

 84/0 2/18 2 8/81 9 ها توزیع فراوانی میانگین گویه *

 توصیف متغیرهای پژوهش 

 های توصیفی در متغیرهای پژوهش . مقادیر شاخص15جدول 

متغیر 
 

 میانگین  ابعاد 
انحراف  

 استاندارد 
 کشیدگی  کجی  اکثر حد  حداقل 

ق کتابخانه سبز 
ت پایدار تحق

مدیری
 

 92/0 75/0 89/0 11/0 21/0 44/0 مصرف بهینه انرژي 

 23/0 - 59/0 1 22/0 22/0 67/0 مصرف بهینه منابع طبیعی 

 - 03/1 - 34/0 1 0 46/0 58/0 حفاظت و نگهداري 

 03/1 - 09/1 1 0 40/0 81/0 اشتراک منابع

 88/0 82/0 1 0 21/0 78/0 ترکیبی سازي مجموعه

 - 94/0 76/0 1 0 37/0 31/0 زیست سازگاري مواد اولیه با محیط

 - 15/0 23/0 1 0 25/0 36/0 مدیریت پسماند 

 - 13/1 - 23/0 1 0 34/0 45/0 فضاي سبز

 - 82/1 - 80/0 1 25/0 23/0 90/0 استفاده از فناوري جدید

 63/0 5/1 1 0 41/0 22/0 آموزش توسعه پایدار 

 5/1 35/0 86/0 0 21/0 36/0 هاتعامل با سایر سازمان

 - 81/0 39/0 1 0 35/0 45/0 زیست تجهیزات متناسب با محیط

 97/0 - 3/1 1 33/0 23/0 84/0 توسعه خدمات غیرحضوري 

دهنده مطلوب بودن وضعیت متغیرها  بوده که نشان   ±2هاي کجی و کشیدگی متغیرها بین  نشان داد که شاخص  15نتایج جدول  
   هاي پارامتري است.براي انجام آزمون 
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 بررسی مفروضه توزیع بهنجار متغیرهای پژوهش 

 برای نرمال بودن توزیع متغییرهای پژوهش  )KS (1. نتیجه آزمون کلموگروف اسمیرنوف 16جدول 

یر 
تغ

م
 

 Z مقدار ابعاد 
سطح 

 معناداری 

ت 
مدیری

ق کتابخانه سبز 
پایدار تحق

 

 51/0 81/0 مصرف بهینه انرژي 

 99/0 42/0 مصرف بهینه منابع طبیعی 

 38/0 90/0 حفاظت و نگهداري 

 43/0 80/0 اشتراک منابع

 99/0 42/0 سازي ترکیبی مجموعه

 45/0 85/0 زیست سازگاري مواد اولیه با محیط

 85/0 60/0 مدیریت پسماند 

 36/0 92/0 فضاي سبز

 39/0 91/0 استفاده از فناوري جدید

 99/0 42/0 آموزش توسعه پایدار 

 31/0 96/0 هاتعامل با سایر سازمان

 88/0 58/0 زیست تجهیزات متناسب با محیط

 08/0 2/1 توسعه خدمات غیرحضوري  

است بنابراین شرط نرمال    05/0متغیرهاي پژوهش باالتر از  دهد سطح معناداري تمامی  نشان می  16طور که نتایج جدول  همان
 ها استفاده کرد. هاي پارامتریک براي تحلیل داده توان از آزمون ها برقرار است و میبودن داده 

 ماتریس همبستگی بین متغیرها 
 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش 17جدول 

 
1. Kolmogorov-smirnov 

متغیر 
 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ابعاد 

سبز 
خانه 

ق کتاب
حق

ت پایدار ت
مدیری

 

مصرف بهینه  
 انرژی 

1             

مصرف بهینه  
 منابع طبیعی 

**23/0 1            

حفاظت و 
 نگهداری

**36/0 **34/0 1           

          1 08/0 75/0** 02/0 اشتراک منابع
سازی  جموعه م

 ترکیبی
**38/0 **46/0 **24/0 **22/0 1         

اری  سازگ 
مواداولیه با  
 محیط زیست

**35/0 *19/0 **50/0 07/0 - **23/0 1        

یت  مدیر
 پسماند

**27/0 **60/0 **51/0 **54/0 **18/0 *15/0 1       

      1 33/0** 25/0** 11/0* 41/0** 52/0** 32/0** 15/0* سبز فضای 

 
استفاده از  

 فناوری جدید 
**57/0 02/0 **21/0 *19/0 - **23/0 06/0 **40/0 **37/0 - 1     

 
آموزش 

 توسعه پایدار
06/0 **33/0 **55/0 02/0 - **18/0 05/0 **32/0 14/0 **24/0 1    

 
سایر  تعامل با

 هاسازمان 
**55/0 **34/0 **36/0 01/0 **37/0 *15/0 **29/0 11/0 **58/0 **58/0 1   
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 دار یمعن  0/ 01و * *در سطح   05/0*در سطح  

دهد که متغیرهاي این پژوهش از همبستگی مناسبی با یکدیگر برخوردار  ضرایب همبستگی مندرج در این جدول نشان می
 د.داراي روابط معنادار هستن هاي مدیریت توسعه پایدار تحقق کتابخانه سبزهستند و به عبارت دیگر مؤلفه

 سبز  هایتحقق کتابخانهگانه آمادگی برای ابعاد سیزدهدر  هی ایراندانشگا  هایکتابخانهاولویت  . 18 جدول

متغیر 
 

 میانگین  ابعاد 
انحراف  

 معیار 

میانگین 

 ها رتبه
X2 

درجه 

 آزادی 

سطح 

 معناداری 

توسعه پایدار 
ق کتابخانه 

تحق
ي

ها
 

سبز 
 

 0/ 0001 12 10/63 45/5 21/0 44/0 مصرف بهینه انرژي 

    64/7 22/0 67/0 مصرف بهینه منابع طبیعی 

    41/7 46/0 58/0 حفاظت و نگهداري 

    55/9 40/0 81/0 اشتراک منابع

    32/11 43/0 78/0 سازي ترکیبی مجموعه

   64/4 35/0 31/0 اولیه با محیط زیست  سازگاري مواد
 

    50/4 25/0 36/0 مدیریت پسماند 

    32/5 34/0 45/0 سبزفضاي 

    50/10 23/0 90/0 استفاده از فناوري جدید

    95/3 41/0 23/0 آموزش توسعه پایدار 

    77/4 21/0 36/0 هاتعامل با سایر سازمان

    82/5 37/0 45/0 تجهیزات متناسب با محیط زیست 

    14/10 23/0 84/0 توسعه خدمات غیرحضوري 

       

 گیریو نتیجه  بحث

 از و پس گرفته قرار کالن کشور مدیریت توجه مورد ایران مختلف در  ابعاد در محیطیزیست مسائل  به توجه اخیر هايدر سال  

 گردید. جدیدي  عرصه وارد زمینه  این در  ایران اقدامات (،1992)  ریودوژانیرو توسعه؛ در و زیست زمین، محیط جهانی  اجالس 

 حضور با و زیست  محیط حفاظت  سازمان رئیس  ریاست  به پایدار  توسعه  ملی تشکیل کمیته ارتباط، این در  عملی  اقدام  اولین

ابعاد   ذیربط هاي اجراییدستگاه نمایندگان ارزیابی مدیریت پایدار تحقق کتابخانه سبز در  از    13بود. در این پژوهش براي  گانه 
مقدار متوسط در نظر گرفته شده، مورد مقایسه قرار   به عنوانکه  0/ 5ا مقدار اي استفاده شد و میانگین نمونه بتک نمونه Tآزمون 

هاي  هاي دانشگاهی ایران براي مدیریت پایدار در راستاي تحقق کتابخانهگرفت. نتایج حاصله نشان داد که میزان آمادگی کتابخانه 
هاي سبز فاصله دارد و براي رسیدن به درجه  ه کتابخانهبراي تبدیل شدن بي ایزو  سبز در سطح مطلوب قرار ندارد و با استانداردها

 رسد. هایشان ضروري به نظر میمطلوب، نیاز به بازنگري در طراحی زیرساخت

  به هستند. خود خدمات و فرایندها تجهیزات، فضا، طراحی در نیازمند بازنگري هاکتابخانه پایدار، توسعه تحقق راستاي در
 که مدیریت از سبکی به و داشته نظر در را پایداري و محیطیزیست دیدگاه خود ریزيو برنامه  مدیریت در باید منظور همین

 کتابخانه به شدن  تبدیل جهت در  را  مدیریت پایدار هاي باید شاخص هاکتابخانه،  روآورند. از این روي  شود،می پایدار نامیده مدیریت

هاي مدیریت پایدار زیاد نیست اما در مطالعاتی  نماید. تحقیقات انجام شده در ایران در حوزه شاخص ارائه پایدار  توسعه به نیل و سبز
 و منابع سازيرقومی و راهبردي ریزيبرنامه محیطی،زیست در مدیریت هاکتابخانه هايچالش مهمترین که صورت گرفته است

 
تجهیزات  
متناسب با  

 محیط زیست
**49/0 006/0 **52/0 *11/0 **52/0 *17/0 **66/0 **39/0 **40/0 *16/0 **28/0 1  

 
توسعه 
خدمات 

 غیرحضوری 
**30/0 **23/0 **85/0 **33/0 **42/0 **32/0 **46/0 **54/0 **18/0 **40/0 **26/0 **32/0 1 
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 منابع مصرف بررسی (، به2021)  1مطالعه کرایریکش و چوکسوچات است. در  ه  شد محیطی ذکرزیست مسائل به کتابداران تعهد

 مدیریتی راهکارهاي  مصرف، میزان شدن مشخص با تا پرداخته شد ملی کتابخانه جامد در مواد زائد و کاغذ انرژي، آب، مختلف

 را سبز کارکنان، فرهنگ آگاهی  ارتقاي با باید کتابخانه در سبز  مدیریت نظام استقرار براي که ه استداد  نشان شود. نتایج ارائه

 نمود.  ایجاد سازمان این در

 فرایندها  مدیریت ارزیابی کتابداران براي و متخصصان گسترده مشارکت و همکاري براي جدیدي را راهبردهاي جدید، نگرش 

 حذف فرایندهاي محیطی، زیست اطالعاتی  منابع  انتخاب دهد که مهمترین آنها شاملها پیشنهاد میکتابخانه پایدار  هاي و چالش

 توسط شده تولید کربن اثرات باعث کاهش د کههستن  الکترونیکی یا چاپی منابع قالب انتخاب و منابع بازیافت بر با تأکید منابع

 سبز اطالعات به جامعه نیازهاي برآوردن براي را هاییمتحده راه ایاالت کتابداري انجمن.  شودمی آن شدن سبز و کتابخانه

 به مندهعالق هايگروه براي  گفتگو باز تاالرهاي ایجاد ازطریق سبز هايایجاد مجموعه به را هاکتابخانه آنها دهد.می  پیشنهاد

 هاییفرصت ایجاد سخنرانی، هايبرنامه اجراي یا نمایش و  محیطیزیست ویدئوهاي از تسهیل استفاده و سبز حوزه هايکتاب

 و انتخاب و مشاعره، پوستر طراحی  مسابقات برگزاري  نظیر محیطیزیست مسائل به آنها مندسازي هعالق منظور به کودکانبراي  
 زیستی محیط مسائل هايسایت  به انرژي، پیوند بهینه مصرف و حفظ و سبز رایانش ارگانیک، کشاورزي  با مرتبط منابع گردآوري

 و آنها اطالعاتی نیازهاي از اطالع و محیطیزیست مسائل مند به عالقه محلی هايگروه با ارتباطات برقراري کتابخانه، وبگاه در
  .کنندمی تشویق زیستی محیط  هايمدل و هاطرح نظیر آنها آموزشی هايطرح ها وبرنامه پشتیابی براي محلی مدارس  با تعامل

مدیریت  براي جدیدي الگوي جامعه، در  کتابخانه فرهنگی و محیطی اجتماعی، اقتصادي، بین عملکردهاي دوسویه پیوند ایجاد با
 است، رایج  21 قرن هاي سیاسیگفتمان در که را اقتصادي هاي چارچوب در ایجادشده هايمحدودیت که شودمی ارائه هاکتابخانه

 زیست محیط  تأثیرگذاري و مهم نقش به عنایت  پایدار با جوامع ایجاد براي  ساختاري چارچوب جنبه، چهار این  کند.می تعدیل

 نامبرده پایدار  توسعه هايسیاست با مترادف زیست  محیط قبال شده در مشخص  هايسیاست از  توسعه، هايفعالیت در سالم

 (.  2021 ،2شود )شهزاد، ظفر و آپولونیمی
هاي  دانشگاهی ایران براي مدیریت پایدار در راستاي تحقق کتابخانههاي  با توجه به تحلیل نتایج این پژوهش و فاصله کتابخانه

با استانداردها ایزو  سبز  ایران از یک طرف به عنوان یک کشور در حال توسعه و از طرف دیگر به دلیل  ي  باید گفت که کشور 
بالقوه  پتانسیل  نفتی و گازي و  بزرگ  انرژي غنی و گسترده و وجود مخازن  منابع  از  از    برخورداري  انرژي یکی  تولید و مصرف 

می محسوب  طبیعی  منابع  بر  مبتنی  رشد  الگوي  آن مصادیق  به  توجه  با  اما  عمدهشود،  سهم  احتراق که  را  انرژي  بخش  از  اي 
  2015اي و آلودگی هوا همراه شده است. به گزارش  با انتشار گازهاي گلخانه  آنها   مصرف،  فسیلی در برگرفته است  هايسوخت

کربن در جهان است و این نتایج اکسیددهنده گاز ديکشور، هشتمین کشور انتشار  200مبنی بر اینکه ایران در بین  بانک جهانی  
لحاظ منابع آبی در وضعیت اسفناکی    شود، چرا که ایران ازحاکی از آن است که کشور روز به روز از مسیر توسعه پایدار دورتر می

هاي حاصلخیز خود را از دست بدهد. با این اوصاف  ها، زمینممکن است خیلی زودتر از اینقرار دارد و به عنوان یک کشور کم آب  
نبود  و  دولت  دخالت  عدم  زیست،  محیط  تخریب  ازاي  به  و  قیمتی  هر  به  داخلی  تولید  است،  نابودي  حال  در  طبیعی  منابع  که 

زیع و انتقال و کاهش انتشار آالیندگی در فرایندهاي تولیدي  آور مصرف بهینه انرژي در زمینه تولید، تواستانداردها و معیارهاي الزام
و همچنین عدم وجود نظارت سازمانی بر نحوه مصرف انرژي صنایعی که آالیندگی باالیی دارند به این نابودي سرعت بیشتري 

 (. 1395پور اردبیل، )مؤمنی، کمال و محمدخان کندناپذیري میمحیطی جبرانهاي زیستبخشد و کشور را درگیر بحران می
توانند با کمک گرفتن از نقش آموزشی ها میمی محیط زیست آن است که کتابخانهها به عنوان حانکته مهم در نقش کتابخانه

اطالعاتی   محیطی و سوادخود در جامعه به تغییر تفکر جامعه نسبت به محیط زیست کمک کنند که این مهم با ترویج سواد زیست
م به بازیافت، استفاده از جمله: اقدا  ها با انجام برخی اقدامات سبز ازتواند بهتر تحقق یابد. همچنین کتابداران در کتابخانهسبز می

جایگزینی المپهرایانه باال،  بازده  با  پرینتاي  تهیه  براي  تشویق  روشنایی،  به  هاي  نسبت  تخفیف  ارائه  و  دوطرفه  پرینت هاي 

 
1. Krairiksh & Choksuchat 
2. Shahzad, Zafar & Appolloni 



 

 

 
 1401، 3، شماره 56 دوره ، رسانی دانشگاهیکتابداری و اطالعتحقیقات 

 

 

58 

هاي یکبار مصرف و در نظر گرفتن محلی براي شستشوي  ابلیت استفاده مجدد به جاي لیوانهایی با ق، استفاده از لیوان طرفهیک
محیطی داشته باشند. از طرف  توانند نقش بسیار مؤثري در کاهش اثرات مخرب زیستهاي زباله، میآن، برچسب گذاري سطل

 هاي فطري و طبیعی انسان و هماهنگ باو ضوابط منطقی و همسو با خواستهاصول    بر اساس چه معماري کتابخانه  دیگر چنان
عالوه باشد  آرامش   طبیعت  و  زیبا  محیطی  که  این  می بر  فراهم  کاربران  براي  را  صرفهبخش  مالحظهسازد،  قابل  در  جویی  اي 

 (.  1389 د( به دنبال خواهد داشت )ناصري،گیري از عوامل طبیعی موجود )انرژي، باد، آب، خورشیهاي کتابخانه به دلیل بهره هزینه
هاي دانشگاهی ایران براي مدیریت پایدار در راستاي تحقق  نتایج این پژوهش نشان داد مصرف بهینه منابع طبیعی در کتابخانه

فاصله زیادي ندارد.  هاي سبز  براي تبدیل شدن به کتابخانه ایزو    هاي سبز در سطح مطلوب قرار داشته و با استانداردهايکتابخانه
سازي آنها با شرایط اقلیمی و نیازهاي ذاتی انسان و همچنین  ها و منطبقکارگیري عوامل طبیعی در معماري کتابخانهبنابراین به 

سازي مصرف انرژي، پایداري  توانند به کمک آن در بهینهها میجویی در مصرف منابع طبیعی راهکارهایی است که کتابخانهصرفه
 فردالحوائجی و نوشین باب(، قربانی،  1389(، ناصري )1387زاده ) هاي پژوهش ندافی، نوري و نبیکنند. این نتایج با یافته   ایجاد

 (، همسو بود. 2012) 1زاده الحوائجی و جعفري(، اباذري، باب1396)

هاي سبز راستاي تحقق کتابخانه  هاي دانشگاهی ایران براي مدیریت پایدار دروضعیت حفاظت و نگهداري منابع در کتابخانه
ها براي تبدیل شدن به کتابخانه سبز در به دست آوردن ضوابطی مانند داشتن برنامه  کتابخانه،  در سطح مطلوب قرار ندارد. بنابراین

نگهداري    براي دفع آفات، برنامه مدون براي تعمیرات و نگهداري تجهیزات، وجود طرح و برنامه براي حفاظت و نگهداري تجهیزات،
ها ضعیف منابع در مخازن مناسب و دارا بودن نظام اطفاء حریق متناسب با محیط زیست در سطح مطلوبی قرار ندارند و در این زمینه 

که براي تحقق توسعه پایدار و حفظ محیط زیست رعایت  اند. از آنجاریزي مدون و استانداردي را تدوین نکردهعمل کرده و برنامه
پاهاي مدمؤلفه اجراي سیاستیریت  اشاعه و  به نظر می یدار در جهت  امري ضروري  رسد، مدیریت هاي حفاظت محیط زیست 

 ها نیز با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار نیازمند تحول و حرکت به سمت الگوي مدیریت پایدار هستند. تمرکز برکتابخانه
کارگیري اهمیت بهها،  هاي پایداري در کتابخانهابخانه سبز و احراز شاخصها براي نیل به کتمفهوم مدیریت پایدار در کتابخانه

هاي  (. توجه به شاخص2022و دیگران،    2دهد )انسلینابزارهاي مدیریتی در بحث توسعه پایدار و ایجاد کتابخانه سبز را نشان می
نگرانه روند مدیریت پایدار مؤثر هستند. با توجه  داشتن نگاه آینده ریزي در کتابخانه و  ها و خدمات کتابخانه، برنامه پایداري در فرایند

هاي سبز در زمینه حفاظت و نگهداري هاي دانشگاهی ایران براي کسب ضوابط تبدیل شدن به کتابخانه به موارد گفته شده، کتابخانه 
 منابع طبیعی راه طوالنی در پیش دارند. 
هاي سبز در سطح مطلوب  بررسی براي مدیریت پایدار در راستاي تحقق کتابخانه هاي موردوضعیت اشتراک منابع در کتابخانه 

خوبی    به  آنها  ل مدارک و اطالعات بیندانشگاهی هستند و تبادقرار دارند زیرا داراي برنامه مدون براي تبادل منابع اطالعات بین
  ( و آنتونلی2006هاي راولی )اند. این نتایج با پژوهشده ها در کسب این استانداردها موفق عمل کرگیرد و این کتابخانهصورت می

 ( همسو است.  2008)
هاي سبز در هاي دانشگاهی ایران براي مدیریت پایدار در راستاي تحقق کتابخانهسازي ترکیبی در کتابخانهوضعیت مجموعه

که در این سبز فاصله زیادي ندارند. با توجه به اینهاي  براي تبدیل شدن به کتابخانهي ایزو  سطح مطلوب قرار دارد و با استانداردها
توان اي کاهش یافته میمالحظهنحو قابل  ریزي مدون براي توجه به منابع الکترونیک شده و حجم منابع چاپی بهها برنامهکتابخانه

(، )کرایریکش و چوکسوچات، 2013(، اولیسیو )2008)  . آنتونلیه استسازي ترکیبی حاصل شدگفت ضوابط استاندارد در بعد مجموعه
 دست آوردند.   هاي خود همین نتیجه را بهپژوهش ( نیز در2022و همکاران،  3( )ساهاویرتا 2021

هاي  هاي مورد بررسی براي مدیریت پایدار در راستاي تحقق کتابخانهوضعیت سازگاري مواد اولیه با محیط زیست در کتابخانه
ها رعایت ضوابطی مانند سازگاري مواد اولیه مورد استفاده با  که در این کتابخانهسبز در سطح مطلوب قرار ندارد. با توجه به این 
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محیط زیست، استفاده از مصالح قابل بازیافت، تناسب مصالح مورد استفاده با اقلیم منطقه و استفاده از مصالح بومی منطقه رعایت  
آید داشتن یک ساختمان پایدار و سبز هاي سبز به ذهن می، اولین چیزي که هنگام صحبت کردن درباره کتابخانهنشده و از طرفی

هاي پایدار برداري و یا استفاده مجدد شده است. جنبهمحیطی و منابع کارآمد طراحی، ساخته، بازسازي، بهره که با یک روش زیست
اي انرژي زمین گرمایی یا نصب همکننده، نظاه: نورپردازي، تهویه، گرمایش و خنکجمل  هایی ازساختمان کتابخانه شامل ویژگی

جویی در منابع طبیعی و هاي دوجداره، استفاده از محصوالت ساخته شده با مواد طبیعی و... که همه در صرفهخورشیدي، پنجره
به کتابخانه سبز باید در استفاده از مصالح و نحوه    ها براي تبدیل شدنکند لذا این کتابخانهجلوگیري از کاهش منابع کمک می

 نظر کنند. تجهیز کتابخانه تجدید
هاي هاي دانشگاهی ایران براي مدیریت پایدار در راستاي تحقق کتابخانهنتایج نشان داد وضعیت مدیریت پسماند در کتابخانه 

شده کتابخانه در کشاورزي،  هاي تولیدنند استفاده از پساب ها رعایت ضوابطی ماسبز در سطح مطلوب قرار ندارد. در این کتابخانه 
هاي الکترونیکی و آموزش دفع زباله به کتابداران وجود ندارد بازیافت وسایل الکترونیک، استفاده از کاغذهاي بازیافتی، تفکیک زباله

توان به  ستا در کتابخانه قابل انجام است میبنابراین از این لحاظ تا وضعیت مطلوب فاصله زیادي دارند. از کارهایی که در این را
کاهش   .3 ؛ها و ارائه براي بازیافتسازي زبالهجدا .2 ؛استفاده مجدد و یا اهداي اقالم به جاي دور انداختن آنها .1جمله:  مواردي از

استفاده از مواد شوینده سازگار با محیط زیست به جاي    .5  ؛تکمیل فرم با استفاده از شیوه الکترونیکی  .4  ؛و استفاده مجدد از کاغذ 
 هاي مصنوعی اشاره کرد. استفاده از نور طبیعی و به حداقل رساندن نور .6 ؛ ومواد شیمیایی

هاي سبز در سطح مطلوب حقق کتابخانههاي دانشگاهی ایران براي مدیریت پایدار در راستاي ت وضعیت فضاي سبز در کتابخانه
خوانی با هاي بشري در هماهنگی و همساختهخواه است باید همواره دستگرا و طبیعتکه انسان فطرتاً طبیعت  قرار ندارد. از آنجا

خویش سازد  اي را در اولین نگاه مجذوب  اي هماهنگ با محیط اطرافش ساخته شود که هر بیننده گونه   طبیعت باشد یعنی باید به 
انگیزگی کاربران به مراجعه و استفاده از کتابخانه را به همراه  رغبتی و بیآفرین باشد، در غیر این صورت بیو شوق برانگیز و شادي

 (. 1،2022خواهد داشت )دهار، سرکار و آییتی 
ی ایران براي مدیریت پایدار در  هاي دانشگاههاي جدید در کتابخانهوضعیت استفاده از فناوريکه  همچنین، نتایج نشان داد  

هاي  ها در رعایت اصولی مانند استفاده از فناوريهاي سبز در سطح مطلوب قرار دارد. بنابراین این کتابخانهراستاي تحقق کتابخانه
اند. کرده   ها موفق عملهاي کتابخانه با فناوريجدید، استفاده از فضاي مجازي، تبادل الکترونیکی اطالعات و هماهنگی فعالیت

ها و خدمات کتابخانه بوده که تأثیر قابل توجهی در مصرف انرژي و انتشار  هاي اطالعاتی و ارتباطاتی بخش مهمی از کتابخانهنظام
دهد که  ند. تحقیقات نشان میککیلوگرم دي اکسید کربن تولید می  494اي دارند. یک رایانه معمولی در یک روز  گازهاي گلخانه

اي را کاهش دهد. بنابراین با توجه به رعایت ضوابط تواند میزان گازهاي گلخانهب از فناوري اطالعات و ارتباطات میاستفاده مناس
هاي سبز تبدیل کند. این نتایج با  تواند آنها را به کتابخانههاي جدید میهاي سبز در بعد استفاده از فناوريتبدیل شدن به کتابخانه

 ( همسو بود. 2013( و اولیسیو ) 2006(، راولی ) 1393نژاد )پازوکیهاي صالحی و پژوهش
هاي دانشگاهی ایران براي مدیریت پایدار وضعیت آموزش توسعه پایدار در کتابخانهکه  نتایج این پژوهش همچنین نشان داد  

ها با رعایت ضوابطی مانند  ا کتابخانه هاي سبز فاصله زیادي دارند. در این راستبراي تبدیل شدن به کتابخانه ایزو    با استانداردهاي
محیطی، داشتن برنامه یا دستورالعملی استاندارد براي آموزش کنندگان با سازوکارهاي زیستداشتن برنامه مدون براي آشناییِ مراجعه

انند در مسیر  توهاي آموزشی میکنندگان، برگزاري کارگاه آموزشی و نمایش فیلمحفاظت از محیط زیست به کارکنان و مراجعه
ها محیطی، بسیاري از مشاغل و سازمان هاي زیستهاي اخیر با شدت گرفتن بحران ایجاد یک وضعیت مطلوب گام بردارند. در سال

ها و کتابداران  اند. کتابخانهمحیطی و کمک به بهبود وضعیت محیط زیست اقداماتی را انجام دادهدر تالش براي کاهش اثرات زیست
به ها  اند. اما نکته مهم در نقش کتابخانهقدم شدههاي سبز با آنها همین مسئله و با اقداماتی مانند جنبش کتابخانهنیز با درک ا

توانند با کمک گرفتن از نقش آموزشی خود در جامعه به تغییر تفکر جامعه  ها میزیست آن است که کتابخانهحامی محیط  عنوان
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ای با ترویج سواد زیستنسبت به محیط زیست کمک کنند، که  یابد محیطی و سواد اطالعاتی سبز مین مهم  تواند بهتر تحقق 
 (. 1396)نریمانی،

هاي دانشگاهی ایران براي مدیریت پایدار در راستاي تحقق وضعیت توسعه خدمات غیرحضوري در کتابخانهکه  نتایج نشان داد  
(،  1393نیا و همکاران )(، ملکی1393)  نژادهاي صالحی و پازوکینتایج با پژوهشهاي سبز در سطح مطلوب قرار دارد و این  کتابخانه
 ( همسو بود. 2013( و اولیسیو )2008آنتونلی )

هاي ایران در کسب میزان آمادگی براي  هاي دانشگاهتوان گفت وضعیت اولویتبا توجه به نتایج حاصله از این پژوهش می
، بدین شرح است: مجموعه سبز  هايتحقق کتابخانهگانه ابعاد توسعه پایدار    یت ابعاد سیزدهتبدیل شدن به کتابخانه سبز در رعا

با میانگین رتبه   با میانگین رتبهدر رتبه اول، استفاده از فناوري32/11سازي ترکیبی  در رتبه دوم، توسعه    50/10اي  هاي جدید 
در رتبه چهارم، مصرف بهینه   55/9اي  تراک منابع با میانگین رتبه در رتبه سوم، اش  10/ 14اي  حضوري با میانگین رتبهخدمات غیر

در رتبه ششم، تجهیزات متناسب   7/ 241در رتبه پنجم و حفاظت و نگهداري منابع با میانگین    64/7اي  منلبع طبیعی با میانگین رتبه
در رتبه هشتم، فضاي سبز با   45/5اي ن رتبهدر رتبه هفتم، مصرف بهینه انرژي با میانگی 82/5اي با محیط زیست با میانگین رتبه

در رتبه دهم، سازگاري مواد اولیه با محیط    4/ 77اي  ها با میانگین رتبهدر رتبه نهم، تعامل با سایر سازمان   32/5اي  میانگین رتبه
وازدهم و آموزش توسعه پایدار در مرتبه د  4/ 50اي  در رتبه یازدهم، مدیریت پسماند با میانگین رتبه  4/ 64اي  زیست با میانگین رتبه

 در رتبه سیزدهم قرار دارند. 95/3با میانگین 

 پیشنهادها

هاي  براي انجام پژوهش یله مربوطه توانسته است راهگشایئ بر نتایج حاصله و تبیین مستوان گفت این پژوهش عالوهدر اینجا می
 :شودهایی با محورهاي زیر پیشنهاد می انجام پژوهش. بنابراین، گیري از این نتایج باشددیگري در همین راستا و با بهره 

هاي پژوهش و ارائه راهکار  نیا  جینتا  دییو تأ  لیهاي مورد نظر جهت تکمکیفی در کتابخانه  قی انجام این پژوهش با روش تحق  -
 .منحصر به هر کتابخانه در راستاي توسعه پایدار

 .هاي عمومی و سوق دادن آنها به سمت سبز شدن و سبز ماندنانجام این پژوهش با همین رویکرد و روش در کتابخانه -
می  در  - پژوهش  این  حاصله  نتایج  راستاي  در  و  پیشنهاد پایان  این  را  توان  کاربردي  کتابخانه هاي  در  اجرا  توسط جهت  ها 

  :اندرکاران مطرح کرددست
 .مناسب  یداخل  یطراح  نیو همچن  بایز  نماي  گرفتن   نظر  در  و  هادر کتابخانه  يو معمار   یطراح  يرعایت اصول و استانداردها  -
 .یط یمحستیز  یارائه خدمات آموزش  يدر راستا  ستیز  طی دار محدوست  هاينهاد  و  هاسازمان  به ویژه  رونیب  طیتعامل با مح  -
 . ی طیمحستیز يها آنها از استاندارد سازيیآگاه يبه کتابداران برا 14000 زویآموزش ضوابط ا -

 یسپاسگزار

  ي همکارو    يمعنو  تیبه خاطر حما  هاي عمومی استان کرمان و نهاد کتابخانه   شهید باهنر کرمان دانشگاه    یاز معاونت محترم پژوهش
 . شودیم يپژوهش حاضر سپاسگزار  يدر اجرا

 

 منابع

سبز شهري )مورد مطالعه:   هايثر بر توسعه پایدار ساختمانؤها و رویکردهاي مررسی استراتژي ب (.1400)  حیدري، عباس  و  اکبري، شادي
 .24-18(، 2)  74 ،یکردهاي پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداريرو. شهرداري تهران(

کتابخانه هايهاي دانشگاهی بر اساس مؤلفه کتابخانه   ارزیابی (.1400)  امیررضا  ،اصنافی و  محسن  ،العابدینیحاجی زین  ؛فاطمه  ،منشرضایی
 .67-82(، 54) 14، ی دانش شناس .سبز و استاندارد لید
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https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/129259
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بازیابی  .  هاي عمومی استان کرمانشاهموردي کتابخانه  پایدار: مطالعه  هاي سبز و توسعه روند حرکت به سمت کتابخانه (.  1399زنگنه، ثریا )
 .91-116، (23) 7، یهاي معنایدانش و نظام

 . 111-83 ،2، انجمن آموزش عالی ایران(. آموزش عالی پایدار و پایداري محیط زیست. 1393) نژاد، زهراپازوکی و صالحی، صادق
لعات مطاکشور.    عمومی  هايکتابخانه   نهاد  به   وابسته  تهران  شهر  عمومی  هايدرکتابخانه   سبز   (. مدیریت1398صمیعی، میترا و بابایی، فاطمه )

 .1544-1553(، 3) 4، علوم محیط زیست
الگوي مطلوب دانشگاه پایدار در نظام آموزش    .(1387)  ، اکبرپور طباطبایینیلی   و   ، ، هوشنگطالبی  ؛محمد اسماعیل  ،انصاري  ؛علی،  عطافر

 دي. 2آذر الی  30، ، گروه پژوهشی آریاناششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهرانمجموعه مقاالت . عالی ایران
مطالعات  هاي مدیریت پایدار براي کتابخانه سبز: پژوهش کیفی. (. شاخص1396الحوائجی، فهیمه و نوشین فرد، فاطمه )باب  ؛قربانی، محبوبه

 . 67-47، 109، ملی کتابداري و سازماندهی اطالعات
گیري چند معیاره فازي: طق تصمیممن  بر اساس(. تبیین تعامالت شهر و مرز با رویکرد توسعه پایدار  1401)  میري، غالمرضا  و  محمدي، رضا

 . 268-247(، 1) 64، تحقیقات کاربردي علوم جغرافیاییمطالعه موردي. 
 .2-3، 13، اطالعات، ارتباطات و دانش شناسی ، کتاب ماه کلیات. ها در خدمت توسعه پایدارسخن سردبیر: کتابخانه  (.1388داریوش ) مطلبی
پژوهش و  هاي دانشگاه پایدار.  بندي مؤلفه (. شناسایی و اولویت 1393)  واعظی، مظفرالدین و احمدیان، مجید   ؛بازرگان، عباس  ؛نیا، عمادملکی

 .26-1، 3، ریزي در آموزش عالیبرنامه 
(. بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران با استفاده از شاخص ردپاي کربن.  1395ه )پور اردبیل، رقیالهام و محمدخان  ،کمال  ؛مومنی، فرشاد

 .93-65، 1،  اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
،  ها و مرکز اسناد آستان قدس رضويها موزهنشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها.  (. پیوند با طبیعت در معماري کتابخانه1398ناصري، زهرا )

 . 10-1، 8و 7
- 262،  4،  علوم و تکنولوژي محیط زیست(. نظام مدیریت سبز در کتابخانه ملی ایران.  1387زاده، رامین )نوري، جعفر و نبی   ؛ندافی، کاظم

269.  

 . 12، مجله الکترونیکی شناسهمحیطی و اطالعاتی. هاي زیست. سواد اطالعاتی سبز: پیوندي میان آموزه(1396)نریمانی ایمان 
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