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As concerns regarding the environmental pollutions is increasing, higher education
as one of the most important sectors of the sustainable development needs to focus
on green management at all levels of teaching, research, and service. Accordingly, to
figure out an appropriate strategy for achieving the macro-policies of environment in
higher education institutions, this study reviews the experience and perspectives of
the experts in the ministry of science, research and technology, ministry of power, and
environmental organizations. The study targets a practical-developmental approach
through an exploratory design. The method is qualitative within a cross-sectional
timeline. The participants were involved in 15 semi-structured interviews for which
they were purposefully and snow-ball sampled. The results of the proportion of
comparison, open coding, and data showed internal and external factors of green approach, restructuring university practices, developing green education and research,
empowering green culture, and developing green technology. To ensure the validity
and reliability of the data, Lincoln and Guba methods were used.
JEL Classification: Q56, Q50, Q2.
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امــروزه بهدنبــال افزایــش نگرانیهــای ناشــی از آلودگیهــای زیســتمحیطی ،آمــوزش
عالــی ،بهعنــوان یکــی از محورهــای اصلــی توســعۀ پایــدار ،ملــزم بــه پذیــرش اصــول مدیریــت
ســبز در تمــام امــور آموزشــی ،پژوهشــی و خدماتــی خــود شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،در
پژوهــش حاضــر ،بــرای یافتــن راهبردهــای الزم جهــت تحقــق اهــداف سیاس ـتهای کلــی
محیطزیســت در مؤسســات آمــوزش عالــی ایــران ،بــه بررســی تجــارب و نگــرش
صاحبنظرانــی از حوزههــای وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،وزارت نیــرو و ســازمان
محیطزیســت پرداختــه شــد .ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف کاربــردی ـ توســعهای ،از لحــاظ
نتیجــه اکتشــافی ،از نظــر روش کیفــی و از لحــاظ افــق زمانــی تکمقطعــی بــوده و بــا تأکیــد
بــر  15مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته کــه مشــارکتکنندگان در آن بهصــورت هدفمنــد و
گلولهبرفــی تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری انتخــاب شــدند ،انجــام شــده اســت .نتایــج فراینــد
مقایســۀ مســتمر ،کدگــذاری بــاز و محــوری دادههــای جمعآوریشــده ،شناســایی و احصــای
راهبردهــای درونگرایــی و برونگرایــی بــا رویکــرد ســبز ،ســازماندهی مجــدد عملیــات
دانشــگاه ،توســعۀ فرصتهــای آموزشــی و پژوهشــی ســبز ،تقویــت فرهنــگ سبزاندیشــی و
توســعۀ فنــاوری ســبز را نشــان میدهــد .بــرای حصــول اطمینــان از اعتبــار دادههــا و
بهمنظــور اطمینــان از دقیــق بــودن یافتههــا ،بــرای ســنجش پایایــی و روایــی پژوهــش از
روشهای پیشنهادی لینکن و گوبا استفاده شد.
طبقهبندی .Q2, Q50, Q56 :JEL
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 .1مقدمه

نگاهــی گــذرا بــه وضعیــت و آمــار نگرانکننــدۀ زیســتمحیطی در ســطح کالن ،ماننــد افزایــش
10برابــری ســهم فعالیتهــای انســانی در تخریــب الیــۀ ازون از  5درصــد بــه  50درصــد ،کاهــش
ســالیانه 13میلیــون هکتــار از جنگلهــا در  10ســال اخیــر ،مــرگ ســالیانه 5میلیــون نفــر بهدلیــل
زبالههــای شــیمیایی (بردیپــور ،)1397 ،و در ســطح ُخــرد ماننــد ،قطــع حــدود  10.313اصلــه
درخــت بــرای برگــزاری آزمونهــای هــر نیمســال تحصیلــی در دانشــگاههای کشــور (رســتمینژاد،
ایــزی و عبیــدی ،)1395 ،بیانگ��ر ای��ن واقعی��ت اســت ک��ه افزایــش مداخلهگریهــای انســانی در
اکوسیســتم و بهرهبرداریهــای نامحــدود از منابــع موجــود موجــب افزایــش تخریبهــا و بحرانهــای
زیســتمحیطی شــده اســت (کالهــی)1399 ،؛ بهطوــری ک��ه علیرغــم اقدامــات زیســتمحیطی
صورتگرفتــه در چنــد دهــۀ اخیــر ،بهدلیــل فعالیتهــا و تفــاوت دیــدگاه انســان در بهرهبــرداری
از طبیعــت ،صدمــات جبرانناپذیــری بــه محیطزیســت وارد شــده اســت (وینــود کومــار.)1399 ،1
بــر ایــن اســاس ،در هــزارۀ ســوم بــرای رفــع یــا کاهــش ایــن صدمــات ،توســعۀ پایــدار و پایــداری
زیســتمحیطی بــه موضوعــات اساســی در ســطح جهانــی تبدیــل شــده اســت (Leal Filho et al.,
 .)2019 aدر همیــن راســتا ،مارکــز ،بچــگا و تــاوارس )2019( 2معتقدن��د نی��از روزاف��زون ب��ه جام��عۀ
پایـ�دار ،بخ��ش آمـ�وزش عالیــ را عمیق��اً تح��ت تأثی��ر ق��رار داده اس�تـ .ل��ذا ب��رای دسـ�تیابی بــه
پایــداری زیس ـتمحیطی در مســیر تحــوالت آموزشــی و پژوهشــی و بهمنظــور تحقــق اهــداف توســعۀ
هــزاره مبنــی بــر ادغــام اصــول توســعۀ پایــدار در برنامههــا و خطمش ـیهای کشــورها بــرای کاهــش
آثــار زیس ـتمحیطی کــه در ســال  2001م توســط ســازمان ملــل پذیرفتــه شــده اســت (Mbasera,
 ،)2015مؤسســات آمــوزش عالــی ــــ بهعنــوان عامــان اصلــی تغییــر و راهنمایــان جامعــه (Yuan, Zuo
 ،)& Huisingh, 2013ایفاکننــدۀ نقــش در شــکلدهی آینــدۀ جامعــه (Bukhari, Said & Mohamad
 )Nor, 2020و مهمتریــن کانــون فرهنگپذیــری ،انتقــال و بازتولیــد ارزشهــای فرهنگــی در ســطح
ملــی (نیــازآذری و تقوایییــزدی )1395 ،ــــ ملــزم بــه پیادهســازی مدیریــت ســبز در فعالیتهــای
خــود شــدهاند؛ شــاکلهای کــه در جایجــای ارکان و عناصــر آن ،نــگاه هوشــمندانه بــه کار و فعالیــت
نهادینــه شــده و در ســایۀ آن ،اســتفادۀ بهینــه و صرفهجویــی در مصــرف انــرژی ،آب ،کاغــذ ،منابــع
طبیعــی ،ضایعــات اقــام مصرفــی و ســایر مــوارد در تولیــد کاال و ارائــۀ خدمــات آموزشــی ،پژوهشــی و
تخصصــی بهشــکل هدفمنــدی دنبــال میشــود (.)Fissi, Romolini, Gori & Contri, 2020
براســاس بررســیهای صورتگرفتــه ،نارســایی و فقــدان انســجام میــان قوانیــن زیســتمحیطی
مصــوب ،وجــود سیاســتهای زیســتمحیطی بــا اجــرای صفــر ،اســتفاده نکــردن از فناوریهــای
روز دنیــا ،غلبــۀ عرضهمحــوری بــر تقاضامحــوری در طراحــی دورههــای آموزشــی زیســتمحیطی،
وجــود موانــع اقتصــادی و نشــناختن منافــع اقتصــادی مدیریــت ســبز در درازمــدت ،همچنیــن فقــدان
1. Vinod Kumar
2. Marques, Bachega & Tavares
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فرهنــگ ســبز اندیشــی و بیتوجهــی بــه تأثیــر فعالیتهــا بــر محیطزیســت و ســامت عمومــی
ازجملــه چالشهایــی هســتند کــه مؤسســات آمــوزش عالــی مــا بــا آن مواجهانــد .لــذا انجــام ایــن
پژوهــش بــا هــدف ارائــۀ راهبردهــای تشــویق و اجــرای مدیریــت ســبز جهــت برونرفــت از وضعیــت
زیسـتمحیطی فعلــی مؤسســات آمــوزش عالــی از یــک ســو بــه توســعۀ دانــش نظــری و پژوهشــی در
ایــن حــوزه کمــک میکنــد و از ســوی دیگــر یافتههــای بهدســتآمده از آن بــه سیاســتگذاران،
برنامهریــزان و متولیــان امــر در تحقــق اهــداف اصــل پنجاهــم قانــون اساســی ،ســند چشــمانداز
کشــور ،سیاســتهای کلــی محیطزیســت ابالغــی ســال  ،1394مــواد مختلــف برنامههــای توســعه،
شــیوهنامه و دســتورالعمل ابالغــی مــرداد  1395وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،بهعنــوان
چارچوبهــای قانونــی کــه بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم پشــتیبان ارتقــای پایــداری و مدیریــت
ســبز در نظــام آمــوزش عالــی هســتند ،یــاری خواهــد رســاند.

 .2پیشینۀ تحقیق

بیشــتر پژوهشهــای انجامشــده در ایــن حــوزه ناظــر بــر بحــث دانشــگاه ســبز و ابعــاد و مؤلفههــای
مدیریــت ســبز اســت .در همیــن راســتا ،ایرانمنشزرنــدی ( )1398پژوهشــی را بــا هــدف شناســایی و
رتبهبنــدی پیشــرانهای دانشــگاه ســبز در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بهصــورت آمیختــه و بــا
اســتفاده از روش فراترکیــب انجــام داده اســت .نتایــج پژوهــش وی نشــان میدهــد در جامعــۀ مــورد
نظــر ،پیشــران تکنولــوژی ،پیشــران منابــع انســانی و پیشــران محیــط بهترتیــب در وضعیــت اول تــا ســوم
قــرار دارنــد و هــر ســه پیشــران در وضعیــت متوســطی هســتند .در پژوهشــی کــه بــا عنــوان «نقشــۀ راه
مدیریــت ســبز در مراکــز آمــوزش عالــی کشــور :مطالعــۀ مــوردی پژوهشــگاه مــواد و انــرژی» (دهقــان،
رهگــذر و پورحبیبیــان ،)1397 ،بــرای پیادهســازی مدیریــت ســبز براســاس ظرفیتهــا ،اســتعدادها ،و
منابــع پژوهشــگاه مــواد و انــرژی در  5محــور اصلــی (مدیریــت تولیــد و مصــرف انــرژی ،محیطزیســت،
حملونقــل پــاک ،مدیریــت تجهیــزات آزمایشــگاهی و کارگاهــی ،آمــوزش ،فرهنــگ و ســامت) چارچوبی
متناســب بــا ویژگیهــای خــاص پژوهشــگاه مــواد و انــرژی در راســتای مدیریــت ســبز تدویــن شــد .نتایج
تحقیـ�ق فیســی و دیگــران ( )2020بــا عنــوان «مســیری بهســمت دانشــگاه ســبز پایــدار (مطالعــۀ مــوردی
دانشــگاه فلورانــس)» نشــان میدهــد موضوعــات پایــداری بهطــور گســترده در فعالیتهــای آموزشــی
و پژوهشــی دانشــگاه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن یافتههــای تحقیــق ایشــان حاکــی از
ایــن اســت کــه در زمینــۀ عملیــات داخــل دانشــگاه در ســطح پردیــس دانشــگاه ،پروژههــای مرتبــط بــا
نهــا
یشــود .مطالعــۀ آ 
ســاختمانهای ســبز و مدیریــت پســماند بــا محدودیتهــای مالــی انجــام م 
تپذیری اسـ�ت .روس ،هینیــک ،ای .گانــدر
شگیــری و مســئولی 
بیانگــر نتایــج مشــابهی بــرای ابعــاد گزار 
و تــی .گانــدر )2020( 3در پژوهشــی بــا عنــوان «نقــش عملکــرد مدیریــت زیسـتمحیطی در مؤسســات
آمــوزش عالــی» نشــان دادنــد علیرغــم تالشهــای صورتگرفتــه ،تــا کنــون مؤسســات آمــوزش عالــی
3. Ross, Heinicke, E. Guenther & T. Guenther
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آلمــان هیچگونــه اقــدام عملــی مناســبی را در ایــن حــوزه انجــام ندادهانــد .پژوهشــگران دلیــل ایــن امــر
را بیتوجهــی بــه مســائل زیســتمحیطی در ســطوح مدیریتــی ،چارچوبهــای حقوقــی و مقرراتــی
دانشــگاهها ،تمرکــز بیشــتر بــر مســائل آموزشــی و پژوهشــی بهســبب فشــارهای رقابتــی ،منابــع مالــی
محــدود تخصیصیافتــه بــه ایــن حــوزه و نبــود بازیگــران عالقهمنــد بــه حوزههــای زیســتمحیطی
بیــان میکننــد.

 .3چارچوب نظری

راهبــرد دچــا ِر چالــش شــدن مســیر در یــک وضعیــت نامطمئــن اســت (زاهــدی .)1392 ،طراحــی
راهبــرد مناســب زمانــی میســر میشــود کــه مدیــران و کارکنــان بداننــد بــه چــه سمتوســویی
حرکــت میکننــد و ســپس بــه درونســازی هرچــه بیشــتر ایــن راهبــرد مبــادرت نماینــد (معــرب و
پــرک .)1396 ،منظــور از تدویــن راهبــرد ســبز تعییــن برنامــهای جامــع و همهســونگر بــا نــگاه و
اندیشــۀ ســبز بــرای نیــل بــه هدفهــای مشــخص اســت .در تدویــن راهبــرد ســبز ،بایــد کلنگــر بــود،
تهدیدهــا و فرصتهــای مشــهود و نامشــهود ،جــاری و آنــی را مشــخص کــرد ،حــوزۀ دیــد و تفکــر را
در قالبهــای زمانــی ،مرزهــا و دســتاوردها وســعت بخشــید ،کار درســت را مشــخص کــرد و آن را
بهدرســتی انجــام داد .تدویــن راهبــرد ســبز و اجــرای آن کمــک میکنــد همافزایــی ســازمانی در
مســیر ســبز شــدن عینیــت یابــد (زاهــدی .)1392 ،در مرحلــۀ تدویــن راهبــرد ســبز ،از نــکات کلیــدی
بــرای تحقــق آرمانهــا و اهــداف مدیریــت ســبز در مؤسســات آمــوزش عالــی عبارتانــد از :توجــه بــه
عالیــق و اولویتهــای ذینفعــان خارجــی بــا درنظــر گرفتــن مالحظــات زیســتمحیطی ،فهرســت و
اولویتبنــدی کــردن تعامــات زیســتمحیطی مســتقیم و غیرمســتقیم آنــان (،)von Oelreich, 2004
تأمیــن و تــدارک ابزارهــای مناســب ،ارزیابــی عملکــرد و گزارشدهــی درمــورد کارکنــان ،فرایندهــا و
واحدهــای ســازمانی ،و اســتفاده از کمــک و مشــارکت ســازمانهای ملــی و بینالمللــی (.)Friend, 2009
پــس از تدویــن راهبــرد ســبز ،بایــد آن را بــه مرحلــۀ اجــرا گذاشــت و حیــن اجــرا متوجــه بازخوردهــا بــود
تــا بــا اصــاح مســیر ،امــکان تحقــق هدفهــا افزایــش یابــد ( .)ibid.پــس از اجــرای راهبردهــا ،بایــد در
فاصلــۀ زمانــی معقولــی آن را مــورد ارزیابــی مجــدد قــرار داد تــا بــا اعمــال تغییــرات مــورد نیــاز ،مدیریــت
سـ�بز بـ�ه سـ�ناریوی بُـ�رد ـ بُـ�رد بینجامـ�د ( .)Olson, 2009بایــد درنظــر داشــت در ایــن زمینــه تقلیــد از
الگوهــای مدیریتــی ،جنبههــای ســازمانی یــا سیســتم آموزشــی ســایر نظامهــای آموزشــی ممکــن اســت
راهبــرد مناســب و خردمندان ـهای نباشــد؛ هرچنــد بهاعتقــاد ســالبرگ ( ،)1394ترکیــب هوشــمندانه از
ســنتهای ملــی و ایدههــای بینالمللــی و درنظــر گرفتــن یــک مــدل توســعهای حــد وســط و اســتفاده
از تجربیــات کشــورهای توســعهیافته مفیــد و مؤثــر خواهــد بــود.
دیدگاههــای گوناگونــی دربــارۀ ســبز شــدن مدیریــت کــه نوعــی مســئولیت اجتماعــی اســت،
مطــرح شــده اســت .دانشــمندان کالســیک ،ماننــد میلتــون فریدمــن ،4مســئولیت اجتماعــی
4. Milton Friedman
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ســازمان را فقــط بــه فعالیــت اقتصــادی و رســاندن حداکثــر ســود بــه ســهامداران محــدود کردهانــد
(ایراننژادپاریــزی و توســلی)1389 ،؛ درحالــی کــه برخــی نواندیشــان مدیریــت ماننــد لــی)2008( 5
و گانــر )2017( 6معتقدنــد امــروزه ســازمانها بایــد از پارادایــم مبتنــی بــر ســود بــه پارادایــم پذیــرش
خطــرات زیســتمحیطی تغییــر جهــت دهنــد.
بــا ظهــور جنبشهــای سبزســازی پردیــس دانشــگاهها در اوایــل دهــۀ  1990م (صالحیپورچوبــه،
 )1396و بهدنبــال مطــرح شــدن «راهبــرد دولــت ســبز» در کنفرانــس اجــاس زمیــن ( 1992م)،
موضــوع مدیریــت ســبز در مؤسســات آمــوزش عالــی نخســتین بــار در ســال  2005م ،بــا تشــکیل
انجمــن توســعۀ پایــدار و پیشــرفت آمــوزش عالــی بــا نــام  AASHE7در امریــکا مطــرح شــد
(خلیلیانوایقــان .)1396 ،در کشــور مــا نیــز ،بهمنظــور همگامســازی بــا سیاســت اغلــب کشــورها،
توجــه بــه ایــن موضــوع ،در جلســۀ  17اســفند  ،1382بــه اســتناد بنــد پ تبصــرۀ  20قانــون بودجــۀ
کشــور ،بهتصویــب رســید .بــا ابــاغ سیاســتهای کلــی پانزدهگانــۀ محیطزیســت ــــ در آســتانۀ
تدویــن برنامــۀ ششــم توســعه ــــ مســئوالن تمــام نهادهــا متوجــه وظایــف خــود در اجــرای بندهــای
سیاســتهای ابالغــی شــدند (جهانگــرد .)1395 ،در همیــن راســتا ،در مؤسســات آمــوزش عالــی نیــز،
توجــه بــه محورهــای اصــاح الگــوی تولیــد و مصــرف بــا محوریــت آب و انــرژی ،منشــور اخــاق
محیطزیســت ،اقتصــاد ســبز ،مالیــات ســبز و اســتقرار نظــام ارزیابــی زیســتمحیطی بیــش از
پیــش مــورد توجــه قــرار گرفــت .مؤسســات آمــوزش عالــی از یــک طــرف بــا کاهــش تأثیــرات منفــی
فعالیتهایشــان بــر اقتصــاد ،جامعــه و محیطزیســت ( )Leal Filho et al., 2019 aو از طــرف دیگــر
بــا انجــام اقدامــات ســبز و پایــدار میتواننــد اصــول مدیریــت ســبز را در ابعــاد متفــاوت فعالیتهــای
خــود بـهکار گیرنــد ( .)Fissi et al., 2020گلدویــن ،کنلــی و کــراس )1995( 8مدیریــت ســبز را اقتصــاد
فضانــوردی (حداقــل تولیــد و حداقــل مصــرف) و تــرن )2009( 9آن را تفکــر مجــدد درمــورد چگونگــی
ادارۀ ســازمانها بــا احتــرام بــه محیطزیســت بیــان کردهانــد .ام هامبلــت ،آونــز و روی)2010( 10
معتقدنــد مدیریــت ســبز رویکــردی اســت بــرای همگرایــی مســئولیتهای اقتصــادی ،اجتماعــی و
زیس ـتمحیطی ســازمانها ،جهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی در جامعــه .گارزال و فیرونتینــو)2014( 11
بــر ایــن باورنــد کــه بــا ا ِعمــال مدیریــت ســبز ،اهــداف زیســتمحیطی بــا اهــداف و راهبردهــای
ســازمان یکپارچــه میشــود و درنهایــت بــه کارایــی بیشــتر ،هزینههــای کمتــر ،مشــارکت و حفــظ
کارکنــان میانجامــد.
5. Lee
6. Güner

 .7به دانشگاههایی گفته میشود که باالترین سطح موفقیت را در طراحی سبز و توسعۀ آن در جوامع اطراف خود دارند.

8. Gladwin, Kennelly & Krause
9. Tran
10. M Humblet, Owens & Roy
11. Garzella & Fiorentino
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 .4روش تحقیق

ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف کاربــردی ـ توســعهای و از نظــر روش کیفــی بــوده و بــا تأکیــد بــر
مصاحبههــای نیمهســاختاریافته و منابــع آرشــیوی انجــام شــده اســت .بــا توجــه بــه میانرشــتهای
بــودن ایــن پژوهــش ،مشــارکتکنندگان براســاس روش نمونهگیــری هدفمنــد و گلولهبرفــی (نظــری)
از میــان مدیــران و کارشناســان ســازمان حفاظــت از محیطزیســت ،ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر
و وزارت نفــت ،مدرســان و مدیــران دانشــگاههایی کــه در رتبهبنــدی گریــن متریــک )2018( 12رتبــه
کســب کردنــد ،انتخــاب شــدند .در ایــن پژوهــش کــه بهصــورت تکمقطعــی صــورت گرفتــه ،از
مصاحبــۀ دوازدهــم بــه بعــد احســاس رســیدن بــه اشــباع نظــری بهوجــود آمــد؛ امــا بــرای حصــول
اطمینــان از جمــعآوری دادههــای کافــی ،مصاحبههــا تــا  15نفــر ادامــه یافــت .دادههــای مصاحبــه
در  2مرحلــه کدگــذاری بــاز و محــوری ،مفهومبنــدی و مقولهبنــدی شــد .بــرای حصــول اطمینــان از
اعتبــار دادههــای مصاحبــه و بهمنظــور اطمینــان از دقیــق بــودن یافتههــا ،از تکنیکهــای پیشــنهادی
لینکــن و گوبــا ،ازجملــه صــرف زمــان کافــی بــرای انجــام پژوهــش و گــردآوری دادههــا از منابــع
گوناگــون ،تبادلنظــر بــا همتایــان ،اخــذ نظــر و تأییــد فراینــد پژوهــش توســط چنــد نفــر متخصــص،
و تحلیــل و تفســیر اطالعــات از ســوی فــرد متخصــص خــارج از پژوهــش ،اســتفاده شــد.
4ـ .1کدگذاری دادهها
کــد گــذاری بــاز اولیــن مرحلــه از تجزیــه و تحلیــل مصاحبههــا و یــک فراینــد تحلیلــی اســت کــه
در خــال آن ،مفاهیــم شناســایی و مشــخصات و ابعــاد آنهــا در دادههــا کشــف میشــود (خنیفــر و
مســلمی ،1397 ،ص .)215 .درواقــع کدگــذاری بــاز عبــارت اســت از نســبت دادن کدهــای مفهومــی
و مقولــهای بــه کوچکتریــن واحــد معنــادار (یــک جملــۀ کوچــک ،یــک قســمت از بنــد ،یــک یــا
چنــد بنــد) از کل محتــوای متــن هــدف (فراســتخواه ،1398 ،ص .)152 .در ایــن پژوهــش ،بــه هــر
واحــد متنــی بــا توجــه بــه مفاهیــم و مضامیــن آن ،برچســب مفهومــی کوچــک اختصــاص داده شــد و
بهصــورت مــداوم از مفهومهــای کوچــک ،طیفهــای مفهومــی ســاخته شــد .بــه ایــن منظــور ،تمــام
مصاحبههــای پانزدهگانــه پــس از ضبــط و پیادهســازی خطبهخــط مــورد بررســی قــرار گرفــت و
کدهــای اولیــه اســتخراج شــد .در مرحلــۀ بعــد ،کدهــای دارای ایــدۀ مشــترک در ســطحی باالتــر بهنــام
مفاهیــم دســتهبندی شــد و درنهایــت براســاس اشــتراکاتی کــه بیــن مفاهیــم بــود ،مقــوالت نهایــی
اســتخراج و شناســایی گردیــد .نتایــج تحلیــل دادههــا کــه بــه کمــک نرمافــزار انویـ ُو 13حاصــل شــده،
در ادامــه آمــده اســت.
 .12درحال حاضر ،کاملترین سیستم ارزیابی «دانشگاه سبز» است که دانشگاه اندونزی در سال  2010م طراحی کرده است.
این سیستم برای ارزیابی و رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در حوزۀ زیستمحیطی 6 ،معیار را به این شرح معرفی
کرده است :محیط و زیرساخت ،انرژی و تغییر اقلیم ،پسماند و مدیریت آن ،آب ،حملونقل ،آموزش و پژوهش (کسروی و
مهاجری.)1397 ،
13. Nvivo
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4ـ .2یافتههای بخش توصیفی
جهــت دســتیابی بــه اهــداف تحقیــق ،بــا  15نفــر از خبــرگان حوزههــای وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری ،ســازمان حفاظــت از محیطزیســت ،ســازمان انرژیهــای تجدیدپذیــر و وزارت نفــت مصاحبــه
شــد .از میــان  15نفــر جامعــۀ مــورد نظــر 13 ،نفــر مــرد و  2نفــر زن بودنــد .از لحــاظ ســابقۀ کاری از
میــان  15نفــر 3 ،نفــر بیــن  10تــا  20ســال 9 ،نفــر بیــن  20تــا  30ســال و  3نفــر بیشــتر از  30ســال
خدمــت کردهانــد .از نظــر میــزان تحصیــات 1 ،نفــر دارای مــدرک پســادکترا و  11نفــر مــدرک دکتــرا
داشــتند و  1نفــر دانشــجوی مقطــع دکتــری و  2نفــر کارشناســی ارشــد بودنــد.

 .5یافتههای تحقیق

در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نرمافــزار انویــ ُو 211 ،کــد اولیــه شناســایی شــد .براســاس تحلیــل
یافتههــای کیفــی برخــی از کدهــای اولیــه ،مفاهیــم و مقولههــای بهدس ـتآمده بــه ایــن شــرح اســت:
جدول  .1برخی از کدهای اولیه و مفاهیم مربوط به راهبرد درونگرایی و برونگرایی با رویکرد سبز
مقولۀ راهبردی

درونگرایی و
برونگرایی با رویکرد
سبز

مفاهیم

کدهای اولیه

توجه به نیازها ،شرایط و
معاهدات بینالمللی

توسعۀ همزیستی ،توافقنامههای زیستمحیطی ،اجالس و
نشستهای جهانی ،تهیۀ الزامات قانونی ،کانونها و تشکلهای
زیستمحیطی مدنی ،ارتباط با ذینفعان ،حمایت دولتها و...

توجه به نیازها و
پتانسیل ملی ـ محلی

تبیین سیاست ملی مدیریت سبز ،شناسایی منابع پایدار ،وضعیت
میزان مصرف انرژی ،اقلیم و پتانسیل مناطق ،در حاشیه قرار گرفتن
موضوع ،شرایط ملی و منطقهای ،توقف سیاستها و...

منابع و تجهیزات

منابع مالی دانشگاه ،منابع انسانی سبزاندیش ،پوشش گیاهی و فضای
سبز ،شرایط توپولوژی دانشگاه ،سیستم روشنایی دانشگاه ،سیستم
بهرهبرداری از آب ،کارگاههای آموزشی ،تجهیزات و...

تناسب برنامههای
توسعه و سیاستهای
زیستمحیطی

توجه به سند چشمانداز مؤسسات آموزش عالی ،شناسایی
حساسیتهای زیستمحیطی بینالمللی ،افزایش توجه به برنامههای
راهبردی بینالمللی در سطوح مختلف ملی و...

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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جدول  .2برخی از کدهای اولیه و مفاهیم مربوط به راهبرد سازماندهی مجدد عملیات دانشگاه
مقولۀ راهبردی

سازماندهی مجدد
عملیات دانشگاه

مفاهیم

کدهای اولیه

مدیریت آب

راهاندازی سیستم تصفیۀ فاضالب ،استفاده از آب خاکستری ،استفاده از
سردوش هواده ،آبیاری در شب ،استفاده از گیاهان بومی ،ذخیرۀ آب باران و...

مدیریت ساختمان وزیر ساخت

توجه به اصول لید در ساختمانسازی ،اولویتبندی اقدامات ،همکاری با
صنایع سبز ،افزایش پوشش گیاهی ،بام سبز ،دیوار سبز ،مصالح بومی و...

مدیریت پسماند

ایجاد مراکز تعمیر و تعویض ،خرید سبز ،همکاری با شهرداری ،سیاست
پیشگیری ،زیستساالری ،سالمت انسان در گرو سالمت طبیعت و...

مدیریت انرژی و تغییر اقلیم

سیستمهای هیبریدی ،سیستم فتوولتاییک ،پایین بودن تعرفۀ انرژی ،گرم
شدن زمین ،گازهای گلخانهای ،سوختهای پاک و...

مدیریت حملونقل

پیادهسازی استانداردها ،حملونقل عمومی ،بلیتهای رایگان ،خودروهای
اشتراکی ،مسیرهای دوچرخهسواری ،مالیات و عوارض آلودگی ،سوختهای
سازگار با محیطزیست و...

فعالیتهای صف و ستادی
دانشگاه

رویکردهای مطلوب تدریس و آموزش ،مدیریت حرفهای و نتیجهگرایی با
رویکرد سبزاندیشی ،ارائۀ خدمات سبز ،تنوعبخشی به خدمات ،سیستمهای
پشتیبانی سبز دانشگاه و...

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

جدول  .3برخی از کدهای اولیه و مفاهیم مربوط به راهبرد توسعۀ فرصتهای آموزش و پژوهش سبز
مقولۀ راهبردی

توسعۀ
فرصتهای
آموزش و
پژوهش سبز

مفاهیم

کدهای اولیه

تعامالت زیستمحیطی
دانشگاه

منطقهای عمل کردن ،استفاده از تجربیات سایر دانشگاهها ،توسعۀ فضای
رقابتی ،تعامل برای همافزایی ،جذب کمکهای بینالمللی ،کوتاه کردن
مسیر توسعه ،تعصبات دستگاههای مختلف و...

رفتار حرفهای

مشارکت فعال در ارتباط با صنعت ،توانمندسازی کارکنان ،آموزشهای
حرفهای ،تخصص و کارآمدی مدیران ،مقولۀ نوآوری ،تصمیمگیری مشارکتی
و...

آموزش و پژوهش سبز

کمی و کیفی تحقیقات سبز ،خلق علوم سبز ،دانش و پزوهش
افزایش ّ
میانرشتهای ،سنجش سبز ،بازمهندسی سرفصلها ،بازنگری فکری ،نقش
رسانهها ،برگزاری همایشها و...

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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جدول  .4برخی از کدهای اولیه و مفاهیم مربوط به راهبرد تقویت فرهنگ سبزاندیشی
مقولۀ راهبردی

تقویت فرهنگ
سبزاندیشی

مفاهیم

کدهای اولیه

ارزیابی و اعمال
سیاستهای تشویقی ـ
تنبیهی

ارزیابی عینی و منظم هزینهها و منافع آنها ،ارزیابی عملکرد کل
سیستم ،ارزیابی مطلوب عملکرد مدیران ،سیاستهای تشویقی،
سیاستهای انقباضی اثربخش ،سیاستهای حسابرسی و...

نظارت و حسابرسی
زیستمحیطی

شناسایی مطالبات نهادها ،دخالت دادن مردم در ارزیابی دانشگاهها،
تهیۀ مدلهای تراز سبز جهت ارزیابیهای زیستمحیطی ،تهیه و
ارائۀ گزارش عملکرد بهصورت مستمر ،پاسخگو بودن و...

کارایی اکولوژیکی

سرمایهگذاریهای زیستمحیطی خارجی و داخلی ،بازنگری در
تأمین منابع ،تسهیالت مختلف بانکها و مؤسسات مالی کشور،
ارزش کاال و خدمات ،استفاده از رویکرد هزینه ـ فایده و...

نگرش و مهارت ارتباطی
مدیران

رویکرد پویا و فعال ،نگاه سیستمی و جامعنگرانه ،اصالح نگرش
سنتی ،توسعۀ مهارتهای ارتباطی ،انعطافپذیری ،نگاه عمیق و
بومی ،گذار از ذهنیتسازی به پیادهسازی مدیریت سبز و...

کمیتۀ سبز

تدوین الگوی استقرار مدیریت سبز ،شورای راهبردی مؤسسات
آموزش عالی ،بهکارگیری حلقههای زنجیرۀ تأمین سبز در حوزۀ
آموزش و پژوهش ،بهکارگیری مدیران جوان و بهروز سبزاندیش و...

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

جدول  .5برخی از کدهای اولیه و مفاهیم مربوط به راهبرد توسعۀ فناوری سبز
مقولۀ راهبردی

مفاهیم

کدهای اولیه

رویکرد زیستمحیطی مدیران

فناوری سبز بهعنوان منابع پایدار و کمآسیب ،کاهش بوروکراسیهای ناکارآمد
زیستمحیطی ،توجه به ایدههای نو و ابتکارات مدیریت سبز ،کارآفرینی،
شناسایی موانع پیادهسازی مدیریت سبز و...

استفاده از فناوری پاک

تجمیع آزمایشگاهها ،تجمیع کارگاهها ،بهکارگیری فناوری سبز ،فرصتهای
جذب سرمایهذاری ،فناوری و تعارض با طبیعت ،دموکراسی الکترونیک ،گران
بودن فناوری سبز و...

توسعۀ فناوری
سبز

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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5ـ .1راهبرد درونگرایی و برونگرایی با رویکرد سبزاندیشی
در ایــن پژوهــش« ،راهبــرد» بهمعنــای تاکتیــک ،شــیوه ،تدبیــر ،ترفنــد و شــگردهایی اســت کــه
بهاقتضــای زمینههــا و شــرایط موجــود توســط کنشــگران اتخــاذ میشــود (فراســتخواه ،1395 ،ص.
 .)100بهاعتقــاد مشــارکتکنندگان در ایــن پژوهــش ،مشــکالت زیســتمحیطی جهانــی راهحــل
جهانــی میطلبــد و تغییــرات راهبــردی در مؤسســات آمــوزش عالــی در راســتای پاســخ راهبــردی بــه
چالشهــای زیس ـتمحیطی درجهــت محــو یــا کاهــش آنهــا ،بایــد فراتــر از مرزهــای آنهــا صــورت
گیــرد .امضــا شــدن بیــش از  30بیانیــۀ مختلــف در بیــش از  1400دانشــگاه در سرتاســر جهــان در ایــن
زمینــه ،مؤیــد ایــن یافتــۀ پژوهشــی اســت ( .)Ragazzi & Ghidini, 2017اغلــب مشــارکتکنندگان
معتقدنــد باوجــود الزامــات قانونــی در ایــن زمینــه ،بهدلیــل وجــود بوروکراســیهای ناکارآمــد در
کشــور و همچنیــن ناهماهنگــی نهادهــا ،قوانیــن و سیاس ـتهای کشــور بــا سیاس ـتهای بینالمللــی،
پیشـ�رفت چندانـ�ی در ایـ�ن زمینـ�ه حاصـ�ل نشـ�ده اسـ�ت .ایـ�ن یافتـ�ۀ پژوهشـ�ی بـ�ا بیـ�ان کالهــی ()1399
مبنــی بــر لــزوم دقــت بیشــتر بــه کمیــت و کیفیــت نهادهــای کنونــی متولــی محیطزیســت همخوانــی
دارد .همچنیــن ایــن یافتــۀ پژوهشــی بــا نتیجــۀ پژوهــش جهانگــرد ( ،)1395آنجــا کــه بیــان میکنــد
برنامههــای عمرانــی و توســعۀ ایــران نشــان میدهــد نقــش دولــت در قبــل و بعــد انقــاب اســامی
بهجــای ترویــج رقابــت ،کارایــی و حفاظــت از طریــق ســازوکار بــازار ،دســتور و نظــارت مســتقیم
بــوده ،ســازگاری دارد .همچنیــن یافتههــای پژوهــش اهمیــت منابــع مالــی و تجهیــزات را بــرای
اســتقرار مدیریــت ســبز نشــان میدهــد .در تأییــد ایــن یافتــۀ پژوهشــی ،روس و دیگــران ()2020
بیــان میکننــد یکــی از عوامــل بیتوجهــی مؤسســات آمــوزش عالــی بــه مدیریــت زیس ـتمحیطی و
مســائل مربــوط بــه آن ،منابــع محــدودی اســت کــه از ســوی مؤسســات آمــوزش عالــی بــه ایــن حــوزه
تعلـ�ق میگیـ�رد .ایـ�ن نتایـ�ج بـ�ا یافتههـ�ای فیســی و دیگــران ( )2020و مســنجی و دیگــران ()2019
نیــز مبنــی بــر اینکــه چالــش مشــترک بــرای تالشهــای پایــداری زیســتمحیطی در دانشــگاهها،
فقــدان حمایــت مالــی ،منابــع مالــی و انســانی اســت ،همخوانــی دارد.
5ـ .2راهبرد سازماندهی مجدد عملیات دانشگاه
برخــی از مشــارکتکنندگان پژوهــش بــر ایــن باورنــد کــه هنــوز حساســیت الزم درخصــوص اهمیــت
مدیریــت ســبز بهوجــود نیامــده و بهعنــوان مفهــوم و گفتمانــی برزمینمانــده ،گامهــای عملیاتــی آن در
اکثــر دانشــگاههای کشــور به ُکنــدی پیــش مـیرود .علــت ایــن امــر از زبــان دیگــر مشــارکتکنندگان،
عــدم همگرایــی ســازمانها و دانشــگاهها ،برنامهمحــور عمــل نکــردن دانشــگاهها و نبــود نظــارت
جــدی و مشــارکت در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت .در همیــن راســتا ،موچشــی و عزیــزی ()1399
معتقدنــد سیاســتها و برنامههــای نظــام آمــوزش عالــی کشــور تحــت لــوای سیاســت کلــی و
متمرکــز کشــور و در نبــود مشــارکت برنامهریــزان متخصــص و خبــره و بــدون توجــه بــه نیازهــا،
ازجملــه نیازهــای زیس ـتمحیطی جامعــه ،طراحــی و بــرای اجــرا ابــاغ میشــوند .در همیــن ارتبــاط
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و در تأییــد ایــن یافتــۀ پژوهــش ،فیســی و دیگــران ( )2020نیــز بــر ایــن باورنــد کــه مؤسســات
آمــوزش عالــی میتواننــد بــرای تحقــق اهــداف مدیریــت ســبز بــا ایجــاد اصــول پایــداری در مأموریــت
و چشــمانداز خــود ،معرفــی راههــای جدیــد بهصــورت عمــودی (از طریــق دورههــای خــاص) و یــا
بهصــورت افقــی (دورههــای منظــم برنامــۀ درســی) ،تقویــت مشــارکت جامعــه و پاس ـخگویی ،تمــام
ذینفعــان را در ســازماندهی مجــدد عملیــات آن در حوزههــای محیطزیســت و زیرســاخت ،آب،
پســماند ،انــرژی و تغییــر اقلیــم ،و حملونقــل درگیــر کننــد.
محیطزیســت و زیرســاخت :تنظیــم شــدن «طرحــی بــرای یــک پردیــس ســبز» در دانشــگاه یــل
امریــکا بــرای اولیــن بــار در کنفرانــس ملــی اجــاس زمیــن (منشــور کوپرنیکــوس )1994 ،14و تأکیــد بــر
ســرمایهگذاری در زمینــۀ زیرســاختها و تســهیالت آموزشــی ،اســتفاده از فنــاوری ارتباطــی و اطالعاتــی در
کنفرانــس ریــو 2012( 20+م) (فریدونــی ،)1395 ،اهمیــت اندیشــیدن بــه طراحــی ،ســاخت و بازســازی همــۀ
ســاختمانها براســاس اســتاندارد طالیــی لیــد 15را نشــان میدهــد .توجــه بــه هزینههــای زیــاد مربــوط بــه
نگ ـهداری و بهرهبــرداری نســبت بــه هزینههــای ســاخت ،طراحــی هوشــمندانۀ ســاختمانها و اســتفاده از
مصالــح بومــی و فناوریهــای ســبز ماننــد سیســتم اتوماســیون ســاختمان (( 16)BASوینــود کومــار)1399 ،
میتوانــد عالوهبــر کاهــش هزینههــای بهرهبــرداری ،اثــرات مخــرب زیس ـتمحیطی را نیــز کاهــش دهــد.
مدیریــت آب :مشــارکتکنندگان پژوهــش معتقدنــد امــروزه از آب بهعنــوان کاتالیســتی بــرای
جنــگ یــا صلــح یــاد میشــود .در تأییــد ایــن یافتــۀ پژوهشــی ،صفــوی و گلمحمــدی ( )1395در
پژوهــش خــود بــه کاهــش منابــع آبــی بــر اثــر بــروز چالشهــا و تنشهــای متعــدد آبــی بهواســطۀ
تغییــرات اقلیمــی اشــاره کــرده و معتقدنــد حــدود  88درصــد دانشــگاههای کشــور آب مــورد نیــاز
فضــای ســبز خــود را از آب شــرب و بهداشــتی تأمیــن میکننــد .مشــارکتکنندگان بــا اشــاره بــه
اینکــه مدیریــت صحیــح منابــع آبــی و اســتفاده از پســاب بهدســتآمده بــرای مصــارف غیرشــرب
امــروزه اهمیــت ویــژهای یافتــه ،معتقدنــد اســتفاده از تجربیــات ســایر کشــورها بهمنظــور مدیریــت
بهینــۀ منابــع آبــی در مؤسســات آمــوزش عالــی حائــز اهمیــت اســت .در تأییــد ایــن یافتــۀ پژوهشــی،
اســامی و رحیمــی ( )1398نیــز اظهــار کردهانــد بهدلیــل وجــود نهادهــا و ســازمانهای مختلــف در
کشــور در سیاســتگذاری و برنامهریــزی بــرای مدیریــت آب ،شــاهد مشــکالت اساســی در مواجهــه
بــا شــرایط آبــی کشــور هســتیم .لــذا آنهــا معتقدنــد نهادهــای باالدســتی و تصمیمگیــر کالن در
هماهنــگ کــردن و تعییــن راهبردهــای آن نقــش مهمــی بایــد ایفــا کننــد.
مدیریــت پســماند :بهبــاور مشــارکتکنندگان پژوهــش ،در بســیاری از کشــورها بــا توجــه بــه هزینههای
مترتــب بــر مدیریــت پســماند ،سیاســتهای مدیریتــی مختلــف اتخــاذ میشــود .یافتههــای پژوهــش
14. Copernicu
15. Leed

 :Building Automation System .16به سیستمی اطالق می شود که در ساختمان نصب شده است و از طریق اجزای خود،
کنترل قسمتهای مختلف ساختمان و نمایش خروجیهای مناسب را برای کاربر امکانپذیر میکند.
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احمــدی و چــاوی ( )1398مبنــی بــر تغییــر سیاس ـتهای مدیریتــی بهســمت گزینههــای پیشــگیرانه
مطابــق بــا دســتور کار  21و دســتور کار  ،2030بهعنــوان یــک اســتراتژی ،مؤیــد ایــن یافته اســت .همچنین
نتایــج تحقیــق بــا برخــی از یافتههــای پژوهــش صالحیپورچوبــه ( )1396و خلیلیانوایقــان ( )1396مبنــی
بــر اتخــاذ تمهیــدات مدیریتــی مختلــف ماننــد دریافــت مالیات ســبز بــرای عملکرد غیرمســئوالنه ،سیاســت
پــس گرفتــن ،قرعهکشــی زبالــه ،توجــه بــه اســتراتژی پالســتیک و مدیریــت آموزشــی هوشــمند و ،...بــرای
کاهــش بخــش عظیمــی از ضایعات مؤسســات آمــوزش عالــی همخوانــی دارد.
مدیریـ�ت انــرژی و تغییــر اقلیــم :مشــارکتکنندگان پژوهــش معتقدنــد بــا توجــه بــه میــزان زیــاد
مصــرف انــرژی و همچنیــن کاربســت یکطرفــۀ ابزارهــای اقتصــادی و ا ِعمــال تحریمهــا توســط
برخــی کشــورهای توســعهیافته ،دولــت موظــف بــه اتخــاذ سیاس ـتها ،راهبردهــا ،قوانیــن و مقرراتــی
در ایــن زمینــه شــده اســت .در همیــن راســتا ،ممیپــور و کرمــی ( )1398بیــان میکننــد شــتاب
نســنجیده و غیراصولــی در تدویــن و اجــرای برنامههــای بهینهســازی مصــرف انــرژی بــه اتــاف
سـ�رمایههای محلـ�ی و ملـ�ی میانجامـ�د .همچنیـ�ن ایـ�ن یافتـ�ۀ پژوهشـ�ی بـ�ا نتیجـ�ۀ مطالعـ�ۀ الهــی
( )1396مبنــی بــر اینکــه میــزان مصــرف انــرژی در ایــران 3برابــر کشــورهای مشــابه۸ ،برابــر اروپــا و
۱۳برابــر ژاپــن اســت و مطالعــۀ (رامشــینی )1396 ،مبنــی بــر اینکــه ســهم کشــور در اســتفاده از انــرژی
بــادی و خورشــیدی ،علیرغــم پتانســیل بــاال ،تنهــا  0/1درصــد ســهم جهــان اســت ،همخوانــی دارد.
همچنیــن ایــن یافتــۀ پژوهشــی ضمــن ســازگاری بــا محورهــای سیاسـتهای کلــی محیطزیســت ،بــا
نتایــج مطالعــۀ معــرب و پــرک ( )1396مبنــی بــر اینکــه نابســامانی وضعیــت زیسـتمحیطی محصــول
خردنگــری ،تفکــر خطــی ،برنامهریــزی بخشــی و مهندســی تکســاحتی مدیــران ،ســازوکارهای
نامناســب سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی نهادهــای قانونگــذار اســت ،همســویی دارد.
لونقــل ســبز :عمومــاً بخــش حملونقــل بزرگتریــن منتشــرکنندۀ گازهــای گلخانــهای و ذرات
حم 
 17 PMاســت ( .)Masagca et al., 2019براســاس آمارهــای بانــک جهانــی ،آلودگــی هــوا چهارمیــن عامــل
عمــدۀ مرگومیــر در سراســر جهــان اســت و ســالیانه ۲۲۵میلیــارد دالر از اقتصــاد جهــان بهســبب آلودگــی
هــوا دود میشــود (یاســینی .)1396 ،در ایــن زمینــه ،مشــارکتکنندگان براســاس تجــارب زیســتۀ خــود
در دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی توســعهیافته ،نصــب اپلیکیشــن ســبز ،اســتفاده از وســایل
حملونقــل بــا ســوختهای پــاک و کممصــرف ،ارائــۀ بلیتهــای رایــگان بــرای تشــویق اســتفاده از
وســایل حملونقــل عمومــی و ...را تمهیداتــی بــرای مدیریــت حملونقــل ســبز برشــمردهاند.
5ـ .3راهبرد توسعۀ فرصتهای آموزشی و پژوهشی سبز
یافتههــای پژوهــش حاکــی از ایــن اســت کــه دانشــگاهها از راههــای مختلفــی میتواننــد در حــل
مســائل زیس ـتمحیطی ایفــای نقــش کننــد .دفــن خودرویــی توســط دانشآمــوزان بهصــورت اقدامــی
 .17ذرات ریز به قطر  10میکرومتر که میتوانند عمیقاً در ریهها نفوذ کنند و تهدیدی برای سالمت انسان باشند.
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نمادیــن در اعتــراض بــه آلودگیهــای زیسـتمحیطی ایجادشــده در ســال  1970م ،بازشــناخته شــدن
رابطــۀ آمــوزش و محیطزیســت در ســطح بینالملــل در کنفرانــس اســتکهلم ( 1972م) ،ضــروری اعــام
شــدن آمــوزش محیطزیســت بــرای دانشــجویان تمــام رشــتهها و تأکیــد بــر ماهیــت میانرشــتهای آن
در کنفرانــس تفلیــس ( 1977م) ،تأکیــد بــر نقــش و مســئولیت دانشــگاهها در خلــق آینــدۀ پایــدار در
کنفرانــس تالــورس ( 1990م) ،برنامــۀ دســتور کار  21بــا عنــوان «توســعۀ آمــوزش و بــاال بــردن ســطح
آگاهــی» و بســیاری از کنفرانسهــا و بیانیههــای بینالمللــی و ملــی دیگــر ،اهمیــت و نقــش محــوری
دانشــگاهها را بــرای خلــق فرهنــگ ســبز نشــان میدهــد (;Marques, Bachega & Tavares, 2019
 .)Faghihimani, 2012علیرغــم اهمیــت توســعۀ فرصتهــای آموزشــی و پژوهشــی ســبز ،یافتههــای
پژوهــش شــکننده و ضعیــف بــودن برنامههــای آموزشــی و پژوهشــی کشــور بــرای خلــق فرهنــگ
ســبز را مینمایانــد .در زمینــۀ اهمیــت ایــن یافتــه ،پژوهــش ماســاجکا ،گاســتودیو و مورالــس)2019( 18
ارائــۀ مدلــی بهمنظــور بهبــود تحقیقــات و افزایــش نشــر و پژوهــش مســنجی و دیگــران ( )2019توجــه
بــه دورههــای آموزشــی و پژوهشــی بــا تمرکــز بــر ســه بُعــد اقتصــادی ،اجتماعــی و زیسـتمحیطی را
مــورد تأکیــد قــرار دادنــد .فیســی و دیگــران ( )2020نیــز نقــش تحقیقــات را بهعنــوان تولیدکننــدۀ
دانــش جدیــد ،محــوری میداننــد .همچنیــن شــورای کس ـبوکار جهانــی دســتورالعملهایی را مبنــی
بــر گنجانــده شــدن مفاهیــم کارایــی اکولوژیکــی و پایــداری در مــواد درســی مــدارس و دانشــگاهها
مطـ�رح کـ�رده اسـ�ت (.)Mickwitz, Melanen, Rosenström & Seppälä, 2006
5ـ .4راهبرد تقویت فرهنگ سبزاندیشی
مطابــق نظــر اکثــر مشــارکتکنندگان ،زمانــی آثــار اندیشــه ،نگــرش و فرهنــگ ســبز ظاهــر میشــود
کــه زنجیــرهای پیوســته از اقدامــات هدفمنــد بــا مشــارکت جامعــه و دانشــگاه بهبــار بنشــیند و نظــارت
و ارزیابــی زیســتمحیطی جداگانــهای بــر عملکــرد سیســتم و عملکــرد مدیــران صــورت گیــرد.
یافتههــای پژوهــش گــرالک و زانیگاتــرن )2020( 19و مســنجی و دیگــران ( )2019مبنــی بــر اینکــه
افزایــش مشــارکت جامعــه و دانشــگاه در موضوعــات مختلــف ،ازجملــه نظــارت ،ارزیابــی و توســعۀ
دسترســی بــه زیرســاختهای ســبز ،کاهــش بیعدالتــی ،افزایــش تــابآوری و حــل چالشهــای
زیســتمحیطی را بههمــراه خواهــد داشــت ،مؤیــد ایــن یافتــۀ پژوهشــی اســت .همچنیــن در
تأییــد ایــن یافتههــا ،وانــگ 20و دیگــران ( )2013معتقدنــد تقویــت فرهنــگ سبزاندیشــی در بســتری
راهحلمحــور ،باعــث تنیــده شــدن سیاسـتها و هنجارهــای زیسـتمحیطی و توســعۀ مرزهــای دانــش
درجهــت پایــداری و حفاظــت از محیطزیســت میشــود .همچنیــن مشــارکتکنندگان معتقدنــد
رتبهبنــدی دانشــگاهها در زمینــۀ مدیریــت ســبز کــه براســاس خوداظهــاری آنهــا صــورت میگیــرد،
بهدلیــل درنظــر نگرفتــن شــرایط اقلیمــی ،کامــل نبــودن پارامترهــا و عــدم کنتــرل صحــت اطالعــات
18. Masagca, Gustodio & Morales
19. Gerlak & Zuniga-Teran
20. Wang
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ارســالی خیلــی قابــل اســتناد نیســت و در زمینــۀ ارزیابــی دانشــگاهها از مدیریــت ســبز در کشــور مــا،
آییننامــۀ مدیریــت ســبز ( )1392مالکــی بــرای ارزیابــی مدیریــت ســبز در دســتگاههای اجرایــی
ازجملــه دانشگاههاســت .درمــورد مفهــو ِم احصاشــدۀ نگــرش و مهــارت ارتباطــی مدیــران ،از نظــر
مصاحبهشــوندگان ،رویکــرد مدیریتــی مدیــران دانشــگاه ،نــوع نــگاه زیسـتمحیطی آنهــا و توجــه بــه
اصــول اخالقــی ،مســئولیت اجتماعــی ،توانمندســازی و مهــارت برخــورد بــا معضــات زیس ـتمحیطی
ازجملــه عوامــل مؤثــر در مدیریــت ســبز مؤسســات آمــوزش عالــی اســت .مشــارکتکنندگان بــا
اشــاره بــه اینکــه قربانــی اصلــی بحــران محیطزیســت انســان اســت ،معتقدنــد رفــع بحرانهــای
زیس ـتمحیطی در گــرو اصــاح آموزههــای انســان ،و تغییــر دانــش ،نگــرش و مهارتهــای اوســت و
در ایــن راســتا ،نقــش مدیــران انکارناشــدنی اســت .یافتههــای ایــن بخــش از پژوهــش بــا دســتاوردهای
پژوهــش امســی کرمــارک ،پروپــر و اســمیت )2014( 21مبنــی بــر وجــود تفــاوت در نگــرش مدیریــت
دانشــگاهی بــه مدیریــت ســایر ســازمانها ،بهدلیــل درجــۀ بــاالی انگیــزش مدیــران و اعضــای هیئــت
علمــی نســبت بــه مشــوقهای خارجــی ،همخوانــی دارد.
در زمینــۀ ارزیابــی و ا ِعمــال سیاسـتهای ســبز تشــویقی و تنبیهــی بــا توجــه بــه دو اهــرم آمــوزش
و قانــون ،مشــارکتکنندگان بــر ایــن باورنــد کــه دولــت بــا اســتفاده از تاکتیکهــای مختلــف ،ماننــد
اســتفاده از مشــوقها ،نقــش بسترســازی دارد .براســاس یافتههــای پژوهــش ،راهبردهــای تشــویقی در این
زمینــه زیربنــای تمــام فعالیتهــای پیادهســازی مدیریــت ســبز اســت .بهاعتقــاد مشــارکتکنندگان،
اشــتباه نهادهــا و مؤسســات آمــوزش عالــی ایــن اســت کــه گاهــی بهدالیلــی بهســرعت وارد مرحلــۀ
ایجــاد مدیریــت ســبز میشــوند و یــا مرحلــهای طوالنــی را صــرف مرحلــۀ ذهنیتســازی میکننــد؛
درحالــی کــه آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه کلیــد موفقیــت تعــادل بیــن ایــن دو مرحلــه اســت.
براســاس نظــر مشــارکتکنندگان ،یکــی از اقدامــات مؤثــر در ایــن زمینــه ،اســتقرار دفتــر کار ســبز
اسـ�ت .در ایـ�ن بـ�اره ،ظروفچــی ،فاتحیفــر و وحیــدیراد ( )1393بیــان میکننــد کــه ضــروری
اســت بــرای تحقــق راهبردهــای مدیریــت ســبز ،کمیت ـهای تشــکیل شــود و اعضــای آن دارای ایــن
ویژگیهــا باشــند :دارای پایــۀ علمــی و شــخصیت علمــی مناســب ،قابــل اعتمــاد ،متعهــد و آشــنا بــا
فعالیتهــای گوناگــون دانشــگاه و اصــول مدیریــت .همچنیــن ایــن نتایــج بــا یافتههــای والزکوئــز،
مانگیــا ،پلــت و تــادی )2006(22مبنــی بــر تأســیس کمیتــۀ پایــداری همخوانــی دارد .همچنیــن
دســتورالعمل و شــیوهنامۀ ابالغــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ( )1395مبنــی بــر تشــکیل
«شــورای راهبــردی مدیریــت ســبز» مؤیــد ایــن یافتــۀ پژوهشــی اســت.
5ـ .5راهبرد توسعۀ فناوری سبز
مصاحبهشــوندگان مطالعــۀ حاضــر بــا اشــاره بــه پوســتاندازی ســازمانها بهدلیــل کاهــش منابــع،
21. Mc Cormarck, Propper & Smith
22. Velazquez, Munguia, Platt & Taddei
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بــرای حــل مســائل و چالشهــای زیســتمحیطی و دســت یافتــن بــه سیســتم بــدون کربــن،
اذعــان داشــتند ســازمانها ،ازجملــه مؤسســات آمــوزش عالــی ،ناچارنــد الگوهــای مدیریتــی خــود
را مبتنــی بــر رویکردهــای نویــن زیس ـتمحیطی ب ـهکار گیرنــد .همســو بــا ایــن دســتاورد پژوهشــی،
کورلنــد و زل )2011( 23معتقدنــد در الگوهــای نویــن مدیریتــی ،بــرای دســتیابی بــه مدیریــت ســبز
و خلــق ســازمان ســبز ،مدیــران عالوهبــر وظایــف مدیریتــی خــود ،بایــد اصولــی ازقبیــل تدویــن و
اجــرای اهــداف ســبز ،تعییــن معیارهــای پایــداری ،ارزیابــی اکولوژیکــی از کار خــود ،بهرهگیــری از
امکانــات بومــی و خــدادادی ،خریــد ســازگار بــا محیطزیســت ،توجــه بــه رقبــا و ...را مــورد توجــه
قــرار دهنــد .همچنیــن یافتههــای پژوهشــی بــا بیــان ســرکیس )1395( 24همخوانــی دارد؛ آنجــا کــه
وی بــا اشــاره بــه تئــوری مدرنیزاســیون زیســتمحیطی ،بهصراحــت بیــان میکنــد کــه فنــاوری
عامــل اصلــی فرصتهــای بُــرد ـ بُــرد در ســطح ســازمانی اســت و مفهــوم اقتصــاد ســبز را بــه فنــاوری
زیســتمحیطی وابســته میدانــد.

 .6نتیجه

پژوهــش حاضــر بهدنبـ�ال ارائۀ راهبردهایــی بــرای برونرفــت از وضعیــت فعلــی زیســتمحیطی
مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور بــا عنایــت بــه سیاس ـتهای کلــی محیطزیســت صــورت پذیرفــت.
ایــن مطالعــه نشــان داد مفهــوم مدیریــت ســبز در مؤسســات آمــوزش عالــی میتوانــد در بــازۀ
گســتردهای ،عملیــات و فعالیتهــای دانشــگاه را دربــر گیــرد؛ از مصــرف کمتــر کاغــذ تــا دخالــت
دادن مســائل زیســتمحیطی در راهبردهــا و اهــداف کالن آنهــا .بهدلیــل مکانیســم پیچیــده و
عــدم تجانــس مؤسســات آمــوزش عالــی و انجــام بعضـاً مطالعاتــی بــا تفاوتهــای چشــمگیری بــا هــم
در ایــن زمینــه ،توافــق نظــری در چگونگــی پیادهســازی اصــول مدیریــت ســبز وجــود نــدارد؛ امــا
مشــارکتکنندگان پژوهــش بــر ایــن باورنــد کــه بهدلیــل نیــاز بــه واکنــش ســریع و همهجانبــۀ
دانشــگاهها بــه الزامــات زیســتمحیطی ،الگــوی مدیریتــی مشــارکتی بهعنــوان جایگزینــی بــرای
الگــوی دیوانســاالری ،بایــد مــورد توجــه بیشــتری قــرار گیــرد و برنامهريــزي صحيــح و مديريــت
زيســتمحيطي بایــد مبتنــي بــر آمــوزش ،اطالعــات دقیــق و آگاهــي از واقعيتهــا ،نیازهــا ،منابــع،
تجهیــزات ،تواناييهــا ،و مشــارکت همــۀ ذینفعــان صــورت گیــرد .نتایــج بررســیها و مطالعــات
نشــان داد مؤسســات آمــوزش عالــی راههــای بســیاری ماننــد آمــوزش و پژوهــش ســبز ،حملونقــل
ســبز ،ساختوســاز ســبز ،25خدمــات اجتماعــی ســبز ،بازســازی و نوســازی ( ،)Lee, 2008نــوآوری و
فنــاوری ،همــکاری ،بهبــود فراینــد ،ســبز کــردن زنجیــرۀ تأمیــن (افــروز )1397 ،برگــزاری رویدادهــا و
همایشهــای پژوهشــی ،ایجــاد کدرشــتههای علمــی ســبز (کســروی و مهاجــری ،)1397 ،کمکهــای
فنــی و ارزیابــی زیســتمحیطی بــرای تخصیــص اعتبــار ( ،)Rovinski, 2007ممیــزی اکولوژیکــی و
23. Kurland & Zell
24. Sarkis
25. Leed
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پاییز  .1400دورۀ  .9شمارۀ 3

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

ممیــزی اکونومیکــی (زاهــدی ،)1395 ،شــرکت در رتبهبنــدی گریــن متریــک بــرای ارزیابــی ســالیانه
( )Ragazzi & Ghidini, 2017را میتواننــد بهمنظــور تقویــت ،تشــویق و پیادهســازی مدیریــت ســبز
ب ـهکار گیرن��د .در همی��ن راس��تا ،در ای��ن پژوه��ش ،مقولهه��ای راهب��ردی ،درونگرایــی و برونگرایــی
بــا رویکــرد ســبز ،ســازماندهی مجــدد عملیــات دانشــگاه ،توســعۀ فرصتهــای آموزشــی و پژوهشــی
ســبز ،تقویــت فرهنــگ سبزاندیشــی و توســعۀ فنــاوری ســبز شناســایی و احصــا شــدند.

 .7پیشنهادها

در ای��ن پژوهشــ ،در راســتای یافتههــای پژوهــش مبنــی بــر توســعۀ فرصتهــای آموزشــی و پژوهشــی
ســبز پیشــنهاد میشــود از ارائــۀ آموزشهــای کلــی و عــام پرهیــز گردیــده و بــا توجــه بــه پتانســیل
و شــرایط اقلیمــی دانشــگاهها ،آموزشهــا بهصــورت متمرکزتــر و هدفمندتــر صــورت پذیــرد و
مکانیســمهایی جهــت ترغیــب دانشــگاهیان بــه تشــکیل گروههــای پژوهشــی چندرشــتهای در ایــن
زمینــه اتخــاذ شــود .همچنیــن در راســتای یافتــۀ ارزیابــی و ا ِعمــال سیاس ـتهای تشــویقی و تنبیهــی
میتــوان بــه راهانــدازی یــک نهــاد تشــویق مدیریــت ســبز در وزارتخانههــا ،بــا هــدف شناســایی موانــع
اداری و تدویــن برنامههــای اجرایــی بــرای برطــرف کــردن موانــع مذکــور ،تعامــل بیشــتر دولــت بــا
مؤسســات آمــوزش عالــی ،شناســایی منابــع ســبزاندیش و صاحــب ایــده در ســطح اســتانها اشــاره کــرد.
بــا توجــه بــه ســاختار کیفــی پژوهــش حاضــر ،پیشــنهاد میشــود در تحقیقــات آتــی جهــت غنــای
نتایــج ،از تکنیکهــای دلفــی ،گــروه کانونــی و روش آمیختــه اســتفاده شــود و از آنجــا کــه قلمــروی
تحقیــق حاضــر آمــوزش عالــی بــوده ،انجــام چنیــن پژوهشــی در ســایر حوزههــا توصیــه میشــود.
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