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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 ap-
proach, 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.
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نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

امــروزه به دنبــال افزایــش نگرانی هــای ناشــی از آلودگی هــای زیســت محیطی، آمــوزش 
عالــی، به عنــوان 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 
ــی  ــداف سیاســت های کل ــق اه ــای الزم جهــت تحق ــن راهبرده ــرای یافت پژوهــش حاضــر، ب
نگــرش  و  تجــارب  بررســی  بــه  ایــران،  عالــی  آمــوزش  مؤسســات  در  محیط زیســت 
صاحب نظرانــی از حوزه هــای وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، وزارت نیــرو و ســازمان 
محیط زیســت پرداختــه شــد. ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف کاربــردی ـ توســعه ای، از لحــاظ 
نتیجــه اکتشــافی، از نظــر روش کیفــی و از لحــاظ افــق زمانــی تک مقطعــی بــوده و بــا تأکیــد 
بــر 15 مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته کــه مشــارکت کنندگان در آن به صــورت هدفمنــد و 
گلوله برفــی تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری انتخــاب شــدند، انجــام شــده اســت. نتایــج فراینــد 
مقایســۀ مســتمر، کدگــذاری بــاز و محــوری داده هــای جمع آوری شــده، شناســایی و احصــای 
ــات  ــدد عملی ــازمان دهی مج ــبز، س ــرد س ــا رویک ــی ب ــی و برون گرای ــای  درون گرای راهبرد ه
ــت فرهنــگ سبزاندیشــی و  ــای آموزشــی و پژوهشــی ســبز، تقوی دانشــگاه، توســعۀ فرصت ه
ــا و  ــار داده ه ــان از اعتب ــول اطمین ــرای حص ــد. ب ــان می ده ــبز را نش ــاوری س ــعۀ فن توس
ــش از  ــی پژوه ــی و روای ــنجش پایای ــرای س ــا، ب ــودن یافته ه ــق ب ــان از دقی ــور اطمین به منظ

روش های پیشنهادی لینکن و گوبا استفاده شد.
.Q2, Q50, Q56 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه   
ــش  ــد افزای ــطح کالن، مانن ــت محیطی در س ــدۀ زیس ــار نگران کنن ــت و آم ــه وضعی ــذرا ب ــی گ نگاه
ــش  ــد، کاه ــه 50 درص ــد ب ــۀ ازون از 5 درص ــب الی ــانی در تخری ــای انس ــهم فعالیت ه ــری س 10براب
ــل  ــر به دلی ــون نف ــرگ ســالیانه 5میلی ــر، م ــا در 10 ســال اخی ــار از جنگل ه ــون هکت ســالیانه 13میلی
ــه  ــدود 10.313 اصل ــع ح ــد، قط ــرد مانن ــطح ُخ ــور، 1397(، و در س ــیمیایی )بردی پ ــای ش زباله ه
ــتمی نژاد،  ــور )رس ــگاه های کش ــی در دانش ــال تحصیل ــر نیم س ــای ه ــزاری آزمون ه ــرای برگ ــت ب درخ
ــانی در  ــای انس ــش مداخله گری ه ــه افزای ــت ک ــت اس ــن واقعی ــر ای ــدی، 1395(، بیانگ ــزی و عبی ای
ــع موجــود موجــب افزایــش تخریب هــا و بحران هــای  اکوسیســتم و بهره برداری هــای نامحــدود از مناب
ــت محیطی  ــات زیس ــم اقدام ــه علی رغ ــوری ک ــی، 1399(؛ به ط ــت )کاله ــده اس ــت محیطی ش زیس
ــرداری  ــان در بهره ب ــدگاه انس ــاوت دی ــا و تف ــل فعالیت ه ــر، به دلی ــۀ اخی ــد ده ــه در چن صورت گرفت
ــار1، 1399(.  ــود کوم ــت )وین ــده اس ــت وارد ش ــه محیط زیس ــری ب ــات جبران ناپذی ــت، صدم از طبیع
ــداری  ــدار و پای ــات، توســعۀ پای ــن صدم ــا کاهــش ای ــع ی ــرای رف ــزارۀ ســوم ب ــن اســاس، در ه ــر ای ب
 Leal Filho et al.,( ــت ــده اس ــل ش ــی تبدی ــطح جهان ــی در س ــات اساس ــه موضوع ــت محیطی ب زیس
ــعۀ  ــه جام ــزون ب ــاز روزاف ــد نی ــاوارس2 )2019( معتقدن ــز، بچــگا و ت ــن راســتا، مارک a 2019(. در همی
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــذا ب ــت. ل ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــاً تح ــی را عمیق ــوزش عال ــش آم ــدار، بخ پای
پایــداری زیســت محیطی در مســیر تحــوالت آموزشــی و پژوهشــی و به منظــور تحقــق اهــداف توســعۀ 
ــرای کاهــش  ــر ادغــام اصــول توســعۀ پایــدار در برنامه هــا و خط مشــی های کشــورها ب هــزاره مبنــی ب
 Mbasera,( ــه شــده اســت ــل پذیرفت ــار زیســت محیطی کــه در ســال 2001 م توســط ســازمان مل آث
 Yuan, Zuo( مؤسســات آمــوزش عالــی ــــ به عنــوان عامــالن اصلــی تغییــر و راهنمایــان جامعــه ،)2015
 Bukhari, Said & Mohamad( ــه ــدۀ جامع ــدۀ نقــش در شــکل دهی آین Huisingh, 2013 &(، ایفاکنن
ــطح  ــی در س ــای فرهنگ ــد ارزش ه ــال و بازتولی ــری، انتق ــون فرهنگ پذی ــن کان Nor, 2020( و مهم تری
ــای  ــبز در فعالیت ه ــت س ــازی مدیری ــه پیاده س ــزم ب ــزدی، 1395( ــــ مل ــازآذری و تقوایی ی ــی )نی مل
ــه کار و فعالیــت  ــگاه هوشــمندانه ب خــود شــده اند؛ شــاکله ای کــه در جای جــای ارکان و عناصــر آن، ن
ــع  ــذ، مناب ــرژی، آب، کاغ ــی در مصــرف ان ــه و صرفه جوی ــه شــده و در ســایۀ آن، اســتفادۀ بهین نهادین
طبیعــی، ضایعــات اقــالم مصرفــی و ســایر مــوارد در تولیــد کاال و ارائــۀ خدمــات آموزشــی، پژوهشــی و 

.)Fissi, Romolini, Gori & Contri, 2020( ــود ــال می ش ــدی دنب ــکل هدفمن ــی به ش تخصص

ــت محیطی  ــن زیس ــان قوانی ــجام می ــدان انس ــایی و فق ــه، نارس ــی های صورت گرفت ــاس بررس براس
ــای  ــردن از فناوری ه ــتفاده نک ــر، اس ــرای صف ــا اج ــت محیطی ب ــت های زیس ــود سیاس ــوب، وج مص
ــت محیطی،  ــی زیس ــای آموزش ــی دوره ه ــوری در طراح ــر تقاضامح ــوری ب ــۀ عرضه مح ــا، غلب روز دنی
وجــود موانــع اقتصــادی و نشــناختن منافــع اقتصــادی مدیریــت ســبز در درازمــدت، همچنیــن فقــدان 

1. Vinod Kumar
2. Marques, Bachega  & Tavares
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ــی  ــالمت عموم ــت و س ــر محیط زیس ــا ب ــر فعالیت ه ــه تأثی ــی ب ــی و بی توجه ــبز اندیش ــگ س فرهن
ــن  ــذا انجــام ای ــد. ل ــا آن مواجه ان ــا ب ــی م ــوزش عال ــه مؤسســات آم ــی هســتند ک ــه چالش های ازجمل
پژوهــش بــا هــدف ارائــۀ راهبردهــای تشــویق و اجــرای مدیریــت ســبز جهــت برون رفــت از وضعیــت 
زیســت محیطی فعلــی مؤسســات آمــوزش عالــی از یــک ســو بــه توســعۀ دانــش نظــری و پژوهشــی در 
ــت گذاران،  ــه سیاس ــت آمده از آن ب ــای به دس ــر یافته ه ــوی دیگ ــد و از س ــک می کن ــوزه کم ــن ح ای
ــم انداز  ــند چش ــی، س ــون اساس ــم قان ــل پنجاه ــداف اص ــق اه ــر در تحق ــان ام ــزان و متولی برنامه ری
ــعه،  ــای توس ــف برنامه ه ــواد مختل ــال 1394، م ــی س ــت ابالغ ــی محیط زیس ــت های کل ــور، سیاس کش
شــیوه نامه و دســتورالعمل ابالغــی مــرداد 1395 وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، به عنــوان 
ــت  ــداری و مدیری ــای پای ــتیبان ارتق ــتقیم پش ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه به ط ــی ک ــای قانون چارچوب ه

ســبز در نظــام آمــوزش عالــی هســتند، یــاری خواهــد رســاند. 

2. پیشینۀ تحقیق
ــای  ــاد و مؤلفه ه ــبز و ابع ــر بحــث دانشــگاه س ــر ب ــوزه ناظ ــن ح ــده در ای ــای انجام ش بیشــتر پژوهش ه
ــا هــدف شناســایی و  ــدی )1398( پژوهشــی را ب مدیریــت ســبز اســت. در همیــن راســتا، ایرانمنش زرن
ــا  ــه و ب ــورت آمیخت ــتان به ص ــتان و بلوچس ــگاه سیس ــبز در دانش ــگاه س ــران های دانش ــدی پیش رتبه بن
ــورد  ــۀ م ــد در جامع ــش وی نشــان می ده ــج پژوه ــام داده اســت. نتای ــب انج ــتفاده از روش فراترکی اس
نظــر، پیشــران تکنولــوژی، پیشــران منابــع انســانی و پیشــران محیــط به ترتیــب 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، 
ــت ســبز براســاس ظرفیت هــا، اســتعدادها، و  ــرای پیاده ســازی مدیری ــان، 1397(، ب رهگــذر و پورحبیبی
منابــع پژوهشــگاه مــواد و انــرژی در 5 محــور اصلــی )مدیریــت تولیــد و مصــرف انــرژی، محیط زیســت، 
حمل ونقــل پــاک، مدیریــت تجهیــزات آزمایشــگاهی و کارگاهــی، آمــوزش، فرهنــگ و ســالمت( چارچوبی 
متناســب بــا ویژگی هــای خــاص پژوهشــگاه مــواد و انــرژی در راســتای مدیریــت ســبز تدویــن شــد. نتایج 
تحقیــق فیســی و دیگــران )2020( بــا عنــوان »مســیری به ســمت دانشــگاه ســبز پایــدار )مطالعــۀ مــوردی 
ــای آموزشــی  ــداری به طــور گســترده در فعالیت ه ــات پای ــس(« نشــان می دهــد موضوع دانشــگاه فلوران
و پژوهشــی دانشــگاه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن یافته هــای تحقیــق ایشــان حاکــی از 
ایــن اســت کــه در زمینــۀ عملیــات داخــل دانشــگاه در ســطح پردیــس دانشــگاه، پروژه هــای مرتبــط بــا 
ــا  ــۀ آن ه ــود. مطالع ــام می ش ــی انج ــای مال ــا محدودیت ه ــماند ب ــت پس ــبز و مدیری ــاختمان های س س
بیانگــر نتایــج مشــابهی بــرای ابعــاد گزارش گیــری و مســئولیت پذیری اســت. روس، هینیــک، ای. گانــدر 
و تــی. گانــدر3 )2020( در پژوهشــی بــا عنــوان »نقــش عملکــرد مدیریــت زیســت محیطی در مؤسســات 
آمــوزش عالــی« نشــان دادنــد علی رغــم تالش هــای صورت گرفتــه، تــا کنــون مؤسســات آمــوزش عالــی 

3. Ross, Heinicke, E. Guenther & T. Guenther
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آلمــان هیچ گونــه اقــدام عملــی مناســبی را در ایــن حــوزه انجــام نداده انــد. پژوهشــگران دلیــل ایــن امــر 
ــی  ــی و مقررات ــای حقوق ــی، چارچوب ه ــطوح مدیریت ــت محیطی در س ــائل زیس ــه مس ــی ب را بی توجه
دانشــگاه ها، تمرکــز بیشــتر بــر مســائل آموزشــی و پژوهشــی به ســبب فشــارهای رقابتــی، منابــع مالــی 
ــت محیطی  ــای زیس ــه حوزه ه ــد ب ــران عالقه من ــود بازیگ ــوزه و نب ــن ح ــه ای ــه ب ــدود تخصیص یافت مح

ــد.  ــان می کنن بی

3. چارچوب نظری 
ــی  ــدی، 1392(. طراح ــت )زاه ــن اس ــت نامطمئ ــک وضعی ــیر در ی ــدن مس ــش ش ــاِر چال ــرد دچ راهب
ــویی  ــه سمت وس ــه چ ــد ب ــان بدانن ــران و کارکن ــه مدی ــود ک ــر می ش ــی میس ــب زمان ــرد مناس راهب
ــرب و  ــد )مع ــادرت نماین ــرد مب ــن راهب ــه درون ســازی هرچــه بیشــتر ای ــد و ســپس ب حرکــت می کنن
ــگاه و  ــا ن ــو نگر ب ــع و همه س ــه ای جام ــن برنام ــبز تعیی ــرد س ــن راهب ــور از تدوی ــرک، 1396(. منظ پ
اندیشــۀ ســبز بــرای نیــل بــه هدف هــای مشــخص اســت. در تدویــن راهبــرد ســبز، بایــد کل نگــر بــود، 
ــد و تفکــر را  ــرد، حــوزۀ دی ــی را مشــخص ک ــا و فرصت هــای مشــهود و نامشــهود، جــاری و آن تهدیده
ــرد و آن را  ــخص ک ــت را مش ــید، کار درس ــعت بخش ــتاورد ها وس ــا و دس ــی، مرزه ــای زمان در قالب ه
ــازمانی در  ــی س ــد هم افزای ــک می کن ــرای آن کم ــبز و اج ــرد س ــن راهب ــام داد. تدوی ــتی انج به درس
مســیر ســبز شــدن عینیــت یابــد )زاهــدی، 1392(. در مرحلــۀ تدویــن راهبــرد ســبز، از نــکات کلیــدی 
ــه  ــد از: توجــه ب ــی عبارت ان ــرای تحقــق آرمان هــا و اهــداف مدیریــت ســبز در مؤسســات آمــوزش عال ب
ــت و  ــت محیطی، فهرس ــات زیس ــن مالحظ ــر گرفت ــا درنظ ــی ب ــان خارج ــای ذی نفع ــق و اولویت ه عالی
 ،)von Oelreich, 2004( ــان ــتقیم آن ــتقیم و غیرمس ــت محیطی مس ــالت زیس ــردن تعام ــدی ک اولویت بن
ــا و  ــان، فراینده ــورد کارکن ــی درم ــرد و گزارش ده ــی عملک ــای مناســب، ارزیاب ــدارک ابزاره ــن و ت تأمی
 .)Friend, 2009( واحد هــای ســازمانی، و اســتفاده از کمــک و مشــارکت ســازمان های ملــی و بین المللــی
پــس از تدویــن راهبــرد ســبز، بایــد آن را بــه مرحلــۀ اجــرا گذاشــت و حیــن اجــرا متوجــه بازخوردهــا بــود 
تــا بــا اصــالح مســیر، امــکان تحقــق هدف هــا 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 
ســبز بــه ســناریوی بـُـرد ـ بـُـرد بینجامــد )Olson, 2009(. بایــد درنظــر داشــت در ایــن زمینــه تقلیــد از 
الگوهــای مدیریتــی، جنبه هــای ســازمانی یــا سیســتم آموزشــی ســایر نظام هــای آموزشــی ممکــن اســت 
ــه ای نباشــد؛ هرچنــد به اعتقــاد ســالبرگ )1394(، ترکیــب هوشــمندانه از  راهبــرد مناســب و خردمندان
ســنت های ملــی و ایده هــای بین المللــی و درنظــر گرفتــن یــک مــدل توســعه ای حــد وســط و اســتفاده 

ــود.  ــر خواهــد ب از تجربیــات کشــورهای توســعه یافته مفیــد و مؤث

ــت،  ــی اس ــئولیت اجتماع ــی مس ــه نوع ــت ک ــدن مدیری ــبز ش ــارۀ س ــی درب ــای گوناگون دیدگاه ه
مطــرح شــده اســت. دانشــمندان کالســیک، ماننــد میلتــون فریدمــن4، مســئولیت اجتماعــی 

4. Milton Friedman
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ــد  ــه ســهامداران محــدود کرده ان ــه فعالیــت اقتصــادی و رســاندن حداکثــر ســود ب ســازمان را فقــط ب
ــی5 )2008(  ــد ل ــت مانن ــه برخــی نواندیشــان مدیری ــی ک ــزی و توســلی، 1389(؛ درحال )ایران نژادپاری
و گانــر6 )2017( معتقدنــد امــروزه ســازمان ها بایــد از پارادایــم مبتنــی بــر ســود بــه پارادایــم پذیــرش 

ــد.  ــر جهــت دهن خطــرات زیســت محیطی تغیی

بــا ظهــور جنبش هــای سبزســازی پردیــس دانشــگاه ها در اوایــل دهــۀ 1990 م )صالحی پورچوبــه، 
ــن )1992 م(،  ــالس زمی ــس اج ــبز« در کنفران ــت س ــرد دول ــدن »راهب ــرح ش ــال مط 1396( و به دنب
ــا تشــکیل  ــال 2005 م، ب ــار در س ــی نخســتین ب ــوزش عال ــبز در مؤسســات آم ــت س موضــوع مدیری
انجمــن توســعۀ پایــدار و پیشــرفت آمــوزش عالــی بــا نــام AASHE7 در امریــکا مطــرح شــد 
ــورها،  ــب کش ــت اغل ــا سیاس ــازی ب ــور همگام س ــز، به منظ ــا نی ــور م ــان، 1396(. در کش )خلیلیان وایق
توجــه بــه ایــن موضــوع، در جلســۀ 17 اســفند 1382، بــه اســتناد بنــد پ تبصــرۀ 20 قانــون بودجــۀ 
ــتانۀ  ــت ــــ در آس ــۀ محیط زیس ــی پانزده گان ــت های کل ــالغ سیاس ــا اب ــید. ب ــب رس ــور، به تصوی کش
تدویــن برنامــۀ ششــم توســعه ــــ مســئوالن تمــام نهاد هــا متوجــه وظایــف خــود در اجــرای بندهــای 
سیاســت  های ابالغــی شــدند )جهانگــرد، 1395(. در همیــن راســتا، در مؤسســات آمــوزش عالــی نیــز، 
ــالق  ــور اخ ــرژی، منش ــت آب و ان ــا محوری ــرف ب ــد و مص ــوی تولی ــالح الگ ــای اص ــه محوره ــه ب توج
محیط زیســت، اقتصــاد ســبز، مالیــات ســبز و اســتقرار نظــام ارزیابــی زیســت محیطی بیــش از 
پیــش مــورد توجــه قــرار گرفــت. مؤسســات آمــوزش عالــی از یــک طــرف بــا کاهــش تأثیــرات منفــی 
ــر  ــرف دیگ ــت )Leal Filho et al., 2019 a( و از ط ــه و محیط زیس ــاد، جامع ــر اقتص ــان ب فعالیت هایش
ــا انجــام اقدامــات ســبز و پایــدار می تواننــد اصــول مدیریــت ســبز را در ابعــاد متفــاوت فعالیت هــای  ب
خــود بــه کار گیرنــد )Fissi et al., 2020(. گلدویــن، کنلــی و کــراس8 )1995( مدیریــت ســبز را اقتصــاد 
فضانــوردی )حداقــل تولیــد و حداقــل مصــرف( و تــرن9 )2009( آن را تفکــر مجــدد درمــورد چگونگــی 
ــز و روی10 )2010(  ــت، آون ــد. ام هامبل ــان کرده ان ــت بی ــه محیط زیس ــرام ب ــا احت ــازمان ها ب ادارۀ س
ــی و  ــادی، اجتماع ــئولیت های اقتص ــی مس ــرای هم گرای ــت ب ــردی اس ــبز رویک ــت س ــد مدیری معتقدن
ــو11 )2014(  زیســت محیطی ســازمان ها، جهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی در جامعــه. گارزال و فیرونتین
ــای  ــداف و راهبرده ــا اه ــت محیطی ب ــداف زیس ــبز، اه ــت س ــال مدیری ــا اِعم ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــظ  ــارکت و حف ــر، مش ــای کمت ــتر، هزینه ه ــی بیش ــه کارای ــت ب ــود و درنهای ــه می ش ــازمان یکپارچ س

ــد.  ــان می  انجام کارکن

5. Lee
6. Güner

7. به دانشگاه هایی گفته می شود 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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4. روش تحقیق
ــر  ــد ب ــا تأکی ــوده و ب ــی ب ــر روش کیف ــعه ای و از نظ ــردی ـ توس ــدف کارب ــاظ ه ــش از لح ــن پژوه ای
ــته ای  ــه میان رش ــه ب ــا توج ــده اســت. ب ــام ش ــیوی انج ــع آرش ــاختاریافته و مناب ــای نیمه س مصاحبه ه
بــودن ایــن پژوهــش، مشــارکت کنندگان براســاس روش نمونه گیــری هدفمنــد و گلوله برفــی )نظــری( 
از میــان مدیــران و کارشناســان ســازمان حفاظــت از محیط زیســت، ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر 
و وزارت نفــت، مدرســان و مدیــران دانشــگاه هایی کــه در رتبه بنــدی گریــن متریــک12 )2018( رتبــه 
ــه، از  ــورت گرفت ــی ص ــورت تک مقطع ــه به ص ــش ک ــن پژوه ــدند. در ای ــاب ش ــد، انتخ ــب کردن کس
ــرای حصــول  ــه اشــباع نظــری به وجــود آمــد؛ امــا ب ــه بعــد احســاس رســیدن ب مصاحبــۀ دوازدهــم ب
ــه  ــای مصاحب ــت. داده ه ــه یاف ــر ادام ــا 15 نف ــا ت ــی، مصاحبه ه ــای کاف ــان از جمــع آوری داده ه اطمین
ــرای حصــول اطمینــان از  ــاز و محــوری، مفهوم بنــدی و مقوله بنــدی شــد. ب در 2 مرحلــه کدگــذاری ب
اعتبــار داده هــای مصاحبــه و به منظــور اطمینــان از دقیــق بــودن یافته هــا، از تکنیک هــای پیشــنهادی 
ــع  ــا از مناب ــردآوری داده ه ــش و گ ــام پژوه ــرای انج ــی ب ــان کاف ــرف زم ــه ص ــا، ازجمل ــن و گوب لینک
گوناگــون، تبادل نظــر 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.  

4ـ1. کدگذاری داده ها
ــه  ــی اســت ک ــد تحلیل ــک فراین ــا و ی ــل مصاحبه ه ــه و تحلی ــه از تجزی ــن مرحل ــاز اولی کــد گــذاری ب
در خــالل آن، مفاهیــم شناســایی و مشــخصات و ابعــاد آن هــا در داده هــا کشــف می شــود )خنیفــر و 
مســلمی، 1397، ص. 215(. درواقــع کدگــذاری بــاز عبــارت اســت از نســبت دادن کدهــای مفهومــی 
ــا  ــک ی ــد، ی ــک قســمت از بن ــۀ کوچــک، ی ــک جمل ــادار )ی ــد معن ــن واح ــه کوچک تری ــه ای ب و مقول
ــر  ــه ه ــن پژوهــش، ب ــن هــدف )فراســتخواه، 1398، ص. 152(. در ای ــوای مت ــد( از کل محت ــد بن چن
واحــد متنــی بــا توجــه بــه مفاهیــم و مضامیــن آن، برچســب مفهومــی کوچــک اختصــاص داده شــد و 
ــه ایــن منظــور، تمــام  به صــورت مــداوم از مفهوم هــای کوچــک، طیف هــای مفهومــی ســاخته شــد. ب
ــت و  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــط م ــازی خط به خ ــط و پیاده س ــس از ضب ــه پ ــای پانزده گان مصاحبه ه
کدهــای اولیــه اســتخراج شــد. در مرحلــۀ بعــد، کدهــای دارای ایــدۀ مشــترک در ســطحی باالتــر به نــام 
ــود، مقــوالت نهایــی  مفاهیــم دســته بندی شــد و درنهایــت براســاس اشــتراکاتی کــه بیــن مفاهیــم ب
اســتخراج و شناســایی گردیــد. نتایــج تحلیــل داده هــا کــه بــه کمــک  نرم افــزار  ان ویــُو13 حاصــل شــده، 

در ادامــه آمــده اســت. 

12. درحال حاضر، کامل ترین سیستم ارزیابی »دانشگاه سبز« است که دانشگاه اندونزی در سال 2010 م طراحی کرده است. 
این سیستم برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در حوزۀ زیست محیطی، 6 معیار را به این شرح معرفی 
کرده است: محیط و زیرساخت، انرژی و تغییر اقلیم، پسماند و مدیریت آن، آب، حمل ونقل، آموزش و پژوهش )کسروی و 

مهاجری، 1397(.
13. Nvivo
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4ـ2. یافته های بخش توصیفی 
ــات و  ــوم، تحقیق ــای وزارت عل ــرگان حوزه ه ــر از خب ــا 15 نف ــق، ب ــه اهــداف تحقی جهــت دســتیابی ب
فنــاوری، ســازمان حفاظــت از محیط زیســت، ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر و وزارت نفــت مصاحبــه 
شــد. از میــان 15 نفــر جامعــۀ مــورد نظــر، 13 نفــر مــرد و 2 نفــر زن بودنــد. از لحــاظ ســابقۀ کاری از 
میــان 15 نفــر، 3 نفــر بیــن 10 تــا 20 ســال، 9 نفــر بیــن 20 تــا 30 ســال و 3 نفــر بیشــتر از 30 ســال 
خدمــت کرده انــد. از نظــر میــزان تحصیــالت، 1 نفــر دارای مــدرک پســادکترا و 11 نفــر مــدرک دکتــرا 

داشــتند و 1 نفــر دانشــجوی مقطــع دکتــری و 2 نفــر کارشناســی ارشــد بودنــد. 

5. یافته های تحقیق   
ــل  ــاس تحلی ــد. براس ــایی ش ــه شناس ــد اولی ــُو، 211 ک ــزار ان وی ــتفاده از نرم اف ــا اس ــش ب ــن پژوه در ای
ــه ایــن شــرح اســت: یافته هــای کیفــی برخــی از کدهــای اولیــه، مفاهیــم و مقوله هــای به دســت آمده ب

جدول 1. برخی از کدهای اولیه و مفاهیم مربوط به راهبرد درون گرایی و برون گرایی با رویکرد سبز 

کدهای اولیهمفاهیممقولۀ راهبردی

درون گرایی و 
برون گرایی با رویکرد 

سبز

توجه به نیازها، شرایط و 
معاهدات بین المللی

توسعۀ هم زیستی، توافق نامه های زیست محیطی، اجالس  و 
نشست های جهانی، تهیۀ الزامات قانونی، کانون ها و تشکل های 
زیست محیطی مدنی، ارتباط با ذی نفعان، حمایت دولت ها 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 منطقه ای، توقف سیاست ها و...

منابع و تجهیزات
منابع مالی دانشگاه، منابع انسانی سبزاندیش، پوشش گیاهی و فضای 
سبز، شرایط توپولوژی دانشگاه، سیستم روشنایی دانشگاه، سیستم 

بهره برداری از آب، کارگاه های آموزشی، تجهیزات و...

تناسب برنامه های 
توسعه و سیاست های 

زیست محیطی

توجه به سند چشم انداز مؤسسات آموزش عالی، شناسایی 
حساسیت های زیست محیطی بین المللی، افزایش توجه به برنامه های 

راهبردی بین المللی در سطوح مختلف ملی و...
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جدول 2. برخی از کدهای اولیه و مفاهیم مربوط به راهبرد سازمان دهی مجدد عملیات دانشگاه

کدهای اولیهمفاهیممقولۀ راهبردی

سازمان دهی مجدد 
عملیات دانشگاه

مدیریت آب
راه اندازی 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 ساختمان سازی، اولویت بندی 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، زیست ساالری، سالمت انسان در گرو سالمت طبیعت و...

مدیریت انرژی و تغییر اقلیم
سیستم های هیبریدی، سیستم فتوولتاییک، پایین بودن تعرفۀ انرژی، گرم 

شدن زمین، گازهای گلخانه ای، سوخت های پاک و...

مدیریت حمل ونقل
پیاده سازی استانداردها، حمل ونقل عمومی، بلیت های رایگان، خودرو های 

اشتراکی، مسیر های دوچرخه سواری، مالیات و عوارض آلودگی، سوخت های 
سازگار با محیط زیست و...

فعالیت های صف و ستادی 
دانشگاه

رویکردهای مطلوب تدریس و آموزش، مدیریت حرفه ای و نتیجه گرایی با 
رویکرد سبزاندیشی، ارائۀ خدمات سبز، تنوع بخشی به خدمات، سیستم های 

پشتیبانی سبز دانشگاه و...

جدول 3. برخی از کدهای اولیه و مفاهیم مربوط به راهبرد توسعۀ فرصت های آموزش و پژوهش سبز

کدهای اولیهمفاهیممقولۀ راهبردی

توسعۀ 
فرصت های 
آموزش و 

پژوهش سبز

تعامالت زیست محیطی 
دانشگاه

منطقه ای عمل کردن، استفاده از تجربیات سایر دانشگاه ها، توسعۀ فضای 
رقابتی، تعامل برای هم افزایی، جذب کمک های بین المللی، کوتاه کردن 

مسیر توسعه، تعصبات دستگاه های مختلف و...

رفتار حرفه ای
مشارکت فعال در ارتباط با صنعت، توانمندسازی کارکنان، آموزش های 

حرفه ای، تخصص و کارآمدی مدیران، مقولۀ نوآوری، تصمیم گیری مشارکتی 
و...

آموزش و پژوهش سبز
افزایش کّمی و کیفی تحقیقات سبز، خلق علوم سبز، دانش و پزوهش 

میان رشته ای، سنجش سبز، بازمهندسی سرفصل ها، بازنگری فکری، نقش 
رسانه ها، برگزاری همایش ها و...

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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جدول 4. برخی از کدهای اولیه و مفاهیم مربوط به  راهبرد تقویت فرهنگ سبزاندیشی

کدهای اولیهمفاهیممقولۀ راهبردی

تقویت فرهنگ 
سبزاندیشی

ارزیابی و اعمال 
سیاست های تشویقی ـ 

تنبیهی

ارزیابی عینی و منظم هزینه ها و منافع آن ها، ارزیابی عملکرد کل 
سیستم، ارزیابی مطلوب عملکرد مدیران، سیاست های تشویقی، 

سیاست های انقباضی اثربخش، سیاست های حساب رسی و...

نظارت و حساب رسی 
زیست محیطی

شناسایی مطالبات نهادها، دخالت دادن مردم در ارزیابی دانشگاه ها، 
تهیۀ مدل های تراز سبز جهت ارزیابی های زیست محیطی، تهیه و 

ارائۀ گزارش عملکرد به صورت مستمر، پاسخ گو بودن و...

کارایی اکولوژیکی
سرمایه گذاری های زیست محیطی خارجی و داخلی، بازنگری در 
تأمین منابع، تسهیالت مختلف بانک ها 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 جامع نگرانه، اصالح نگرش 
سنتی، توسعۀ مهارت های ارتباطی، انعطاف پذیری، نگاه عمیق و 

بومی، گذار از ذهنیت سازی به پیاده سازی مدیریت سبز و...

کمیتۀ سبز
تدوین الگوی استقرار مدیریت سبز، شورای راهبردی مؤسسات 
آموزش عالی، به کارگیری حلقه های زنجیرۀ تأمین سبز در حوزۀ 

آموزش و پژوهش، به کارگیری مدیران جوان و به روز سبزاندیش و...

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

کدهای اولیهمفاهیممقولۀ راهبردی

توسعۀ فناوری 
سبز

رویکرد زیست محیطی مدیران
فناوری سبز به عنوان منابع پایدار و کم آسیب، کاهش بوروکراسی های ناکارآمد 

زیست محیطی، توجه به ایده های نو و ابتکارات مدیریت سبز، کارآفرینی، 
شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت سبز و...

استفاده از فناوری پاک
تجمیع آزمایشگاه ها، تجمیع کارگاه ها، به کارگیری فناوری سبز، فرصت های 

جذب سرمایه  ذاری، فناوری و تعارض با طبیعت، دموکراسی الکترونیک، گران 
بودن فناوری سبز و... 
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گلشن مرادی و همکاران. راهبردهای مدیریت سبز در مؤسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست های کلی محیط زیست.

5ـ1. راهبرد درون گرایی و برون گرایی با رویکرد سبزاندیشی 
ــه  ــت ک ــگردهایی اس ــد و ش ــر، ترفن ــیوه، تدبی ــک، ش ــای تاکتی ــرد« به معن ــش، »راهب ــن پژوه در ای
ــتخواه، 1395، ص.  ــود )فراس ــاذ می  ش ــگران اتخ ــط کنش ــود توس ــرایط موج ــا و ش ــای زمینه ه به اقتض
ــل  ــی را ه ح ــت محیطی جهان ــکالت زیس ــش، مش ــن پژوه ــارکت کنندگان در ای ــاد مش 100(. به اعتق
جهانــی می طلبــد و تغییــرات راهبــردی در مؤسســات آمــوزش عالــی در راســتای پاســخ راهبــردی بــه 
چالش هــای زیســت محیطی درجهــت محــو یــا کاهــش آن هــا، بایــد فراتــر از مرزهــای آن هــا صــورت 
گیــرد. امضــا شــدن بیــش از 30 بیانیــۀ مختلــف در بیــش از 1400 دانشــگاه در سرتاســر جهــان در ایــن 
ــارکت کنندگان  ــب مش ــت )Ragazzi & Ghidini, 2017(. اغل ــی اس ــۀ پژوهش ــن یافت ــد ای ــه، مؤی زمین
ــد در  ــی های ناکارآم ــود بوروکراس ــل وج ــه، به دلی ــن زمین ــی در ای ــات قانون ــود الزام ــد باوج معتقدن
ــا سیاســت های بین المللــی،  کشــور و همچنیــن ناهماهنگــی نهادهــا، قوانیــن و سیاســت های کشــور ب
پیشــرفت چندانــی در ایــن زمینــه حاصــل نشــده اســت. ایــن یافتــۀ پژوهشــی بــا بیــان کالهــی )1399( 
مبنــی بــر لــزوم دقــت بیشــتر بــه کمیــت و کیفیــت نهاد هــای کنونــی متولــی محیط زیســت همخوانــی 
دارد. همچنیــن ایــن یافتــۀ پژوهشــی بــا نتیجــۀ پژوهــش جهانگــرد )1395(، آنجــا کــه بیــان می کنــد 
ــت در قبــل و بعــد انقــالب اســالمی  ــران نشــان می دهــد نقــش دول ــی و توســعۀ ای برنامه هــای عمران
ــتقیم  ــارت مس ــتور و نظ ــازار، دس ــازوکار ب ــق س ــت از طری ــی و حفاظ ــت، کارای ــج رقاب ــای تروی به ج
ــرای  ــزات را ب ــی و تجهی ــع مال ــت مناب ــش اهمی ــای پژوه ــن یافته ه ــازگاری دارد. همچنی ــوده، س ب
ــران )2020(  ــی، روس و دیگ ــۀ پژوهش ــن یافت ــد ای ــد. در تأیی ــان می ده ــبز نش ــت س ــتقرار مدیری اس
ــه مدیریــت زیســت محیطی و  ــی ب بیــان می کننــد یکــی از عوامــل بی توجهــی مؤسســات آمــوزش عال
مســائل مربــوط بــه آن، منابــع محــدودی اســت کــه از ســوی مؤسســات آمــوزش عالــی بــه ایــن حــوزه 
ــای فیســی و دیگــران )2020( و مســنجی و دیگــران )2019(  ــا یافته ه ــج ب ــن نتای ــرد. ای ــق می گی تعل
ــگاه ها،  ــت محیطی در دانش ــداری زیس ــای پای ــرای تالش ه ــترک ب ــش مش ــه چال ــر اینک ــی ب ــز مبن نی

فقــدان حمایــت مالــی، منابــع مالــی و انســانی اســت، همخوانــی دارد. 

5ـ2. راهبرد سازمان دهی مجدد عملیات دانشگاه  
برخــی از مشــارکت کنندگان پژوهــش بــر ایــن باورنــد کــه هنــوز حساســیت الزم درخصــوص اهمیــت 
مدیریــت ســبز به وجــود نیامــده و به عنــوان مفهــوم و گفتمانــی برزمین مانــده، گام هــای عملیاتــی آن در 
اکثــر دانشــگاه های کشــور به ُکنــدی پیــش مــی رود. علــت ایــن امــر از زبــان دیگــر مشــارکت کنندگان، 
ــارت  ــود نظ ــگاه ها و نب ــردن دانش ــل نک ــور عم ــگاه ها، برنامه مح ــازمان ها و دانش ــی س ــدم هم گرای ع
جــدی و مشــارکت در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت. در همیــن راســتا، موچشــی و عزیــزی )1399( 
ــی و  ــت کل ــوای سیاس ــت ل ــور تح ــی کش ــوزش عال ــام آم ــای نظ ــت ها و برنامه ه ــد سیاس معتقدن
ــا،  ــه نیازه ــه ب ــدون توج ــره و ب ــص و خب ــزان متخص ــارکت برنامه ری ــود مش ــور و در نب ــز کش متمرک
ازجملــه نیازهــای زیســت محیطی جامعــه، طراحــی و بــرای اجــرا ابــالغ می شــوند. در همیــن ارتبــاط 
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ــات  ــه مؤسس ــد ک ــن باورن ــر ای ــز ب ــران )2020( نی ــی و دیگ ــش، فیس ــۀ پژوه ــن یافت ــد ای و در تأیی
آمــوزش عالــی می تواننــد بــرای تحقــق اهــداف مدیریــت ســبز بــا ایجــاد اصــول پایــداری در مأموریــت 
ــا  ــاص( و ی ــای خ ــق دوره ه ــودی )از طری ــورت عم ــد به ص ــای جدی ــی راه ه ــود، معرف ــم انداز خ و چش
ــه و پاســخ گویی، تمــام  ــت مشــارکت جامع ــۀ درســی(، تقوی ــای منظــم برنام ــی )دوره ه به صــورت افق
ــاخت، آب،  ــت و زیرس ــای محیط زیس ــات آن در حوزه ه ــدد عملی ــازمان دهی مج ــان را در س ذی نفع

ــد. ــر کنن ــم، و حمل ونقــل درگی ــر اقلی ــرژی و تغیی پســماند، ان
ــل  ــگاه ی ــبز« در دانش ــس س ــک پردی ــرای ی ــی ب ــدن »طرح ــم ش ــاخت: تنظی ــت و زیرس محیط زیس
ــار در کنفرانــس ملــی اجــالس زمیــن )منشــور کوپرنیکــوس14، 1994( و تأکیــد بــر  امریــکا بــرای اولیــن ب
ســرمایه گذاری در زمینــۀ زیرســاخت ها و تســهیالت آموزشــی، اســتفاده از فنــاوری ارتباطــی و اطالعاتــی در 
کنفرانــس ریــو+20 )2012 م( )فریدونــی، 1395(، اهمیــت اندیشــیدن بــه طراحــی، ســاخت و بازســازی همــۀ 
ســاختمان ها براســاس اســتاندارد طالیــی لیــد15 را نشــان می دهــد. توجــه بــه هزینه هــای زیــاد مربــوط بــه 
ــه هزینه هــای ســاخت، طراحــی هوشــمندانۀ ســاختمان ها و اســتفاده از  ــرداری نســبت ب نگــه داری و بهره ب
مصالــح بومــی و فناوری هــای ســبز ماننــد سیســتم اتوماســیون ســاختمان )BAS(16 )وینــود کومــار، 1399( 
ــز کاهــش دهــد.  ــرات مخــرب زیســت محیطی را نی ــرداری، اث ــر کاهــش هزینه هــای بهره ب ــد عالوه ب می توان

ــرای  ــتی ب ــوان کاتالیس ــروزه از آب به عن ــد ام ــش معتقدن ــارکت کنندگان پژوه ــت آب: مش مدیری
ــوی و گل محمــدی )1395( در  ــۀ پژوهشــی، صف ــن یافت ــد ای ــاد می شــود. در تأیی ــح ی ــا صل ــگ ی جن
ــی به واســطۀ  ــروز چالش هــا و تنش هــای متعــدد آب ــر ب ــر اث ــی ب ــع آب ــه کاهــش مناب پژوهــش خــود ب
ــاز  ــورد نی ــد حــدود 88 درصــد دانشــگاه های کشــور آب م ــرده و معتقدن ــاره ک ــی اش ــرات اقلیم تغیی
ــه  ــاره ب ــا اش ــارکت کنندگان ب ــد. مش ــن می کنن ــتی تأمی ــرب و بهداش ــود را از آب ش ــبز خ ــای س فض
ــرب  ــارف غیرش ــرای مص ــت آمده ب ــاب به دس ــتفاده از پس ــی و اس ــع آب ــح مناب ــت صحی ــه مدیری اینک
ــت  ــایر کشــورها به منظــور مدیری ــات س ــد اســتفاده از تجربی ــه، معتقدن ــژه ای یافت ــت وی ــروزه اهمی ام
بهینــۀ منابــع آبــی در مؤسســات آمــوزش عالــی حائــز اهمیــت اســت. در تأییــد ایــن یافتــۀ پژوهشــی، 
ــد به دلیــل وجــود نهادهــا و ســازمان های مختلــف در  اســالمی و رحیمــی )1398( نیــز اظهــار کرده ان
ــه  ــاهد مشــکالت اساســی در مواجه ــت آب، ش ــرای مدیری ــزی ب کشــور در سیاســت گذاری و برنامه ری
ــر کالن در  ــای باالدســتی و تصمیم گی ــد  نهاده ــا معتقدن ــذا آن ه ــی کشــور هســتیم.  ل ــا شــرایط آب ب

هماهنــگ کــردن و تعییــن راهبردهــای آن نقــش مهمــی بایــد ایفــا کننــد. 

مدیریــت پســماند: به بــاور مشــارکت کنندگان پژوهــش، در بســیاری از کشــورها بــا توجــه بــه هزینه های 
ــش  ــای پژوه ــود. یافته ه ــاذ می ش ــف اتخ ــی مختل ــت های مدیریت ــماند، سیاس ــت پس ــر مدیری ــب ب مترت

14. Copernicu
15. Leed

Building Automation System .16: به سیستمی اطالق می شود که در ساختمان نصب شده است و از طریق اجزای خود، 
کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می کند. 
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ــر سیاســت های مدیریتــی به ســمت گزینه هــای پیشــگیرانه  ــر تغیی احمــدی و چــالوی )1398( مبنــی ب
مطابــق بــا دســتور کار 21 و دســتور کار 2030، به عنــوان یــک اســتراتژی، مؤیــد ایــن یافته اســت. همچنین 
نتایــج تحقیــق بــا برخــی از یافته هــای پژوهــش صالحی پورچوبــه )1396( و خلیلیان وایقــان )1396( مبنــی 
بــر اتخــاذ تمهیــدات مدیریتــی مختلــف ماننــد دریافــت مالیات ســبز بــرای عملکرد غیرمســئوالنه، سیاســت 
پــس گرفتــن، قرعه کشــی زبالــه، توجــه بــه اســتراتژی پالســتیک و مدیریــت آموزشــی هوشــمند و...، بــرای 

کاهــش بخــش عظیمــی از ضایعات مؤسســات آمــوزش عالــی همخوانــی دارد.  

مدیریــت انــرژی و تغییــر اقلیــم: مشــارکت کنندگان پژوهــش معتقدنــد بــا توجــه بــه میــزان زیــاد 
ــط  ــا توس ــال تحریم ه ــادی و اِعم ــای اقتص ــۀ ابزاره ــت یک طرف ــن کاربس ــرژی و همچنی ــرف ان مص
برخــی کشــورهای توســعه یافته، دولــت موظــف بــه اتخــاذ سیاســت ها، راهبردهــا، قوانیــن و مقرراتــی 
ــتاب  ــد ش ــان می کنن ــی )1398( بی ــور و کرم ــتا، ممی پ ــن راس ــت. در همی ــده اس ــه ش ــن زمین در ای
ــالف  ــه ات ــرژی ب ــرف ان ــازی مص ــای بهینه س ــرای برنامه ه ــن و اج ــی در تدوی ــنجیده و غیراصول نس
ــی  ــۀ اله ــۀ مطالع ــا نتیج ــی ب ــۀ پژوهش ــن یافت ــن ای ــد. همچنی ــی می انجام ــی و مل ــرمایه های محل س
)1396( مبنــی بــر اینکــه میــزان مصــرف انــرژی در ایــران 3 برابــر کشــورهای مشــابه، 8برابــر اروپــا و 
13برابــر ژاپــن اســت و مطالعــۀ )رامشــینی، 1396( مبنــی بــر اینکــه ســهم کشــور در اســتفاده از انــرژی 
بــادی و خورشــیدی، علی رغــم پتانســیل بــاال، تنهــا 0/1 درصــد ســهم جهــان اســت، همخوانــی دارد. 
همچنیــن ایــن یافتــۀ پژوهشــی ضمــن ســازگاری بــا محورهــای سیاســت های کلــی محیط زیســت، بــا 
نتایــج مطالعــۀ معــرب و پــرک )1396( مبنــی بــر اینکــه نابســامانی وضعیــت زیســت محیطی محصــول 
ــازوکارهای  ــران، س ــاحتی مدی ــی تک س ــی و مهندس ــزی بخش ــی، برنامه ری ــر خط ــری، تفک خردنگ

ــویی دارد.   ــت، همس ــذار اس ــای قانون گ ــی نهاد ه ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــب سیاس نامناس

ــه ای و ذرات  ــای گلخان ــن منتشــرکنندۀ گاز ه ــل بزرگ تری ــاً بخــش حمل ونق ــل ســبز: عموم حمل و نق
PM 17 اســت )Masagca et al., 2019(. براســاس آمارهــای بانــک جهانــی، آلودگــی هــوا چهارمیــن عامــل 
عمــدۀ مرگ ومیــر در سراســر جهــان اســت و ســالیانه 225میلیــارد دالر از اقتصــاد جهــان به ســبب آلودگــی 
هــوا دود می شــود )یاســینی، 1396(. در ایــن زمینــه، مشــارکت کنندگان براســاس تجــارب زیســتۀ خــود 
ــایل  ــتفاده از وس ــبز، اس ــن س ــب اپلیکیش ــعه یافته، نص ــی توس ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس در دانش
ــتفاده از  ــویق اس ــرای تش ــگان ب ــای رای ــۀ بلیت  ه ــرف، ارائ ــاک و کم مص ــوخت های پ ــا س ــل ب حمل ونق

ــمرده اند.   ــبز برش ــل س ــت حمل ونق ــرای مدیری ــی ب ــی و... را تمهیدات ــل عموم ــایل حمل ونق وس

5ـ3. راهبرد توسعۀ فرصت های آموزشی و پژوهشی سبز 
ــل  ــد در ح ــی می توانن ــای مختلف ــگاه ها از راه ه ــه دانش ــت ک ــن اس ــی از ای ــش حاک ــای پژوه یافته ه
مســائل زیســت محیطی ایفــای نقــش کننــد. دفــن خودرویــی توســط دانش آمــوزان به صــورت اقدامــی 

17. ذرات ریز به قطر 10 میکرومتر که می توانند عمیقاً در ریه ها نفوذ کنند و تهدیدی برای سالمت انسان باشند. 
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گلشن مرادی و همکاران. راهبردهای مدیریت سبز در مؤسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست های کلی محیط زیست.

نمادیــن در اعتــراض بــه آلودگی هــای زیســت محیطی ایجادشــده در ســال 1970 م، بازشــناخته شــدن 
رابطــۀ آمــوزش و محیط زیســت در ســطح بین الملــل در کنفرانــس اســتکهلم )1972 م(، ضــروری اعــالم 
شــدن آمــوزش محیط زیســت بــرای دانشــجویان تمــام رشــته ها و تأکیــد بــر ماهیــت میان رشــته ای آن 
در کنفرانــس تفلیــس )1977 م(، تأکیــد بــر نقــش و مســئولیت دانشــگاه ها در خلــق آینــدۀ پایــدار در 
کنفرانــس تالــورس )1990 م(، برنامــۀ دســتور کار 21 بــا عنــوان »توســعۀ آمــوزش و بــاال بــردن ســطح 
آگاهــی« و بســیاری از کنفرانس هــا و بیانیه هــای بین المللــی و ملــی دیگــر، اهمیــت و نقــش محــوری 
 Marques, Bachega & Tavares, 2019;( ــد ــان می ده ــبز نش ــگ س ــق فرهن ــرای خل ــگاه ها را ب دانش
Faghihimani, 2012(. علی رغــم اهمیــت  توســعۀ فرصت هــای آموزشــی و پژوهشــی ســبز، یافته هــای 
ــگ  ــق فرهن ــرای خل ــور ب ــی کش ــی و پژوهش ــای آموزش ــودن برنامه ه ــف ب ــکننده و ضعی ــش ش پژوه
ســبز را می نمایانــد. در زمینــۀ اهمیــت ایــن یافتــه، پژوهــش ماســاجکا، گاســتودیو و مورالــس18 )2019( 
ارائــۀ مدلــی به منظــور بهبــود تحقیقــات و افزایــش نشــر و پژوهــش مســنجی و دیگــران )2019( توجــه 
بــه دوره هــای آموزشــی و پژوهشــی بــا تمرکــز بــر ســه بُعــد اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی را 
ــدۀ  ــوان تولیدکنن ــات را به عن ــز نقــش تحقیق ــد. فیســی و دیگــران )2020( نی ــرار دادن ــد ق ــورد تأکی م
دانــش جدیــد، محــوری می داننــد. همچنیــن شــورای کســب وکار جهانــی دســتورالعمل هایی را مبنــی 
ــدارس و دانشــگاه ها  ــواد درســی م ــداری در م ــی اکولوژیکــی و پای ــم کارای ــده شــدن مفاهی ــر گنجان ب

 .)Mickwitz, Melanen, Rosenström & Seppälä, 2006( مطــرح کــرده اســت

5ـ4. راهبرد تقویت فرهنگ سبزاندیشی 
مطابــق نظــر اکثــر مشــارکت کنندگان، زمانــی آثــار اندیشــه، نگــرش و فرهنــگ ســبز ظاهــر می شــود 
کــه زنجیــره ای پیوســته از اقدامــات هدفمنــد بــا مشــارکت جامعــه و دانشــگاه به بــار بنشــیند و نظــارت 
ــرد.  ــورت گی ــران ص ــرد مدی ــتم و عملک ــرد سیس ــر عملک ــه ای ب ــت محیطی جداگان ــی زیس و ارزیاب
ــه  ــر اینک ــی ب ــران )2019( مبن ــرن19 )2020( و مســنجی و دیگ ــرالک و زانیگات ــای پژوهــش گ یافته ه
ــعۀ  ــی و توس ــارت، ارزیاب ــه نظ ــف، ازجمل ــات مختل ــگاه در موضوع ــه و دانش ــارکت جامع ــش مش افزای
ــای  ــل چالش ه ــاب آوری و ح ــش ت ــی، افزای ــش بی عدالت ــبز، کاه ــاخت های س ــه زیرس ــی ب دسترس
زیســت محیطی  را به همــراه خواهــد داشــت، مؤیــد ایــن یافتــۀ پژوهشــی اســت. همچنیــن در 
ــد تقویــت فرهنــگ سبزاندیشــی در بســتری  ــگ20 و دیگــران )2013( معتقدن ــن یافته هــا، وان تأییــد ای
راه حل محــور، باعــث تنیــده شــدن سیاســت ها و هنجارهــای زیســت محیطی و توســعۀ مرزهــای دانــش 
درجهــت پایــداری و حفاظــت از محیط زیســت می شــود. همچنیــن مشــارکت کنندگان معتقدنــد 
رتبه بنــدی دانشــگاه ها در زمینــۀ مدیریــت ســبز کــه براســاس خوداظهــاری آن هــا صــورت می گیــرد،  
به دلیــل 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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گلشن مرادی و همکاران. راهبردهای مدیریت سبز در مؤسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست های کلی محیط زیست.

ارســالی خیلــی قابــل اســتناد نیســت و در زمینــۀ ارزیابــی دانشــگاه ها از مدیریــت ســبز در کشــور مــا، 
ــی  ــتگاه های اجرای ــبز در دس ــت س ــی مدیری ــرای ارزیاب ــی ب ــبز )1392( مالک ــت س ــۀ مدیری آیین نام
ــر  ــران، از نظ ــی مدی ــارت ارتباط ــرش و مه ــدۀ نگ ــوِم احصاش ــورد مفه ــت. درم ــه دانشگاه هاس ازجمل
مصاحبه شــوندگان، رویکــرد مدیریتــی مدیــران دانشــگاه، نــوع نــگاه زیســت محیطی آن هــا و توجــه بــه 
اصــول اخالقــی، مســئولیت اجتماعــی، توانمندســازی و مهــارت برخــورد بــا معضــالت زیســت محیطی 
ــا  ــارکت کنندگان ب ــت. مش ــی اس ــوزش عال ــات آم ــبز  مؤسس ــت س ــر در مدیری ــل مؤث ــه عوام ازجمل
ــای  ــع بحران ه ــد رف ــت، معتقدن ــان اس ــت انس ــران محیط زیس ــی بح ــی اصل ــه قربان ــه اینک ــاره ب اش
ــش، نگــرش و مهارت هــای اوســت و  ــر دان ــرو اصــالح آموزه هــای انســان، و تغیی زیســت محیطی در گ
در ایــن راســتا، نقــش مدیــران انکارناشــدنی اســت. یافته هــای ایــن بخــش از پژوهــش بــا دســتاوردهای 
پژوهــش امســی کرمــارک، پروپــر و اســمیت21 )2014( مبنــی بــر وجــود تفــاوت در نگــرش مدیریــت 
دانشــگاهی بــه مدیریــت ســایر ســازمان ها، به دلیــل درجــۀ بــاالی انگیــزش مدیــران و اعضــای هیئــت 

ــی دارد.   ــه مشــوق های خارجــی، همخوان علمــی نســبت ب
در زمینــۀ ارزیابــی و اِعمــال سیاســت های ســبز تشــویقی و تنبیهــی بــا توجــه بــه دو اهــرم آمــوزش 
ــد  ــف، مانن ــا اســتفاده از تاکتیک هــای مختل ــت ب ــد کــه دول ــن باورن ــر ای ــون، مشــارکت کنندگان ب و قان
اســتفاده از مشــوق ها، نقــش بسترســازی دارد. براســاس یافته هــای پژوهــش، راهبردهــای تشــویقی در این 
ــارکت کنندگان،  ــاد مش ــت. به اعتق ــبز اس ــت س ــازی مدیری ــای پیاده س ــام فعالیت ه ــای تم ــه زیربن زمین
ــۀ  ــی به ســرعت وارد مرحل ــی به دالیل ــه گاه ــن اســت ک ــی ای ــوزش عال ــا و مؤسســات آم ــتباه نهاده اش
ــد؛  ــازی می کنن ــۀ ذهنیت س ــرف مرحل ــی را ص ــه ای طوالن ــا مرحل ــوند و ی ــبز می ش ــت س ــاد مدیری ایج

درحالــی کــه آن هــا بــر ایــن باورنــد کــه کلیــد موفقیــت تعــادل بیــن ایــن دو مرحلــه اســت.
براســاس نظــر مشــارکت کنندگان، یکــی از اقدامــات مؤثــر در ایــن زمینــه، اســتقرار دفتــر کار ســبز 
ــروری  ــه ض ــد ک ــان می کنن ــدی راد )1393( بی ــر و وحی ــی، فاتحی ف ــاره، ظروف چ ــن ب ــت. در ای اس
ــن  ــه ای تشــکیل شــود و اعضــای آن دارای ای ــت ســبز، کمیت ــای مدیری ــق راهبرده ــرای تحق اســت ب
ــا  ویژگی هــا باشــند: دارای پایــۀ علمــی و شــخصیت علمــی مناســب، قابــل اعتمــاد، متعهــد و آشــنا ب
ــز،  ــای والزکوئ ــا یافته ه ــج ب ــن نتای ــن ای ــت. همچنی ــون دانشــگاه و  اصــول مدیری ــای گوناگ فعالیت ه
ــن  ــی دارد. همچنی ــداری همخوان ــۀ پای ــیس کمیت ــر تأس ــی ب ــادی22)2006( مبن ــت و ت ــا، پل مانگی
ــکیل  ــر تش ــی ب ــاوری )1395( مبن ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــیوه نامۀ ابالغ ــتورالعمل و ش دس

ــد ایــن یافتــۀ پژوهشــی اســت.  »شــورای راهبــردی مدیریــت ســبز« مؤی

5ـ5. راهبرد توسعۀ فناوری سبز
ــع،  ــش مناب ــل کاه ــازمان ها به دلی ــت اندازی س ــه پوس ــاره ب ــا اش ــر ب ــۀ حاض ــوندگان مطالع مصاحبه ش

21. Mc Cormarck, Propper & Smith
22. Velazquez, Munguia, Platt & Taddei
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ــن،  ــدون کرب ــتم ب ــه سیس ــن ب ــت یافت ــت محیطی  و دس ــای زیس ــائل و چالش ه ــل مس ــرای ح ب
ــود  ــی خ ــای مدیریت ــد الگوه ــی، ناچارن ــوزش عال ــات آم ــه مؤسس ــازمان ها، ازجمل ــتند س ــان داش اذع
ــا ایــن دســتاورد پژوهشــی،  را مبتنــی بــر رویکردهــای نویــن زیســت محیطی بــه کار گیرنــد. همســو ب
ــت ســبز  ــه مدیری ــرای دســتیابی ب ــی، ب ــن مدیریت ــد در الگوهــای نوی ــد و زل23 )2011( معتقدن کورلن
ــن و  ــل تدوی ــی ازقبی ــد اصول ــود، بای ــی خ ــف مدیریت ــر وظای ــران عالوه ب ــبز، مدی ــازمان س ــق س و خل
ــری از  ــود، بهره گی ــی از کار خ ــی اکولوژیک ــداری، ارزیاب ــای پای ــن معیاره ــبز، تعیی ــداف س ــرای اه اج
ــه  ــورد توج ــا و... را م ــه رقب ــه ب ــت، توج ــا محیط زیس ــازگار ب ــد س ــدادادی، خری ــی و خ ــات بوم امکان
قــرار دهنــد. همچنیــن یافته هــای پژوهشــی بــا بیــان ســرکیس24 )1395( همخوانــی دارد؛ آنجــا کــه 
ــاوری  ــه فن ــد ک ــان می کن ــت بی ــت محیطی، به صراح ــیون زیس ــوری مدرنیزاس ــه تئ ــاره ب ــا اش وی ب
عامــل اصلــی فرصت هــای بـُـرد ـ بـُـرد در ســطح ســازمانی اســت و مفهــوم اقتصــاد ســبز را بــه فنــاوری 

زیســت محیطی وابســته می دانــد. 

6. نتیجه 
ــت محیطی  ــی زیس ــت فعل ــت از وضعی ــرای برون رف ــی ب ــال ارائۀ راهبردهای ــر به دنب ــش حاض پژوه
ــه سیاســت های کلــی محیط زیســت صــورت پذیرفــت.  ــا عنایــت ب مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور ب
ــازۀ  ــد در ب ــی می توان ــوزش عال ــات آم ــبز در مؤسس ــت س ــوم مدیری ــان داد مفه ــه نش ــن مطالع ای
ــت  ــا دخال ــذ ت ــر کاغ ــرف کمت ــرد؛ از مص ــر گی ــگاه را درب ــای دانش ــات و فعالیت ه ــترده ای، عملی گس
دادن مســائل زیســت محیطی در راهبردهــا و اهــداف کالن آن هــا. به دلیــل مکانیســم پیچیــده و 
عــدم تجانــس مؤسســات آمــوزش عالــی و انجــام بعضــاً مطالعاتــی بــا تفاوت هــای چشــمگیری بــا هــم 
ــا  ــدارد؛ ام ــت ســبز  وجــود ن ــق نظــری در چگونگــی پیاده ســازی اصــول مدیری ــه، تواف ــن زمین در ای
ــۀ  ــریع و همه جانب ــش س ــه واکن ــاز ب ــل  نی ــه به دلی ــد ک ــن باورن ــر ای ــش ب ــارکت کنندگان پژوه مش
ــرای  ــی ب ــوان جایگزین ــارکتی به عن ــی مش ــوی مدیریت ــت محیطی، الگ ــات زیس ــه الزام ــگاه ها ب دانش
ــت  ــح و مدیری ــزي صحی ــرد و برنامه ری ــرار گی ــتری ق ــه بیش ــورد توج ــد م ــاالری، بای ــوی دیوان س الگ
ــع،  ــا، مناب ــا، نیازه ــي از واقعیت ه ــق و آگاه ــات دقی ــوزش، اطالع ــر آم ــي ب ــد مبتن زیســت محیطي بای
ــات  ــی ها و مطالع ــج بررس ــرد. نتای ــورت گی ــان ص ــۀ ذی نفع ــارکت هم ــا، و مش ــزات، توانایي ه تجهی
ــد آمــوزش و پژوهــش ســبز، حمل ونقــل  ــی راه هــای بســیاری مانن نشــان داد مؤسســات آمــوزش عال
ــوآوری و  ــی ســبز، بازســازی و نوســازی )Lee, 2008(، ن ــات اجتماع ســبز، ساخت وســاز ســبز25، خدم
فنــاوری، همــکاری، بهبــود فراینــد، ســبز کــردن زنجیــرۀ تأمیــن )افــروز، 1397( برگــزاری رویدادهــا و 
همایش هــای پژوهشــی، ایجــاد کدرشــته های علمــی ســبز )کســروی و مهاجــری، 1397(، کمک هــای 
ــی و  ــزی اکولوژیک ــار )Rovinski, 2007(، ممی ــص اعتب ــرای تخصی ــت محیطی ب ــی زیس ــی و ارزیاب فن

23. Kurland & Zell
24. Sarkis
25. Leed
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ممیــزی اکونومیکــی )زاهــدی، 1395(، شــرکت در رتبه بنــدی گریــن متریــک بــرای ارزیابــی ســالیانه 
ــبز  ــت س ــازی مدیری ــت، تشــویق و پیاده س ــور تقوی ــد به منظ )Ragazzi & Ghidini, 2017( را می  توانن
ــد. در همیــن راســتا، در ایــن پژوهــش، مقوله هــای راهبــردی، درون گرایــی و برون گرایــی  بــه کار گیرن
بــا رویکــرد ســبز، ســازمان دهی مجــدد عملیــات دانشــگاه، توســعۀ فرصت هــای آموزشــی و پژوهشــی 

ســبز، تقویــت فرهنــگ سبزاندیشــی و توســعۀ فنــاوری ســبز شناســایی و احصــا شــدند. 

7. پیشنهادها
در ایــن پژوهــش، در راســتای یافته هــای پژوهــش مبنــی بــر توســعۀ فرصت هــای آموزشــی و پژوهشــی 
ــه پتانســیل  ــا توجــه ب ــده و ب ــز گردی ــام پرهی ــی و ع ــۀ آموزش هــای کل ســبز پیشــنهاد می شــود از ارائ
و شــرایط اقلیمــی دانشــگاه ها، آموزش هــا به صــورت متمرکزتــر و هدفمندتــر صــورت پذیــرد و 
ــن  ــته ای در ای ــی چندرش ــای پژوهش ــکیل گروه ه ــه تش ــگاهیان ب ــب دانش ــت ترغی ــم هایی جه مکانیس
زمینــه اتخــاذ شــود. همچنیــن در راســتای یافتــۀ ارزیابــی و اِعمــال سیاســت های تشــویقی و تنبیهــی 
می تــوان بــه راه انــدازی یــک نهــاد تشــویق مدیریــت ســبز در وزارتخانه هــا، بــا هــدف شناســایی موانــع 
ــا  ــت ب ــتر دول ــل بیش ــور، تعام ــع مذک ــردن موان ــرف ک ــرای برط ــی ب ــای اجرای ــن برنامه ه اداری و تدوی
مؤسســات آمــوزش عالــی، شناســایی منابــع ســبزاندیش و صاحــب ایــده در ســطح اســتان ها اشــاره کــرد. 
ــای  ــت غن ــی جه ــات آت ــی پژوهــش حاضــر، پیشــنهاد می شــود در تحقیق ــه ســاختار کیف ــا توجــه ب ب
ــروی  ــه قلم ــه اســتفاده شــود و از آنجــا ک ــی و روش آمیخت ــروه کانون ــی، گ ــای دلف ــج، از تکنیک ه نتای

ــه می شــود. ــا  توصی ــایر حوزه ه ــن پژوهشــی در س ــوده، انجــام چنی ــی ب ــوزش عال ــق حاضــر آم تحقی
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