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Abstract 
Iran confrontsin major challenges and serious crisis eco-
nomic, social, cultural, environmental and sustainable 
development aspects, now and in the future. The integra-
tion of sustainability criteria in the strategic plans of uni-
versities, the social response to the needs of society and 
achieving of sustainable development appears necessary. 
The purpose of this study and summing up the results of 
research in the field of higher education is stable, so come 
with using qualitative methods combined, a total of 15 
articles were examined And collecting and analyzing data 
as well as analysis framework based on open coding, axi-
al and selective, Nvivo-10 was done by software Finally, 
the 203 sustainability indicators universities in 25 com-
ponents and 8 concept of organizing, was organized. Di-
mensions terms of reference and the number of sources in 
descending order are : environmental  management of the 
campus, teaching sustainability, participation, sustainable 
management, social capital, sustainable research, moni-
toring, assessment and reporting, administrative and fi-
nancial. The results showed that: Less research with in-
digenous and comprehensive approach to sustainable 
higher education; and the environmental dimension of 
sustainable development has been considered more of a 
social and economic dimension, Also on the cultural di-
mension and key infrastructure, other dimensions of sus-
tainable development is not given, so a comprehensive 
and holistic model based on sustainability universities, 
according to Iran's rich culture and Islamic-Iranian model 
of progress for future research it is suggested. 

Keywords: Sustainable Higher Education, University of 
Sustainability, Sustainable Development, Meta-Synthesis. 

 چکیده
محیط زیست ماعی، فرهنگی و کشور عزیزمان ایران در ابعاد اقتصادي، اجت

اي در حال و آینده هاي اساسی و عدیدهها و چالشتوسعه پایدار با بحران
-هاي راهبردي دانشگاههاي پایداري در برنامهمواجه هست. لذا تلفیق شاخصه

ه توسعه پایدار ها، در پاسخگویی اجتماعی به نیازهاي جامعه و دستیابی کشور ب
 نتایج بنديمطالعه و جمع پژوهش حاضر، از دفهرسد. ضروري به نظر می

استفاده  زمینه آموزش عالی پایدار است، بنابراین با در شده انجام هايپژوهش
گرفت و جمع  قرار بررسی مورد مقاله 15 تعداد ترکیب، از روش کیفی فرا

ها نیز به روش تحلیل چارچوبی مبتنی بر کدگذاري باز، آوري و تحلیل داده
در نهایت، . صورت گرفت Nvivo-10افزار به وسیله  نرمنتخابی، محوري و ا

بعد سازماندهی  8مولفه و  25ها در پایداري دانشگاه هايمورد از شاخص 203
است از: ابعاد به لحاظ تعداد ارجاع و تعداد منابع به ترتیب نزولی عبارت .شد

مدیریتی کنندگان؛ یطی پردیس؛ آموزش پایدار؛ مشارکتمدیریت زیست مح
پایدار؛ سرمایه اجتماعی؛ پژوهش پایدار؛ نظارت، ارزیابی و گزارش دهی؛ اداري 

 بومی و رویکرد کمتري باهاي ها نشان داد که: پژوهشو مالی. نتایج یافته
؛ به بعد زیست محیطی توسعه پایدار شده انجام جامع به آموزش عالی پایدار

به بعد فرهنگی که کلید و  و نیز دهشبیشتر از بعد اجتماعی و اقتصادي توجه 
لذا طراحی و تبیین  باشد، توجه نشده است.زیربناي، دیگر ابعاد توسعه پایدار می

ها، مطابق با فرهنگ الگویی جامع و کل نگر در خصوص پایداري دانشگاه
هاي آتی اسالمی پیشرفت براي پژوهش -غنی ایران اسالمی و الگوي ایرانی
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 مقدمه 
هاي  به طور چشمگیري در میان نگرانی 1موضوع توسعه پایدار

المللی با گنجانده شدن واژه توسعه جامعه دانشگاهی ملی و بین
هاي ملی و  ها و کنفرانس مایشدر متن عناوین ه 2پایدار و پایدار

هاي شود. با این حال، عمق اقدامالمللی مختلف مشاهده  میبین
ها هاي دولتی و غیردولتی در کشور سازمان ناپایداري نهادها و

-در حوزه اقتصادي، اجتماعی و محیط زیست با بحرانباعث شده 
 هاي اساسی و متعددي در حال و آینده  مواجه شویم.ها و چالش

المللی ار براي نخستین بار در همایش بینایده توسعه پاید
م ارائه گردید. مفهو 1980در سال » راهبرد محافظت جهانی«

توسعه پایدار در این راهبرد عبارت بود از توسعه منابع موجود 
براي برآورده ساختن  هاي آیندهبدون لطمه زدن به توانایی نسل

بعد از این همایش، در کمیسیون جهانی محیط  نیازهایشان.
گزارش  1987سال  نروژ در 3برانتلندزیست و توسعه در شهر 

برانتلند معروف شد، منتشر که بعدها به گزارش  آینده مشترك ما
اي که نیازهاي مردم گردید. گزارش مذکور، توسعه پایدار را توسعه

هاي آینده در برآوردن کنونی را، بدون از بین بردن توانایی نسل
بیان نمود. هرچند از آن زمان تا  ،نمایدهایشان برطرف مینیاز

در  تعریف 60)، بیش از 1989( 4کنون به گفته پیرس و همکاران
 35خصوص توسعه پایدار ارائه شده، اما پس از گذشت حدود 

المللی ترین تعریف در اسناد بینسال، همچنان تعریف فوق، رایج
 . (Palmer, 2003) رودبه شمار می

المللی در اسناد بین در پایدار توسعه اصطالح پیدایش از بعد
(نهادهاي  دیگر نهادهاي جامعه تدریجبه میالدي، 80دهه 

 آموزشی) به تلفیق فرهنگی و اقتصادي، سیاسی، اجتماعی،
اسناد راهبردي خود پرداختند، و با ورود  در توسعه جدید ارادایمپ

آموزش  اصطالح آموزش عالی هايمفهوم توسعه پایدار در محیط
 طی گوناگونی هايشد. بیانیه مطرح پایدار دانشگاه و پایدار عالی
 پایدار مطرح توسعه در هانشگاهدا نقش متمادي درباره هايسال

 سال در ، که5تالورس توان به بیانیهمی آنها ترینمهم از شده، که
 جهان سطح ها دردانشگاه رؤساي نفر از  22 امضاي به 1990

رسیده، اشاره کرد. بحث تلفیق پایداري در آموزش عالی، پس از 
ؤسسات ، مورد توجه م2001انجمن رهبران دانشگاه در سال 

هاي مختلف قرار گرفت. براین اساس، زش عالی کشورآمو
انداز بلند مدت است از دانشگاهی که چشمدانشگاه پایدار عبارت

چنین دانشگاهی به  .مطلوبی براي تداوم حیات خود داشته باشد
-کند که یکپارچگی و تنوع زیستی اکوسیستمهایی رفتار میروش

پایدار در آن است،  هاي محلی و جهانی که زندگی به آنها وابسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sustainable Development
2. Sustainable
3.  Brundtland
4.  Pearce,et al.
5.  Talloires

شامل احترام به فرایندهاي  هاي اصلی این دانشگاهارزشبماند. 
هاي موجود در طبیعی و زیستی، زندگی با توجه  به محدودیت

 .)Shriberg, 2002(کره زمین و مسولیت مدنی است 
-سسه آموزش عالی میؤ) دانشگاه پایدار را یک م2002( 6ادواردو 

اي یا عنوان یک کل یا بخشی از یک کل در سطح منطقهداند که به
به منظور انجام کارکردهاي اصلی خود را جهانی، استفاده از منابع 

آموزش، پژوهش، خدمات دانشگاهی به جامعه و عملیات  :شامل
روزمره، به حداقل رساندن آثار منفی زیست محیطی، اقتصادي، 

 دهد.ها و اهداف خود قرار میدر رأس سیاست ،اجتماعی و بهداشتی
(Madhooshi,Noroozi and Tajari, 2014) 

 تلفیق اصول ایران، عالی هاي اساسی آموزشیکی از چالش
 آموزش عالی نظام آن در سازيمفاهیم توسعه پایدار و نهادینه و

 هاي صورت گرفته در تلفیقرغم تالشعلی«است. باید گفت: 
هاي توسعه پایدار در اسناد باالدستی از جمله برنامه اهداف توسعه

هاي جهانی توسعه ور در عرصه نظر، به آرمانو نقشه علمی کش
، آنچنان که انتظار داشتیم، 2015در عرصه عمل تا سال  7هزاره

-مشکالت زیست از رسد بسیاريایم، به نظر میدست نیافته
 سطح در اکنون که هاي اجتماعیمحیطی، اقتصادي و آسیب

تالش  هستیم گواه همین موضوع بوده و  بر مواجه آن با کشور
آشنا و  آموختگاندانش تربیت در آموزش عالی کشور نظام یشترب

براي در جامعه تآکید دارد.  پایدار توسعه سازي اهدافپیاده مقید به
، نظام آموزش عالی باید به 8توسعه پایدار هادستیابی به آرمان

ها و نهادهاي دیگر در ان یک نظام پیشرو و الگوي سازمانعنو
هاي روزمره خود پیشگام ها و فعالیتمهتلفیق پایداري در برنا

 متناسب پایدار دانشگاه هايویژگی شناسایی بنابراین، لزوم باشد.
ایران اسالمی بیش از پیش احساس  عالی نظام آموزش بافت با

، با ترکیب فرا رویکردشده با  تالش پژوهش این شود. درمی
و با هاي صورت گرفته در ایران ژوهشدر پ مندنظامکندوکاو 

هاي الگوهاي ارائه لفهؤها و مشاخص سازيیکپارچه و بنديدسته
 عصارههاي مختلف ایران، دانشگاه شده در تلفیق توسعه پایدار در

نیز براساس  خاتمه درها در قالب یک چارچوب کلی بیان شود و آن
fدر و کاربردي علمی پیشنهادهاي و نتایج هاي تحقیق،یافته 

 .گردد ارائه ایدارپ آموزش عالی راستاي
ترقی، دریج جایگزین مفاهیم دیگري نظیر که به ت 9توسعهمفهوم 

تکامل و رشد شده، در ابتدا از علوم طبیعی استخراج و در مورد فرایند 
) 1992( 10کار گرفته شده است. به گفته هاستغییر در جوامع بشري به

در سال واژه توسعه در نخستین کاربردش به زبان فرانسه و انگلیسی 
به معناي رسیدن به اهداف یا ایده هایی طبق یک طرح یا برنامه  1752

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Eduardo
7. MDGs
8. SDGs
9. Development
10. Haas
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سپس این واژه به عنوان مراحل مشخصی در برنامه خود و بعد به  .بود
مثابه توالی بیولوژیکی تغییر از یک دانه و تخم گیاه به یک گل به کار 

، توسعه براي  1قالب فکري داروینیسم تأثیررفت. از آن پس تحت 
رشد و تکامل ژیکی به کار گرفته شد و با واژه توصیف تغییرات بیولو

 .(Movasaghi,2004)مترادف گردید 
هاي بینشها و هاي مختلف و با توجه به گرایشتوسعه از دیدگاه

هاي ها تبیینتمتفاوت فلسفی و علمی و موقعیت جغرافیایی زیست مل
بر آن تأکید شده، تغییر گوناگونی دارد ولی آنچه در همه تعاریف توسعه 

هاي بنیادین جامعه براي بهبود کیفیت ساختارها، مناسبات و سازه
ها در ابعاد گوناگون فردي، اجتماعی، مادي و معنوي است. زندگی انسان

این بدان معناست که جوهر اساسی مفهوم توسعه، فرایند تغییر پیچیده و 
انسان استدر هم تنیده، پویا، متعامل و چند وجهی زندگی 

(Soubbotina,2011). 
در لغت معانی زیادي از جمله: توانایی تحمل زیان و   2پایداري

آسیب، قابلیت ماندگاري در یک دوره بلند مدت، توانایی تاب 
آوردن، قابل تحمل بودن، توانایی زنده ماندن، قابلیت جان به در 

-ا میبردن و قابلیت محافظت در برابر موجود آسیب زننده، را دار
توان گفت که کلمه پایداري مفهومش را در خودش باشد. البته می

 اصطالح 3جا داده است، چرا که به تعبیر جان الکینگتون
sustainability در واقع همانSustain Ability   است. و

 .است منظور از آن، قابلیت دوام یا توانایی ماندگاري
(Roshan,Zamani and Ebrahimi,2014)  

) به لحاظ مفهومی، بین پایداري و 2007( 4ه جانستونبه گفت
و توسعه  تفاوت فاحشی وجود دارد. پایداري، حالت نهایی توسعه پایدار

بنابراین دو اصطالح . کندفرایند دستیابی به پایداري را بیان  میپایدار 
اند: اولی به چیستی  مربوط پایداري و  توسعه پایدار، دو روي یک سکه

توان مقصد دانست و توسعه به چگونگی. پایداري را می است و دومی
پایدار را مسیر و روش رسیدن به مقصد. پایداري یعنی ظرفیت مدیریت 
بلند مدت که داراي ابعاد زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی است و 

هاي حظه در مصرف منابع است. در نظامشامل مدیریت مسئوالنه و مال
ی است که موجودات زنده چگونه، در طی زیستی، پایداري بدین معن

-کنند. اما توسعه پایدار عبارتزمان، تنوع و بقاي نسل  خود را حفظ می
ضمن برآوردن  کهاست از الگوي رشد اقتصادي و اجتماعی به طوري

هاي وارده به نظام زیستی نیازهاي نسل فعلی، با ترمیم آسیب
اي جلوگیري از آسیب (اکوسیستم) و ایجاد راهکارهاي پیشگیرانه بر

هاي بعدي به محیط زیست، به بهبود کیفیت زندگی رساندن نسل
کند. پایداري، هدف نهایی باقی ماندن در هاي بعدي هم کمک مینسل

هاي اجتماعی زیست کره را دنبال می کند و با انعطاف و سازگاري نظام
ارد که و زیستی مرتبط است. اما توسعه پایدار با این موضوع ارتباط د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Darwinism
2. Sustainability
3. John Elkington
4. Johnston

توانیم این هدف بزرگ و نهایی یعنی پایداري را محقق چگونه می
 ).Roshan et al.,2014( سازیم
اقتصادي  اجتماعی، محیطی، اصلی زیست بعد چهار پایدار توسعه

 منسجم بافت یک در همگی که شودرا شامل می و فرهنگی
-می تأثیر یکدیگر بر صورت متقابل به و اندشده آمیخته درهم

 تصور یکدیگر جداي از را آنها تواننمی به طوري که ارند،گذ
بعد فرهنگی کلید اصلی و .  (Araste and Amiri,2012) نمود

 باشدمی2015وسعه پایدار و قلب دستور کار پسا ستون ابعاد دیگر ت
)Hayashi, Boccardi and Al Hassan, 2015(. 

شود. ه مفهوم پایداري مربوط میشالوده معنایی توسعه پایدار ب
مفهوم پایداري در اینجا به فرایندي از استمرار، تعادل پویا و بهبود 

ها . با توجه به اینکه سیستماشاره دارد مستمر در داخل یک سیستم
هاي متفاوت و متعددي هستند، پایداري ضمناً مرکب از اجزاء و مؤلفه

ر ارتباط با کارکرد کل سیستم د هابه کارکرد بهینه هر یک از این مؤلفه
این اجزاء نیز مربوط است.  هماهنگی پویا و تجدید شونده میان و 

توان به این هاي اصلی پایداري در منظومه معنایی توسعه را میمؤلفه
 :(Zahedi Mazandarani, 2009)صورت بر شمرد 

 پایداري اقتصادي (سودآور بودن) .1
 پایداري اجتماعی (سازگار بودن) .2
 ایداري زیست محیطی (عدم تخریب زیست بوم)پ .3
پایداري ساختاري و سازمانی (دارا بودن اقتدار و  .4

 صالحیت و کارایی و مؤثر بودن ساختار مدیریت)
 وري)داري تکنولوژیکی (مناسب بودن فناپای .5
 پایداري تعادل (هماهنگی پویا) .6

توسعه پایدار به عنوان یک رویکرد سیستمی شامل دو زیر 
 :سیستم است

زیرسیستم انسانی شامل: اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و  .1
 ؛فرهنگی

، فناوريزیرسیستم اکولوژیکی شامل: محیط طبیعی،  .2
 .برداري و اطالعاتهاي بهرهروش

بر اساس ادبیات موجود در زمینه توسعه پایدار اصول اساسی 
بندي توان به شرح زیر صورتمورد نظر در این سیستم را می

 :کرد
ها در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، و هماهنگی رویهیکپارچگی  .1

 فنی و مدیریتی(سازمانی) و زیست محیطی؛
 بهبود مستمر؛ .2
 کاهش فقر؛ .3
 توانمندسازي مردم؛ .4
 نظارت مشارکتی؛ .5
 حفظ اکوسیستم؛ .6
 کارانه در اکوسیستم؛هاي محافظهکاربست روش .7
 جلوگیري از آلودگی؛ .8
 سازي و سرعت جریان اطالعات؛شفاف .9

 .هاي فعلی و آتینسل پاسخگویی به .10
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آموزش  مؤسسهیک ) دانشگاه پایدار را، 2011( ۱کاه هوي
-می کاهش آیندگان براي را جامعه منفی آثار که داندمی عالی
 را اکولوژیکی هاينظام بخشد،می را بهبود اقتصادي کارایی دهد،

دهد. می ءارتقا را انسانها بهزیستی و محافظت و کندمی بازیابی
 عقالنیت بر مبتنی آن فلسفه که است ایدار دانشگاهیپ دانشگاه
-میان رویکرد از گیريبا بهره و است سیستمی تفکر و جوهري

 و شناسایی به فراکنشی به صورت پژوهش، و آموزش در ايرشته
 نهایی مقصد و کندمی اقدام بشري جوامع مشکالت مبتال به حل
 ینده است.آ و کنونی هاينسل براي پایدار توسعه تحقق آن

)Malekinia, Bazarghan,Vaezi and 
Ahmadian, 2014 (. 

 اند:هاي دانشگاه پایدار موارد زیر را عنوان کردهدر بیان ویژگی
  تأکید ویژه و تمرکز اصلی بر آموزش تحولی به جاي

آموزش انتقالی صرف، به منظور آماده سازي دانشجویان 
جاي یک  هاي توسعه پایدار. بهبراي شناسایی چالش

طرفه بودن فرایند یادگیري، آموزش تحولی باید 
محور همراه با تأکید شدید بر -تر و یادگیرندهتعاملی

 توانایی تفکر انتقادي باشد؛
 هاي میان و آموزش هاتأکید بسیار بر انجام پژوهش

 اي؛اي و فرارشتهرشته
 گیري آموزش و پژوهش به حل مسائل اجتماعی و جهت

انمندسازي دانشجویان براي ایجاد تعامل با در نتیجه، تو
هاي هاو چالشهاي مسائل واقعی و نااطمینانیپیچیدگی

 مرتبط با آینده؛
 هاي متنوع در هایی از تخصصایجاد و استقرار شبکه

 سطح دانشگاه به منظور تسهیم کارآمد و معنادار منابع؛
 اندازي که تغییر مورد نیاز را از طریق مدیریت و چشم

 ها و پاداش ها اعمال کند؛یین مناسب مسئولیتتع
  مدیریت و چشم اندازي که به تحول دانشگاه در بلندمدت

متعهد باشد و به واکنش مناسب به نیازهاي در حال تغییر 
 .)Ferrer-Balas et al., 2008(جامعه مشتاق باشد 

با اندك تأملی نقش آموزش پایدار و نهادهاي تولید دانش 
هاي منفک جوامع بشري، براي ها) به عنوان خرده نظام(دانشگاه

خروج از وضعیت بحرانی کنونی و گام نهادن در مسیر جامعه 
تواند گامی شود. آن چه میجهانی پایدار، به روشنی احساس می

شود، تغییراتی است که  اساسی در تغییر به سوي پایداري قلمداد
هاي بنیادي بشري به دلیل تغییر سپهرهاي اندیشگی و مفروضه

رسد تنها در توان نهادهاي تولید دانش مستقل و آزاد به نظر می
) از نظر 2000( 2که به گفته ون وینن اندیش است، نهادهایی

اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی در شرایطی پایدار قرار دارند 
هاي کردي پیشروانه و فراکنشی به رویارویی با چالشو با روی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kah Hoe
2. Van  Weenen

ها در آموزش به تعبیري دیگر، نقش دانشگاه .پایداري می پردازند
 :پایدار به دلیل

 ها و عملکردهایی که به ناپایداري رویکرد نقادانه به پنداره
 کنونی انجامیده است؛

 هاي نوین همسو با سازي و تولید دانش و مهارتمفهوم
 ري،پایدا
 ترویج و انتشار دانش در حال تحول پایداري در میان جوامع؛ 

گرانه (خالق) در میان و سرانجام پرورش تفکر نقاد و آفرینش
آموختگان خود که بروندادهاي تمامی نهادهاي آموزشی، از دانش

 مؤثرگران گذاران و دیگر کنشگران گرفته تا سیاستآموزش
  Javdani  and یابد.تري میاجتماعی است، اهمیت فزون

(Milimonfared, 2014 .  البته باید از این نکته غافل نشد
که بزرگترین چالش در این بخش، بومی کردن نظرها و مفاهیم 

اسالمی از مفهوم  -مربوط به توسعه پایدار و ارائه الگوي  ایرانی
 پیشرفت در زمینه آموزش عالی براي توسعه پایدار است

(Madhooshi et al.,2014). 
سسه ؤ) به منظور دستیابی به مدلی از م2009کالدر و اسمیت (

هاي پایدار در آموزش عالی، اقدامات زیر را در هر یک از حوزه
نفعان خارجی دانشگاه اصلی زندگی دانشگاهی و نیز در میان ذي

 :کنندتوصیه می
برنامه درسی: به منظور اطمینان حاصل کردن از دستیابی  −

  .سواد پایداري دانشجویان به
پژوهشی گسترده در پژوهش: براي کمک به تحقق نیازهاي  −

 پیشبرد پایداري.
هاي خود را براي دستیابی به سسات باید تالشؤها: مفعالیت −

 شان گسترش دهند. هايپایداري را در عرصه فعالیت
اي سسات باید با جوامع محلی و منطقهؤتوسعه و خدمات: م −

 ه پایدار مشارکت نمایند. خود در جهت گسترش توسع
هاي تواند از طریق برنامهزندگی دانشجویان: توسعه پایدار می −

ناپذیري از فرهنگ پردیس را جدید گوناگون، بخش جدایی
 شکل دهد. 

هاي پایداري سسه: طرحؤریزي مبرنامه و مشیرسالت، خط −
 براي شکوفایی، نیاز به حمایت سطوح باال دارند. 

 ذي نفعان بیرونی: −
باید از طریق فراهم نمودن هاي غیر انتفاعی میسازمان )الف

منابع در مورد بهترین تجارب تسهیل و تسهیم دانش بین
ها در ارزیابی پیشرفت، خود، ها و بهبود توانایی دانشکدهپردیس
 شان را از موضوع پایداري در آموزش عالی تداوم بخشند حمایت

از پایداري در آموزش عالی بازار کار نقش اساسی در حمایت  )ب
  دارد.

دولت باید براي ایجاد شرایط نظارتی که سبب گسترش رشد  )پ
 Calder and(پایداري در آموزش عالی می گردد، اقدام کند

Dautremont-Smith, 2009 .( 
ها و گروهی از محققان با تجزیه و تحلیل یازده مورد از بیانیه
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تا   1972نتشر شده از سال المللی مهاي بینمنشورهاي کنفرانس
سسات ؤ، در زمینه نحوه شرکت دادن توسعه پایدار در م 2009

عالی، ده حوزه دانشگاه را براي تلفیق توسعه پایدارآموزش
 ،پژوهش ،از: برنامه درسی نداها عبارتاند، این حوزهپیشنهاد کرده

 ،هاهمکاري دانشگاه ،توسعه و همکاري ،هاي دانشگاهفعالیت
تجارب  ،چارچوب نهادي ،ايمیان رشته ،دهییابی و گزارشارز

 ,Lozano, Lukmanزندگی دانشگاهی و آموزش مربیان (
Lozano, Huisingh, and Lambrechts, 2013 .( 

عنوان  60ي از پژوهشگران در تحقیق دیگري با بررسی دتعدا
المللی در زمینه تلفیق  توسعه پایدار در مقاله علمی پژوهشی بین

بندي را براي تعهد و اجراي پایداري در موزش عالی، هشت طبقهآ
 ،این هشت قسمت شامل: پس زمینه .اندها معرفی کردهدانشگاه

 ،پژوهش و آموزش ،عملیات محوطه دانشگاه ،چارچوب نهادي
 دهی.و ارزیابی و گزارش ،تجربه در دانشگاه، توسعه و همکاري

(Lozano, R., Ceulemans, K., Alonso-
Almeida, M., Huisingh, D., Lozano, F. J., 

.(Waas, T., and Hugé, J. 2015) 

 روش شناسی تحقیق
 دست به نحوه حیث از و کاربردي ،هدف به لحاظ این تحقیق

 از نوع کیفی روش از نظرو  توصیفی ،موردنیاز هاي داده آوردن
محقق اطالعات و یافته هاي  فراترکیب، است. در 1فراترکیب

-ط و مشابه با موضوع تحقیق خود را از بررسی نتایج و یافتهمرتب
آورد، هاي مطالعات کیفی دیگر پژوهشگران به دست می

مند براي پژوهشگران از فراترکیب با فراهم کردن نگرشی نظام
ها و هاي کیفی مختلف به کشف موضوعروش ترکیب پژوهش

دانش جاري پردازد. با این روش، هاي جدید و اساسی میاستعاره
اي نسبت به موضوع تحقیق یابد و دید جامع و گستردهارتقا می
. هدف فراترکیب ایجاد )Zimmer, 2006( شودارائه می

هاي کیفی است. به طورکلی تفسیري خالقانه و یکپارچه از یافته
رویکرد اول که یکپارچه  و دو رویکرد در فراترکیب وجود دارد

بر جمع آوري و یکپارچه کردن مطالعات پیشین  و کننده نام دارد
هاي مطالعات پیشین را اشاره دارد، به نحوي که نقاط مشابه یافته

اسایی و آنها را براساس متغیرهایی با قابلیت اعتماد باال شن
ها و کند و نیز نتایجی از نوع روابط علی میان پدیدهیکپارچه می

ها را به دنبال دارد. رویکرد پذیري یافتههم چنین قابلیت تعمیم
است، بر تأویل و تفسیر مطالعات قبلی  ترکیب تفسیريدوم که 

به این  ،مقایسه و تفسیر با اهمیت است تأکید دارد. در این نگاه،
کند که در بینی میدلیل که با استفاده از نوعی استقراء، پیش

شرایط مشابه چه اتفاقی ممکن است بیافتد و این که مقوالت 
 Walsh(  کنندشوند و یا باهم تعامل میچطور به هم مربوط می

 and  Downe, 2005(.  در این مطالعه از رویکرد اول استفاده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Meta-Synthesis

است  2توان گفت این پژوهش، پژوهش تلفیقیشده است. همچنین می
 سازي اینمنظور پیاده به  .(Talayi,2014) 3و نه سنتز پژوهی

استفاده  4باروس و سندلوسکی ايمرحله هفت روش در مقاله از روش
. مروري بر 2. تنظیم سؤال تحقیق؛ 1شده که این مراحل به ترتیب: 

. 4. جستجو و انتخاب متون مناسب؛ 3مند؛ ادبیات به شکل نظام
هاي کیفی؛ . تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته5استخراج اطالعات متون؛ 

  Sandelowski  and(ها بود. ه یافتهئ. ارا7 و . کنترل کیفیت6
Barros, 2007(.  

 مرحله اول: تنظیم سؤال تحقیق
ها و در این پژوهش، سؤال اصلی پژوهش این بود که ابعاد، مؤلفه

 هاي آموزش عالی پایدار کدامند؟ شاخص

 مندمرحله دوم: مروري بر ادبیات به شکل نظام
و  هاي: دانشگاه پایداردر این مرحله، محققان با استفاده از کلید واژه

ها از طریق سامانه ررسی و شناسایی پژوهشآموزش عالی پایدار به ب
چون جهاد هایی همها و سایتها، پژوهشکدهجستجوي کتابخانه

مقاالت علمی  ،6اي اسالمیهاي علوم رایانه، مرکز پژوهش5دانشگاهی
،  پایگاه نشریات 8هاي ایران داك، پژوهش 7هاي کشورکنفرانس

 1395تا مهرماه  1380ل هاي مرتبط در بازه زمانی از ساو مقاله 9کشور
 را جمع آوري کردند. 

 مناسب متون انتخاب و جستجو  :سوم مرحله
 75 تعداد مجموع در ها،پایگاه اولیه جستجوي از بدین منظور پس

مقاالت  ها از مجموعهآمد (بیشتر این مقاله دست به  فارسی  مقاله
 در: شد)اولین و دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار گردآوري 

 باقیمانده مورد مقاله 42 چکیده سپس و حذف تکراري مقاله 33 ادامه
 و شد حذف غیرمرتبط مقاله 21 نیز  مرحله این در .گرفت قرار بررسی

 اهداف با که مقاله 15 مقاله، 21کامل  از بررسی متن پس پایان در
) از 1البته طبق جدول شماره ( .شدند انتخاب داشت پژوهش همخوانی

هاي لفهؤمنبع اول ذکر شده به ارائه چند بعدي م 6مقاله تنها  15 این
ک بعد ها بیشتر بر یپرداخته بودند و دیگر مقاله دانشگاه پایدار

 دانشگاه پایدار اشاره داشتند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Integrative Inquiry
3. Research Synthesis
4.  Sandelowski and Barros
5. SID
6. NOORSOFT
7. CIVILICA
8. IRANDOC
9. MAGIRAN
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 مقاالت انتخاب شده نهایی براي جمع آوري اطالعات  .1جدول 
عنوان پژوهشنویسنه یا نویسندگانردیف

ارائه الگویی براي دانشگاه پایدار در دانشگاه آزاد اسالمی)1393(صادقی, جعفري و قورچیان, 1

(ایروانی, شعبانعلی فمی, علی بیگی, کالنتري و میرایی 2
 الگویی براي تلفیق پایداري در آموزش عالی کشاورزي )1385آشتیانی, 

هاي دانشگاه پایداربندي مؤلفهشناسایی و اولویت)1393 ,و دیگران نیا (ملکی3
ارائه الگوي مفهومی براي آموزش عالی پایدار)1389( علی بیگی و قمبرعلی, 4
FLA هاي دولتی ایران با توسعه پایدار بر اساس الگويبررسی وضعیت همگامی دانشگاه )1391(سهرابی, بردبار و نوري,  5
توسعه پایدار در دانشگاه افسري امام علی (ع))1381(مرندي, 6
راهبردها  –ارتقاء آموزش و پژوهش مهندسی در راستاي توسعه پایدار )1387(علوي مقدم, مکنون و طاهرشمسی,  7
شگاهآموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معماري و منظر دان)1387(عظمتی و باقري, 8
مدیریت زیست محیطی سایت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی در راستاي توسعه پایدار )1380(نوري, عباسپور و یوسفی,  9
ها در آموزش توسعه پایدارنقش دانشگاه)1391(آراسته و امیري, 10
نقش آفرینى دانشگاه در فرآیند توسعۀ پایدار، از رهگذر تولید سرمایۀ اجتماعى )1393(جاودانی و میلی منفرد,  11
الگوي مطلوب دانشگاه پایدار در نظام آموزش عالی ایران )1387(عطافر, انصاري, طالبی و نیلی پور طباطبایی,  12
ارائه مدل مفهومی رابطه بین کیفیت برونداد آموزش عالی و توسعه پایدار بر اساس رویکرد سیستمی )1394(پروین, غیاثی ندوشن و محمدي,  13
راهبردهاي توسعه آموزش توسعه پایدار در ایران)1389 ,و دیگران (افتخاري14
آموزش عالی در گذار از توسعه پایدار به پساپایداري)1393(صالحی, 15

 هاي تحقیقیافته
 ي چهارم: استخراج اطالعات متونمرحله

در این مرحله، پژوهشگران به طور پیوسته مقاالت منتخب و 
هاي درون محتوایی نهایی شده را به منظور دستیابی به یافته

اند، چندبار اصلی و اولیه انجام شده هايمجزایی که در آنها مطالعه
 به برگزیده، هايگزارش و اسناد گزینش از مرور کرده و  پس

 کدها استخراج انتخابی اقدام شد. براي متون از استخراج کدها
مالك عمل قرار گرفت. الزم به ذکر  مورد نظر تحقیق سؤال

کد ارجاعی در نرم افزار  406است که در پژوهش حاضر 
NVIVO - 10  شناسایی شد. از این حیث با در نظر گرفتن
 کد استخراج گردید. 904فراوانی در مجموع 

NVIVOنمایی از کد گذاري مقاله ها در نرم افزار .  1شکل 

34 



 1396، پاییزاولزیست و توسعه پایدار، سال ششم، شماره  فصلنامه آموزش محیط
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 6, No. 1, Autumn 2017

 کیفی هايیافته ترکیب و تحلیل و تجزیه :پنجم مرحله
 از جدیدي و یکپارچه تفسیر و ایجاد ،فراترکیب هدف روش

 نتایج و الگوها مفاهیم، سازيشفاف براي روش ها است. اینفتهیا
و  عملیاتی هايمدل ظهور و دانش موجود هايحالت در پاالیش

افزار نرم است. در این پژوهش، ابتدا در شده پذیرفته هاتئوري
Nvivo  ها به عنوان کد در تمام عوامل استخراج شده از مطالعه

گرفتن  هاي تقلیل با در نظردهنظر گرفته شد و سپس طبق قاع

 406مفهوم هر یک از کدها، کدها خالصه شد و کدهاي اولیه (
سپس این کدها  براساس مفهوم  .کد کاهش یافت 203کد) به 

، 2لفه مشخص شد. طبق شکل شماره ؤم 25بندي و مشابه دسته
 در ها)لفهؤفرعی(م هاي(ابعاد) و مضمون اصلی هايمضمون در

 اند.شده داده تی نمایشدرخ گره قالب

 Nvivoافزار هاي آموزش عالی پایدار در نرم. نمایی از ابعاد و مؤلفه2شکل 
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 کیفیت کنترل  :ششم مرحله
)، از طریق روایی محتوا حاصل 3ه شده (شکلئروایی چارچوب ارا

ي اول، شده، که این امر از دو جنبه صورت گرفته است. جنبه
هاي پیشین است ه شده در تحقیقئاء و عوامل ارااستفاده از اجز

ي دوم، تشکیل و جنبه خود به روایی چارچوب منجر گردید که
جلسه گروه کانونی با خبرگان دانشگاهی که در زمینه توسعه 

پایدار و آموزش عالی پایدار صاحب نظر و صاحب اثر بودند، و 
بول بودن ها، که قابل قه یافته تحقیق در این جلسه به آنارای

چارچوب ارایه شده، نشان دهنده روایی چارچوب طراحی شده 
 طراحی شده، از چارچوب پایایی سنجش منظور گردید. به

 محاسبه 712/0کاپا  شاخص مقدار گردید، استفاده کاپا شاخص
 دارد. قرار معتبر توافق شد که در سطح

 . ابعاد آموزش عالی پایدار3شکل 

 هایافته هئتم: اراهف مرحله
 مراحل قبل از حاصل هايیافته فرا ترکیب، روش از مرحله این در

  دانشگاهی خبرگان نظر از اعمال پس هایافته گردید. ترکیب ارائه
شکل   و 2جدول شماره  گردید، بنديدسته لفه ؤم 25 و بعد 8 در

  .دهدمی نشان را چارچوب استخراج شده این  4شماره 

 Nvivoهاي آموزش عالی پایدار در نرم افزار لفهؤنمایی از ابعاد و م .2دول ج

 هاتعداد ارجاع تعداد منابع لفه هاؤم ابعاد ردیف

1 
 نظام مدیریت

 زیست محیطی پردیس 

 16 7 اقدام هاي زیست محیطی ،  بهداشت و سالمت
 15 8 بازیافت زباله و ضایعات

 13 1 ساخت پردیس دانشگاه اصول و مالحظات کالبدي در طراحی و
 12 6 سیستم حمل و نقل پاك

 11 2 مواد غذایی
 6 2 مدیریت تدارکات و خرید امکانات؛

 6 5 مدیریت  انرژي

نظام آموزش پایدار 2
 

 21 9 سمیآموزش ر
 13 6 آموزش غیر رسمی

 8 3 یادگیري

مشارکت کنندگان 3
و غیر هیئت علمی (درون دانشجویان ، کارکنان هیئت علمی 
 )سازمانی

7 24 

 10 5 ذینفعان ، مردم  و دیگر نهادها (برون سازمانی)

 نظام مدیریتی پایدار 4
 18 6 داشتن برنامه راهبردي و نمایه عملیاتی

 5 3 مشارکت و مشورت با افراد و نهادها
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 هاتعداد ارجاع تعداد منابع لفه هاؤم ابعاد ردیف

 4 3 داشتن مسئولیت و پاسخ گویی اجتماعی

 ینظام سرمایه اجتماع 5
 16 6 توسعه سرمایه اجتماعی

 8 1 تولید سرمایه اجتماعی (هفت دانش توسعه پایدار)

 نظام پژوهش پایدار 6
 8 6 طراحی و اجرا

 5 4 حمایت مالی و معنوي
 5 3 رعایت مقررات

7 
نظام نظارت، ارزیابی، 

 گزارش دهی و پاسخ گویی
 12 4 نظارت و ارزیابی

 3 2 گزارش دهی و پاسخ گویی

 نظام اداري و مالی پایدار 8
 5 3 اداري
 4 3 مالی

 3 2 بهره وري و نوآوري

درون 
 سازمانی

برون 
 سازمانی

مدیریت 
تدارکات و 

سیستم حمل  خرید
 و نقل پاك

 مواد غذایی

مدیریت  
 انرژي

 طراحی و
 اجرا

رعایت 
 مقررات

حمایت مالی 
 و معنوي

تولید 
سرمایه 
 اجتماعی

توسعه 
سرمایه 
اجتماعی گزارش دهی 

و پاسخ 
 گویی

نظارت و 
 ارزیابی

بهره وري 
 و نوآوري

 مالی

 اداري

 یادگیري

آموزش 
 سمیر

آموزش 
 غیر رسمی

مشارکت و 
مشورت با 
 افراد و نهاد

داشتن 
برنامه 

راهبردي 

 بازیافت
زباله و 
 ضایعات

اقدام هاي 
زیست 
 محیطی

اصول و 
مالحظات 

 کالبدي

مسئولیت و 
پاسخ گویی 

 اجتماعی 

 Nvivoهاي آموزش عالی پایدار در نرم افزار بندي ابعاد و مؤلفهچارجوب استخراج شده از دسته .4کل ش
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 گیريبحث و نتیجه
مقاله مربوط به  15 بررسی پس از فراترکیب روش از استفاده با

ها در پایداري دانشگاه هايمورد از شاخص 203موضوع تحقیق، 
بعد با ابعاد ارزیابی  8بعد سازماندهی شد. این  8لفه و ؤم 25

 Calder and(المللی مطابقت دارد هاي بیندانشگاه
Dautremont-Smith, 2009(، )Lozano et al., 

اطالعات به دست . )Lozano et al., 2015( و) 2013
بیانگر این مطلب است که از میان  2آمده از جدول و شکل شماره 

بعد مطرح شده در خصوص ابعاد آموزش عالی پایدار، بعد نظام  8
 79محیطی پردیس با داشتن بیشترین ارجاع (مدیریت زیست

 12مورد) مهمترین و نظام اداري، مالی پایدار با کمترین ارجاع (
راج شده خترین بعد در چارچوب ترکیبی استمورد) کم اهمیت

آموزش عالی پایدار قرار دارند. پس از بعد نظام مدیریت زیست 
مورد)، بعد  42محیطی پردیس، به ترتیب بعد آموزش پایدار (

مورد)،  27مورد)، بعد نظام مدیریتی پایدار ( 34کنندگان (مشارکت
 18هش پایدار (مورد)، بعد نظام پژو24بعد نظام سرمایه اجتماعی (

مورد) و در  15دهی (مورد)، بعد نظام نظارت، ارزیابی و گزارش
مورد) قرار دارد. این ترتیب اهمیت  12آخر بعد نظام اداري و مالی(

ابعاد آموزش عالی پایدار، با بررسی تعداد مقاالت هر کدام از ابعاد 
توان گفت در مطرح شده نیز مطابقت دارد. در این خصوص می

هاي بعد نظام مدیریت زیست محیطی اال به شاخصسطح ب
مقاله اشاره شده، اما در  9پردیس و نظام آموزش توسعه پایدار در 

دهی در هاي بعد نظارت، ارزیابی و گزارشسطح پایین به شاخص
مقاله مورد  15مقاله از  3مقاله و  بعد اداري و مالی تنها در  4

نشان داد که در  هاي تحقیقبررسی توجه شده است. یافته
محیطی توسعه پایدار هاي صورت گرفته به بعد زیستپژوهش

شده است. الزم به ذکر  بیشتر از بعد اجتماعی و اقتصادي توجه
جا که توسعه پایدار ، فرایندي است که داراي ابعادي است از آن

هاي مرسوم اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی بیش از  شاخص

شود و امروزه نقش نگی را نیز شامل میو سیاسی است و بعد فره
تأکید ویژه قرار  المللی توسعه پایدار موردفرهنگ در اسناد بین

لذا گنجاندن این  (United Nations, 2016). گرفته است 
ها بعد از پایداري نیز در کنار دیگر ابعاد توسعه پایدار در دانشگاه

شود. باید اذعان کرد در الگوهاي ارائه شده، به الگوي توصیه می
اسالمی پیشرفت و فرهنگ غنی ایران اسالمی توجه  -ایرانی

 تعداد هاي پیشین نشان داد کهنشده است. بررسی تحقیق
در ایران در زمینه موضوع تحقیق ، کم  جام گرفتههاي انپژوهش

 و هاي موجود هم بیشتر مروري و با نگاه یک بعديبوده، و مقاله
سسات آموزش ؤها و مپایداري در دانشگاه مبحث به نگرجزئی
ارائه  هايمدل ها واند، همچنین در این پژوهشپرداخته عالی

توسعه  یطیمح زیست و اجتماعی اقتصادي، بعد سه شده، به
پایدار نگاه یکسان و متوازن صورت نگرفته است. عقب ماندگی 
در عرصه نظر (پژوهش)، موجب عقب ماندگی در عرصه عمل 

هاي کشور تعداد (اقدام و پیامد) نیز شده است. در میان دانشگاه
هاي هایی که به تلفیق اهداف توسعه پایدار در  برنامهدانشگاه

-نمی د به اندازه انگشتان یک دست همانراهبردي خود پرداخته
شود. گذر از مرحله رشد به مرحله توسعه پایدار مستلزم بازنگري و 

هاي آموزشی به ویژه، نظام آموزش بازاندیشی کلی رویکرد نظام
ساز پایداري تواند زمینهعالی است. آموزش عالی ما هنگامی می

اقتصادي،  هايها، فعالیتباشد که مفاهیم، رویکردها، سیاست
ها و اهداف هاي فرهنگی و اجتماعی و تمامی بنیانبرنامه

آموزشی، پژوهشی و عملیاتی و آن چه را که به رفتار کنونی ما 
انجامیده است، مورد بازکاوي و بازاندیشی قرار داد. الزم به ذکر 

فارسی و  معتبر علمی منابع و اسناد به است، عدم دسترسی آسان
-محدودیت جمله ها ازتجزیه و تحلیل دادهوقت زیاد براي  صرف

-هاي این پژوهش مییافته .شدمی محسوب پژوهش هاي این 
سازي و پیاده ریزيبرنامه براي مبنا و الگویی عنوان به تواند

 باشد. پایداريبر سسات آموزش عالی مبتنیؤها و مدانشگاه
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