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Abstract
Iran confrontsin major challenges and serious crisis economic, social, cultural, environmental and sustainable
development aspects, now and in the future. The integration of sustainability criteria in the strategic plans of universities, 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, axial and selective, Nvivo-10 was done by software Finally,
the 203 sustainability indicators universities in 25 components and 8 concept of organizing, was organized. Dimensions 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, monitoring, assessment and reporting, administrative and financial. The results showed that: Less research with indigenous 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 dimension and key infrastructure, other dimensions of sustainable 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.
Key Words: Sustainable Higher Education, University of
sustainability, sustainable development, meta-synthesis.
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چکیده
 فرهنگی و محیط زیست، اجتماعی، کشور عزیزمان ایران در ابعاد اقتصاد
توسعه پایدار با بحرانها و چالشها اساسی و عدیدها در حال و آینده
- لذا تلفیق شاخصهها پایدار در برنامهها راهبرد دانشگاه.مواجه هست
 در پاسخگویی اجتماعی به نیازها جامعه و دستیابی کشور به توسعه پایدار،ها
 مطالعه و جمعبند نتایج، هدف از پژوهش حاضر.ضرور به نرر میرسد
 بنابراین با استفاده،پژوهشها انجام شده در زمینه آموزش عالی پایدار است
 مقاله مورد بررسی قرار گرفت و جمع00  تعداد،از روش کیفی فرا ترکیب
،آور و تحلیل دادهها نیز به روش تحلیل چارچوبی مبتنی بر کدگذار باز
، در نهایت. صورت گرفتNvivo-10  به وسیله نرمافزار،محور و انتخابی
 بعد سازماندهی1  مولفه و20  مورد از شاخصها پایدار دانشگاهها در253
: ابعاد به لحاظ تعداد ارجاع و تعداد منابع به ترتیب نزولی عبارت است از.شد
مدیریت زیست محیطی پردیس؛ آموزش پایدار؛ مشارکتکنندگان؛ مدیریتی
 ارزیابی و گزارش دهی؛ ادار،پایدار؛ سرمایه اجتماعی؛ پژوهش پایدار؛ نرارت
 پژوهشها کمتر با رویکرد بومی و: نتایج یافتهها نشان داد که.و مالی
جامع به آموزش عالی پایدار انجام شده؛ به بعد زیست محیطی توسعه پایدار
بیشتر از بعد اجتماعی و اقتصاد توجه شده و نیز به بعد فرهنگی که کلید و
 لذا طراحی و تبیین. توجه نشده است، دیگر ابعاد توسعه پایدار میباشد، زیربنا
 مطابق با فرهنگ،الگویی جامع و کل نگر در خصوص پایدار دانشگاهها
 اسالمی پیشرفت برا پژوهشها آتی-غنی ایران اسالمی و الگو ایرانی
.پیشنهاد میشود
، توسعه پایدار، دانشگاه پایدار، آموزش عالی پایدار:واژههای کلیدی
.فراترکیب
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مقدمه
موضوع توسعه پایدار به طور چشمگیر در میان نگرانیها
جامعه دانشگاهی ملی و بینالمللی با گنجانده شدن واژه توسعه
پایدار و پایدار 2در متن عناوین همایشها و کنفرانسها ملی و
بینالمللی مختلف مشاهده میشود .با این حال ،عمق اقدامها
ناپایدار نهادها و سازمانها دولتی و غیردولتی در کشورها
باعث شده در حوزه اقتصاد  ،اجتماعی و محیط زیست با بحران-
ها و چالشها اساسی و متعدد در حال و آینده مواجه شویم.
ایده توسعه پایدار برا نخستین بار در همایش بینالمللی
«راهبرد محافرت جهانی» در سال  0315ارائه گردید .مفهوم
توسعه پایدار در این راهبرد عبارت بود از توسعه منابع موجود
بدون لطمه زدن به توانایی نسلها آینده برا برآورده ساختن
نیازهایشان .بعد از این همایش ،در کمیسیون جهانی محیط
زیست و توسعه در شهر برانتلند 3نروژ در سال  0317گزارش
آینده مشترک ما که بعدها به گزارش برانتلند معروف شد ،منتشر
گردید .گزارش مذکور ،توسعه پایدار را توسعها که نیازها مردم
کنونی را ،بدون از بین بردن توانایی نسلها آینده در برآوردن
نیازهایشان برطرف مینماید ،بیان نمود .هرچند از آن زمان تا
کنون به گفته پیرس و همکاران ،)0313( 6بیش از  45تعریف در
خصوص توسعه پایدار ارائه شده ،اما پس از گذشت حدود 30
سال ،همچنان تعریف فوق ،رایجترین تعریف در اسناد بینالمللی
به شمار میرود ).(Palmer, 2003
بعد از پیدایش اصطالح توسعه پایدار در اسناد بینالمللی در
دهه  15میالد  ،بهتدریج دیگر نهادها جامعه (نهادها
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصاد  ،فرهنگی و آموزشی) به تلفیق
پارادایم جدید توسعه در اسناد راهبرد خود پرداختند ،و با ورود
مفهوم توسعه پایدار در محیطها آموزش عالی اصطالح آموزش
عالی پایدار و دانشگاه پایدار مطرح شد .بیانیهها گوناگونی طی
سالها متماد درباره نقش دانشگاهها در توسعه پایدار مطرح
شده ،که از مهمترین آنها میتوان به بیانیه تالورس ،0که در سال
 0335به امضا  22نفر از رؤسا دانشگاهها در سطح جهان
رسیده ،اشاره کرد .بحث تلفیق پایدار در آموزش عالی ،پس از
انجمن رهبران دانشگاه در سال  ،2550مورد توجه مؤسسات
آموزش عالی کشورها مختلف قرار گرفت .براین اساس،
دانشگاه پایدار عبارت است از دانشگاهی که چشمانداز بلند مدت
مطلوبی برا تداوم حیات خود داشته باشد .چنین دانشگاهی به
روشهایی رفتار میکند که یکپارچگی و تنوع زیستی اکوسیستم-
ها محلی و جهانی که زندگی به آنها وابسته است ،در آن پایدار

بماند .ارزشها اصلی این دانشگاه شامل احترام به فرایندها
طبیعی و زیستی ،زندگی با توجه به محدودیتها موجود در
کره زمین و مسولیت مدنی است (.)Shriberg, 2002
ادواردو )2552( 4دانشگاه پایدار را یک مؤسسه آموزش عالی می-
داند که بهعنوان یک کل یا بخشی از یک کل در سطح منطقها یا
جهانی ،استفاده از منابع را به منرور انجام کارکردها اصلی خود
شامل :آموزش ،پژوهش ،خدمات دانشگاهی به جامعه و عملیات
روزمره ،به حداقل رساندن آثار منفی زیست محیطی ،اقتصاد ،
اجتماعی و بهداشتی ،در رأس سیاستها و اهداف خود قرار میدهد.
)(Madhooshi,Noroozi and Tajari, 2014
یکی از چالشها اساسی آموزش عالی ایران ،تلفیق اصول
و مفاهیم توسعه پایدار و نهادینهساز آن در نرام آموزش عالی
است .باید گفت« :علیرغم تالشها صورت گرفته در تلفیق
اهداف توسعه پایدار در اسناد باالدستی از جمله برنامهها توسعه
و نقشه علمی کشور در عرصه نرر ،به آرمانها جهانی توسعه
هزاره 7در عرصه عمل تا سال  ،2500آنچنان که انترار داشتیم،
دست نیافتهایم ،به نرر میرسد بسیار از مشکالت زیست-
محیطی ،اقتصاد و آسیبها اجتماعی که اکنون در سطح
کشور با آن مواجه هستیم گواه همین موضوع بوده و بر تالش
بیشتر نرام آموزش عالی کشور در تربیت دانشآموختگان آشنا و
مقید به پیادهساز اهداف توسعه پایدار در جامعه تآکید دارد .برا
دستیابی به آرمانها توسعه پایدار ،1نرام آموزش عالی باید به
عنوان یک نرام پیشرو و الگو سازمانها و نهادها دیگر در
تلفیق پایدار در برنامهها و فعالیتها روزمره خود پیشگام
باشد .بنابراین ،لزوم شناسایی ویژگیها دانشگاه پایدار متناسب
با بافت نرام آموزش عالی ایران اسالمی بیش از پیش احساس
میشود .در این پژوهش تالش شده با رویکرد فرا ترکیب ،با
کندوکاو نراممند در پژوهشها صورت گرفته در ایران و با
دستهبند و یکپارچهساز شاخصها و مؤلفهها الگوها ارائه
شده در تلفیق توسعه پایدار در دانشگاهها مختلف ایران ،عصاره
آنها در قالب یک چارچوب کلی بیان شود و در خاتمه نیز براساس
یافتهها تحقیق ،نتایج و پیشنهادها علمی و کاربرد در
راستا آموزش عالی پایدار ارائه گردد.
مفهوم توسعه 3که به تدریج جایگزین مفاهیم دیگر نریر ترقی،
تکامل و رشد شده ،در ابتدا از علوم طبیعی استخراج و در مورد فرایند
تغییر در جوامع بشر بهکار گرفته شده است .به گفته هاس)0332( 05
واژه توسعه در نخستین کاربردش به زبان فرانسه و انگلیسی در سال
 0702به معنا رسیدن به اهداف یا ایده هایی طبق یک طرح یا برنامه
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چگونه میتوانیم این هدف بزرگ و نهایی یعنی پایدار را محقق
سازیم (.)Roshan et al.,2014
توسعه پایدار چهار بعد اصلی زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصاد
و فرهنگی را شامل میشود که همگی در یک بافت منسجم
درهم آمیخته شدهاند و به صورت متقابل بر یکدیگر تأثیر می-
گذارند ،به طور که نمیتوان آنها را جدا از یکدیگر تصور
نمود ) . (Araste and Amiri,2012بعد فرهنگی کلید اصلی و
ستون ابعاد دیگر توسعه پایدار و قلب دستور کار پسا 2500میباشد
(.)Hayashi, Boccardi and Al Hassan, 2015
شالوده معنایی توسعه پایدار به مفهوم پایدار مربوط میشود.
مفهوم پایدار در اینجا به فرایند از استمرار ،تعادل پویا و بهبود
مستمر در داخل یک سیستم اشاره دارد .با توجه به اینکه سیستمها
مرکب از اجزاء و مؤلفهها متفاوت و متعدد هستند ،پایدار ضمناً
به کارکرد بهینه هر یک از این مؤلفهها در ارتباط با کارکرد کل سیستم
و هماهنگی پویا و تجدید شونده میان این اجزاء نیز مربوط است.
مؤلفهها اصلی پایدار در منرومه معنایی توسعه را میتوان به این
صورت بر شمرد ):(Zahedi Mazandarani, 2009
 .0پایدار اقتصاد (سودآور بودن)
 .2پایدار اجتماعی (سازگار بودن)
 .3پایدار زیست محیطی (عدم تخریب زیست بوم)
 .6پایدار ساختار و سازمانی (دارا بودن اقتدار و
صالحیت و کارایی و مؤثر بودن ساختار مدیریت)
 .0پایدار تکنولوژیکی (مناسب بودن فناور )
 .4پایدار تعادل (هماهنگی پویا)
توسعه پایدار به عنوان یک رویکرد سیستمی شامل دو زیر
سیستم است:
 .0زیرسیستم انسانی شامل :اقتصاد  ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی؛
 .2زیرسیستم اکولوژیکی شامل :محیط طبیعی ،فناور ،
روشها بهرهبردار و اطالعات.
بر اساس ادبیات موجود در زمینه توسعه پایدار اصول اساسی
مورد نرر در این سیستم را میتوان به شرح زیر صورتبند
کرد:
 .0یکپارچگی و هماهنگی رویهها در ابعاد اقتصاد  ،اجتماعی،
فنی و مدیریتی(سازمانی) و زیست محیطی؛
 .2بهبود مستمر؛
 .3کاهش فقر؛
 .6توانمندساز مردم؛
 .0نرارت مشارکتی؛
 .4حفظ اکوسیستم؛
 .7کاربست روشها محافرهکارانه در اکوسیستم؛
 .1جلوگیر از آلودگی؛
 .3شفافساز و سرعت جریان اطالعات؛
.05پاسخگویی به نسلها فعلی و آتی.

بود .سپس این واژه به عنوان مراحل مشخصی در برنامه خود و بعد به
مثابه توالی بیولوژیکی تغییر از یک دانه و تخم گیاه به یک گل به کار
رفت .از آن پس تحت تأثیر قالب فکر داروینیسم ، 0توسعه برا
توصیف تغییرات بیولوژیکی به کار گرفته شد و با واژه رشد و تکامل
مترادف گردید ).(Movasaghi,2004
توسعه از دیدگاهها مختلف و با توجه به گرایشها و بینشها
متفاوت فلسفی و علمی و موقعیت جغرافیایی زیست ملتها تبیینها
گوناگونی دارد ولی آنچه در همه تعاریف توسعه بر آن تأکید شده ،تغییر
ساختارها ،مناسبات و سازهها بنیادین جامعه برا بهبود کیفیت
زندگی انسانها در ابعاد گوناگون فرد  ،اجتماعی ،ماد و معنو است.
این بدان معناست که جوهر اساسی مفهوم توسعه ،فرایند تغییر پیچیده و
در هم تنیده ،پویا ،متعامل و چند وجهی زندگی انسان است
).(Soubbotina,2011
پایدار  2در لغت معانی زیاد از جمله :توانایی تحمل زیان و
آسیب ،قابلیت ماندگار در یک دوره بلند مدت ،توانایی تاب
آوردن ،قابل تحمل بودن ،توانایی زنده ماندن ،قابلیت جان به در
بردن و قابلیت محافرت در برابر موجود آسیب زننده ،را دارا می-
باشد .البته میتوان گفت که کلمه پایدار مفهومش را در خودش
جا داده است ،چرا که به تعبیر جان الکینگتون 3اصطالح
 sustainabilityدر واقع همان  Sustain Abilityاست .و
است.
منرور از آن ،قابلیت دوام یا توانایی ماندگار
)(Roshan,Zamani and Ebrahimi,2014
به گفته جانستون )2557( 6به لحاظ مفهومی ،بین پایدار و
توسعه پایدار تفاوت فاحشی وجود دارد .پایدار  ،حالت نهایی و توسعه
پایدار فرایند دستیابی به پایدار را بیان میکند .بنابراین دو اصطالح
پایدار و توسعه پایدار ،دو رو یک سکهاند :اولی به چیستی مربوط
است و دومی به چگونگی .پایدار را میتوان مقصد دانست و توسعه
پایدار را مسیر و روش رسیدن به مقصد .پایدار یعنی ظرفیت مدیریت
بلند مدت که دارا ابعاد زیست محیطی ،اقتصاد و اجتماعی است و
شامل مدیریت مسئوالنه و مالحره در مصرف منابع است .در نرامها
زیستی ،پایدار بدین معنی است که موجودات زنده چگونه ،در طی
زمان ،تنوع و بقا نسل خود را حفظ میکنند .اما توسعه پایدار عبارت
است از الگو رشد اقتصاد و اجتماعی به طور که ضمن برآوردن
نیازها نسل فعلی ،با ترمیم آسیبها وارده به نرام زیستی
(اکوسیستم) و ایجاد راهکارها پیشگیرانه برا جلوگیر از آسیب
رساندن نسلها بعد به محیط زیست ،به بهبود کیفیت زندگی
نسلها بعد هم کمک میکند .پایدار  ،هدف نهایی باقی ماندن در
زیست کره را دنبال می کند و با انعطاف و سازگار نرامها اجتماعی
و زیستی مرتبط است .اما توسعه پایدار با این موضوع ارتباط دارد که
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. Darwinism
2. Sustainability
3. John Elkington
4. Johnston
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کاه هو  )2500( 1دانشگاه پایدار را ،یک مؤسسه آموزش
عالی میداند که آثار منفی جامعه را برا آیندگان کاهش می-
دهد ،کارایی اقتصاد را بهبود میبخشد ،نرامها اکولوژیکی را
بازیابی میکند و محافرت و بهزیستی انسانها را ارتقاء میدهد.
دانشگاه پایدار دانشگاهی است که فلسفه آن مبتنی بر عقالنیت
جوهر و تفکر سیستمی است و با بهرهگیر از رویکرد میان-
رشتها در آموزش و پژوهش ،به صورت فراکنشی به شناسایی و
حل مشکالت مبتال به جوامع بشر اقدام میکند و مقصد نهایی
آن تحقق توسعه پایدار برا نسلها کنونی و آینده است.
Malekinia,
Bazarghan,Vaezi
and
(
.( Ahmadian, 2014
در بیان ویژگیها دانشگاه پایدار موارد زیر را عنوان کردهاند:
 تأکید ویژه و تمرکز اصلی بر آموزش تحولی به جا
آموزش انتقالی صرف ،به منرور آماده ساز دانشجویان
برا شناسایی چالشها توسعه پایدار .به جا یک
طرفه بودن فرایند یادگیر  ،آموزش تحولی باید
تعاملیتر و یادگیرنده-محور همراه با تأکید شدید بر
توانایی تفکر انتقاد باشد؛
 تأکید بسیار بر انجام پژوهشها و آموزشها میان
رشتها و فرارشتها ؛
 جهتگیر آموزش و پژوهش به حل مسائل اجتماعی و
در نتیجه ،توانمندساز دانشجویان برا ایجاد تعامل با
پیچیدگیها مسائل واقعی و نااطمینانیهاو چالشها
مرتبط با آینده؛
 ایجاد و استقرار شبکههایی از تخصصها متنوع در
سطح دانشگاه به منرور تسهیم کارآمد و معنادار منابع؛
 مدیریت و چشمانداز که تغییر مورد نیاز را از طریق
تعیین مناسب مسئولیتها و پاداش ها اعمال کند؛
 مدیریت و چشم انداز که به تحول دانشگاه در بلندمدت
متعهد باشد و به واکنش مناسب به نیازها در حال تغییر
جامعه مشتاق باشد (.)Ferrer-Balas et al., 2008
با اندک تأملی نقش آموزش پایدار و نهادها تولید دانش
(دانشگاهها) به عنوان خرده نرامها منفک جوامع بشر  ،برا
خروج از وضعیت بحرانی کنونی و گام نهادن در مسیر جامعه
جهانی پایدار ،به روشنی احساس میشود .آن چه میتواند گامی
اساسی در تغییر به سو پایدار قلمداد شود ،تغییراتی است که
به دلیل تغییر سپهرها اندیشگی و مفروضهها بنیاد بشر
به نرر میرسد تنها در توان نهادها تولید دانش مستقل و آزاد
اندیش است ،نهادهایی که به گفته ون وینن )2555( 2از نرر
اقتصاد  ،زیست محیطی و اجتماعی در شرایطی پایدار قرار دارند
و با رویکرد پیشروانه و فراکنشی به رویارویی با چالشها
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

پایدار می پردازند .به تعبیر دیگر ،نقش دانشگاهها در آموزش
پایدار به دلیل:
 رویکرد نقادانه به پندارهها و عملکردهایی که به ناپایدار
کنونی انجامیده است؛
 مفهومساز و تولید دانش و مهارتها نوین همسو با
پایدار ،
 ترویج و انتشار دانش در حال تحول پایدار در میان جوامع؛
و سرانجام پرورش تفکر نقاد و آفرینشگرانه (خالق) در میان
دانشآموختگان خود که بروندادها تمامی نهادها آموزشی ،از
آموزشگران گرفته تا سیاستگذاران و دیگر کنشگران مؤثر
اجتماعی است ،اهمیت فزونتر مییابدJavdani and .
 .(Milimonfared, 2014البته باید از این نکته غافل نشد
که بزرگترین چالش در این بخش ،بومی کردن نررها و مفاهیم
مربوط به توسعه پایدار و ارائه الگو ایرانی -اسالمی از مفهوم
پیشرفت در زمینه آموزش عالی برا توسعه پایدار است
).(Madhooshi et al.,2014
کالدر و اسمیت ( )2553به منرور دستیابی به مدلی از مؤسسه
پایدار در آموزش عالی ،اقدامات زیر را در هر یک از حوزهها
اصلی زندگی دانشگاهی و نیز در میان ذ نفعان خارجی دانشگاه
توصیه میکنند:
 برنامه درسی :به منرور اطمینان حاصل کردن از دستیابی
دانشجویان به سواد پایدار .
 پژوهش :برا کمک به تحقق نیازها پژوهشی گسترده در
پیشبرد پایدار .
 فعالیتها :مؤسسات باید تالشها خود را برا دستیابی به
پایدار را در عرصه فعالیتها شان گسترش دهند.
 توسعه و خدمات :مؤسسات باید با جوامع محلی و منطقها
خود در جهت گسترش توسعه پایدار مشارکت نمایند.
 زندگی دانشجویان :توسعه پایدار میتواند از طریق برنامهها
جدید گوناگون ،بخش جداییناپذیر از فرهنگ پردیس را
شکل دهد.
 رسالت ،خطمشی و برنامهریز مؤسسه :طرحها پایدار
برا شکوفایی ،نیاز به حمایت سطوح باال دارند.
 ذ نفعان بیرونی:
الف) سازمانها غیر انتفاعی میباید از طریق فراهم نمودن
منابع در مورد بهترین تجارب تسهیل و تسهیم دانش بین
پردیسها و بهبود توانایی دانشکدهها در ارزیابی پیشرفت ،خود،
حمایتشان را از موضوع پایدار در آموزش عالی تداوم بخشند
ب) بازار کار نقش اساسی در حمایت از پایدار در آموزش عالی
دارد.
پ) دولت باید برا ایجاد شرایط نرارتی که سبب گسترش رشد
پایدار در آموزش عالی می گردد ،اقدام کند( Calder and
.)Dautremont-Smith, 2009
گروهی از محققان با تجزیه و تحلیل یازده مورد از بیانیهها و

1. Kah Hoe
2. Van Weenen
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 .) and Downe, 2005در این مطالعه از رویکرد اول استفاده
شده است .همچنین میتوان گفت این پژوهش ،پژوهش تلفیقی 2است
و نه سنتز پژوهی . (Talayi,2014)3به منرور پیادهساز این
روش در مقاله از روش هفت مرحلها سندلوسکی و باروس 6استفاده
شده که این مراحل به ترتیب .0 :تنریم سؤال تحقیق؛  .2مرور بر
ادبیات به شکل نراممند؛  .3جستجو و انتخاب متون مناسب؛ .6
استخراج اطالعات متون؛  .0تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتهها کیفی؛
 .4کنترل کیفیت و  .7ارائه یافتهها بودSandelowski and ( .
.)Barros, 2007

منشورها کنفرانسها بینالمللی منتشر شده از سال  0372تا
 ، 2553در زمینه نحوه شرکت دادن توسعه پایدار در مؤسسات
آموزشعالی ،ده حوزه دانشگاه را برا تلفیق توسعه پایدار
پیشنهاد کردهاند ،این حوزهها عبارتنداز :برنامه درسی ،پژوهش،
فعالیتها دانشگاه ،توسعه و همکار  ،همکار دانشگاهها،
ارزیابی و گزارشدهی ،میان رشتها  ،چارچوب نهاد  ،تجارب
زندگی دانشگاهی و آموزش مربیان ( Lozano, Lukman,
.)Lozano, Huisingh, and Lambrechts, 2013
تعداد از پژوهشگران در تحقیق دیگر با بررسی  45عنوان
مقاله علمی پژوهشی بینالمللی در زمینه تلفیق توسعه پایدار در
آموزش عالی ،هشت طبقهبند را برا تعهد و اجرا پایدار در
دانشگاهها معرفی کردهاند .این هشت قسمت شامل :پس زمینه،
چارچوب نهاد  ،عملیات محوطه دانشگاه ،آموزش و پژوهش،
توسعه و همکار  ،تجربه در دانشگاه ،و ارزیابی و گزارشدهی.
(Lozano, R., Ceulemans, K., AlonsoAlmeida, M., Huisingh, D., Lozano, F. J.,
).(Waas, T., and Hugé, J. 2015

مرحله اول :تنظیم سؤال تحقیق
در این پژوهش ،سؤال اصلی پژوهش این بود که ابعاد ،مؤلفهها و
شاخصها آموزش عالی پایدار کدامند؟

مرحله دوم :مروری بر ادبیات به شکل نظاممند
در این مرحله ،محققان با استفاده از کلید واژهها  :دانشگاه پایدار و
آموزش عالی پایدار به بررسی و شناسایی پژوهشها از طریق سامانه
جستجو کتابخانهها ،پژوهشکدهها و سایتهایی همچون جهاد
دانشگاهی ،0مرکز پژوهشها علوم رایانها اسالمی ،4مقاالت علمی
کنفرانسها کشور ، 7پژوهشها ایران داک ،1پایگاه نشریات
کشور 3و مقالهها مرتبط در بازه زمانی از سال  0315تا مهرماه 0330
را جمع آور کردند.

روش شناسی تحقیق
این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربرد و از حیث نحوه به دست
آوردن داده ها موردنیاز ،توصیفی و از نرر روش کیفی از نوع
فراترکیب 0است .در فراترکیب ،محقق اطالعات و یافته ها
مرتبط و مشابه با موضوع تحقیق خود را از بررسی نتایج و یافته-
ها مطالعات کیفی دیگر پژوهشگران به دست میآورد،
فراترکیب با فراهم کردن نگرشی نراممند برا پژوهشگران از
روش ترکیب پژوهشها کیفی مختلف به کشف موضوعها و
استعارهها جدید و اساسی میپردازد .با این روش ،دانش جار
ارتقا مییابد و دید جامع و گستردها نسبت به موضوع تحقیق
ارائه میشود ( .)Zimmer, 2006هدف فراترکیب ایجاد
تفسیر خالقانه و یکپارچه از یافتهها کیفی است .به طورکلی
دو رویکرد در فراترکیب وجود دارد و رویکرد اول که یکپارچه
کننده نام دارد و بر جمع آور و یکپارچه کردن مطالعات پیشین
اشاره دارد ،به نحو که نقاط مشابه یافتهها مطالعات پیشین را
شناسایی و آنها را براساس متغیرهایی با قابلیت اعتماد باال
یکپارچه میکند و نیز نتایجی از نوع روابط علی میان پدیدهها و
هم چنین قابلیت تعمیمپذیر یافتهها را به دنبال دارد .رویکرد
دوم که ترکیب تفسیر است ،بر تأویل و تفسیر مطالعات قبلی
تأکید دارد .در این نگاه ،مقایسه و تفسیر با اهمیت است ،به این
دلیل که با استفاده از نوعی استقراء ،پیشبینی میکند که در
شرایط مشابه چه اتفاقی ممکن است بیافتد و این که مقوالت
چطور به هم مربوط میشوند و یا باهم تعامل میکنند ( Walsh

مرحله سوم  :جستجو و انتخاب متون مناسب
بدین منرور پس از جستجو اولیه پایگاهها ،در مجموع تعداد 70
مقاله فارسی به دست آمد (بیشتر این مقالهها از مجموعه مقاالت
اولین و دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار گردآور شد) :در
ادامه  33مقاله تکرار حذف و سپس چکیده  62مقاله باقیمانده مورد
بررسی قرار گرفت .در این مرحله نیز  20مقاله غیرمرتبط حذف شد و
در پایان پس از بررسی متن کامل  20مقاله 00 ،مقاله که با اهداف
پژوهش همخوانی داشت انتخاب شدند .البته طبق جدول شماره ( )0از
این  00مقاله تنها  4منبع اول ذکر شده به ارائه چند بعد مؤلفهها
دانشگاه پایدار پرداخته بودند و دیگر مقالهها بیشتر بر یک بعد
دانشگاه پایدار اشاره داشتند.
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
2. Integrative Inquiry
3. Research Synthesis
4. Sandelowski and Barros
5. SID
6. NOORSOFT
7. CIVILICA
8. IRANDOC
9. MAGIRAN

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. Meta-Synthesis
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جدول شماره  .6مقاالت انتخاب شده نهایی برا جمع آور اطالعات
عنوان پژوهش
نویسنه یا نویسندگان
ارائه الگویی برا دانشگاه پایدار در دانشگاه آزاد اسالمی
(صادقی ,جعفر و قورچیان)0333 ,
(ایروانی ,شعبانعلی فمی ,علی بیگی ,کالنتر و میرایی
الگویی برا تلفیق پایدار در آموزش عالی کشاورز
آشتیانی)0310 ,
شناسایی و اولویتبند مؤلفهها دانشگاه پایدار
(ملکینیا و دیگران)0333 ,
ارائه الگو مفهومی برا آموزش عالی پایدار
( علی بیگی و قمبرعلی)0313 ,
بررسی وضعیت همگامی دانشگاهها دولتی ایران با توسعه پایدار بر اساس الگو FLA
(سهرابی ,بردبار و نور )0330 ,
توسعه پایدار در دانشگاه افسر امام علی (ع)
(مرند )0310 ,
(علو مقدم ,مکنون و طاهرشمسی)0317 ,
ارتقاء آموزش و پژوهش مهندسی در راستا توسعه پایدار– راهبردها
آموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معمار و منرر دانشگاه
(عرمتی و باقر )0317 ,
مدیریت زیست محیطی سایت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی در راستا توسعه پایدار
(نور  ,عباسپور و یوسفی)0315 ,
نقش دانشگاهها در آموزش توسعه پایدار
(آراسته و امیر )0330 ,
نقش آفرینى دانشگاه در فرآیند توسعة پایدار ،از رهگذر تولید سرمایة اجتماعى
(جاودانی و میلی منفرد)0333 ,
الگو مطلوب دانشگاه پایدار در نرام آموزش عالی ایران
(عطافر ,انصار  ,طالبی و نیلی پور طباطبایی)0317 ,
ارائه مدل مفهومی رابطه بین کیفیت برونداد آموزش عالی و توسعه پایدار بر اساس رویکرد سیستمی
(پروین ,غیاثی ندوشن و محمد )0336 ,
راهبردها توسعه آموزش توسعه پایدار در ایران
(افتخار و دیگران)0313 ,
آموزش عالی در گذار از توسعه پایدار به پساپایدار
(صالحی)0333 ,

استخراج کدها از متون انتخابی اقدام شد .برا استخراج کدها
سؤال تحقیق مورد نرر مالک عمل قرار گرفت .الزم به ذکر
است که در پژوهش حاضر  654کد ارجاعی در نرم افزار
 NVIVO - 10شناسایی شد .از این حیث با در نرر گرفتن
فراوانی در مجموع  356کد استخراج گردید.

یافتههای تحقیق
مرحلهی چهارم :استخراج اطالعات متون
در این مرحله ،پژوهشگران به طور پیوسته مقاالت منتخب و
نهایی شده را به منرور دستیابی به یافتهها درون محتوایی
مجزایی که در آنها مطالعهها اصلی و اولیه انجام شدهاند ،چندبار
مرور کرده و پس از گزینش اسناد و گزارشها برگزیده ،به

شکل شماره  . 6نمایی از کد گذار مقاله ها در نرم افزار NVIVO
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مفهوم هر یک از کدها ،کدها خالصه شد و کدها اولیه (654
کد) به  253کد کاهش یافت .سپس این کدها براساس مفهوم
مشابه دستهبند و  20مؤلفه مشخص شد .طبق شکل شماره ،2
در مضمونها اصلی (ابعاد) و مضمونها فرعی(مؤلفهها) در
قالب گره درختی نمایش داده شدهاند.

مرحله پنجم :تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی
هدف روش فراترکیب ،ایجاد و تفسیر یکپارچه و جدید از
یافتهها است .این روش برا شفافساز مفاهیم ،الگوها و نتایج
در پاالیش حالتها موجود دانش و ظهور مدلها عملیاتی و
تئور ها پذیرفته شده است .در این پژوهش ،ابتدا در نرمافزار
 Nvivoتمام عوامل استخراج شده از مطالعهها به عنوان کد در
نرر گرفته شد و سپس طبق قاعدهها تقلیل با در نرر گرفتن

شکل شماره  .5نمایی از ابعاد و مؤلفهها آموزش عالی پایدار در نرمافزار Nvivo
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پایدار و آموزش عالی پایدار صاحب نرر و صاحب اثر بودند ،و
ارایه یافته تحقیق در این جلسه به آنها ،که قابل قبول بودن
چارچوب ارایه شده ،نشان دهنده روایی چارچوب طراحی شده
گردید .به منرور سنجش پایایی چارچوب طراحی شده ،از
شاخص کاپا استفاده گردید ،مقدار شاخص کاپا  5/702محاسبه
شد که در سطح توافق معتبر قرار دارد.

مرحله ششم :کنترل کیفیت
روایی چارچوب ارائه شده (شکل ،)3از طریق روایی محتوا حاصل
شده ،که این امر از دو جنبه صورت گرفته است .جنبه اول،
استفاده از اجزاء و عوامل ارائه شده در تحقیقها پیشین است
که خود به روایی چارچوب منجر گردید و جنبه دوم ،تشکیل
جلسه گروه کانونی با خبرگان دانشگاهی که در زمینه توسعه

شکل شماره  .9ابعاد آموزش عالی پایدار

دانشگاهی در  1بعد و  20مؤلفه دستهبند گردید ،جدول شماره
 2و شکل شماره  6این چارچوب استخراج شده را نشان
میدهد.

مرحله هفتم :ارائه یافتهها
در این مرحله از روش فرا ترکیب ،یافتهها حاصل از مراحل
قبل ارائه گردید .ترکیب یافتهها پس از اعمال نرر خبرگان

جدول شماره  .5نمایی از ابعاد و مؤلفهها آموزش عالی پایدار در نرم افزار Nvivo
ردیف

ابعاد

0

نرام مدیریت
زیست محیطی پردیس

2

3
6

نرام آموزش پایدار

مشارکت کنندگان

نرام مدیریتی پایدار

مؤلفه ها

تعداد منابع

تعداد ارجاعها

اقدام ها زیست محیطی  ،بهداشت و سالمت
بازیافت زباله و ضایعات
اصول و مالحرات کالبد در طراحی و ساخت پردیس دانشگاه
سیستم حمل و نقل پاک
مواد غذایی
مدیریت تدارکات و خرید امکانات؛
مدیریت انرژ
آموزش رسمی
آموزش غیر رسمی
یادگیر
دانشجویان  ،کارکنان هیئت علمی و غیر هیئت علمی (درون
سازمانی(
ذینفعان  ،مردم و دیگر نهادها (برون سازمانی)
داشتن برنامه راهبرد و نمایه عملیاتی
مشارکت و مشورت با افراد و نهادها

7
1
0
4
2
2
0
3
4
3

04
00
03
02
00
4
4
20
03
1

7

26

0
4
3

05
01
0
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ردیف

ابعاد

0

نرام سرمایه اجتماعی

4

نرام پژوهش پایدار

7

نرام نرارت ،ارزیابی،
گزارش دهی و پاسخ گویی

1

نرام ادار و مالی پایدار

مؤلفه ها

تعداد منابع

تعداد ارجاعها

داشتن مسئولیت و پاسخ گویی اجتماعی
توسعه سرمایه اجتماعی
تولید سرمایه اجتماعی (هفت دانش توسعه پایدار)
طراحی و اجرا
حمایت مالی و معنو
رعایت مقررات
نرارت و ارزیابی
گزارش دهی و پاسخ گویی
ادار
مالی
بهره ور و نوآور

3
4
0
4
6
3
6
2
3
3
2

6
04
1
1
0
0
02
3
0
6
3

مواد غذایی

مدیریت
تدارکات و
خرید

سیستم حمل
و نقل پاک

انرژی

اقدام های
زیست

بازیافت
مسئولیت و

زباله و

پاسخ گویی

ضایعات

اجتماعی

داشتن

محیطی

مدیریت

اصول و
مالحظات
کالبدی

درون

برنامه

سازمانی

راهبردی
مشارکت و
مشورت با

برون

افراد و نهاد

سازمانی

آموزش

طراحی و

رسمی

اجرا

آموزش

حمایت مالی

غیر رسمی

و معنوی

رعایت

یادگیری

مقررات

اداری

تولید
سرمایه
اجتماعی

مالی

توسعه
سرمایه

بهره وری
و نوآوری

گزارش دهی

نظارت و
ارزیابی

اجتماعی

و پاسخ
گویی
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نتیجه گیری
با استفاده از روش فراترکیب پس از بررسی  00مقاله مربوط به
موضوع تحقیق 253 ،مورد از شاخصها پایدار دانشگاهها در
 20مؤلفه و  1بعد سازماندهی شد .این  1بعد با ابعاد ارزیابی
دانشگاهها بینالمللی مطابقت دارد ( Calder and
Lozano et al., ( ،)Dautremont-Smith, 2009
 )2013و ( .)Lozano et al., 2015اطالعات به دست
آمده از جدول و شکل شماره  2بیانگر این مطلب است که از میان
 1بعد مطرح شده در خصوص ابعاد آموزش عالی پایدار ،بعد نرام
مدیریت زیستمحیطی پردیس با داشتن بیشترین ارجاع (73
مورد) مهمترین و نرام ادار  ،مالی پایدار با کمترین ارجاع (02
مورد) کم اهمیتترین بعد در چارچوب ترکیبی استخراج شده
آموزش عالی پایدار قرار دارند .پس از بعد نرام مدیریت زیست
محیطی پردیس ،به ترتیب بعد آموزش پایدار ( 62مورد) ،بعد
مشارکتکنندگان ( 36مورد) ،بعد نرام مدیریتی پایدار ( 27مورد)،
بعد نرام سرمایه اجتماعی (26مورد) ،بعد نرام پژوهش پایدار (01
مورد) ،بعد نرام نرارت ،ارزیابی و گزارشدهی ( 00مورد) و در
آخر بعد نرام ادار و مالی( 02مورد) قرار دارد .این ترتیب اهمیت
ابعاد آموزش عالی پایدار ،با بررسی تعداد مقاالت هر کدام از ابعاد
مطرح شده نیز مطابقت دارد .در این خصوص میتوان گفت در
سطح باال به شاخصها بعد نرام مدیریت زیست محیطی
پردیس و نرام آموزش توسعه پایدار در  3مقاله اشاره شده ،اما در
سطح پایین به شاخصها بعد نرارت ،ارزیابی و گزارشدهی در
 6مقاله و بعد ادار و مالی تنها در  3مقاله از  00مقاله مورد
بررسی توجه شده است .یافتهها تحقیق نشان داد که در
پژوهشها صورت گرفته به بعد زیستمحیطی توسعه پایدار
بیشتر از بعد اجتماعی و اقتصاد توجه شده است .الزم به ذکر
است از آنجا که توسعه پایدار  ،فرایند است که دارا ابعاد
بیش از شاخصها مرسوم اقتصاد  ،اجتماعی ،زیست محیطی

و سیاسی است و بعد فرهنگی را نیز شامل میشود و امروزه نقش
فرهنگ در اسناد بینالمللی توسعه پایدار مورد تأکید ویژه قرار
گرفته است ) .(United Nations,2016لذا گنجاندن این
بعد از پایدار نیز در کنار دیگر ابعاد توسعه پایدار در دانشگاهها
توصیه میشود .باید اذعان کرد در الگوها ارائه شده ،به الگو
ایرانی -اسالمی پیشرفت و فرهنگ غنی ایران اسالمی توجه
نشده است .بررسی تحقیقها پیشین نشان داد که تعداد
پژوهشها انجام گرفته در ایران در زمینه موضوع تحقیق  ،کم
بوده ،و مقالهها موجود هم بیشتر مرور و با نگاه یک بعد و
جزئینگر به مبحث پایدار در دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی پرداختهاند ،همچنین در این پژوهشها و مدلها ارائه
شده ،به سه بعد اقتصاد  ،اجتماعی و زیست محیطی توسعه
پایدار نگاه یکسان و متوازن صورت نگرفته است .عقب ماندگی
در عرصه نرر (پژوهش) ،موجب عقب ماندگی در عرصه عمل
(اقدام و پیامد) نیز شده است .در میان دانشگاهها کشور تعداد
دانشگاههایی که به تلفیق اهداف توسعه پایدار در برنامهها
راهبرد خود پرداختهاند به اندازه انگشتان یک دست هم نمی-
شود .گذر از مرحله رشد به مرحله توسعه پایدار مستلزم بازنگر و
بازاندیشی کلی رویکرد نرامها آموزشی به ویژه ،نرام آموزش
عالی است .آموزش عالی ما هنگامی میتواند زمینهساز پایدار
باشد که مفاهیم ،رویکردها ،سیاستها ،فعالیتها اقتصاد ،
برنامهها فرهنگی و اجتماعی و تمامی بنیانها و اهداف
آموزشی ،پژوهشی و عملیاتی و آن چه را که به رفتار کنونی ما
انجامیده است ،مورد بازکاو و بازاندیشی قرار داد .الزم به ذکر
است ،عدم دسترسی آسان به اسناد و منابع علمی معتبر فارسی و
صرف وقت زیاد برا تجزیه و تحلیل دادهها از جمله محدودیت-
ها این پژوهش محسوب میشد .یافتهها این پژوهش می-
تواند به عنوان مبنا و الگویی برا برنامهریز و پیادهساز
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مبتنی برپایدار باشد.
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