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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت موجود دانشگاههای دولتی شهر تهران بر اساس مؤلفههای تأثیرگذار بر
توسعه دانشگاهی پایدار انجام شد .روش پژوهش ،آمیخته اکتشافی و نوع تحقیق ،توسعهای و کاربردی است .در
بخش کیفی ،ابتدا از طریق مصاحبههای نیمه ساختاریافته با متخصصان دانشگاهی که به روش ارجاع زنجیرهای
انتخابشده بودند ،مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار شناسایی و دستهبندی شدند .در بخش کمی،
جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئتعلمی دانشگاههای جامع شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه-
گیری تصادفی نسبی ،تعداد  811نفر بهعنوان مشارکتکنندگان در پژوهش انتخاب شدند .برای تعیین روایی و پایایی
ابزار جمعآوری اطالعات (پرسشنامه محقق ساخته) با استفاده از نرمافزار  ،PLSشاخص میانگین واریانس
استخراجشده ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد .همچنین بهمنظور تأیید برازش مدل ساختاری ،معیار
ضریب تعیین و معیار استون گیسر مورداستفاده قرار گرفت .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای کمی از نرمافزار SPSS

جهت محاسبه شاخصهای توصیفی و آزمون  tتک نمونهای استفاده شد .درنهایت ،مدل طراحیشده دارای سه بُعد

 .1این مقاله مستخرج از رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی تحت عنوان «شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه دانشگاه
پایدار :ارائه مدلی مفهومی» میباشد که در سال  79-79در دانشگاه خوارزمی انجام شد.
*.2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،مسئول مکاتبه ،پست
الکترونیکmirsanjari.a@gmail.com:
 .3استاد گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،پست الکترونیکarasteh@khu.ac.ir:
 .4استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،پست الکترونیکH_abbasianedu@khu.ac.ir:
 .5استاد گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،پست الکترونیکnavehebrahim@khu.ac.ir :
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اصلی (آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعی) بر پایه چهار عامل (وظایف ،فناوری ،نیروی انسانی و ساختار) بود.
وظایف ( ،)p=1/11 ،t=5/53پژوهش-فناوری ( ،)p=1/11 ،t=3/99پژوهش-نیروی انسانی ( )p=1/11 ،t=8/73و
خدمات اجتماعی-فناوری ( )p=1/11 ،t=3/77بهصورت معنیدار باالتر از سطح متوسط قرارگرفته است.
واژگان کلیدی :مأموریت دانشگاهها ،مدلهای دانشگاه پایدار ،مدل سهگانه آموزش-پژوهش-خدمات
اجتماعی.

مقدمه و بیان مسئله
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،از گذشته تا به امروز ،همواره بهعنوان مهمترین مراکز اندیشهورزی ،تولید و انتشار
علم و دانش ،وظایف و نقشهای گوناگونی را بر عهده داشتهاند و متفکران ،محققان ،دانشپژوهان و دانشجویان
دانشگاهی در اعتالی علمی و جهت بخشیدن به حرکتهای فکری ،اعتقادی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی جامعه
نقش اساسی ایفا کردهاند (مهرمحمدی .)21 :1372 ،توسعه با هر رویکردی ،نیازمند برخورداری از ویژگیها و
قابلیتهای انسانی است که آموزش و بهویژه آموزش عالی ،در ایجاد این فرآیند نقش اصلی را ایفا مینمایند (پروین و
همکاران .)111 :1373 ،ازآنجاکه آموزش عالی تبدیل به یک رقابتی کامل ،بالغ و متنوع شده است ،بنابراین دانشگاهها
باید برای رویارویی با چالشها و فرصتها ،شکل و ساختار خود را تغییر دهند (بورسیا و مارنیسکو.)211 :2111 ،1
همچنین تغییر در نیازها و انتظارات و استلزامات جوامع ،بر حساسیت ،پیچیدگی و اهمیت نقش دانشگاهها نسبت به
گذشته افزوده است .ازاینرو باوجود مشابهتهای فراوان در مأموریتها و وظایف هیئتعلمی دانشگاهها در
کشورهای مختلف جهان ،برحسب میزان استقالل دانشگاهها و دیگر شرایط محیطی ،میتوان تفاوتهایی را نیز بین
مؤلفههای وظایف و مأموریتهای آنها مشاهده کرد (مهرمحمدی.)21 :1372 ،
بر اساس متداولترین تقسیمبندی از سه مأموریت اصلی دانشگاهها (آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعی) ،شواهد
حاکی از کاستیها ،ضعفها و مسائل جدی در آموزش عالی و دانشگاهها است؛ از آن جمله :دانشآموختگان
دانشگاهی نه میتوانند خوب بنویسند و نه قادرند بهصورت انتقادی بیندیشند (راولی و همکاران ،ترجمه آراسته،
 ،)22 :1382بعضی از دروس همچنان با عناوین و مشخصات چهل یا سی سال گذشته ارائه میشوند (مکنون،
 ،)1374برخالف اینکه تحقیق و پژوهش رکن اساسی نظام آموزش عالی محسوب میشوند ،دانشجویان ازنظر

1.Burcea, M & Marinescu
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نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت موجود نمونه موردمطالعه در سطح ( )p≤ .11در قسمتهای پژوهش-

وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار141/

نگارش مقاالت پژوهشی با مشکالت پایهای و اساسی مواجه میشوند؛ چراکه برای این منظور تربیتنشدهاند و
دانشگاه پایین آمده و حتی مضمحل شده است ،دانشآموختگان قادر نیستند مستقیماً وارد بازار کار شوند ،بیکارانی
که هرساله به قشر تحصیلکرده اضافه میشوند ،مغزهایی که باالجبار مهاجرت میکنند ،عقبماندگیهای تکنولوژیکی
که به دلیل نبود نیروی انسانی کار آشنا و سایر امکانات نرمافزاری ارزان و بومی ،رهاشده و کارخانهها و مشاغلی که
بدین ترتیب روزآمد نشده ،توان رقابت خود را ازدستداده و نابود میشوند ،میزان طالق ،اعتیاد یا سایر آسیبهای
اجتماعی که به نحوی به عدم کارآمدی نهاد دانشگاه مربوط میشود و برای اقتصاد ،حاکمیت و اجتماع بار مالی
دارند.
با طراحی الگویی بومی از دانشگاهی پایدار جهت ترمیم نقصها و مشکالت حاکم بر نظام آموزش عالی ،عالوه بر
اینکه میتوان مانع مهاجرت دانشجویان و دانشآموختگان به خارج از کشور شد ،میتوان ایران را به یکی از
کشورهای نخبه پذیر دنیا تبدیل کرد .از این طریق است که میتوان در جهت تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص
و کارآمد موردنیاز بخشهای مختلف جامعه ،انجام پژوهشهای بنیادی ،علمی و کاربردی بهمنظور پیشرفت و
گسترش علم و دانش در جامعه ،و تسهیل تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی و اعتالی سطح فرهنگی جامعه گامهایی
پویا و مستمر برداشت .در همین راستا ،پژوهش حاضر بر آن بوده است تا به دو سؤال پاسخ دهد .1 :مؤلفههای
تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار با توجه به شرایط و بافت نظام آموزش عالی کشور کدامند و چه مدل مفهومی
را میتوان برای آن ارائه کرد؟  .2وضعیت موجود دانشگاهها بر اساس الگوی طراحیشده به چه صورت است؟

ادبیات پژوهش
مطالعه ادبیات پژوهش نشان میدهد موضوع دانشگاه پایدار حتی در کشورهای توسعهیافته نیز تا چند دهه گذشته
نهادینه نشده است .بااینوجود ،کوششهای گسترده نظری و عملی از دهه  1781تاکنون روزنههای جدیدی را برای
فهم و تدوین مفهومی جامع برای دانشگاه پایدار ایجاد کرده است و تفاوت دیدگاهها و نگرشها ،ابعاد و جوانب
گوناگونی از این پدیده را نمایان ساختهاند .همچنین از دیدگاه پژوهشگران مختلف ،تعریفی متفاوت از دانشگاه پایدار
ارائهشده است که در جدول  1مشاهده میشود.
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جدول  :1مجموعهای از تعاریف دانشگاه پایدار
تعریف
دانشگاههایی که پارادایمها و مفروضههای بنیادی خود را تغییر میدهند تا بتوانند یک آینده پایدار را برای

1

(ونوینن )27 :2111،

بافت سازمانی خود و نیز جامعهای که در آن فعالیت میکنند ،رقم بزنند.
یک مؤسسه آموزش عالی که بهمثابه یک سیستم یا یک زیرسیستم در سطح منطقهای یا جهانی فعالیت می-
کند ،در استفاده از منابع سازمانی بهمنظور انجام کارکردهای آموزشی ،پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی به

2

(والزکوئز )155:2112،

جامعه ،حداقل سازی اثرات منفی زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی را سرلوحه اقدامات خود
قرار داده و در کمک به جامعه برای گذار به سبک زندگی پایدار پیشگام است.
مؤسسهای که بر مبنای مسئولیتهای محلی و جهانی برای حفاظت و ارتقاء سالمت و بهزیستی انسانها و
اکوسیستمها فعالیت میکند و بهطور فعاالنه دانش آکادمیک را برای شناسایی و اعالم چالشهای

3

(کول )2119 ،

اکولوژیکی و اجتماعی که در زمان حال و آینده با آنها مواجه هستیم ،به کار میگیرد.
4

مؤسسهای که تأکید و تمرکز بر آموزش تحولگرایانه ،تعاملی و یادگیرنده محور ،توسعه مهارتهای تفکر

(فرر-باالس و

انتقادی ،انجام پژوهش و علم میانرشتهای و فرارشتهای ،جهتگیری آموزش و پژوهش به حل مسائل

همکاران)279 :2118،

اجتماعی و توانمندسازی دانشجویان جهت ایجاد تعامل با نا اطمینانیهای مرتبط با آینده دارد.
سازمانی که دارای یک استراتژی پایداری ،5یک مدیریت فرا کنشی الهامبخش ،9یک فرهنگسازمانی
تعریفشده و نیرومند و یک پرستیژ استوار و شناختهشده 9در سطح وسیع است.

(استفانسکو ،کندیا و
کندیا)2111،8

دانشگاهی که چشمانداز بلندمدت مطلوبی برای تداوم حیات خود دارد و به روشهایی رفتار میکند که
یکپارچگی و تنوع زیستی اکوسیستمهای محلی و جهانی ،پایدار بماند.

(علیبیگی و قمبرعلی،
)148 :1387

دانشگاهی که فلسفه آن مبتنی بر عقالنیت جوهری و تفکر سیستمی است و با بهرهگیری از رویکرد میان-

(ملکینیا و همکاران،

رشتهای در آموزش و پژوهش ،بهصورت فرا کنشی به شناسایی و حل مشکالت مبتالبه جوامع بشری اقدام

)149 :1373

میکند و مقصد نهایی آن تحقق توسعه پایدار برای نسلهای کنونی و آینده است.

1.VanWeenen
2.Velazquez
3.Cole
4.Ferrer-Balas
5.Sustainability Strategy
6.Visionary Proactive Management
7.Widely Recognized
8.Stefanescu, Candea & Candea
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گاناوان 1و همکاران ( )2112نیز اقدام به بررسی و شناسایی اقدامات واقعی انجامشدهی دانشگاههای بزرگ در سطح
دارای رویکرد یکپارچهای بودهاند که از پنج عنصر اصلی و زیرمجموعههای فرعی تشکیلشدهاند-1 :سیستمهای
مدیریت محیطزیستی شامل مدیریت اتالف ،کارایی انرژی ،آب و خرید؛ -2پردیس دانشگاهی سبز شامل ساختمان و
ساختوساز ،حملونقل ،حفاظت و نگهداری پردیس دانشگاه و تغذیه؛ -3آموزش و پژوهش شامل دوره آموزشی،
برنامه درسی ،پژوهش و توسعه؛ -4مشارکت شامل مشارکت درونی ،مشارکت عمومی ،ارائه خدمات تخصصی به
جامعه محلی؛ -5سیاست و حاکمیت شامل سیاست توسعه پایدار و دانشگاه پایدار ،سنجش و گزارش دهی ،سازمان
و وبسایت اختصاصیافته به مقوله توسعه پایدار و دانشگاه پایدار .به عقیده فقیهیمانی ،)2112( 2برنامه درسی
بیشتر از اینکه شامل اهداف و سرفصلهای درسی باشد ،شامل نمادسازی یک نظام از ایدئولوژیها ،ارزشها،
گفتمان ،شیوههای سازمانی ،دستورات ،موضوعات و شیوههای مدیریت کالس درس است .افزون بر این ،مؤسسات
آموزش عالی میتوانند آموزش غیررسمی را به شکل فرآیندهای تربیتی که دارای برنامه درسی و روششناسی
منعطف باشند ،فراهم ببینند و درنتیجه قادر به تأمین نیازها و منافع دانشجویان میشوند .آموزش غیررسمی فرصتی
برای دانشجویان است تا درباره موضوعات ویژه یاد بگیرند .زیرمجموعههای برنامه درسی و فرصتهای مطالعه
عبارت است از :ارائه یادگیری خدمات بهصورت دسترسی آزاد برای دانشجویان و جامعه محلی ،پژوهش دانشجویی،
توجه به تغییرات بهعنوان یک زمینه مطالعاتی در حوزه آموزش و رویکرد میانرشتهای (فقیهیمانی .)12 :2112 ،مور

3

( )2115نیز برای تبدیلشدن مؤسسات آموزش عالی به دانشگاه پایدار هفت توصیه ارائه داده است و به عقیده وی
حرکت دانشگاهها در این مسیر موجب حصول پایداری در وضعیتشان خواهد شد .ازجمله این توصیهها عبارتاند از:
 )1تلفیق مفاهیم و اصول توسعه پایدار در همه تصمیمات )2 ،تمرین و ارتقای همکاری )3 ،تمرین و ارتقای
فرارشتهای )4 ،4تمرکز بر پایداری شخصی و اجتماعی )5 ،یکپارچهسازی برنامهریزی ،تصمیمگیری و ارزشیابی)9 ،
یکپارچهسازی پژوهش ،آموزش و خدمات تخصصی به جامعه )9 ،ایجاد فضا برای تحول پداگوژیکی( 5مور:2115 ،
.)328-331

1.Gunawan
2.Faghihimani
3.Moor
4.Transdisciplinary
5.Pedagogical Transformation
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جهان در رابطه با توسعه پایدار و دانشگاه پایدار کردهاند و به این نتیجه دستیافتهاند که اقدامات انجامشده عموماً
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به عقیده سایمر ،المر و رامل ،)2119( 1دانشگاهها برای تبدیلشدن به دانشگاه پایدار میبایستی تغییرات را در دو
(شامل :آموزش ،پژوهش ،حملونقل ،مشاغل ،تولیدات محلی و غیره) .رنر ،)2119( 2ابعاد دانشگاه پایدار را شامل:
-1مراقبت و نگرانی در مورد محیطزیست-2 ،مشارکت و همکاری برای تحقق توسعه پایدار-3 ،پیشگام بودن در
جهت تحقق توسعه پایدار میداند .همچنین ،پنج عنصر کلیدی چشمانداز تحقق دانشگاه پایدار از دیدگاه کالدر و
اسمیت ،)2117( 3عبارت است از-1 :آگاهی-2 ،بهرهوری-3 ،برابری-4 ،همکاری و -5سیستمهای طبیعی .اما عناصر
کلیدی تحقق دانشگاه پایدار از دیدگاه پژوهشگران مختلف ،متفاوت است .در پژوهشی که کاهوی ( )2111بهمنظور
شناسایی عناصر مهم پردیس دانشگاهی پایدار در کشور مالزی انجام داد ،چهارعنصر اصلی شامل -1مدیریت
حملونقل-2 ،مدیریت آب-3 ،مدیریت انرژی و -4کیفیت محیطزیست داخلی دانشگاه شناسایی شدند .هرچند که
این تفاوت دیدگاه در تمامی مطالعات صورت گرفته درباره دانشگاه پایدار مشهود است.
ون وینن ( )2111برای سازماندهی فعالیتهای مرتبط با توسعه پایدار در دانشگاهها ،سه محور اصلی را در چهار
سطح عنوان کرده است :الف) محور توسعه پایدار :این محور پاسخگوی سؤال «چرا باید در بحث توسعه پایدار
مشارکت داشت؟» ،میباشد .ب) محور مشارکت دانشگاه :این محور پاسخگوی سؤال «در بحث توسعه پایدار،
چهکاری میتوان انجام داد؟» میباشد .ج) محور سازمان :این محور پاسخگوی سؤال «در دانشگاه فعالیتهای مرتبط
با توسعه پایدار چگونه سازماندهی میشوند؟» ،میباشد.
والزکوئز و همکاران ( ،)2119چهار استراتژی برای طرحهای مرتبط با دانشگاه پایدار با عنوان «استراتژیهای
آموزش ،پژوهش ،توسعه و مشارکت ،و پایداری در پردیس دانشگاهی» مطرح کردهاند و این گامها را در چارچوب
برنامهریزی (شناسایی مشکالت ناپایداری و تولید ایده برای حل مسئله) ،اجرا (ارزیابی طرح در مقیاس کوچک
بهمنظور صرفهجویی در هزینه) ،بررسی (تعیین پیشرفتهای طرح در دستیابی به نتایج مورد انتظار) و عمل (اجرای
طرح پیشنهادی بهمنظور حل مسئله ،و نیز ارتقای کیفیت و بهرهوری) تلفیق کردهاند.
فرر-باالس و همکاران ( ،)2118در پژوهشی ویژگیهایی که یک دانشگاه پایدار را از سایر مؤسسات آموزش عالی
تفکیک میسازد ،شناسایی کردهاند که عبارتاند از :آموزش تحولی ،تعاملی و یادگیرنده محور همراه با تأکید زیاد بر
توانایی تفکر انتقادی؛ انجام دادن تحقیق و علم میانرشتهای و فرارشتهای؛ توانمندسازی دانشجویان برای ایجاد تعامل

1.Siemer, Elmer & Rommel
2.Renner
3.Calder & Smith
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سطح ملموس دنبال کنند :الف) سطح فیزیکی (شامل :منابع ،انرژی ،زبالهها و غیره) و ب) سطح اجتماعی و اقتصادی

وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار145/

با پیچیدگیهای مسائل واقعی و نا اطمینانیهای مرتبط با آینده؛ مدیریت و چشماندازی که تغییر موردنیاز را از طریق
از دیدگاه الشویخات و ابوبکر ( ،)2118برای دستیابی هر چه بیشتر به دانشگاه پایدار بایستی سیستم مدیریت زیست-
محیطی را پیادهسازی کرد :مشارکت عمومی و مسئولیت اجتماعی را در نظر گرفت و با بخشهای خصوصی ،و
سازمانهای دولتی و غیردولتی همکاری کرد-3 .آموزش و پژوهش مرتبط با توسعه پایدار و بهطور خاص دانشگاه
پایدار را در برنامههای درسی و موضوعات پژوهشی لحاظ کرد.
سهرابی ،بردبار و نوری ( )1371نیز باهدف بررسی همگامی دانشگاههای دولتی ایران (مطالعه موردی :دانشگاه قم و
پردیس قم دانشگاه تهران) با توسعه پایدار ،از الگوی  FLAاستفاده کرده تا میزان همگامی بخشهای پژوهش،
آموزش و مدیریت را با توسعه پایدار نشان دهند .لذا پیشنهاد کردهاند که واحدهای دانشگاهی موردمطالعه باید
کارگاهها و برنامههای آموزشی را برای آشنایی با آخرین دستاوردها و آموزشهای ضمن خدمت ازلحاظ کمیت و
کیفیت ارتقاء دهند .همچنین همکاری و ارتباط بیشتری را با دانشگاههای منطقه در زمینه تبادالت علمی و آموزشی،
برگزاری مشترک همایشها و نشستهای مختلف ،فراهم کنند و واحد پژوهش اولویتهای بیشتری را به تحقیقات
تیمی و میانرشتهای و طرحهای پژوهشی در راستای حل مسائل جامعه بدهند.
همچنین در پژوهشی دیگر تحت عنوان «ارائه الگوی دانشگاه پایدار در دانشگاه آزاد اسالمی» ،صادقی و همکاران
( ،)1373مؤلفههای اصلی را به روش دلفی از طریق مصاحبه و مکاتبه با  31نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و
نیز اعضای هیئتعلمی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،برای «دانشگاه پایدار» شناسایی کردهاند که
عبارتاند از :سیاستهای پایداری ،ساختار پایداری ،آموزش پایداری ،پژوهش پایداری ،مدیریت منابع ،بازیافت،
ساختوساز سبز ،مشارکت دانشجویی ،حملونقل ،استانداردها ،سیستمهای اطالعات مدیریت توسعه پایدار ،آزادی
علمی و ارتقای شایسته ،حقوق و مسئولیتهای روشن ،پاسخگویی.
ملکینیا و همکاران ( )1373در پژوهشی تحت عنوان «طراحی الگوی ارزیابی دانشگاه پایدار :موردمطالعه دانشگاه
تهران» به شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای دانشگاه پایدار پرداخته است .نتایج پژوهش نشان دادند که مؤلفه نظام
مدیریتی پایدار دارای بیشترین اهمیت است و بعدازآن به ترتیب مؤلفههای نظام آموزشی پایدار ،نظام پژوهشی پایدار،
نظام مدیریت زیستمحیطی ،نظام تأمین مالی پایدار و ارائه خدمات تخصصی توسعه پایدار قرار دارند.
راد و همکاران ( ،)1379در مدلی که از دانشگاه پایدار مبتنی بر مطالعات صورت گرفته در ایران ارائه کردهاند213 ،
مؤلفه را در  25مقوله و هشت بُعد سازماندهی کردند .ابعاد اصلی دانشگاه پایدار از دیدگاه این پژوهش عبارتاند از:
-1نظام اداری و مالی پایدار-2 ،نظام نظارت ،ارزیابی ،گزارش دهی و پاسخگویی-3 ،نظام پژوهش پایدار-4 ،نظام
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تعیین مناسب مسئولیتها و پاداشها اعمال کند.
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سرمایه اجتماعی-5 ،نظام مدیریتی پایدار-9 ،مشارکتکنندگان-9 ،نظام آموزش پایدار-8 ،نظام مدیریت زیست-

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر چگونگی گردآوری دادههای موردنیاز ،در گروه «پژوهش آمیخته اکتشافی» طبقهبندی میشود.
بهطورکلی دلیل انتخاب روش پژوهش آمیخته اکتشافی برای پژوهش حاضر عبارتاند از-1 :به دست آوردن شواهد
بیشتری برای درک بهتر پایداری از سه منظر آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات اجتماعی در مؤسسات آموزش عالی؛
-2فقدان الگویی جامع ،بومی و با توجه به بافت و شرایط نظام آموزش عالی کشور ایران از دانشگاهی پایدار؛ -3
لزوم استفاده از دیدگاههای خبرگان دانشگاهی و متخصصان جهت طراحی الگوی دانشگاهی پایدار.
روش پژوهش بخش کیفی :روش پژوهش در مرحله کیفی ،روش نظریه داده بنیاد است .بخش کیفی ،شامل دو
قسمت تحلیل محتوای متون و مصاحبه با صاحبنظران و بررسی دیدگاههای آنان در این حیطه است .بنابراین
محصول مرحله کیفی پژوهش حاضر ،مؤلفههای دانشگاه پایدار هستند .در این پژوهش با استفاده از روش ارجاع
زنجیرهای ،نمونهای متشکل از متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی که بهطور بالقوه بتوانند بیشترین اطالعات را در
زمینه مفاهیم دانشگاهی پایدار ارائه دهند ،انتخاب گردیدند .همچنین ،اطالعات جمعآوریشده از طریق مصاحبه نیمه
ساختاریافته ،طی چهار مرحله تحلیل شدند-1 :مرور دادهها -2تدوین راهنمای کدگذاری -3سازماندهی دادهها -4
طبقهبندی و کدگذاری دادهها.
روش پژوهش بخش کمی :جامعه آماری در بخش کمی متشکل از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای جامع دولتی
شهر تهران (تهران ،تربیت مدرس ،خوارزمی ،شهید بهشتی ،الزهرا ،صنعتی شریف ،امیرکبیر ،علم و صنعت) شامل
 9324نفر بود .برای انجام نمونهگیری از روش نمونهگیری طبقهای نسبی استفاده شد .بدینصورت که  91درصد
حجم نمونه ،از دانشگاههای صنعتی (از هر دانشگاه  14درصد) و  31درصد باقی آن ،از دانشگاههای غیر صنعتی (از
هر دانشگاه  11درصد) انتخاب شدند .درنهایت تعداد حجم نمونه  811نفر به دست آمد .برای سنجش وضعیت
موجود دانشگاههای موردبررسی ،ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساختهای شامل  81گویه بود که 95
گویه آن متناسب با مؤلفههای شناساییشده برای دانشگاه پایدار و  5گویه در ارتباط با اطالعات توصیفی نمونه
پژوهش بودند .بهمنظور روایی و پایایی ابزار مورداستفاده ،از نرمافزار  PLSبهره گرفته شد که نتایج آن در جدول 2
نشان دادهشده است.
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محیطی پردیس.

وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار149/
جدول  :2نتایج حاصل از ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و شاخص میانگین واریانس استخراجشده

آموزش
پژوهش
خدمات اجتماعی

ساختار

1/811

1/889

1/923

فناوری

1/818

1/897

1/945

نیروی انسانی

1/975

1/881

1/917

وظایف

1/749

1/752

1/594

ساختار

1/814

1/884

1/918

فناوری

1/837

1/872

1/994

نیروی انسانی

1/987

1/829

1/915

وظایف

1/712

1/729

1/535

ساختار

1/823

1/874

1/937

فناوری

1/711

1/731

1/991

نیروی انسانی

1/899

1/717

1/971

وظایف

1/749

1/754

1/579

با توجه به جدول  ،2در بُعد آموزش ،پایایی تمامی سازهها مورد پشتیبانی بوده و از شرایط مناسب برای ضریب آلفای
کرونباخ( 1حداقل  )1/9و پایایی ترکیبی( 2حداقل  )1/9برخوردارند .همچنین ازآنجاکه شاخص میانگین واریانس
استخراجشده 3بین سازههای این بُعد باالتر از  1/5است ،سازهها ازنظر روایی همگرا در حد بسیار خوبی قرار گرفتند.
در بُعد پژوهش ،چهار مورد دارای بارهای عاملی زیر  1/9بودند که موجب افت روایی و پایایی مدل میشدند ،لذا از
مدل حذفشدهاند .پسازاین تغییر ،پایایی تمامی سازهها مورد پشتیبانی بوده و از شرایط مناسب برای ضریب آلفای
کرونباخ (حداقل  )1/9و پایایی ترکیبی (حداقل  )1/9برخوردارند .همچنین ازآنجاکه شاخص میانگین واریانس
استخراجشده بین سازههای این بُعد باالتر از  1/5است ،ازنظر روایی همگرا در حد بسیار خوبی قرار گرفتند.
همچنین در بُعد خدمات اجتماعی ،یک مورد دارای بارهای عاملی زیر  1/9بود که موجب افت روایی و پایایی مدل
گردید ،لذا از مدل حذف شد .پسازاین تغییر ،پایایی تمامی سازهها مورد پشتیبانی بوده و از شرایط مناسب برای

1.Cronbach’s Alpha
2.Composite Reliability
3.Average Variance Extracted
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آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

شاخص میانگین واریانس استخراجشده
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ضریب آلفای کرونباخ (حداقل  )1/9و پایایی ترکیبی (حداقل  )1/9برخوردارند .همچنین ازآنجاکه شاخص میانگین
در بُعد محیطزیست ،پایایی تمامی سازهها مورد پشتیبانی بوده و از شرایط مناسب برای ضریب آلفای کرونباخ
(حداقل  )1/9و پایایی ترکیبی (حداقل  )1/9برخوردارند .همچنین ازآنجاکه شاخص میانگین واریانس استخراجشده
بین سازههای این بُعد باالتر از  1/5است ،ازنظر روایی همگرا در حد بسیار خوبی قرار گرفتند.
2

همچنین بهمنظور تأیید برازش مدل ساختاری ،از معیار ضریب تعیین 1و معیار استون و گیسر بهره گرفته شد که
نتایج آن در جدول  3نشان دادهشده است.
جدول  :3نتایج حاصل از شاخص معیار ضریب تعیین و معیار استون و گیسر

آموزش
پژوهش
خدمات اجتماعی

ضریب تعیین

استون و گیسر

ساختار

1/999

1/447

فناوری

1/977

1/412

نیروی انسانی

1/811

1/539

وظایف

1/757

1/511

ساختار

1/849

1/595

فناوری

1/818

1/515

نیروی انسانی

1/981

1/371

وظایف

1/757

1/493

ساختار

1/845

1/588

فناوری

1/831

1/577

نیروی انسانی

1/819

1/911

وظایف

1/792

1/538

همانطور که در جدول  3قابلمشاهده است ،مقدار ضریب تعیین در تمامی سازههای ابعاد سهگانه باالتر از  1/99و
در سطح باالیی قرار دارند .همچنین ،اندازهگیری کیفیت مدل ساختاری برای هر بلوک درونزا در سازههای هر یک
از ابعاد با استفاده از معیار استون و گیسر ،باالتر از  1/35بوده و از قوت باالیی برخوردار است.
1.R Square
)2.Q² (=1-SSE/SSO
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واریانس استخراجشده بین سازههای این بُعد باالتر از  1/5است ،ازنظر روایی همگرا در حد بسیار خوبی قرار گرفتند.

وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار147/

برای تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه نیز از روشهای آماری توصیفی مانند فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و نیز
استفاده گردید .الزم به ذکر است بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری از نرمافزار  SPSSبهره گرفته شد.

یافتههای پژوهش
در این بخش یافتههای بهدستآمده ،از گردآوری و تحلیل دادهها و اطالعات ،به تفکیک هر یک از سؤالهای
پژوهش بررسی و تحلیلشده است.
 .1مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار با توجه به شرایط و بافت نظام آموزش عالی کشور کدامند و
چه مدل مفهومی را میتوان برای آن ارائه کرد؟
بر مبنای مبانی نظری پژوهش و با توجه به سه مأموریت اصلی دانشگاهها ،یک دانشگاه پایدار دارای سه بُعد اصلی
است که عبارتاند از :آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعی (یمنیدوزی سرخابی ،1371 ،ص 99؛ بیرن بائوم،
ترجمه آراسته ،1382 ،ص  .)12همچنین با توجه به مبانی نظری پژوهش مبتنی بر نظریه سیستمها ،چهار رکن اصلی
بخش فرآیند یک سیستم بهعنوان عوامل هر یک از ابعاد عبارتاند از :وظایف ،فناوری ،نیروی انسانی و ساختار
(آونز ،1382 ،ص  . )78از طرفی هر سیستم دارای محیطی است که در آن قرار دارد و به حیات خود ادامه میدهد؛
لذا یک بُعد تحت عنوان محیطزیست نیز به سه بُعد اصلی افزوده شد .برونداد تحلیل مرحله گردآوری دادههای کیفی
حاصل از بررسی ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته ،منجر به شناسایی  95مؤلفه برای سه بُعد اصلی
(آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعی) در  4عامل (وظایف ،فناوری ،نیروی انسانی و ساختار) ،و  5مؤلفه مربوط به
محیطزیست شده است .در جدول  4نتایج حاصل از کدگذاری دادههای بهدستآمده برای هر یک از ابعاد ،عوامل و
مؤلفههای مربوط به آنها ارائهشده است .در این پژوهش ،کد مصاحبهشوندگان از م  1تا م  4نامگذاری شده است.
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در بخش آمار استنباطی از آزمون  tتک گروهی برای بررسی تفاوت وضعیت موجود دانشگاهها با سطح متوسط

 /151فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال دهم* شماره سوم* پاییز 1379
جدول  :3کدگذاری دادههای کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته
مصاحبه-
شوندگان
تدوین برنامه درسی فرا و میانرشتهای

م ،1م ،2م
،3م 4

بازبینی و بهروزرسانی سرفصلهای تدریس در جهت کاربردی کردنشان

م ،1م ،2م
،3م 4

1

آموزش

وظایف

تغییر در آموزش و یادگیری بر اساس تشخیص نیازها و نوآوری فناوری

م ،1م ،3م 4

گنجاندن آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی در برنامه درسی

م ،1م ،2م 3

مسألهمحور بودن محتوای دروس

م ،2م ،3م 4

استفاده از رویکردهای یاددهی-یادگیری اکتشافی و مشارکتی

م ،2م ،3م 4

یادگیری انجام امور بهصورت گروهی و تیمی توسط دانشجو

م ،1م ،2م 4

تربیت دانشآموختگانی آشنا با مفاهیم تولیدکنندگی ،احیاکنندگی و ...

م ،2م ،3م 4

آموزش مهارتهای برقراری ارتباط در مجامع علمی و بینالمللی

م ،1م ،2م
،3م 4

یادگیری تجربی و مبتنی بر واقعیت

م ،1م ،3م 4

بهکارگیری نتایج پژوهشها در تدریس

م ،1م ،2م 4

توانمندسازی دانشجویان در جهت ایجاد تعامل با پیچیدگیهای مسائل واقعی و

م ،1م ،2م

نا اطمینانیهای مرتبط با آینده

،3م 4

برگزاری کالسهای فوقبرنامه جهت آموزش مفاهیم نوین و نرمافزار کاربردی

م ،2م ،3م 4

انتقال شایستگیهای کانونی و محوری

م ،1م ،2م
،3م 4

فناوری

آموزش مسئولیت اجتماعی سازمانی به دانشجویان

م ،1م ،2م 3

استفاده از آموزشهای مجازی در ارائه دروس

م ،1م ،2م 4

استفاده از تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی پیشرفته و بهروز جهان

م ،1م ،2م 3
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ردیف

بُعد

عامل

مؤلفهها

کد

وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار151/
تأمین فضای آموزشی مناسب به لحاظ ارگونومی (نور ،تهویه و )...

م ،1م ،2م

ایجاد درگیری ذهنی ،روحی و رفتاری فراگیر

م ،2م ،3م 4

آشنایی و تسلط بر روشهای تدریس آمیخته با شایستگیهای کانونی

م ،1م ،2م

نیروی انسانی

،3م 4
تسلط به روشهای تدریس ارزش محور (یادگیری پژوهش محور ،یادگیری

م ،1م ،2م

مبتنی بر زندگی واقعی ،یادگیری مبتنی بر پروژه و گروههای بحث)

،3م 4

توانایی استفاده از روشهای بیان و مدیریت احساسات

م ،2م ،3م 4

باز

م ،1م ،2م
،3م 4

ساختار

غیرمتمرکز

م ،1م ،2م
،3م 4

انعطافپذیر ،مشارکت پذیر ،پیشنهاد پذیر

م ،1م ،2م
،3م 4

طرح و تصویب اجرای پژوهشهای فرا و میانرشتهای

م ،1م ،2م
،3م 4

2
پژوهش

وظایف

در نظر گرفتن نیازهای متقاضیان ،جامعه و سازمانها در فعالیتهای پژوهشی

م ،1م ،3م 4

ادامهدار بودن پژوهشهای انجامشده بهسوی تکامل

م ،1م ،2م 4

استفاده از نتایج پژوهشهای انجامشده در عمل

م ،1م ،2م 3

اجرای پژوهشهای دانشگاهی مستقل

م ،1م 2

برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و تخصصی ملی و بینالمللی

م ،1م ،2م
،3م 4

پرهیز از نگاه تجاری صرف به پژوهش

م ،1م ،2م
،3م 4

همکاری و ارتباط بیشتر با دانشگاههای ملی ،منطقهای و بینالمللی

م ،2م ،3م 4

چاپ و انتشار بولتن و خبرنامه در دانشگاه

م ،2م 4
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،3م 4
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ایجاد دورهها و فرصتهای مطالعاتی و تحقیقاتی در داخل و خارج

م ،1م ،2م

انجام پروژههای فارغالتحصیل محور

م ،2م 4

همکاری پژوهشی با صنایع و سازمانهای دولتی و خصوصی

م ،1م ،2م
،3م 4

چاپ و انتشار مجله در دانشگاه

م ،3م 4

توانایی تحقیقاتی در سطح ملی و بینالمللی

م ،1م ،2م
،3م 4

الویت بیشتر به تحقیقات تیمی و گروهی

م ،2م ،3م 4

ارتباط بین اساتید و دانشجویان برای انجام پژوهشهای مشترک

م ،1م 4

داشتن تجهیزات مدرن و پیشرفته پژوهشی

م ،1م ،2م

فناوری

،3م 4
دسترسی به بانکهای اطالعاتی آموزشی و تحقیقاتی و جستجو در آرشیو

م ،1م ،3م 4

کتابخانههای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ملی و بینالمللی

نیروی انسانی

ایجاد بانک تحقیقاتی از تحقیقات انجامشده و موردنیاز در کشور

م ،1م 4

تسلط اعضای هیئتعلمی به حوزههای دانشی الویتهای پژوهشی

م ،1م ،3م 4

توانایی کار در روشهای پروژه محور و مسألهمحور

م ،2م 3

تسلط اعضای هیئتعلمی به حداقل یکزبان بینالمللی

م ،1م ،2م 3

باز

م ،1م ،2م
،3م 4

ساختار

غیرمتمرکز

م ،1م ،2م
،3م 4

انعطافپذیر ،مشارکت پذیر ،پیشنهاد پذیر

م ،1م ،2م
،3م 4

اجتماعی

خدمات

وظایف

پرداخت کمکهزینه یا تخفیف برای عضویت در انجمنها

م ،1م ،2م 3

ارتباط با دانشجویان بعد از تحصیل و حساسیت نسبت به آینده فارغالتحصیالن

م ،1م ،2م
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،3م 4
3

،3م 4
ارائه فرصتهای کارآموزی

م ،1م ،2م 3

ارائه آموزشهای حرفهای و شغلی به دانشگاه توسط سایر نهادها

م ،2م 4

آگاهسازی در خصوص حقوق بشر ،زنان ،کودکان و دانشجویان

م ،1م ،2م 4

برگزاری کنفرانس و سمینارهای مشترک دولت-صنعت-دانشگاه بهمنظور

م ،1م ،2م

سفارش دهی و سفارش گیری پروژههای پژوهشی و بیان مشکالت حلنشده

،3م 4

توسعه مراکز حمایت از کارآفرینان و بنگاههای کوچک و متوسط

م ،1م  ،2م
4

ایجاد نهادهای فرهنگی

م ،2م ،3م 4

تبادل دانشجو با دانشگاهها در سطح ملی و بینالمللی

م ،2م 3

بررسی افقهای شغلی فارغالتحصیالن دانشگاه

م ،1م ،2م
،3م 4

ارائه خدمات مشاورهای به سازمانهای دولتی و غیردولتی

م ،1م ،2م 4

توجه و ترویج فعالیتهای بشردوستانه

م ،3م 4

ارائه خدمات ویژه برای دانشجویان ممتاز ،مبتکر و پژوهشگر

م ،1م ،2م 3

ارائه خدمات ویژه به دانشجویان جدیدالورود

م ،1م ،2م 3

عقد تفاهمنامه و قراردادهای محلی ،ملی و بینالمللی با سایر دانشگاهها

م ،1م ،2م
،3م 4

فناوری

مشارکت با شرکتهای دانشبنیان

م ،1م ،2م
،3م 4

تشکیل انجمنهای دانشجویی و مشارکت دانشجویان در خدمات اجتماعی

م ،2م 3

درآمدزایی دانشگاه از منابع مختلف داخلی و خارجی

م ،1م ،2م
،3م 4

نیروی انسانی

آگاهی از راههای برقراری ارتباط و همکاری با مؤسسات آموزشی و غیر

م ،2م 3

آموزشی برای تولید و مبادله ایده
نقش پررنگ اساتید دانشگاه در مراکز و کمیتههای تحقیق و توسعه صنعت

م ،1م ،3م 4
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ارتباط دانشگاه با جامعه ،صنعت ،سازمانهای دولتی و غیردولتی

م ،1م ،2م
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باز

م ،1م ،2م
،3م 4

ساختار

غیرمتمرکز

م ،1م ،2م
،3م 4

انعطافپذیر ،مشارکت پذیر ،پیشنهاد پذیر

م ،1م ،2م
،3م 4

طراحی و معماری سبز و افزایش کمی و کیفی فضای سبز

م ،1م ،2م
،3م 4

محیطزیست

4

اختالط کاربریها و استفاده چندمنظوره از فضا

م ،1م ،2م 3

تفکیک و بازیافت زباله

م ،1م ،2م
3م 4

بازیافت ضایعات آلی و کاغذهای باطله و تالش در جهت کاهش ضایعات

م ،2م ،3م 4

استفاده از مواد غذایی ارگانیک

م ،1م ،2م 4

 .2وضعیت موجود دانشگاهها بر اساس الگوی طراحیشده به چه صورت است؟
در شکل  1نتایج وضعیت موجود دانشگاهها بر اساس مدل مفهومی طراحیشده از دانشگاهی پایدار آورده شده است.
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باور و اعتماد دولت و صنعت و دانشگاه به یکدیگر در محور تحقیق و توسعه

م ،1م ،2م 3

وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار155/
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شکل  :1مدل ابعاد ،عوامل و مؤلفههای دانشگاه پایدار

همانطور که در شکل  1نیز قابلمشاهده است ،از دیدگاه اعضای هیئتعلمی دانشگاههای موردمطالعه بهعنوان نمونه
آماری پژوهش حاضر ،وضعیت موجود نمونه موردمطالعه در تعدادی از ابعاد و عوامل دانشگاه پایدار در سطح (.11
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≤ )pدارای تفاوت معناداری از حد متوسط است؛ این ابعاد و عوامل عبارت است از :آموزش -وظایف (t=-9/94
 ،)p=1/11،خدمات اجتماعی -ساختار ( )p=1/11، t=-5/81و محیطزیست ( .)p=1/11، t=-28/27این بدان معنی
است که وضعیت نمونه آماری در ابعاد و عوامل فوقالذکر بهصورت معنیدار پایینتر از سطح متوسط قرار دارد.
بنابراین بایستی ابتدا برای حرکت بهسوی دانشگاه پایدار در جهت پیادهسازی ،اجرا و بهبود مؤلفههای این عوامل از
ابعاد دانشگاه پایدار ،بهعنوان نقاط ضعف شناساییشده ،گام برداشت .زیرا زمانی یک دانشگاه میتواند بهسوی
پایداری حرکت کند که مؤلفههای تأثیرگذار بر آن همگام و همراه با یکدیگر مسیرِ رو به افق را طی نمایند .در غیر
این صورت تعادل سیستم دانشگاه بر هم میخورد و همواره در تعلیق به سر میبرد و این گامی بهسوی پایداری و
توسعه آن نخواهد بود.
همچنین وضعیت موجود نمونه آماری در سطح ( )p≤ .11در قسمت پژوهش -وظایف (،)p=1/11، t=5/53
پژوهش -فناوری ( ،)p=1/11، t=3/99پژوهش -نیروی انسانی ( )p=1/11، t=8/73و خدمات اجتماعی -فناوری
( )p=1/11، t=3/77بهصورت معنیدار باالتر از سطح متوسط قرارگرفته است .بنابراین ،آنچه که از این نتایج برمی-
آید ،توجه ویژه نمونه موردبررسی به بُعد پژوهش است که خود گامی مؤثر و ارزشمند بهسوی توسعه است .چراکه
با استفاده از دستاوردهای پژوهشی ،حضور در عرصههای بینالمللی ،گسترش روابط با سایر سازمانها ،نهادها و
دانشگاههای ملی و بینالمللی و  ...که همگی از مؤلفههای شناساییشده در بُعد پژوهش هستند ،همواره میتوان از
دانش و دستاوردهای روز دنیا بهرهمند شد و در جهت ارتقاء سیستم دانشگاهی از آنها استفاده کرد .اما ذکر این نکته
الزم است که برای پایداری ،هم باید وضعیت موجودِ قابلقبول در این بُعد را حفظ کرد و هم باید به سایر ابعاد
توجه کرد .بهعبارتدیگر ،عالوه بر اینکه از فرصتهای گامهای روبهجلوی بُعد پژوهش استفاده میشود ،آمادگی
مقابله با تهدیدهای گامهای جامانده را نیز داشت تا بتوان موجب پایداری که مفهومی همهجانبه است ،شد.
بهاستثنای موارد مذکور ،وضعیت موجود نمونه آماری در سایر ابعاد و عوامل دانشگاه پایدار در سطح ()p≤ .11
تفاوت معناداری از حد متوسط ندارد که عبارت است از :آموزش-فناوری ( ،)p=1/55 ، t=-1/57آموزش -نیروی
انسانی ( ،)p=1/18 ، t=-1/92آموزش -ساختار ( )p=1/29 ، t=1/12و پژوهش-ساختار ( .)p=1/14 ، t=1/49بنا
بر نتایج حاصل ،آنچه که مشخص است ،این عوامل در وضعیت مناسبی قرار دارند و پیش از ارتقای آنها ،بایستی
عواملی را که دارای سطح پایینتری از وضعیت مطلوب هستند را بهبود بخشید.
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 ،)p=1/11،خدمات اجتماعی -وظایف ( ،)p=1/11، t=-8/39خدمات اجتماعی -نیروی انسانی (t=-4/94

وضعیت موجود دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه دانشگاهی پایدار159/

بحث و نتیجهگیری
مؤسسات آموزش عالی آن است ،بنابراین توجه ویژهای را میطلبد .در این پژوهش نیز با تمرکز بر روی مأموریت
سهگانه دانشگاهها مدلی از دانشگاهی پایدار ارائه شد تا در جهت پایداری و کیفیت دانشگاهها گامی مثبت برداشته
شود.
 .1آموزش
با توجه به مدلهای ارائهشده از دانشگاه پایدار ،آنچه که بدیهی است ،توجه به آموزش بهعنوان یکی از عناصر اصلی
دانشگاهی پایدار است؛ اما در پژوهش حاضر توجه به بُعد آموزش صرفاً به معنای اشاعه مؤلفههای توسعه پایدار
نیست .بلکه در کنار توجه به این مهم ،آنچه موردمطالعه قرارگرفته ،کیفیت آموزش و توسعه دانش پایدار و کاربردی
دانشجویان بوده است .این بخش شامل چهار عامل اصلی (وظایف ،فناوری ،نیروی انسانی و ساختار) است و هر یک
از آنها به ترتیب دارای  3 ،4 ،15و  3مؤلفه میباشند .مطالعه سایر مدلها نشان داده است که در بُعد آموزش ،مدل
پژوهش حاضر با سایر مدلها در برخی مؤلفههای دانشگاه پایدار همخوانی دارد (ونوینن2111،؛ مور2115،؛
والزکوئز و همکاران2119،؛ الشویخات و ابوبکر2118،؛ فرر-باالس و همکاران2118،؛ علیبیگی و قمبرعلی1387،؛
سهرابی و همکاران1371،؛ فقیهیمانی2112،؛ ملکینیا و همکاران1373،؛ صادقی و همکاران1373،؛ راد و
همکاران .)1379،همچنین تعدادی از مؤلفههای شناساییشده در این پژوهش ،مؤلفههایی هستند که در پژوهشهای
پیشین بهعنوان مؤلفههای یک دانشگاه پایدار در نظر گرفته نشدهاند .از آن جمله در عامل وظایف عبارتاند از:
بهکارگیری نتایج پژوهشها در تدریس ،برگزاری کالسهای فوقبرنامه آموزشی جهت آموزش مفاهیم نوین و نرم-
افزارهای کاربردی؛ انتقال شایستگیهای کانونی و محوری؛ آموزش مسئولیت اجتماعی سازمانی به دانشجویان -در
عامل فناوری عبارتاند از :ایجاد درگیری ذهنی ،روحی و رفتاری فراگیر -در عامل نیروی انسانی عبارتاند از:
آشنایی و تسلط بر روشهای تدریس آمیخته با شایستگیهای کانونی ،تسلط به روشهای تدریس ارزش محور،
توانایی استفاده از روشهای بیان و مدیریت احساسات -و در عامل ساختار عبارتاند از :انعطافپذیر ،مشارکت
پذیر ،پیشنهاد پذیر.
 .2پژوهش
همچنین ،با توجه به مدلهای ارائهشده از دانشگاه پایدار ،بُعد پژوهش نیز بهعنوان یکی از ابعاد اصلی دانشگاهی
پایدار محسوب میشود؛ اما آنچه قابلتأمل است ،توجه پژوهش حاضر به این بُعد به معنای تالش در جهت افزایش
کیفیت فعالیتهای پژوهشی رشتههای دانشگاهی مختلف در کنار رفع مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه
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ازآنجاکه آینده هر سرزمینی بهطورکلی درگرو سیستمهای آموزشی و بهصورت جزئی وابسته به دانشگاهها و

 /158فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال دهم* شماره سوم* پاییز 1379

انسانی است و صرفاً بر اشاعه پروژههای تحقیقاتی مرتبط با توسعه پایدار و ایجاد زمینه موردنیاز برای تشویق
ساختار) است و هر یک از آنها به ترتیب دارای  3 ،4 ،11و  3مؤلفه میباشند .مطالعه سایر مدلها نشان داده است
که در بُعد پژوهش ،مدل پژوهش حاضر با سایر مدلها در برخی مؤلفههای دانشگاه پایدار همخوانی دارد
(والزکوئز2112،؛ مور2115،؛ والزکوئز و همکاران2119،؛ سایمر ،المر و رامل2119،؛ کول2119،؛ فرر-باالس و
همکاران2118،؛ کالدر و اسمیت2117،؛ علیبیگی و قمبرعلی1387،؛ سهرابی و همکاران1371 ،؛ فقیهیمانی2112،؛
ملکینیا و همکاران1373،؛ راد و همکاران .)1379،همچنین سایر مؤلفههای این عامل که در پژوهشهای حوزه
دانشگاه پایدار مطرح نشدهاند ،از آن جمله در عامل وظایف عبارتاند از :ادامهدار بودن پژوهشهای انجامشده
بهسوی تکامل؛ چاپ و انتشار بولتن و خبرنامه در دانشگاه؛ ایجاد دورهها و فرصتهای مطالعاتی و تحقیقاتی در
داخل و خارج از کشور؛ توانایی تحقیقاتی در سطح ملی و بینالمللی -در عامل فناوری عبارتاند از :ارتباط بین
اساتید و دانشجویان برای انجام پژوهشهای مشترک؛ داشتن تجهیزات مدرن و پیشرفته پژوهشی؛ دسترسی به بانک-
های اطالعاتی آموزشی و تحقیقاتی و جستجو در آرشیو کتابخانههای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ملی و بینالمللی؛
ایجاد بانک تحقیقاتی از تحقیقات انجامشده و تحقیقات موردنیاز در کشور -در عامل نیروی انسانی عبارتاند از:
تسلط اعضای هیئتعلمی به حوزههای دانشی الویتهای پژوهشی؛ تسلط اعضای هیئتعلمی به حداقل یکزبان
بینالمللی؛ و توانایی کار در روشهای پروژه محور و مسألهمحور و در عامل ساختار عبارتاند از :انعطافپذیر،
مشارکت پذیر ،پیشنهاد پذیر.
 .3خدمات اجتماعی
آنچه که از مطالعات صورت گرفته در مورد دانشگاه پایدار برمیآید ،آن است که عناصر اصلی دانشگاهی پایدار بر
سه محور اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی جای میگیرند و همچنان که در مطالعات و مدلهای ارائهشده
قابلمشاهده است ،یکی از این عناصر ارائه خدمات تخصصی به جامعه است که دانشگاهها را به استفاده از هر
فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی ،دولت ،صنعت ،بنیادها و دانشگاه به سمت یک آینده پایدار ،ترغیب میکند.
بنابراین ،در این پژوهش آینده پایدار به چند مورد شامل اقداماتی بهمنظور توسعه جامعه ملی و محلی ،افزایش
مسئولیتپذیری دانشجویان و قرار گرفتن فارغالتحصیالن در موقعیتهای شغلی مناسب تقسیمشده است که ارتباط
مستحکم دانشگاه-جامعه-صنعت را میطلبد .این بخش شامل چهار عامل اصلی (وظایف ،فناوری ،نیروی انسانی و
ساختار) است و هر یک از آنها به ترتیب دارای  3 ،4 ،14و  3مؤلفه میباشند .مطالعه سایر مدلها نشان داده است
که در بُعد خدمات اجتماعی ،مدل پژوهش حاضر با سایر مدلها در برخی مؤلفههای دانشگاه پایدار همخوانی دارد
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محققان در این مورد تمرکز نکرده است .این بخش شامل چهار عامل اصلی (وظایف ،فناوری ،نیروی انسانی و
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(ونوینن2111،؛ والزکوئز2112،؛ مور2115،؛ رنر2119،؛ الشویخات و ابوبکر2118،؛ کالدر و اسمیت2117،؛ گاناوان و
پژوهشهای انجامشده در حوزه دانشگاه پایدار مطرح نشدهاند و از آن جمله در عامل وظایف عبارتاند از :ارائه
آموزشهای حرفهای و شغلی به دانشگاه توسط سایر نهادها؛ پرداخت کمکهزینه یا در نظر تخفیف برای عضویت
در انجمنها؛ حفظ ارتباط دانشجویان بعد از اتمام تحصیل و حساسیت نسبت به آینده فارغالتحصیالن؛ توسعه مراکز
حمایت از کارآفرینان و بنگاههای کوچک و متوسط؛ ایجاد نهادهای فرهنگی؛ تبادل دانشجو با دانشگاهها در سطح
ملی و بینالمللی؛ توجه و ترویج فعالیتهای بشردوستانه؛ ارائه خدمات ویژه برای دانشجویان ممتاز ،مبتکر و
پژوهشگر؛ ارائه خدمات ویژه به دانشجویان جدیدالورود -در عامل فناوری عبارتاند از :درآمدزایی دانشگاه از منابع
مختلف داخلی و خارجی -در عامل نیروی انسانی عبارتاند از :آگاهی از راههای برقراری ارتباط و همکاری با
مؤسسات آموزشی و غیر آموزشی برای تولید و مبادله ایده؛ نقش پررنگ اساتید دانشگاه در مراکز و کمیتههای تحقیق
و توسعه بخش صنعت؛ و باور و اعتماد دولت و صنعت و دانشگاه به یکدیگر -و در عامل ساختار عبارتاند از:
انعطافپذیر ،مشارکت پذیر ،پیشنهاد پذیر.
 .4محیطزیست
این بخش شامل  5مؤلفه اصلی است و آنچه از مطالعه پیشینه و ادبیات مبحث دانشگاه پایدار بهدستآمده ،حاکی از
توجه بسیار زیاد دانشگاه پایدار بر حفظ محیطزیست ،مدیریت زیستمحیطی ،افزایش سواد زیستمحیطی و
گنجاندن آن در برنامههای درسی و مباحث آموزشی ،پروژهها و فعالیتهای پژوهشی ،و فعالیتهای اجتماعی است.
ازاینرو مؤلفههای این بُعد با سایر مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته در مورد دانشگاهی پایدار همسو بوده است
که عبارت هستند از :طراحی و معماری سبز و افزایش کمی و کیفی فضای سبز (راد و همکاران1379،؛ ملکینیا و
همکاران1373،؛ صادقی و همکاران1373،؛ الشویخات و ابوبکر2118،؛ گاناوان و همکاران2112،؛ رنر)2119،؛
اختالط کاربریها و استفاده چندمنظوره از فضا (راد و همکاران)1379 ،؛ تفکیک و بازیافت زباله (راد و
همکاران1379،؛ ملکینیا و همکاران1373،؛ صادقی و همکاران1373،؛ الشویخات و ابوبکر2118،؛ کول2119،؛
رنر2119،؛ والزکوئز و همکاران2119،؛ سایمر ،المر و رامل)2119،؛ بازیافت ضایعات آلی و کاغذهای باطله و تالش
در جهت کاهش ضایعات (راد و همکاران1379،؛ الشویخات و ابوبکر2118،؛ فرر-باالس و همکاران2118،؛
کول)2119،؛ استفاده از مواد غذایی ارگانیک (گاناوان و همکاران2112،؛ رنر2119،؛ راد و همکاران1379،؛ ملکینیا و
همکاران1373،؛ صادقی و همکاران.)1373،
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همکاران2112،؛ ملکینیا و همکاران1373،؛ راد و همکاران .)1379،هرچند که سایر مؤلفههای این عامل ،در سایر
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بهطورکلی ،دانشگاهی پایدار اشاره به نقشی دارد که مؤسسات آموزش عالی میتوانند از طریق اشاعه اصول و مفاهیم
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی (از طریق پژوهش) و کاربرد عملی اصول و مفاهیم توسعه پایدار در ساختار
فیزیکی وزندگی روزانه دانشگاه ایفا کنند .به نظر میرسد آنچه پژوهش حاضر را از سایر پژوهشهای انجامشده
مستثنی میکند این است که پژوهشهای انجامشده بر این باورند که دانشگاههای پایدار بهعنوان هدایتکنندگان
جامعه در دستیابی به توسعه پایدار هستند .درحالیکه پژوهش پیش رو ،بر این باور است که نظام آموزش عالی نقشی
محوری در فرآیند توسعه پایدار کشورها دارد و درواقع سرمایهگذاری اصولی در این بخش ،ایجاد امکانات و
تسهیالت برای نسلهای آینده و اقدام صحیح در جهت توسعه علمی کشور به شمار میرود .بنابراین ابتدا بایستی خود
دانشگاه به پایداری برسد تا بتواند موجبات رسیدن جامعه به توسعه پایدار را فراهم کند.
نقطه قابلتأمل که در اکثر تعاریف دانشگاه پایدار و مطالعات انجامشده در این حوزه موردتوجه قرار میگیرد ،این
است که در اکثر آنها نگرانیهای زیستمحیطی نسبت به سایر عوامل و مؤلفههای دانشگاه پایدار برجستهتر شده
است .درواقع بسیاری از آنها دانشگاه پایدار را دانشگاهی میپندارند که در برنامهها و دورههای آموزشی ،سواد
زیستمحیطی/اکولوژیکی را در میان دانشجویان نهادینه میکند و مدیریت بهینه مصرف منابع را مستقر میسازد .با
توجه به پیشینه نظریِ دانشگاه پایدار و پس از اجرای بخش کیفی پژوهش حاضر ،به تعریفی از دانشگاهی پایدار
دستیافته شد که تفاوت این پژوهش با سایر پژوهشهای انجامشده را بهتر مشخص میکند« :دانشگاه پایدار یک
مؤسسه آموزش عالی است که فلسفه آن مبتنی بر سه مأموریت اصلی دانشگاهها و فرآیند سیستمی بوده و با بهره-
گیری از نیروی انسانی کارآمد و فناوریهای نوین ،در ساختاری باز ،غیرمتمرکز ،منعطف و پیشنهاد پذیر با مشارکت
اعضای درون و برونسازمانی ،و با در نظر گرفتن حفظ محیطزیست ،اقدام به انجام وظایف هر یک از سه مأموریت
اصلی دانشگاه نموده و مقصد نهایی آن تحقق پایداری دانشگاه و توسعه آن برای نسلهای کنونی و آینده است».
نکته حائز اهمیت در خصوص الگوی مفهومی دانشگاهی پایدار در این پژوهش ،ماهیت سلسلهمراتبی آن میباشد؛
بهگونهای که ابتدا عوامل اصلی دانشگاه پایدار شناساییشده ،سپس برای هرکدام از آنها به تفکیک مؤلفههای سنجش
پذیر احصاء گردیده است .یکی دیگر از ویژگیهای الگوی مورداشاره ،سادگی و شفافیت آن میباشد که محققان و
خوانندگان را سردرگم نخواهد کرد بلکه بهگونهای ملموس برای متخصصان آموزش عالی مصادیق یک دانشگاه
پایدار را تشریح کرده است .همچنین از دیگر نکات برجسته الگوی مفهومی دانشگاهی پایدار در این پژوهش،
رویکرد سنجش وضعیت موجود نمونه موردبررسی با شناسایی دقیق ماهیت ،مبانی ،ابعاد ،عوامل و مؤلفههای دانشگاه
پایدار است .مؤلفههای شناساییشده در پژوهش حاضر ،از مطالعات و پژوهشهای انجامشده در این زمینه و
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همچنین با بهرهمندی از نظرات متخصصان این حوزه استخراجشدهاند و سپس ابزار سنجش وضع موجود نمونه
برای ارزیابی وضعیت پایداری دانشگاه ،بهخوبی خواهند توانست که روند حرکت یک دانشگاه در جهت تحقق
دانشگاهی پایدار را بهصورت شفاف و قابلدرک مورد ارزیابی قرار دهند.
با توجه به یافتههای بهدستآمده از پژوهش حاضر ،پیشنهادات زیر بر اساس ابعاد اصلی دانشگاهی پایدار به مدیران
و برنامهریزان دانشگاههای موردمطالعه و همچنین دستاندرکاران نظام آموزش عالی کشور جهت تحقق و توسعه
دانشگاه پایدار ارائه میگردد:


آموزش

 آشنا کردن دانشجویان با منابعی که به آنها در جهت شناسایی فرصتهای جدید و ایجاد توان پردازش ایدههای نو؛ برگزاری دورههای مشترک آموزشی کوتاهمدت و بلندمدت با سایر نهادهای داخلی و دانشگاههای خارج از کشور؛ ایجاد مهارت ،نگرش و انگیزش مناسب در اساتید و مدیران دانشگاه به کارآفرینی و آموزش کارآفرینی بهدانشجویان؛
 تدوین برنامه درسی مبتنی بر مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی بهوسیله تشکیل تیم برنامهریزی متشکل ازافراد آشنا و مسلط به مفاهیم مهارتهای فوقالذکر؛
 تقویت اعتمادبهنفس و پرورش احساس خودکفایی دانشجویان با استفاده از کاربردی کردن محتوای دروس؛ زمینهسازی و تشویق فعالیتهای تیمی و گروهی توسط دانشجویان در زمینه فعالیتهای اجتماعی مانند کمکهایحضوری یا غیرحضوری به زلزلهزدگان ،برگزاری کالسهای آموزشی رایگان برای کودکان کار ،برگزاری سمینار در
مورد بحران آب و طریقه مصرف صحیح و ...؛
 زمینهسازی و تشویق دانشجویان به یادگیری حداقل یک هنر دستی یا یک فن و حمایت از دانشجویان برای تولیدمحصوالت با استفاده از هنر بازیافت؛
 همکاری با دانشگاهها و مؤسسات برگزارکننده دورههای حرفهای فن بیان و همچنین برگزاری کالسهای آموزشیمدیریت احساسات توسط اساتید توانمند در این حوزه؛
 اشاعه فرهنگ مطالعه و بهکارگیری نتایج پژوهشهای انجامشده متناسب با محتوای درسی در جریان فرآیندتدریس.


پژوهش

 -ایجاد و تقویت بسترها و ظرفیتهای بالقوه برای مسائل علمی حلنشده ،نیازهای کشور و ایدههای نو در دانشگاه؛
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آماری با توجه به آنها طراحیشده است .لذا میتوان گفت که مدیران آموزش عالی در صورت استفاده از این ابزار
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 جهتدهی پایاننامهها در راستای رفع نیازهای بخشهای صنعت و خدمات و تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه؛ ایجاد تیمهای کارگروهی و نیز آنالیز و تجزیهوتحلیل کار سایر تیمها و توسعه توانایی کار گروهی در میاندانشجویان؛
 امکان دریافت یک پژوهش توسط چند دانشجو در یک تیم پژوهشی بهمنظور استفاده از ایدهها و نظرات مختلف؛ فروش نتایج پژوهشهای انجامشده به سازمانهای ذینفع؛ تأسیس بانکهای اطالعاتی جامع از موضوعات پژوهشی انجامشده و حمایت از تکامل پژوهشهای انجامشده؛ عقد تفاهمنامه بین دانشگاه و سازمانهای دولتی و خصوصی در استفاده از امکانات مادی و معنوی در انجامتحقیقات؛
 اخذ پروژههای پژوهشی سازمانها توسط اساتید جهت مدیریت پروژه و انجام پژوهش توسط دانشجویان منتخب.

خدمات اجتماعی

اصالح ساختار و تمرکززدایی باهدف چابکسازی ساختار و حذف ساختارهای زائد؛ تغییر رویکرد دانشگاه از الگوپذیری و بومیسازی الگوهای کسبوکار ،به الگوسازی متناسب باقابلیتها و توانایی-های کشور؛
 ایجاد مراکز حمایت از استارتآپهای دانشگاهی؛ همکاری مادی و معنوی دانشگاه در جهت ساخت فیلمهای مستند و کلیپهای آموزشی در مورد چالشهایموجود در عدم رعایت حقوق بشر ،حقوق زنان ،حقوق کودکان ،حقوق دانشجویان و ...؛
 تأسیس بانکهای اطالعاتی جامع از مشاغل موردنیاز در شهرهای مختلف و دسترسی آزاد به آن قبل از انتخابرشته تحصیلی توسط دانشجو؛
 سازماندهی سخنرانیهای باز و کمپینهایی در جهت ترویج فعالیتهای بشردوستانه؛ عقد قراردادهای همکاری متقابل با انجمنهای موجود در رشتههای تحصیلی مختلف بهمنظور اخذ تخفیفعضویت دانشجویان و اساتید آن دانشگاه؛
 شناسایی مکانهای مناسب جهت کارآموزی دانشجویان رشتههای تحصیلی مختلف.

محیطزیست

 استفاده از فاکتورهای طراحی و معماری سبز بهمنظور استفاده از انرژیهای پاک و تجدید پذیر و کاهش آلودگیهوا ،صدا و آب و گازهای گلخانهای؛
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 -توسعه طرحها و پژوهشهای راهبردی ،بنیادی و تقاضامحور با تکیهبر بهرهبرداری از نتایج آنها؛
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 ایجاد جادهای در محوطه دانشگاه برای پیادهروی دوستانه و دوچرخهسواری دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشگاه؛ افزایش سطح استفاده از فناوری اطالعات بهجای مصرف کاغذ در انجام کارهای روزانه و آموزش صرفهجویی دراستفاده از مواد مصرفی؛
 استفاده از فضای سبز دانشگاه برای تولید محصوالت خوراکی ارگانیک با توجه به اقلیم دانشگاه در جهتخوداشتغالی و درآمدزایی بهجای فضای سبز زینتی.
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 -تعبیه سطلهایی جهت تفکیک زبالههای خشک و تر در تمامی فضاهای دانشگاه (از ابتدا تا انتهای تحویل زباله)؛
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