طراحی الگوی آموزش عالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان
1

دکتر سیدابراهیم راد

 -1دکترای برنامه ریزی درسی ،مدرس پردیس علامه طباطبایی اردبیل ،دانشگاه فرهنگیان ،ایران


Ebrahimrad8@gmail.com
خلاصه
هدف این تحقیق طراحی الگویی مطلوب برای آموزش عالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان بوده ،طرح تحقیق کیفی و به روش نظریه
داده بنیاد انجام شده است .جمع آوری دادهها با روش همسوسازی منابع چندگانه مشتمل بر جمع آوری مبانی نظری ،اصول زیربنایی
مربوط به متغیر پژوهش ،تحقیقات انجام شده در این زمینه و پیمایش نظرات آگاهی دهندگان کلیدی ،انجام شده و به کمک
نرم افزار  Nvivo11فرایند چرخــهای تحلیل طی سه مرحله کدگذاری دادهها در نظریه زمینهای (کدگذاری باز ،محوری و
گزینشی) صورت گرفته تا ابعاد و مقولههای اصلی آموزش عالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان به دست آید این ابعاد و مقولهها شامل
نه بُعد و  82مقوله بوده که عبارتنداز :مدیریت زیست محیطی؛ آموزش و یادگیری پایدار؛ مشارکت ،همکاری و گفتمان ذینفعان؛
مدیریت و برنامه ریزی پایدار؛ پایداری اجتماعی؛پژوهش و نوآوری پایدار؛ ارزیابی و گزارشدهی پایدار؛ اداری و مالی پایدار و
پایداری فرهنگی .الگوی ارائه شده در این پژوهش متناسب با نظام آموزش عالی و دانشگاه فرهنگیان بوده و در آن علاوه بر توجه به
هر سه رکن پایداری (اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی) بعد فرهنگی نیز لحاظ شده است ،بنابر این پیشنهاد میشود تمام ابعاد
توسعه پایدار به طور یکسان و متعادل در دانشگاه فرهنگیان مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :آموزش عالی پایدار ،دانشگاه پایدار ،توسعه پایدار ،دانشگاه فرهنگیان پایدار

مقدمه
در سالهای اخیر ،سه رکن اساسی برای توسعه پایدار مطرح شده است :حفظ محیط زیست طبیعی ،حفظ ثبات اقتصادی و مشاهدهی
ملاحظات خاص اجتماعی .بر این اساس ،باید توجه نمود که توسعه پایدار مترادف با محیط زیست نیست .زیرا ارکان اکولوژیکی ،اقتصادی و
اجتماعی توسعه پایدار از اهمیت یکسان برخوردارند و نباید یک رکن را بر دیگر ارکان اولویت داد ،افزون براین ،توسعه پایدار فرایندی تحولی
است که به واسطه آن کیفیت زندگی مردم بهبود مییابد و یک نوع تعادل پویا بین ابعاد اجتماعی و اقتصادی با حفظ و صیانت از محیط زیست
طبیعی ایجاد می شود).(Lozano García, Kevany, & Huisingh, 2006

بعد از پیدایش اصطلاح توسعه پایدار در اسناد بین المللی در دهه  28میلادی ،به تدریج دیگر نهادهای جامعه (نهادهای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی) به تلفیق پارادایم جدید توسعه در اسناد راهبردی خود پرداختند ،و با ورود مفهوم توسعه پایدار در محیطهای
آموزش عالی اصطلاح آموزشعالی پایدار و دانشگاه پایدار مطرح شد .برای دستیابی به آرمانهای توسعه پایدار ،1نظام آموزشعالی باید به عنوان یک
نظام پیشرو و الگوی سازمانها و نهادهای دیگر در تلفیق پایداری در برنامهها و فعالیتهای روزمره خود پیشگام باشد(ملکی نیا ,بازرگان ,واعظی& ,

احمدیان.)1131 ,
مدارس پایدار بﭽهها را توانمند میسازند تا زندگی پایداری داشته باشند و به آنها مهارتها و رفتارهایی را میآموزد که آنها برای اینکه بﺨشی از راه حل
چالشهایی نظیر تغییر اقلیم باشند به آن نیاز دارند .با پایدار شدن مدارس ،در مصرف انرژی و آب و هزینه های مالی صرفهجویی میشود .به طور
همزمان پایداری به بهبود بهداشت ،رفاه عاطفی و جسمی دانش آموزان کمک می کند و کیفیت زندگی آنها را در آینده تﻀمینمینماید .مدارس
بﺨشی از جامعه هستند و پایداری آنها را قادر میسازد تا جامعه محلی را کمک نمایند مکانی سالمتر ،ایمنتر و سبزتر برای زندگی باشند .انتظار یک
جامعه پایدار بدون داشتن مدارس پایدار امری بعید است(مادول 8882، 8به نقل از کریمی و عنایتی .)8818 ,در چارچوب مدرسه پایدار سه عامل مهم
انسانی رهبران مدرسه ،معلمان و دانشآموزان میباشند .هر یک از این گروه ها در موفقیت شیوهها و اقدام های مدرسه سبز نقش دارند .نگرش رهبران
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مدرسه در آغاز یک برنامه جدید در راستای مدرسه سبز و پایدار  ،خیلی تعیینکننده است .معلمان ،کسانی هستند که نقش مهمی در انجام اقدامات
مدرسه سبز و پایدار با پیوند رهبران مدرسه و دانش آموزان با همدیگر ایفا میکنند .علاوه بر این ،دانشآموزان هسته اصلی چارچوب این مدرسهها
هستند .اگر دانشآموزان تمایلی به مشارکت نداشته باشند و آگاهی ضعیفی از حفاظت از محیط زیست داشته باشند ،رسیدن به مدرسه سبز و پایدار میسر
نﺨواهد بود).(Lozano García et al., 2006
دانشگاه فرهنگیان به دلیل تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به طور مستقیم (مدیران؛ معلمان و سایر منابع انسانی) و تربیت دانشآموزان مدارس
توسط این نیروی انسانی تربیت شده دانشگاه  ،به طور غیر مستقیم در راه اندازی موفق مدارس سبز و پایدار و ایجاد جامعه سبز و پایدار نقش ایفا میکند.
از آن جا که برنامه های راهبردی دانشگاه فرهنگیان منطبق بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میباشد و در این سند به ساحت های تربیت زیستی و
تربیت بدنی  ،تربیت اقتصادی و تربیت اجتماعی اشاره شده و سه رکن اصلی توسعه پایدار نیز پایداری زیست محیطی  ،اقتصادی و اجتماعی را شامل
می شود ،به همین خاطر دانشگاه فرهنگیان باید در تلفیق پایداری زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی در همه فعالیت های خود تلاش کند .بنابراین ،با
توجه به ضرورت شناسایی مؤلفه های دانشگاه پایدار متناسب با بافت نظام آموزشعالی کشور و نیز نبود چارچوبی جامع و نظاممند به منظور سازماندهی
و راهبری تلاشهای مربوط به آموزشعالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان ،در این پژوهش تلاش شده تا الگوی مطلوب برای تلفیق مولفه های توسعه
پایدار در دانشگاه فرهنگیان عرضه شود.
سوالهای پژوهش:
سوال کلی :مولفههای آموزشعالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان و الگوی مطلوب آن چیست؟
سوالهای فرعی:


مولفههای آموزشعالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان کداماند؟



سهم هر یک از مولفه های آموزشعالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان به چه میزان است؟



الگوی مطلوب آموزش عالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان کدام است و اعتبار آن چگونه است؟
به اعتقاد پرمن ( )1128توسعه پایدار ،توسعهای است که به موجب آن هر نسلی ،آب ،هوا و منابع زمین را حفظکند و آن گونه است که فرایند

توسعه که در آن مصرف منابع طبیعی و زیست محیطی نسل کنونی ،سبب کاهش امکان مصرف این منابع توسـط نسـلهـای آینـده نشـود .دراین نگاه،
مفهوم فلسفی توسعه پایدار ،مبتنی بر فلسفه عدالت بین نسـلی در اسـتفاده از محیط زیست است .این فلسفه محور توسـعه پایدار اسـت کـه مـا محـیط
زیسـت را از نسلهای آینده به عاریت گرفتهایم و باید همان ظرفیت محیط زیسـت موجـود را از طریـق لحاظ کردن در برنامه ریزیهای توسعه به
آیندگان تحویل دهیم .برنامه ریـزی فعالیـتهـا و عملیات اقتصادی باید به گونهای باشد که خدشه ای در این امانت داری ایجاد نکند (فراهانیفرد,
 .)8818به گفته جاناستون )8882( 1اگر چه تاکنون مدلی جهانشمول و کاربردی برای پایداری و توسعه پایدار به وجود نیامده ،اما با در نظر گرفتن چشم
اندازی وسیعتر ،حتی می توان گفت که توسعه پایدار  ،فرایندی است که دارای ابعادی بیش از شاخص های مرسوم اقتصادی  ،اجتماعی ،زیست محیطی
و سیاسی است؛ قیلدر ( )8882این ابعاد را  :فراهم آوری مشاغلی با درآمد مناسب و بهبود دهنده توزیع درآمد ،کاهش نابرابری اجتماعی ،ارتقای سطح
بینش و توانمندیهای سیاسی شهروندان ،افزایش کیفیت خدمات بهداشتی ،کاهش مصرف مواد مﺨدر و غیره معرفی میکند( .روشن و دیگران .)1131,
با توجه مطالب مطرح شده ،مفهوم آموزش عالی پایدار به طور عام و دانشگاه پایدار به طور خاص برگرفته از پاردایم توسعه پایدار و نقشی است که در
این پارادایم برای این نهادها تع ریف و تعیین شده لذا این مطالب پیش مقدمه ای بود برای ورود به موضوع های اصلی یعنی آموزش عالی پایدار و
دانشگاه پایدار.آموزش عالی می تواند نقش رهبری در آماده کردن دانشجویان و فراهم کردن اطلاعات و دانش برای حرکت به سوی یک آینده پایدار
داشته باشد .آینده ای که:
 همه انسان های حال و آینده ،سالم باشند و نیازهای اساسی شان را مرتفع کند. همه انسان ها ،دسترسی منصفانه به منابع زمین و به یک کیفیت زندگی مطلوب داشته باشند. متﺨصصان و مهندسان آینده ،فناوری و فعالیت های حرفه ای خود را به گونه ای طراحی نمایند که درجهت حفظ و پایداری محیط طبیعی ،افزایشسلامت انسان و بهبود کیفیت زندگی آن ها ،و نه در جهت تﺨریب و کاهش این موارد باشد.
 متﺨصصان ،ارتباط خودشان را با جهان طبیعی و انسان های دیگر درک کنند. با الهام از مدل های زیستی ،فناوری طراحی و با انرژی منابع تجدید شونده عملیاتی شوند. -مفهوم ضایعات این گونه است که ضایعات ،ماده خام یا ماده غذایی برای گونه ها یا فعالیت های دیگر است و یا به درون چرخه طبیعت باز می گردد.
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 مدیریت فعالیت های انسانی به شیوه ای صورت گیرد که تنوع زیستی را حفظ و افزایش دهد و پیﭽیدگی اکوسیستم ها را حفظ کند. همه نسل های حال و آینده ،فرصتی برای تشﺨیص پتانسیل های فردی ،اجتماعی و انسانی شان داشته باشند)(Cortese, 1997انجمن رهبران دانشگاهی برای آینده پایدار ( ،) 8883بیان داشته است که تلفیق پایداری در آموزش عالی میتواند در چندین بعد صورت گیرد
که شامل مأموریت و چشم انداز ،برنامه درسی ،پژوهش ،خدمات اجتماعی ،فعالیت های روزمره ،توسعه حرفه ای کارکنان و اعﻀاء هیأت علمی و
فرصت های فراغت دانشجویان ،می باشد .همﭽنین ،برخی از محققان نیز این ابعاد را کلی تر در نظر گرفته و آن ها را شامل آموزش ،پژوهش ،عملیات
روزمره ،خدمات اجتماعی و مأموریت ،عنوان نموده ند(ار )8888 ،1و (کوهن .)8882 ،8آموزشعالی ،به عنوان پاسﺨی برای چالشهای مطرح شده تلقی
میشود .آموزش عالی باید جامعه را به سوی تولید دانش و مهارت جهانی برای مواجهه با مسایل مرتبط با امنیت غذایی ،تغییرات آبوهوایی ،مدیریت
آب ،انرژی تجدید پذیر ،تنوع زیستی ،بهداشت ،نابرابری اجتماعی و غیره ،سوق دهد که به تغییر جهتی در فرآیندهای یادگیری نیاز دارد .برای رسیدن به
این هدف به یک فرهنگ جدید یادگیری نیاز است که به سوی توانمندسازی و خودسازماندهی حرکت کند (فهام و رضوانفر.)1132 ,
دانشگاه پایدار یک مؤسسه آموزش عالی است که به مثابه یک سیستم یا یک زیرسیستم در سطح منطقهای یا جهانی فعالیت میکند ،در استفاده
از منابع سازمانی به منظور انجام دادن کارکردهای آموزشی ،پژوهشی و ارائه خدمات تﺨصصی به جامعه ،حداقل سازی آثار منفی زیست محیطی،
اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و در کمک به جامعه برای گذار به سبک زندگی پایدار پیشگام است
). (Richardson & Kachler, 2012
راد ,فقیهی ,ناطقی & ,معینی کیا( )1131با مطالعه  11مقاله داخلی مربوط به دانشگاه پایدار به روش سنتز پژوهی (فراترکیب) 881 ،مورد از
شاخص های پایداری دانشگاه ها را در  81مولفه و  2بعد سازماندهی مشﺨص کردهاند .نتایج تحقیق آنها نشان داده که :از میان  2بعد مطرح شده در
خصوص ابعاد آموزش عالی پایدار ،نظام مدیریت زیست محیطی پردیس مهمت رین و نظام اداری ،مالی پایدار کم اهمیت ترین بعد در چارچوب ترکیبی
استحراج شده آموزش عالی پایدار قرار دارند .پس از نظام مدیریت زیست محیطی پردیس ،به ترتیب آموزش پایدار ،مشارکت کنندگان ،نظام مدیریتی
پایدار ،نظام سرمایه اجتماعی ،نظام پژوهش پایدار ،نظام نظارت ،ا رزیابی و گزارش دهی و در آخر بعد نظام اداری و مالی قرار دارد .یافته های تحقیق
گویای آن است که در پژوهشهای صورت گرفته در ایران به بعد زیست محیطی توسعه پایدار بیشتر از بعد اجتماعی و اقتصادی توجه شده است.
ملکی نیا و همکاران( )1131در پژوهشی با هدف شناسایی الگوی مفهومی دانشگاه پایدار و مشﺨص کردن اجزاء الگوی ارزیابی دانشگاه پایدار
هفت سوال پژوهشی مطرح کرده و با استفاده از روش پژوهش آمیﺨته به شیوه اکتشافی به آنها پاسخ داده است .نتایج پژوهش وی نشان دهنده این است
که دانشگاه پایدار دارای شش عامل اصلی« ،آموزش پایدار ،پژوهش پایدار ،حکمرانی با رویکرد پایداری ،سیستم مدیریت زیست محیطی (، )EMS
تأمین مالی پایدار و ارائه خدمات تﺨصصی توسعه پایدار به جامعه » است که می توان آن را با  12ملاک و  21نشانگر مورد ارزیابی قرار داد.
صادقی ( )1138در پژوهشی کاربردی با عنوان «ارائه الگویی برای دانشگاه پایدار در دانشگاه آزاد اسلامی » با روش توصیفی -تحلیلی ،ابتدا
با مطالعه پیشینه بین المللی و ملی در این زمینه و نیز برنامه پنج ساله و سند چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامی تعدادی مولفه استﺨراج کرده و از میان این
مولفه ها 12 ،مؤلفۀ اصلی را به روش دلفی از طریق مصاحبه و مکاتبه با  18نفر از اعﻀای هیئت علمی دانشگاهها و نیز اعﻀای هیئت علمی مؤسسۀ
پژوهش و برنامه ریزی آموز ش عالی برای «دانشگاه پایدار» شناسایی کرده است که عبارت اند از  .1 :دیدگاه آرمانی ،مأموریتها و سیاستهای پایداری
در دانشگاه؛  .8ساختار و تشکیلات و مشارکت گروههای ذینفع در خصوص پایداری در دانشگاه؛  .1آموزش برای تحقق پایداری؛  .2پژوهش برای
تحقق پایداری؛  .1مدیریت منابع؛  .1مواد غذایی و بازیافت؛  .2عمران و ساخ تو ساز سبز؛  .2زندگی و مشارکت دانشجویی؛  .3حمل و نقل؛ . 18
استانداردها؛  . 11نظامهای اطلاعات مدیریت توسعه پایدار در دانشگاه؛  .18آزادی علمی ،انتﺨاب و ارتقای شایسته؛  .11حقوق و مسئولیتهای روشن؛ .12
پاسﺨگویی .او در نتیجه گیری خود اذعان می کند که هیچ یک از مولفه ها دارای ارزش یا برتری خاصی نسبت به دیگری نیستند بلکه مجموعهای مولفه
ها هستند که دانشگاه پایدار را تشکیل می دهند.
تعدادی از پژوهشگران در پژوهشی به جستجوی یک نظام آموزش عالی پایدار کشاورزی پرداختهاند ،نتایج تحقیق آن ها نشان داد که نظام
آموزش عالی کشاورزی برای پایدار بودن نیازمند مهیا بودن یک سری عوامل ،ویژگیها و شرایطی است که مهم ترین این عوامل در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی عبارتنداز :عوامل مالی و اعتباری ،اشتغالزایی و کارآفرینی ،بهرهوری کشاورزی ،مسایل اجتماعی ،فرهنگ سازی،
آگاه سازی زیست محیطی .همﭽنین یک نظام آموزش عالی پایدار کشاورزی می بایست چهار رکن اصل ی یعنی آموزش ،پژوهش ،مدیریت و برنامه-
ریزی و مرکز پایداری را در شرایطی ایجاد نماید که این ارکان علاوه بر این که با یکدیگر در ارتباط دو طرفه باشند با شرایط محیط و جامعه نیز در
ارتباط دو طرفه بوده تا بتوانند برنامه های خود را مطابق شرایط و نیازهای واقعی جامعه سازگار نمایند(موحدی ,شبانی & ,فتحی.)1131 ,
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آررویو )8812( 1در پژوهش خود با عنوان « یک طبقه بندی جدید برای بررسی چند نقش از ارزیابی پایداری دانشگاه در تغییر سازمانی » به
نقش مؤسسات آموزش عالی در انتقال به جامع پایدار و نقش مدیریت منابع انسانی و کنترل مدیریت زیست محیطی در این روند تغییر اشاره کرده است.
وی با تمرکز بر فرآیندهای میکرو  /داخلی در دو دانشگاه ،به بررسی نقش چند بعدی ارزیابی پایداری پردیس در تغییر سازمانی و شناسایی عوامل تغییر
در بهبود سیستم کنترل مدیریت زیست محیطی پرداخته است ).(Arroyo, 2017
ابوبکر ،الشهری و احمد ( )8811در پژوهشی به بررسی ارزیابی دانشجویان از پایداری پردیس در دانشگاه دمام ،عربستان سعودی  ،پرداخته اند،
به نظر آنها موسسات آموزش عالی از عوامل اصلی در دستیابی به پایداری محیط زیست هم در داخل محیط های دانشگاهی و هم خارج از آن در
جوامع بزرگ هستند .با این حال ،دستیابی به پایداری دانشگاه بدون دخالت دانشجویان به عنوان یکی از سهامداران عمده دانشگاه ممکن نیست .آنها در
مطالعه خود به بررسی ارزیابی دانشجویان از اجزای پایداری دانشگاه :برنامه درسی و پژوهشی؛ عملیات محوطه دانشگاه و مشارکت اجتماعی پرداخته اند
(.)Abubakar, Al-Shihri, & Ahmed, 2016
دیوس ،باتیستل و سیلوا ( )8811در پژوهش خود با عنوان «بینش پایداری از بیانیه های مأموریت دانشگاه های پیشرو برزیل» با بررسی بیانیه های
مأموریت  18دانشگاه پیشرو برزیل از نظر مدل پایداری الشویﺨات و ابوبکر که شامل  :سیستم مدیریت زیست محیطی ،مشارکت عمومی و مسئولیت
اجتماعی و پایداری آموزش و پژوهش می شد .به نظر آن ها دانشگاه های اندکی در بیانه های مأموریت خود به جنبه های پایداری پرداخته اند  ،فقط
 18درصد از دانشگاه ها نمره  1از  3را به دست آورده بودند(.)Deus, Battistelle, & Silva, 2016
لوزانو و همکاران( )8811در پژوهشی با عنوان «بررسی تعهد و اجرای توسعه پایدار در آموزش عالی :نتایج حاصل از یک بررسی در سراسر
جهان» با بررسی  18عنوان مقاله علمی پژوهشی بین المللی در زمینه تلفیق توسعه پایدار در آموزش عالی ،هشت طبقه بندی را برای تعهد و اجرای
پایداری در دانشگاه ها معرفی کرده اند ،این هشت قسمت شامل :پس زمینه؛ چارچوب نهادی؛ عملیات محوطه دانشگاه .آموزش؛ پژوهش؛ توسعه و
همکاری؛ تجربه در دانشگاه ؛ و ارزیابی و گزارش دهی است)(Lozano et al., 2015
با بررسی مبانی نظری و پژوهش های دا خل و خارج کشور که در زمینه دانشگاه پایدار و ارزیابی پایداری در مؤسسات آموزش عالی انجام شده
است میتوان پی برد که ابعاد و مولفههای اصلی «دانشگاه پایدار» از نظر کمی و کیفی متفاوت است و هر یک از پژوهشگران به ملاک های متفاوتی
اشاره داشتهاند .یکی از مهمترین انتقاداتی که بر بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه دانشگاه پایدار و الگوهای ارزیابی پایداری دانشگاه ها متصور
است ،این است که در اکثر آن ها پایداری زیست محیطی نسبت به سایر عوامل و ملاک های دانشگاه پایدار پررنگتر دیده شده است .اما باید توجه
داشت که :دانشگ اه پایدار برگرفته از مفهوم توسعه پایدار است که بر اهمیت برابر و توازن پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی توسعه تأکید
دارد .بنابراین می توان گفت که دانشگاه پایدار باید مفاهیم و اصول توسعه پایدار را به طور متوازن ،هماهنگ و به هم پیوسته تلفیق و یکپارچه سازد.
روش
این پژوهش بر اساس هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر روش گردآوری و تحلیل دادهها روش تحقیق کیفی است .در این
پژوهش ،براساس روش نظریه زمینهای ،دادهها گردآوری ،کدگذاری و مقوله بندی شده و الگوی پیشنهادی دانشگاه فرهنگیان پایدار طراحی گردید.
جامعهی آماری بﺨش کیفی برای مصاحبه ،گروههای خبرگان علمی( صاحبنظران برجسته حوزهی آموزش عالی کشور و مدیران ارشد دانشگاه
فرهنگیان (معاونان یا مدیران کل سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان) بودند .برای انجام مصاحبه از روش نمونهگیری هدفمند و با رعایت قاعده اشــباع
نظری 8استفاده شد ،بنابراین در کل از  18نفر مصاحبه صورت گرفت .برای گردآوری داده ها از روش همسوسازی ،شامل مصاحبههای اکتشافی
نیمهساختارمند ،بررسی متون علمی ،کتب ،مجلات ،رسالههای پژوهشی ،تجارب ملی و بیناللملی استفاده شده است .برای تحلیل داده ها از نرم افزار
 NVIVo11استفاده شد برای اعتبارپذیری الگوی بدست آمده اقدامات زیر انجام شد:
)1تحلیل و بازبینی مقوله های بدست آمده توسط صاحب نظران و اساتید گروه نمونه

1

 )8روش بازخورد مشارکتکننده که مبتنی است برارائه تفسیرها و تحلیلهای محقق به مشارکتکنندگان در حین انجام مصاحبه ،برای اصلاح
و ویرایش مواردی که توسط محقق بد فهم شدهاند ،استفاده شد.
 )1تطابق همگونی یافته ها 2که در آن پژوهشگر از مشارکت محقق دیگری برای کدگذاری و بازبینی مقوله ها استفاده نمود.
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یافتهها
در شکل  )1جمع بندی نهایی اطلاعات مولفهها  ،مقوله های فرعی (مولفهها) و اصلی (ابعاد) آورده شده است.

شکل  1نمایی از ابعاد و مقوله های دانشگاه فرهنگیان پایدار در نرم افزار Nvivo
نقشههای درختی در نرم افزار  Nvivoابزار مناسبی برای نمایش اجزای پروژه هستند و از آن ها می توان برای مقایسه بین نودها ،منابع یا
مقادیر ویژِگیها بهره گرفت(رضایت & بهشتی .)1132 ,شکل 8نقشه درختی ،سهم هر یک از ابعاد و مقولهها را در دانشگاه فرهنگیان پایدار نشان
میدهد .مساحت هر مقوله و بعد میزان فراوانی کدها و ارجاع ها را نشان میدهد.

5

شکل  8نقشه درختی سهم ابعاد و مولفهها در دانشگاه فرهنگیان پایدار

طبق نقشه درختی شکل ، 8به ترتیب بعد مدیریت زیستی ،بعد مدیریت و برنامه ریزی پایدار ،بعد آموزش و یادگیری پایدار ،بعد مشارکت،
همکاری و توسعه ذینفعان ،بعد پایداری اجتماعی ،بعد پژوهش و نوآوری پایدار ،بعد پایداری فرهنگی ،بعد ارزیابی و گزارش دهی و بعد اداری و مالی
پایدار ،از بیشترین به کمترین سهم را در کدهای ارجاع داده شده در الگوی دانشگاه فرهنگیان پایدار را داشته اند.
بر اساس پاسخهای خبرگان و متﺨصصان در مرحله ی کیفی علاوه بر استﺨراج ابعاد و مؤلفه ها الگوی پارادایمی دانشگاه فرهنگیان پایدار
ترسیم شده است .شکل 1الگوی پارادایمی آموزش عالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان را نشان میدهد.
شرایط علی
مدیریت و برنامه ریزی پایدار

پدیده
آموزش عالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان
شرایط زمینهای

شرایط مداخله گر
اداری و مالی

تعاملات و فرایندها

ارزیابی و گزارش دهی

آموزش و یادگیری پایدار
پژوهش و نوآوری پایدار
مدیریت زیست محیطی پایدار

پیامدها
پایداری فرهنگی
پایداری اجتماعی
پایداری زیست محیطی
پایداری اقتصادی
شکل  1ا لگوی پارادایمی آموزش عالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان
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مشارکت (درون سازمانی)
توسعه و همکاری (برون سازمانی)
گفتمان  ،ارتباطات

نتیجهگیری
یافته های تحقیق نشان داد که؛ آموزش عالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان دارای نه بعد «مدیریت زیست محیطی؛ آموزش و یادگیری پایدار؛ مشارکت ،
همکاری و گفتمان ذینفعان؛ مدیریت و برنامه ریزی پایدار؛ پایداری اجتماعی؛ پژوهش و نوآوری پایدار ،ارزیابی و گزارش دهی پایدار ،اداری و مالی
پایدار ؛ پایداری فرهنگی» و  82مقوله میباشد .که بعد مدیریت زیست محیطی دارای شش مقولهی (طراحی و ساخت پردیس دانشگاه؛ سیستم حمل و
نقل پاک؛ مواد غذایی و سلف غذاخوری؛ مدیریت تدارکات و خرید امکانات؛ مدیریت آب ،هوا  ،زمین و انرژی؛ بازیافت زباله و ضایعات)؛ بعد
آموزش و یادگیری پایدار دارای سه مقولهی (آموزش رسمی ،آموزش غیر رسمی و یادگیری)؛ بعد مشارکت  ،همکاری و گفتمان ذینفعان دارای سه
مقولهی (مشارکت درون سازمانی؛ توسعه و همکاری برون سازمانی؛ گفتمان و ارتباطات) ؛ بعد مدیریت و برنامه ریزی پایدار دارای دو مقولهی
(حاکمیت و مدیریت؛ برنامه راهبردی)؛ بعد پایداری اجتماعی دارای چهار مقولهی (اعتماد و انسجام اجتماعی؛ تولید و توسعه سرمایه اجتماعی؛ رفاه و
کیفیت زندگی؛ توسعه شبکه اجتماعی) بعد پژوهش و نوآوری پایدار دارای دو مقولهی (طراحی و اجرا؛ حمایت مالی و معنوی) بعد ارزیابی و گزارش
دهی پایدار دارای دو مقولهی (نظارت و ارزیابی؛ گزارش دهی و پاسخ گویی) بعد اداری و مالی پایدار دارای دو مقولهی (اداری و مالی) و بعد پایداری
فرهنگی دارای چهار مقولهی (ترویج ارزش های فرهنگی؛ توسعه سرمایه فرهنگی؛ حفاظت و حمایت؛ فعالیت فرهنگی) است .مقایسه نتایج حاصل از
این پژوهش با نتایج سایر پژوهشها نشان داد تقریباً در همه الگوهای ارائه شده برای آموزش عالی پایدار ،برخی از مقولههای مزبور به عنوان یکی از
مهمترین مقولهها مطرح شده است.
در این پژوهش ،سعی شد تا با بهره گیری از تجارب بین المللی و ملی ،الگوی مناسبی با شرایط نظام آموزش عالی کشور و به ویژه دانشگاه فرهنگیان،
ارائه گردد .به زعم والازگوئز «پایداری معانی مﺨتلفی برای افراد مﺨتلف دارد ،بنابراین هر دانشگاه باید تعریف خود را از مفهوم دانشگاه پایدار داشته
باشد» .در این پژوهش ،برای این منظور طراحی مؤلفه های آموزش عالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان با ابعاد نه گانه ی دانشگاه پایدار که از چهار منبع
اصلی مورد تحقیق جمع آوری و توسط صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفته است به طور خلاصه ،این الگو دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که
میتوان آن را به عنوان یک الگوی کامل برای آموزش عالی پایدار در نظام آموزش عالی ایران عرضه نمود :اول اینکه برای تدوین این الگو اسناد و
مبانی نظری دانشگاه های پایدار در سطح جهان مورد بررسی قرار گرفته است .همﭽنین ،از فنونی مانند یادداشت برداری  ،مصاحبه و مشاهده استفاده شده
دوم اینکه از نظرات و دیدگاههای صاحب نظران و متﺨصصانی که در این زمینه تحقیق کردهاند و دارای آثار علمی بوده¬اند و یا تجربه حرفه¬ای
مستقیم و یا غیر مستقیم در زمینهی آموزش عالی پایدار بودهاند ،استفاده شده است .استفاده از دیدگاه این صاحبنظران باعث شده است که الگوی ارائه
شده تا حد ممکن متناسب با بافت آموزش عالی کشور و دانشگاه فرهنگیان باشد.
سوم اینکه ،ابعاد و مؤلفههایی در پزوهش حاضر شناسایی و ارائه شده است که در هیچ یک از الگوهای پیشین آموزش عالی پایدار ارائه نشده بود .با
توجه به اینکه ،آموزشعالی کشورمان در دههی اخیر تحولات عظیمی را پشت سر گذاشته است ،عوامل کشف شده در این پژوهش را میوان جزء
کارکردهای اصلی دانشگاه ها به شمار آورد .چهارم اینکه :در الگوی ارائه شده در این پژوهش علاوه بر توجه به هر سه رکن پایداری شامل بعد
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی  ،برای اولین بار بعد فرهنگی نیز مورد تأکید قرار گرفته است ،این در حالی است که در الگوهای داخلی و خارجی
به این بعد پرداخته نشده بود .همﭽنین با ارائه یک بعد با عنوان پایداری اجتماعی این بعد نیز نسبت به الگوهای دیگر پر رنگتر نشان دادده شده است.
پنجم اینکه :الگوی ارائه شده دارای انعطاف پذیری است .بنابر آنﭽه از ادبیات پژوهش بر می آید هر مؤسسه باید براساس نیاز و شرایط خاص خود بتواند
الگویی از دانشگاه پایدار را ترسیم نماید .الگوی ارائه شده واجد این ویژگی است و به دانشگاه هایی که بﺨواهند در بحث دانشگاه پایدار مشارکت
نمایند این امکان را می دهد که در هر سطحی به سوی دانشگاه پایدار حرکت کنند .در این زمینه از ارائه قالبی که از توان دانشگاه خارج باشد نیز
اجتناب شده است .از سویی می توان گفت این الگو امکان آن را به مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها میدهد تا آرمان ها ،مأموریت ها ،سیاست ها و
روش های خود را در زمینه ی پایداری عملی نمایند و براساس توانایی ها و قابلیت های خود به شاخص سازی مولفه های مطرح شده در زمینه آموزشی،
پژوهشی ،عملیاتی  ،فرهنگی و اجتماعی اقدام نماید .البته ،ضرورت دارد تمام ابعاد و مولفه ها به طور یکسان و متعادل مورد توجه قرار گیرد و از نگاه
جزیرهای و برجسته ساختن برخی ابعاد و نادیده انگاشتن برخی دیگر ،به جد پرهیز شود .آنﭽه قابل ذکر است این نکته است که در این پژوهش هیچ یک
از ابعاد و مؤلفه ها دارای ارزش با برتری خاص نسبت به دیگری نیستند .
با توجه به یافته های به دست آمده از این تحقیق پیشنهادهای کاربردی براساس هر یک از ابعاد به دست آمده و به دست اندرکاران نظام آموزش عالی
کشور به طور عام و دانشگاه فرهنگیان به طور خاص برای تحقق دانشگاه پایدار ارائه شده است.
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ABSTRACT
Nowadays integration of sustainability indicators in strategic plans of universities seems more
than necessary in social responsiveness to the needs of the society and in achieving the
country's sustainable development. The purpose of this study was to identify the components of
sustainable higher education at the farhangian University and to provide a model for this
university. The purpose of this research is to develop a desirable model for sustainable higher
education at the farhangian University, a qualitative research project, and the methodology of
the data theory of the foundation. Data collection is carried out using multiple sources
matching method, including the collection of theoretical foundations, the underlying principles
related to the research variable, the research carried out in this field, and the survey of the key
informers' views. Using the software Nvivo11, the process of analysis cycle In three stages,
data coding has been done in the field theory (open, pivotal, and selective coding) to reach the
main dimensions and categories of continuing education at the farhangian University. These
dimensions and categories include nine dimensions and 28 categories Which includes:
Environmental management; Sustainable education and learning; Participation, stakeholder
dialogue and dialogue; Management and innovation. Sustainable formulating plans; social
sustainability, sustainable research and innovation, assessment and reporting, administrative
and financial sustainability and cultural sustainability. The model presented in this study is in
accordance with the higher education system and university of cultural sciences, in addition to
considering the three pillars of sustainability (economic, social and environmental), cultural
dimension has also been taken into account, since it is presented in internal models For the
sustainable university, the social, cultural and economic dimension of sustainable development
has been neglected in relation to the environmental dimension. The need for more attention to
social domains, research, monitoring and evaluation, and administrative and financial
sustainability of universities, along with Consideration is given to the environmental
management of academic space, sustainable education, collaborators and sustainable
management. The design of a comprehensive and general model of university sustainability by
each of the major universities of the country is proposed in accordance with the Iranian Islamic
culture and is tailored to their abilities and missions.
Keywords: Sustainable Higher Education, Sustainable University, Sustainable Development,
Sustainable farhangian University
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