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Abstract 
The contribution that higher education plays in institutionalizing the dimensions 
of sustainable development and as a sustainable university in people's lives is 
essential. The main purpose of this study is to present a paradigm model of 
sustainable higher education development in Government universities of 
Mazandaran province as sustainability management. The research method is 
qualitative and Data Foundation Theory (Grounded Theory). A purposive sample 
consisting of 10 faculty members and experts in the field of higher education was 
selected as a research sample. Research data were collected through semi-
structured interviews and analyzed using Strauss and Corbin coding method. 
Findings indicate that the 6 components of sustainable education, sustainable 
research, sustainable community-based services, sustainable environment, 
sustainable management and sustainable economy are considered as the main 
components of higher education as a sustainable organization. Also, in the field 
of causal factors 4 components of social change, change in development 
paradigm, change in value systems and environmental crises, in the field of 
underlying factors 3 components of internal cohesion and dynamism, stakeholder 
participation and systemic management, in the field of intervening factors 3 
political intervening factors. Economic, administrative and legal, in the field of 
effective strategies, three strategies of education and research, public 
participation and university management system were identified as factors and 
strategies for the development of sustainable higher education in public 
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paradigm model, public 
universities 

universities in Mazandaran province. It is social, economic and environmental 
development. 

Extended Abstract 
1. Introduction 
In recent years, sustainable development 
and its related matters have become one 
of the main concerns of decision makers, 
researchers and planners. In the global 
arena, in the form of various declarations, 
countries want higher education to take a 
step towards the comprehensive growth 
and development as a sublime model by 
reviewing their activities and programs. 
That is why universities around the world 
today are changing their mission, vision 
and teaching methods to better address 
the growing concerns and crises of social 
and environmental issues and respond to 
the growing public demand for a 
sustainable society (Shahbudin, et al., 
2011). In this regard, the universities are 
expected to interact dynamically with the 
community and pursue activities that 
benefit the community (Niedlich et al., 
2020). The universities have the potential 
to be leaders in all areas of research, 
education, learning, sustainability and 
social activities (Wolff & Ehrstrom, 2020). 
While the need for sustainable 
development has been explicitly 
addressed as a vital component for the 
future, the study of sustainability in higher 
education is emerging as a new field. It 
should be said that a sustainable university 
is different from other types of universities 
and has its own mechanisms, strategies 
and structure. A sustainable university is 
the foundation of sustainable 
development in terms of organization, 
educational operations and research 
activities, human capital, etc. In fact, a 
sustainable university operates as a 
system or subsystem using organizational 

resources to perform educational, 
research and specialized services to the 
community, minimizing its negative 
environmental, economic, social and 
health effects (Malekinia et al., 2014). 
According to the information published by 
the Higher Education Research and 
Planning Institute, the number of students 
in Mazandaran Province is about 5% of the 
total number of the students in the 
country. It seems that the issues and 
bottlenecks discussed in the country's 
higher education, such as financial 
bottlenecks, environmental issues, 
curricula that do not meet the problems 
and needs of the society and the labor 
market, also apply to the universities in 
Mazandaran Province. Such issues require 
sustainable higher education in 
Mazandaran Province. Considering the 
lack of a comprehensive model for 
organizing and leading efforts related to 
sustainable higher education in 
Mazandaran Province and also the need to 
move towards sustainable development 
and identify strategies for developing 
sustainable higher education in line with 
the context of the higher education 
system in Mazandaran Province, this study 
tries to provide a model for the 
development of sustainable higher 
education in public universities in 
Mazandaran Province based on the 
grounded theory to take a step towards 
the development of sustainability 
literature in organizations in general and 
universities in particular. 

 

2. Research Methodology 
Regarding the purpose of this research, 
considering that the present study seeks 
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to identify the components of sustainable 
higher education development in public 
universities of Mazandaran Province and 
present a paradigm model, it is classified in 
the field of applied research, and in terms 
of data collection, it is a qualitative 
research that uses the grounded theory. 
The present study population consisted of 
specialists and experts in the field of 
sustainable higher education who had 
potentially the most information about the 
development of sustainable higher 
education. Data collection tools were 
semi-structured interviews with experts 
that continued to the level of theoretical 
saturation. The validity and reliability in 
the present study were evaluated based on 
the criteria of credibility, members’ 
(interviewees) views, and transferability. 

3. Research Findings 
Findings indicate that the 6 components of 
sustainable education, sustainable 
research, sustainable community-based 
services, sustainable environment, 
sustainable management, and sustainable 
economy are considered as the main 
components of higher education as a 
sustainable organization. Also, in the field 
of causal factors, 4 components of social 
change, change in development paradigm, 
change in value systems and 
environmental crises were found to be 
effective. In the field of underlying factors, 
3 components of internal cohesion and 
dynamism, stakeholder participation, and 
systemic management were obtained. In 
the field of intervening factors, political, 
economic, as well as administrative and 
legal components were found to be 
influencing. Moreover, in the field of 
effective strategies, three strategies of 
education and research, public 
participation, and university management 
system were identified as factors and 
strategies for the social, economic, and 

environmental development of sustainable 
higher education in public universities in 
Mazandaran Province. 

4. Conclusion 
The findings from the semi-structured 
interviews with experts showed that, first, 
a higher education institution promotes 
sustainable development when it has a 
sustainable education system by defining 
courses with the theme of sustainable 
development and providing equal 
educational opportunities for all 
stakeholders to train skilled workers and 
develop critical thinking, strategic 
thinking, problem solving approach and 
environmental literacy in students by 
using participatory teaching methods and 
equally emphasizing all fields of study. 

Second, the research system should be 
sustainable in such a way that by 
establishing research centers, allocating 
sufficient funds for research, publishing 
specialized journals in the field of 
sustainable development, carrying out 
projects related to real life issues, and 
based on global developments, it can take 
steps towards the development of 
sustainable research by holding seminars 
and scientific conferences in the field of 
sustainability.  

Third, the higher education should 
make efforts to prevent injustice and 
degrading of the quality of life, prevent the 
fall of human and economic values, make 
comprehensive progress, have concern for 
specialized university services for society, 
valuing science and knowledge, promoting 
the academic perspective and professions, 
minimize the negative environmental, 
economic, social and health impacts, and 
have concern over the students as 
responsible citizens to provide sustainable 
community-based services.  
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Fourth, by taking measures such as 
environmental protection and green 
management, becoming a green 
university, using renewable resources, 
encouraging the members of the 
community to save energy and resources, 
observing health and safety issues as well 
as waste management and segregating its 
waste, the universities can create a 
sustainable environment.  

Fifth, higher education can get 
sustainable by establishing a secretariat 
for sustainable development, developing a 
sustainable development committee, 
planning strategically for sustainable 
development, hiring managers with 
systemic thinking, involving all 
stakeholders, strengthening inter-
organizational and inter-university 
relations, as well as national and 
international relations, developing an 
electronic communication system, 
communicating with development-related 
organizations, adopting a decentralization 
policy, supporting sustainable 

development plans as well as quick and 
bureaucratic response, and setting up a 
sustainable management system.  

Finally, in the last and most important 
step, sustainable higher education needs a 
sustainable economic system to realize all 
its sustainable programs and activities. An 
economy that is achieved by saving 
consumer resources and creating 
sustainable financial resources, reducing 
budget dependence, identifying potential 
sources for financing, using alternative 
sources, transparent circulation of 
financial turnover, and having financial 
independence.  

In the present study, after identifying 
the most important pivotal phenomena, 
causal factors, contextual, and intervening 
and effective strategies in the last step, the 
consequences of implementing the 
research model were examined and the 
findings showed that the model leads to 
social, economic, and environmental 
development of the higher education 
system. 
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 چکیده
  زندگی   در  پایدار  دانشگاه  مقام  در  و  پایدار  توسعه  ابعاد  کردن  نهادینه   در  عالی  آموزش  که  سهمی

  عالی   آموزش  توسعه  پارادایمی  مدل  ارائه  حاضر  پژوهش  اصلی  هدف  .است  اساسی  کندمی  ایفا  افراد
  و   کیفی  پژوهش  روش  .است  پایداری  مدیریت  بعنوان  مازندران  استان  دولتی  هایدانشگاه  در  پایدار

 اعضای   از  نفر  ۱۰  از  متشکل  هدفمند  اینمونه  .باشدمی  )تئوری  گراندد(  بنیاد  داده  نظریه  نوع  از
 های داده  .شدند  انتخاب  نظر  صاحب  عنوان  به  عالی  آموزش  حوزة  در  نظرصاحب  افراد  و  علمی  هیئت

  کدگذاری   روش  از  استفاده  با  و  شده   آوریجمع  ساختاریافته  نیمه  هایمصاحبه   طریق  از  پژوهش
 آموزش  یمؤلفه  ۶  که  است  آن  از  حاکی  هایافته   .گرفتند  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  کوربین  و  استراوس

 اقتصاد  و  پایدار  مدیریت  پایدار،  زیست  محیط  پایدار،  محور  جامعه  خدمات  پایدار،   پژوهش  پایدار،
 پایدار  سازمان  یک  بعنوان  عالی  آموزش  دهندة  تشکیل  هایمؤلفه  تریناصلی  عنوان  به  پایدار

  پارادایم   در  تغییر  اجتماعی،  تحوالت  مؤلفة  ۴  علی  عوامل  حوزة  در  همچنین  .شوندمی  محسوب
 مؤلفة  ۳  ایزمینه  عوامل  حوزة  در  محیطی،   زیست  هایبحران  و  ارزشی   هاینظام  در  تغییر  توسعه،
 عامل  ۳  گرمداخله  عوامل  حوزة  در  سیستمی،  مدیریت  و  ذینفعان  مشارکت  درونی،  پویایی  و  انسجام
 و   آموزش  راهبرد  ۳  گذار  تاثیر  راهبردهای  حوزة  در  قانونی،  و  اداری  و  اقتصادی  سیاسی،  گرمداخله

 آموزش  توسعه  راهبردهای  و  عوامل   عنوان  به  دانشگاه  مدیریت  سیستم  و  عمومی  مشارکت  پژوهش،
 شد  مشخص  نهایت  در  و  شدند  شناسایی  مازندران  استان  دولتی   هایدانشگاه  در  پایدار  عالی
 .است محیطی زیست و اقتصادی اجتماعی، توسعة مذکور، مدل سازیپیاده پیامدهای ترینعمده 
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 مقدمه ۱
  آن   به  مربوط   امور   و  ١پایدار  توسعۀ  اخیر،  هايسال   در
  ، گیرندگان  تصمیم  اصلی   هايدغدغه   از   یکی   عنوان به

  به   .است  شده  تبدیل  ریزان برنامه  و   پژوهشگران
  و   هااعالمیه  قالب  در  جهانی   عرصۀ  در  که  ایگونه

  تا   شود می   تقاضا   عالی   آموزش  از   گوناگونی   هايبیانیه
  ها فعالیت  در   تجدیدنظر  با  متعالی،  الگویی   عنوان   به
  همه  توسعۀ  و  رشد   جهت  در   خود،  هاي برنامه  و

  خاطر   همین   به   بردارند.  گام   کشورهایشان   جانبۀ
 تغییر  حال   در  دنیا  سرتاسر  در  هادانشگاه   امروزه

  به   خود   آموزشی   های شیوه  و   انداز   چشم   مأموریت، 
  به   رو   یهابحران   و  هانگرانی   با   بهتر  مقابله  منظور

  و   محیطی  زیست   اجتماعی،   مسائل  مورد   در   رشد
  جامعه  یک   برای  عمومی  تقاضای   شدن   زیاد   به  پاسخ
  ). ٢٠١١  ،٢آمران   و   نجاتی (شاهبودین،   باشندمی   پایدار 

  و   آموزش   مجري   باید  عالی   آموزش   مؤسسات
  تدریس   الگوهاي   در   پایدار  توسعه  مفهوم  ریزي پایه 
  این   بر  .باشند  مختلف  دانشگاهی   هايرشته  براي 

  های پتانسیل  اساس  بر  تنها   نه   هادانشگاه   اساس
  ارزیابی   کیفیت،   با   آموزش  ارائه  برای   خودشان 

  در   تعهدشان  مثل  دیگری  فاکتورهای  بلکه  شوندمی
  بازتاب   در   را   مهمی  نقش  جامعه،  پیشرفت   برابر 

  و   (نجاتی  کندمی   ایفا   دانشگاه   از   واقعی   تصویر 
  انتظار   ها دانشگاه   از   راستا  این   در   ).٢٠١٣  ،٣نجاتی 

  و   باشند  داشته  پویا  تعامل  جامعه  با  که   رود می
 کنند  دنبال   باشد  جامعه  نفع  به  که  را  هاییفعالیت
  این   پتانسیل  هادانشگاه   ).٢٠٢٠  ،٤همکاران   و  (نیدلیچ

  آموزش،   تحقیق،  هایزمینه  همة   در  که   دارند   را
  پیشرو   اجتماعی  هایفعالیت   و  پایداری  یادگیری،

  به   )٢٠٠٩(  ٦رایت   ).٢٠٢٠  ،٥ارستورم   و  وولف(  باشند
  به   هادانشگاه   که   کندمی   بیان   )٢٠١٦(  ٧وو   از   نقل

  انداز   چشم  در  را  مهمی  نقش  کلیدی؛  نهاد  یک  عنوان
  عمل   و   آموزش   پژوهش،  طریق  از  جهان  پایدار   آیندة

 
1 Development Sustainable   
2 Shahbudin, Nejati  &Amran 
3 Nejati & Nejati 
4 Niedlich and et al 
5 Wolff & Ehrström 

  عملیات   در   پایدار   فیزیکی  مدل   یک   عنوان  به
   کنند.می  ایفا  خودشان 

  آموزش   مؤسسات  پایدار،  آیندة  به  حصول   جهت
  ها،آگاهی   افزایش  ریزی،برنامه  دنبال   به  باید  عالی

  باشند  هاییارزش  و  فرهنگ  ارتقای  ها،مهارت  دانش،
  به   را  زندگی  اهداف  ها انسان   آن   واسطة  به  که

  نسل   برای   را   غیرانسانی  و   انسانی  رفاه  که   طریقی 
  کنند  دنبال   سازد، می  پایدار  آینده  هاینسل   و   حاضر
  ها،دانشگاه  همچنین  ).١٣٨٩ قمبرعلی،  و  بیگی   (علی 
  منظور   بدین  باشند؛  پایداری   برای  الگویی  باید

  با   را  الزم  اصالحات  عالی  آموزش  نظام است  ضروری 
  به   .دهد  انجام   پایدار   توسعه  مسیر  در   حرکت   هدف
  تلفیق   عالی،  آموزش  بنیادین   رسالت  دیگر  تعبیر

  پژوهش   آموزش، شامل  اصلی  کارکردهای   در   پایداری
  در   همچنین  و  جامعه  به   دانشگاهی   خدمات  و

  مؤسسات   در   روزمره  طور  به   که   است  هاییفعالیت
  طور همان   . شودمی   انجام  هادانشگاه   و  عالی   آموزش

  ) ۲۰۲۰(  ٩آندیک   و   )٢٠١٣(  ٨فوئنتس   و   هیدالگو   که
  هاینظام   پایداری،  پارادایم  ظهور   با  دارند  تأکید

  از   اعم   خود   های ریزیبرنامه  باید   نیز  آموزشی
  پایدار   توسعه  نیاز  مورد  ساختارهای  با  را  استراتژیک

  جزئی   اصالحات  از  فراتر  تغییراتی  و  نموده  منطبق
  مسائل   خصوص   در  پژوهش   یا  و  درسی  برنامه

  توسعه  به  نیاز   که  حالی  در   نمایند.  اعمال   پایداری
ً   آینده  برای  حیاتی  جزء  یک  عنوان   به   پایدار    صراحتا
 زمینة  در  پایداری  مطالعه  گرفته،  قرار  توجه  مورد

  از   ظهور  حال   در  زمینه  یک   عنوان   به  عالی  آموزش
  دانشگاه   که   گفت   باید  است.  برخوردار  زیادی   اهمیت 

  و   است   متمایز   ها دانشگاه  انواع   سایر   از   پایدار 
  خود   به  مخصوص  ساختار  و   هااستراتژي   سازوکارها،

  شود می   گفته  پایدار  دانشگاه  دانشگاهی  به  دارد.  را
  اقدامات  و   آموزشی  عملیات  سازمانی،  نظر  از  که

  تحقق   ساز  زمینه  غیره  و   انسانی   سرمایه  پژوهشی،

6 Rait 
7 Wu   
8 Hidalgo & Fuentes 
9 Anđić 
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  یک   مانند  پایدار   دانشگاه   درواقع   باشد.  پایدار  توسعه
  در   و  کندمی   فعالیت  سیستم  خرده  یا  سیستم
  کارکردهای   انجام  برای  سازمانی   منابع   از   استفاده
  به   تخصصی  خدمات  ارائه  و   پژوهشی   آموزشی،
  زیست   منفی  اثرات  رساندن   حداقل  به  جامعه،

  سرلوحة  را  بهداشتی   و  اجتماعی   اقتصادی،   محیطی،
  به   ؛٢٠٠٢  ،١(والزگوئز   است  داده  قرار  خود   اقدامات

  الگوي   که   حال   عین   در.  )١٣٩٣  نیا،ملکی   از   نقل
 جامعه  نیازهاي   خوبی  به  تواندمی   پایدار  عالی   آموزش

  در   را  خود   هايبرنامه  و  کرده  شناسایی  را  کار   بازار  و
  راستاي   در  اجتماعی   خدمات  و  پژوهش  آموزش،  قالب

  هم   هنوز   اما   نماید.  ساماندهی   ها آن   نیازهاي   رفع
  در   پایداری   اصول   از  دانشگاهیان  و  رهبران   از  بسیاری
  ؛ ٢٠١٣  ،٢همکاران   و   (لوزانو  هستند  غافل  دانشگاه

  و   ) ٢٠٢٠  ،٣همکاران   و  صالح   ؛٢٠١٣  نجاتی،  و   نجاتی
  در   پایدار  توسعه  به  مربوط  هایفعالیت   از  بسیاری

  به   انتقال   این   بر   عالوه   و  مانده  باقی   مغفول   دانشگاه،
  محیط   داخل  در  پایداری  گزارش  و  پایدار  دانشگاه  یک

  است.   خود   طفولیت   مرحلة   در   هنوز   دانشگاهی
  و   واقعی  پایدار   توسعة  به  رسیدن  برای  هنوز  بنابراین

  و   هادانشگاه   در   آن  شدن   اجرایی  کامل  طور به
  مانده   باقی  زیادی  اقدامات  پایدار   دانشگاه  به  رسیدن
   است.

  ضرورت   خصوص   در   که   فوق   مطالب   به   توجه  با
  نقش   شد،  بیان  عالی  آموزش  در  پایدار  توسعه
  توسعه   مقولة   سازی   فرهنگ  جهت   در   عالی   آموزش
  زیرا   رسدمی   نظر  به   ناپذیر  اجتناب  جامعه  در  پایدار 

  گرفته   درنظر  نهادی  عنوان   به  هم  عالی  آموزش
  و   فرهنگی  میراث  کنندة  منتقل  و   حافظ  که  شودمی

  کنندة   تأمین  هم   و   است  جامعه  بر  حاکم   هایارزش
  فناوری   و  دانش   توسعة  و  کسب  برای  جامعه  نیازهای

  در   که  نقشی   دلیل   به  هادانشگاه   درواقع   باشد.می
  آغاز   از  دارند   جوامع   جانبة   همه   توسعه  و  رشد

  که   طوریبه   بودند  فراوانی  اهمیت  دارای  گیریشکل
  ها دولت   خاص   توجه   مورد  همواره  ها آن   هايسياست

 
1 Wellazgoez 
2 Lozano et al 
3 Saleh et al 

  عالی   آموزش  نظام   رو  این   از   است  بوده   هاملت   و
  پیشرو   نقش  پایدار   توسعة  قبال   در   تواندمی   زمانی

  پایدار   نظام   یک   الگوی  و   نمونه  خود   که  نماید   ایفا
  در   مناسب  راهبردهای  و  گذاریسیاست   اعمال   .باشد

  آموزشی،   های برنامه  شامل  دانشگاهی   هاي برنامه
  توسعه  الگوی   اساس  بر  اجتماعی   خدمات  و  پژوهشی

  خواهد   راستا  این   در   اساسی  اقدامات  ازجمله  پایدار 
  اطالعات   براساس  و  فوق  مباحث  به  استناد  با  بود.

  یزیربرنامه   و  پژوهش  مؤسسه   سوی  از  شده  منتشر
  نشان   که  ،١٣٩٨-٩٩  تحصیلی  سال   در   ٤ی عال   آموزش

  حدود  مازندران،  استان  در   یاندانشجو   تعداد  دهدمی
  و   شودمی   شامل  را  کشور  یاندانشجو  کل  از  درصد  ٥
  در   بحث   مورد   تنگناهای  و  مسائل   رسدمی   نظر   به

  مسائل   مالی،  تنگناهای  همچون   کشور   عالی   آموزش
  گو پاسخ   که  درسی  هایبرنامه   محیطی،  زیست 
  در   نیستند،  کار  بازار  و  اجتماعی  نیازهای  و  مسائل

  و   دارد   مصداق  نیز  مازندران  استان  هایدانشگاه   مورد
  ضرورت   که  هستند  جدی   مسائل   جمله   از

  استان   در  را  پایدار   عالی  آموزش   جهت  ریزی برنامه
  توسعه  الگوی  تدوین   لذا   کند.می   ایجاب   مازندران
 و  رسدمی   نظر  به  ضروري  پایدار  عالی  آموزش

  به   شدن  تبدیل  جهت  در   را  هادانشگاه   تواندمی
  نبود   گرفتن   نظر  در  با  نماید.  یاری  پایدار   دانشگاه

  راهبري   و  سازماندهی  منظور  به  جامع  الگویی
  استان   در  پایدار  عالی  آموزش   به   مربوط   هاي تالش

  توسعه  سمت  به  حرکت  ضرورت  همچنین   و  مازندران
  توسعه   منظور   به  راهکارهایی   شناسایی   و   پایدار 

  عالی   نظام   بافت   با  متناسب  پایدار  عالی  آموزش
  تا   دارد  تالش  پژوهش  این   مازندران،  استان  و   کشور
  های دانشگاه   در  پایدار   عالی   آموزش   یتوسعه  الگوی 
  بنیاد   داده  نظریة  براساس  را  مازندران  استان   دولتی

  ادبيات   سير  تكامل  جهت  در   وسيله  بدين  تا  کند  ارائه
  به  هادانشگاه   و  عام  صورت  به  هاسازمان در   پایداری
 .باشد  برداشته قدمي  خاص صورت

4 https://irphe.ac.ir/files/Statistic/files/Amar1Negah/1398-
99.pdf 
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 پژوهش نظری مبانی ٢
 پایدار  توسعه  و  پایداری ٢٫١

  توسط   که  پایداری  از  دقیقی   تعریف  آنکه  دلیل  به
  ندارد، وجود  شود  پذیرفته  جامعه مختلف  هایبخش 

  این   از   مشترک  استفاده  امکان   همواره  بنابراین
  دارد.   وجود  مختلف  اقدامات  و  هابحث   در   اصطالح

  لستر   توسط   پایداری   مفهوم  تعاریف  اولین  از   یکی 
  محیطی   زیست   هایپژوهش   (مؤسسه  در   ١براون 

  . است  شده  نوشته  ۱۹۸۰  دهه  اوایل  در   )٢ورلدواچ
  که   است  پایدار  ایجامعه  یک"  که  نوشت  لستر
  شانس   گرفتن   نظر  در  بدون  را  افراد   نیازهای   بتواند
  به   ۱۹۸۰  (براون،  سازد  برآورده   آینده  هاینسل   بقای
  ۱۹۸۷  سال   در   ) ۲۰۱۴  ،٣کوربال   و   دارچ  باربوسا،  از   نقل
  توسعه   تعریف  برای   ٤برانتلند  گزارش   در  مفهوم   این

  در   هاكوشش  اولين .گرفت قرار استفاده  مورد پایدار 
  از   ناشي   پایدار   توسعه  مفهوم  آمدن   وجود به

 گفتندمي   كه  بود   متفكران  از   تعدادي   هاينگراني 
  است،   خود  زيست   محيط  نابودي  حال   در   انسان

  از   و  برده  سر  به  آن   در  تاريخي  لحاظ   از  كه   محيطي
  (مهشواری،   است   وابسته  آن   به   بيولوژيكي   لحاظ 
  علوم   در   پایداری   تمرکز   نخستین   درواقع   ). ١٣٧٢

  منابع   حفظ  دنبال   به  که  است  بوده  شناختی  زیست
  باشد می   آن   از   مداوم  استفاده   با   حتی   طبیعی

  و   باربوسا   از  نقل  به  ۱۹۹۹  ،٥هنری  (آیسلراد
  شود می   تصور  اشتباه  به   اغلب  ولی  )۲۰۱۴  ،٦همکاران 

ً   پایداری   که   است   محیطی   زیست   مفهوم   یک  عمدتا
  حالی  در   .)۲۰۱۴  ،٨لیتل  از   نقل   به   ۲۰۰۹  ،٧لمونیک (

  زیست   محیط  حوزة  پایداری،  بررسی   هنگام  در   که
  زیست   جنبة  کهآن   از   بیش  موضوع   اما  است   ضروری 

 
1 Lester Brown 
2 Worldwatch Institute for Environmental Research 
3 Barbosa, Drach & Corbella 
4 Brantland 
5 Icelrad Henry 
6 Barbosa et al 
7 Lemonick 
8 Little 

  و   دونو   مک   ؛۲۰۰۹  (لمونیک،  باشد   داشته  محیطی
  نیز   اقتصادی   و  اجتماعی   عوامل  به  )۲۰۰۲  ،٩برونگارت

  ؛ ۲۰۱۱  ،١٠کارتر  و  اسپرلینگ  (بنز،  است   وابسته
 ، ١٣رایت   وین   ؛۲۰۱۱  ،١٢سکولیک  ؛١١،۲۰۱۰اردوغان 

  بهبود   توسعه،  نهایی   هدف   که  جایی آن   از   ).۲۰۱۰
  فقر،   کاهش  طریق  از  جامعه  افراد  زندگی  سطح

  لذا   ) ١٣٩١  امیری،  و  (آراسته  است   نابرابری   و   بیکاری
  یک   مردم  آن  طی  که  است   فرایندی  پایدار  توسعه
  زندگی   سطح   و   کنندمی  برطرف  را   خود   نیازهای   کشور 

  به   که  منابعی  از  آنکه  بی   بخشند،می   ارتقاء  را  خود
  و   کنند  مصرف   دارد،  تعلق   آینده  هاینسل 

  هدر   آنی  هایخواسته  تأمین  برای  را  آتی  هایسرمایه
  متحد   ملل  سازمان  همچنین  ).١٣٨٦  (زاهدی،  دهند

  نیازهای   که   کند می   تعریف  ایتوسعه  را  پايدار   توسعه
  توانایی   دادن  قرار  خطر  در  بدون  را  کنونی  نسل
  سازدمی  برآورده  نیازهایشان،  رفع  در   آینده هاینسل 

  اصلي   بعد  چهار   پايدار  توسعه  ).٢٠١٥  ،١٤(اماس
  كه   دارد   اقتصادي   و   فرهنگي   اجتماعي،   محيطي،

  و  اندشده   تنيده  درهم  منسجم   بافت  يك  در  همگي
 گذارند،مي   تأثير  يكديگر  بر  متقابل  صورت   به
  تصور   يكديگر  از   جداي را  هاآن   تواننمي   كه   طوري به

  به  را  پايدار  توسعه  اگر  )،۲۰۱۰(  ١٥گارسيا   زعم  به  .نمود
  محيطي،  ابعاد  كنيم،  تشبيه   ساختمان  يك  سقف

  تشكيل   را  آن   هايستون  اجتماعي،  و  اقتصادي
  ساختمان   بناي   زير  كه  جامعه  فرهنگ   بر  كه  دهندمي

  شیرزاد،  و  کر  از  نقل  (به  اندشده   استوار  سازد،مي  را
۱۳۹۶ .( 

  به   اقتصادي  توسعه  از  توسعه  پارادایم  تغییر  با
  نیز   عالی   آموزش   نظام   کارکرد  و   نقش  پایدار،  توسعه

  مؤسسات   که  جاییآن   از  و  شد  اساسی   تحوالت  دچار
  و   جوامع  دادن  تغییر  در  را  مهمی  نقش  عالی  آموزش

9 McDonough & Braungart 
10 Bencze, Sperling, & Carter 
11 Erdogan 
12 Sekulic 
13 Wainwrigh 
14 Emas 
15 Garcia 
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  ،١ریکمن   و   (برس   کنندمی   بازی   تحول   این   به   دستیابی 
  در   محلی  و  علمی دانش  تلفیق  در   توانندمی   و  )٢٠١٢

 و   (مارتینز  کنند  ایفا  مهمی  نقش  پایدار  توسعة  جهت
  آموزش   مؤسسات  دلیل؛  همین   به  )٢٠٠٦  ،٢همکاران 

  های آموزش   و   محیطی  زیست   هایآموزش   عالی، 
  در   کردند.  ترکیب   شانسیستم   در  را   پایدار  توسعه

  جدایی   بخش  پایدار   توسعه  ساخت  امروزه  واقع
  محسوب   ها دانشگاه   سازمانی   چارچوب   از   ناپذیر

  و   لوزانو  ؛٢٠٠٦  ،٤لوزانو   ؛٢٠٠٣  ،٣(کورتیز  شود می
 ). ٢٠١٣ همکاران،

 پایدار  عالی  آموزش ۲٫۲
  عالی   سطوح  در   ویژه   به  پژوهش،   و  آموزش   اهمیت

  ویژه   به آموزش  که  چرا نیست  پوشیده کس  هیچ  بر
  توسعة   در   انکارناپذیري   تأثیر  عالی   سطوح   در

  جامعه   هر  کیفیت   و  اقتصادي   گوناگون  هايبخش 
 ايجامعه  هر  در   پایدار   توسعه  نیاز   پیش   و   دارد 

  پایدار،   توسعه  تحقق   ترتیب  بدین   شود.می   محسوب 
  با   کارآمد  عالی   آموزش   نظام   از   برخورداري   به  منوط

  تحقیق سهم  افزایش  و  علمی   -کیفی   نیروهاي  تربیت 
  يكي   عالي  آموزش  نظام  .است  جامعه  در  پژوهش  و
  عمومي   گذاريسياست   نيازمند  كه   است   هايي حوزه   از

  پيچيده،   روابط   با   سيستمي   عنوان  به   نظام   اين   .است
  افرادي   پرورش   دنبال   به   كه  است   عناصري   شامل
  اكثر  . دارند  ويژه هاي دشواري  و ها پيچيدگي   كه  است

  كه   دارند  تأكيد  توسعه،  هايبرنامه  نظرانصاحب 
  به  توسعه  اصلي  عوامل  و   اركان  از  يكي   عالي   آموزش

  اين   در  ريزيبرنامه  است  ضروري  و  آيدمي   شمار
  پيشرفت   كه  چرا   .باشد  اصول   بر   مبتني   و   دقيق  بخش

  پيچيدگي   بر  مختلف،  هايزمينه  در  فناوري  و   علم
  افزوده   عالي   آموزش  نظام  هايماموريت   و   وظايف

  آموزش   میان   پیوند  لذا  ). ١٣٩٢  همكاران،   و  آذر (  است
  برانگیز  بحث   موضوعی   همواره   پایدار   توسعه   و   عالی 
  وجود   که  شودمی   تصور  سو  یک  از   .است  بوده 

  جامعه   اقتصادي   و  مادي  نیازهاي   برآورندة   دانشگاه

 
1 Barth & Rieckmann 
2 Martinez et al 
3 Cortese 

  وجود   فرض  پیش  این  دیگر  سوي  از  و  است  رو  پیش
ً   هادانشگاه   که   دارد    اقتصادي   منافع  خدمت  در   صرفا

  و   ایدئولوژیک   فکري،  تحوالت   در   بلکه   نیستند،
  و  (گاف  کنندمی   ایفا  محوري   نقشی  نیز  غیرمادي
  بیان   )۲۰۰۴(  ٦چیس  و   بارلت  ).۱۳۸۹  ،٥اسکات

  تأثير  ضريب   دليل  به  عالي   آموزش  که؛  دارندمی
  آغاز   براي  الزم  توانايي  داراي   دارد،  كه  بااليي  بسيار

  باشد. مي   پايدار  توسعه  سمت  به  اساسي   حركتي
  برخورداري   نیازمند  رویکردي،  هر  با  توسعه  همچنین

  و  آموزش  که   است  انسانی  هايقابلیت  و  ها ویژگی  از
  اصلی   نقش  فرایند  این  ایجاد   در   عالی،  آموزش  ویژه   به
  محمدی،   و  ندوشن  غیاثی  (پروین،  نمایدمی   ایفا  را

  ميان  رقابت   كشاكش  در   و   جديد  عصر  در  ).۱۳۹۳
  از   آنان   منديبهره   ميزان  به  كشورها   برتري   جوامع،

  كوشش   نهايت  در   و   دارد  بستگي   روز  دانش  و  علم
  انساني   نيروي  زاييده  كه  فناوري  از   برخورداري  و  علمي 
  عوامل  تريناصلي   عنوان  به   است،   كارآمد  و   خالق

  يك   برتري  .شودمی   محسوب  توسعه  به  دستيابي
  هايظرفيت   يا  طبيعي  منابع   به  آنكه  از  بيش   كشور

 آن  منديبهره   ميزان  به  باشد،  متكي  صنعتي  موجود
  عالي   آموزش  نظام  پويايي  به   و   فنون  و  علوم   از   كشور

  چرا   ).١٣٩۴  رضوي،  و  مقدسي(  دارد   بستگي  كشور  آن
  عنوان   به  سو  يك  از  عالي   آموزش  مؤسسات  كه،

  هاي ارزش   و  فرهنگي  ميراث  دهنده   انتقال   و   حافظ
  ديگر   سوي  از  و  شوندمی   تلقی  جامعه  بر  حاكم

  و   اشاعه  كسب،  براي  اجتماعي   نيازهاي  پاسخگوي
  مراكز   و  هادانشگاه   .باشندمي   فناوري  و  دانش  توسعه

  ها آن   پيشرو   و   علمي نقش  دليل به  آموزشي   و   علمي 
  علمي،   توسعه  و  رشد  پرچمدار  نهاد   عنوان   به

  جوامع   سياسي  و   اجتماعي  اقتصادي،  فرهنگي،
  برخوردار   خاصي  اهميت  از  گيريشكل   آغاز   از   بشري،

  مورد   همواره  ها آن   هايسياست   رو  اين   از   اند.بوده 
  نهادهاي   . است  بوده   هاملت   و   هادولت   خاص   توجه

  با   تا   تالشند  در   عالي  آموزش  حوزة  در  گذار  سياست
  تدوين   حمايتي،   و   سياستي  هايمكانيزم   برقراري

4 Lozano 
5 Gaff & Scott 
6 Barlett &  Chase 
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  و   عالي  آموزش  نظام  حوزة  در  سياستي  اهداف
  اهداف   در  هدف مورد  مشخص  هايگروه   شناساندن
  و   بهبود  را  كشور  پايدار  توسعه  فرآيند  سياستي،
  اكبري،(  دهند  افزايش   را  زمينه  اين  در   عملكردها 

   ).١٣٩٥ دهنوی،  و دیهیم

  بیان   ) ۲۰۱۴(  ١شارما  ذکرشده  موارد  بر  عالوه 
  پایدار   توسعه  برای  آموزش  اصلی  هدف  که؛  داردمی

  زیست   و   فرهنگی  -  اجتماعی   اقتصادی،  ابعاد  پوشش
  هایی چالش   . است  جهانی   ابعاد   به   توجه   با   محیطی

  باید   شود می   تفسیر   پایدار  توسعه  ارزش  عنوان به   که
  ادغام   حال،  این  با   .گیرد  قرار  بیشتری  تأکید  مورد
  درسی   برنامه  در  پایدار  توسعه  مختلف  هایجنبه

  دشوار   محور  ارزش  تفسیر  به  توجه  با  عالی  آموزش
  های رویه   از  پیروی   از  پس   است  ممکن  اما،  .است
  اکولوژیکی،   عناصر   ترکیب  و  مربوطه  ایحرفه

  در   پایدار  توسعه  فرهنگی  و  اجتماعی   اقتصادی،
  ساده   عالی   آموزش   متخصصان  تدریس   و   تحقیق
 باشد.

 پایدار  دانشگاه ٢٫٣
  از   بعد  خاص   طور   به  پایدار"   "دانشگاه   اصطالح 

   " ۲۱٣  کار  "دستور  انتشار  و    "٢تالورس   "اعالمیه    صدور
  دارد   نقشی  به  اشاره  اصطالح  این  .است  شده  پدیدار

  اشاعه   طریق  از  توانندمی   عالی  آموزش   مؤسسات   که
  و   آموزش  طریق  از(  پایدار  توسعه  مفاهیم  و   اصول 
  راه   کشف  و  شناسایی  ،)تخصصی  خدمات  ارائه
  و   اجتماعی   اقتصادي،  پایدار  توسعه  تحقق  هايحل

  عملی   کاربرد   و  ) پژوهش  طریق   از (  محیطی  زیست
  و   فیزیکی   ساختار  در   پایدار  توسعه  مفاهیم  و   اصول 

 
1 Sharma 

در نتیجه کنفرانسی که در مرکز   ۱۹۹۰اعالمیه تالورس در سال    ٢
برگزار شد و در مورد نقش آموزش عالی   اروپایی دانشگاه تافتس

توسط  شد،  گفتگو  و  بحث  زیست  محیط  با  پایدار  آینده  در 
ها  ها ابراز كردند كه دانشگاهرهبران این دانشگاه صادر شد. آن

و   دانش  تبادل  در  همچنين  و  سياست  پژوهش،  آموزش،  در 
تا بتوانند با هماهنگي با طبيعت،   دارند  اطالعات نقش مهمي 

ها از ي پایدار براي کل بشر داشته باشند. بدین منظور آناآينده 
ها، کارمندان اداری و دانشجویان خواستند تا در تحقق  دانشکده

 این هدف سهیم باشند. 

  (فقیهی   کنند  ایفا  دانشگاه  پردیس   روزانه   زندگی
  پایدار،   دانشگاه  )،۲۰۱۱(  ٤هو   عقیدة  به  ).۲۰۱۲  مانی،

  که   است   ایتوسعه  توصیف  برای   اصطالحی  تفسیر
  از   حمایت   ،انسان  زندگی  کیفیت  بهبود   باعث 

  زیست   تعادل   و  اهداف  روی   بر  تمرکز  و  متاکوسیس
  و   پرماتاساری   گردد.می   اجتماعی   و  اقتصادی  ،محیطی

  پایدار   دانشگاه   معتقدند  ) ۲۰۱۶(   ٥داون   تین
  اقتصادی   عملیاتی  هایفعالیت   که  است   دانشگاهی

  بلندمدت  دوام  از   و  دهد می   انجام  اجتماعی  و
  پشتیبانی   اجتماعی  و  محیطی   زیست   ساختارهای

  تمامی   بر   پایداری   مفهوم  نوعی   به   و   کند می
  و   آزمایشگاه   و   درس  کالس  از   دانشگاه،  هایعرصه 
  در   شده  ارائه  خدمات  سایر   تا  گرفته  نقل  و  حمل

  و   الوزو   استناد  به  است.  تاثیرگذار  ها،دانشکده 
  به   که؛  است   پایدار  دانشگاهی   )۲۰۰۴(  ٦همکاران 

  و   اقتصادی   محیطی،   زیست   های سیستم  بهبود 
  آینده،  در   هاآن   حضور   کاهش  منظور   به   مردم   رفاهی 

  و   بازیابی   اقتصادی،  کارآیی   افزایش  طریق   از
  تقویت   و   محیطی   زیست   های سیستم  از   محافظت 

  ). ۲۰۱۱  هو،  از   نقل   (به  نماید می   کمک   مردم   رفاه
  معتقدند   )۲۰۰۸(  ٧ابوبکر  و  الشوویخات  همینطور
  زیست   محیط  یک  از  بازتابی  تنها  نه  پایدار  دانشگاه

  انرژی   حفظ   از   حاصل   پویا   و   کامیاب   اقتصاد   و   سالم
 کارآمد  زیست   محیط   و   زائدات   مدیریت  منابع،  و

  نیز  را  جامعه در  عدالت   اجرای  و  برقراری   بلکه است،
  توسعه   به  که  دانشگاهی   حقیقت  در   کند.می   ترویج 
  به  قادر  که  است  دانشگاهی   کند،می   کمک  پایدار 
  ابعاد   تمامی  در   پیشرفت   و   سازییکپارچه  پیام  ارائه
  است   اقتصادی   نظر  از  و   اجتماعی   عدالت  ارتقای  برای

در   ۱۹۹۲منشوری است که در چهاردهم ژوئن    ۲۱دستور کار   ٣
ریودوژانیرو به تصویب اجالس عمومی رسیده است. این دستور 

توافق جها کلیة کشورهای جهان در  بیانگر  تعهد سیاسی  و  نی 
باالترین سطح برای همکاری و تعاون در زمینة توسعه و محیط  
زیست است و اجرای موفقیت آمیز آن در درجة اول بر عهدة 

 هاست. دولت
4 Ho 
5 Permatasari &Tindaon   
6 Lauzo et al 
7 Alshuwaikhat & Abubakar 
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  و   مرک  راستا  این  در  ).۲۰۱۵  ،١همکاران   و  (تامباس
  و   پایدار  دانشگاه  نقش  که؛  معتقدند  )۲۰۱۵(  ،٢برمن 

  هاي نظام   خرده  عنوان   به  دانش   تولید   نهادهاي 
  بحرانی  وضعیت  از  خروج   براي  بشري،  جوامع  منفک
  پایدار،  جهانی  جامعه  مسیر  در   نهادن   گام  و   کنونی

  گامی   تواندمی   چه   آن  شود. می   احساس  روشنی   به
  شود،   قلمداد   پایداري   سوي   به   تغییر  در   اساسی

  اندیشگی   سپهرهاي   تغییر  دلیل  به   که   است   تغییراتی
  در   تنها  رسدمی   نظر  به  بشري  بنیادي   هايمفروضه   و

  اندیش   آزاد   و  مستقل  دانش   تولید  نهادهاي   توان
  نظر   از  ) ۲۰۰۰(  ٣وینن   ون  گفته  به  که   نهادهایی  است،

  شرایطی   در   اجتماعی   و   محیطی   زیست  اقتصادي،
  فراکنشی   و   پیشروانه  رویکردي  با  و  دارند  قرار  پایدار 

 پردازند. می  پایداري  هايچالش  با  رویارویی به

 

 پایدار   دانشگاه  الگوهای ٢٫٤
 یکپارچه سیستم  الگوی 
  سیستم  یک   عنوان   به  را  دانشگاه   )،۲۰۰۳(  ٤کورتیز
  های جنبه آموزشی،  های جنبه  از   متشکل   بعدی   چهار 

  های جنبه   و  پردیس   عملیات  هایجنبه   تحقیقاتی،

  که   کرد   تأکید  وی  . کرد  تعریف  جامعه  رسانی   اطالع
  جدایی   بخشی  عنوان  به را  پایداری  باید  عالی  آموزش
  تأسیسات،   طراحی   ریزی،برنامه   عملیات،  از   ناپذیر
  انجام   رسمی،  درسی  برنامه  در  گذاری  سرمایه  و  خرید

  یادگیری   از  ناپذیر  جدایی  بخشی  عنوان  به  تحقیقات
  داشتن   نهایت   در   و   آموزشی   تجربه  و

  جوامع   و  محلی  مشارکت  برای  باال   پذیریمسئولیت 
  داده   نشان   هاپژوهش   راستا  این   در   بگیرد.   نظر  در
  و   عملیات  پژوهش،  آموزش،  هایفعالیت  یهمه   که

  یکدیگر  به عالی  مؤسسات در محلی جوامع با روابط
  دانشجویان   .هستند  یکدیگر  نیازمند  و  مرتبط  متصل،

 گیرندمی   یاد  آموزشی  مؤسسات  خود  در   را  چیز  همه
  را  هاآن   است   ممکن  امر   این  .کنندمی   تجربه  و

  نظر  از   باثبات،  و   خوب   اجتماعی   نشاط  دارای  تر،سالم
  .کند  پایدار  محیطی   زیست  نظر  از  و  امن  اقتصادی
  آموزشی   تجربه  در  پایداری  به  دستیابی  برای  همچنین

  تفکر   به  نیاز  مطالب  یادگیری  یکم،  و  بیست  قرن
  تحلیل  و   تجزیه  و   پویایی   ای،رشته  بین  سیستمی

  تصویر   ۱  شکل  در  .دارد  ایحرفه  مدارک  و  هارشته
ً   سیستم   شده   داده  نشان  دانشگاه  از  یکپارچه  کامال

 است.

 

 

 
1 Tumbas et al 
2 Merck & Beermann 

3 Van Weenen 
4 Cortese 
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 ) ٢٠٠٣  (کورتیز،   یکپارچه   سیستم   الگوی   ١  شکل 

 

  و  والزکوئز  پایدار  دانشگاه  الگوی  ۲٫۵
 ١همکاران 

  به   ) ٢٠٠٦(   همکاران   و   والزکوئز  پایدار   دانشگاه   الگوي 
  تجارب   بهترین   مقایسه   امکان   مرجع،   نقطه   عنوان 

  فراهم   را  جهان  سراسر  در   مختلف  دانشگاه  هشتاد
  یک   هر  سیستماتیک  طور  به  مدل،  این  است.  نموده

  نشان   استراتژیک  مدیریت  فرایند  در  را  اجزایی 
  طریق   از   متنوع   استراتژی  چهار   آن   در   که   دهد می

  ابتکارات  که  شودمی   ارائه   هابرنامه  از  ایمجموعه 
  بهترین   از  هااستراتژی  از  یک  هر  با  متناسب

  مربوطه  ادبیات  بررسی  در  شده  یافت   هایشیوه
  های طرح   که  کندمی   تأکید  الگو   این   است.   شده   اتخاذ 

  این   باشند.  مداوم  پیشرفت  بر  مبتنی   باید  پایداری
  در   مراحل  این  که  است  مرحله  چهار  براساس   الگو

 تلفیق  ٥عمل   و  ٤بررسی   ،٣اجراء  ،٢ریزي برنامه   قالب
  هماهنگی   برای   مفید  ابزار  یک   چرخه  این  است.   شده

  به   ٦،۲۰۰۱(چیس  است بهبود   برای مستمر های تالش
  فلسفه   براساس   ).۲۰۰۶  همکاران،  و  والزکوئز  از  نقل

 
1 Velazquez et al 
2 Plan 
3 Do 
4 Check 

ً   پیشرفت   مستمر،  بهبود    و   است  افزایشی  معموال
  ارائه   طوالنی   های دوره  در   را   کوچک   های پیشرفت 

  همکاران،   و  والزکوئز   از  نقل  به  ٧،۱۹۹۹(الریا   دهد می
  شناسایی   خواستار  چرخه،   اول   مرحله  )۲۰۰۶

  مسأله   حل  برای   هاییایده  ایجاد  و   ناپایداري  مشکالت
  مرحله،   این   از  پس   ریزی).برنامه   (مرحله  است

  مقیاس   در  را  شده  انتخاب  پیشنهاد  باید   ذینفعان
    حداقل   به  را  هاهزینه  تا   کنند  ارزیابی  کوچک 

  به   دستیابی  صورت  در   بعد  مرحلة  در   (اجرا).  برسانند
  بپردازند   بررسی   به   آن، به   نرسیدن   یا  مطلوب   نتیجه

  طرح   اجراي   آخر  مرحله  سرانجام،   (بررسی). 
  نیز  و   کارآیی  بهبود   یا   مسئله   حل   برای   پیشنهادي 

  چرخه  اما  (عمل).  باشدمی   وریبهره   و  کیفیت  ارتقاء
  ها چالش   حل  برای   است  نشده  متوقف  مرحله  این  در
  چرخه   دوباره  است  الزم  همیشه  جدید  مشکالت  و

  تولید   برای  ثابت   روند  یک  نباید  الگو  اجرای  شود.  طی
  یک   الگو   مرحله  چهار   بنابراین  .باشد  خاص   ابتکار  یک

  کار   بودن   پیوسته  منظور  به  که  تکرارهاست   سری

5 Act 
6 Chase 
7 Laraia 
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  است   شده  طراحی   سازمان  پایداری   بهبود  برای
 ). ۲۰۰۶  همکاران، و  (والزکوئز

 

 
 ) ۲۰۰۶(   همکاران   و   والزکوئیز   پایدار   دانشگاه   الگوی   ۳  شکل 

 

  ابوبکر و  الشویخات  الگوي  ۲٫۶
  که   دانشگاهی  که،  است  آن  الگو  این  اصلی  فرض
  تعهد   باید بخشد،  ارتقا خود   در  را  پایداری   دارد  قصد

  داشته  پایداری  به  نسبت  روشنی  دید  و  مدیریت
  یک   کمیته  طریق   از   باید  همچنین  دانشگاه   باشد.

  برای   را  الزم  منابع  و  کند  ایجاد  را  سازمانی  ساختار
  این   وقتی   .کند  فراهم   پایداری  انداز   چشم   به   دستیابی 

  پایداری   رویکرد  یک  اجرای   باشد،  موجود  موارد
  به   دستیابی  برای  رویکرد  این  .شودمی  ترآسان

  سه   اتخاذ  دانشگاه،  هایپردیس   در  بیشتر  پایداری
  زیست   مدیریت  اجرای  :کندمی   توصیه  را  استراتژی
  و   اجتماعی؛  مسئولیت  و  عمومی  مشارکت  ؛محیطی
  خاص   طور  به  و  پایداری  با مرتبط  پژوهش  و  آموزش

  عمل   ابتکار   دارای  که  استراتژی  هر  .پایدار  دانشگاه 
  مأموریت   به  دستیابی  به  منجر  تواندمی   است

  چارچوب   در  که  طورهمان  شود،  دانشگاه   پایداری
  ابوبکر،   و   الشویخات(  شودمی   مشاهده  ۴  شکل
٢٠٠٨ .( 
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 ) ٢٠٠٨(   ر ابوبک   و   الشویخات   پایدار   دانشگاه   لگوي ا   ٤  شکل 

 

 ١تئودورینو  پایدار  دانشگاه  الگوی  ٢٫٧
  که   ییهاراه   جمله  از  )؛۲۰۱۳(  تئودورینو  عقیده  به
  داد،   ارائه  داریپا  آموزش  هاآن   قیطر  از   توانیم

  گفت   بتوان   که   است   یعیطب  نیا   است.  هادانشگاه 
 توسعه  به  دار یپا  توسعه  با   تنها  تواندی م  دانشگاه 

  دانشگاه   هب  لیتبد   گرید  عبارت  به  و  کند  کمک  داریپا
  که   است  ن یا   داریپا  دانشگاه  ک ی  نقش   شود.   دار یپا

  ، یدرس  برنامه  ،یقاتیتحق  یهات یفعال  در   را   پایداری
  ارتباطات  ،دانشگاه  مدیریت   ،سی پرد  تیریمد

  هنگام   که   یی هاارزش   و   میمفاه  ها،ده یا   ،یاجتماع
  نقش   داریپا   توسعه  ی جهان  ی هاآل ده یا  یریگیپ

  ی دار یپا  یدیکل  یهالفهؤم  بگنجاند.  ،کندی م  ینیآفر
  حاکمیت   .است  شده  ارائه  ۵  شکل  در   هادانشگاه   در

  دانشگاه   یاصل   یاجزا  ،آموزش   و   پژوهش   و   دانشگاه
  گر یکد ی  به   وابسته  و  مرتبط  که  دهستن  پایدار 

 
1 Theodorino 

  عنوان   به   دانشگاه   اقدامات  به   ت یحاکم  .هستند
  ط یمح  قبال   در   آن   تیمسئول  به   جامعه،  ی برا  ی ستون

  از   هم  اقدامات،  نیا   ییکارآ  به   نیهمچن  و   ستیز
  به   اقدامات  کند.ی م  اشاره  بیرونی   و  درونی  لحاظ 
 جامعه،  توسعه  در   مشارکت  سبز،  محوطه  عنوان 

  دانشگاه،   در   کربن   اثرات  کاهش  داوطلبانه،  اقدامات
  ن ی تدو  و   یداخل   یاستانداردها  ،یداخل   ی اخالق   نیقوان

  ی اصل   هسته  از   ی بخش   همه   ،یداریپا   یهاگزارش
  ی هاتالش   نی ا  اگرچه  هستند.  دانشگاه  ت یریمد

  محسوب   بزرگ  چالش  ک ی  خود  یخود  به  دانشگاه
  و   یاقتصاد  توسعه  در  ییسزاه ب  سهم  اما  شود، یم
  حاکمیت   حال،  ن یع  در دارد.  جامعه  یط یمح  ستیز

  است   ییهات یفعال  با  ی تنگاتنگ  ارتباط   در  دانشگاه
  د یبا   را ی ز  است   س یتدر  و   پژوهش   هاآن   هدف   که

  ند یفرا   طریق  از   شجویان دان   که  کنند  حاصل  نانیاطم
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  توسعه   یبرا  را  الزم  یهایی توانا   و   دانش  ،سیتدر
  س یتدر  و  پژوهش ن یبنابرا آورند.می  دستبه  دار یپا

  توانی م   یحت   است.  دانشگاه  یدار یپا  حساس  نقاط 

  ی دانشگاه   ی درس  برنامه  در   "ی داریپا  کمبود "   از
 ).۲۰۱۳ (تئودورینو، کرد   صحبت

 

 
 ) ٢٠١٣(   تئودورینو   پایدار   دانشگاه   اصلی   اجزای   ٥  شکل 

 

 ) ٢٠١٤(١آپینا  و  گریکو الگوی  ٢٫٨
  دیدگاه   سه   که؛  دارندمی   بیان   ) ۲۰۱۴(  آپینا  و   گریکو
  توجه   مورد   باید   پایدار  دانشگاه  گرفتن  نظر  در  هنگام

  درونی   رویکرد   دوم  دانشگاهی،   رویکرد  اول   گیرد:   قرار
  گریکو  که طورهمان  دانشگاه.  بیرونی رویکرد  سوم و
  از   پس  دانشگاه  اند،کرده  پیشنهاد  )۲۰۱۴(  آپینا  و

  چشم   است   مجبور   یافته،  و   موضوع   چندین   بررسی 
  سمت   به  خود  تحول   فرایند  در   را  بیشتری  اندازهای
  به   دانشگاهی   رویکرد   واقع  در  بگیرد.  نظر  در  پایداری
 نیز دانشگاه   پردیس  و   جامعه  و   نیست   کافی  تنهایی 

  گرفته   نظر  در   باید   دیگر  مهم   های جنبه  عنوان   به
   شوند.

 

 
1 Grecu & Ipina 
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 ) ٢٠١٤(   آپینا   و   گریکو   پایدار   دانشگاه   سوی به   تحول   مدل   ٦  شکل 

 

  پایدار   دانشگاه   زمینه  در  شده   انجام  تحقیقات   بیشتر
  هاپژوهش   این   بیشتر  در   که   است   این   بیانگر
  ارکان   سایر  به  نسبت   محیطی   زیست   هاينگرانی 

 ترشاخص   بسیار  پایدار   توسعه  اجتماعی   و  اقتصادي
  تأکید   با   پایدار   توسعه  مدل   که   حالی   در   است  شده

  و   اجتماعی  محیطی،  زیست   ارکان  بین  توزان  بر
  نهایی   مقصد  و   است   شده  مطرح   توسعه  اقتصادي
  در   پایدار  و  متوازن  توسعه  ایجاد   نیز  پایدار  دانشگاه

    .است جامعه

 پژوهش تجربی پیشینة ٣
  بررسی   به  خود  پژوهش  در  )۱۳۹۹(   زمانی  و  پورآتشی

  منظر  از  جهان  برتر  هاي دانشگاه   شناسیسنخ"
  شد   تالش   پژوهش   این   در   پرداختند.  " پایدار  توسعه

  توسعه   عملکردي   تنوعات   نظر   از   برتر  هايدانشگاه   تا
 مطالعه  این   هايیافته  شوند.   شناسی   سنخ   پایدار 
  از   هادانشگاه   شناسی  سنخ   براي   را  بعدي  پنج  مدلی
  درصد   اساس  بر  که  داد  پیشنهاد  پایدار  توسعه  منظر

  در   اول   کالس   پایدار  دانشگاه   عملکردي،  تنوعات
  و   دوم  کالس  هايدانشگاه   و   دارد  قرار  "آغازین"  سطح
  و   "مسیر  در  موفقیت"  سطح   در   ترتیب   به   سوم

  الزم  ها،یافته   اساس  بر  همچنین  دارند.  قرار   "پیشرو"



 

643 

 . ۶۶۰تا  ۶۲۷ صفحات . ١٤٠١ بهار و تابستان .۲۷ شماره .۱۴ دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  
Journal of Executive Management 

مدیریت پایداری:  ارائه مدل پارادایمی توسعه آموزش عالی پایدار در  . عمران صالحی ابراهیم  سیادت، علی  سید  کرفستانی، جعفری  زهرا
 های دولتی مازندران دانشگاه 

  قرارگیري   براي   را  ايپایه  الزامات  هادانشگاه  که  است
  چنانچه   و  باشند  داشته  پایدار  دانشگاه  ة زمر   در

  آن   توانمی   باشد،  برخوردار  الزامات  این  از  دانشگاهی
  جاي   پایدار  دانشگاه   هايبندي   دسته  از  یکی  در  را

  را  امکان   این   هادانشگاه   به  شناسی  سنخ  این   .داد 
 منظر  از  خود   دانشگاه  نوع  شناسایی  ضمن  تا  دهد می

  که   اقداماتی  به   پایدار،  توسعه  عملکردي   تنوعات
  امکان   را  پایدار   توسعه  به   دستیابی  مسیر  در  حرکت

  مسیر این  در  هوشمندانه و  کنند  توجه کند،می  پذیر 
 . بردارند گام

  دانشگاه   تبیین  برای  پارادایمی   گذار  شناسیروش "
  شاه   توسط   که   است   دیگری  پژوهش  عنوان  "پایدار 

  اين   هدف    است.  شده  انجام   )۱۳۹۹(   همکاران  و  ولی
  های پارادايم   از  گذار   شناسی  روش  تبیین   پژوهش،

  برای   . بود  پايدار   دانشگاه   برای  معنوی   پارادايم  به  رايج
  گردآوری   به  فراتركیب   روش   با  منظور،  اين

  ها، آن   ارزيابی  پايداری،  ة حوز   كیفی   هایپژوهش 
  های نكته   كشف  ارزيابی،  ةمرحل  هایيافته  تحلیل

  جايگزين   يک  به  هاآن  تبديل  و  تركیب  و   اساسی
  ة حوز   پژوهش   ۴۶  بررسی  با  .شد  پرداخته  تركلی 

  پويا   معنوی  پارادايم  كه  داد  نشان   نتايج  پايداری،
  الهی   حكمت   با  عینی  دانش  و  خرد   بر  مبتنی

   .ستا  همسو كشور هایدانشگاه 

  طراحی   به"   پژوهشی  در  )۱۳۹۶(   همکاران  و  راد
  صورت   مطالعات  بر  مبتنی  پایدار،  دانشگاه  مدل 

  پژوهش،   این  از  هدف  پرداختند.  "ایران  در  گرفته
  الگوهای   و  هامدل   سنتزپژوهی   و   سیستمی  بررسی 

  موضوع   با   ایران   در   شده  انجام   تحقیقات   و   مفهومی 
  و   بندیطبقه   تلخیص،  منظور  به   پایدار  دانشگاه

  ۱۵  تعداد   منظور،  بدین   . بود  آن   های مؤلفه  تلفیق
  تحلیل   و   آوریجمع   برای  و   بررسی   داخلی،   مقالۀ
  استقرایی   کیفی  محتوای  تحلیل  روش  از  ها،داده 

  استفاده   ی انتخاب   و   محوری  باز،   کدگذاری   بر   مبتنی
  در   پایدار  دانشگاه   مؤلفۀ  ۲۰۳  کدگذاری،  از  پس   شد.
  به   ابعاد  شدند.  سازماندهی  بُعد  هشت و  مقوله  ۲۵

  از:   عبارتند  منابع   و   ارجاع  تعداد   نزولی   ترتیب
 

1 Bautista-Puig & Casado 

  آموزش   ،دانشگاهی  فضای  محیطیزیست   مدیریت
  سرمایۀ   ،پایدار  مدیریت   ،کنندگانمشارکت   ، پایدار

  و   ارزیابی   نظارت،  ، پایدار  پژوهش   ، اجتماعی
  بود   آن   از  حاکی  هایافته  .مالی  و  اداری     و  دهیگزارش

  دانشگاه   برای   شده  ارائه  داخلی   الگوهای  در   که
  توسعۀ  اقتصادی  و  فرهنگی   اجتماعی،   بُعد به  پایدار، 
  توجه  ترکم   محیطی  زیست   بعد  مقابل   در  پایدار 
  های حوزه   به   بیشتر  توجه  لزوم   بر  لذا   است.  شده

  مالی   و   اداری  و   ارزیابی  و   نظارت  پژوهش،  اجتماعی،
  به   توجه  کنار  در  ها،دانشگاه  پایداری  خصوص  در

  آموزش   دانشگاهی،  فضای  محیطیزیست   مدیریت
  تأکید   پایدار  مدیریت  و  کنندگانمشارکت   پایدار،

 است.  شده

  به   پژوهشی  در   )۱۳۹۳(   همکاران  و  نیاملکی 
  دانشگاه   هایمؤلفه  بندیاولویت   و  شناسایی"

  این   اساس  بر  تهران   دانشگاه  ارزیابی   جهت  "پایدار 
  از   استفاده   با  که  تحقیق  این  در  پرداختند.  هامؤلفه
  کمی   و   کیفی  بخش   دو  در   اکتشافی   ترکیبی   روش
  از   استفاده  با   کانونی  هایگروه   ابتدا  شد،  انجام 

  گرفته   قرار  بررسی  مورد  یافته  ساختار  نیمه  مصاحبه
  و   خبرگان   این   نگاه   از   پایدار   دانشگاه   های مؤلفه   و

  بخش   در   و  شد  بندیدسته  و   شناسایی  متخصصان
  طریق   از   شده  شناسایی   هایمؤلفه  تحقیق  بعدی

  و   استادان  بین  در   ساخته   محقق  پرسشنامه
  شد   توزیع  تکمیلی  تحصیالت  هایدوره   دانشجوبان 

  پژوهش   هاییافته   اطالعات،  آوری   جمع   از   بعد  که
  مدیریتی   سیستم  به  مربوط   هایمؤلفه  داد  نشان
  از   بعد  و  بودند   برخوردار  اهمیت   بیشترین  از  پایدار 

  پژوهشی،   سیستم  آموزشی،  سیستم  ترتیب  به  آن
  تأمین   سیستم  محیطی،  زیست  مدیریت   سیستم

  نظام   در   تخصصی  خدمات  ارائه  سیستم  و   مالی
  داشتند. قرار  پایدار   عالی آموزش

  با   پژوهشی   در    ) ۲۰۲۱(  ١کازادو   و   پوئیگ -باوتیستا
  عالی   آموزش  مؤسسات  در  پایداری  های"شیوه   عنوان

  آن"،   اجرای  نحوه  و  وضعیت   بر  مروری  :اسپانیا
  و   دولتی  هایدانشگاه   در  پایداری  ادغام   چگونگی

https://journal.irphe.ir/article-1-2441-fa.pdf
https://journal.irphe.ir/article-1-2441-fa.pdf
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  یک   براساس(  تحقیق  :ابعاد   در  را   اسپانیا  خصوصی
  دیدگاه  گرفتن  درنظر  با   جو  و  جست   استراتژی
  المللی   بین  ).محیطی  زیست   و   اقتصادی  اجتماعی،

  و   سبز  معیارهای   بندی  رتبه   در   مشارکت (  سازی
  دانشگاه   حاکمیت  ، )اروپا  چارچوب  هایپروژه 

  دهی   گزارش  و   ارزیابی  ،)استراتژیک  هایبرنامه(
  ) سبز دفاتر( دانشگاه عملیات و )پایداری  هایبرنامه(

  داد   نشان  هایافته  .دادند  قرار  تحلیل  و   تجزیه  مورد
  های فعالیت  پایداری   حوزة  در مؤسسات  از  برخی  که

  دست   بیشتری  آوردهای دست   به  و   دارند   بیشتری
  آوردهای دست   دیگر  برخی  که  حالی   در  یابند،می

  تعهد   همینطور  دارند.  بیشتری  تخصص  اما  کمتر
  اما   است   یافته  افزایش   زمان   گذشت  با   هادانشگاه 

  با   . است  متفاوت   بسیار  مختلف  های دانشگاه   بین   در 
  مشخص   پایداری،  عملکرد   بین   ارتباط  تحلیل  و   تجزیه

  دارد،   وجود  متغیرها  از   برخی  بین  زیادی   ارتباط   که  شد
  داشتن   و   پایداری   برنامه  بین   رابطه   مثال   عنوان  به

  وضوح   به  مطالعه  این   حال،  این   با   سبز   دفتر  یک 
  مؤسسات   برای   پایدار  توسعه   اگرچه  که  داد   نشان

  شده   شناخته  مهم  بسیار  جامعه  و   عالی  آموزش
  و   هافعالیت  ها،استراتژی  کل  در  هنوز  اما  است،

 است.  نشده جاسازی سیستم هایسیاست

  در   آن  حضور   بررسی  : دانشگاه  در  پایداری
  عنوان   دانشجویان"   و  معلمان  درسی،   های برنامه

  - سولیس  توسط  که  است  دیگری  تحقیق
  پژوهش   هدف  است.  شده  انجام  ) ۲۰۱۹(١اسپاالرگاس

  برنامه  محتوای   در   پایداری  حضور   تحلیل   و   تجزیه 
  و   معلمان   دانشجویان،   در   مهارت  آموزش   و   درسی 
  در  تربیتی  علوم  تحصیلی  های دوره  درسی   های برنامه

  های برنامه   زمینه،  این  در  . بود  اسپانیا   سویل   دانشگاه
  کودکی،   دوران  اوایل   در   آموزشی  هایدوره   درسی 

  تحلیل   و  تجزیه   عالی   آموزش  و   ابتدایی  آموزش
  در   پایداری   حضور   که  داد   نشان   نتایج  .شدند
  این  در    .است پایین   تربیتی علوم تحصیلی  هایدوره
  ابتکارات  درگیر  که  کردند  عقیده  ابراز  معلمان  راستا

 
1 Solís-Espallargas &et all  
2 Fiselier & et all 

 مند عالقه   اخالقی   الگوهای  به  و  هستند  پایدار 
  دریافت   به   باالیی   عالقه  نیز  دانشجویان   .هستند
 . کردند ابراز  پایداری  آموزش

  به   تحقیقی  در  ) ۲۰۱۸(  ٢همکاران  و  فیزیلیئر
  در   پایدار   توسعه  آموزش  فعلی   موقعیت   "بررسی 
  این   هدف  پرداختند.  انگلستان"   عالی   آموزش

  پایدار   توسعه  برای  آموزش  موقعیت  بررسی   پژوهش،
  آژانس   به   توجه   با   انگلستان  عالی  آموزش   بخش   در

  عالی   تحصیالت  آکادمی   ،)QAA(  کیفیت   تضمین
)HEA( پایدار توسعه برای  آموزش راهنمای و )ESD (  

  عالی   آموزش   مؤسسات  داد  نشان  هایافته   بود. 
  برای   آموزش   تعبیه  در   توجهی   قابل   پیشرفت   انگلیس 
  وجود   این  با   اند.داشته   درسی   برنامه  در   پایدار   توسعه
  است   کارکنانی  عالی،  آموزش  مؤسسات   اصلی  چالش

  پایدار   توسعه  برای   آموزش  مفهوم   درک   عدم   درگیر  که
  در   که  باشندمی   خود  هایرشته  برای  آن  پیامدهای  و

  سطح   در   افراد  از  حمایت   همچون  عواملی   زمینه  این
  و   سازمانی   هایحمایت   باالتر  سطح  در   و  مؤسسه

  شناسایی   موفقیت   حیاتی  عوامل   عنوان   به   مالی
 شدند.

  ) ۲۰۱۸(  ٣همکاران  و  فرینها   توسط  که  پژوهشي  در
  در   پایدار   توسعه  برای   آموزش   شد،  انجام 

  هدف   گرفت.  قرار  بررسی  مورد  پرتغال   هایدانشگاه 
  در   پایداری  ادغام   چگونگی  تعیین  پژوهش   این

  عالی،   آموزش   مؤسسات  هایاستراتژی   و  هاسیاست
  عدم   ها،یافته  بود.   پرتغال   دولتی   هایدانشگاه   ویژه  به

  توسعه  آموزش   اجرای  برای   دولتی   نهادهای   تعهد
  نظر   از   و  دهد می   نشان  دانشگاه  سطح  در   پایدار 

  حدودی   تا  که  باشندمی  اسناد  از  کمی  تعداد  ذینفعان
  وجود،   این   با  .هستند  مرتبط   پایدار  توسعه  با

  اجتماعی   مسئولیت   و   پرتغال   های دانشگاه   استقالل 
  هایسیاست   و  ابتکارها  تا  است  شده  باعث  هاآن

 کنند. تدوین  پایدار  آموزش قبال  در  را  مختلفی

3 Farinha &et all  
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  تحقیقی"   در   ) ۲۰۱۶(  ١همکاران   و   موچاوسکی 
  مورد   را  دانشگاه"   درسی  یبرنامه  در   پایداری   تلفیق

  نه   پایداری   تلفیق   معتقدند  ها آن   دادند.  قرار   بررسی 
  و   عملیات،  تسهیالت،  دانشگاه،  رسالت  در   تنها

  زندگی   درسی،  یبرنامه  در  بلکه  آن  کاری  هایشیوه
  آن،   از   فراتر  و   اجتماع،   یتوسعه  اساتید،  و   دانشجویان 

  تلفیق  و  ادغام  حین  اندداشته  تأکید  هاآن  است. نیاز
  چشم   باید   دانشگاه  درسی   یبرنامه  در   پایداری

  از   شود.  داده   قرار  مدنظر  متعدد   هایرشته  اندازهای
  پیرامون   محیط  در  موجود  مشکالت  و  مسائل  رو،  این

  اقدامات   با  تنها  و   بوده   بغرنج   و   پیچیده  پایداری   و
  و   هاحل  راه  ارائه  صدد  در  توانمی  ایرشته  میان

  یارائه   پژوهش،  این  از   هدف   برآمد.  مفید   رویکردهای 
  که   بود   دانشگاه   کارکنان  و  اساتید  به   اطالعاتی 
  تا   دارند  پایدار  درسی   یبرنامه   با  مستقیمی   همکاری 

  یبرنامه   ارتقای  و   تجدیدنظر  به   بتوانند   آن   واسطة  به
  خود   قوت   به   برنامه  این   تا  نموده   اقدام   پایدار  درسی 

  سایرین   اختیار  در   رهنمودهایی  همچنین  و  بماند   باقی 
  را  مشابه   ایبرنامه  بتوانند  که  امید  این   به   داده   قرار

   سازند.  پیاده

  نشان   گرفته،  انجام  هایپژوهش   بر  مروری
  توجهی   قابل  تحقیقات  اخیر  هایسال   رد  که  دهد می
  در   پایداري هايزمینه در  المللی بین  و  ملی  سطح  در

  در   پایداری   اجرای  ،پایدار  دانشگاه  عالی،  آموزش
  عالی   آموزش  سسات ؤم  پایداري   ارزیابی   و  دانشگاه

  عدم   اهمیت  حائز  نکته  اما  است.   گرفته  صورت
 مدل   صورت  به  هامالك  عوامل،  ها،مؤلفه   شناسایی
  و   عالی  آموزش  نظام  بافت   با  متناسب  پارادایمی

  سو   یک   از  که   چرا   است،  کشورمان  خاص  مقتضیات
  با   متناسب  المللی   بین  سطوح   در   شده  ارائه  الگوهای 
  در   بسا   چه   و   نبوده   ما  کشور   ساختارهای   و   فرهنگ
  و   نبوده  سودمند  عمل  در   کارگیری به  و  اتخاذ  صورت
  دیگر   سوی  از  و  باشند  نداشته  اجرایی   قابلیت

  سطح   در  پایدار  عالی  آموزش  زمینة  در   که   الگوهایی 
  و   داشته  بیشتری  عمومیت  است  شده  ارائه   ملی

  توجه   جغرافیایی   ویژه  شرایط   و   اقلیم  به  کمتر

 
1 Dmochowski, & et all 

  آن   از  حاضر  پژوهش  عطف  نقطه  لذا  اندداشته
  علی   عوامل  دهنده،  تشکیل  هایمؤلفه   که   روست

  و   راهبردها   گر،مداخله  عوامل  ای،زمینه  عوامل  مؤثر،
  در   را  پایدار   عالی  آموزش   توسعه  پیامدهای
  بافت   به  توجه  با  مازندران  استان  دولتی  هایدانشگاه 

  دست   و   تجارب   حسب   بر  و  محیطی   شرایط  و
  مدل   یک  ارائه  منظور  به  گرفته  انجام  آوردهای

  تا   که   چرا   است   داده   قرار   بررسی   مورد   پارادایمی 
  پایداري   بررسی  جهت   مناسب  الگوي  که  زمانی

  درستی   به   توان نمی   نشود   شناسایی   دانشگاه
  کشور   عالی  آموزش   سساتؤم  هايتالش   و  اقدامات

  هاي پژوهش   از  آگاهی  لذا  کرد.  اصالح  و  دهی  جهت  را
  یک   ایجاد   در   را  ما   المللی،  بین  سطح   در   شده   انجام 
  دانشگاه   در  پایداري  ارزیابی   براي  جامع  الگوي

  کشور   عالی   آموزش  نظام  در  آن  تبع   به  و  مازندران
 رساند. خواهد  یاري

 

 پژوهش شناسیروش ٤
  حاضر   وهش ژ پ  اینکه   به  توجه   با   تحقیق  هدف   نظر   از
  عالی   آموزش   توسعه  هایمؤلفه  شناسایی   دنبال   به

  رائه   و   مازندران  استان  دولتی   هایدانشگاه   در  پایدار 
  کاربردی   تحقیق  ةحیط  در   است،  پارادایمی   مدل 

  گردآوری   چگونگی   نظر  از   و   شود می   بندیطبقه
  كه   باشدمي   كيفي  پژوهش  نوع  از  نیاز،  مورد   هایداده 

  انجام   تئوری)   (گراندد   بنیاد   داده  نظریة  شیوة   به
  تحقيق   روش  انتخاب  یلدال  ترینمهم   است.  پذيرفته

  دست ه ب  ) ۱  :از  عبارتند  حاضر  پژوهش  براي   کیفی 
  توسعه  بهتر   درک  برای  بیشتری   شواهد   آوردن

  مناسب   الگوي   یک   وجود   عدم   ) ۲  پایدار،   عالی   آموزش
  های دانشگاه   در   پایدار  عالی  آموزش  توسعه  منظور  به

  از   استفاده   لزوم   )۳  و   مازندران  استان   دولتی 
  جهت   متخصص   دانشگاهی   خبرگان   های دیدگاه 
  در   پایدار   عالی   آموزش  توسعه  الگوي   طراحي 

  راستا  این  در  .مازندران  استان  دولتی  هایدانشگاه 
  نظران صاحب   و  متخصصان  ،حاضر  پژوهش  جامعه
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  بالقوه   طوربه   که  بودند  پایدار  عالی  آموزش  حوزة
  آموزش  توسعه  خصوص  در  را  اطالعات  بیشترین

 گیرینمونه   روش  از  استفاده  با  و  داشتند  پایدار  عالی
  نظرانصاحب   و   متخصصان  از   نفر  ۱۰  هدفمند   نظری
  نسبت   بیشتری  آگاهی  که  پایدار   عالی  آموزش  حوزة

  نمونة   عنوان  به  اندداشته  پژوهش   موضوع  به
  هاداده   گردآوری   ابزار   شدند.   انتخاب   پژوهش 
  تا   که  بود   خبرگان   با  ساختاریافته  نیمه  هایمصاحبه

  تا   محقق   یعنی،   یافت.  ادامه   نظری   اشباع   سطح
  های مصاحبه  که  داد  ادامه   هامصاحبه   به  جایی 

  شناخت   و  گردد  منجر  جدیدتری  هایداده   به  بیشتر
  به   بیشتر  هایمصاحبه  اگر  و  شود   حاصل  بیشتری

  تکرار   قبلی   هایداده   و   نشود  منجر  بیشتری  هایداده 
  دلیل   نماید.  متوقف  را  هامصاحبه  محقق  گردد،

  پژوهش   در   ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  از  استفاده
  در   تفکر  محورهاي   گشودن   موجب   ) ١  که  بود   آن حاضر 
  عمق   و  عوامل   ابعاد،  از  آگاهی   و  پایدار  دانشگاه  مورد

  آشکارسازي   موجب  )٢  و   شده  پژوهش  مسئله
 تر گسترده   و  پژوهش   کار   آغاز  نادرست  پندارهاي

  و   پایدار   دانشگاه   مورد  در  محقق   دید   افق  شدن
   است. شده عوامل و هاجنبه

  اساس   بر   حاضر   پژوهش   در   پایایی   و   روایی 
  توسط   بررسی   باورپذیری،   یا   اعتبار   قابلیت   معیارهای

  پذیری انتقال   قابلیت   و   شوندگان)(مصاحبه   اعضاء
  اول   معیار  در  که  صورت  بدین  است.  گرفته  صورت
  مبانی   محقق  باورپذیری،  یا   اعتبار   قابلیت  یعنی

 زمینه   در   شده   انجام   تحقیقات   پیشینة  و   نظری
  تحقیق  سؤاالت   و   کرده  بررسی   را   پایدار   عالی   آموزش

  .نمود   طراحی  نظری  مبانی  و  پیشینه  مبنای  بر  را
  رفع   منظور  به   مصاحبه  فرآیند   طول   در  همچنین 

  پیگیری   سؤاالت   از  بیشتر  سازیشفاف   و   ابهام 
  یا   باشد؟"می   چه  جمله فالن  از   شما  "منظور   همانند
 ً   استفاده   دهید؟"  توضیح   بیشتر  زمینه  این   در  "لطفا
  در  را  ها یافته از   بخشی  محقق   دوم،  معیار  در  گردید. 
  را   او   تحلیل  تا   داد   قرار  مطالعه  مورد   گروه  اختیار

  آیا   که:  دهند  پاسخ  سؤاالت  این  به  و  کنند  بررسی

 
1 Struss & Corbin 

  داشته   هایشان گفته  از   درستی   برداشت   محقق
  نظر   به  منطقی  نیز  آنان  برای   تحلیل  این  آیا  است؟

  شده   خطا   دچار  هاداده   معنی  فهم  در   او  یا  رسد،می
  از   برخی   از   محقق  منظور  بدین   است؟

  مرحلة  نهايي  گزارش  تا  خواست   شوندگانمصاحبه
  آمده   دست   به  هايمقوله  يا   تحليل  فرآيند  نخست،

  ابراز  هاآن  با  ارتباط در را  خود نظر و  كرده بازبيني  را
  توصیف  به   محقق  سوم  معیار  در   نهایت  در   و  کنند.

  در   کنندگانشرکت   و   شوندگان مصاحبه  های ویژگی 
  و   خوانندگان  طریق   این   از   تا   پرداخت،  تحقیق

  و   عالی  آموزش  حوزة  اندرکاراندست   محققان،
 کنندمی   مطالعه  را  حاضر  پژوهش   که   پایدار   توسعه
  در   الزم،  اطالعات  داشتن  دست   در  با   بتوانند

  های محیط   در  پژوهش  این   هاییافته  کاربرد  خصوص
  هر  از  حاصل  هاییافته  کنند.  گیریتصمیم  مشابه

  پایایی   و   روایی   از   حاکی   شده   مطرح  معیار  سه
  تحلیل   و  تجزیه  منظور  به  بود.  هایافته  متناسب،

 ١کوربین   و   استراوس  کدگذاری  شیوة  از   نیز  هایافته
 است.  شده استفاده

 

 پژوهش هاییافته ۵
  روش   شد   پرداخته  بدان  ترپیش   که   طور همان 

  بنیاد   داده  نظریه  بر   مبتنی  و  کیفی   حاضر  پژوهش 
  استفاده   با  شده  حاصل  هاییافته  مبنا  این   بر   که  بوده 

  مورد   انتخابی  و   محوری   باز،  کدگذاری   مرحلة   سه  از
  اصلی   هدف  نهایت  در  تا  گرفتند  قرار  تحلیل  و  تجزیه

  آموزش   توسعه  پارادایمی  مدل   تدوین   یعنی  پژوهش 
  مازندران   استان  دولتی  هایدانشگاه   در   پایدار  عالی

  مرحلة   در   که   است   آن  از   حاکی   هایافته  یابد.   تحقق
ً   باز  کدگذاری   یعنی  هایافته   تحلیل   و   تجزیه   اول    جمعا
  محوری،   پدیده   اصلی   محورهای  با  مرتبط  خام   کد   ۶۴۲

  گر، مداخله   عوامل  ای،زمینه  عوامل  علی،  عوامل
  مدل،  سازی  پیاده  پیامدهای  و  تاثیرگذار  راهبردهای 

  کدگذاری   مرحلة  انجام   از  پس  که  شد   استخراج
  همپوشانی   یکدیگر  با  که  مقوالتی  ادغام   با  و   محوری
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  مقولة   ۳۸۰  بودند،  تکراری  نوعی   به  و  داشتند  باالیی
  گرفتند   قرار   تایید  مورد   نهایی   مقوالت   عنوان   به   فرعی 

  انتخابی   کدگذاری   مرحلة  در   که   اصلی   مقولة   ۲۲  در   و
  پدیده   حوزة  در  شدند.  گذاریجای   بودند،  شده  تعیین

  اصلی   مقولة   ۶  پایدار   عالی   آموزش   توسعة  محوری 
  جامعه   "خدمات  پایدار"،  "پژوهش  پایدار"،  "آموزش

  "مدیریت   پایدار"،  محیطی  "زیست  پایدار"،   محور 
  در   فرعی،  مقولة   ۱۲۹  و   پایدار"   "اقتصاد   و   پایدار"

  "تحوالت   اصلی  مقولة  ۴  مؤثر،  علی  عوامل  حوزة
  در   "تغییر  توسعه"،  پارادایم  در   "تغییر  اجتماعی"، 

  و   محیطی"  زیست   های"بحران   و   ارزشی"   های نظام
  مقولة   ۳  ای،زمینه  عوامل  حوزة  در  فرعی،  مقولة  ۷۵

  "مشارکت   درونی"،  پویایی   و  "انسجام   اصلی
  فرعی،   مقولة  ۳۵  و  سیستمی"  "مدیریت  و  ذینفعان"

  "سیاسی"،   اصلی  مقولة  ۳  گرمداخله   عوامل  حوزة  در
  در   فرعی،  مقولة  ۴۴  و  قانونی"  و  "اداری   و   "اقتصادی"

  و   "آموزش   اصلی  مقولة  ۳  تاثیرگذار   راهبردهای  زمینة
  مدیریت   "سیستم  و  عمومی"  "مشارکت   پژوهش"،

  در   نهایت  در  و  فرعی   مقولة   ۵۰  و  دانشگاه"  محیط
  اجتماعی"،  "توسعه  اصلی  مقولة  ۳  نیز  پیامدها  زمینة

  به  زیست"  محیط  "توسعه  و  اقتصادی"  "توسعه
  توسعه   دهندة  تشکیل  هایمؤلفه   ترینمهم   عنوان

  استان   دولتی   هایدانشگاه   در   پایدار  عالی  آموزش
  یک   هر  با   مرتبط   نتایج  که   شدند   شناسایی  مازندران

  در   شده   استخراج   مقوالت  همراه   به   سؤاالت   از
  حاصل   پارادایمی   مدل   و  شده  ارائه  ۱-۶  شمارة  جداول 

 است.  گشته تدوین نیز پژوهش  هاییافته  از

  آموزش   توسعه  دهندة  تشکیل   هایمؤلفه  اول:  سؤال 
  مازندران   استان  دولتی  هایدانشگاه   در   پایدار  عالی

 کدامند؟

 
 پارادایمی   مدل   در   پایدار   عالی   آموزش   توسعه   دهندة   تشکیل   های مؤلفه   ١  جدول 

  محور
 فرعی   مقوالت اصلی   مقوالت اصلی 

 پدیده
 محوری 

 پایدار آموزش

 یهافرصت  به برابر یدسترس  -یاجتماع یرفتارها اصالح -ماهر کار یروین ت یترب
  قرار -)پایدار توسعه   کارشناسی دوره( پایدار توسعه  برای  تحصیلی دورة  تعریف -یآموزش
  سواد آموزش با پایداری  اصول پیوند  -آموزشی هایسرفصل  در  پایدار توسعه بحث دادن

  رویکرد -انتقادی تفکر رویکردهای -ایرشته میان درسی  برنامه توسعه -محیطی  زیست
  -هارشته یهمه  به برابر نگاه  -مشارکتی تدریس هایروش -استراتژیک تفکر  -مسئله حل

 -مشارکتی یادگیری -محیطی زیست سواد -شهروندی سواد  -زندگی هایمهارت آموزش
  ارتباط -اساتید بودن بروز -دروس بودن کاربردی -بودن پذیر انعطاف - بودن محور تجربه

  با نوین ارزشیابی  -افتراقی درسی برنامه -دانشجویان و  کارکنان و اساتید  میان سازنده
 -آموزش شدن   المللی بین -یادگیری فرآیند  در پایداری مفاهیم دادن قرار -جدید رویکردی
  آموزش -یادگیرنده سازمان به  شدن تبدیل -پذیر مسئولیت  و آگاه شهروندان  تربیت 
  یادگیری -تفکر باالی  سطح هایمهارت  -محور  یادگیرنده تعاملی آموزش -آفرین تحول
 -فرایندی درسی برنامه -ایمنطقه و  جهانی  موضوعات بر مبتنی محتوای -العمر مادام

 درسی  برنامه در ورزش اهمیت 

 پایدار پژوهش

  در تخصصی  مجالت -پژوهشی  بودجه اختصاص -پژوهشی و تحقیقاتی مراکز  تأسیس
  تفاهم  انعقاد -پایدار توسعه زمینة در پژوهشی  علمی هایهمکاری  -پایداری زمینة

  در  هاییپروژه ارائه و پایداری علمی   هایهمایش و سمینارها  برگزاری -پایداری هاینامه
  عملیاتی -زندگی واقعی مسائل راستای در  پژوهش  -هاهمایش برگزاری واقعی محیط 

 اي رشته میان هايپژوهش توسعه -پژوهش کردن
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  جامعه   خدمات
 پایدار  محور

  -عدالتی بی از جلوگیری   -نهاد مردم  هایتشکل با دانشگاه ارتباط  -شهروندان دانش  رشد
  و  انسانی هایارزش سقوط  از  جلوگیری -زندگی  کیفیت سطح  تنزل   از جلوگیری 

  اصول  پیوند -آفرینی ارزش با پایداری اصول پیوند -جانبه همه  پیشرفت -اقتصادی
  -دانشگاه و  جامعه ملی  شبکه  داشتن -پایدار جامعه  اجتماعی خدمات با پایداری

  -جامعه برای دانشگاه تخصصی  خدمات بودن مند  دغدغه  - دانشگاه اجتماعی مسئولیت
  رساندن  حداقل  به -گرایانه  ایحرفه و  آکادمیک نگاه ترویج -دانش و علم   گذاری ارزش

  دانشجویان کردن مند دغدغه  -بهداشتی  و اجتماعی اقتصادي، محیطی،  زیست منفی آثار
  -کشور واقعی اجرایی عمیات در  هاپروژه نتایج از استفاده -مسئول شهروند  عنوان به

  نقش -ربط ذی هایسازمان  در  پایدار توسعه زمینة در  مختلف هایسخنرانی برگزاری
  رهبری -جامعه پایداری ارزیابی -ملی و  محلی توسعه   تحقق و ریزي  برنامه در آفرینی
  به رسانی خدمت در پایداری ارتقای در  مشارکت -پایدار زندگی به رسیدن برای جامعه

 اجتماعی  مسائل حل  -پایدار جامعه ساختن  -جامعه

  محیطی زیست
 پایدار

  از استفاده -سبز  مدیریت و  سبز  کمپوس سبز، علوم  خلق  -ستیزطیمح   از  حفاظت
  رعایت -ایقطره آبیاری سیستم  -غیرآالینده  نقل و حمل به تشویق -تجدیدپذیر  منابع

  هایسیستم -زباله تفکیک  -پسماند مدیریت -بهداشت ارتقاء  و بهداشتی مسائل
  پاکیزگی -سبز فضای  طراحی و  دانشگاه فیزیکی فضای -کاغذ حذف -سرمایش و گرمایش

  و  بهداشت -پاک نقل و  حمل -سالم  و صرفه  به  غذایی مواد   تهیه  -بازیافت رعایت -فضا
 محیطی  منفی  اثرات کردن کم -اداری محیط  ایمنی

 پایدار  مدیریت

  کمیته داشتن  -پایدار دانشگاه کردن مدیریت و کردن اداره -پایدار توسعه  دبیرخانه ایجاد
  با مدیرانی  گماردن  خدمت  به -پایدار توسعه  برای راهبردی برنامه داشتن -پایدار توسعه 

  -دانشگاهی  بین و سازمانی بین ارتباطات -ذینفعان همة  مشارکت  -سیستمی  تفکرات
  ارتباط -غیرعامل پدافند  -الکترونیکی  ارتباط سیستم  داشتن  -المللی بین  و  ملی ارتباطات

 -پایدار توسعه  هایطرح از حمایت -زدایی تمرکز  -توسعه با مرتبط هایسازمان با
  و  متعادل متوازن،  دانشگاه  -اداری اتوماسیون ایجاد  -بروکراسی بدون  و  سریع  پاسخگویی

  -نوآورانه راهبردهای -یکپارچه  و  سیستمی  ارتباط -کارکردها در  عدالت رعایت -یکپارچه
  داشتن -دانشگاه هایحوزه  یهمه در  پایداری اصول کارگیری به -پایدار توسعه رهبری

  داشتن -پایدار مأموریت و  انداز چشم داشتن -سهامداران  نیازهای رفع -پایدار مدیریت
  و حمل -پایدار ریزیبرنامه -پایدار مصرف  و تولید -پایدار ارتقاء و  تصدی و  جذب سیستم

  انتخاب -بیرونی هایبخش با ترکیب   و اختالط -پایدار انداز چشم داشتن -پایدار نقل
 علمی  آزادی و  استقالل -افزایی هم  -تعاملی مدیریت   -مدیریت  دموکراتیک

 پایدار  اقتصاد

  -درآمد  ایجاد راهبردی شوراهای  ایجاد -پایدار مالی  منابع  -مصرفی منابع در جویی صرفه
  و  مالی حمایت -اقتصادی کارایی افزایش -خدمات هایهزینه  کاهش -مالی هایشفافیت

  منابع شناسایی -ایبودجه وابستگی کاهش -پایداری با  مرتبط هايپروژه از مالی  غیر
  داشتن -مالی گردش  شفاف  انتشار -جایگزین  منابع  از استفاده -مالی تأمین براي بالقوه

 مالی  منابع تنوع -مالی  استقالل
 

  عالی   آموزش  توسعه  بر مؤثر  علّی  عوامل  دوم:  سؤال 
 مازندران  استان  دولتی  هایدانشگاه   در  پایدار

 کدامند؟
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ّی   عوامل   ٢  جدول   پارادایمی   مدل   در   پایدار   عالی   آموزش   توسعه   بر   مؤثر   عل

  محور
 اصلی 

  مقوالت
 فرعی   مقوالت اصلی 

  عوامل
 علی 

  تحوالت 
 اجتماعی 

  افزایش  -اجتماعی خدمات بودن ضعیف  -شدن  جهانی  -شمالی هایاستان به مهاجرت
  بحران -اجتماعی  بحران -جهانی  جامعه چندگانه  و گوناگون فشارهای  -شناختی  روان مشکالت

  -هادانشگاه سطح  در زدایی تمرکز  ضرورت  -باالدستی نهادهای به هادانشگاه وابستگی جهانی
  زمینة  در  مردم بودن باسواد ضرورت  -اجتماعی و  اقتصادی اهداف  بین  تعادل  ایجاد  ضرورت

 جهانی  شهروندان  تربیت -پایداری

  در  تغییر
 پارادایم
 توسعه 

 -دانشگاه  شدن  اقتصادی بنگاه  از جلوگیری -دانشگاه یکارکردها در  یفهم  کج از جلوگیری 
  -التحصیالن  فارغ بیکاری - دانشگاه درون کارکردی مشکالت -فقر -اقتصادی  توسعه ناکامی
  مسئله -دانشگاه خود کارکردهای و سازمانی  درون  عوامل  -بودجه کسری و  اقتصادی  مشکالت
  عدم  -دانشجویان کمی افزایش -کاربردی هایپژوهش شدن کمرنگ  -هادانشگاه  بین انشقاق

 آموزش و  خدمات اجرایی هایبخش بین ارتباط عدم   -زندگی و جامعه   واقعیات با دروس ارتباط
  آموزشی، مباحث در ضعف -پایداری  به جامعه رسیدن -التحصیالن فارغ  به کمک -پژوهش و

  ضرورت  -محورتر یادگیرنده  و تحولی  هایآموزش سمت  به رفتن ضرورت   -اجتماعی  و اقتصادی
  و دانشگاه  بین ناهماهنگی -اقتصادی توسعه   سمت  به اقتصادی رشد از هاپژوهش حرکت

  وابستگی  وجود  -دانشگاهی خدمات  به  نیاز احساس وجود عدم  -اجتماعی هایسیستم سایر
  طریق از پایدار آگاهی ایجاد به نیاز -جامعه سیاسی   تغییرات  به دانشگاه داخلی  مدیریت
  تربیت ضرورت -متعهد و  دیده آموزش و آگاه رهبران تربیت ضرورت  -دانشگاهی آموزش

  توجه  ضرورت  -چندگانه هایمهارت به  مجهز و  جامعه مسائل حل  در  مؤثر آموختگانی دانش
  به نیاز -ایرشته بین هایهمکاری ضرورت  -هارشته ةکلی  آموزشی برنامه در  پایدار توسعه به

  -عملی  و علمی  دانش  تلفیق  ضرورت  -نفعان ذی  سایر و عالی آموزش نهادهای بین  همکاری
  -دیجیتال  جامعه آموزش -خدمات ارائه در  دانشگاه ناتوانی -دانشگاه بخشی مشروعیت نقش

 آموزش کهنگی و ضعف  -انتقادی تفکر به دانشجویان  شدن  مجهز  ضرورت

  در  تغییر
 هاینظام

 ارزشی 

  افکار  در  تغییر -عدالتی بی گسترش  -انسانی هایارزش تنزل -طیتفر و  افراط از جلوگیری 
  -گرایانه  حرفه نگاه نداشتن  دلیل به  آکادمیک و علمی  محیط  در هانابرابری افزایش -عمومی

  بحران  -علم پیشرفت  و رشد  -ایرشته بین نگاه  در  عمیق شکاف  وجود  -دانشگاه شدن بازاری
  -برتر و بهتر جایگاه  به رسیدن ضرورت -دانشجویان  بودن مند  دغدغه -هادیدگاه  و هاایده

  -عمومی  هوشیاری  و آگاهی  وجود  ضرورت  -توسعه با سازگار نسلی  بین عدالت  ایجاد  ضرورت
  فرهنگ  ترویج ضرورت -آینده در زندگی  کیفیت  تضمین -مردم زندگی  استانداردهای بهبود

 نوآوری  ایجاد ضرورت -پایداری

  هایبحران
  زیست
 محیطی 

 گرمایش -آب مشکل  -پسماند  مشکالت -محیطی  زیست دانش  کمبود -زیست محیط  تخریب
  ضرورت -محیطی  زیست هایبحران افزایش -محیطی  زیست مسائل  شدن  رنگ پر -زمین
  جوییصرفه  ضرورت  -فسیلی های سوخت به وابستگی کاهش  ضرورت  -محیطی  زیست  تعادل

  -انرژی مصرف  در  جویی صرفه  ضرورت  -زمین کره تخریب -ناپایدار مصرف  -انرژی  مصرف در
 جامعه  رفاه سطح  افزایش و  بهداشت بهبود
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 پارادایمی   مدل   در   پایدار   عالی   آموزش   توسعه   بر   مؤثر   ای زمینه   عوامل   ٣  جدول 

  محور
 اصلی 

  مقوالت
 فرعی   مقوالت اصلی 

  عوامل
 ای زمینه

  و  انسجام
  پویایی
 درونی 

  در  تغییر  نگرش صالحا - دانشگاه پذیری انعطاف  -پژوهشی و  آموزشی فرآیندهای  وجود
  آموزش برای کامل و  جامع  برنامه -آموزش سازی  فرهنگ -دانشگاهی پویای فرهنگ -هاپاردایم

  -اثربخش هایریزیبرنامه -مناسب رفتاری الگوی سازی فرهنگ   -زیست محیط مبانی
  هایسیاست کاربست -نهادی چارچوب در  یپایدار بحث دادن قرار -آموزش سازی فرهنگ 

  زیستی،  محیط پایداری هایسیاست از حمایت -پژوهش و  تحقیق ةحوز  در یپایدار
  و  پذيري مسئوليت -ایرشته میان هایریزیبرنامه -فرهنگی و  اقتصادی اجتماعی،

 مالی  استقالل  -پایداری به  باور -نوآورانه  یادگیری هایبرنامه -پاسخگويی

  مشارکت
 ذینفعان 

  مشاوره  مراکز و متخصصان  همکاری  -جو مشارکت  ذینفعان  -توانمند انسانی منابع
  -زیست  محیط اصول و مفاهیم  با افراد آشنایی -شده  عنوان هایمهارت آموزش در  هادانشگاه
  -مشارکتی هایتالش  همراه  به فردی هایشایستگی  و یادگیری بر تأکید  -آگاه انسانی منابع

 دانشگاهی  برون مدیران  پشتیبانی و  حمایت

  مدیریت
 سیستمی 

  -موقعیتی سیستمی   مدیریت -سازمانی  ساختار پایداری عملی  اجرای -دانشگاه  و شهر ارتباط
  -باالدست مدیران حمایت -مدیریتی نظام تمرکز  عدم و   تمرکز  نظر از  دانشگاه ساختار
  -مختلف هایسازمان و نهادها همکاری -جامعه با  مازندران دولتی هایدانشگاه ارتباطات

 نهادهای  بین همکاری  هایزمینه کردن فراهم  -جنسیتی برابر  نگاه با معاونین و  رؤسا انتخاب 
  و محلی جامعه در مشارکت  -دانشگاه مسطح و منعطف  رانی حکم  سیستم -عالی آموزش

 جهانی 
 

 توسعه  بر  مؤثر  ایمداخله  عوامل  چهارم:  سؤال 
  استان   دولتی   هایدانشگاه   در   پایدار  عالی  آموزش

 کدامند؟ مازندران

 
 پارادایمی   مدل   در   پایدار   عالی   آموزش   توسعه   بر   مؤثر   ای مداخله   عوامل   ٤  جدول 

  محور
 اصلی 

  مقوالت
 فرعی   مقوالت اصلی 

  عوامل
 ای مداخله

 سیاسی 

 هایاستراتژی  و هاسیاست -پایدار عالی آموزش آمایش -دانشگاه  از ابزاری و سیاسی  استفاده
  انتخاب  عدم  -ایمنطقه سطح در  ارتباطات  -جامعه کالن هایسیاست با همسویی  -دولت

  مسئولین  حضور عدم  -ایرشته و  جنسیتی  گوناگون هایزمینه  در  برابر نگاه با معاونین و رؤسا
  تفاوتی بی و ناامیدی -ایسلیقه مسئولین  کارآمدن روی -زمینه  این در  متخصص  اساتید و

  انداز چشم وجود عدم -مسئولین نابجای دخالت   -سیاسی  و  اجتماعی هایشوک  -سیاسی
  -دانشگاه در پایداری ارتقاء برای هاییسیاست  وجود عدم -پایداری هایسیاست  تغییر برای

  بین ارتباط گسستگی  -پذیری مسئولیت  و عمومی پاسخگویی  به نیاز احساس عدم
 اجتماعی  هایبخش سایر  و هادانشگاه

 اقتصادی 
  اجتماعی، وضعیت -مناسب  مالی تأمین  و مالی  مدیریت -گرایی  کمیت  -یاقتصاد نگاه نوع

  -کافی مالی منابع  وجود  عدم -التحصیالن فارغ  و خیرین مالی هایحمایت -جامعه اقتصادی
 -ایبودجه و اقتصادی وابستگی -اقتصادی هایشوک -مالی مشکالت و  بودجه تأمین  عدم
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  بودن ناپایدار -دولتی منابع به  هادانشگاه وابستگی و دولتی اقتصاد -دولت به مالی وابستگی
 اعتباری  و مالی هایسیاست

  و  اداری
 قانونی

  -اداری هایبورکراسی -دیگر نهادهای با دانشگاه  پیوند عدم -مقررات   و قوانین  -هادولت  تعهد
  مندی دغدغه  عدم  -گیر پا و دست قوانین  وجود -امور  دادن انجام فرمالیته  -معمول آمارسازی

  واقع طرحی  و الگو یا مدون هایبرنامه عدم  -مدت بلند هایبرنامه داشتن عدم -مسئولین
  شیوة  به اداره  -داخلی هایناهماهنگی -بومی و  ایمنطقه هایظرفیت به توجه با بینانه

  برای استاندارد هایدستورالعمل جودو عدم -تغییر برابر در ساختاری  مقاومت -متمرکز
  عدم   -هادانشگاه اختیارات بودن ناکافی -مفاهیم از  استاندارد تعریف  نبود -هدانشگا پایداری

 استقالل  و آزادی
 

  آموزش  توسعه  بر  تاثیرگذار  راهبردهای   پنجم:  سؤال 
  مازندران   استان  دولتی  هایدانشگاه   در   پایدار  عالی

 کدامند؟

 
 پارادایمی   مدل   در   پایدار   عالی   آموزش   توسعه   بر   تاثیرگذار   راهبردهای   ٥  جدول 

  محور
 اصلی 

  مقوالت
 فرعی   مقوالت اصلی 

 راهبردها 

 و آموزش
 پژوهش

  -پایداری حوزه در علمی هایهمایش برگزاری -پایداری راستای در  تحصیلی هایرشته توسعه 
  درسی هایبرنامه توسعه و  تغییر   -پایدار توسعه موضوعات  سمت  به علمی   مجالت توسعه 
  هایکانون و علمی هایانجمن توسط  شده مطرح هایایده اجرای -پایداری سمت به

  جدید  نسل تربیت - پایدار آموزش هایمهارت و  مفاهیم آموزش به دانشگاه   توجه -فرهنگی
  و آموزش توسعه  و مدیریت برای علمی  مرکزی وجود -پایداري مفاهیم  با آشنا رهبران از

  و آموزش و  تدریس زمینه  در پایدار هایسیاست  داشتن -دانشگاه  در پایدار پژوهش
  برقراری -دانشگاهی بین  آموزشی هایهمکاری طریق از فنی و  علمی دانش  تبادل -پژوهش

 -یافرارشته و  ایرشتهبین ظرفیت تقویت -المللی بین و داخلی  دانشگاهی  بین  ارتباطات
  دیگران،  با زندگی برای  یادگیری یادگرفتن، چطور  یادگیری  سوی به  آموزش در بازنگری
  شهروند تربیت  -زیستن  برای یادگیری سیستمی،  تفکر یادگیری  انتقادی، تفکر  یادگیری

 پایداری  اصول اساس بر جو مشارکت  و مسئول 

  مشارکت
 عمومی 

  -دانشگاه اجتماعی مسئولیت  توسعه -پایدار یدانشگاه  یزندگ -پایدار ی اجتماع  خدمات
  برای جامعه  یا صنعت  در حضور -جامعه نهادهای سایر  و هاسازمان  با ارتباط و تعامل
  الگویی داشتن -پایدار توسعه خصوص  در  بخش آگاهی هایمشاوره -دانشجویان و استادان 

 آمایش و بومی و ایمنطقه  هایظرفیت به  توجه با پایدار دانشگاه  خصوص در جامع و کلی
  -المللی بین  هایچارچوب در فعال  حضور  -پایدار زندگی سبک گسترش و  ترویج - سزمینی
  کردن درونی -پایداری گفتمان کردن جاری -زیستی محیط پایداری  هایسیاست از حمایت

  -عمومی نقل و  حمل وسایل  از  استفاده فرهنگ  ترویج -جامعه  هاینسل بین پایداری مفهوم
  -طبیعی منابع از  استفاده در  برابری  و اجتماعی عدالت -محیطی   زیست اخالقیات ترویج

 اجتماعی  هایشبکه تشکیل 
  سیستم
  مدیریت

  از  استفاده -دانشگاه پایداری تیریمد  در  یگذاراستی س  -دانشگاه پایداری اداره ایجاد
  کردن خارج دور از -زیست محیط  با سازگار هایفناوری توسعه   -تجدیدشونده هایانرژی
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  محیط 
 دانشگاه 

  سطوح  باالترین بین در  پایدار توسعه  انداز چشم وجود  -زیست محیط  مخرب فناورهای
  ساختار  کاهش -سبز  مدیریت  ایجاد  -فنی  کمیته ایجاد -راهبردی  برنامه تدوین  -دانشگاه

  محیط و  سبز فضای کالبدی فضای  در  تغییر -پایدار توسعه   اعمال  جهت بوروکراتیک
  دانشگاه بحث دادن قرار  -دانشگاه در  پایدار توسعه مختلف هایکمیته تشکیل  -دانشگاه

  -تجدیدپذیر و نو هایفناوری  از استفاده  -دانشگاه هایرسالت و اندازها چشم در پایدار
  انطباق -هادانشگاه  نقل و حمل   سیستم پایدارسازی - تغذیه  خدمات زمینة در پایدارسازی

  مدیریت   -مجدد استفاده  و  بازیافت -ضایعات  محدودکردن برای کارآمد هایبرنامه با داشتن
  استراتژیک ریزیبرنامه در پایداری مفاهیم  تلفیق -پایدار نقل و  حمل  مدیریت  منابع

 دانشگاه 
 

  توسعه   مدل   سازی  پیاده  پیامدهای  ششم:  سؤال 
  استان   دولتی   هایدانشگاه   در   پایدار  عالی  آموزش

 کدامند؟ مازندران

 
 پایدار   عالی   آموزش   توسعه   مدل   سازی   پیاده   پیامدهای   ٦  جدول 

 محور
 اصلی 

  مقوالت
 فرعی  مقوالت اصلی 

 پیامدها 

  توسعه
 اجتماعی 

 زندگی  سبک ترویج -اجتماعی عدالت گسترش -مسئول دانشجویان تربیت -یامنطقه و یمحل مسائل حل
  کم دانشجویان به کمک -دانشگاه در تنوع -اجتماعی خدمات و رفاه افزایش -گرایی  مصرف عدم -پایدار
 ترنزدیک ارتباط -هاگیری تصمیم در  مردم مشارکت افزایش -اجتماعی انحرافات  و مسائل کاهش -بضاعت

 افزایش -صلح گسترش -زندگی مسائل با آشنا التحصیالن فارغ افزایش -جامعه با دروس محتوای
 و دانشگاه بین اعتماد ایجاد -پایدار زندگی سبک -اجتماعی هایدغدغه  و همدلی ایجاد  -سیاسی هایاگاهی
 المللی بین مشارکت افزایش  -آینده های نسل زندگی کیفیت سطح باالرفتن -برتر هایذهن  پیدایش -جامعه
 الگوی تغییر و آموزش -مدنی و  اخالقی شکوفایی پرورش -پایداری سواد  افزایش -یادگیری و آموزش در

 مصرف

  توسعه
 اقتصادی 

 به کمک -طبقاتی فاصله کاهش -اشتغال افزایش و بیکاری کاهش -مالی بار شدن کم -اقتصادی رشد
  -کارآمدتر هایبودجه و هادانشگاه اقتصادی  توان افزایش -منطقه اقتصادی رشد -تولید افزایش -صنایع

  -اقتصادی کارایی -رفاه و توسعه به دستیابی -مختلف هایپروژه  در گذاری سرمایه برای مالی منابع ایجاد
 مولد  اشتغال -اقتصادی ثبات افزایش

  توسعه
  محیط
 زیست

 و بوم از حمایت -ناپذیر تجدید هایانرژی کاهش -انرژی مسئوالنه مصرف -زیست محیط از حفاظت
 تبدیل -دانشگاه زیستی محیط مدیریت  عملکرد اصالح و بهبود -کنیممی زندگی آن در که اکوسیستمی

 زیست سواد گسترش -محیطی زیست اصول به پایبند شهروندانی پرورش -سبز دانشگاه به شدن
 پاک  انرژی به دسترسی -زباله مدیریت اکولوژیکی هاینظام بازیابی -طبیعی منابع حفظ -محیطی 

 



 

653 

 . ۶۶۰تا  ۶۲۷ صفحات . ١٤٠١ بهار و تابستان .۲۷ شماره .۱۴ دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  
Journal of Executive Management 

مدیریت پایداری:  ارائه مدل پارادایمی توسعه آموزش عالی پایدار در  . عمران صالحی ابراهیم  سیادت، علی  سید  کرفستانی، جعفری  زهرا
 های دولتی مازندران دانشگاه 

 
 مازندران   استان   دولتی   های دانشگاه   در   پایدار   عالی   آموزش   ی توسعه   پارادایمی   الگوی   ٧  شکل 

 

  گیرینتیجه و بحث ٦
  پایدار   توسعه  که   ایویژه  جایگاه   و   نقش   به   توجه   با

  و   فرهنگی   اقتصادی،  اجتماعی،   فردی،  زندگی   در
  طور همین   و   کندمی   ایفا   انسان   محیطی   زیست 
  نهادهای   از   یکی  عنوان  به  عالی  آموزش   که  نقشی
  ابعاد   سازی   نهادینه   در  جامعه  بر   تاثیرگذار   بسیار 

  در  با همچنین  و دارد انسان زندگی در  پایدار توسعه
  سازماندهی  منظور به جامع   الگویی نبود  گرفتن نظر

  در   پایدار  عالی  آموزش   به   مربوط   هايتالش   راهبري  و
  سمت   به  حرکت  ضرورت  همچنین  و  مازندران  استان

  منظور   به  راهکارهایی  شناسایی  و   پایدار  توسعه
  نظام   بافت  با  متناسب  پایدار  عالی  آموزش  توسعه

  انجام   حاضر   پژوهش   مازندران،  استان  و  کشور   عالی 
  مقولة   ۳۸۰  و   اصلی  مقوله  ۲۲  کلی  طور  به  گرفت.

  مدل   دهندة   تشکیل  های مؤلفه   عنوان   به   فرعی 
  هایدانشگاه   در   پایدار  عالی  آموزش  توسعه  پارادایمی 

  به  پاسخ   در  شدند.   شناسایی   مازندران   استان  دولتی 
  های مؤلفه   ترینمهم   بر  مبنی   پژوهش  اول   سؤال 

  های یافته   پایدار  عالی   آموزش  توسعه  دهندة  تشکیل
  خبرگان   با  ساختاریافته  نیمه  هایمصاحبه  از  حاصل
  مروج   هنگامی  عالی   آموزش  نهاد   یک  که  داد   نشان

  آموزش   سیستم   اول   وهلة  در   که   است   پایدار   توسعه
  طریق   از  که  صورت  این  به  باشد  داشته  پایداری
  توسعه  موضوعیت  با  تحصیلی   هایدوره   تعریف
  برای   آموزشی   برابر   هایفرصت   کردن  فراهم   و   پایدار 
  و   بپردازد  ماهر  کار  نیروی  تربیت   به  ذینفعان  یهمه

  نگاهی   با   و  مشارکتی  تدریس  های روش   کارگیری  به  با
  تفکر   پرورش  به   تحصیلی  هایرشته  تمامی   به  برابر

  و   مسئله  حل   رویکرد  استراتژیک،  تفکر   انتقادی،
  بپردازد.   دانشجویان   در   محیطی   زیست   سواد

  و  دانشجویان و اساتید  میان سازنده ارتباط همچنین
  از   استفاده   و  اساتید  بودن   بروز  دانشگاه،  کارکنان 
  و   جهانی  موضوعات  بر  مبتنی   و  تعاملی  درسی   برنامه
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  سیستم  دوم  وهلة  در   بود.   خواهد  مثمرثمر  منطقی
  با   که  صورت  این   به  باشد  داشته  پایداری   پژوهشی
  اختصاص   پژوهشی،   و   تحقیقاتی   مراکز  تأسیس
  مجالت   انتشار   پژوهشی،  امور   برای  کافی   بودجه

  هایی پروژه   انجام   پایدار،  توسعه  زمینة  در  تخصصی 
  تحوالت   بر  مبتنی  و  زندگی  واقعی  مسائل  با  مرتبط  که

  و   سمینارها   برگزاری   با  همینطور   و   است   جهانی 
  به   حرکت   راه  در  پایداری  حوزة   در  علمی   هایهمایش 

  وهله   در   بردارد.   گام   پایدار  پژوهش   توسعه  سوی
  بی  از جلوگیری جهت در  تالش با عالی   آموزش سوم

  از   جلوگیری  زندگی،   کیفیت  سطح  تنزل   و   عدالتی
  همه   پیشرفت  اقتصادی،  و  انسانی   هایارزش   سقوط
  دانشگاه   تخصصی   خدمات  بودن   مند  دغدغه   جانبه،

  نگاه   ترویج   دانش،   و   علم  گذاری   ارزش  جامعه،  برای 
  آثار   رساندن  حداقل  به  گرایانه،  ایحرفه   و   آکادمیک

  و   اجتماعی   اقتصادي،  محیطی،  زیست  منفی
  عنوان   به  دانشجویان  کردن  مند  دغدغه  و  بهداشتی
  پایدار  محور   جامعه  خدمات  ارئه   به مسئول   شهروند 
  اقداماتی   انجام   با  دانشگاه  چهارم،  وهلة  در  بپردازد.
  و   سبز  مدیریت  و  زیست  محیط   از  حفاظت   همچون

  منابع   از  استفاده  سبز،  دانشگاه  به  شدن  تبدیل
  صرفه  به   جامعه  آحاد   کردن   تشویق   و   تجدیدپذیر 

  مسائلی   رعایت  با  و  منابع  و  انرژی  مصرف  در  جویی
  تفکیک   و   پسماند  مدیریت  و  ایمنی   و  بهداشتی 

  پایدار   محیطی   زیست  ایجاد   راه   در  خود،  هایزباله
  به   تواندمی   عالی  آموزش  پنجم  وهلة  در  بردارد.  گام

 کمیته  داشتن   پایدار،   توسعه  دبیرخانه   ایجاد   وسیلة
 توسعه  برای  راهبردی  برنامه  داشتن  پایدار،  توسعه
  تفکرات   با  مدیرانی  گماردن   خدمت  به  پایدار،

  ارتباطات  ذینفعان،  همة  دادن  مشارکت  سیستمی،
  بین    و  ملی   ارتباطات   دانشگاهی،  بین   و   سازمانی   بین

  پدافند   الکترونیکی،  ارتباط  سیستم  داشتن  المللی،
 توسعه،  با   مرتبط   هایسازمان  با   ارتباط   غیرعامل،

  های طرح   از   حمایت  زدایی،  تمرکز  سیاست  اتخاذ 
  بروکراسی،   بدون  و  سریع  پاسخگویی   و   پایدار  توسعه

  تمایل   که   دانشگاهی   در  را  پایدار   مدیریت   سیستم

 
1 Klarin 

  وهلة   در   سرانجام   و   نماید.  اندازی   راه   دارد  پایداری   به
  منظور  به  پایدار  عالی  آموزش  گام،  ترینمهم   در  و  آخر

  خود   پایدار   های فعالیت  و   ها برنامه  تمامی   تحقق
  که   اقتصادی  است.  پایدار  اقتصادی  سیستم  نیازمند

  منابع    ایجاد   و   مصرفی   منابع  در   جویی   صرفه  طریق   از
  شناسایی   ای،بودجه  وابستگی  کاهش  پایدار،  مالی
  منابع   از   استفاده   مالی،  تأمین   براي  بالقوه   منابع

  داشتن   و  مالی   گردش   شفاف   انتشار  جایگزین،
   شود.می  حاصل مالی، استقالل 

  تحوالت   عامل:  چهار  مؤثر  علی  عوامل  خصوص  در
  های استان   به  مهاجرت  مثال   عنوان   به  اجتماعی 
  چندگانة   و  گوناگون  فشارهای  شدن،  جهانی   شمالی،
  افزایش   به  منجر  نهایت  در  که  جهانی  جامعه

  تربیت   ضرورت  و   شودمی   روانشناختی  مشکالت
  با   توسعه  پارادایم  در   تغییر  عامل  جهانی،  شهروند 

  در   ی فهم  کج   از  جلوگیری  همچون   هاییمؤلفه
  اقتصادی   بنگاه  از  جلوگیری  ،دانشگاه  یکارکردها 

  فقر،  اقتصادی،  توسعه  در   ناکامی  دانشگاه،  شدن
  فارغ   بیکاری   دانشگاه،   درون   کارکردی  مشکالت

  بودجه،   کسری  و  اقتصادی  مشکالت  التحصیالن،
  کمی   افزایش  کاربردی،  های پژوهش   شدن   کمرنگ

  جامعه  واقعیات  با  دروس  ارتباط  عدم   و  دانشجویان 
  در   تغییر  عامل   دست،   این   از   مسائلی   و   زندگی  و

  از   جلوگیری  مانند  مصادیقی  با  ارزشی  های نظام
  گسترش   و   انسانی  هایارزش   تنزل   ،طیتفر  و   افراط

  محیطی   زیست   هایبحران   عامل  و   عدالتی   بی 
  دانش   کمبود   و   زیست  محیط  تخریب  همچون
  نیاز   که  مؤثر  علی  عوامل  عنوان   به  محیطی  زیست

  استان  دولتی هایدانشگاه   در  پایدار عالی آموزش به
  شدند.   شناسایی  اندنموده   ناپذیر  اجتناب  را  مازندران

  پژوهش   هاییافته   با  پژوهش   از  بخش  این  نتایج
  شارما   )،٢٠١٦(  ٢گیبسون   و   استینت  )، ٢٠١٨(  ١کلرین 

  چون   عواملی  که  )،١٣٩١(  امیری  و   آراسته   )،٢٠١٤(
  بوم   مشکالت   محیطی،  زیست  هایبحران   مطالعه

  هوای   و   آب  تغییر  اکوسیستمی،  اختالالت  شناختی،
 است.  همسو  دادند  قرار توجه مورد را فقر و  جهانی

2 Stint & Gibson 
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  مشارکت   درونی،  پویایی  و   انسجام  عامل  سه
  عوامل  عنوان   به  سیستمی  مدیریت  و   ذینفعان

  پایدار   عالی   آموزش  توسعه  بر  مؤثر  ایزمینه
  درونی   پویایی  و   انسجام  راستای  در  شدند.   شناسایی

  مواردی  گرفتن  نظر در  با  تواندمی  عالی آموزش  نظام
  آموزش   برای  کامل  و  جامع   برنامه  تدوین   همچون 

  رفتاری   الگوی  سازی  فرهنگ  زیست،  محیط  مبانی
  سازی   فرهنگ  ،اثربخش  های ریزیبرنامه   ،مناسب
  ،نهادی  چارچوب   در   یپایدار  بحث  دادن   قرار   آموزش،

  و   تحقیق  ةحوز   در   یپایدار  هایسیاست   کاربست
  محیط   پایداری   هایسیاست   از   حمایت  و  پژوهش 
  ساختار   فرهنگی،  و  اقتصادی   اجتماعی،  زیستی،

  در   سازد.   پایدار   و   منسجم   را  خود   تشکیالت   درونی 
  خدمت   به  طریق   از  ذینفعان  مشارکت   راستای
  متخصصان   با  همکاری  توانمند،  انسانی  منابع  گماردن

  برون  مدیران  پشتیبانی  و حمایت  و  نظران صاحب  و
  وسیلة   به  همینطور   و  نموده   اقدام   دانشگاهی

  مدیریت   دانشگاه،  و  شهر   میان  ارتباط  برقراری 
  باالدست،   مدیران  حمایت  موقعیتی،  سیستمی
 جامعه،  با    مازندران  دولتی   های دانشگاه   ارتباطات
  انتخاب   و  مختلف  هایسازمان  و  نهادها  با  همکاری

  مدیریت   جنسیتی،  برابر  نگاه  با   معاونین  و  رؤسا
  از   بخش   این   نتایج  بخشد.   تحقق   را  سیستمی

  ١همکاران   و  فررو  - فررو  پژوهش   هاییافته  با  پژوهش 
  عواملی   که  )٢٠٠٨(  ٢همکاران  و  فررباالس  و  )٢٠١٨(

 جامعه،  با  ارتباط  وجود  ذینفعان،  مشارکت   چون
  از   حمایت   برای  هماهنگ  هایپروژه   و   نهادها  وجود 

  بررسی   مورد  را  بودجه  بودن   دسترس  در  و  پایداری
 است. خوانهم   و همسو  دادند  قرار

 سیاسی  عامل  سه  ای،مداخله  عوامل  خصوص  در
  ابزاری   و   سیاسی   استفاده  همچون   هایی مؤلفه   زیر  با
  دولت،   های استراتژی  و   ها سیاست   ،دانشگاه  از

  در   ارتباطات  جامعه،  کالن  هایسیاست   با  همسویی
 ای،سلیقه  مسئولین   کارآمدن  روی  ای،منطقه  سطح

  و   اجتماعی   هایشوک  سیاسی،  تفاوتیبی   و  ناامیدی

 
1 Ferrero-Ferrero et al 
2 Ferrer-Balas et al 

  اقتصادی   عوامل  مسئولین،  نابجای  دخالت   و  سیاسی
  کمیت   جامعه،  بر  حاکم  یاقتصاد   نگاه  نوع   همچون 
  التحصیالن،   فارغ  و   خیرین  مالی  هایحمایت   گرایی،

  و   بودجه   تأمین   عدم  کافی،  مالی   منابع   وجود   عدم
  وابستگی   اقتصادی،  های شوک   ،مالی  مشکالت
  و   دولت  به  مالی   وابستگی  و  ایبودجه   و  اقتصادی

  های بورکراسی   مصداق  به  قانونی   و  اداری  عوامل
  واقع   طرحی   و   الگو  یا   مدون   هایبرنامه  عدم   اداری،
  و   بومی   و   ایمنطقه  هایظرفیت   به   توجه   با   بینانه

  ترینمهم  عنوان  به هادانشگاه  استقالل  و آزادی  عدم
  دخیل   پایدار  عالی   آموزش  توسعه  در  که   عواملی 
  های یافته  راستا  این  در  شدند.  شناسایی  هستند

  که  ) ٢٠١٤( شارما و  )٢٠١٧( ٣همکاران   و والتر پژوهش 
  پایداری،   ادغام  به  عالی  آموزش   نیاز   چون   عواملی 
  به   نیاز   و   نهادی  موانع   حمایتی،   هایسیاست   فقدان

  این   با   دادند  قرار  توجه  مورد   را  ایرشته  بین   تحقیقات
 است. راستا هم  حاضر  پژوهش از  بخش

  آموزش   راهبرد   سه  تاثیرگذار   راهبردهای   حوزة  در
  مدیریت   سیستم  و  عمومی  مشارکت  پژوهش،  و

  شناسایی   هایمؤلفه   از  تلفیقی  با   دانشگاه   محیط
  و   موضوعی  بسط  با  و   قبلی  هایبخش   در  شده

  با  که  گشته  مطرح  تر  جامع  هایمؤلفه   شناسایی
  )،٢٠٢١(  کازادو   و  پوئیگ- باوتیستا  پژوهش  هاییافته

  همکاران   و   فررباالس  )،٢٠١٦(  همکاران   و   موچاوسکی 
  عواملی   که   )،١٣٨٩(   قمبرعلی  و   بیگی   علی  و   ) ٢٠٠٨(

  تلفیق   سبز،  دفتر  یک  داشتن  و  پایداری  برنامه  چون
  میان   اقدامات  دانشگاه،  درسی  یبرنامه  در  پایداری

  بـه   نظـري  و  ايحرفـه  آمـوزش  بـر  کیـدأت  ای،رشته
  هم   پایه  بر  نوین   آفرینی   دانش  ،تلفیقــی  صـورت
  ای   فرارشته  و  المللی  بین  رویكردی  با  و  جمعی   كنشی 

  جایی آن   از  است.  همسو  دادند  قرار  بررسی  مورد  را
  می   طراحی   ای  زمینه  یک  در  که  مدلی  یا   و   الگو  هر  که

  پیامدهای   سازی  پیاده  از  پس  است   ممکن  شود
ً   و  باشد   داشته  پی  در   گوناگونی   همینطور   هم   قطعا

  پیامدی  و  نگیرد   صورت  عمل   این   اگر  که  چرا   است

3 Walter et al 
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  است   اساس  بی  بنیاد  و  اپایه  از  الگو  آن  نشود  حاصل
  ترین   مهم  شناسایی  از  پس   نیز  حاضر  پژوهش  در   لذا

  مداخله   ای،  زمینه  علی،  عوامل  محوری،  های  پدیده
  آخر   گام  در  مؤثر  های  استراژی  و  راهبردها  و  گر

  قرار   بررسی   مورد   پژوهش   مدل   سازی   پیاده   پیامدهای
  منجر   مذکور  مدل   ارائه  داد  نشان   ها  یافته  و  گرفته

  توسعه  و  اقتصادی  توسعه  اجتماعی،  توسعه  به

  از   بخش  این   نتایج  که  شودمی   زیست  محیط
  و   ) ۲۰۱۵(  ١همکاران   و  پدرو  هاییافته  با   نیز  پژوهش 
  چون   عواملی  که  )۱۳۹۳(  نژاد   پازوکی   و  صالحی
  رفاه،   و  سالمت  از  برخورداري  ،سالم  ایآینده   تضمین

  و   اجتماعی   تعامل  ارتقاء  و   رشد  آموزش،   از   برخورداري
  مطرح   را  پایدار  هايارزش  و  اصول   از  برخورداري

   است. همسو  نمودند،
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