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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the components of a sustainable university in 
Allameh Tabatabai University and to provide solutions to improve it. The research method 
was descriptive-survey. The statistical population of all faculty members and doctoral 
students of Allameh Tabatabai University was 2906 people, of which 340 people were 
selected by Cochran's formula by simple random method. For data collection, the 
questionnaire of Sustainable Property University malekinia (2014) with Cronbach's alpha of 
0.92 was used. For data analysis, confirmatory factor analysis, one-sample t-test and 
independent t-test were performed in accordance with the research questions of Friedman 
test. The results showed that the current situation of Allameh Tabatabai University in terms 
of sustainable education and research system components in a favorable situation, 
sustainable management system in a relatively favorable situation and in the components of 
a sustainable environment system, financial transparency and sustainable specialized 
services in an unfavorable situation has it. Also, the current situation of Allameh Tabatabai 
University, in the view of doctoral students in terms of sustainable education in good 
condition and in dimensions, sustainable management, sustainable specialized services and 
financial transparency in relatively good condition and in dimensions, sustainable research 
and environmental management in unfavorable situation contract. Also, the findings 
showed that there is a difference between students and faculty members in terms of 
dimensions of sustainable education system, sustainable research system, sustainable 
management system and sustainable environment system and no difference was observed in 
the other two areas, financial transparency and sustainable specialized services. 
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 چکیده

روش . منظ رر ببب رد  ب ب رد    راهکاره ایی ب ه   ةهای دانشگاه پایدار در دانشگاه عالمه طباطبائی و ارائ   هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه
 2902ت علمی و دانشجریاب دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی ب ه تع داد   ئی هیاعضا همة ماری  ةپیمایشی برد، جامع -پژوهش ترصیفی

دانش گاه   ةها نیز پرسش نام   وری داده برای جمع. انتخاب شدند به روش تصادفی ساده نفر 300که از این تعداد با فرمرل کرکراب  ،نفر برد
پ ژوهش  زم رب    ه ای  پرسشها نیز متناسب با  تحلیل داده و  ی تجزیهبرا. کار گرفته شد به 92/0با  لفای کرونباخ ( 1393)نیا  پایدار ملکی

نظ ر   نتایج نشاب داد وضعیت مرجرد دانشگاه عالم ه طباطب ائی از  . اجرا شدای و تی مستقل  نمرنه یدی، تی تکتأیتحلیل عاملی  فریدمن،
یریتی پای دار در وض ع نس بتاط مطل رب و در     های نظام  مرزش و پژوهش پایدار در وضع مطلرب، نظ ام م د   ت علمی در مؤلفهئاعضای هی

وض عیت   ،همچن ین  .زیست پایدار، شفافیت صررت مالی و خدمات تخصصی پایدار در وضعیت نامطلربی قرار دارد  های نظام محیط مؤلفه
ریت پای دار، خ دمات   نظر دانشجریاب دکتری در بعد  مرزش پایدار در وضعیت مطلرب و در ابعاد، م دی  مرجرد دانشگاه عالمه طباطبائی، از

محیط ی در وض عیت     تخصصی پایدار و شفافیت صررت مالی در وضعیت نسبتاط مطل رب و در ابع اد، پ ژوهش پای دار و م دیریت زیس ت      
نظر ابعاد نظ ام  م رزش پای دار، نظ ام پ ژوهش       ت علمی ازئها نشاب داد بین دانشجریاب و اعضای هی یافته ،همچنین. نامطلرب قرار دارد

دیگ ر یعن ی ش فافیت ص ررت م الی و خ دمات        ةزیست پایدار تفاوت وجرد دارد و در دو زمین    ظام مدیریتی پایدار و نظام محیطن ر،پایدا
 .تخصصی پایدار تفاوتی مشاهده نشد

 .، پایداری، دانشگاه پایدار مرزش عالی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

یک کشور مطرح هستند و  ةند توسعیرهای نظام آموزش عالی در ف عنوان زیرمجموعه ها به دانشگاه

برای پاسخگویی به نیازهای واقعی  ماهرنیروی انسانی کارآمد، شایسته و  کردن در تربیت و آماده

در راه توسعه در عمل دادهای خود به جامعه،  ها با برون دانشگاه زیرادارند،  جامعه، نقش حیاتی 

امروزه (. 2 31 ، بارت و ریکمان)کنند  می دارند و نقش مهمی را در تغییر جوامع ایفا گام برمی

منظور  های آموزشی خود به انداز و شیوه ها در سراسر جهان در حال تغییر مأموریت، چشم دانشگاه

به دنبال  ،و همچنین زیستی محیط مسائل جامعه،  ةهای رو به رشد دربار مقابله بهتر با نگرانی

در (.   31 ،3الدین، نجاتی و عمران شهاب) هستند پایدار ةپاسخگویی به تقاضای مردم برای جامع

 وجود با. (1 2،31ایتویر)ها در ترویج توسعه پایدار توافق جهانی وجود دارد  دانشگاه زمینة نقش

شده، متأسفانه هنوز هم   ای روشن اشاره عنوان یک جزء حیاتی برای آینده پایدار به ةبه توسع کهاین

های  پایدار در محیط دانشگاه و فعالیتة دانشگاهیان از اصول توسع ها و بسیاری از مدیران دانشگاه

شدن به  و تبدیل( 1 31، لوزانو) ندارندو یا اصالً توجهی به این اصول  اشتهدانشگاهی آگاهی ند

(. 2 31 ،و همکاران لوزانو) استهای علمی هنوز در مراحل اولیه  در محیط  یک دانشگاه پایدار

پایدار در  ةمعتقدند هنوز زمان زیادی باقی مانده تا توسع( 1 31)  ت، وربوروگن و ورایواس

آنچه  ،پایدار شوند؛ بنابراین ةها رهبران واقعی توسع طور کامل اجرا شود و دانشگاه ها به دانشگاه

های موجود در دانشگاه نسبت به اصول پایداری تقویت شود  واقعاً مهم است این است که دیدگاه

های پایداری نیازمند است که درون  دیگر شیوه عبارتی به. مان از آن حمایت کننداعضای ساز ةو هم

تنها از این راه . اعضای سطوح مختلف سازمان به آن عمل کنند ةهای علمی درک شود و هم محیط

                                                           
1. Barth & Rieckmann 

2. Shahbudin, Nejati & Amran 

3. Wright 

4. Lozano 

5. Sustainable University 

6. Waas, Verbruggen & Wright 
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(.   31 ،و همکاران واس)پیاده کرد  در سازمان زآمی طور موفقیت توان مأموریت پایداری را به می

 نیز عالی آموزش های نظامشدن الگوی دانشگاه پایدار  رود با توجه به مطرح انتظار میبنابراین 

 یا درسی ةبرنام جزئی اصطالحات از فراتر تغییراتی و کرده شرایط آن منطبق رب را خود ساختارهای

 و اداری ةشیو در تغییر شامل تغییرات این ،واقع در. کنند اعمال پایداری مسائلزمینة  در پژوهش

 بازار پژوهش پارادایم تغییر جمله از آکادمیک و اداری وظایف تجدید ساختار عالی، آموزش

 آن بندی که اسکلت دشو ساختاری ایجاد که  نحوی  به است یادگیری فرایند نیز و محور صنعت

 (.1 31،  فادوا و موهیزکو)باشد  پایداری

های متعددی را  نامه ر سراسر جهان پیماندها  های اخیر بسیاری از دانشگاه علیرغم اینکه در سال

 بارةالمللی در های بین متأسفانه بسیاری از امضاکنندگان توافقنامه ،اند پایداری امضا کردهبارة در

اند و در اصل در این زمینه  نگرانی نشان داده زیستی مسائل محیطزمینة  پایداری در ظاهر در

احساس نیاز مؤسسات آموزش عالی برای عمل به مسائل  ،اند؛ بنابراین اقدامات کافی انجام نداده

بیش از بیش نمایان است و آگاهی از پیامدهای مسائل آن های  اثر بحران امروزه بر محیط زیستی

ها آموزش داده شود و باید تعهد محکمی توسط  طورجدی توسط دانشگاه باید به زیستی محیط 

ها باید در  ایجاد شود و دانشگاه محیط زیستی های مختلف دانشگاه در قبال عمل به مسائل بخش

 .پذیر باشند مسئولیت محیط زیستیریت بهبود عملکرد یقبال مد

از . ها، به وجود آورده است زمینه ةها را در هم ای از چالش عصر حاضر مجموعه ،از طرفی

یا مالی و  تغییرات سیاسی و اقتصادی گرفته تا تغییرات منابع، اطالعات، فناوری، طبیعی، مواد

شدن، هر یک از این موضوعات تحت تأثیر عوامل داخلی  شدن و جهانی المللی هایی مانند بین پدیده

در این زمینه ساختارهای سازمانی نیز ازجمله موضوعاتی است . اند و خارجی تغییر و تحول یافته

ثرگذار بر جامعه در کلیدی ا نهاد  عنوان یک دانشگاه نیز به. گرفته است که در معرض تغییر قرار

ها با توجه به رسالت و نقش  معرض تغییرات محیطی قرارگرفته و اعتقاد بر این است که دانشگاه

                                                           
1 . Fadeeva& Mochizuki 
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های پایداری را در  نظر و مؤلفه اثرگذاری که در جامعه دارند باید در ساختارهای خود تجدید

 محیط مسائل در ویژه  ر بهپایدا ةهای اخیر توسع رغم اینکه در سال علی .ساختار خود نهادینه کنند

 ةهای توسع ها و سیاست ولی هنوز در برنامه ،شده  در سیستم آموزش عالی کشور مطرح زیستی

ها و  عنوان یک اولویت راهبردی در نظر گرفته نشده است؛ و دانشگاه آموزش عالی کشور به

ها و  اهیندارند و آگ محبط زیستیهای آکادمیک کشور هنوز درک درستی از مسائل  محیط

شود و این  های علمی کشور ارائه نمی ها و محیط در دانشگاه این مسائل ةهای الزم در زمین آموزش

های  ناپذیری برای جامعه و نسل های جبران تواند ضرر و زیان آگاهی در آینده میتوجهی و نا بی

  .داشته باشد ایران ةآیند

که اولین  (991 )تالورس  ةنویس اعالمی پیشبار در  پایدار نخستین ةها به توسع تعهد دانشگاه

 33پایدار بود افزایش یافت، در این اعالمیه  ةها به توسع محرک عمده برای افزایش تعهد دانشگاه

هایی را که باید برای ایجاد یک آینده پایدار انجام  های معروف جهان فعالیت نفر از روسای دانشگاه

و   نجاتی)د شپایدار تدوین  ةنشور دانشگاه برای توسعداد را مشخص کردند و در همین راستا م

. شده است ها منتشر های دیگری نیز در طول این سال ، بیانیهتالورسعالوه بر بیانیه (. 2 31 ،نجاتی

 یارتقا :استپایدار آموزش عالی مشترک  ةالمللی توسع های بین بیانیه ةموضوعات زیر در هم

پایدار؛ سبزسازی عملکردهای  ةمسائل توسع ةپژوهش در حوزهای مربوط؛  رشته ةپایداری در هم

های غیردولتی و  ها با دولت؛ شرکت دانشگاهی؛ تشکیل همکاری های بین دانشگاه؛ شرکت در گروه

شده است؛ تعهد اخالقی آموزش عالی برای فعالیت در بیان طور مداوم  صنایع و موضوعی که به

 .پایدار ةآیند ةزمین
 

 

 

 

 

                                                           
1. Nejati 
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 های یمرتبط با پایداری در آیموزش عالی  یمه اعال. 1جدول 

 تمرکز ةحوز سطح اعالمیه سال

 المللی بین تالورس ةاعالمی 991 

دادن به  ها در بسیج منابع برای واکنش نشان مشارکت رؤسای دانشگاه

سازی اصول  پایدار، تعهد مؤسسات آموزش مالی به پیاده ةهای توسع چالش

 پایدار ةو مفاهیم توسع

 99  
 ةعالمیا

 هالیفاکس
 کانادا

پایدار در سطوح محلی،  ةآفرینی جوامع دانشگاهی در تحقق توسع نقش

 المللی ملی و بین

 ها انداز دانشگاه تحقق دانشگاه پایدار در سند چشم ةبینی نحو پیش المللی بین کیوتو ةاعالمی 992 

 المللی بین سوانزی ةاعالمی 992 
های کشورهای  ریزی دانشگاه و برنامهپارامترها و رویکردهای اجتماعی 

 یافته یافته برای کمک به کشورهای کمتر توسعه توسعه

 99  
منشور کوپر 

 نیکوس
 اروپا

 محیط های سواد  خدمات تخصصی به جامعه، برنامه ةانتقال فناوری، ارائ

محیطی و همکاری و مشارکت با دیگر  اخالق زیست ة، توسعزیستی

 ها برای دستیابی به پایداری اکولوژیکی تهای جامعه و دیگر مل بخش

 991 
 ةاعالمی

 تسالونیکی
 المللی بین

ها و ماهیت  گیری دادن تمام ذینفعان دانشگاه در تصمیم مشارکت

 (فقر، جمعیت، حقوق بشر، بهداشت و فرهنگ)پایدار  ةای توسع رشته میان

 های پیشین عالمیهسازی مفاد ا حمایت از پیاده المللی بین لیونبرگ ةاعالمی 3111

 پایدار ةترکیب علم، فناوری و آموزش برای تحقق توسع  اوبونتو ةاعالمی 3113

 اروپا گراز ةاعالمی 3112
سازی منشور کوپرنیکوس و تدوین چارچوبِ  ها به پیاده ترغیب دانشگاه

 پایدار ةآموزش برای توسع ةقبل از دهة سیاستی برای دور

 پایدار ةها در قبال تحقق توسع مسئولیت دانشگاه مللیالبین ساپورو ةاعالمی 3112

 3 31،  رالتوره والئوراندو: منبع  

 عقالنیت بر مبتنی آن ةفلسف که است دانشگاهی پایدار دانشگاهمعتقد است ( 292 ) نیا یملک

 پژوهش، و آموزش در ای رشته میان رویکرد از گیری بهره با و است سیستمی تفکر و جوهری

 آن نهایی مقصد و کند می اقدام بشری جوامع به مبتال مشکالت حل و شناسایی به فراکنشی صورت به

 . است آینده و کنونی های نسل برای پایدار ةتوسع تحقق
                                                           
1. Relatore & Laureando 
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کافی منعطف و پایدار است که پویایی  ةانداز استراتژی آن به سازمانی است که دانشگاه پایدار

و مدیریت  یرد؛ از حمایت جامعه برخوردار استگ هر دو محیط داخلی و خارجی را در نظر می

ای برخوردار  شده سازمانی قوی بو منزلت و جایگاه شناخته  نگری دارد و از فرهنگ فعاالنه و آینده

 (. 9 31 ، کوادرادو، سالگادو و موسکوسو)است 

مان خدمات به جامعه است، هرگونه تغییر محیط خارجی آن به ه ةدهند نهاد ارائه  دانشگاه یک

 آثارتغییر در محیط خارجی دانشگاه  ،نهایت گذارد و در اندازه بر محیط داخلی آن تأثیر می

لحاظ درآمد مالی به جامعه وابسته  گذارد، از این نظر که دانشگاه از مستقیمی در داخل دانشگاه می

لومباردی و سونتی، )د کندانشگاه خود را از این وابستگی رها  است پذیر است و الزم آسیب ،باشد

 (.   31 ،3چلری

پایدار محورهای مختلفی  ةجمهوری اسالمی ایران در راستای توسع ةسال انداز بیست سند چشم

بسترسازی مناسب برای کسب . ده استکرترسیم   1  تا   22 های  کشور طی سال ةرا برای آیند

اقتصادی،  ةهای توسع و رسیدن به اهداف آن را باید در قوانین برنامه زمینهموفقیت در این 

 ةچهارم توسعه که اولین برنام ةقانون برنام ،از طرفی. جو کردو اجتماعی و فرهنگی کشور جست

 شده، تصویب 222 تا   22 های  و برای سال استانداز  زمانی این چشم ةمصوب در گستر

ده و مسئولیت بخش آموزش عالی یکی از اهداف اساسی این قانون بو. ماهیتی مبتنی بر دانایی دارد

حفظ پایداری در این بخش و . بر عهده خواهد داشت زمینهبسیار سنگینی را در این 

های پایدار در  این موضوع باید از طریق ایجاد دانشگاه .استاجتناب  های آن غیرقابل زیرمجموعه

از اند در راستای تحقق اهداف سند چشم ،همچنین(. 221  عطافر و همکاران،)د شکشور نهادینه 

های  ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی که برای سال ةهای کلی برنام ساله و اجرای سیاست بیست

 موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط( موضوعات زیر، الف ،دشتنظیم  299 - 29 

( و ج ،شهرها ةسواحل مکران و حاشی ةمحور شامل توسع موضوعات خاص مکان( زیست، ب 
                                                           
1. Cuadrado, Salgado & Moscoso 

2. Sonetti, Lombardi & Chelleri 
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اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و  موضوعات خاص بخشی پیشروی

 ةششم توسع ةنقل ریلی، فناوری اطالعات و ارتباطات، انرژی؛ جزء مسائل محوری برنام و  حمل

این است که  دهندة نشان ةششم توسع ةشدن این مسائل در برنام مطرح ،ست؛ بنابرایناشده   تعیین

های  پژوهشة های ملی بوده است، در ادامه پیشین ها و اولویت پایدار همیشه در برنامه ةبحث توسع

 .بیان شده است 3های داخلی و خارجی در جدول  مرتبط با موضوع به تفکیک پژوهش
 

 های داخلی و خارجی پژوهش ةپهشهن. 2جدول 

 ها و نتایج پژوهش یافته موضوع پژوهشگر

صادقی 

( 293) 

الگوی مطلوب  ةارائ

دانشگاه پایدار در 

 انشگاه آزاد اسالمید

ها و  دیدگاه آرمانی، مأموریت.   :اند از مؤلفه دانشگاه پایدار عبارت   

های  ساختار و تشکیالت و مشارکت گروه. 3؛ های پایداری در دانشگاه سیاست

 . ؛ آموزش برای تحقق پایداری. 2پایداری در دانشگاه،  زمینةنفع در  ذی

. 1 ؛مواد غذایی و بازیافت.   ؛ت منابعمدیری.   ؛پژوهش برای تحقق پایداری

 ؛نقل و  حمل. 9 ؛زندگی و مشارکت دانشجویی. 2 ؛ساز سبز و  عمران و ساخت

. 3  ؛پایدار در دانشگاه ةهای اطالعات مدیریت توسع نظام .  ؛ استانداردها. 1 

 .   ؛های روشن حقوق و مسئولیت. 2 ؛ آزادی علمی و ارتقای شایسته

و مؤلفه  1 تا   های  ضعیت مؤلفهو وی نشان داد پژوهشنتایج  .پاسخگویی

   ، 3 ،  های  نامطلوب است و مؤلفه رئیس و معاونان دانشگاهاز دیدگاه  2 

 .در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند

صالحی و 

نژاد  پاژکی

( 292) 

 

 

زیست در   محیط

ارزیابی : آموزش عالی

محیطی  دانش زیست

های  دانشجویان دانشگاه

 دولتی مازندران

محیطی دانشـجویان نسبتاً باال است، ولی میزان این دانـش  سطح دانش زیست

های  که دانشجویان دانشکده  طوری به. برحسب نـوع دانشـکده متفـاوت اسـت

دانش  ةهای باالتری در زمین علوم مهندسی، علوم پزشکی و منابع طبیعی از رتبه

زیست،   ن طرز تلقی خانواده از محیطبی همچنین،. محیطی برخوردارند زیست

و اقتصادی دانشجویان ارتباط  اجتماعی و پایگاه( تلویزیون)منابع اطالعاتی 

 .داری وجود دارد امثبت و معن

نیا  ملکی

( 292) 

طراحی الگوی ارزیابی 

 مورد: دانشگاه پایدار

 دانشگاه تهران همطالع

نظام مدیریتی  مؤلفة ،هرانعلمی دانشگاه ت  دانشجویان و اعضای هیئتاز نظر 

به  ،آن از پایدار بیشترین اهمیت را در تعیین مدل دانشگاه پایدار دارد و بعد

نظام پژوهشی پایدار، نظام مدیریت  ،های نظام آموزشی پایدار ترتیب مؤلفه

پایدار  ةخدمات تخصصی توسع ة، نظام تأمین مالی پایدار و ارائمحیط زیستی

 .قرار داشتند
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 ها و نتایج پژوهش یافته موضوع پژوهشگر

راد و 
کاران هم

( 29 ) 

طراحی مدل دانشگاه 
پایدار، مبتنی بر 

گرفته  مطالعات صورت
 در ایران

اند از  های دانشگاه پایدار به ترتیب نزولی تعداد ارجاع و منابع، عبارت مؤلفه
کنندگان،   مدیریت زیست محیطی فضای دانشگاهی، آموزش پایدار، مشارکت

ر، نظارت، ارزیابی و مدیریت پایدار، سرمایة اجتماعی، پژوهش پایدا
 .دهی، اداری و مالی گزارش

  کاگاوا

(3111) 

ادراک دانشجویان از 
: پایدار و پایداری ةتوسع

تغییر  پیامدهایی برای
 درسیة برنام

محیط  اول به عوامل ةپایدار، در درج ةدانشجویان بیشترین اولویت را در توسع

 .دهند یبعد به عوامل اقتصادی و اجتماعی م ةو در درج زیستی

 3گارسیا
(31 1) 

ارزیابی آموزش برای 
پایدار در  ةتوسع

 های کاستاریکا دانشگاه

ها باید اساتید و دانشجویان به انتخاب  برای ایجاد پایداری در دانشگاه
موضوعات و عناوین پژوهشی ترغیب شوند که در حل معضالت و مسائل 

 .جامعه نقش داشته باشدمحیط زیستی اجتماعی و 

و  نجاتی
نجاتی 

(31 3) 

های  ارزیابی مؤلفه
دانشگاه پایدار از دیدگاه 

 دانشجویان

اجتماعی را به نفع  ةهای توسع دانشگاه باید برنامه، اجتماعی ةدر بعد توسع
زیست و   زیست محلی اجرا و با ایجاد مراکز فضای سبز به نفع محیط  محیط

و صنعتی به سمت  های غیردولتی همچنین با همکاری دولت با ایجاد سازمان

 دربارة ای مدیران دانشگاه باید بیانیه ،در بعد تعهد .پایدار حرکت کند ةتوسع
ها و واحدهای دانشگاه به این بیانیه  بخش ةتعهد به پایداری بنویسند و هم

 ،متعهد باشند و آن را در واحد خود اجرا کنند، در بعد ضایعات و انرژی
های  آوری و با انرژی دانشگاه را جمع ةمحوطهای موجود در  دانشگاه باید زباله

در بعد استفاده از زمین  ،نهایت در .ها را بازیافت کند تجدیدپذیر و امن آن
های پردیس دانشگاه و استفاده از  ساختمان بارةریزی در برنامه ،دانشگاه

 .هاست آن یکی از مسائل مهم در پایداری دانشگاه های زمین

ت و ایور
 2هورست

(31 2) 

دیدگاه رهبران دانشگاه 
پایداری در بارة در

 آموزش عالی

اما از مفهوم دانشگاه  ،پایدار آشنا بودند ةکنندگان با مفهوم توسع اکثر شرکت

ترین  ها مهم از دید آن. پایدار داشتند ةپایدار آشنایی کمتری نسبت به توسع
ی حرکت به سمت پایداری، معضالت مالی، عدم درک و آگاه برایمحدودیت 

دانشگاهی و مقاومت در برابر تغییر  ةاز مسائل مربوط به پایداری در میان جامع
 .بوده است

                                                           
1. Kagava 

2. Garcia 

3. Wright & Horst 
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 ها و نتایج پژوهش یافته موضوع پژوهشگر

  دیسترحفت

و همکاران 

(31  ) 

: دانشگاه پایدار

ای از عوامل مهم  مطالعه

موفقیت در رویکرد 

 مشارکتی

عنوان یک نیاز در نظر گرفته شود و هم به  تواند به رویکردهای مشارکتی می

پایدار و هم به ادغام مفهوم پایداری درون  ةدایم کلی به سمت توسعتغییر پارا

موفقیت رویکرد مشارکتی به شرایط  ،همچنین .فرهنگ دانشگاهی کمک کند

های خاص،  نهادی، ساختاری، افراد درگیر در آن و تأکید آن بر اهمیت مهارت

ویکرد ادغام ابعاد ر، همچنین .های مشارکتی وابسته است صالحیت و شایستگی

تواند به تعریف و ایجاد رویکردهای  های ارزیابی پایداری می مشارکتی با شیوه

شدن به  مشارکتی در سطح سازمانی و پرورش فرهنگ مشارکتی در تبدیل

 .دانشگاه پایدار کمک کند

رحیم و 

همکاران 

(31  ) 

 ارزیابی دیدگاه زیست

 محیطی دانشجویان 

مهم در حفظ  یمحیطی عامل  ائل زیستافزایش دانش و درک دانشجویان از مس

 .زیست است  محیط

و  3سامالیستو

همکاران 

(31  ) 

چگونگی درک اعضای 

هیئت علمی و کارکنان 

سازی  دانشگاه از پیاده

 پایداری در دانشگاه

سازی و  های گوناگونی برای یکپارچه ها باید دوره مدیریت دانشگاه

کنند و برای حرکت به سوی سازی پایداری در دانشگاه برگزار  نهادینه

های پایداری و پیگیری روند آن در دانشگاه به آموزش  کردن فعالیت نهادینه

 .پیاپی و رهیافت نوینی نیاز است

و  2جرج

همکاران 

(31  ) 

سازی  رویکرد پیاده

های  پایداری در دانشگاه

 اسپانیا

بنابراین،  .ها ضعیف بوده است پیشرفت به سوی پایداری در بسیاری از دانشگاه

های آموزشی  ها و برنامه ها باید شیوه های پایداری را در همة دوره دانشگاه

 .بگنجانند

ارنست، بلود 

  و بری

(31 1) 

محیطی   اقدامات زیست

زیست   و رهبران محیط

کاوش در : دانشجویی

های  تأثیر نگرش

محیطی، محل  زیست

کنترل و احساس 

 مسئولیت شخصی

محیطی باعث افزایش  مسائل زیست ةن در زمینافزایش آگاهی دانشجویا

محیطی آنان خواهد شد و همچنین دانشجویانی که از سواد و  اقدامات زیست

محیطی باالیی برخوردارند در برخورد با طبیعت از مالیمت  دانش زیست

 .رسانند میزیست و منابع طبیعی آسیب   بیشتری برخوردارند و کمتر به محیط

 

                                                           
1. Disterheft 

2. Sammalisto 

3. Jorge 

4. Ernst, Blood & Beery 
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محیطی،  گاه پایدار، مستلزم اتکا به اصل بهبود مداوم عملکرد زیستاجرای الگوی دانش

سازی آن،  ترین گام برای پیاده اولین و ضروری. اجتماعی و اقتصادی مؤسسات آموزش عالی است

علمی، کارکنان و   ایجاد آگاهی و استقرار نگرش صحیح دانشگاهیان، شامل مدیران، اعضای هیئت

 نیازمند آموزش عالی نظام بنابراین،. ایداری و مبانی آن استدانشجویان نسبت به مفهوم پ

 و پژوهشی و آموزشی فرایندهای انسانی، ةسرمای سازمانی، ساختار نظر از که است هایی دانشگاه

 به باشند؛ عام طور به پایدار ةتوسع و خاص طور به پایدار آموزش عالی تحقق ساز زمینه غیره

 رغم به ایرانی های دانشگاه. شود می گفته رپایدا دانشگاه باشد، هایی ویژگی چنین دارای که دانشگاهی

 شدن دانشگاه پایدار هنوز سازوکارهای نهادینه ةزمین در گرفته انجام اقدامات و ها تالش برخی

هدف از پژوهش  ،بنابراین .است نگرفته   های کشور انجام های دانشگاه پایدار در دانشگاه مؤلفه

کردن وضعیت  و مشخص طباطبائی دانشگاه عالمه در های دانشگاه پایدار هبررسی مؤلف حاضر

 ةهای دانشگاه پایدار و ارائ موجود دانشگاه عالمه طباطبائی در هر یک از عوامل و مالک

 پاسخگویی به به دنبال پژوهش حاضر به این منظور،. منظور بهبود آن است راهکارهایی به

 .ه استگرفت زیر انجام های پرسش

علمی دانشگاه عالمه طباطبائی   اهمیت عوامل دانشگاه پایدار از دیدگاه اعضای هیئترتبة  . 

 است؟ چگونه

 چگونهاهمیت عوامل دانشگاه پایدار از دیدگاه دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی رتبة  .3

 است؟

ر های دانشگاه پایدا وضعیت موجود دانشگاه عالمه طباطبائی در هر یک از عوامل و مالک .2

 علمی چگونه است؟  از دیدگاه اعضای هیئت

های دانشگاه پایدار  وضعیت موجود دانشگاه عالمه طباطبائی در هر یک از عوامل و مالک . 

 از دیدگاه دانشجویان چگونه است؟

علمی و دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی در مورد   آیا بین دیدگاه اعضای هیئت . 

 وجود دارد؟های دانشگاه پایدار تفاوت  مؤلفه
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 پژوهش شناسی روش

 در لحاظ ماهیت به .است کاربردی هدف، نظر از .است گرفته انجام کمی رویکردحاضر با پژوهش 

 پیمایشی -توصیفی های پژوهش در اطالعات روش گردآوری نظر از و تبیینی های پژوهش دسته

قلمرو . انجام گرفت ای هکتابخان مطالعات پژوهش نظری و الگوی مبانی تدوین برای .گیرد می قرار

روش . و قلمرو موضوعی آن دانشگاه پایدار است ،یئمکانی پژوهش، دانشگاه عالمه طباطبا

ت علمی و ئاعضای هی ةکلی شامل پژوهش آماریة جامع .است بوده ساده تصادفی گیری نمونه

فرمول  با یزن نمونه حجم .بودندنفر   391ی به تعداد ئدانشجویان دکتری دانشگاه عالمه طباطبا

نفر  311نفر استاد و  11نفر است که از این تعداد  1 2برابر با  1/ 1کوکران در سطح خطای 

طور صحیح و کامل  پرسشنامه به 1 2پرسشنامه توزیع و  1 2 .انتخاب شدنددانشجوی دکتری 

 . قرار گرفت تحلیلو مبنای  ه شدبرگرداند
 

 توزیع فراوانی نمون  ب  تفکهک سمت .3جدول 

 درصد فراوانی سمت

 2/31  11 استاد

 3/19  311 دانشجو

 11  1 2 مجموع

های دانشگاه  مؤلفه که( 292 )نیا  دانشگاه پایدار ملکی پرسشنامةها نیز  آوری داده برای جمع

نظام پژوهش پایدار، آموزش ة پایدار را از دیدگاه خبرگان و متخصصان دانشگاهی در شش مؤلف

محیطی، نظام خدمات تخصصی پایدار و تأمین مالی  دار، مدیریت زیستپایدار، مدیریت پای

، اعتبار پرسشنامهمنظور سنجش روایی  به. کار گرفته شد است، بهبندی کرده  شناسایی و دسته

و از اعتبار الزم  تأیید شدنظران دانشگاهی  و صاحب تادانمحتوای پرسشنامه دوباره توسط اس

که ضریب پایایی  محاسبه شدآلفای کرونباخ  ها پرسشیایی برای تعیین پا. برخوردار است

ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام  تحلیل داده و  تجزیه. دشبرآورده  93/1پرسشنامه 

، میانگین و انحراف معیار  های آمار توصیفی مانند فراوانی، برای توصیف نمونه از شاخص. گرفت
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تحلیل عاملی  پژوهش از آزمون فریدمن، های پرسشنیز متناسب با  ها تحلیل داده و ه برای تجزی و

 .ای و تی مستقل استفاده شد نمونه یدی، تی تکأیت

 ی پژوهشها یافته

که اطالعات توصیفی مربوط به این ابعاد در  داشتبعد شش دانشگاه پایدار  حاضر در پژوهش

 .شده است  نشان داده  جدول 
 

 پژوهشهای  یمقهاس ردههای توصهفی خ یافت . 4جدول 

 انحراف استاندارد خطای استاندارد میانگین میانگین شاخص آماری مقیاس نمونه

 ت علمیئهی

  /   2/1   / 1 نظام آموزش پایدار

  /3  3/1  92/2 نظام پژوهش پایدار

  /92 1/1  31/2 سیستم مدیریت پایدار

  /2  3/1  1/3  محیطی مدیریت زیست

  /21 1/   3 پایدارخدمات تخصصی 

  /   3/1  2 های مالی شفافیت صورت

 دانشجویان دکتری

  /1  2/1   / 1 نظام آموزش پایدار

  /   1/    /21 نظام پژوهش پایدار

  /1  2/1  2/   سیستم مدیریت پایدار

  /31 21/1  /11 محیطی مدیریت زیست

  /   1/ 2 2 خدمات تخصصی پایدار

  /22 1/1  99/3 های مالی تشفافیت صور

انجام برای بررسی قدرت نشانگرهای صفت مکنون عوامل دانشگاه پایدار تحلیل عاملی تأییدی 

صورت  ها به منظور اعتبارسنجی مدل مفهومی پس از بررسی وضعیت هر یک از سازه به. گرفت

 یر روش تحلیل عاملبرای این منظو. مطالعه قرار گرفت گویه مورد 21مؤلفه در قالب  شش ،مجزا

 .انجام گرفتاول  ةتأییدی مرتب

. طورکلی برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد به
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های کای دو، میانگین مجذور  در پژوهش حاضر برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی شاخص

، شاخص (AGFI)رازندگی ، شاخص تعدیل ب(GFI)، شاخص برازندگی (RMR)ماندها  پس

و ( CFI)، شاخص برازندگی تطبیقی (NNFI)، شاخص برازندگی فزاینده (NFI)شده برازندگی  نرم

 ةنسبت مجذور کای به درج. کار گرفته شد  به( RMSEA)شاخص برآورد واریانس خطای تقریب 

اری باالتر از دو سطح معناد ل این است که مقدار خیآ هآزادی به حجم نمونه وابسته است و اید

باشد که در این مدل این  2-3آزادی بین  ةدو بر درج یا مقدار تقسیم خیداشته باشد،  1/ 1

شده در یادهای  سایر شاخص ،عالوه بر این. ها در میزان مطلوب قرار دارد مؤلفه همةشاخص برای 

شده در حد  بیان های شاخص همةباشد؛ که در این مدل    تا 9/1باال برای برازش مطلوب باید بین 

 ،همچنین است، شده  عاملی نشان داده بارهای  شکل که در مدل طور همان .مطلوب قرار دارند

نشانگرها دارای بار عاملی است، همة (  / 9)قبول   که باالتر از مقدار قابل 3در مدل  تیمقادیر 

سطح عاملی نخست توان نتیجه گرفت در  کلی می طور باشند، به خود می ةمعنادار بر روی ساز

توان برای سنجش این  ها را می خود هستند و تمام شاخص ةنشانگرها دارای تعامل معنادار با ساز

 .شش سازه معتبر دانست
 

 نظر دانشجویان های یمعناداری یمدل تحلهل عایملی تأیهدی دانشگاه پایدار از شاخص .5جدول 

 شده مقدار گزارش معیارها شاخص

RMR 1/   بین صفر و یک 

GFI 2 /1< 22/1 

AGFI 21/1< 91/1 

NFI 21/1< 21/1 

NNFI 21/1< 23/1 

IFI 91/1< 92/1 

CFI 91/1< 93/1 

RMSEA 2/1> 11 /1 
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 نظر دانشجویان دانشگاه پایدار از یها داری برای یمؤلف اضرایب یمعن یمدل. 2شکل 
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 تاداناس های دانشگاه پایدار از دیدگاه بررسی شاخص

اند؛ و تمامی  گرفته نظر خود قرار درستی در محل مورد ها به تمامی شاخص، 2براساس شکل 

توان نتیجه گرفت  می ،کلی طور باشند، به خود می ةنشانگرها دارای بار عاملی معنادار بر روی ساز

ها را  شاخص همةخود هستند و  ةدر سطح عاملی نخست نشانگرها دارای تعامل معنادار با ساز

 .توان برای سنجش این شش سازه معتبر دانست می
 

 
 تاداننظر اس عوایمل دانشگاه پایدار ازضرایب استاندارد برای  یمدل. 3شکل 
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 تاداننظر اس های دانشگاه پایدار از برای یمؤلف  یمعناداریضرایب  یمدل. 4شکل 
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 تاداننظر اس از های یمعناداری یمدل تحلهل عایملی تأیهدی دانشگاه پایدار شاخص. 6جدول 

 شده مقدار گزارش معیارها شاخص

RMR 1/1  بین صفر و یک 

GFI 2 /1< 2 /1 

AGFI 21/1< 91/1 

NFI 21/1< 23/1 

NNFI 21/1< 21/1 

IFI 91/1< 9 /1 

CFI 91/1< 91/1 

RMSEA 2/1> 11 /1 

 های پژوهش پاسخ به پرسش

علمی دانشگاه عالمه   گاه اعضای هیئتاهمیت عوامل دانشگاه پایدار از دیدرتبة  :پرسش اول

 .اجرا شداول پژوهش آزمون  پرسشگویی به  منظور پاسخ است؟ به چگونهطباطبائی 

 

 ت علمیهئبندی ابعاد دانشگاه پایدار از دیدگاه اعضای ه اولویت برایآزیمون فریدیمن  نتایج. 7جدول 

 اه مؤلفه ها میانگین رتبه مجذور کای آزادی ةدرج سطح معناداری

111/1    9/223 

 نظام آموزش پایدار  /1 

 نظام پژوهش پایدار  /1 

 نظام مدیریتی پایدار  

 محیطی مدیریت زیست 3

 خدمات تخصصی پایدار  

 شفافیت صورت مالی 2

دار الحاظ آماری معن از 1/ 111در سطح  9/223 ها، مقدار مجذور کای برابر با  براساس یافته

دار دارند؛ و  اهای ابعاد دانشگاه پایدار با یکدیگر اختالف معن دیگر، میانگین رتبه  عبارت  به .است

خدمات تخصصی پایدار و مدیریت  ةو ارائ ،نظام پژوهش پایدار و نظام آموزش پایدار بیشترین

 .محیطی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است زیست
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گاه پایدار از دیدگاه دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی اهمیت عوامل دانش رتبة :پرسش دوم

 .اجرا شدآزمون فریدمن  پرسش دومگویی به  منظور پاسخ است؟ به چگونه
 

 بندی ابعاد دانشگاه پایدار از دیدگاه دانشجویان اولویت برایآزیمون فریدیمن  .8جدول 

 ها مؤلفه ها میانگین رتبه مجذور کای آزادی ةدرج سطح معناداری

111/1   1 /  2  

 نظام آموزش پایدار  / 1

 نظام پژوهش پایدار 3

 نظام مدیریتی پایدار  /29

 محیطی مدیریت زیست  

 خدمات تخصصی پایدار 11/2

 شفافیت صورت مالی 2/  

 دار الحاظ آماری معن از 111/1در سطح   2  / 1مقدار مجذور کای برابر با  ،2جدول براساس 

دار دارند؛ و نظام آموزش اهای ابعاد دانشگاه پایدار با یکدیگر اختالف معن میانگین رتبه و است

نظر دانشجویان بیشترین و نظام پژوهش پایدار و مدیریت  پایدار و نظام مدیریتی پایدار از

 .محیطی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است زیست

های  مه طباطبائی در هر یک از عوامل و مالکوضعیت موجود دانشگاه عال :سوم پرسش

 علمی چگونه است؟   دانشگاه پایدار از دیدگاه اعضای هیئت

که طیف بازرگان و همکاران  اجرا شدای  نمونه آزمون تی تک پرسش سوم،گویی به  برای پاسخ

 .درجه مطلوبیت استفاده شد ةعنوان طیف مبنا برای مقایس به پژوهشنیز در این (  22 )
 

 (1386)طهف بازرگان و همکاران  .9جدول 

 استاندارد
 مطلوب نسبتاً مطلوب نامطلوب

  تا  2/2  1/2 تا  3/ 2 22/3تا   
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 ت علمیئنظر هه وضعهت یموجود ابعاد دانشگاه پایدار از .11جدول 

 میانگین ها مؤلفه
 ها وضعیت مؤلفه

 مطلوب نسبتاً مطلوب نامطلوب
 *   91/2 آموزش پایدار

 *   92/2 پژوهش پایدار

  *  31/2 مدیریت پایدار

   * 1/3  زیست پایدار  محیط

   * 3 خدمات تخصصی پایدار

   * 31/3 شفافیت صورت مالی

، میزان میانگین ابعاد دانشگاه پایدار را در سه طیف 1 شود، جدول  طور که مشاهده می همان

دهد وضعیت  نتایج نشان میه براساس آن، سنجد ک مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب را می

ت علمی در ابعاد، آمورش پایدار و پژوهش پایدار در وضعیت ئنظر هی ی ازئدانشگاه عالمه طباطبا

 گیرد و در نظر مدیریت پایدار در سطح نسبتاً مطلوب قرار می از ،همچنین .مطلوب قرار دارد

صی و شفافیت صورت مالی در سطح زیست پایدار، خدمات تخص  نظر سه بعد محیط نهایت از

 .گرفته است نامطلوب قرار

های  وضعیت موجود دانشگاه عالمه طباطبائی در هر یک از عوامل و مالک :چهارم پرسش

 دانشگاه پایدار از دیدگاه دانشجویان چگونه است؟

و طیف بازرگان  در آن شد که اجراای  نمونه تک  آزمون تی پرسش یادشدهگویی به  برای پاسخ

 . استفاده شد(  22 )همکاران 
 

 نظر دانشجویان وضعهت یموجود ابعاد دانشگاه پایدار از .11جدول 

 میانگین ها مؤلفه
 ها وضعیت مؤلفه

 مطلوب نسبتاً مطلوب نامطلوب
 *    / 1 آموزش پایدار

   *  /21 پژوهش پایدار

  *  2/   مدیریت پایدار

   *  /11 زیست پایدار  محیط

  *  2 تخصصی پایدار خدمات

  *  99/3 شفافیت صورت مالی
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، میزان میانگین ابعاد دانشگاه پایدار را در سه طیف   شود، جدول  طور که مشاهده می همان

دهد وضعیت  نتایج نشان میسنجد که براساس آن،  مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب را می

نظر  بعاد، آمورش پایدار در وضعیت مطلوب، ازنظر دانشجویان در ا ی ازئدانشگاه عالمه طباطبا

 نظر محیط مدیریت پایدار، خدمات تخصصی و شفافیت صورت مالی در سطح نسبتاً مطلوب و از

 .زیست پایدار در سطح نامطلوب قرار دارد 

 بارةعلمی و دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی در  تئآیا بین دیدگاه اعضای هی :پنجم پرسش

 دانشگاه پایدار تفاوت وجود دارد؟ های  مؤلفه

نظر هر  اینکه آیا واقعاً دانشگاه از بارةتوان به نکات مفیدی در می پرسشبا پاسخگویی به این 

این خود  ،و اگر تفاوتی از این لحاظ وجود دارد ،یا خیر ،بررسی، پایدار است دو جامعه مورد

ها پژوهشی کارساز  هکارها و پیشنهادرا ةبعدی خواهد بود و در ارائ های پژوهشموضوعی برای 

 .شداجرا آزمون تی مستقل  پرسشخواهد بود بدین منظور برای پاسخ به این 
 

 ت علمیئنظر دانشجویان و اعضای هه تفاوت ابعاد دانشگاه پایدار از برای بررسیآزیمون تی یمستقل  .12جدول 

 ح معناداریسط آزادی ةدرج تی مقدار میانگین نمونه ابعاد دانشگاه پایدار

 نظام آموزش پایدار
 91/2 ت علمیئهی

22 /2- 222 11 /1 
  / 1 دانشجو

 نظام پژوهش پایدار
 92/2 ت علمیئهی

 3/ 9  222 111/1 
  /21 دانشجو

 نظام مدیریتی پایدار
 31/2 ت علمیئهی

9 /1- 222 111/1 
 2/   دانشجو

 زیست پایدار محیط
 1/3  ت علمیئهی

3 /  222 111/1 
  /11 دانشجو

 امور مالی شفاف
 2 ت علمیئهی

23/  222  2/1 
 99/3 دانشجو
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نظر ابعاد نظام آموزش  ت علمی ازئدهد بین دانشجویان و اعضای هی نشان می 3 نتایج جدول 

نظام مدیریتی پایدار ، (P<1/ 1؛ t= 9 /3 )، نظام پژوهش پایدار (P<1/ 1؛ t=2/ 22)پایدار 

(9 /1=t 1/ 1؛>P) و در دو گزینه دیگر تفاوتی  ،زیست پایدار تفاوت وجود دارد  و نظام محیط

 .مشاهده نشد

 گیری  بحث و نتیجه

ای و جهانی، در اجرای وظایف اصلی آموزش،  دانشگاه پایدار، سازمانی است که در سطح منطقه

ی محیطی، اقتصادی، منف آثاررسانی، به دنبال ترویج و مشارکت در کاهش  پژوهش و خدمات

های پایدار  اجتماعی و بهداشتی ناشی از استفاده منابع است و رهبری جامعه را برای انتقال به سبک

انداز و  ها در سراسر جهان در حال تغییر مأموریت، چشم زندگی بر عهده دارد، امروزه دانشگاه

مسائل اجتماعی و  بارةی درهای بهتر با افزایش نگرانی ةمنظور مقابل های آموزشی خود به شیوه

در این  .پایدار هستند ةدادن به گسترش تقاضای عمومی برای توسع منظور پاسخ محیطی و به زیست

نظر  جهانی اتفاق ةنظران جامع در بین صاحب ها در ترویج پایداری نقش دانشگاهبارة در ،راستا

های پایداری را درون  شیوه ای طور فزاینده ها در حال حاضر به دانشگاه ،همچنین. وجود دارد

کنند و مفهوم  های خود نهادینه می ، عملیات توسعه، ارزشیابی و گزارشپژوهشهای درسی،  برنامه

شده  های پایداری محدود تدریس، تحقیق، توسعه و مشارکت و در شیوه ةدانشگاه پایدار در زمین

و مطالعات اندکی در این  ت،اس آموزش عالی بحث جدیدی ةکه پایداری در حوز  آنجا است؛ و از

های دانشگاه پایدار در دانشگاه عالمه  منظور بررسی مؤلفه شده، پژوهش حاضر به زمینه انجام

 پرسشپنج  حاضر در پژوهش. منظور بهبود آن انجام شد راهکارهایی به ةطباطبائی تهران و ارائ

های نظام پژوهش پایدار  مؤلفه علمی به ترتیب،  نظر اعضای هیئت ها نشان داد از یافته. مطرح شد

، مدیریت (2)، شفافیت صورت مالی ( )، نظام مدیریتی پایدار ( /1 )، نظام آموزش پایدار ( /1 )

از بیشترین به کمترین اهمیت و اولویت را در (  )و خدمات تخصصی پایدار ( 3)محیطی  زیست

 های حاصل از لمی دارند؛ اما یافتهع  های دانشگاه پایدار از دیدگاه اعضای هیئت هر یک از مؤلفه

های نظام  نظر دانشجویان دکتری به ترتیب، مؤلفه پژوهش نشان داد ازپاسخ به پرسش دوم 
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، شفافیت (11/2)، خدمات تخصصی پایدار ( /29)، نظام مدیریتی پایدار ( / 1)آموزشی پایدار 

از بیشترین به کمترین (  ) محیطی و مدیریت زیست( 3)، نظام پژوهش پایدار (2/  )صورت مالی 

. های دانشگاه پایدار از دیدگاه دانشجویان دکتری دارند اهمیت و اولویت را در هر یک از مؤلفه

وضعیت موجود دانشگاه عالمه  های حاصل از پاسخ به پرسش سوم پژوهش براساس یافته

( 92/2)هش پایدار و پژو( 91/2)های نظام آموزش  ت علمی در مؤلفهئنظر اعضای هی طباطبائی از

 های نظام محیط در وضع نسبتاً مطلوب و در مؤلفه( 31/2)در وضع مطلوب، نظام مدیریتی پایدار 

در وضعیت ( 3)و خدمات تخصصی پایدار ( 31/3)، شفافیت صورت مالی (1/3 )زیست پایدار  

موجود ت وضعی ،چهارم پژوهش پاسخ به پرسشهای حاصل از  بررسی یافته. نامطلوبی قرار دارد

در وضعیت (  / 1)نظر دانشجویان دکتری در بعد آموزش پایدار  دانشگاه عالمه طباطبائی، از

و شفافیت صورت مالی ( 2)، خدمات تخصصی پایدار (2/  )مطلوب و در ابعاد، مدیریت پایدار 

محیطی  و مدیریت زیست(  /21)در وضعیت نسبتاً مطلوب و در ابعاد، پژوهش پایدار ( 99/3)

ت علمی ئها نشان داد بین دانشجویان و هی یافته ،همچنین. در وضعیت نامطلوبی قرار دارد(  /11)

زیست   نظام پژوهش پایدار، نظام مدیریتی پایدار و نظام محیط، نظر ابعاد نظام آموزش پایدار از

پایدار تفاوت وجود دارد و در دو زمینه دیگر یعنی شفافیت صورت مالی و خدمات تخصصی 

، (1 31)های گارسیا  های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش یافته. دار تفاوتی مشاهده نشدپای

( 292 )نیا  و ملکی ،(3111)، کاگاوا (3 31)، نجاتی و نجاتی (  31)و همکاران   دیسترحفت

توان گفت در صورتی که یک دانشگاه درصدد  های پژوهش حاضر می در تبیین یافته. همسو است

های خود به اصول پایداری  اندار و مأموریت انشگاه پایدار است، باید در چشمشدن به د تبدیل

متعهد باشد و مدیران و کارکنان خود را متعهد به اصول پایداری کند و ساختار سازمانی خود را 

دانشگاه پایدار از طریق تلفیق اصول شدن به دانشگاه پایدار تغییر دهد، زیرا  متناسب با هدف تبدیل

های ههای آموزشی و درسی، قادر به تغییر اساسی در شیو پایدار در برنامه ةیم مرتبط با توسعو مفاه

                                                           
1. Disterheft 
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دانشگاه  کینقش . پایدار خواهد بود ةتحقق توسع زمینةاندیشیدن و الگوهای رفتاری جامعه در 

 ،یرسد ةبرنام ،یپژوهش یها تیدر فعال داریپا ةتوسع های سازی مفاهیم و شاخص نهادینه داریپا

های پژوهش  در تبیین یافته .است یمحل ةو روابط با جامع تیدانشگاه، حاکم سیپرد تیریمد

های دانشگاه پایدار از دیدگاه  توان گفت شناسایی و تبیین وضعیت موجود مؤلفه  همچنین، می

دانشجویان، نخستین گام در تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص با رویکرد محیط زیسنی 

محیطی بیشتر دارای منشأ فکری و فرهنگی است و  ها و مسائل زیست آنجا که چالش است؛ اما از

گردد، در نتیجه، برای حفاظت از محیط زیست نحوة  های غلط انسان از طبیعت باز می به نگرش

رفتار انسان با طبیعت و روش زندگی وی باید تغییر یابد که این موضوع مستلزم تغییر نگرش 

ت است؛ بنابراین، نظام آموزش عالی با داشتن فراگیران دارای استعداد بالقوه انسان به محیط زیس

ترین دستگاه فرهنگساز در کشور  باال و نیز در اختیار داشتن نیروهای توانمند علمی و اعتقادی، مهم

تواند مانند بستری مناسب برای افزایش فرهنگ محیط زیستی در بین  هر کشور است و می

ای هیئت علمی باشد؛ بنابراین، سیاستگذاران و مدیران آموزش عالی کشور به دانشجویان و اعض

محیطی در قالب یک اولویت  منزلة متولیان اصلی نظام آموزش عالی کشور باید به مسائل زیست

های کالن علمی  همچنین، در برنامه. های توسعة آموزش عالی کشور توجه کنند راهبردی در برنامه

 .اصول پایداری به عنوان یک اصل راهبردی باید مورد توجه قرار گیردکشور نیز توجه به 

نظر مالک آموزش پایدار از  دهد دانشگاه عالمه طباطبائی از های پژوهش نشان می بررسی یافته

 ستادانمدیران و ا بایدت علمی و دانشجویان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اما ئدیدگاه اعضای هی

را رعایت و درون  ییت، ارتقا و بهبود وضعیت آموزشی پایدار نکاتمنظور تقو دانشگاه به

آن به  ةای و ارائ رشته های درسی با رویکرد فرا و میان ؛ تدوین برنامهکنند اجرا های خود کالس

های درس که براساس آن دانشجویان و  دانشجویان؛ ایجاد آزادی علمی در درون دانشگاه و کالس

های خود را انتشار دهند؛  ها و یافته عقاید خود را بیان کنند و نتایج پژوهش بتوانند آزادانه تاداناس

محیطی در درون دانشگاه و دعوت از  هایی مرتبط با مسائل زیست ها و کنفرانس برگزاری کارگاه

محیطی؛  مسائل زیست بارةمحیطی برای سخنرانی در ن زیستنظران و مسئوال صاحب
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های  محیطی در کالس مسائل زیست ةدادن به دانشجویان دربار یها؛ آگاه دانشجومحوری در کالس

شده  های ارائه های تدریس و سرفصل اساتید برای دریافت بازخورد از دانشجویان باید روش درس؛

را براساس نظر دانشجویان اصالح و بهبود بخشند؛ تشویق دانشجویان به شناسایی تغییرات 

محیطی؛ استفاده از وسایل و ابزارهای  فرهنگی و زیستهای مختلف اجتماعی، اقتصادی،  پدیده

های درس به وسایل آموزشی پیشرفته؛ دانشگاه باید تفکر  پیشرفته در آموزش و مجهزکردن کالس

محیطی را در  انتقادی در مورد مسائل پایداری را تشویق کند؛ دانشگاه باید ترکیبی از دانش زیست

  .ها قرار دهد همه رشته

 ةوضعیت پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی در مؤلف دادهای پژوهش نشان  بررسی یافته

نظر دانشجویان دکتری در وضعیت  در وضعیت مطلوب و از داناتنظر اس پژوهشی پایدار از

 آثارباید  ،دهد ای پژوهشی که برای صنعت انجام می دانشگاه در پروژه ،بنابراین .نامطلوبی قرار دارد

ها بر اکوسیستم و مردم منطقه را ارزیابی کند و در اولویت قرار دهد؛  ی آنمحیطی و اجتماع زیست

های تجدیدپذیر،  انرژی)پایدار  ةتوسع ةهای مرتبط با حوز تشویق دانشجویان به اشتغال در پژوهش

؛ (ساالری و کاهش شکاف طبقاتی مردم ةزیست، توسع های پایدار، اقتصاد محیط طراحی ساختمان

محیطی پژوهش  مسائل زیست ةو دانشجویانی که در حوز تاداننوی از اسحمایت مالی و مع

انتشار مقاالت  برایپایدار در دانشگاه  ةهای تخصص مرتبط با توسع کنند؛ تأسیس نشریه می

 دادن المللی در انجام های بین های داخلی و خارجی و سازمان پژوهشی؛ همکاری با دانشگاه

راهنما دانشجویان را تشویق کنند در انتخاب  تادانمحیطی؛ اس های مرتبط با مسائل زیست پروژه

محیطی را انتخاب کنند؛ تجلیل و تقدیر از  موضوعاتی مرتبط با مسائل زیست ه،نام موضوع پایان

  .کنند پایدار کار می ةمسائل پایداری و توسع ةکه در حوز تادانیپژوهشگران، دانشجویان و اس

نظر  محیطی از ه عالمه طباطبائی در بعد نظام مدیریتی زیستوضعیت دانشگا ها براساس یافته

استقالل دانشگاهی  ،بنابراین .و دانشجویان دکتری در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد تاداناس

در  تاداندادن دانشجویان و اس مشارکت ،گیری تصمیم برایهای پایین  تفویض اختیار به مدیران رده

ژوهشی و اداری دانشگاه؛ ایجاد دفتر خاصی در دانشگاه که متولی آموزشی، پ های ماتخاذ تصمی

 پذیر مسئولیتهمچنین، دانشگاه باید در قبال جامعة محلی . شود ، پیشنهاد میپایدار باشد ةتوسع
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، تاداناس)نفعان داخلی دانشگاه  های ذی مدیران ارشد دانشگاه باید به نیازها و خواسته. باشد

نهاد،  های مردم صنعت، سازمان)نفعان خارجی دانشگاه  و ذی( رکناندانشجویان و پرسنل و کا

های آموزشی و  های آموزشی که برنامه توجه کنند؛ دانشگاه باید از گروه...( جامعه محلی و

کنند، قدردانی کند؛ ارزیابی  دهی می پایدار سازمان ةپژوهشی خود را در جهت تحقق توسع

محیطی توسط مدیران دانشگاه؛ آگاهی  یت اصول زیسترعا نظرهای مختلف دانشگاه از  بخش

 ةتوسع ةپایدار؛ حمایت مالی و معنوی از پژوهشگران حوز ةاصول توسع بارةدادن به کارکنان در

، هاها در دانشگاه باشد؛ دانشگاه باید انتقاد ساالری مبنای ارتقا و دسترسی به فرصت پایدار؛ شایسته

کتبی از  ةرا بررسی و پیگیری کند؛ دانشگاه باید یک بیانی شکایات و پیشنهادهای ذینفعان خود

ای جدا از تعهد خود به پایداری  هر بخش از دانشگاه باید بیانیه .کند تدوینتعهد خود به پایداری 

های صنعتی به  های غیردولتی و کارگاه را صادر کنند؛ دانشگاه باید با مشارکت دولت و سازمان

  .سمت پایداری حرکت کند

وضعیت موجود دانشگاه عالمه طباطبائی در بعد  دادهای پژوهش نشان  که یافته طور مانه

، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، بنابراین تادانمحیطی از دیدگاه دانشجویان و اس مدیریت زیست

محیطی توجه جدی کرده و اقدامات الزم  مدیران دانشگاه به مسائل مربوط به مدیریت زیست باید

های مرتبط با موضوع  با توجه به نتایج پژوهش و سایر پژوهش .بهبود آن انجام دهندی برارا 

محیطی دانشگاه عالمه  پژوهش راهکارهایی به شرح زیر جهت بهبود نظام مدیریت زیست

های دانشگاه طوری طراحی شود که نیاز به مصرف انرژی را برای  شود؛ ساختمان طباطبائی ارائه می

نقل  و  منظور حمل و آلودگی صوتی را به حداقل برساند؛ در سطح دانشگاه بهگرمایش، سرمایش 

استفاده شود؛ محصوالت و ...( خودروهای برقی، خورشیدی و)از خودروهای با سوخت پاک 

خشک  زیست خریداری شود؛ با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه  تجهیزات سازگار با محیط

( برای آشامیدن، امور بهداشتی و آبیاری فضای سبز)انه از آب جوی صحیح و صرفه ةایران استفاد

در قالب )های الزم  مورد تأکید جدی دانشگاه قرار گیرد و در سطح دانشگاه نکات و توصیه

درست از آب آشامیدنی ارائه شود؛ استفاده از انرژی  ةمبنی بر استفاد...( بروشور، کاتالوگ و
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 ،همچنین .محیطی را کاهش دهد دانشگاه باید اثرات زیست تجدیدپذیر و ایمن در سطح دانشگاه؛

هایی را به نفع  پایدار برنامه ةتولید ضایعات را کاهش دهد؛ دانشگاه باید برای تعامل جامعه با توسع

 . زیست ارائه دهد  محیط

وضعیت دانشگاه عالمه طباطبائی در بعد خدمات تخصصی پایدار  دادهای پژوهش نشان  یافته

با توجه به نتایج  ،و دانشجویان دکتری در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، بنابراین تاداناسنظر  از

شود؛  پژوهش حاضر راهکارهایی به شرح زیر برای بهبود وضعیت آن در سطح دانشگاه ارائه می

ای به کارکنان و شاغالن بخش دولتی و خصوصی  های شغلی و حرفه آموزش ةدانشگاه باید با ارائ

اقتصادی نامتوازن، آگاهی دهد؛  ةمحیطی و اجتماعی ناشی از توسع معضالت زیست ةدر زمین

مشارکت داشته باشد؛ دانشگاه ( شهر تهران)محلی  ةدانشگاه باید در حل مسائل و مشکالت جامع

پایدار را در میان  ةسازی فرهنگ توسع دولتی، نهادینه های دولتی و غیر باید با همکاری سازمان

هایی برای گسترش فرهنگ پایداری در  در دستور کار قرار دهد؛ دانشگاه باید برنامه افراد جامعه

های علمی و تخصصی را در ارتباط  ها و همایش میان شهروندان داشته باشد؛ دانشگاه باید کنفرانس

 . برگزار کند( غبار، بحران آب در ایران و تغییرات اقلیمی، بحران گرد)محیطی  با معضالت زیست

وضعیت دانشگاه عالمه طباطبائی در بعد شفافیت صورت  نشان دادهای پژوهش  سی یافتهبرر

های پژوهش راهکارهایی به  با توجه به یافته ،بنابراین .مالی نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد

های خود  شود؛ دانشگاه باید هرساله درآمدها و هزینه شرح زیر برای بهبود و ارتقای آن پیشنهاد می

های منابع مالی دانشگاه  هزینه ةنفعان دانشگاه باید بر نحو صورت شفاف منتشر کند؛ ذی را به

صورت شفاف در اختیار ذینفعان  های مالی دانشگاه به نظارت داشته باشند؛ اطالعات و صورت

 .دانشگاه قرار گیرد
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