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چکیده
پایداری در آموزش عالی رویکردی نسبتاً جدید است که به دنبال استقرار و کاربست اصول و مفاهیم توسعه
پایدار در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است .ارزیابی پایداری در پی سنجش میزان همسویی
استراتژیها و برنامههای آموزشی ،پژوهشی ،خدمات تخصصی و فعالیتهای پشتیبانی دانشگاهها با اصول و
مفاهیم توسعه پایدار است .لذا هدف تحقیق حاضر ،شناسایی عوامل و مالکهای پایداری مؤسسات آموزش
عالی و ارزیابی وضعیت پایداری دانشگاه تهران است .برای انجام این تحقیق ،از روش آمیخته اکتشافی
استفاده شده است که در بخش کیفی روش تحقیق گروه کانونی و مصاحبه انفرادی و در بخش کمی روش
تحقیق توصیفی -تحلیلی به کار گرفته شده است .برای انتخاب نمونه ،در بخش کیفی از روش نمونهگیری
غیراحتمالی هدفمند و در بخش کمی از روش نمونهگیری طبقهای متناسب استفاده گردید .نتایج تحقیق در
بخش کیفی نشان میدهد که عوامل اصلی ارزیابی پایداری دانشگاه شامل :آموزش ،پژوهش ،ارائه خدمات
تخصصی ،سیستم حکمرانی دانشگاه ،سیستم مدیریت زیستمحیطی ،سیستم تأمین مالی دانشگاه هستند.
بهمنظور ارزیابی وضعیت پایداری دانشگاه در عوامل فوق ،درمجموع  12مالک و  33نشانگر شناسایی
گردید .نتایج تحقیق در بخش کمی نشان میدهد که از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی ،وضعیت دانشگاه تهران در عوامل و مالکهای پایداری بهصورت معنیدار پائینتر از وضعیت
مطلوب قرار دارد .ضمناً نتایج تحلیل دادههای تحقیق نشان میدهد که بین دیدگاه اعضاء هیأت علمی و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در خصوص وضعیت پایداری دانشگاه تهران تفاوت معنیداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،پایداری در مؤسسات آموزش عالی ،ارزیابی پایداری دانشگاه
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مقدمه
مفهوم پایداری 3برگرفته و مترادف با اصطالح توسعه پایدار 4است که به دنبال نارساییها و
نواقص الگوهای مرسوم توسعه (بهویژه توسعه اقتصادی) مطرح شده است .وجود
نارساییها و تناقضهایی مانند فقر ،گرسنگی و سوءتغذیه ،نیاز ،دوگانگی ،نابرابری،
وابستگی ،مبادلهی نابرابر ،بدهیها ،خشونت ،جنگ ،تروریسم ،آلودگی زیستمحیطی،
ازخودبیگانگی ،قومیت گرایی و نژادپرستی منجر به بازنگری در مفهوم توسعه و پیدایش
پارادایم توسعه پایدار گردیده است (موثقی.)3132 ،
ریشههای برانگیخته شدن بحثها در مورد توسعه پایدار به برگزاری کنفرانس ملل
متحد در مورد محیطزیست انسانی 1توسط سازمان ملل متحد در سال  3514در استکهلم
سوئد برمیگردد .در این کنفرانس برای اولین بار ،مشکالت به وجود آمده ناشی از توسعه
لجامگسیخته 2در یک سطح جهانی موردبحث و بررسی قرار گرفت و نگرانیهای
زیستمحیطی در یک دستور کار سیاسی بینالمللی گنجانده شد (کنفرانس ملل متحد در
مورد محیطزیست انسانی .)3514 ،در سال  3531کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه
در سازمان ملل متحد به ریاست گروهارلم برانتلند نخستوزیر وقت نروژ پایهگذاری شد و
بعدها تحت عنوان «کمیسیون برانتلند» شهرت پیدا کرد .این کمیسیون در سال 3531
گزارشی تحت عنوان «آینده مشترک ما» 0منتشر کرد .در این گزارش برای اولین بار توسعه
پایدار تعریف شد که اعتبار آن تا به امروز به قوت خود باقی است .گزارش مذکور توسعه
پایدار را چنین تعریف میکند« :توسعهای که نیازهای نسلهای حاضر را برآورده سازد
بدون اینکه توانایی نسلهای آینده را برای برآورده ساختن نیازهایشان به خطر اندازد»
(کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه .)3531 ،1به دنبال این تحوالت ،اجالسهای

1. sustainability
2. sustainable development
)3. United Nations Conference on Human Environment (UNCHE
4. unbridled development
5. our common future
6. The World Commission on Environment and Development
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جهانی با حضور سران و نمایندگان کشورهای مختلف منجر به انتشار گزارشهایی مانند
دستور کار  ،343اهداف توسعه هزاره 4و منشور زمین 1شده است.
بهتبع این تحوالت ،نقش نظامهای آموزشی بهطور عام و نظام آموزش عالی بهطور
خاص در تحقق توسعه پایدار مورد تأکید قرار گرفت و مباحثی همچون آموزش پایدار،
آموزش عالی پایدار ،دانشگاه پایدار و ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی مطرح
گردیده است .لذا در این مقاله ،ضمن بررسی جوانب ،تجارب ،الگوها و ابزارهای مختلف
ارزیابی پایداری ،بر ارائه یک الگوی عملیاتی بومی برای ارزیابی دانشگاههای و مؤسسات
آموزش عالی کشور تمرکز شده است.
تا پیش از انتشار گزارش آینده مشترک ما ،در مباحث مربوط به توسعه پایدار تمرکز
اصلی بر روی مسائل زیستمحیطی معطوف بود ولی تغییر جهت نگرانیها در مورد
محیطزیست به نگرانی برای یک توسعه پایدار نتیجه پایهگذاری کمیسیون مذکور بوده
است .در این کمیسیون مضامین جدیدی برای بحث و بررسی مطرح شدند .مضامینی از
قبیل :استفاده پایدار از منابع طبیعی ،تهدیدها علیه تنوع زیستی ،تردید در مورد برابری و
عدالت منابع ،2موضوعات مربوط به مشارکت و دموکراسی ،ابعاد اقتصادی توسعه پایدار
شامل فقر و دیگر مسائل مرتبط در کشورهای درحالتوسعه و ارزشهای بنیادی توسعه
پایدار (لیندروز و کانتل.)4551 ،0
یک دهه بعد ،اجالس سران زمین یا «کنفرانس ریو» در سال  3554میالدی در شهر
ریودوژانیرو برزیل برگزار شد که به اجالس زمین معروف است .خروجی این اجالس
انتشار دستورالعملی با نام «دستور کار  »43بود که درواقع برنامه نیل به توسعه پایدار در قرن
بیستویکم محسوب میشود« .دستور کار  »43تمامی عناصر سیستمهای حمایتی زندگی
بشر ،شامل روشهای کسب ،تسهیم و استفاده از منابع و خدمات ،طبیعت و سرمایه
1. Agenda 21
2. Millennium Development Goals
3. Earth Charter
4. equity and the justice of resources
5. Lindroos & Cantell
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اجتماعی را شامل میشود (کنفرانس ملل متحد در مورد محیطزیست و توسعه.)3554 ،3
در فصل « 11دستور کار  »43بهصراحت بر مسئله آموزش و آگاهیهای اجتماعی تأکید
شده است (لیندروز و کانتل ،4551 ،ص  .)55رئوس فصل مزبور عبارتاند از :ارتقاء و
بهبود کیفیت آموزش ،ایجاد تغییر در برنامه درسی ،گسترش آگاهیهای عمومی از مفاهیم
توسعه پایدار و آموزش نیروی کار (کنفرانس ملل متحد در مورد محیطزیست و توسعه،
.)3554
به دنبال برگزاری اجالس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ در سال  4554میالدی،
سازمان ملل سالهای  4550تا  4532را بهعنوان «دهه آموزش برای توسعه پایدار» اعالم
کرد (کیلدال .)4555 ،4در چشمانداز دهه آموزش برای توسعه پایدار« ،جهان جایی است
که هر کسی فرصت بهرهمند شدن از آموزش و یادگیری ارزشها ،رفتار و سبکهای
زندگی موردنیاز برای یک آینده پایدار و برای تحول اجتماعی مثبت را دارد» (سازمان ملل
متحد.)4552 ،
در ارتباط با نقش دانشگاهها در توسعه پایدار در طی سالهای مختلف اعالمیههای
گوناگونی مانند اعالمیه هالیفاکس ،اعالمیه کیوتو ،اعالمیه سوانزی ،اعالمیه تالورس،1
منشور کوپرنیکوس ،اعالمیه تسالونیکی ،2اعالمیه لیونبرگ 0و غیره مطرح شده است
(فقیهایمانی4534 ،1؛ ریلیتور و الوراندو .)4534 ،1از مهمترین این اعالمیهها« ،اعالمیه
تالورس» است که در سال  3555به امضای  410نفر از روسای بسیاری از دانشگاهها در
سطح جهان رسیده است (کالگستون و کالدر .)3555 ،3این اعالمیه بهعنوان نخستین نشانه
از نگرانی روسای دانشگاهها در ارتباط با مسئله پایداری در مقیاس جهانی است .اعالمیه
مذکور حاوی ده گام عملی است که دانشگاهها میتوانند در مسیر پایداری از آنها پیروی
)1. United Nations Conference on Environment & Development (UNCED
2. Kildahl
3. Talloires
4. Declaration of Thessaloniki
5. Luneburg Declaration
6. Faghihimani
7. Relatore & Laureando
8. Clugston & Calder
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نمایند ،این گامها عبارتاند از :افزایش آگاهی در مورد توسعه پایدار محیطی ،ایجاد
فرهنگسازمانی توسعه پایدار ،آموزش شهروندانی مسئول در ارتباط با محیطزیست ،رشد
سواد زیستمحیطی برای همه ،بومشناسی عملی در موسسه ،درگیر نمودن تمامی ذینفعان،
همکاری برای اتخاذ رویکردهای میانرشتهای ،بهبود ظرفیت مدارس ابتدایی و دبیرستان،
گسترش خدمات و کمکرسانی ملی و بینالمللی ،حفظ و تداوم جنبش پایداری .تعداد
امضاء کنندگان این اعالمیه تا سال  4535به  215موسسه در  05کشور جهان افزایش یافته
است (رهبران دانشگاه برای آینده پایدار.)4533 ،3
رایت ،)4554( 4عناصر اصلی پایداری در استراتژیهای دانشگاهها و اعالمیههای مرتبط
با توسعه پایدار را مورد شناسایی قرار داده است .به عقیده ایشان ،رویکردهای پایداری از
دانشگاهی به دانشگاه دیگر ،از کشوری به کشور دیگر ،از سیاستی به سیاست دیگر و از
اعالمیهای به اعالمیه دیگر متفاوت هستند .بااینوجود ،اصول و مضامین مشترکی در بین
اکثر خطمشیهای سازمانی دانشگاهها و اعالمیههای ملی و بینالمللی وجود دارد که
عبارتاند از :که عبارتاند از :پاسخگویی اخالقی ،عملیات فیزیکی پایدار ،تشویق به انجام
پژوهش دانشگاهی پایدار ،ارائه خدمات تخصصی به جامعه ،همکاری میان دانشگاهها و
کشورها ،همکاری با دولت ،سازمانهای غیردولتی ( )NGOو صنعت ،توسعهی برنامههای
درسی میانرشتهای و سواد زیستمحیطی.
به دنبال وقوع تحوالت مذکور در خصوص توسعه پایدار و مطرحشدن نقش نظامهای
آموزشی بهطور عام و نظام آموزش عالی بهطور خاص در تحقق پایداری ،الگوهای
مختلفی بهمنظور استقرار اصول و مفاهیم توسعه پایدار در مؤسسات آموزش عالی طراحی و
تدوین گردیده است (مدل طبقهبندی دانشگاه پایدار ،مدل دانشگاه پایدار والزکوئز و
همکاران ،مدل دانشگاه پایدار الشویخات و ابوبکر و مدل دانشگاه پایدار تئودورینو) و
بهتبع آن ابزارهای مختلفی جهت ارزیابی وضعیت پایداری آنها طراحی و پیادهسازی شده
است (ملکینیا .)3151 ،به عقیده شرایبرگ ( )4554برداشتن اولین گام با اهمیت در مسیر
)1. University Leaders for a Sustainable Future (ULSF
2. Wright
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تحقق پایداری دانشگاه ،انجام یک ممیزی از وضعیت پایداری است .از حیث گستره ،این
ممیزی بایستی وسیع و شامل مواردی از قبیل مأموریت ،آموزش اصول ،نظریهها و ابعاد
توسعه پایدار ،صرف هزینهها و سایر مشخصهها که فراتر از ممیزیهای سنتی در زمینه
زیستمحیطی است ،باشد .بر مبنای ممیزی انجام شده ،حامیان پایداری بایستی به ایجاد
سندی که جهتگیری دانشگاه را در مسیر پایداری را مشخص نماید به توافق دست پیدا
کنند (شرایبرگ.)4554 ،
رایجترین ابزارهای ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی در سطح جهان عبارتاند
از :وضعیت محیطزیست پردیس( 3شرایبرگ4554 ،؛ مکینتاش ،کاکسیوال ،کلرمونت و
کنایری ،)455 ،4پرسشنامه ارزیابی پایداری( 1انجمن رهبران دانشگاهی برای آیندهی
پایدار ،)4535 ،چارچوب ارزیابی پایداری پردیس( 2کول4551 ،0؛ لِگیسی .)4552 ،1ابزار
ممیزی پایداری در مؤسسات آموزش عالی( 1روردا ،)4553 ،3سیستم ردیابی ،سنجش و
درجهبندی دانشگاه پایدار( 5انجمن پیشرفت پایداری در آموزش عالی 4532 ،و  )4535و
کارت گزارشدهی پایداری دانشگاه

35

(جیآرسی .)4535 ،33متأسفانه تاکنون زمینه

بهرهگیری از ابزارهای مذکور و یا طراحی یک ابزار بومی در کشورمان اقدام خاصی به
عمل نیامده است (کمیسیون ملی یونسکو .)3135 ،در ادامه ویژگیهای فنی (اهداف،
حوزههای مورد ارزیابی و روششناسی) هریک از ابزارهای فوقالذکر موردبررسی قرار
گرفته و بهمنظور خودداری از اطاله کالم در قالب جدول زیر تلخیص شده است.

1. State of the Campus Environment
2. McIntosh, Cacciola, Clermont and Keniry
)3. Sustainability Assessment Questionnaire (SAQ
)4. Campus Sustainability Assessment Framework (CSAF
5. Cole
6. Legacy
)7. Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE
8. Roorda
)9. Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (STARS
10. College Sustainability Report Card
11. GRC
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جدول  .1ویژگیهای رایجترین ابزارهای ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی
ویژگیها

اهداف

نام ابزار

حوزههای مورد ارزیابی

دســتیابی بــه اطالعــاتی در زمینــه عملکــردوضعیت محیط
زیست پردیس
(شرایبرگ)4554 ،

زیسـتمحیطـی مؤسســات آمـوزش عــالی و
دانشگاههای آمریکا،
انجام پیمایش در مدتزمان هـر دو یـا سـهسال یکبار جهت ارزیابی روندهای ملی در

شامل سؤاالت مسأله محور بـرای )3سیستمهای مدیریت،
 )4برنامه درسی ،و
 )1عملیات.

ترغیب گفتگو در مـورد کاربسـت عملـی و
پرسشنامه ارزیابی
پایداری
(یوالاساف،
)4535

نظــری اصــول و مفــاهیم توســعه پایــدار در
مؤسسات آموزش عالی،
ســــنجش و تعیــــین وضــــعیت پایــــداریدانشگاهها،
گســترش مباحثــه در خصــوص گــامهــایبعـدی تبـدیل شـده دانشـگاههـا بـه دانشـگاه
پایدار.

ارزیابی عملکرد زیست محیطـی و
طرح های تاریخی زیسـت محیطـی
است.
-از ابزارهای کمی و کیفی جهـت

گذر زمان.
-افزایش آگاهی در مـورد توسـعه پایـدار و

روششناسی

دستیابی به اهداف بهره میبرد.
 )3برنامه درسی )4 ،تحقیـق و -تکمیــل پرسشــنامه توســط گــروه
دانشپژوهی )1 ،3عملیات )2 ،تقریبــاً  35نفــره شــامل کارکنــان
تشویق و توسعه اعضاء هیـأت دانشگاه ،دانشجویان ،اعضاء هیأت
علمی و کارکنان دانشگاه )0 ،علمی و مدیران،
تعامــل و ارائــه خــدمات- )1 ،تمرکــــز بــــر مکانیســــمهــــا و
فرصتهـای دانشـجویی و  )1فرایندهای تصمیمگیری،
مــــدیریت ،چشــــمانــــداز و -متشکل از سؤاالت پنج گزینهای
و بازپاسخ.

برنامهریزی.

شناســایی نیازهــای پایــداری در آمــوزشعــالی و فــراهم کــردن پشــتیبانی کــافی از
چارچوب ارزیابی
پایداری پردیس
دانشگاهی
(برینگر4551 ،4؛
برینگر و دیگران،1
)4553

تغییرات ضروری در سیاستهای دانشگاه،
ایجاد یک روششناسـی مشـترک و خلـق  )3مــــردم شــــامل :جامعــــه،نشانگرهایی برای اسـتفاده در دانشـگاههـای حاکمیـت ،دانـش ،ســالمت و
کشور کانادا،

بهزیستی و اقتصاد و رفاه.

ساخت یک سیاهه بـهمنظـور بـرانگیختن و  )4اکوسیســتم شـــامل :هـــوا،آغاز گفتگوی توسعه پایدار از جانب عوامل آب ،زمین ،انرژی و مواد.
درونــی دانشــگاه (دانشــجویان ،کارکنــان و

طراحی شده بـر اسـاس رویکـرداقدامپژوهی مشارکتی،
فراینــد تکمیــل ایــن ابــزار یــکپــروژه دو ســاله اســت (ســال اول:
گردآوری و تحلیـل دادههـا .سـال
دوم :بهبود و درجهبندی پیشرفت)

اعضــاء هیــأت علمــی) و نهادهــای دولتــی
(استانی و دولت فدرال).
ابزار ممیزی
پایداری در

ارائه مالک و چارچوب ممیـزی درونـی و متشکل از  45مالک در قالب -مبتنی بـر مـدل مـدیریت کیفیـتبرونی پایداری،

 0عامل اصلی )3 :چشـمانـداز بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت،

1. scholarship
2. Beringer
3. Beringer, Wright and Malone
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ویژگیها

اهداف

نام ابزار

حوزههای مورد ارزیابی

روششناسی

مؤسسات آموزش -ارزیـــابی میـــزان موفقیـــت دانشـــگاه در و سیاســــــتگــــــذاری- )4 ،تمرکـــز بیشـــتری بـــر ارزیـــابی
عالی (روردا،3
)4553

پیادهسازی نشانگرهای توسعه پایدار،

تخصص )1 ،اهداف آموزشی فرایندها دارد،

ایجاد ساز وکاری جهت تبـادل تجـارب و و روششناســـی )2 ،محتـــوی -سنجهها و ارزیابی های آن بیشـترانگیزهها.

آموزشی و  )0ارزیابی نتایج.

کیفی و توصیفی هسـتند تـا اینکـه
کمی و تجویزی باشند.

 04نشانگر در قالـب  5دسـته:
 )3مــــدیریت )4 ،تغییــــرات
اقلیمـی و انـرژی )1 ،تغذیــه و
کارت

-فـــراهم ســـاختن اطالعـــات آزاد بـــرای بازیافت )2 ،سـاخت و سـاز و

گزارشدهی

مؤسسات آموزش عالی است بهگونهای کـه ســــاختمانهــــای ســــبز)0 ،

پایداری دانشگاه این مؤسسات بتواننـد از تجربیـات یکـدیگر مشــــارکت دانشــــجویان)1 ،
(جیآرسی،
)4535

در استقرار سیاسـتهـای پایـدار بـهصـورت حمـــل و نقـــل )1 ،شـــفافیت
اثربخشتری یاد بگیرند.

موقوفــات )3 ،اولویــتهــای
ســـــــرمایهگـــــــذاری ،و )5
مشـــارکت و درگیـــر بـــودن
ذینفعان.4

سیستم ردیابی،
ارزیابی و

مقایسه مؤسسات آموزش عالی با یکدیگر،

درجهبندی

-شناســـایی و قـــدردانی از بهبـــود مـــداوم

پایداری
(،AASHE
)4531

وضــعیت پایــداری از طریــق فــراهم ســاختن
مشوقهای الزم،
تسهیل اطالعات برای رویـههـا و عملکـردپایدار در آموزش عالی،
توسعهی یک جامعهی پایداری دانشـگاهیقویتر و موثرتر.

ارزش برابــر دســتههــا در تعیــیننمره کلی ارزیابی
متفــاوت بــودن حــداکثر امتیــازهریک از نشانگرها.
پـــیشبینـــی امتیـــازات اعتبـــاریفــــوقالعــــاده بــــرای برخــــی از
نشــانگرها ،بــهمنظــور قــدردانی از
تالشهای بسیار نوآورانه.

بنیادی ( 355امتیاز)

فهم پایداری در آموزش عالی،
اندازهگیری بـرای مقایسـه در طـول زمـان و

بهصورت مجزا.

-امتیاز برابر نشـانگرهای سـهگانـه

توســعهی یــک چــارچوب اثــربخش بــرای-ایجــــاد یــــک مجموعــــهی مشــــترک

-ارزیـــابی هریـــک از دســـتههـــا

نشانگر نوآوری ( 2امتیاز)نشـــــانگرهای بنیــــــادی- )3 :امتیـــاز نهـــایی ( :)352میـــانگین
آکادمیــــــک :آمــــــوزش و امتیــاز نشــانگرهای ســهگانــه (355
پــــــژوهش )4 ،جایــــــابی و امتیــاز) بــه عــالوه امتیــاز نشــانگر
اســــتخدام )1 ،عملیــــات )2 ،نوآوری ( 2امتیاز)
برنامهریزی و مدیریت،

-سطوح پنجگانه درجهبندی :برنـز

نشــانگر مــرتبط بــا اقــدامات (امتیازات  ،)40-22نقره (امتیازات
نوآورانه )0 :نوآوری.

 ،)20-10طال (امتیـازات ،)10-32
پالتینیــوم (امتیــاز بــاالتر از  )30و
گزارشــــگر (مشــــارکت بــــدون
درجهبندی).

1. Roorda
2. shareholder engagement
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کمال و آسموس )4531( 3چهار ابزار ارزیابی پایدار مؤسسات آموزش عالی که
بیشترین کاربرد در آمریکا و کانادا دارند را برای بررسی و مطالعه جامع خود انتخاب
نمودهاند ،که عبارتاند از )3 :پرسشنامه ارزیابی پایداری )4 ،چارچوب ارزیابی پایداری
پردیس دانشگاهی )1 ،4کارت گزارشدهی پایداری دانشگاه 1و  )2سیستم ردیابی ،ارزیابی
و درجهبندی پایداری .2به عقیده آنها موارد یک و دو آموزشی و آکادمیکمحور 0هستند
در حالی که موارد سه و چهار جنبههای آموزش عالی را ورای مقولههای آموزشی و
آکادمیک مدنظر دارند .آنها پنج حوزه اصلی را برای ارزیابی پایداری دانشگاهها شناسایی
کردهاند که عبارتاند از :آموزش ،تحقیق ،تعامل با جامعه محلی ،عملیات و حاکمیت.
حوزههای پنجگانه و هریک از نشانگرهای آنها در شکل  3قابلمشاهده هستند.
آموزش
برنامهها ،دورههای آموزشی ومحتوای برنامه درسی مرتبط با
توسعه پایدار
تعهد به توسعه پایدارآگاهیبخشی در مورد توسعهپایدار
تحقیق
انجام تحقیق مرتبط با توسعهپایدار
اعطای مشوق به تحقیق مرتبط باتوسعه پایدار
-مشارکت اعضاء هیأت علمی

حاکمیت
تعهد سازمانیسیاستهای دانشگاهذینفعان دانشگاه-دفتر یا واحد توسعه پایدار

تعامل با جامعه محلی

عملیات
ساخت و ساز و ساختمانهاانرژیغذاخوریاتالف-حمل و نقل

مشارکت دانشجویانارائه خدمات به جامعه محلی-آموزش مداوم

شکل  .1حوزههای ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی (منبع :کمال و آسموس)2113 ،
1. Kamal and Asmuss
)2. the Campus Sustainability Assessment Framework (CSAF
)3. the College of Sustainability Report Card (CSRC
)4. Sustainability Tracking Assessment and Rating System (STARS
5. academically oriented
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به عقیده یاریم و تاناکا ،)4534( 3ابزارهای ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی
عمدتاً روی تاثیرات زیستمحیطی فعالیتهای دانشگاه و موضوعات مرتبط با حاکمیت
دانشگاه تمرکز دارند زیرا این جنبهها به راحتی قابلمشاهده و قابل مدیریت بوده و غالباً
مرتبط با اهداف کمی هستند .ولی در سوی دیگر ،جنبههای مختلف فعالیتهای آموزش،
پژوهش و ارائه خدمات تخصصی به جامعه توسط این ابزارها مورد تأکید قرار نگرفتهاند.
یاریم و تاناکا معیارهای ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی را در قالب  0طبقه اصلی:
حاکمیت ،عملیات ،آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات تخصصی به جامعه دستهبندی
کردهاند .به زعم ایشان بیشترین توجه و تمرکز در ابزارهای پایداری به سمت سؤاالت و
نشانگرهای مربوط به حاکمیت و عملیات معطوف شده است بهصورتی که  15درصد
سؤاالت و نشانگرهای ابزارهای ارزیابی مربوط به حاکمیت و  22درصد سؤاالت و
نشانگرهای ابزارهای ارزیابی مربوط به عملیات هستند .سؤاالت و نشانگرهای مربوط به
آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات تخصصی به جامعه به ترتیب  3درصد 0 ،درصد و 2
درصد حجم کل ابزارهای ارزیابی را تشکیل میدهند .لذا فقدان نسبی توجه و تمرکز به
این حوزهها در ابزارهای رایج ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی مشهود است .به
عقیده یاریم و تاناکا برای ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی نیازمند دیدگاههای با
ماهیت مسئلهمحور و بلندمدت ،جلب مشارکت ذینفعان مختلف و اتخاذ رویکردهای میان
وفرارشتهای هستیم درحالیکه بسیاری از ابزارهای موجود ارزیابی از تأکید و تمرکز بر این
جنبهها عاجز ماندهاند (یاریم و تاناکا.)4534 ،
لذا به دلیل فقدان یک ابزار ارزیابی که بتواند بهصورت جامعه و یکپارچه همهی وجوه
پایداری دانشگاه را مورد سنجش و قضاوت قرار دهد ،در این تحقیق ابتدا به دنبال شناسایی
عوامل ،مالکها و نشانگرهای ابزار ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی خواهیم بود،
سپس در مرحله بعد از ابزار طراحی شده بهمنظور ارزیابی وضعیت پایداری دانشگاه تهران
استفاده خواهیم کرد .شایان ذکر است که تاکنون در سطح کشور ،هیچگونه ابزار ارزیابی
1. Yarime and Tanaka
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پایداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی طراحی و اجرا نشده است .درنتیجه تحقیق
حاضر بهمنظور دستیابی به دو هدف عمده انجام پذیرفته است:
الف) شناسایی عوامل و مالکهای الگوی ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی.
ب) ارزیابی وضعیت پایداری دانشگاه تهران.
بهمنظور دستیابی به اهداف مذکور  0سؤال پژوهشی صورتبندی شده و یافتههای
تحقیق بر اساس آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .لذا سؤاالت تحقیق عبارتاند
از:
 )3الگوی ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی دارای چه عوامل و مالکهایی است؟
 )4وضعیت موجود پایداری دانشگاه تهران چگونه است؟
 )1آیا بین وضعیت موجود پایداری دانشگاه تهران با وضعیت مطلوب تفاوت وجود دارد؟
 )2آیا بین دیدگاههای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران
در خصوص وضعیت پایداری دانشگاه تفاوت وجود دارد؟
 )0آیا دانشگاه تهران در مسیر متنوعسازی منابع تأمین مالی حرکت میکند؟

روش پژوهش
روشهای تحقیق را میتوان با توجه به مالک هدف تحقیق به سه دسته بنیادی ،کاربردی و
تحقیق و توسعه و بر اساس نحوه گردآوری دادهها به دو روش آزمایشی و توصیفی (غیر
آزمایشی) تقسیم کرد (سرمد ،بازرگان و حجازی ،3132 ،ص  .)34ازنظر هدف تحقیق با
توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی عملیاتی جهت ارزیابی پایداری
مؤسسات آموزش عالی است ،در حیطه تحقیق کاربردی طبقهبندی میشود.
همچنین ،تحقیق حاضر ازنظر چگونگی گردآوری دادههای موردنیاز ،در گروه «تحقیق
آمیخته اکتشافی» طبقهبندی میشود .روش تحقیق آمیخته 3در برگیرنده گردآوری ،تحلیل،

1. mixed methods research
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و تفسیر دادههای کمی و کیفی در یک مطالعه واحد و یا درمجموعه مطالعاتی است که
یک پدیده اساسی را موردمطالعه و تحقیق قرار میدهد (اونوگبوزای و لیچ.)4551 ،3
بهطورکلی دلیل انتخاب روش تحقیق آمیخته برای تحقیق حاضر عبارتاند از )3 :به
دست آوردن شواهد بیشتری برای درک بهتر پایداری در مؤسسات آموزش عالی)4 ،
فقدان یک الگوی جامع ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی که بهطور همزمان و
بهطور مساوی از تلفیق ابعاد سهگانه توسعه پایدار (اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی) به
وجود آمده باشد 4و  )1فقدان الگویی بومی جهت ارزیابی پایداری مؤسسات آموزش عالی
و  )2میانرشتهای بودن مقوله توسعه پایدار بهطور عام و پایداری در مؤسسات آموزش
عالی بهطور خاص و همچنین لزوم استفاده از دیدگاههای خُبرگان دانشگاهی متخصص در
رشتههای مختلف علمی جهت طراحی الگوی ارزیابی پایداری.
جامعه آماری تحقیق حاضر در مرحله کیفی شامل متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی
در زمینه توسعه پایدار بهطور عامل و پایداری در آموزش عالی بهطور خاص بوده است.
همچنین جامعه آماری مرحله کمی شامل )3 :اعضاء هیات علمی )4 ،دانشجویان مقاطع
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران بوده است که جمعیت هریک از آنها بر اساس آمار و
اطالعات موجود به ترتیب برابر با  3011و  31552نفر بوده است (دانشگاه تهران.)3153 ،
نمونه گیری در مرحله کیفی تحقیق به شیوه غیراحتمالی هدفمند انجام پذیرفته است زیرا
هدف انتخاب افراد واجد دانش و تجربه کافی در زمینه موضوع تحقیق و تمرکز بر درک
عمیق از پدیده موردبررسی (پایداری در مؤسسات آموزش عالی) به جای تعمیم یافتهها
بوده است (کرنی .)4551 ،1درنتیجه از یک گروه کانونی  3نفره برای انجام مصاحبه گروه
کانونی و یک گروه  0نفره برای انجام مصاحبه انفرادی استفاده شده است (شامل
1. Onwuegbuzie and Leech
 . 2به دلیل اینکه مقوله توسعه پایدار ابتدا در جوامع غربی مطرح شده است و اینکه جوامع مذکور عمدتاً از توسعه
اقتصادی و اجتماعی نسبتاً مطلوبی برخوردار هستند ،برای الگوی دانشگاه پایدار نیز وزن و اهمیت بیشتر را به بُعد
زیستمحیطی دادهاند .این در حالی است که پارادایم توسعه پایدار با تأکید بر اهمیت برابر ابعاد اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی مطرح شده است.
3. Kearney
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متخصصان محیطزیست ،علوم اقتصادی ،علوم اجتماعی ،علوم سیاسی ،شهرسازی ،جغرافیا،
مدیریت ،سنجش و آموزش عالی) .در مرحله کمی تحقیق از روشهای نمونهگیری
احتمالی برای انتخاب تصادفی افراد موردمطالعه استفاده شده است .زیرا استفاده از
روشهای نمونهگیری احتمالی/تصادفی موجب اجتناب از سوگیری خواهد شد (لِوی و
لِمیشو ،3133 ،3ص  .) 43برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است (سرائی،
 ،3134ص :)311
N t 2 pq
N d 2  t 2 pq

n

با استفاده از فرمول مذکور 153 ،نفر بهعنوان حجم نمونه اعضاء هیأت علمی و  110نفر
بهعنوان حجم نمونه دانشجویان تحصیالت تکمیلی تعیین گردید و به شیوه طبقهای متناسب
به شاخههای شش گانه دانشگاه تهران (فنی و مهندسی؛ شاخه علوم پایه؛ علوم انسانی؛ هنر؛
علوم رفتاری و اجتماعی؛ علوم کشاورزی و منابع طبیعی) تخصیص پیدا کرد.
از مصاحبه نیمهساختاریافته بهعنوان ابزار مرحله کیفی تحقیق و پرسشنامه محققساخته
(به تفکیک اعضاء هیأت علمی و دانشجویان) بهعنوان ابزار مرحله کمی تحقیق استفاده
شده است .پرسشنامه محققساخته بر اساس شش عامل اصلی پایداری دانشگاه شامل:
آموزش ،پژوهش ،سیستم حکمرانی دانشگاه ،سیستم مدیریت زیستمحیطی ،4ارائه
خدمات تخصصی و سیستم تأمین مالی دانشگاه و  12مالک مرتبط طراحی و ساماندهی
شده است .شایان ذکر است که روایی صوری پرسشنامهها توسط خبرگان دانشگاهی
موردبررسی ،پاالیش و تائید قرار گرفته است و برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای
کرانباخ در قالب نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .نتیجه تحلیل پایایی نشان میدهد که
ضریب آلفای کرانباخ همهی عوامل پرسشنامهها باالی  5,35است که ضریب قابل قبول و
باالیی است.

1. Levy & Lemeshow
)2. Environmental Management System (EMS
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شایان ذکر است که با توجه به اینکه ارزیابی پایداری دانشگاه در عامل «آموزش» به
نوعی قضاوت در مورد عملکرد اعضاء هیأت علمی است و دانشجویان منتفع و بهرهبردار
اصلی آموزشهای ارائه شده از سوی اساتید هستند و درنتیجه در این عامل پرسشنامه
خاصی برای تکمیل توسط اساتید طراحی و تدوین نشده است .ضمناً از آنجایی مالکهای
مربوط به عامل «سیستم تأمین مالی دانشگاه» بیشتر معطوف به ذینفعان دانشگاه است در این
بخش نیز از طراحی پرسشنامه برای اعضاء هیأت علمی صرفنظر شده است.
بهمنظور تحلیل داده های حاصل از انجام مرحله کیفی تحقیق از فرایند )3 :مرور دادهها،
 )4تدوین راهنمای کدگذاری )1 ،سازماندهی دادهها )2 ،طبقهبندی و کدگذاری دادهها
استفاده شده است .برونداد فرایند مذکور ،شناسایی و استخراج الگوی ارزیابی پایداری
مؤسسات آموزش عالی است .برای تحلیل دادههای کمی در نرمافزار  SPSSاز نشانگرهای
آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون  tتکنمونه و آزمون
تحلیل واریانس) استفاده شده است.
همچنین ،بهمنظور توصیف وضعیت موجود دانشگاه تهران در عوامل و مالکهای
دانشگاه پایدار ،از طریق یک طیف سه درجهای (مطلوب ،نسبتاًمطلوب و نامطلوب) در
مورد هر یک از عوامل و مالکهای مذکور قضاوت به عمل خواهد آمد .برای تعیین سطح
مطلوبیت عوامل و مالکها به شیوه زیر عمل شده است:
نسبتاً مطلوب

مطلوب

5

0,66

نامطلوب

.,00

1

سپس با توجه به سطح مطلوبیت وزن تعیین شده برای هر نشانگر ،امتیاز مالکها و
عوامل مورد ارزیابی با استفاده از رابطههای زیر به دست آمده است:
حاصل جمع امتیاز نشانگرهای تشکیل دهنده
مالک
تعداد کل نشانگرهای مربوط به مالک

= امتیاز مالک
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حاصل جمع امتیاز مالکهای تشکیل دهنده
عامل

= امتیاز عامل

تعداد کل مالکهای مربوط به آن عامل

یافتهها
در ادامه ،یافتههای حاصل از انجام پژوهش کیفی و کمی به تفکیک و ترتیب سؤاالت
پژوهش تحلیل خواهند شد.
ســـؤال  )3الگـــوی ارزیـــابی پایـــداری مؤسســـات آمـــوزش عـــالی دارای چـــه عوامـــل و
مالکهایی است؟
بهمنظور یافتن پاسخ سؤال مذکور ،ابتدا پیشینه موضوع پایداری مؤسسات آموزش عالی
و الگوی ارزیابی مربوط به آن موردبررسی قرار گرفت .سپس مصاحبه نیمهساختاریافته با
گروه کانونی متشکل از اساتید و صاحبنظران دانشگاههای تهران به عمل آمد .در مرحله
بعد فرایند تحلیل دادههای کیفی آغاز گردید ،این دادهها با توجه به موضوع تحقیق
تلخیص و کدگذاری شدند .درنتیجه کدگذاری ،حذف دادههای تکرای و تلخیص نهایی
دادهها 12 ،مقوله شناسایی و استخراج شد ،سپس مقولههایی که بهطور هدفمند بیانگر یک
مقوله کلیتر بودند شناسایی و در کنار هم قرار داده و در قالب عوامل  1گانه پایداری
دستهبندی شدند :آموزش ،پژوهش ،سیستم حکمرانی دانشگاه ،سیستم مدیریت
زیستمحیطی ( ،)EMSسیستم تأمین مالی دانشگاه و ارائه خدمات تخصصی .برونداد
نهایی بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبهی نیمهساختاریافته با گروه کانونی در قالب شکل
شماره ( )3ارائه گردیده است.3

 .1الزم به ذکر است که فرایند انجام تحقیق کیفی بهطور مفصل در مقالهای تحت عنوان «شناسایی و اولویتبندی
مؤلفههای دانشگاه پایدار» موردبررسی و تحلیل قرار گرفته است که در شماره  77فصلنامه پژوهش و برنامهریزی
در آموزش عالی به چاپ رسیده است.
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 -1-1برنامه درسی فرا و میانرشتهای
 -.-1پرورش مهارتهای تفکر انتقادی و
تفکر سیستمی
 -0-1پرورش سواد زیستمحیطی
 -7-1استفاده از رویکردهای یاددهی-
یادگیری اکتشافی ،مشارکتی و ...

 -1آموزش

 -1-.پژوهش فرا و میانرشتهای
 -.-.جهتگیری به سمت حل مسائل
زیستمحیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...
 -0-.پرهیز از نگاه تجاری صرف به پژوهش
 -7-.حمایت از پروژههای تحقیقاتی مرتبط با
توسعه پایدار (از اجرا تا انتشار نتایج)
 -5-.آزادی علمی
 -6-.جلب حمایت مالی پژوهش از منابع
خارجی

 -.پژوهش

 -0سیستم حکمرانی دانشگاه
عوامل و
مالکهای
ارزیابی پایـداری
دانشگاه

 -7سیستم مدیریت
زیستمحیطی

 -5سیستم تأمین مالی دانشگاه

 -6ارائه خدمات تخصصی

 -3-1تلفیق توسعه پایدار در چشمانداز دانشگاه
 -4-1تأسیس دفتر یا واحد توسعه پایدار
 -1-1مشارکت ذینفعان دانشگاه در تصمیمگیری
 -2-1رعایت اصول برابری در استفاده از
فرصتها
 -0-1همکاری بیندانشگاهی
 -1-1انتخاب مدیران دانشگاه به شیوه
دموکراتیک
 -1-1ارزیابی ساالنه پایداری دانشگاه
 -3-1مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی به ذینفعان
 -5-1قدردانی از تالشهای مرتبط با توسعه پایدار
 -1-7استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
 -.-7کارایی در مصرف آب
 -0-7سیستم حمل و نقل پاک
 -7-7بکارگیری اصول بهداشت حرفهای و ایمنی
()HSE
 -5-7تفکیک و بازیافت زباله
 -6-7استفاده از مواد غذایی ارگانیک
 -4-7طراحی و معماری سبز (پایدار)
 -8-7سیستم خرید محصوالت سازگار با
محیطزیست
 -9-7استقرار اتوماسیون اداری و گسترش ICT

 -1-5متنوعسازی منابع تأمین مالی دانشگاه
 -.-5شفافیت صورتهای مالی دانشگاه
 -1-6ارائه آموزشهای حرفهای و شغلی به
سازمانها در راستای تحقق توسعه پایدار
 -.-6مشارکت فعال در توسعه پایدار محلی و
ملی
 -0-6برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی
و تخصصی با موضوع توسعه پایدار
 -7-6برگزاری سخنرانیهای عمومی و
آگاهیبخشی

شکل  .2عوامل پایداری دانشگاه و مالكهای مربوط به
هریک از آنها
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سؤال  :4وضعیت موجود پایداری دانشگاه تهران چگونه است؟
با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق شامل اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه تهران است بنابراین وضعیت موجود پایداری دانشگاه تهران به تفکیک
اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحلیل شده است.
جدول  .2تحلیل توصیفی وضعیت پایداری دانشگاه تهران در هریک از عوامل ششگانه پایدار
اعضاء هیأت علمی

مالکها

انحراف

اعضاء هیأت

معیار

علمی

 -3آموزش

ـــــ

ـــــ

4,111

5,111

ـــــ

 -4پژوهش

4,113

5,114

4,241

5,41

نسبتاً مطلوب

 -1سیستم حکمرانی دانشگاه

4,015

5,111

3,532

5,412

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

4,024

5,433

4,521

5,441

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

ـــــ

ـــــ

3,35

5,432

ـــــ

نامطلوب

1,531

5,133

3,112

5,201

نسبتاً مطلوب

نامطلوب

میانگین

 -2سیستم مدیریت
زیستمحیطی ()EMS
 -0سیستم تأمین مالی
دانشگاه
 -1ارائه خدمات تخصصی

انحراف

دانشجویان

سطح مطلوبیت

معیار

میانگین

دانشجویان
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب

همانطور که در جدول فوق مالحظه میشود ،اساتید نسبت به دانشجویان دیدگاه
مساعدتری در خصوص عوامل پایداری دانشگاه داشتهاند و آنها را در سطح نسبتاً مطلوب
مورد ارزیابی قرار دادهاند .ولی دانشجویان غیر از عوامل «آموزش» و «پژوهش» سایر
عوامل پایداری دانشگاه را در سطح نامطلوب مورد ارزیابی قرار دادهاند .این امر نیاز به
بحث و بررسی بیشتر داشته و احتماالً انجام تحقیقات دیگری را الزم خواهد داشت که
خارج از حوصله این نوشتار است.
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بهمنظور بررسی و تحلیل دقیقتر دادههای کمی ،وضعیت موجود هریک از مالکهای
 12گانه پایداری مؤسسات آموزش عالی به تفکیک اعضاء هیات علمی و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی تشریح خواهد شد.
جدول  .3تحلیل توصیفی وضعیت پایداری دانشگاه تهران در مالكهای «آموزش»
اعضاء هیأت علمی
مالکها

عامل

 -3-3برنامـــه درســـی فـــرا و
میانرشتهای
 -4-3پـــرورش مهـــارتهـــای
تفکر انتقادی و تفکر سیستمی
آموزش

 -1-3پــــــــرورش ســــــــواد
زیستمحیطی

انحراف

اعضاء

معیار

هیأت علمی

ــــ

ــــ

4,14

5,115

ــــ

ــــ

ــــ

4,103

5,031

ــــ

ــــ

ــــ

4,513

5,135

ــــ

ــــ

ــــ

4,250

5,131

ــــ

میانگین

انحراف

دانشجویان

سطح مطلوبیت

معیار

میانگین

 -2-3اســتفاده از رویکردهــای
یــاددهی-یــادگیری اکتشــافی،
مشارکتی
 -3-4پــــــــژوهش فــــــــرا و
میانرشتهای

4,112

5,01

4,124

5,234

1,411

5,321

4,232

5,013

 -4-4جهــتگیــری بــه ســمت
حــل مســائل زیســتمحیطــی،
اجتماعی ،اقتصادی
 -1-4پرهیــز از نگــاه تجــاری
پژوهش

صرف به پژوهش

4,413

5,013

4,114

5,111

 -2-4حمایــت از پــروژههــای
تحقیقــاتی مــرتبط بــا توســعه

4,533

5,14

4,431

5,214

پایدار
 -0-4آزادی علمی
 -1-4جلـــب حمایـــت مـــالی
پژوهش از منابع خارجی
سیستم

 -4-1تأس ـیس دفتــر یــا واحــد

حکمرانی

توسعه پایدار

دانشگاه

 -1-1مشـــــارکت ذینفعـــــان

دانشجویان
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب

نسبتاً

نسبتاً

مطلوب

مطلوب

نسبتاً

نسبتاً

مطلوب

مطلوب

نامطلوب

نسبتاً
مطلوب

نسبتاً

نسبتاً

مطلوب

مطلوب

نسبتاً

نسبتاً

مطلوب

مطلوب
نامطلوب

1,321

5,035

4,11

5,134

4,330

5,143

3,515

5,151

نامطلوب

4,3

5,131

3,131

5,355

نامطلوب

نامطلوب

1,413

3,530

3,113

5,011

نسبتاً

نامطلوب
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اعضاء هیأت علمی
مالکها

عامل

میانگین

انحراف
معیار

دانشجویان
میانگین

انحراف

اعضاء

معیار

هیأت علمی

دانشگاه در تصمیمگیری
 -2-1رعایت اصول برابری در
استفاده از فرصتها
 -0-1همکاری بیندانشگاهی
 -1-1انتخاب مدیران دانشـگاه
به شیوه دموکراتیک
 -1-1ارزیابی سـاالنه پایـداری
دانشگاه
 -3-1مســـئولیت اجتمـــاعی و
پاسخگویی به ذینفعان
 -5-1قــدردانی از تــالشهــای

مطلوب
1,111

5,021

4,511

5,155

4,131

5,135

3,520

5,035

4,153

5,1

3,113

5,033

3,103

5,131

3,134

5,200

4,523

5,030

3,553

5,213

نامطلوب

نامطلوب

نسبتاً
مطلوب
نامطلوب
نسبتاً
مطلوب

نامطلوب
نامطلوب
نامطلوب

3,101

5,1

3,553

4,325

5,004

3,252

5,212

نامطلوب

نامطلوب

 -4-2کارایی در مصرف آب

4,55

5,354

4,532

5,143

 -1-2سیستم حمل و نقل پاک

3,103

5,101

3,025

5,034

 -2-2بـــهکـــارگیری اصـــول
بهداشـــت حرفـــهای و ایمنـــی

محیطی

مطلوب

5,143

تجدیدپذیر

زیست

نسبتاً

نسبتاً
مطلوب

نامطلوب

 -3-2اســتفاده از انــرژیهــای

مدیریت

دانشجویان

نامطلوب

مرتبط با توسعه پایدار

سیستم

سطح مطلوبیت

4,143

5,123

4,312

5,051

()HSE
 -0-2تفکیک و بازیافت زباله
 -1-2اســتفاده از مــواد غــذایی
ارگانیک
 -1-2طراحــی و معمــاری ســبز
(پایدار)
 -3-2سیستم خرید محصوالت
سازگار با محیطزیست
 -5-2استقرار اتوماسیون اداری
و گسترش  ICTدر دانشگاه

سیستم

 -3-0متنوعسازی منـابع تـأمین

تأمین

مالی دانشگاه

4,523

5,551

3,543

5,120

3,31

5,11

3,055

5,041

4,111

5,142

4,142

5,040

4,433

5,135

3,51

5,033

1,023

5,153

1,131

5,115

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

نسبتاً
مطلوب
نامطلوب
نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نامطلوب
نسبتاً
مطلوب
نامطلوب

نامطلوب
نامطلوب
نامطلوب

نامطلوب
نامطلوب
نامطلوب
نامطلوب

نسبتاً

نسبتاً

مطلوب

مطلوب

ـــــــ

ـــــــ
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اعضاء هیأت علمی

عامل

مالکها

مالی

 -4-0شــفافیت صــورتهــای

دانشگاه

مالی دانشگاه

میانگین
ـــــــ

انحراف
معیار

دانشجویان
میانگین

ـــــــ

3,112

انحراف

اعضاء

معیار

هیأت علمی

5,201

ـــــــ

 -3-1ارائــــه آمــــوزشهــــای
حرفهای و شغلی بـه سـازمانهـا

1,31

5,011

3,343

5,211

در راستای تحقق توسعه پایدار
 -4-1مشارکت فعال در توسعه
ارائه

پایدار محلی و ملی

خدمات

 -1-1برگزاری سـخنرانیهـای

تخصصی

عمومی و آگاهیبخشی

1,511
4,413

5,034
5,014

3,303
3,105

سطح مطلوبیت

5,232
5,210

نسبتاً
مطلوب
نسبتاً
مطلوب
نامطلوب

دانشجویان
نامطلوب

نامطلوب

نامطلوب
نامطلوب

 -2-1برگـــزاری ســـمینارها و
کنفــــرانسهــــای علمـــــی و
تخصصــی بــا موضــوع توســعه

1,131

5,352

4,342

5,115

نسبتاً
مطلوب

نامطلوب

پایدار

الزم به ذکر است که ارزیابی وضعیت مالک «متنوعسازی منابع تأمین مالی دانشگاه»
با استفاده از تحلیل اطالعات مالی سال  3131تا  3154دانشگاه تهران صورت پذیرفته است
و نتایج آن در قالب سؤال پنجم تحقیق ارائه میگردد.
سؤال  : 1آیا بین وضعیت موجود پایداری دانشگاه تهران با وضعیت مطلوب تفاوت وجود
دارد؟
بهمنظور تحلیل تفاوت بین وضعیت موجود وضعیت مطلوب پایداری دانشگاه تهران،
دادههای کمی به تفکیک اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحلیل شده است .الزم به ذکر
است که برای رعایت اختصار و به دلیل محدودیت حجم مقاله از ارائه نتایج مقایسه
وضعیت موجود پایداری دانشگاه تهران با وضعیت مطلوب از ارائه تحلیلهای مربوط به
مالکهای  12گانه اجتناب شده است و صرفاً به بررسی و تحلیل عوامل  1گانه پایداری
مؤسسات آموزش عالی اکتفا شده است .ضمناً با توجه به سطحبندی مطلوبیت عوامل ،عدد
 1,11بهعنوان وضعیت مطلوب در نظر گرفته شده است سپس با استفاده از آزمون آماری t
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تک نمونه تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج
آن در قالب جداول زیر ارائه شده است.
جدول  .4نتایج مقایسه وضعیت موجود پایداری دانشگاه تهران با وضعیت مطلوب از دیدگاه اساتید
Sig,

عامل

میانگین

مقدار t

df

پژوهش

4,113

-20,543

411

5,555

سیستم حکمرانی دانشگاه

4,015

-15,153

411

5,555

-3,30

سیستم مدیریت زیستمحیطی

4,024

-11,143

411

5,555

-5,111

-5,102

ارائه خدمات تخصصی

4,510

-01,333

411

5,555

-3,311

-3,511

)(2-tailed

سطح پایینتر

سطح باالتر

-5,515

-5,333
-3,531

بر اساس نتایج جدول فوق مالحظه میگردد که از دیدگاه اعضاء هیأت علمی بین
وضعیت موجود پایداری دانشگاه تهران با وضعیت مطلوب ( )1,11تفاوت معنیداری در
سطح  5/50وجود دارد ( )p >5/50و بدین معنی است که میانگین عوامل فوق بهصورت
معنیداری پائینتر از وضعیت مطلوب قرار دارد .در جدول زیر نتایج تحلیل دادههای
مربوط به دانشجویان ارائه شده است.
جدول  .5نتایج مقایسه وضعیت موجود پایداری دانشگاه تهران با وضعیت مطلوب از دیدگاه دانشجویان
عامل

میانگین

مقدار t

df

آموزش

4,111

-04,13

112

Sig.
)(2-tailed
5,555

-3,512

پژوهش

4,241

-33,44

112

5,555

-3,41

-3,450

سیستم حکمرانی دانشگاه

3,532

-344,10

112

5,555

-3,151

-3,125

سیستم مدیریت زیستمحیطی ()EMS

4,521

-311,12

112

5,555

-3,111

-3,05

ارائه خدمات تخصصی

3,35

-345,11

112

5,555

-3,153

-3,12

سیستم تأمین مالی دانشگاه

3,112

-32,41

112

5,555

-4,514

-3,515

سطح پایینتر

سطح باالتر
-5,505

بر اساس نتایج جدول فوق مالحظه میگردد که از دیدگاه دانشجویان بین وضعیت
موجود پایداری دانشگاه تهران با وضعیت مطلوب ( )1,11تفاوت معنیداری در سطح 5/50
وجود دارد ( )p >5/50و بدین معنی است که میانگین عوامل فوق بهصورت معنیدار
پائینتر از وضعیت مطلوب قرار دارد.
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سؤال  :2آیا بین دیدگاههای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه تهران در خصوص وضعیت پایداری دانشگاه تفاوت وجود دارد؟
برای مقایسه دیدگاههای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در خصوص وضعیت
پایداری دانشگاه تهران از آزمون  tگروههای مستقل استفاده شد .ضمناً پیش از اجرای
آزمون ،پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات در هر یک از گروهها بهوسیله آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف بررسی و تأیید شد .اما نتایج آزمون لِوین برای همگنی واریانس
دو گروه نشان از برقرار نبودن این پیشفرض داشت درنتیجه از آزمون  tبا درجات آزادی
تصحیحشده ولچ 3استفاده گردید.
جدول  .6نتایج آزمون  tگروههای مستقل برای مقایسه وضعیت پایداری دانشگاه تهران
از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان
عامل

پژوهش

گروه

میانگین

دانشجویان

4,24

5,415

4,11

5,113

3,53

5,412

4,01

5,111

4,52

5,441

اعضاء
هیأت علمی

سیستم

دانشجویان

حکمرانی

اعضاء

دانشگاه

هیأت علمی

سیستم
مدیریت
زیست
محیطی
()EMS

انحراف

دانشجویان
اعضاء
هیأت علمی

ارائه

دانشجویان

خدمات

اعضاء

تخصصی

هیأت علمی

معیار

آزمون لوین برای برابری واریانسها
F
32,011

31,523

2,352
4,02

5,433

3,35

5,432

4,51

5,111

0,521

t

df

Sig.
5,555

5,555

5,521

5,540

34,43

055,

-4

41

42,15

033,

-4

11

42,53

040,

-2

22

24,31

033,

-1

54

Sig.
(2)tailed
5,555

5,555

5,555

5,555

1. Welch
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بر اساس نتایج جدول فوق می توان مالحظه نمود که بین دو گروه (اعضاء هیأت علمی
و دانشجویان) ازنظر میانگین نمرات عوامل پژوهش ،سیستم حکمرانی دانشگاه ،سیستم
مدیریت زیستمحیطی و ارائه خدمات تخصصی در سطح  5/50تفاوت معنیدار وجود
دارد ( .)P>5/50هرچند که به نظر میرسد میانگین نمرات عوامل پایداری دانشگاه مربوط
به اعضاء هیأت علمی بیشتر از میانگین نمرات دانشجویان است.
سؤال  :0آیا دانشگاه تهران در مسیر متنوعسازی منابع تأمین مالی حرکت میکند؟
برای پاسخ به سؤال فوق ،دادههای مالی بین سالهای  3131-3154دانشگاه تهران
گردآوری و تحلیل شده است که نتایج آن در قالب جدول شماره ( )1و نمودار شماره ()3
قابلمشاهده است.
جدول  .7وضعیت درآمدهای اختصاصی و بودجه دانشگاه تهران بین سالهای 1387-1391
(ارقام به تومان)

3

سال

مجموع درآمد اختصاصی

کل بودجه دانشگاه

نسبت درآمدهای اختصاصی به کل بودجه دانشگاه

3131

11,421,551,151

331,125,155,555

5.131

3133

22,531,555,555

325,433,355,555

5.14

3135

05,051,010,115

311,410,155,555

5.155

3155

13,155,531,431

333,113,155,555

5.111

3153

30,255,155,555

421,311,355,555

5.103

3154

355,555,555,555

432,133,255,555

5.103

 .3ارقام مربوط به وضعیت تأمین مالی دانشگاه تهران از معاونت طرح و برنامه این دانشگاه اخذ شده است.

فصلنامه سال سوم ،شماره  ،01زمستان 95

76

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

نمودار  .1روند تحوالت درآمدهای اختصاصی در بودجه دانشگاه تهران طی سالهای 1387-1392

همانطور که در جدول ( )1و نمودار ( )3دیده میشود ،سهم درآمدهای اختصاصی
دانشگاه تهران از کل بودجه دانشگاه طی سالهای  3131-3154از رقم  5.13درصد در
سال  3131به رقم  5.10درصد در سال  3154رسیده است .نکته حائز اهمیت این است که
این رقم تا سال  3135حول  5.13درصد در نوسان بوده است تا اینکه در سال  3155به اوج
خود رسیده است (با رقم حدود  5.13درصد) ،ولی در سال بعد با مقداری کاهش مواجه
شده است .ضمناً همانطور که مشاهده میشود ،در جدول زیر ترکیب درآمدهای
اختصاصی دانشگاه تهران در این دوره زمانی موردبررسی قرار گرفته است.
جدول  .8ترکیب درآمدهای اختصاصی دانشگاه تهران طی سالهای ( 1387-1391ارقام به تومان)
درآمد آموزشی
سال

میزان

درآمد پژوهشی

نسبت به کل
درآمد اختصاصی

میزان

درآمد فرهنگی و فوقبرنامه

نسبت به کل
درآمد اختصاصی

میزان

نسبت به کل
درآمد اختصاصی

3131

43,055,303,311

5.11

1,204,143,410

5.31

4,350,031,000

5.51

3133

12,115,051,313

5.11

1,313,503,313

5.31

4,213,112,144

5.51

3135

13,241,112,223

5.11

1,213,111,335

5.30

2,153,352,114

5.55

3155

05,544,212,352

5.31

2,010,355,011

5.51

2,303,151,530

5.51

3153

12,331,424,210

5.10

30,251,310,151

5.33

0,335,144,311

5.51

3154

____

____

____

____

____

____
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همانطور که در جدول ( )3نیز مشاهده میشود نسبت درآمد آموزشی دانشگاه تهران
به کل درآمد اختصاصی دانشگاه طی سالهای  3131تا  3153بین  5,11درصد تا 5,10
درصد در نوسان بوده است .نکته قابل اهمیت این است که سهم درآمد آموزشی در سال
 3155به اوج خود رسیده است بهگونهای که نسبت آن به  5,31درصد افزایش پیدا کرده
است .این در حالی است که نسبت درآمد آموزشی دانشگاه تهران به کل درآمد
اختصاصی دانشگاه طی سالهای  3131تا سال  3153بین  5,31درصد تا  5,33درصد در
نوسان بوده است .نکته قابل اهمیت در این مورد به حداقل رسیدن این نسبت در سال 3155
است بهگونهای که به  5,51درصد از کل درآمد اختصاصی دانشگاه تقلیل پیدا کرده است.
در خصوص درآمدهای فرهنگی و فوقبرنامه دانشگاه تهران وضعیت کمی متفاوت است،
بهگونهای که طی سالهای  3131تا سال  3153بین  5,51درصد تا  5,51درصد در نوسان
بوده است ولی در سال  3135با  5,55درصد به اوج خود رسیده است .لذا میتوان گفت
که درآمد آموزشی بخش عمده درآمد اختصاصی دانشگاه تهران را به خود اختصاص داده
است .یادآوری میشود که ترکیب درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سال  3154تاکنون
توسط دانشگاه تهران نهایی نگردیده است.

بحث و نتیجهگیری
همچنان که در بخش پیشین پژوهش نیز اشاره شد ،هم از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و هم
از دیدگاه دانشجویان بین وضعیت موجود پایداری دانشگاه تهران در همهی عوامل و
مالکها با وضعیت مطلوب تفاوت معنیداری در سطح  5/50وجود دارد .بدین معنی است
که وضعیت دانشگاه تهران در عوامل و مالکهای پایداری بهصورت معنیدار پائینتر از
وضعیت مطلوب قرار دارد .درنتیجه میتوان گفت که از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و
دانشجویان ،وضعیت دانشگاه تهران مطلوب نبوده و الزم است که در خصوص ارتقاء
وضعیت پایداری دانشگاه تهران برنامهها و راهبردهایی تدوین و پیادهسازی شوند .در این
میان ،نکته قابل اهمیت این است که اعضاء هیأت علمی نسبت به دانشجویان برای وضعیت
موجود پایداری دانشگاه تهران ،امتیازات باالتری قائل شدهاند .میتوان نتایج فوق را بدین
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گونه تبیین کرد که :اعضاء هیأت علمی در دانشگاه دارای زندگی شغلی طوالنیمدت
هستند و ممکن است نسبت به دانشجویان که سالهای کمتری در دانشگاه توقف دارند ،به
وضعیت موجود دانشگاه عادت کرده و توجه کمتری به کاستیهای آن داشته باشند)4 ،
اعضاء هیأت علمی در دانشگاه با توجه به حضور طوالنیمدتی که در دانشگاه دارند بیشتر
به محدودیتها و کاستیهای دانشگاه واقف بوده و درنتیجه دارای دیدگاههای
واقعبینانهتری هستند )1 ،دانشجویان به علت اقتضائات سنین جوانی دارای دیدگاههای
آرمانگرایانه هستند .لذا میتوان گفت که مدیران و دستاندرکاران دانشگاه تهران بایستی
بهطورجدی در روند جاری برنامههای آموزشی و پژوهشی ،سیستم مدیریتی و عملیات
روزانه خود تجدیدنظر کرده و با جلب مشارکت فعاالنهی ذینفعان دانشگاه اقدام به
بازطراحی آنها کرده و جهتگیریهای دانشگاه را اصالح نمایند.
دانشگاه تهران بهمنظور برنامهریزی صحیحتر برای ارتقاء وضعیت خود میتواند اقدام به
بهینهکاوی 3کرده و از بهترین عملکردهای دانشگاههای خارجی در زمینه تلفیق اصول و
مفاهیم توسعه پایدار در همهی شئون دانشگاه الگوبرداری کند .برای مثال دانشگاه واترلو
در کانادا می تواند مثال خوبی در این زمینه باشد .این دانشگاه چشماندازی را برای
تبدیلشدن بهعنوان دانشگاه پایدار ترسیم نموده و قصد دارد که جامعه محلی خود را در
زمینه پیادهسازی توسعه پایدار راهبری و هدایت کند .نکته قابل اهمیت در مورد چشمانداز
این دانشگاه ،لحاظ کردن مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و سیاسی با میزان
اهمیت مساوی جهت تلفیق در شئون مختلف دانشگاه است (کالدِر و اسمیت.)4555 ،4
با توجه به نمودار ( )3دانشگاه تهران طی سالهای  3131تا  3154نسبت درآمدهای
اختصاصی به کل بودجه دانشگاه را از حدود  5,13درصد به  5,10درصد رسانده است.
همچنین در این مدت ،بر اساس جدول  12-2درآمدهای آموزشی بیش از  5,10کل
درآمدهای اختصاصی دانشگاه تهران را تشکیل داده است .محل تأمین این درآمدهای
آموزشی نیز از شهریه دریافتی از دانشجویان شبانه/نوبت دوم دانشگاه تهران بوده است .لذا
1. benchmarking
2. Calder & Smith
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میتوان گفت که دانشگاه تهران بهمنظور کسب درآمدهای اختصاصی یکی از سادهترین
شیوهها که همانا دریافت شهریه است ،را انتخاب کرده است .درعینحال در این دوره
زمانی ،نسبت درآمد پژوهشی دانشگاه به کل درآمدهای اختصاصی در محدوده  5,31در
نوسان بوده است .لذا میتوان گفت دانشگاه تهران به علت پیشینه و شهرت ملی که دارد با
تمرکز بر فعالیتهای پژوهشی کاربردی میتواند بسیاری از مسائل اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی کشور را موردپژوهش قرار داده و هم جامعه را از مزایای آن برخوردار
سازد و هم خود از منافع مالی آن سود ببرد.
نکته حائز اهمیت در خصوص مکانیسم و همچنین سهم هریک از عوامل (دولت و
متقاضیان) تأمین مالی این است که استقرار پایداری بهمثابه یک کاالی عمومی 3در
دانشگاهها دارای آثار جانبی مثبت 4است که نهتنها سرمایهگذاران و بنیانگذاران آن را
منتفع میسازد بلکه سایر کسانی که در اقدامات مربوط به آن نقشی نداشتهاند را نیز منتفع
میسازد .بنابراین در چنین شرایطی ،مشتریان/متقاضیان خصوصی خدمات آموزشی و
پژوهشی دانشگاهها انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در دانشگاه ندارند زیرا از همهی منافع
اقدامات مرتبط با استقرار توسعه پایدار بهرهمند نمیشوند و درنتیجه میزان بسیار اندکی از
این اقدامات را انجام میدهند .لذا میتوان گفت ،در چنین شرایطی تخصیص منابع به دست
بازار کارآمد نخواهد بود (شکست بازار ،)1درنتیجه دخالت دولت برای تضمین تحقق
اهداف اساسی و بلندمدت جامعه ضروری خواهد بود .برای مثال دولت میتواند از اجرای
پروژه های پژوهشی مرتبط با توسعه پایدار حمایت مالی به عمل آورد و یا اینکه منابع مالی
الزم را برای اجرای برنامههای درسی و آموزشی مرتبط با توسعه پایدار (هم در دورههای
روزانه و هم در دوره های نوبت دوم یا شبانه) فراهم سازد .مثال دیگر اینکه ،دولت میتواند
یارانه الزم به دانشگاهها جهت بهینهسازی مصرف آب و انرژی و استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر اختصاص دهد.
1. public goods
2. positive externalities
3. market failure
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از طرف دیگر ،میتوان گفت درصورتیکه دانشگاه بتواند بخشی عمدهای از منابع مالی
موردنیاز خود را از طریق مکانیسمهای بازار تأمین کند ،خواهند توانست که منابع مالی
دریافت شده از دولت را در راستای استقرار توسعه پایدار در برنامههای آموزشی و پژوهش
و همچنین عملیات داخلی دانشگاه هزینه کند .بنابراین در چنین شرایطی منابع مالی دولت
کفایت و تأثیر بیشتری داشته و میتواند منجر به انجام اقدامات بنیادی در راستای استقرار
پایداری در دانشگاه شود.
در خصوص پرسشنامههای طراحیشده برای ارزیابی وضعیت پایداری دانشگاه ،به
جرأت می توان ادعا کرد که از جامعیت بسیار باالیی برخوردار هستند بهگونهای که کلیه
کارکردهای یک دانشگاه در ارتباط با متقاضیان و جامعه (آموزش ،پژوهش و ارائه
خدمات تخصصی) را پوشش داده و درعینحال از سیستمهای پشتیبان کنندهی
کارکردهای دانشگاه (سیستم حکمرانی دانشگاه ،سیستم مدیریت زیستمحیطی و سیستم
تأمین مالی دانشگاه) نیز غافل نبوده است .زیرا اگر هریک از عوامل و مالکها برای
ارزیابی نادیده گرفته شوند ،بازنمایی وضعیت پایداری دانشگاه بهصورت جامع امکانپذیر
نخواهد بود .ضمناً در بسیاری از ابزارهای ارزیابی پایداری دانشگاهها بدون شناخت مدل
پایداری دانشگاه اقدام به طراحی و تدوین مالکهای ارزیابی نمودهاند .ولی در تحقیق
حاضر ،الگوی استخراجشدهی «پایداری دانشگاه» برای طراحی ابزار ارزیابی وضعیت
پایداری دانشگاه بهعنوان چراغراهنما عمل کرده است .لذا تا هنگامیکه مبانی و عناصر
پایداری دانشگاه شناخته نشوند طراحی هرگونه ابزاری از هدفمندی و جامعیت برخوردار
نخواهد بود.
تحقیق حاضر میتواند بهعنوان دریچهای تازه برای کندوکاو در مسائل مرتبط با
پایداری مؤسسات آموزش عالی باشد ولی همانند هر تحقیق دیگری دارای محدودیتهایی
است که توجه به آنها ضروری است:
 )3عدم تعمیمپذیری نتایج تحقیق به سایر دانشگاههای کشور .زیرا که تحقیق حاضر در
سطح دانشگاه تهران انجام شده است و به دلیل تفاوتهای احتمالی در ساختار دانشگاه و
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دیدگاههای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه تهران با سایر دانشگاهها ،نمیتوان
نتایج این تحقیق را به سایر دانشگاههای کشور تعمیم داد.
 )4عدم وجود ابزار استاندارد در کشور بهمنظور ارزیابی وضعیت پایداری دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی از دیگر محدودیتهای این پژوهش بوده است که بهناچار از
پرسشنامه محققساخته جهت انجام پژوهش استفاده گردیده است.
در پایان پیشنهادهایی به دستاندرکاران نظام آموزش عالی کشور بهطور عام و
مسئولین دانشگاه تهران بهطور خاص ارائه میگردد .امید است که با کاری است این
پیشنهادهای «پایداری دانشگاه» در میان دانشگاهیان بهعنوان یک اصل اساسی پذیرفته شود
تا در افقهای بلندمدت تحقق توسعه پایدار در سطح ملی و محلی تسریع و تسهیل شود:
 بازنگری سند چشمانداز و برنامه بلندمدت دانشگاه بهمنظور بازنمایی اصول و مفاهیمتوسعه پایدار در آنها .زیرا تا هنگامیکه این اصول و مفاهیم در اسناد و برنامههای دانشگاه
تلفیق نشده باشند فاقد پشتیبانی مالی ،مدیریتی و ساختاری خواهند بود .ضمناً تلفیق اصول و
مفاهیم توسعه پایدار در سند چشمانداز و برنامه ضمانت اجرایی و حمایت مدیران ارشد
دانشگاه را در پی خواهد داشت.
 حمایت از تأسیس رشتههای دانشگاهی میانرشتهای. ایجاد مکانیسمهایی جهت ترغیب دانشگاهیان به تشکیل تیمهای پژوهشی چندرشتهایمتشکل از متخصصان رشتههای علمی مختلف برای انجام پژوهش به شیوهی میانرشتهای.
 تعدیل قواعد ،مرزها و ساختارهای سازمانی مرسوم دانشگاه بهمنظور تسهیل همکاریآموزشی و پژوهشی دانشجویان و اعضاء هیأت علمی دانشکدهها و گروههای مختلف
دانشگاه .زیرا ساختار کنونی اکثر دانشگاهها بر اساس رویکرد رشتهای ایجاد شده و مانع از
انجام همکاری علمی و آموزش و پژوهش میانرشتهای میگردد.
 حمایت از پروژههای تحقیقاتی مرتبط با توسعه پایدار و ایجاد بستر مناسب برای تشویقمحققان به پژوهش در این زمینه.
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 ترغیب اعضاء هیأت علمی دانشگاه به طراحی و ساماندهی برنامههای درسی بر اساسرویکردهای میانرشتهای جهت تلفیق اصول و مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار در برنامههای
درسی.
 تأسیس کمیته/واحد توسعه پایدار بهمنظور پیگیری تلفیق و یکپارچهسازی اصول ومفاهیم توسعه پایدار و دانشگاه پایدار در سیستم مدیریتی ،برنامههای آموزشی و پژوهشی و
عملیات روزانهی دانشگاه.
 ارزیابی ساالنه وضعیت پایداری در سطح زیرمجموعههای دانشگاه. مشارکت فعال در توسعه جامعه محلی و ساماندهی برنامههای آموزشی و پژوهشی براساس آمایش سرزمین.
 تولید و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک (مانند تولید انرژی از صفحاتخورشیدی) در پردیس دانشگاه بهمنظور نهادینهسازی مصرف بهینه انرژی و جلوگیری از
تخریب منابع طبیعی تجدیدناپذیر.
 صرفهجویی در مصرف انرژی از طریق طراحی ساختمانهای دانشگاه بهصورت سازگاربا محیطزیست (معماری پایدار و سبز) بهگونهای که برای گرمایش ،سرمایش و نور
کمترین نیاز به انرژی تولید شده از منابع فسیلی و تجدیدناپذیر مانند نفت ،گاز و گازوئیل و
غیره وجود داشته باشند.
 برگزاری همایشهای علمی و تخصصی در مورد توسعه پایدار جهت به اشتراکگذاشتن یافتههای پژوهشی و آگاهیبخشی به عموم جامعه.
 تأسیس مجله/فصلنامه علمی-پژوهشی جهت انتشار نتایج تحقیقات مرتبط با توسعهپایدار.
 ایجاد مرکز تحقیقات توسعه پایدار/پایداری در سطح دانشگاه بهمنظور ساماندهی وهدفمند کردن تحقیقات مرتبط و همچنین ثبت ،ضبط و اشاعه دانش مربوطه.
 مشارکت فعاالنه دانشگاه در برنامهریزی و اجرای آموزشهای کوتاهمدت شغلی وحرفهای در زمینه توسعه پایدار بهمنظور ارتقاء دانش و مهارتهای کارکنان و مدیران
شاغل در سازمانهای دولتی و غیردولتی.
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 ایفای نقش فعال در مجامع بینالمللی (مانند یونسکو ،بنیاد جهانی انرژی ،3سازمان مللمتحد و  )...بهمنظور کسب حمایتهای قانونی و مالی برای اجرای برنامههای آموزشی و
پژوهشی و پروژههای مرتبط با توسعه پایدار.
 تدوین و استقرار دستورالعملهای و شیوهنامههای اجرایی جهت صرفهجویی در مصرفآب ،انرژی و کاغذ.
 متنوعسازی منابع تأمین مالی بهمنظور کاهش وابستگی به دولت و افزایش استقاللدانشگاه .همانطور که در سطور پیشین نیز تأکید شد ،برای تحقق و تسری پایداری در
سطح دانشگاه در پیش گرفتن رویکرد میانه تأمین مالی (دولت و بازار) میتواند مفید باشد،
زیرا حمایت مالی دولت می تواند انجام بسیاری از امور زیربنایی که در قالب رویکرد بازار
توجیه و جذابیت چندانی ندارد را امکانپذیر سازد.
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