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چكيده
در چشمانداز پایداری ،مهمترین سرمایه کشورها ،سرمایه های انسانی هستند .بنابراین داناسازی و بیاتبع
تواناسازی انسانها از اعم رسالت هاست .در این بین آموزش عالی از این جهت که رسالت تولید علیم،
ترویج دانش و آموزش و پرورش منابع انسانی مورد نیاز بخش های مختلف جامعۀ را بر عهیده دارد ،از
جایگاه ویژهای در دستیابی به توسعه پایدار برخوردار می باشد .در این مطالعه توصیفی-تحلیلیی کیه بیا
هدف ترسیم الگویی مفهومی برای دانشیگاه پاییدار انجیا ،شید ،ادبییات پاییداری در آمیوزش عیالی و
فعالیتهای موجود جهانی درباره تلفیق پایداری در دانشگاهها بررسی و تحلیل گردید و بر ایین اسیاس
الگوی اولیه ،طراحی و در اختیار تنی چند از صاحب نظران آموزش عالی قرار گرفت .نظیرات صیاحب
نظران در مورد الگو ،لحاظ و در نهایت الگوی مفهومی دانشگاه پایدار با تأکید بر سه اصل اساسی تفکیر
سامانهای (سیستمی) ،برنامه ریزی مشارکتی و توسعه پایدار ترسیم شد .از مهمتیرین بخیش هیای الگیو
تشکیل کمیته پایداری در دانشگاهها برای برنامه ریزی و اجیرای برنامیههیای تلفییق پاییداری در ابعیاد
آموزش ،پژوهش و برونرسی دانشگاهی است .امید می رود این الگو به توسعه آموزش عالی در جهیت
پایداری اقتدار علمی کشور کمک کند.
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مقدمه
از زمان انتشار گزارش برانت لند (نخست وزیر وقت نروژ) در سیال  3140واژه توسیعه
پایدار بر سر زبآنها افتاد و شهرت جهانی یافت و مبیانی آن توسیط برخیی از موسسیات
آموزش عالی کشورهای مختلف پذیرفته شد .لکن بسیاری از مسئوالن و اعضای هییات
علمی دانشگاهها شناخت وافی از این اصطالح و اصول آن ندارند ییا اقیدامی در تلفییق
آنها در برنامه های آموزشی و درسی و پروژه های پژوهشیی نکیرده و نمییکننید .ایین
افراد که بخش عمده نخبگان جامعۀ را تشکیل میدهند الز ،است در جهت اقدا ،به ایین
منظور برای پرسش زیر پاسخهای شایسته داشته باشند )3 :چگونه میتوان بیه صیورت
اثربخش و کارآ توسعه پایدار را در خطمشی ها ،آموزش ،پژوهش و عملیات روزمیره و
خدمات اجتماعی دانشگاه تلفیق کرد؟ در این مقاله سعی شده است تیا بیه پرسیش بیاال
پاسخ داده شود.
به نقل از گونز و همکاران ( )3776توسعه پایدار آن گونه که بسیاری فکیر مییکننید،
زاییده قرن بیستم نیست و از زمآنهای قبل از این قرن در گوشیه و کنیار جهیان در ایین
رابطه گفته ها و نوشته هایی وجود دارد .گزارش کمیسیون برانت لند که با عنوان "آینده
مشترک ما" منتشر شد بنای اجالس زمین را در سیال  3113در شیهر رییودوژانیرو پاییه
گذاری کرد .این اجالس بزرگترین مجمع رهبران جهان در تاریخ محسوب میشود .در
این اجالس دستور کار  33که شامل یک مجموعه جامع از اهداف سیاسی که چشمانیداز
کشورهای مختلف جهان را در دستیابی به توسعه پایدار ترسییم میی کنید ،تیدوین شید.
تعریف اصلی گزارش برانت لند از توسعه پایدار به ایین شیرح اسیت" :توسیعه پاییدار،
توسعه ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون تهدید توانایی برای رفیع نیازهیای نسیل
های آینده مرتفع سازد" (کمیسییون جهیانی محییط زیسیت و توسیعه .)3140 ،در ایین
تعریف نکاتی مستتر است .یکی از این نکات حفظ منابع برای نسل های آینیده اسیت و
دیگری رفع نیازهای اساسی فقیران جهان .به عبارت دیگر در ایین تعرییف نیه تنهیا بیه
عدالت بین نسلی بلکه به عدالت درون نسلی نییز توجیه شیده اسیت (اسیتینر و پیوش،
 ،) 3776ولی آن چه که در بسیاری از مطالعات و فعالیت های علمیی میرتبط بیا توسیعه
پایدار وجود دارد ،نشانگر توجه صرف به جنبه عدالت بین نسلی و آن هیم محیدود بیه
تأکید بر حفظ محیط زیست بوده است و مسأله عدالت درون نسلی توسعه پاییدار هنیوز
به قوت خود باقی است و حتی افزایش نیز یافته است.
در سال های اخیر ،سه رکن اساسی برای توسعه پایدار متصور شدهاند :حفیظ محییط
زیست طبیعی ،حفظ ثبات اقتصادی و مشاهده مالحظات خاص اجتماعی .براین اسیاس،
توسعه پایدار مترادف با حفظ محیط زیسیت نیسیت .ارکیان بیو ،شیناختی ،اقتصیادی و
اجتماعی توسعه پایدار از اهمیت یکسان برخوردارند و نباید اجازه داد که یک رکین بیر
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دیگر ارکان اولویت یابد ،ولی تا چه حد این امر در عمل مکان پذیر است؟ این پرسشیی
است که پاسخ واحدی تابه حال برای آن ارایه نشده است .بنابراین توسعه پایدار ،فراینید
تحولی است که به واسطه آن کیفیت زندگی مرد ،،بهبود یابد و تعادل پویایی بیین ابعیاد
اجتماعی و اقتصادی با حفظ و صیانت از محیط زیسیت طبیعیی ایجیاد گیردد (لوزانیو،
 .) 3776به طور کلی توسعه پایدار مفهومی مبهم و پیچیده است ولی علی رغم این ابهیا،
می تواند به عنوان یک اصل راهنما برای درک واقعیت و تدوین تفکرات و اعمیال افیراد
عمل کند .ابها ،موجود در این اصیطالح اکثیراز مثبیت ارزییابی مییشیود .معمیوالز اکثیر
اصطالحات مهم این گونه هستند که نمی توان تعریف روشن و واضحی برای آنها اراییه
نمود .مثل واژه هایی هم چون مرد ،ساالری و رفاه .باز بودن تعریف توسعه پایدار ،مرد،
را قادر می سازد تا خود فرایند تعریف آن چه شامل توسعه پایدار است را بسازند و این
مستلز ،آن است که مفهو ،توسعه پایدار در بین جامعۀ ترویج شود .در ایین جاسیت کیه
نقش آموزش و به ویژه آموزش عالی در توسعه پایدار مشخص میشود.
از اهداف اصیل موسسات آموزش عالی و دانشگاههیا ،خیدمت رسیانی بیه جامعیۀ از
طریق برقراری ارتباط بین اندیشه ها و چرخش آنها در جوامع است (راییت .)3776 ،در
دانشگاههای امروزین ،هدف ذکر شده را به آموزش دانشجویان و آماده کردن آنهیا بیرای
یک زندگی فعال و پذیرش مسئولیتهای اجتماعی تعبیر کرده اند .هدف دانشگاه نه تنها
جست و جوی دانش است بلکه استفاده از دانش برای حل مسایل پیچیده جامعۀ نییز از
آرمانهای دانشگاه محسوب میشود (براباچر )3143 ،و این جاست که نقش دانشگاه در
دستیابی به توسعه پایدار به عنوان بزرگترین مسأله و چالش قرن  33نمود پیدا میکنید.
به نقل از مارتینز و همکاران ( )3776دانشگاههیا میی تواننید در تلفییق دانیش علمیی و
محلی در جهت توسعه پایدار نقش مهمی ایفاء کنند .کارکرد دانشیگاههیا صیرفاز تربییت
افراد متخصص نیست بلکه این نهادها باید در بهبود استانداردهای زندگی مرد ،،به وییژه
مرد ،فقیر سهیم باشند .دانشگاهها سهم خود را در این مورد با انجیا ،پیژوهش و انتقیال
دانش علمی و فرهنگی و کشف روشها و رهیافتهای مؤثر برای حل مسایل منطقیهای
و ملی ایفاء میکنند .دانشگاهها وظایفی هم چون کشف و درک حقایق ،انتقال ارزشهیا،
جامعۀ پذیری و کمک به دانشجویان جهت ایفای سیهم خیویش در پیشیرفت جامعیۀ و
توسعه دانش را برعهده دارند (کالگستون .)3111 ،وایل( )3116خاطرنشان مییکنید کیه
آموزش عالی دارای مسئولیت بیشتری نسبت بیه سیایر بخیش هیا بیرای تربییت دانیش
آموختگان دانا و توانمند نسبت به مسایل پایداری است .به زعم او دانشگاهها باید دانیش
آموختگانی را پرورش دهند که دارای مهارتهای تفکر انتقادی و تحلیلی ،مهیارتهیای
برقراری ارتباط و مهارتهای فنی باشند و بتوانند بیه تحیول سیریع اجتمیاع ،اقتصیاد و
محیط زیست در جهت توسعه پایدار کمک کنند.
اصطالح دانشگاه پایدار و یا به عبارت دیگر بحث تلفیق پایداری در آموزش عیالی از
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زمانی در ادبیات آموزش عالی وارد شد که تعیداد قابیل تیوجهی از مؤسسیات آمیوزش
عالی در سراسر جهان فعالیتهای پایداری را بیشتر با اهداف زیسیت محیطیی در امیور
روزمره خود آغاز کردند.از دهه  3107دانشکدهها و دانشگاههای متعددی به منظور رفیع
تقاضای آموزش متخصصصان محیط زیست برنامه هایی را به اجرا درآوردند .اکثیر ایین
فعالیتها بر اساس بیانیه کنفرانس ملل متحد که در استکهلم سوئد در سال  3103برگزار
شد ،اجرا گردید .این بیانیه  31اصل دارد که در آنهیا بیه نییاز بیرای آمیوزش جوانیان و
بزرگساالن در مورد مسایل محیطی اشاره شده است .بعد از آن در سال  3140کمیسییون
جهانی محیط زیست در گزارش بسیار مشهور برات لند ،توسعه پاییدار را تعرییف کیرد.
بدون شک این گزارش دانشگاههای زیادی را تحریک به گا ،برداشتن به سیوی توسیعه
ی پایدار نمود (ادواردو.)3777 ،
علی رغم اینکه کنفرانس ها و کنگره های متعیددی در دهیه هیای  3147و  3117در
رابطه با پایداری در دانشگاهها برگزار شده بود ،ولی تا سال  3117این واژه از اسیتحکا،
علمی الز ،برخوردار نبود .در این سال دانشگاه النید 3سیوئد اولیین کنفیرانس میدیریت
زیست محیطی را در مسیر توجه به مسأله پاییداری دانشیگاههیا برگیزار کیرد (ادواردو،
 .) 3777به طور کلی اولین اقدا ،مهم برای تعریف تلفییق پاییداری در دانشیگاه در سیال
 3117و با امضای اعالمیه تالویرز 3انجا ،شد .بیست و دو رئیس دانشگاه در شهر تالوزیر
فرانسه گرد هم آمدند و فعالیتهایی که باید برای ایجاد یک آینده پایدار انجیا ،شیود را
مشخص نمودند (گالکستون و کالدر.)3111 ،
از اقدامات بنیادی دیگر در این زمینه ،تدوین منشور دانشگاه بیرای توسیعه ی پاییدار
بود .در این منشور آمده است که با توجه به تخرییب هیایی کیه در زیسیت کیره زمیین
توسط فعالیتهای بشری بوجود آمده و موجودیت او را به خطر انداختیه اسیت ،اتخیاذ
یک راهبرد جامع برای ایجاد یک آینده پایدار امیری اجتنیاب ناپیذیر اسیت .بیر اسیاس
منشور دانشگاه ،چون مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها نسیل هیای آینیده را تربییت
میکنند و در تمامی زمینه هیای تحقیقیاتی دارای تخصیص هسیتند بنیابراین وظیفیه بیا
سوادی مرد ،را در زمینه پایداری بر عهده دارند .در سال  ،3773انجمن رهبران دانشیگاه
برای یک آینده پایدار به منظور ارتقاء و پیشبرد پاییداری در آمیوزش عیالی ،اییده هیا و
یشنهادهایی را برای گروه های مختلف اعم از انجمن های آموزش عالی ،دانشیکدههیا و
سازمآنهای محیط زیست ارائه کردند.از این پس بود که مفهو ،تلفیق پایداری در آموزش
عالی بتدریج مورد توجه مسئوالن بسیاری از مؤسسات آموزش عالی کشورهای مختلیف
قرار گرفت.
1. Lund
2 .Talloires
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به نقیل از شیریبرگ ( )3777شیاید بهتیرین تعرییف از دانشیگاه پاییدار در گیزارش
شاخصهای پایداری دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا آمده باشد .بر این اسیاس دانشیگاه پاییدار
عبارت است از:
دانشگاهی که چشمانداز بلند مدت مطلوبی برای تداو ،حیات خود داشته باشد .چنین
دانشگاهی به روشهایی رفتار میکند کیه یک یارچگی و تنیوع زیسیتی اکوسیسیتمهیای
محلی و جهانی که زندگی به آنها وابسته است ،پایدار بماند.
دانشگاهی که ارزشهای اصلی آن شیامل احتیرا ،بیه فراینیدهای طبیعیی و زیسیتی،
زندگی با توجه به محدودیت های موجود در کره زمین و مسئولیت مدنی است.
به زعم شریبرگ ( )3777دانشیگاههیای پاییدار تیالش مییکننید کیه پاییداری را در
کارکردهای اصلی خود شامل آموزش ،پژوهش ،خدمات و عملیات تلفیق کننید .ادواردو
( )3773دانشگاه پایدار را اینگونه تعریف کرده است:
یک مؤسسه آموزش عالی که به عنوان یک کل یا بخشی از یک کل در سیطح منطقیه
ای یا جهانی ،در استفاده از منابع به منظور انجا ،کارکردهای اصلی خود شامل آمیوزش،
پژوهش ،خدمات دانشگاهی به جامعۀ و عملیات روزمره به حداقل رسیاندن آثیار منفیی
زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی را در رأس سیاست هیا و اهیداف خیود
قرار میدهد (ص .)337
از نظر تئوریک ،تعبیر دانشگاه به عنوان رهبر جامعۀ بیرای دسیتیابی بیه پاییداری هیم
منطقی و هم مستدل است .در عمل ممکن است بعضی ها اذعان کنند که نقش دانشیگاه
در تالش برای تبدیل شدن به الگو و تسهیل گر پایداری ،نقش آن چنیان قابیل تیوجهی
نیست .اور ( )3113معتقد است که دانشگاهها در فارغ التحصیل کردن دانشجویان باسواد
از نظر بو ،شناختی (اکولوژیکی) موفق نبوده اند .به طور قطع ،باعیث و بیانی مسیایل و
مشکالت زیست محیطی که بشربا آنها روبروسیت ،قشیر تحصییل نکیرده و بیی سیواد
جامعۀ نیستند .بلکه عمده این مسایل ،نتیجه فکر و عمل اقشیار دارای میدارک تحصییلی
لیسانس ،فوق لیسیانس و دکتیری اسیت (اور .)3113 ،در اصیل ،اهیالی تحصییل کیرده
کشورهای توسعه یافته هستند که نزدیک به سه چهار ،کل منابع طبیعی را مورد اسیتفاده
قرار می دهند و سهم بسیار بزرگی در ایجاد مسایل زیست محیطی دنیا دارند (واکر ناگل
و ریس .)3116 ،دیگران بر این باورند که اکثر دانشگاهها توجه کیافی بیه تلفییق مسیایل
پایداری در برنامه های درسی خویش ندارند و حتی بسیاری از امور خود را به صیورت
ناپایدار انجا ،می دهند (باورز3110 ،؛ کالت و کاراکاشیان.)3116 ،
بسیاری از دانشگاهها برای جوابگویی به انتقیادات بجیای میذکور شیروع بیه تیدوین
سیاست ها و خط مشی های پایداری و بیه طیور عمیده زیسیت محیطیی کیرده انید .از
آنجمله دانشگاههای علو ،کاربردی آلمان عملیات دوستدار محیط زیسیت را سیر لوحیه
راهبرد خود قرار دادهاند .دانشگاه فلوریدا ،تعهد نامه ای را امضا کرده است کیه بیر ایین
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اساس تحقیق و آموزش زیست محیطی هدف اصلی مؤسسسه است (ون ویینن.)3777 ،
بیست ویک مورد از دانشگاههای انگلستان در گیر پروژه آموزش عالی  33هستند .برخی
از دانشگاهها از تلفیق پایداری در عملیات ،تدوین اصول ،تصویب تعهد نامه و نظا ،های
مدیریت زیست محیطی فراتر رفته اند .به طور مثال ،در دانشگاه واترلو کانادا ،چشمانداز
دانشگاه پایدار واترلو تعییین شده است .این دانشگاه سعی دارد الگیوی پاییداری جامعیۀ
باشد .در آمریکا ابتکار دانشگاه پایدار میشیگان مورد عنایت بسیاری از افیراد عالقمنید و
مسئول در دانشگاه میشیگان قرار گرفته است.
در دانشگاه آمستردا ،هلند ،گروه کیاری مخصوصیی بیرای تلفییق توسیعه ی پاییدار در
تحقیقات آموزش دانشگاه تأسیس شده است .این گروه ،جلساتی را برای ارزیابی عالیق
عمومی و کشف راهکارهای همکاری برگزار کرده است .کارگاه های آموزشی نیز بیرای
بحث در مورد توسعه ی پایدار اجرا شده است (ون وینن .)3777 ،به نقل از وربیتسکا و
همکاران ( )3773توجه به توسعه ی پایدار در آموزش عالی کشور روسییه شیامل تغیییر
در مدیریت و عملیات روزمره ،تجدید نظر در برنامه درسیی و غییره اسیت .از تجیارب
موجود در زمینه تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی ،تجربه دانشکاه گلیف کانیادا
است .این دانشیگاه تنهیا دانشیگاهی اسیت کیه در اونتیاریوی کانیادا دارای رشیتههیای
کشاورزی است.
همان گونه که بیان شد ،دانشگاههایی که در امر توسعه پایدار دخیل شدهاند به روشهای
متفاوتی این کار را انجا ،دادهاند .بدون شک چالش توسعه ی پاییدار بیرای دانشیگاههیا
چیزی فراتر از اقتصادی کردن صرف انرژی و تغییر عملیات روزمره است .به طور مسلم
محتوا و شکل آموزش باید متحول شود تا توسعه ی پایدار تنها بیدیل بیرای نسیل هیای
آینده باشد.
البته باید اذعان کرد که توسعه پایدار هنوز برای دانشیگاههیا ییک نیوآوری محسیوب
میشود .ولی نهادینه سازی هرچه زودتر و عالمانه تر آن در آموزش عالی می تواند بنای
تدوا ،اقتدار علمی کشور باشد .نوآوری ها را می تیوان بیه سیه دسیته تقسییم کیرد)3 :
نوآوری در تولید )3 ،نوآوری در فرایند و  )1نوآوری در اییده (راجیرز .)3163 ،نهادینیه
سازی توسعه پایدار در آموزش عالی از نوع نوآوری در ایده است که می تواند نیوآوری
در تولیدات ،فرایندها ،خط مشی ها و ارزشها را نیز به دنبال داشته باشد.
نهادینه سازی ایده های جدید (همچون توسعه پایدار) درکل مسیتلز ،گیذر از چهیار
مرحله اسیت )3 :نشیر )3 ،تفسییر )1 ،تلفییق و  )8نهادینیه سیازی (موزالیو .)3776 ،در
مرحله اول ،افراد به مهارتهای خاصی دست می یابند .به طور مثال بیه دانشیگاهیان در
مورد توسعه پایدار آموزش هایی داده میشود .در مرحله تفسیر ،افراد مهارتهیای خیود
را درونی کرده و قالب های ذهنی ،ارزشها ،نگرشها ،رفتارها و افکار خویش را تعدیل
میکنند .زمانی که افراد بیشتر و بیشتری مهارتهای الز ،برای توسیعه پاییدار را کسیب
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میکنند و در این جهت با هم همکاری میکننید ،در حقیقیت مهیارتهیای سیازمانی را
شکل می دهند و بنابراین مرحله تلفیق و در آخر مرحله نهادینه سازی اتفاق می افتد .در
این زمان نوآوری جزیی از فرهن سازمان (در این جا دانشگاه)محسوب مییشیود .در
ایین مرحلیه حتیی بیا تغیییر مییدیران رده بیاالی دانشیگاه ،جیداکردن توسیعه پایییدار از
کارکردهای اصیل دانشگاه امکان پذیر نخواهد بود .البته نهادینه سازی توسیعه پاییدار در
آموزش عالی که از جمله نوآوری هایی است که شکوفایی را به همیراه خواهید داشیت،
امری زمانبر است .این امر مسیتلز ،آن اسیت تیا تمیا ،کنشیگران از جملیه دانشیجویان،
کارمندان ،اعضای هیات علمی و مدیران به دانش و مهارتهای مورد نیاز توسعه پاییدار
مجهز و این امر توسط ماموریت ها و سیاست های دانشگاه موردحمایت قرار گیرد.
بر اساس مطالب مذکور ،در این مطالعه با بررسی برخی از اقیدامات فکیری و عملیی
انجا ،شده در گوشه و کنار جهان برای نهادینه کردن پاییداری در آمیوزش عیالی ،و بیه
منظور آغازی بر نیل به سوی دانشگاههیای پاییدار در کشیور ،الگیویی مفهیومی از ایین
دانشگاهها ترسیم میشود.
روش تحقيق
در این تحقیق برای جمیع آوری اطالعیات میورد نییاز جهیت ترسییم الگیوی مفهیومی
آموزش عالی پایدار ،مستندات موجود درباره آیین نامه ها ،سیاست نامه ها و برنامه های
کاری دانشگاههای مختلف جهان که دستی در پایدارسازی آموزش عالی داشته اند میورد
بررسی قرار گرفت .در بعضی موارد نیز با نویسندگان صاحب نا ،این زمینه مکاتبه شید.
در مرحله بعد به منظور افزایش پایایی نتایج اخذ شده از بررسی ادبییات ،الگیوی میورد
نظر توسط  37نفر از صاحب نظران آموزش عالی در دانشگاههیای کشیور بیه تشیخیص
نویسنده مورد بازبینی و تأیید قرار گرفت .به ایین ترتییب کیه اجیزای مختلیف الگیوی
مفهومیآموزش عالی پایدار در قالب یک پرسشنامه با طیف لیکرت (از کامال مخالف تیا
کامال موافق) مورد نظر سنجی صاحب نظران قرار گرفیت .در اصیل پیژوهش حاضیر از
نوع مطالعات کیفی و با استفاده از تکنیک دلفی انجا ،شد (پیاول .)3771،هیدف از ایین
روش دسترسی به مطمئن ترین توافق گروهی خبرگان درباره موضوعی خاص است کیه
با استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان ،به دفعات ،با توجه به بیازخورد حاصیل
از آنها صورت می پذیرد (نوری .)3143 ،طبق تعریف هادر و همکاران ،روش دلفی یک
فرآیند قوی مبتنی بر ساختار ارتباطی گروهی است ،به طوری که در مواردی که دانشیی
ناکامل و نامطمئن در دسترس است ،مورد استفاده قرار میگیرد و قضاوت به متخصصان
آن امر س رده میشود (نوری .)3143 ،اطالعات جمعآوری شده با اسیتفاده از نیر،افیزار
 SPSSتحلیل و اجزای مورد تأیید صاحب نظران در الگو در شد .از نظر کارشناسیانه
و محققانه  4نفر از صاحبنظران رشتههای علیو ،اجتمیاعی ،تعلییم و تربییت ،آمیوزش
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عالی و مدیریت در امر کاوش روایی 3این پرسشنامه استفاده گردید .نظرات این افیراد در
یک پانل تخصصی مورد بحث قرار گرفت و اصالحات الز ،انجا ،شد .به منظور بررسی
پایایی 3تعداد  33نسخه از پرسشنامه توسط اعضای هیات علمی بیا سیابقه بیشیتر از 37
سال (به تشخیص محقق) در محدودۀ دانشگاههای منطقه غیرب کشیور توزییع و مییزان
آلفای کرونباخ برای مقیاس نظر سنجی نسبت به اجزای الگو برابر 7/01محاسبه شید کیه
در حد قابل قبولی بود .از دانشگاههای مطرح جهان در زمینه پایدارسازی آمیوزش عیالی
می توان به دانشگاه میشیگان ،دانشگاه الند سوئد ،دانشگاه سونورای و مونتری مکزییک،
دانشگاه کاسل آلمان ،دانشگاه پلی تکنییک هنی کنی و دانشیگاه اس تیی پترزبیورگ
روسیه اشاره کرد که تا حد امکان منابع مستند موجود آنها مورد بررسیی و کیاوش قیرار
گرفت.
یافتههای پژوهش
در این قسمت ،مراحل مختلف الگیوی مفهیومی دانشیگاه پاییدار کیه براسیاس بررسیی
نوشته های معتبر موجود طراحی شد ،تشریح میشود .مولفیه هیا ییا عناصیر ایین الگیو
دربرگیرنده یک فرآیند مدیریت راهبردی هستند .در ایین الگیو چهیار راهبیرد آمیوزش،
پژوهش ،خدمات دانشگاهی به جامعۀ و عملیات روزمیره بیه نمیایش در آمیده و بیرای
پایداری هر یک نیز برخی ابتکارات و فعالیتهایی که میتوان انجا ،داد ،مشیخص شیده
است .مراحل مختلف این الگو ،از مراحل راهبردی گرفته تا مراحل عملییاتی و اجراییی،
همگی به شیوه ای منطقی با هم در ارتباط هستند (نمودار .)3
مرحله اول :تهيه چشمانداز پایداری برای دانشگاه
از دیدگاه نظری ،زمانی حرکت به سوی پایداری در دانشگاه آغاز میشیود کیه اعضیاء و
ارکان دانشگاه براساس فلسفه پایداری رفتار نمایند و تمامی منابع موجود برای دسیتیابی
به مأموریت دانشگاه در جهت توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد .در ایین مرحلیه نیه
مانعی وجود دارد و نه محدودیتی و صرفاز تصورات ایده آل مورد نظر قیرار میی گیرنید.
در این مرحله دانشگاه پایدار با توجیه بیه شیرایط موجیود هیر دانشیگاه از نظیر دسیت
اندرکاران و مسئوالن آن تعریف میشود .بررسی ادبیات نشیان مییدهید کیه بسییاری از
دانشگاههایی که در جهت پایداری اقداماتی کرده انید عمیالز تعریفیی از دانشیگاه پاییدار
برای خویش ندارند .به نقل از والزکوز و همکاران ( )3776تنها  4درصید دانشیگاههیای
مورد مطالعه دارای تعریف خاصی از دانشگاه پایدار بوده اند.
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مرحله دوم :مأموریت
چشمانداز پایداری تعریف شده برای دانشگاه مبنای تیدوین مأمورییت اسیت .در اصیل،
چشمانداز پایداری از طریق مأموریت ،تحقق یافتنی خواهد بود .مأموریت دانشگاه پایدار
به سه پرسش کلیدی پاسخ خواهد داد (هانیس:.)3113 ،
چه کسانی باید آموزش داده شوند (چه کسی)؟
چه دانش و محتوایی باید آموزش داده شود (چه چیزی)؟
به چه دلیل باید آموزش های پایداری انجا ،شود (چرا)؟
این مأموریت مبنای فعالیت هایی که باید انجا ،شود را تشکیل میدهد.
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برنامه ریزی

اجرا
چشم انداز

مفهوم سازي دانشگاه پایدار

مأموریت

مفهو ،سازی مأموریت دانشگاه پایدار با توجه به فلسفه پایداری

کميته پایداری دانشگاه

تعیین سیاستها واهداف کلی و جزیی پایداری،هماهنگی فعالیتها،جذب اعتبارات و....

راهبردهای دستيابی پایداری

پایداری پردیس

کارآیی انرژی
کارآیی آب
حمل و نقل
کم وست
غذاخوری ها
خوابگاه ها
مییدیریت ضییایعات
مضر
مییدیریت ضییایعات
غیرمضر
میییدیریت جیییامع
آفات
میراث فرهنگی
عدالت و فقر
تسییهیالت جهییت
افراد معلول
مهندسی محیط کار
موارد دیگر

بازنگری

خدمات اجتماعی
محلی ،ملی و بین
المللی

بخش
آموزشی

محلی ،ملی
و بین
نهادهای دولتی
المللی
ملی و
محلی،
بینالمللی

بخش خصوصی
محلی ،ملی و
بینالمللی

نهادهای غیردولتی
محلی ،ملی و
بینالمللی

پژوهش
انفرادی ،گروهی و
مراکز وابسته
بین رشته ای و
چندرشته ای
(مسایل محیطی،
اجتماعی و
اقتصادی)
 جلوگیری ازآلودگی
 کاهش استفاده ازمواد سمی
 بهداشت کارومحیط
 عدالت زیستمحیطی
 انرژی های قابلتجدید
 اقتصاد محیطزیست
 توسعه منطقه ایموارد دیگر

آموزش
رسمی
کارشناسی
تحصیالت
تکمیلی
دوره هایکوتاه مدت
رسمی

نمودار ( .)5الگوی دانشگاه پایدار

غير رسمی
کنفرانس ها
سمینارها
کارگاه های
آموزشی

یییادگیری
از راه دور

آزاد
خانواده
مرد ،عادی
نهضت ها
تشکل ها

جامعییییییه
بزرگتیییییر
دانشگاهی

کالس ،آزمایشگاه و...

اصالح
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مرحله سوم :کميته پایداری :تدوین خط مشی ها و اهداف
در الگوی دانشیگاه پاییدار ،تأسییس کمیتیه پاییداری باعیث مییشیود تیا وظیفیه تیدوین
خطمشیها و اهداف ویژه جهت پرداختن به مأموریت و دستیابی به چشیمانیداز پاییداری
بخوبی انجا ،شود .وظیفه ی اصلی این کمیته تصیمیم گییری و همیاهنگی بیین مسیئوالن
پروژه های مختلف پایداری ،جلوگیری از هم وشیانی هیا ،جیذب اعتبیارات میورد نییاز و
نظارت بر حسن اجرای مصوبات و خط مشی ها است .به صورت ایده آل ،اعضای کمیتیه
پایداری را نمایندگان تمامی اقشار دانشگاهی شامل دانشجویان ،استادان ،کارمندان ،تشیکل
ها و مدیران و در صورت امکان افرادی از بیرون دانشگاه تشکیل می دهند.
مرحله چهارم :راهبردهای پایداری
برای اینکه توسعه پایدار اثربخشی داشته باشیم ،باید آن را در تمامی کارکردهیا و جنبیه
های دانشگاه تلفیق نماییم .این جنبه ها عبارتاند از آموزش ،پژوهش ،خیدمات رسیانی
به جامعۀ و فعالیت های روز مره که سه تای اول در درون یا بیرون از پیردیس دانشیگاه
قابل انجا ،است ولی مورد چهار ،که با هدف ایجاد دانشگاه سبز انجا ،میشیود ،مربیوط
به پردیس دانشگاه می باشد.
در ادامه هر یک از این راهبردها تشریح میشود:
راهبرد اول :آموزش برای پایداری
دانش کلمه کلیدی این فعالیتها است .این دانش از طریق تیدریس و بیه منظیور تغیییر
نگرشها و رفتارهایی که بر کیفیت زندگی تأثیر گذار است ،ایجاد میشود .آموزش برای
پایداری به کالس درس ،آزمایشگاه و مزرعه محدود نمیشود و این امکیان وجیود دارد
که دانش پاییداری در خیار از محییط دانشیکده و از طرییق ییادگیری از راه دور و بیا
استفاده از اینترنت ،پست الکترونیکی و آموزش مکاتبه ای نیز ارائه شود.
آموزش رسمی :این مورد به تلفیق پایداری در برنامه درسی اشیاره دارد .خصوصییت
بارز این قسمت ،رهیافت بین رشته ای است .بین رشته ای بودن ،آموزش برای پاییداری
را از دوره های آموزشی دیگری که ممکن اسیت بیا ایین آمیوزش اشیتباه شیوند (مثیل
آموزش محیط زیست) متمایز میسازد.
آموزش غیر رسمی :این نوع آموزش به منظیور افیزایش دانیش در بیین دانشیگاهیان و
جامعۀ پیرامون مورد نظر است .دوره های آموزش غیر رسمی در مورد پایداری به صیورت
کوتاه مدت و بر اساس ظرفیت و ضیرورت دانشیکدههیا برگیزار مییشیود .کارگیاههیای
آموزشی ،سمینارها ،میز گردها و پروژه های پیشاهن در این طبقه قرار میگیرند.
آموزش آزاد :هدف از این بدیل ،عالوه بر افزایش دانش ،ارتقیای آگیاهی میرد ،در میورد
مسایل پایداری است .مراسم مختلف ،جشنواره ها ،نمایشگاه ها و ...نمونه هایی از ایین روش
هستند.
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راهبرد دوم :پژوهش
افراد و گروه های پژوهشیی در مؤسسیات آمیوزش عیالی بیه تحقیقیات پاییداری روی
میآورند .هدف اصلی این راهبرد ،تولید دانش در این زمینه اسیت .دانشیگاههیا ،پیروژه
های تحقیقاتی بین رشته ای و چند رشته ای که شیامل عنیاوین متعیدد و متنیوعی مثیل
توسعه ی منطقه ای ،مصرف پایدار ،ضیایعات مضیر ،عیدالت زیسیت محیطیی ،کیاهش
آلودگی و  ...است را انجا ،میدهند.
راهبرد سوم :خدمات دانشگاهی به جامعۀ
دانشگاهها همچنین با ارائه خدمات دانشگاهی بیه جامعیۀ بیه نهادهیای دولتیی ،صینایع،
مؤسسات آموزشی و سازمآنهای غیر دولتی و همکاری با آنها میتوانند بیه ایفیای نقیش
خود در آموزش عمو ،و جا انداختن و هنجار نمودن مفاهیم پایداری گا ،بردارنید .ایین
امر با ارائه ی خدمات مشاوره ای و کمک های فنی صورت میگیرد.
راهبرد چهارم :پایداری در محيط دانشگاه
در این راهبرد ،دانشجویان و اسیتادان از فضیای دانشیکدههیا بیه عنیوان آزمایشیگاهی بیرای
یادگیری و تحقیق بهره می جویند .به شیوه ها و با انجا ،پروژه های گوناگونی به این راهبیرد
پرداخته میشود .یکی از این فعالیتها ،افزایش کارایی انرژی مورد اسیتفاده اسیت .از میوارد
دیگر میتوان به تشویق به استفاده از روشهای حمل و نقیل کیاراتر در دانشیگاه کیه باعیث
کاهش گازهای گلخانه ای میشود اشاره کرد .کارایی آب نیز از موارد دیگر است .معمیوال در
دانشگاه آب زیادی مصرف میشود .بازیافت ضایعات آلی نیز در این قسمت جای مییگییرد
معموال این عمل به گونه هایی انجا ،میشود که اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشیکدههیا
بتوانند از آنها الگو گرفته و در منزل نیز قیادر بیه انجیا ،بازیافیت ضیایعات خیود باشیند .بیه
احداث ساختمآنهای آموزشی و غیر آموزشی و تدارک امکانات و تسهیالت با رعایت اصیول
پایداری و مدیریت جامع آفات نیز میتوان اشاره کرد.
بهبود مداو ،،رمز موفقیت فعالیتهای پایداری است .بدین منظور میتوان از چرخه برنامیه
ریزی ،اجرا ،ارزشیابی و اصالح بهره جست .اولین مرحلهاین چرخه تعیین اموری اسیت کیه
به غلط انجا ،میشود و ابداع راه حل هایی برای انجا ،صحیح این امیور اسیت .سی س افیراد
مسئول باید راه حل های انتخابی را در مقیاس کوچک آزمیون کننید .ایین عمیل در صیورت
مطلوب نبودن راه حل ها باعث کاهش هزینه هیا مییشیود .در مرحلیه ارزشییابی مشیخص
میشود که آیا نتایج مطلوب به دست آمده یا خییر .در نهاییت راه حیل هیای مناسیب بیرای
بهبود کارایی فعالیتهای مورد نظر اجرا می شوند .این چرخه همینطور تکرار میشود.
الگوی مذکور ،دیدگاه روشنی را در مورد نحوه پذیرش مسیئولیت واالی تلفییق پاییداری
در یک موسسه آموزش عالی عرضه میکند .ولی توجه به این نکته حیائز اهمییت اسیت کیه
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اگر مسئوالن بخواهند الگوی مذکور را پیاده نمایند و قصد تحول در نظیا ،آمیوزش عیالی را
در راستای توسعه پایدار داشته باشند ،باید فرهن حاکم و نهادینیه شیده در ایین مؤسسیات
آموزشی را نشانه روند .اینکه به یک دانشجوی رشیته مهندسیی تیدریس شیود کیه آلیودگی
چیست و از چه راه هایی می توان آن را کنترل نمود کفایت نمیکنید .تیدریس ایین مطالیب
مهم است ،لکن گفتگو با این دانشجو در مورد شیوه ای که به او بیرای انجیا ،وظیفیه شیغلی
اش امر میشود نیز مهم است .او باید از مسئولیتهیای فیردی خیود در قبیال طبیعیت و در
مورد ابعاد اخالقی مهندس شدن به درک کاملی نایل شود .این مثیال بیرای دانشیجویان کلییه
رشتههای دانشگاهی صادق است.
بر اساس مطالب مذکور به نقیل از جیارز – نیاجرا و همکیاران ( )3776مییتیوان گفیت
دانشگاه پایدار باید بر مبنای سه اصل مهم و اساسی تفکر سیستمی ،برنامهرییزی مشیارکتی و
توسعه پایدارپایه گذاری شود .این اصول در ادامه تشریح میشود.
با پذیرش تفکر سیستمی به عنوان یک اصل راهنما ،اهمیت نگیاه بیه واقعییت بیه عنیوان
سامانه ای که هر جزیی از آن با جزء دیگر در ارتباط است ،نمود پییدا مییکنید .اصیل تفکیر
سیستمی مستلز ،آن است که دانشگاهها بر روی پژوهش های چند رشته ای ،بین رشیته ای و
در نهایت فرارشته ای سرمایه گذاری کنند و برنامه هیای پژوهشیی خیود را براسیاس رفتیار
سیستمی و اهمیت سیستم های پیچیده بنا نهنید .اجراییی کیردن ایین اصیل تیا حیدودی بیه
برداشتن مرزهای بین بسیاری از گروه های آموزشی وابسته است .باید با مسیایل دانشیگاه (از
هر نوع) و راه حل های این مسایل با چشم کل نگری و آن هم در یک چشمانداز بلند میدت
نگریست.
اصل برنامهریزی مشارکتی به این معناست که فرایند تصمیم گیری از پایین به باال باشید و
کنشگران مختلف به سهم خود در سطوح مختلف تصمیم گیری ،نقش فعیالی داشیته باشیند.
البته این اصل در نظا ،فعلی دانشگاهی کشور تا حد زیادی مورد پذیرش قیرار گرفتیه اسیت؛
چراکه بیشتر تصمیم ها توسط شوراهای گروه های آموزشی و دانشکدههیا گرفتیه مییشیود.
دانشگاه از طریق پذیرش اصل برنامهریزی مشارکتی ،میی پیذیرد کیه فراینید توسیعه پاییدار،
مبتنی بر مشارکت و تصمیم گیری جمعی است و عمل بیه اصیول و روشهیای آن بیر ایین
اصل استوار است.
اصل سو ،،اصل توسعه پایدار است (درسنر .)3773 ،یکیی از جنبیه هیای مهیم ایین اصیل،
حفظ محیط زیست است .بر این مبنا ،بخشی از تحقیقات دانشگاهی باید بیر روی مسیایلی هیم
چون حفظ کمیت و کیفیت آب ،مدیریت ضایعات ،کاهش تغییرات آب و هوایی و حفظ تنیوع
زیستی متمرکز شود .عالوه بر تالش بر حفظ محیط زیست ،باید به این مسیاله توجیه کیرد کیه
دانشگاه آینده باید چه سیاختارها و فراینیدهایی داشیته باشید و بیه منظیور احتیرا ،بیه طبیعیت
خدادادی و جامعۀ باید چه مسئولیتهایی را برعهده گیرد .دانشگاه با عنایت به اصل سو ،،بایید
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بر روی مسایل مبتال به جامعۀ همانند فقر و بیکاری تمرکز نموده و جنبیه هیایی چیون توسیعه
روستایی و گردشگری پایدار را مورد توجه قرار دهد و در این جهات از قابلییت هیای فنیاوری
های پیشرفته همچون اطالعات و ارتباطات استفاده کند .هم چنین ،آرمان دانشگاه حکم میکنید
که کیفیت توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعۀ را مورد مداقه قرار دهد و بر جنبیه هیای
مهمی مثل کیفیت آموزش و پرورش ،حقوق انسانی ،صلح و امنیت ،تنوع فرهنگیی ،گفتمآنهیای
بین فرهن ها ،سالمت و بهداشت ،عدالت جنسیتی و دانش بومی تأکید ورزد.
به طور کلی ،اصول سه گانه ذکر شده باید در انجیا ،تمیامی کارکردهیای اصیلی آمیوزش
عالی هم چون ،پژوهش ،آموزش ،خدمات دانشگاهی به جامعیۀ (بیرون رسیی )3و میدیریت
پردیس های دانشگاهی رعایت شود.
حال که بحث تحول در نظیا ،آمیوزش عیالی بیر پاییه سیه اصیل مهیم تفکیر سیسیتمی،
برنامهریزی مشارکتی و توسعه پایدار پیش آمد این سؤال مهم به ذهن می رسد کیه چگونیه؟
پیامدهای رعایت این اصول کدامند؟ چه تحوالتی را باید در اهداف تدریس و روشهیای آن
به انتظار بنشینیم؟ دانشجویان چه دانشی را باید کسب کنند و چه مهارتهایی را یاد بگیرنید؟
و چگونه نگرش دانشجویان و شیوه های یادگیری چگونه یاد گرفتن باید متحول شود؟
پاسخ به پرسش های مذکور با بررسیی ،مطالعیه و تعمیق در منیابع مختلیف بیه صیورت
خالصه در جدول  3ارایه شیده اسیت (جیارز  -نیاجرا و همکیاران ،3776 ،گلیدمن3111 ،؛
هنس .)3777 ،با مطالعه دقیق محتوای جدول  3مشخص میشود که هدف نویسینده ،تمرکیز
بر دانش یا مهارتهای خاصی نبوده است .بلکه فرهن یاددهی -یادگیری و فرهن نگیرش
به خود ،نگرش به همکاران و نگرش به جهان به عنوان یک کل مورد نظر بوده اسیت .همیان
گونه که در جدول  3مشاهده میشود اصیل تفکیر سیسیتمی در دو جنبیه کلییدی ییادگیری
تجربی و یادگیری چند رشته ای خالصه شده است .اصل برنامهریزی مشیارکتی در دو جنبیه
تدریس تعاملی و یادگیری مادا ،العمر نمود پیدا کرده است .و توجه به اصیل توسیعه پاییدار
نیز به دو بعد یادگیری مدیریت مسئولیتهای شخصی و مدیریت مسیئولیتهیای اجتمیاعی
تقسیم شده است .همان گونه که مالحظه مییشیود تمیا ،اصیول بیر "ارتبیاط" بیین عناصیر
مختلف تمرکز دارند..
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جدول ( .)5چارچوب ایجاد فرهنگ نوین دانشگاهی با تمرکز بر پایداری
اصول
ابعاد تدریس

تفكر سيستمی
یادگيری
تجربی

برنامهریزی مشارکتی

یادگيری مادام
یادگيری چند
تدریس تعاملی
العمر
رشته ای

توسعه پایدار
یادگيری
مدیریت
مسئوليتهای
شخصی

یادگيری
مسئوليتهای
اجتماعی

یادگیری تسهیم

هدف
تدریس

درک ظرفیت ها
تجارب با نسل
یادگیری
درک روابط بین و محدودیت
درک روابط بین
توانایی کار در تشخیص و حل های جدید و
های خود به
فرد و جهان
جنبه های عملی
تیم های چند مسأله از طریق در عین حال
بویژه روابط با عنوان عامل تغییر
و تحلیلی
کسب
فعالیت های
رشته ای
در جهت
طبیعت
مسایل
دانشهای
گروهی
پایداری

روشهای
تدریس

آموزش از
آموزش پاره
تدریس از طریق
طریق تعریف
تدریس مبتنی بر
آموزش مبتنی وقت و حرفه ا،
تدریس مبتنی
انترنی(کارورزی)
مسأله گروهی و
اجتماع
بر کار گروهی یادگیری از راه
بر پروژه
و کسب تجربه
حل مسأله
دور
گروهی

جدید

دانش

مهارتها

نگرشها

دانستن
چگونه
دانستن

ایجاد تفکر
مبتنی بر
پژوهش و
ازمایش

ایجاد تفکر ایجاد تفکر غیر
خطی
جامع (تلفیقی)

ایجاد تفکر
زمینه ای

ایجاد ظرفیت
ایجاد ظرفیت
جهت برقراری
جهت برقراری
ارتباط بین دانش
ارتباط بین دانش
و تالش
و تالش فردی
اجتماعی در
در پایداری
پایداری

افزایش مهارت
یادگیری از
طریق عمل
داشتن دید باز داشتن دید باز
کنجکاو و
در مورد
در مورد
فعال بودن و
یک دانشجوی جست و جوگر
آزمایش کردن و روشهای دیگر
فعال بودن نه بودن و مشتاق داشتن اعتماد و تبدیل شدن به
دانستن و
پذیرش زمانی
به ایده های اعتقاد به خویش یک شهروند
یک مصرف
پذیرش
که آزمایشات
نگران و عالقمند
جدید و
کننده دانش
ایدههای فرد را محدودیت های
نوآوری ها
تأیید نمیکنند .رشته خویش
یادگیری از طریق
یادگیری از
یادگیری درک
تبدیل شدن به
طریق پیگیری
یادگیری از
یادگیری از
واقعیت از
یک شهروند
یادگیری از
روحیات و
طریق همکاری طریق آموزش
طریق
فعال و نگران و
طریق عمل
مشوق های
های حرفه ای
روشهای مبتنی و مشارکت
عالقمند به
فردی
بر پروژه
مسایل پیرامون
افزایش مهارت افزایش مهارت افزایش مهارت
خود -مدیریتی
ارتباطات
کار مشارکتی

افزایش مهارت
خود آگاهی

افزایش مهارت
تفکر انتقادی
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در این بخش هر یک از ابعاد تدریس ،براساس جدول  3تشریح میشود.
الف .هدف تدریس
در مورد اهداف تدریس ،چارچوب مذکور بر روابیط بیین عناصیر دانیش و درک ایین نکتیه
تأکید دارد که واقعیت تنها از طریق برقراری ارتباط بین عناصر دانشی درک میشیود .در ایین
جا بر "درک" این روابط تأکیید شیده اسیت .بیه وییژه در میورد اصیل توسیعه پاییدار کیه
چارچوب بر "درک" روابط بین انسان ،جهان و طبیعت و هم چنین "درک" فرد از ظرفییت
ها و محدودیت های خویش به عنوان عامل سهیم در جامعۀ پایدار تأکید بسیار دارد.
در جدول ،بر اهمیت کار گروهی چند رشته ای تأکید شده است .این بیدان معناسیت
که دانشجو باید به اهمیت کار در گروه های چند رشته ای پی ببرد .دانشجویان باید ییاد
بگیرندکه حل مسأله در اکثر مواقع به معنای عضویت و کار در یک گروه است .آنها باید
پی ببرند که جزیی از یک کل بزرگتر هستند .حل مسأله یعنی مشارکت و همکیاری ،و
اینکه خود را به عنوان جزیی از یک کل بزرگتر ببینیم و دیدگاه های دیگران را ب ذیریم
و بر اساس آنها دیدگاه های خود را تکمیل کنیم .هم چنین" ،درک" اینکه برنامیهرییزی
باید با مشارکت توأ ،باشد نیز بسیار حائز اهمیت است .در ایین چیارچوب بیر اهمییت
تسهیم و تبادل تجارب با دیگران نیز تأکید شده است.
ب .روشهای تدریس
به طور مسلم روشهای تدریس باید در ارتباط با اهداف تدریس باشند .شییوه ییادگیری
باید با محتوای یادگیری مرتبط باشد و به همین دلیل اسیت کیه بیر روشهیای تیدریس
مبتنی بر پروژه ،آموزش مبتنی بر کار گروهی ،تدریس مبتنی بر اجتماع ،آموزش از طریق
تعیین مسأله به صورت گروهی و حل مسأله گروهی تأکید شده است.
ج .دانش و مهارتها
ابعاد دانش و مهارتها در چارچوب مندر در جدول  ،3به شیوه تفکیر و شییوه عمیل
مربوط هستند.
در مورد دانش ،بر "مبتنی بر زمینه کردن" فراینیدهای تفکیر تأکیید مییشیود .جهیت
گیری در این راستا است که دانش جزیی و پاره پاره شده باید در مجموعه چند بعدی و
پیچیده و جهانی دانش ،تلفیق و نهادینه شود .دانش ،حکمت و تفکر الز ،بیرای توسیعه
پایدار نیازمند مهارتهایی است که کمتر به کسب آنها در دانشگاهها توجه مییشیود .در
این جا منظور مهارتهایی مثل مهیارت مشیارکت و کیار گروهیی ،مهیارت ارتباطیات،
مهارت خود -مدیریتی ،مدیریت خیود -آگیاهی ،مهیارت خالقییت و تحیول آفرینیی و
مهارت تفکر انتقادی است .عنایت آموزش عالی به آموزش جهت یادگیری مهیارتهیای
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ذکر شده برای توسعه پایدار از اولویت بسیار باالیی برخوردار است.
د .نگرشها و دانستن نحوه دانستن
در بندهای ذکر شده بر مشارکت و کار گروهی ،یادگیری مادا ،العمیر ،تسیهیم و تبیادل
تجارب با دیگران و تدریس مبتنی بر اجتماع تأکیید شید .تمیامی ایینهیا نیازمنید داشیتن
نگرشهای صحیح است .تنها زمانی که دانشیجویان و اسیتادان نگیرش خیوبی نسیبت بیه
پژوهش و آزمایش و روشهای دیگر کسب دانش و نگاه بیه واقعییت داشیته باشیند ،میی
توان انتظار داشت که عناصر موجود در چارچوب (جدول  )3جنبه واقعی به خیود بگییرد.
لذا دانشجویان باید تشویق شوند تا به جای مصرف کنندگان دانش بیه یادگیرنیدگان فعیال
تبدیل گردند .آنها باید به گونه ای آموزش ببینند تا به خود و توانایی هیای خیود اعتقیاد و
اعتماد پیدا کنند و به تعبیری خودکارآمد شده و در عین حال به شهروندانی فعال و نگیران
و عالقمند به مسایل پیرامون خود تبدیل شده و نسبت به اوضاع و احوال جامعۀ بی خییال
نباشند .گفتنی است که ایجاد این نگرشها کار دشواری است.
به طور کلی تمامی عناصیر و مؤلفیههیای ذکیر شیده در چیارچوب ،نیازمنید سیاختار و
فرهنگی است که بتوان آنها را پرورش داد ،تدریس کرد و نهادینه سیاخت .البتیه شیایان
ذکر است که در نظا ،فعلی آموزش عالی کشور به برخی از این عناصر توجه میشود .به
طور مثال تدریس مبتنی بر پروژه برای برخی از دروس خاص رایج است .ولیی در کیل
فرهن غالب در اکثر مؤسسات آموزش عالی ،هنیوز همیان فرهنی رقابیت و تشیویق
موفقیت فردی و تالش انفرادی و شخصی است .زمیانی دانشیجویان قیادر بیه ییادگیری
تلفیق اخالقیات نوین ،جهان بینی های نوین و روشهیای نیوین همکیاری و مشیارکت
خواهند بود که فرهن حاکم بر دانشگاهها متحول شود.
بحث و نتيجهگيری
الگویی که بر اساس اندیشه پایداری برای دانشگاه پایدار ارائه شد ،مسیر منظمی را بیرای
دستاندرکاران مسئول دانشگاهها به منظور آغاز برای نهادینیهسیازی مبیانی پاییداری در
آموزش عالی کشور به منظیور اقتیدار پاییدار علمیی در جهیت شیکوفایی ملیی فیراهم
میآورد .البته مسلم است که انجا ،این آغاز مهم ،همانند بسیاری از نوآوریهیای بیزرگ
در بخش آموزش عالی ،چالش برانگیز و طاقت فرساست و نیازمند تالش اقشار مختلف
دانشگاهی ،پشتیبانیهای سیاسی ،اعتبارات الز ،و الزامات دیگر است.
الگوی ارائه شده به هیچ وجه غیر قابل انعطاف نیست و میتیوان فراخیور شیرایط و
مقتضیات هر موسسه آموزش عالی ،آن را سازگار نمود ولیی بیه هیر جهیت ،ایین الگیو
چارچوب طراحی و اجرای ماموریت ها ،سیاست ها ،خط مشی ها ،راهبردها ،روشها و
شاخصهای پایداری آموزش عالی را مشخص کرده است.
اجرای الگوی دانشگاه پایدار ،مستلز ،اتکا به اصل بهبود مداو ،عملکرد زیست محیطیی،
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اجتماعی و اقتصادی موسسات آموزش عالی است .به نظر می رسد بیرای پیمیودن ایین
مسیر طوالنی و بحرانی باید از برداشتن قد ،های بزرگ اجتناب کرد و بر عکیس ،کوتیاه
گا ،برداشت.
شاید یکی از اولین و ضروری ترین گا ،ها ،ایجاد اگاهی و اسیتقرار نگیرش صیحیح
دانشگاهیان ،شامل مدیران ،اعضای هیات علمی ،کارکنان و دانشجویان ،نسبت به مفهیو،
پایداری و مبانی آن و در نتیجه ایجاد تعهید بیشیترجامعۀ دانشیگاهی نسیبت بیه کیاهش
رفتارهای ناپایدار باشد .توجه به مطالب و نکیات منیدر در چیارچوب ایجیاد فرهنی
نوین دانشگاهی متمرکز بر پایداری (جدول  )3میتواند به این عمل بیانجامد.
در این جا یادآوری میشود که اگرچه برخی از دانشگاهیان باتجربه و صاحب نظر در
مورد این الگو نظر دادهاند ولی به هر جهت نیاز به بررسی و کنکاش عمیق تیر در میورد
کارامدی ،اثربخشی و پیشبینی پیامدهای مالز ،اجرای آن کامال محسوس است.
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