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چکیده

افزايش رقابت در بازارهاي جهاني و رش��د فناوري به عنوان ابزاري پويا براي س��ود بيش��تر ،موجب افزايش نقش آفريناني شده است كه
تالش ميكنند سهم بيشتري از منابع جهاني را به دست آورند؛ در حالي كه چندان توجهي به پيامدهاي زیانبار آن از جمله ،تخریب منابع
طبیعی،آلودگی محیط زیس��ت ،فقر و نابرابری ندارند .پدید آمدن اين مش��كالت ،رويكرد توس��عه پايدار را مطرح س��اخت و نشانههاي
جايگزيني الگواره جديد توس��عه (پايداري) به جای الگوواره س��نتي (رشد) آشكار گرديد .الگوواره سنتی توسعه (رشد) ،به دنبال حصول
رشد اقتصادی به هر قیمتی است در حالیکه در الگوواره جدید(پایداری) ،رشد کیفی با توجه به محیط زیست و عدالت اجتماعی مد نظر
قرار گرفته است .آموزش عالی به دلیل ضریب تأثیر بسیار باالي خود در آگاهی بخشی و ارتقای قابلیت های مورد نیاز افراد جامعه ،ظرفیت
الزم برای آغاز جنبش توسعه پایدار را دارد .بدین ترتیب ،با ظهور الگوواره پایداری و تغییر فرضیات بنیادین ،نظامهای آموزش عالی نیز باید
ساختارهای خود را در تمام بخشها به ویژه در حوزه آموزش با شرایط جديد منطبق نمايند .هدف از این مقاله بررسي نقش دانشگاهها در
آموزش توسعه پايدار است .در اين مقاله ،مفهوم توسعه پايدار ،نقش سيستمهاي آموزشي به ويژه دانشگاهها در توسعه پایدار ،رويكردهاي
آموزشي مورد نياز و قابليتهاي توسعه پايدار بررسي و در نهايت ،توصيههايي براي نهادينه نمودن توسعه پايدار ارائه شده است.

واژگان کلیدی :توسعه پايدار ،آموزش  ،آموزش عالي  ،قابليت هاي كليدي،محيط زيست.

* عهده دار مکاتبات ،دانشیارheplanning@ yahoo.com ،
 .1دانشیار مدیریت آموزش عالی ،دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه خوارزمی.
 . 2دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.
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مقدمه

هدف نهایی توس��عه ،بهبود سطح زندگی افراد جامعه از طریق کاهش
فقر ،بیکاری و نابرابری اس��ت[ .]1تا اوایل دهه هشتاد میالدی با حاکم
بودن الگوواره رش��د ،تصور بر این بود که تنها راه رس��یدن به توسعه،
افزایش رشد اقتصادی است .افزایش رشد اقتصادی نیز منوط به افزایش
تولید و مصرف و استفاده بیش از پیش از منابع طبیعی بود .بدین ترتیب،
چرخه معیوب رشد اقتصادی ،افزایش جمعیت ،تخریب منابع طبیعی و
آلودگی محیط زیست  ،تخریب الیه ازن و  ...شکل گرفت.
سازمان ملل متحد 1در سال  1983به منظور رفع مشکالت پیش آمده ،
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه  2را ایجاد کرد که در گزارش
نهایی خود با عنوان «آینده مشترک ما» ،رویکرد جدید توسعه پایدار را
مطرح ساخت  .در اين گزارش ،توسعه پايدار بدین گونه تعریف شد:
«توسعه ای که نیازهای نسل کنونی را بدون در خطر قرار دادن توانایی
نسل های آینده در رفع نیازهایشان  ،برآورده می سازد» [.]2
بدین ترتیب ،به تدریج نش��انه های ظهور الگوواره پایداری آش��کار
گش��ت .جهان که تا آن زمان چاره همه آالم بش��ر را در رش��د بیشتر
اقتصادی می دید  ،متوجه ش��ده بود که تولید بیش��تر لزوم ًا نمی تواند
ضامن رفاه و صلح وخوشبختی انسان ها باشد .رشد اقتصادی زمانی
پی��ام آور خوش��بختی و آرامش خواهد بود ک��ه ضمن حفظ حرمت
طبیعت و س��ایر موجودات ،حاصل آن ب��ه صورت عادالنه در اختیار
نسل حاضر و آینده بشر قرار بگیرد.آموزش عالی به دلیل ضریب تأثیر
بس��یار بااليي كه دارد ،داراي توانايي الزم برای آغاز حرکتي اساس��ی
به سمت توسعه پایدار مي باشد[ .]3تا آنجا که بزرگترین مبلغ هدیه
یک خیر به دانشگاه کرنل به مبلغ هشتاد میلیون دالر برای حمایت از
پژوهش درباره توسعه پایدار بوده است[.]4
از دوران ظه��ور انقالب صنعتی و و فرو ریختن دیوار بلند میان آموزش
عالی و جامعه ،دانشگاه ها با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی متناسب

با نیازها و خواست جامعه  ،مصدر تحوالت عظیم صنعتی  ،اقتصادی و
اجتماعی و  ...جامعه گردیدند .این تحوالت ،عالوه بر افزایش تولیدات
و رشد اقتصادی و بهبود نسبی سطح رفاه  ،موجب افزایش بیش از پیش
اس��تفاده از منابع  ،تخریب محیط زیست  ،فقر  ،نابرابری های اجتماعی
 ،ظه��ور جن��گ ها و ناآرامی ها و  ...نیز گردیده اس��ت که به نوبه خود،
موجبات ناپایداری توسعه جوامع را فراهم ساخته است .هم اکنون دانشگاه
های بسیاری در سطح جهان به دنبال تجدید نظر و اصالح سیاست های
پیشین خود برای اعمال اصول پایداری در سیاست ها و مدیریت خود می
باشند تا قابلیت های ناپایداری را که سالها توسط آموزش عالی ترویج شده
بررسی نموده و در نوع رابطه خود با جامعه تجدید نظر نمایند.
اي��ن مقال��ه ضمن بررس��ی مفه��وم توس��عه پاي��دار ،ابتدا ب��ه ابعاد
محیطی،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می پردازد .سپس نقش سيستم
هاي آموزش��ي به ويژه دانش��گاه ها  ،رويكردهاي آموزشي مورد نياز
و قابليت هاي توس��عه پايدار به بحث گذاش��ته می شود .در نهايت ،
توصيه هايي براي نهادينه نمودن توسعه پايدار ارائه مي گردد.

پایداری

اساس�� ًا پايداري  ،الگووارهاي است براي تفكر در مورد آينده ،كه در
آن مالحظات محيط��ي  ،اجتماعي و اقتصادي به منظور ارتقاءكيفيت
زندگي ،در وضعيتي متعادل با يكديگر قرار ميگيرند[.]2
هدف الگوواره سنتی و قدیمی توسعه (رشد)  ،حصول رشد اقتصادی
به هر قیمتی است در حالیکه در الگوواره جدید(پایداری) ،رشد کیفی
با توجه به محیط زیس��ت و عدالت اجتماعی مد نظر می باش��د .در
این رویکرد ،انس��ان و محیط زیست او محور توسعه است و نه رشد
اقتص��ادی با ش��اخص های کمی[ .]3تفاوت الگوواره هاي س��نتی و
جدید توسعه به اجمال در جدول ذیل مقایسه شده است.
توسعه پایدار چهار بعد اصلی محیطی  ،اجتماعي  ،فرهنگي و اقتصادي

جدول :1مقایسه ویژگی های دو الگوواره متفاوت در توسعه []5
1. United Nations
2. World Commission on Environment and Development
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دارد كه همگی در یک بافت منسجم درهم تنيده شدهاند و به صورت
متقابل بر يكديگر تأثير ميگذارند ،بطوریکه نمي توان آنها را جداي
از يكديگر تصور نمود .به زعم گارسیا ()2010اگر توسعه پايدار را به
سقف يك ساختمان تشبيه كنيم ،ابعاد محيطي  ،اقتصادی و اجتماعی ،
ستون هاي آن را تشکیل می دهند که بر فرهنگ جامعه که زیر بنای
ساختمان را می سازد استوار شده اند[.]1

بعد محيطي توسعه پايدار

انسان در طول تاریخ تکامل خود برای رفع نیازها و نیز افزایش سطح
رفاه خود به تدریج از روش ها و ابزارهای تکامل یافته تری بهره برده
که به اس��تخراج بیشتر و گسترده تر منابع و تخریب و آلودگی محیط
زیس��ت منجر گشته اس��ت .افزایش گازهای گلخانه ای  ،گرم شدن
زمین ،تخریب الیه ازن ،باران های اسیدی و بیابان زایی ،نمونه هایی
از بحران های زیست محیطی هستند که موجب نابودی زیست گاه های
حیات وحش  ،انقراض گونه های گیاهی و جانوری و  ...گشته است
که به گونه ای بی سابقه ،زمین را به عنوان زیستگاه بشر با خطر مواجه
کرده اس��ت .این مش��کالت پیامد رشد شتابان صنعت به منظور رشد
اقتصادی اس��ت بدون اینکه به آثار زیس��ت محیطی و تخریب منابع
تجدید ناپذیر طبیعت و نیز حق نسل های دیگر مناطق توسعه نیافته و
نیز نسل های آینده برای استفاده از منابع طبیعی زمین توجه شود.
با توجه به مشکالت روز افزون ناشی از این بی توجهی ها و به منظور
نجات انس��ان و طبیعت که بقایشان به هم وابسته است چاره ای جز
این نیست که نگاهمان به طبیعت و منابع موجود تغییر کند .بطوری که
نگرش سلطه و هجمه به نگرش سازگاری و احیاء تبدیل شود[.]6
مجامع بينالمللي و نهادهاي مدني نقش بسيار مهم و تأثير گذاري را
در اين زمينه ايفا کردهاند .چنانكه اخيرا ً  ،س��ران كشورهاي حاضر در
نشست ملل متحد ريودوژانيرو و در بيانيه پاياني اين نشست با عنوان
«آيندهاي كه مي خواهيم» ،بر افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير و
فنآوريهاي پاك و استفاده از معيارهاي كارآمدي انرژي در برنامه ريزي
هاي شهري ،ساختمانها ،حمل و نقل  ،توليد كاالها و ارائه خدمات و
طراحي محصوالت برای رس��یدن به توسعه پايدار و اصالح تغييرات
جوي تأكيد کردند[ .]7نباید از خاطر دور داش��ت که محیط زیس��ت
س��الم وابسته به جامعهای سالم است .جوامع سالم پایدارند و از تهی
کردن منابع پرهیز میکنند .به زعم الندون( )2006س�لامت و محیط
زیس��ت مس��تقل عمل نمیکنند و تحت تأثیر نیروهای عواملی چون
ازدی��اد جمعیت و فقر قرار دارند .اگر مردم جهان به دنبال س�لامتی

باش��ند ،دولتها و نهادهای دیگر بای��د میان فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی با محیط زیست تعادل ایجاد کنند .به دیدۀ وی ،برای رسیدن
به این تعادل رعایت دو اصل مهم الزامی اس��ت )1:توس��عه اقتصادی
که باید نیازهای مردم را برآورده سازد )2 ،پایداری زیست محیطی که
منابع طبیعی را برای حال و آینده در نظر گیرد و از آسیب و نابودی
غیرقابل جبران محیط زیست پرهیز نماید[.]8
در بیانیه ريودوژانير ،سالمت یک پیش شرط و نتیجه و شاخص توسعه
پایدار محس��وب شده است .این بیانیه همچنین این نکته را روشن می
سازد که اهداف توسعه پایدار تنها در صورت کنترل بیماریهای واگیر و
غیرواگیر و دستیابی مردم به سالمت جسمی و روانی امکان پذیر است.
توجه به تعیین کنندههای زیس��ت محیطی سالمت ،برای کل جامعه و
به ویژه افراد فقیر و آس��یب پذیر و ایجاد جوامع مولد و سالم ضروری
است .در این میان ،خطر بیماریهای غیر واگیر یکی از چالشهای عمده
برای توس��عه پایدار در قرن بیست ویکم محسوب گردیده و برتقویت
نظامهای بهداش��تی با ارائه خدمات عادالنه ،پوشش و دسترسی مقرون
ب��ه صرفه برای پیش��گیری ،درمان ،مراقبت و پش��تیبانی مربوط به این
بیماریها ،به ویژه ،سرطان ،بیماریهای قلبی -عروقی ،بیماریهای مزمن
تنفسی و دیابت تأکید شده اس��ت .افزون بر اینها ،اثرات مثبت کاهش
آلودگی هوا ،آب و استفاده از مواد شیمیایی گوشزد شده است.
وضعیت س�لامت ن��ه تنها تحت تأثیر مس��تقیم توس��عه اقتصادی و
سیاس��تهای مؤثر بر درآمد سرانه و توزیع عادالنه آن قرار می گیرد
بلکه به طور غیر مس��تقیم از محیط طبیعی نی��ز تأثیر میپذیرد .برای
مثال ،میتوان پیش بینی کرد که آلودگی آب و هوا و تحلیل رفتن الیه
اوزون پیامدهای بهداش��تی مستقیم و از سوی دیگر فرسایش خاک با
کاهش تولید محصوالت کش��اورزی و در نتیجه درآمد ،ممکن است
تأثیری غیر مستقیم ،اما احتماال َعمیق بر سالمت داشته باشند .در این
میان ،کش��ورهای در حال توسعه ،در موقعیتی آسیب پذیرتر هستند.
از س��ویی ،هنوز درگیر مسائل سنتی بهداش��تیاند که سالها است در
کشورهای صنعتی مرتفع شدهاند و از سوی دیگر به دلیل تغییرات در
محیط زیس��ت طبیعی و همچنین مشکالت جدید اقتصادی با مسائل
عمده بهداشتی روبرو هستند.

بعد اقتصادی توسعه پايدار

آدام اسمیت در سال  1761بر این عقیده بود که دستی نامرئی اقتصاد را
کنترل میکند .از نظر او اين دست نامرئی در جامعهای بیشترین کارآیی را
خواهد داشت که از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد .به نظر اسمیت
نفع شخصی مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی است .اگر افراد
در کس��ب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع،
نفع شخصی خود را تأمین کند آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل
حاصل خواهد شد .زیرا اجتماع چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهنده
آن نیست  .بنابراین منافع فرد و اجتماع هماهنگ و هم سو است.
بدی��ن ترتیب تا اوایل ده��ه  ، 70اعتقاد بر این بود ک��ه افزایش تولید
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موجب افزایش درآمد و مصرف خواهد شد که همین امر موجب حذف
نابرابری های اجتماعی خواهد گردید .در واقع رشد تولید ناخالص ملی
( )GNPهدف و میزان توس��عه در نظر گرفته می شد .اما مشاهده شد
که علی رغم سرعت رشد اقتصادی  ،مشکالتی چون بیکاری ،اشتغال
ناقص و فقر حل نشد .بنابراین دانشمندان و سیاستگذاران برآن شدند تا
هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی را ارزیابی کنند .سیرز در سال 1969
توسعه را به عنوان فرایندی اقتصادی که هدف آن کاهش فقر  ،نابرابری
و بیکاری است تعریف کرد .سازمان بین المللی کار  1نیز در سال 1969
برنامه اشتغال جهانی 2را به منظور افزایش استاندارد زندگی و رفاه افراد
فقیر به اجرا درآورد[.]1بدين ترتيب از دهه  ، 80مفهوم توسعه از مفهوم
رشد یا همان تولید و مصرف متمایز گردید .هم اکنون توسعه ،فرایندی
در نظر گرفته می ش��ود که اس��تانداردهای زندگی همه گروه ها را از
طریق توجه به پیامدهای اجتماعی اقتصاد همچون تأثیرات آن بر محیط
زیست ،توزیع ثروت و رفاه انسان در جامعه بهبود می دهد و قادر است
تا پیشرفت اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی را به وجود بیاورد.

بعد اجتماعی توسعه پايدار

اقتصاددانان کالسیک سرمایه داری  ،فرضیات اخالقی سودگرایی را به
عنوان تنها رویکرد منطقی ،اخالقی میدانند .هدف سودگرایی  ،حداکثر
نمودن کل س��ود است .اما بیشتر فالسفه  ،سودگرایی را اخالقی زشت
می دانند زیرا س��ودگرایی  ،محدودیت منابع  ،هویت افراد  ،یا اخالق
بین نسل ها را در نظر نمی گیرد .از منظر اقتصادی  ،دالی معتقد است
که مشکل س��ودگرایی این اس��ت که به دنبال حداکثر نمودن دو گانه
غیر ممکنی اس��ت  ،زیرا در یک جه��ان محدود ،یا باید کاالی کمتری
در اختیار افراد بیش��تری قرار بگیرد و یا کاالی بیشتری در اختیار افراد
کمت��ری قرار بگیرد [ .]1بدين ترتي��ب  ،مهمترین اصل در نگرش ها ،
تعیین اولویتها و جهت دهی به رفتارها ،اصل منافع ش��خصی است و
چ��ون فرمانروایی این اصل در کلیه موارد صادق اس��ت  ،آن را «اصل
آهنین» نام نهاده اند [.]6
اما برابری درون نس��لی و میان نسلی ،در مقابل منافع شخصی قرار
می گیرد زیرا برابری درون نس��لی به توزیع عادالنه منابع در میان افراد
موجود مربوط می شود و برابری میان نسلی با توزیع عادالنه منابع میان
نسل ها ارتباط دارد .با اينحال هر چند که توزیع عادالنه و برابر منابع بین
نس��ل کنونی و نس��ل های آینده از نظر اجرا  ،رویکرد اخالقی ساده ای
نیست  ،اما برای سعادت انسان ها ضروری مي باشد زيرا نابرابری درون
نسلی كه مهمترین بعد اجتماعی – اقتصادی توسعه پایدار است به فقر
منجر می ش��ود که پیامدهای آن عبارتست از :فقدان درآمد  ،گرسنگی ،
عدم دسترسی به حداقل امکانات مثل سر پناه  ،آب آشامیدنی و  ، ...عدم
دسترسی به آموزش  ،بهداشت پایین و بیماری ،محرومیت اجتماعی [.]1
روب��رو ش��دن با این مس��ائل باید نس��ل کنون��ی را به تفک��ر درباره
آثارتصمیمات و فعالیتهایش بر سرنوشت آیندگان وادارد  .آیا توجه
به منافع کوتاه مدت ،ارزش نابودی نسل های آینده را دارد؟!

بعد فرهنگي توسعه پايدار

فرهنگ  ،ش��یوه زندگی گروهی از مردم تعریف می شود  .این قواعد
(فرهن��گ)  ،دربرگیرنده ارزش ه��ا  ،باورها  ،نگرش ها و رفتـارهای
مش��ترک میـان افرادی است که با یکـدیگر کـار می کنند .در واقع ،
فرهنگ ،محیـطی اس��ت که افراد را در هر لحظه احاطه کرده است و
تعيين كننده نگاه انسان به پديده ها  ،سبك زندگي و رفتار آنهاست.
بنابراين شيوه برخورد افراد نسبت به مسائل زيست محيطي  ،اقتصادي
و اجتماعي نيز تحت تأثير فرهنگ خواهد بود.
فرهنگ امری اکتسابی و آموختنی است .
ارزش ها  ،باور ها و رفتار افراد را می توان با استفاده از ابزار آموزش
تح��ت تأثير قرار داد و در جهت مورد نظر اصالح نمود .بدین ترتیب
آموزش ابزاري است كه با استفاده از آن مي توان ابعاد گوناگون توسعه
پايدار را که ریش��ه در فرهنگ جامعه دارند ،در جهت تحقق توس��عه
پايدار اصالح نمود.
از آنجا كه بافت و فرهنگ محلي تأثير زيادي بر ابعاد توس��عه دارد ،
توسعه پايدار در سطح جهان اشكال مختلفي پيدا خواهد كرد .آرمانها
و اصول توسعه پايدار ،مفاهيم گسترده اي را در بر مي گيرد؛ از جمله:
برابري بين نس��لي  ،برابري جنس��يتي  ،تعادل اجتماعي  ،كاهش فقر،
حفاظ��ت و احياء محيط زيس��ت  ،حفاظت از مناب��ع طبيعي و ايجاد
جوامعي که صلح بر آنها حاکم است [.]2

نقش آموزش عالی در آموزش توسعه پایدار

همانگونه که تا اوایل دهه هشتاد میالدی ،الگوواره غالب بر جامعه جهانی،
الگوواره رشد بود و تمام رویکردهای اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر
خ��ود قرار داده بود ،نظام های آموزش عالی و رویکردهای آن نیز از این
قاعده مستثنا نبوده اند.
پژوهش ها وآموزش ها به ویژه در دانش��گاه ها بیشتر به سمت افزایش
دان��ش و تخصص در یک حوزه خاص و غالب ًا به منظور افزایش رش��د
اقتصادی شکل گرفته اند  .در آموزش نیز ساختارها  ،فرایندها  ،روش های
تدریس  ،محتواهای آموزشی  ،شیوه های ارزیابی و  ....نیز متناسب با آن
هدف به وجود آمده اند [.]9
حال با ظهور الگوواره پایداری و تغییر فرضیات بنیادین ما  ،نظام های
آموزش عالی نیز باید ساختارهای خود را با این شرایط منطبق نموده
و تغییراتی فراتر از اصالحات جزئی برنامه درس��ی و یا پژوهش در
خصوص مسائل پایداری اعمال نمایند .
در واقع این تغییرات شامل تغییر در شیوه اداره آموزش عالی  ،تجدید
ساختار وظایف اداری و آکادمیک از جمله تغییر پارادایم پژوهش بازار
– صنعت محور و نیز فرایند یادگیری اس��ت به نحوی که س��اختاری
ایجاد گردد که اسکلت بندی آن پایداری باشد[.]9
دانش��گاه پایدار  ،س��ازمانی است که در س��طح منطقه ای و جهانی ،
در اج��رای وظایف اصلی آموزش  ،پژوهش و خدمات رس��انی  ،به
دنبال ترویج و مش��ارکت در کاهش اثرات منفی محیطی  ،اقتصادی ،

نشریه نشاء علم ،سال دوم ،شماره دوم ،خرداد ماه 91

32

نقش دانشگاه ها در آموزش توسعه پایدار
اجتماعی و بهداشتی ناشی از استفاده از منابع است و رهبری جامعه را
برای انتقال به سبک های پایدار زندگی بر عهده دارد [.]10
بین سالهای  1970تا  1990چندین سند بین المللی تنظیم شده است
تا پایداری در آموزش عالی را تعریف نماید  .تمام این اسناد در چند
نکته با هم مشترکند[:]11
	•مأموریت های دانشگاهی باید توسعه پایدار را منعکس کنند.
	•پایداری باید در تمام رشته ها ی دانشگاهی و الزامات آموزشی
تخصصی  ،همچنین در پژوهش های هیأت علمی و دانشجویان
ادغام گردد.
	•تأثیر دانش��گاه باید بر سیستم های محیطی و اجتماعی اطراف،
شناسایی و اندازه گیری شود.
	•دانش��گاه باید در سیستم جذب  ،تصدی و ارتقاء خود ،تعهد به
پایداری را نشان دهد.
	•دانشگاه نسبت به آثار محیطی خود آگاه است  ،به پایداری در
تولید و مصرف خود تعهد دارد و شیوه های پایداری را در تمام
فعالیتهای خود وارد می کند.
	•خدمات زندگی نهادی و دانشجویی باید بر پایداری تأکید نماید.
	•دانش��گاه باید برای ارتقاء پایداری در خدمت رسانی به جامعه
محلی و جهانی مشارکت کند.
زيگموند باومن ( )2007در مقابل شرايط پيشين جهان كه آن را «تجدد
2
گرايي جامد» 1نام نهاده  ،شرايط فعلي جهان را «تجدد گرايي سيال»
ناميده اس��ت .زيرا فرم هاي اجتماعي (ساختارهايي كه انتخاب افراد
را محدود مي س��ازند  ،مؤسساتي كه به نوعي حافظ تكرار روزمرگي
هستند ،الگوهاي رفتاري قابل قبول)  ،ديگر نمي توانند شكل خود را
براي مدتي طوالني حفظ كنند و س��ريعتر از زماني كه صرف ساخته
ش��دن آنها شده  ،از هم پاشیده ش��ده و به شكل ديگري در مي آيند.
بنابراين اين فرم ها زمان كافي براي جامد ش��دن پيدا نمي كنند و به
دلي��ل عمر كوتاهي كه دارند نمي توانند به عنوان مالك عمل انس��ان
(ب��راي اجراي يك پروژه ش��خصي) و اس��تراتژي ه��اي بلند مدت
(استراتژي هاي منسجم و پايدار) در نظر گرفته شوند [.]9
س��یر حرکت از تجدد گرایی جامد به تجدد گرایی س��یال  ،افراد را
برای یافتن شیوه های بدیلی براي سازماندهي زندگي خود به چالش
کشیده اس��ت زیرا فرم هاي اجتماعي ،زمان كافي براي جامد شدن
ندارن��د و نمي توانند به عنوان مرجع عمل انس��ان نقش خود را ایفا
کنن��د.در عرصه پرورش قابلیت نس��ل های آین��دة تصمیم گیران و
متخصصین ،دوران «تجدد گرایی سیال»  ،مؤسسات آموزش عالی را
با چالش های مهمی مواجه ساخته است .زیرا در شرایطی که دانش ،

وضعیت ناپایدار و شکننده ای را تجربه می کند مفهوم سازی مجدد
دانش عینی ،ضروری به نظر می رسد و تئوری های دانش خطی که
به طور س��نتی توسط کارشناس��ان متخصص ارائه شده اند به چالش
کشیده می شوند[.]9
در دوران تجدد گرایی س��یال  ،انواع قابلیت های سنتی که پیش از این
توسط مؤسس��ات آموزش عالی ( به طور کلی سیستم آموزشی) ارائه
ش��ده یا می شوند  ،منسوخ ش��ده و یا در حال منسوخ شدن هستند .
بدین ترتیب ،چشم انداز دائم التغییر تولید دانش  ،پرسش های چالش
برانگیزی را پیش روی مؤسسات آموزش عالی قرار می دهد  ،از جمله
اینکه  :مؤسس��ات آموزش عالی چگونه نسل های آینده متخصصین را
با قابلیت های مورد نیاز پایداری مجهز می نمایند و دقیق ًا منظور از این
قابلیت ها چیس��ت ؟ رویکرد قابلیت محور به دنبال چیزی اس��ت که
باید یاد گرفته شود و نه آنچه که باید تدریس شود؛ یعنی توانایی هایی
برای عمل کردن  ،مفاهیم و استراتژی های حل مسأله ای که افراد باید
به عنوان نتیجه فرآیند یادگیری کسب کنند[.]9
قابلیت هاي مورد نياز توس��عه پايدار از نظر يونسكو نيز عبارت است از
[:]2
	•يادگيري چگونه يادگرفتن
	•يادگيري براي زندگي با ديگران
	•يادگيري براي عمل
	•يادگيري براي زيستن
به نظر می رس��د ک��ه رویکرد قابلیت محور در ح��وزه های آموزش
توسعه پایدار در حال پیشرفت است .برای مثال کنگره آمریکا در سال
 2008به منظور شناسایی انواع محتوا و نیز تجدید نظر در تئوری های
روش ه��ای تدریس و یادگیری در آموزش عالی  ،بودجه  50میلیون
دالری را به تصویب رساند [.]9
در س��ال  2009نیز کمیته راهبری توس��عه پایدار کمیسیون اقتصادی
اروپا در س��ازمان ملل  ،یک گروه متخصص برای شناسایی قابلیتهای
مورد نیاز مدرسان تشکیل داد[.]9
در آلم��ان نیز مجموعه ای از قابلیت ه��ای کلیدی  ،به عنوان هدف
آموزش توس��عه پایدار  ،در حال مطرح ش��دن اس��ت .این مجموعه
شامل چند قابلیت کلیدی به شرح ذیل می باشد [:]12
	•قابلیت دوراندیشی
	•قابلیت کار میان رشته ای
	•قابلیت درک جهانی  ،فهم فرا فرهنگی و همکاری
	•مهارت های مشارکت
	•قابلیت برنامه ریزی و اجرا
	•قابلیت یکدلی  ،غمخواری و اتحاد
1. Solid Modernism
2. Liquid Modernism
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	•قابلیت خود انگیزشی و ایجاد انگیزه در دیگران
البت��ه آموزش این قابلیتها از طری��ق روش های معمول تدریس عملی
نیست .تدریس پایداری همچون خود پایداری می بایست میان رشته ای
و تجربی باشد .سخنرانی ها و یادگیری کالس محور به تنهایی برای
ایجاد تفکر انتقادی و کار تیمی مورد نیاز جهت حل مشکالت محیطی
و اجتماعی آینده و نهایت ًا پایداری زندگی کافی نیستند.
م��ور در توصیه های پایانی نتیج��ه تحقیق خود  ،مدل های همکارانه
تدریس و پژوهش  ،ترویج میان رشته ای ها  ،ادغام نمودن پژوهش،
تدریس و ارائه خدمات دانش��گاه ها و هماهنگ کردن برنامه ریزی ،
تصمیم گیری و ارزیابی را توصیه می کند[.]13
یونسکو نیز ویژگی های آموزش توسعه پایدار را چنین بیان می نماید [:]2
	•بر مبنای اصول و ارزش هایی اس��ت که زیر س��اخت توس��عه
پایدار هستند.
	•با موفقی��ت چهار بعد پایداری محیط��ی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی در ارتباط است.
	•از روش های متنوع تدریس استفاده می کند تا یادگیری مشارکتی
و مهارت های سطح باالی تفکر را ترویج نماید.
	•یادگیری مادام العمر را ترویج می نماید.
	•با شرایط بومی و فرهنگی تناسب دارد.
	•بر اس��اس نیازها  ،ادراکات و ش��رایط بومی شکل می گیرد اما
آگاه اس��ت که تحق��ق نیازهای بومی  ،اث��رات و پیامدهای بین
المللی به همراه دارد.
	•در بر گیرنده آموزش های رسمی  ،غیر رسمی و ضمنی است.
	•ماهیت در حال تکامل پایداری را اصالح می کند.
	•با دنبال کردن محتوا و بافت  ،موضوعات جهانی و اولویت های
منطقه ای را دنبال می نماید.
	•برای تصمیم گیری مشارکتی  ،تعادل اجتماعی  ،نظارت محیطی
 ،نیروی کاری انعطاف پذیر و کیفیت خوب زندگی  ،شایستگی
مدنی در افراد ایجاد می کند .
	•میان رش��ته ای است  ،هیچ رشته ای نمی تواند توسعه پایدار را
به تنهایی دنبال کند بلکه تمام رشته ها می بایست برای آموزش
توسعه پایدار با هم مشارکت کنند.
از نظر داو و همکاران  ،رویکردهای پداگوژیک آموزش توسعه پایدار
عبارتند از [:]14
•مدرسان به عنوان مدل های نقش و یادگیرنده  :زبان نصیحت
 ،استدالل و نوشتار کافی نیست  .اگر مدرسان خودشان و سبک
زندگی خ��ود را تغییر ندهند تا مدل های نقش دانش��جویان و
جامعه خود شوند ،تحولی صورت نخواهد گرفت.
•تغیی��ر همین جا و همین حاال :ما نی��از داریم که زندگی کنیم
و تغیی��ر در همین جا و همین حاال اتف��اق بیفتد  .به بیان دیگر
مش��ارکت نزدی��ک و اثرگذاری هر روش آموزش��ی در جامعه

محلی ،ضروری است.
•تفکر انتقادی :تفکر انتقادی یک مهارت کالن بس��یار با اهمیت
است .دانش��جویان باید بتوانند به طور انتقادی در مورد ماهیت
دانش و روش هایی که دانش تولید می شود و اعتبار می یابد ،
فکر کنند.این توانایی بسیار حیاتی است زیرا آنها دیگر نمیتوانند
به محدوده آشنا و امن رشته تخصصی خود اکتفا کنند  .آنها باید
در ارزیابی فراینده��ا و راه حل هایی که هریک از عناصر خود
را از یک رش��ته می گیرند  ،تفکر میان رشته ای و فرا رشته ای
داشته باشند.
•یادگیری تجربی و ارتباط با واقعیت :آموزش توسعه پایدار باید
تالش کند تا مش��کالت زندگی و تجربیات واقعی را به عنوان
موقعیت های یادگیری مورد استفاده قرار دهد.
•آشتی با طبیعت :برای اینکه چیزی را دوست داشته باشیم باید
آن را بشناسیم .متأس��فانه جوانان و بزرگساالن هر روز بیش از
پیش در حال دور ش��دن از طبیعت هس��تند  .آموزش توس��عه
پایدار باید مجددا ً آنها را با طبیعت و جهان واقعی آش��تی دهد
و حس تعلق ب��ه جامعه و مکانی را که در آن زندگی می کنند،
توسعه دهد.
ً
•ایجاد توانایی یادگیری  :مالکیت دانش نباید انحصارا در اختیار
مدرس باشد .باید به دانشجویان فرصت داده شود تا در ساخت
و تحول مواد آموزش��ی مش��ارکت کنند به گونهای که در بافت
زندگیشان دارای معنا و مفهوم باشد.
•یادگیری برای عمل :هر یادگیری که به رفتار و در نتیجه تغییر
اجتماع��ی نینجامد  ،یادگیری نیس��ت .با ای��ن حال ،این تغییر
اجتماعی نمیتواند یکدفعه اتفاق بیفتد.
•یادگی��ری سیس��تماتیک :هماکنون ما به «یادگی��ری تحولی» یا
«یادگیری معرفت شناس��انه» نیازمندیم .این بدان معناست که ما
نیاز داریم تا چیزها و طرز کارشان را به صورت یک سیستم کلی
ببینیم و نه به صورت جزء نگرانه و تفکیک شده .
تجربه نشان داده است که برخی از روش های آموزش و یادگیری بیش
از بقیه روش ها در یادگیری اثربخش توسعه پایدار دانشجویان مؤثرند.
ای��ن روش ها عبارتند از  :مذاکره  ،بحث آزاد  ،مش��ارکت همتا ،بازی
نقش ،یادگیری مسأله محور  ،استفاده از مدل های نقش  ،شبیه سازی ها،
بازی ها  ،استفاده از خبرگان  ،استفاده متناسب از مولتی مدیا[.]15
البته نقش مؤسسات آموزش عالی در آموزش برای توسعه پایدار صرف ًا
به آموزش های رسمی در کالس درس محدود نمیگردد  ،بلکه انجام
پروژه های تحقیقاتی  ،متناسب سازی فضای فیزیکی و زیرساخت های
دانش��گاه ها  ،ارائه خدمات تخصصی به جامعه،زندگی دانش��جویی،
برگزاری همایش ها و س��مینارهای علمی  ،آموزش های کوتاه مدت،
انتشار تولیدات علمی (کتاب  ،مقاله و  )...و  ....تأثیر بسیار مهمی در آگاهی
بخشی و آموزش افراد جامعه برای تحقق توسعه پایدار ایفا می نمایند .در
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نقش دانشگاه ها در آموزش توسعه پایدار
این میان ،نام دانشگاه های سبز 1برای بسیاری از فعالین محیط زیست
و مروجان توسعه پایدار ،نامی آشناست.
از س��ال  1970و زمان��ی که دانش��گاه ها تالش نمودن��د تا از اتالف
مناب��ع جلوگی��ری و در مصرف انرژی صرفه جوی��ی کنند ،اصطالح
دانش��گاههای سبز رایج گردید .البته این تالش ها در ابتدا به صورت
جداگانه و پراکنده انجام می شد اما طولی نکشید که این جزایر پراکنده
کم کم به هم متصل ش��دند و ش��بکه در حال گسترش��ی از مردم و
مؤسس��ات را تش��کیل دادند که به س��مت اهداف پایداری محیطی ،
عدالت اقتصادی و اجتماعی حرکت می کنند.
خیزش س��بز از تالش مش��ترک اعض��اء هیأت علم��ی  ،کارکنان و
دانشجویان  ،بخش های غیر انتفاعی  ،کسب و کارهای غیر انتفاعی و
دولت ها در حال شکل گیری است  .به این ترتیب دانشگاهها می توانند
عالوه ب��ر کارکردهای اصلی آموزش ،پژوه��ش و خدمات ،با اجرای
اصول پایداری در چارچوب و مدیریت س��خت افزاری و نرم افزاری
خود ،الگوی مناسبی برای سازمان ها و نهادهای مختلف جامعه باشند.
بهطوریکه آنها با مش��اهده فعالیت ها و عملکرد دانشگاه های سبز در
خواهند یافت که اوالً اعمال اصول پایداری عملی و قابل اجراست و
ثانی ًا روش های اجرای اصول پایداری را نیز از آنها خواهند آموخت.
ب��ه اعتقاد آنتونی کورتس  ،آموزش عالی بای��د به آنچه که اندرز می
دهد عمل نماید و پای��داری را جزء جدایی ناپذیر عملیات ،خریدها
و س��رمایه گذاریهای خود نماید و این تالش ها را به برنامه ریزی
درس��ی گره بزن��د .بدین ترتیب فعالیتهای روزان��ه اش اثبات زندگی
مس��ئوالنه آن اس��ت و به عنوان مدل نقش ،موجب تقویت ارزشها و
رفتارهای مطلوب در کل جامعه خواهد شد[.]11
در يك نگاه كلي به نظر مي رسد كه خواست جامعه از دانشگاهها براي
نقش آفريني در تحقق توسعه پايدار  ،بيشتر بر رسالت خدمات اجتماعي
دانش��گاه ها و وظيفه پاسخگويي آنها به نيازهاي جامعه تأكيد نموده و
منطبق با فلسفه آموزشهاي عمومي نظام آموزش عالي است .بر اساس اين
فلسفه  ،دانش يك منبع و ابزار محسوب مي شود كه هدف آن پرورش
انس��ان به عنوان يك كلیت است و آموزش عالي عالوه بر پرورش عقل
و خ��رد بر پ��رورش نفس نيز تأكيد مي نمايد تا ش��هروندي آگاه براي
تمام شرايط تربيت كند .در آموزش هاي عمومي بر دروس ميان رشتهاي
تأكيد مي شود چرا كه فرد در شبكهاي از ارزش هاي اجتماعي ،اخالقي
 ،تاريخي  ،جامعه شناختي و  ...قرار مي گيرد و ناگزير براي حل مسائل
خود بايد به قابليت هاي ويژهاي مجهز شده و به جنبههاي مختلف پديده
ها توجه نمايد  .آموزش هاي عمومي بر مهارتهاي ارتباطي  ،تفكر انتقادي
 ،مهارتهاي مسأله گشايي  ،درك زيبايي شناختي  ،توانايي در اتخاذ تصميم
هاي اخالقي و  ...و عالقه به يادگيري مستمر دانش آموختگان دانشگاه ها

تأكيد مي نمايد .به اين ترتيب توجه به آموزش براي توسعه پايدار به نوعي
تأكيد مجدد بر توجه دانشگاه ها به ارائه آموزش هاي عمومي و اهميت
آنها در تحقق توسعه پايدار است.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

گذار از الگوواره رش��د ب��ه پارادایم پایداری مس��تلزم بازنگری کلی
رویکرد سیس��تم هاي آموزش��ی و به ویژه نظام آموزش عالی است.
مقتضیات زندگی در پارادایم پایداری  ،قابليت هاي ويژه و نظام های
آموزش��ی داراي رويكرد پایدار را طلب می کن��د كه به ميزان زيادي
منطبق با فلس��فه آموزش هاي عمومي آموزش عالي اس��ت .بنابراین
بازنگری چشم اندازها  ،سیاس��تها  ،ساختارها  ،فرایندهای آموزشی،
ش��یوه های تدریس  ،محتویات آموزش��ی و  ....به منظور تغیير شیوه
تفکر  ،سبک زندگی  ،نگاه جدید به پدیده ها و پرورش قابلیت های
مورد نیاز نسل های آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود.
البته باید توجه داش��ت که عالوه بر توجه ب��ه فاکتورهای تأثیر گذار
در محیط دانشگاه و کالس درس ،نمی توان از عوامل مؤثر خارج از
محیط دانش��گاه غافل شد که گاه مانع فعالیت آن می شوند و گاه به
عنوان فرصتی در جهت تحقق اهداف عمل می نمایند .به بیان دیگر
 ،برنامه ریزی برای آموزش توسعه پایدار مستلزم توجه به فاکتورهای
مؤثر درون سازمانی و برون سازمانی است .در یک رویکرد سیستمی
 ،سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش
عالی  ،نیازمند شناسایی عوامل تأثیر گذار در سطوح مختلف (کالن ،
سازمانی  ،کالس و حتی فرد) و تعیین روابط میان آنها هستند تا بتوانند
با یک رویکرد منسجم  ،امکانات و پتانسیل های موجود را در جهت
تحقق توسعه پایدار هدایت نمایند .توجه به آموزش های رسمی ،غیر
رس��می و ضمنی ،ارتباط تنگاتنگ برنامه های آموزش��ي  ،پژوهشي و
خدمات اجتماعی دانشگاه  ،مطالعات فرا رشته ای جامعه محور و ایجاد
سیستم هاي انگیزشی الزم برای ورود اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها به
موضوع توسعه پایدار ،بازنگري در محتواي آموزشي رشته هاي مختلف
دانشگاهي ،استفاده از روش هاي تدريس مؤثر آموزشي و بازنگري در
ش��يوه هاي ارزيابي يادگيري ،نقش بسیار مهمی در ایجاد قابلیت های
مورد نیاز توسعه پايدار خواهد داشت .عالوه بر این ،دانشگاه های سبز
نیز ضمن آموزش ضمنی و تأثير گذاري بر دانش��جویان ،می توانند به
عنوان مدل نقش  ،الگوی عملی سازمان ها و نهادها در اعمال مدیریت
نرم افزاری و س��خت افزاری توس��عه پایدار محس��وب شوند و موج
فرهنگی تازه ای را در کش��ور ایجاد نمایند .البته مسلم ًا باور و اهتمام
رؤسای دانش��گاه و مدیران سطوح باال به ترویج پایداری ،نقش بسیار
مهمی در موفقیت دانشگاه ها در اين مسير خواهد داشت.
1. Green Universities
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