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چکیده
آموزش عالی در عصر توسعه پایدار ،نقش مهمی برعهده داشته و یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی
برای ایجاد بسترهای مناسب برای تعهد و نیز عملی ساختن مفهوم توسعه پایدار و مقابله با مخاطرات
زیست محیطی محسوب می شود .هدف از این مقاله ،توجه به آموزش عالی به عنوان ابزاری نوین در
توسعه پایدار به ویژه از طریق آموزش ،پژوهش ،زیرساخت ها و خدمات عمومی است .در این مقاله
سعی شده است مدل آموزش عالی پایدار با تاکید بر پایداری محیط زیستی در آن به صورت سیستمی
تعریف شود .از نظر روش شناسی نیز برای پاسخ به سواالت اساسی تحقیق از روش مطالعه اسنادی
استفاده شده است .مهم ترین نتایج این بررسی عبارت بودند از الف) بهبود شبکه ها ،همکاری ها و
مشارکت های علمی ،بازنگری برنامه های درسی و دوره های آموزشی موجود ،بازنگری شیوه های
تدریس و رویکردهای آموزش محیط زیست؛ ب)تدوین برنامه های میان رشته ای و فرارشته ای در
بستر توسعه آموزش عالی پایدار؛ د) اتخاذ رویکرد سبز در عملیات روزمره یک دانشگاه پایدار و
ممانعت از تاثیر منفی بر جوامع انسانی یا اکوسیستم ها و ج) ارائه خدمات به جوامع محلی ،ملی و بین
المللی برای تضمین آینده ای سالم از نظر محیط زیستی ،اجتماعی و اقتصادی.
واژگان کلیدی:
پایداری ،آموزش عالی ،محیط زیست

 . 1استادیار جامعه شناسی محیط زیست -دانشگاه مازندران s.salehi@umz.ac.ir
 . 2کارشناس ارشد مطالعات جوانان– دانشگاه مازندران zahrapazoki1464@gmail.com
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مقدمه
در فرهنگ دهخدا پایداری به معنای بادوام ،ماندنی آورده شده است و در مورد معنای کنونی
واژه پایداری 1که در این بحث مد نظر می باشد ،نوشته شده است « :آنچه که می تواند در
آینده تداوم یابد»(دهخدا .)1932،ریشه لغوی و عبارات مرتبط با آن در انگلیسی شامل
»«Sustainیعنی حمایت ،زنده نگه داشتن ،ادامه دادن مستمر و »«Sustenanceبه معنی
فرایند پایداری زندگی و »  ،«Sustainableپایداری صفتی که چیزی را توصیف می کند که
شود(محمودی .)2 :1928،در ارتباط با تعریف مفهوم توسعه پایدار ،ادبیات موضوع نشان می
دهد که پایداری و توسعه پایدار 2اغلب به جای هم به کار می روند ،اما باید توجه داشت که
این دو واژه ،کامالً متفاوت هستند .پایداری ،نهایت هدف و مقصود نهایی است و توسعه پایدار
ابزار رسیدن به آن هدف است(کهیل .)2 :1921 ،توسعه پایدار به عنوان توسعه ای تعریف شده
است که نیازهای زمان کنونی را برآورده می کند ،بدون این که به توانایی نسل های آینده برای
برآورده ساختن نیازهای خود آسیب وارد کند(گزارش برونتلند .)5 : 1321 ،نقطهی شروع
فرایند توسعهی پایدار ،سال  1321است که گزارش کمیسیون گرو هارالم برونتلند 9رئیس
سازمان ملل متحد با عنوان آیندهی مشترك ما(که معروف به گزارش برونتلند) از سوی
کمیسیون محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد8منتشر شد(ساتن .)222 :1932،این
گزارش ،متضمن تعریف مشهور و البته خالصه امروزین بود که عبارت است از توسعه ای که
نیاز های فعلی را بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آتی جهت تأمین نیازهای شان
برآورده میسازد(ایروین .)2331،5این تعریف کامالً انسان-مدارانه تلقی شده است تا بوممدارانه
و آن را به محیط زیست گرایی اصالح گرا نزدیک تر میسازد تا سیاستهای بوم شناختی بنیاد
گرا(ساتن .)223 :1932،تا سال  ،1332توسعهی پایدار در چارچوب غالب در اجالس سازمان
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ملل متحد در ریو دو ژانیرو بود .این اجالس ،دستور کار(121یعنی برنامهی کاری برای قرن
بیست و یکم) تهیه کرد که برنامه ای است برای اجرای توسعهی پایدار در سطوح مختلف
بینالمللی ،ملی ،منطقه ای و محلی و در همه  113کشور مشارکت کننده .در این کنفرانس،
تعداد کثیری از ذی نفعان مانند دولت ها ،شرکت های تجاری بزرگ ،سازمان های غیر دولتی،
موسسات آموزش عالی و شهروندان حضور داشتند(واس 2و همکاران .)5 :2312،بعدها،
کمیسیون جدیدی نیز با عنوان کمیسیون توسعهی پایدار 9ایجاد شد تا بر اجرای برنامه نظارت
گروههای اجتماعی و سازمانها را تشویق به مشارکت می نماید .نه فقط دولت ها ،بلکه
شرکتها و سازمانهای غیر دولتی نیز میتوانند در توسعه پایدار مشارکت نمایند
(سیلواجونیور 8و کاستافریرا .) 2-9 : 2319 ،5در این اجالس که نقطه عطفی در همکاری
زیست محیطی بین المللی بود ،برای بهبود وضعیت محیط زیست جهان بر دو عامل کاهش فقر
و تغییر الگوهای مصرفی در جامعه تاکید شد(کهیل .)128 :1921،در سال  2332اجالس
جهانی توسعه پایدار که به ریو به عالوه  313یا اجالس ژوهانسبورگ معروف است ،با هدف
ارزیابی پیشرفت توسعه پایدار بعد از اجالس ریو در سال  2332برگزار شد .اساس این
اجالس تثبیت اهداف مشخص برای بهبود عملیاتی شدن اهداف ریو و همین طور توسعه
استراتژی مناسب برای اعمال اهداف توسعه هزاره سازمان ملل بود .در این اجالس بیش از
 123کشور 2333 ،نماینده از جامعه مدنی و  8333نفر از اصحاب رسانه شرکت
داشتند(دوورگ .)911-2 : 2331 ،1در این اجالس ،سازمان ملل مفهوم اساسی ارتباط حفاظت
از محیط زیست و توسعه را مورد تاکید مجدد قرار داد و در این راستا ،برای ارتقاء سطح
بهداشت ،تأمین آب آشامیدنی سالم و تثبیت ذخایر ماهیان ،اهداف جدیدی تدوین شدند .اما
همانطور که فیلیپ ساتن می گوید باید صادقانه پذیرفت که پیشرفت در حدی نبود که
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انتظاراتی که در اجالس ریو در سال  1332ایجاد شد را بر آورده سازد .گزارش سازمان ملل
متحد تحت عنوان آغاز مسیر از ژوهانسبورگ 1پذیرفت که’فقر در بسیاری از مناطق جهان
بیشتر شده و تخریب محیط زیست بی رحمانه ادامه دارد‘.
صاحبنظران معتقدند که طی این سال ها ،پیشرفت بسیار ناچیزی به سمت وضعیت آرمانی
توسعه ی پایدار صورت گرفته است .به همین خاطر ،تصمیم گرفته شد تا فرایند اجراء و
نظارت را تقویت کنند و با نام بردن و شرمنده ساختن دولت های منفعل ،فشار بینالمللی
پروژهی عظیمی است که نیازمند پذیرش سنگین مسؤولیت از سوی همهی دولت های ملی
است تا نقش خود را ایفاء کنند .در این راستا و بیست و هفت سال که از تشکیل اولین
اجالس توسعه پایدار می گذرد ،توسعه پایدار از یک مفهوم ایده آلی به سازه عملیاتی برای
دولت ها ،سازمان های غیر دولتی ،شرکت ها و سایر ذینفعان تبدیل شده است .هم چنین،
محققان در دانشگاه ها ،سازمان های محیط زیستی ،دولت های ملی برای سنجش پیشرفت در
توسعه پایدار مقیاس ها و شاخص هایی را طراحی نمودند مانند شاخص تولید ناخالص
داخلی ،2شاخص توسعه انسانی ،9شاخص سنجش شادکامی بوتان ،8شاخص ظرفیت زیستی
سیاره 5و شاخص سیاره سالم ،3شاخص ردپای اکولوژیکی 1طراحی نمودند .از زمان اجالس
زمین در سال  ،1332سازمان های جامعه مدنی مانند سازمان های غیردولتی و شرکت ها ،نقش
فعالی در آگاه سازی از فرایندهای تصمیم گیری اجالس داشتند .اکثر دولت ها ارتباطات
نزدیکی با سازمان های غیر دولتی دارند .طی این مدت ،همکاری و شبکه اجتماعی سازمان
های غیر دولتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متناسب با اهداف توسعه پایدار
رشد داشته است.
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آموزش برای توسعه پایدار در سطح بین الملل به عنوان یکی از ارکان مهم دستیابی به توسعه
پایدار تعریف شده است .نام گذاری دهه ی آموزش برای توسعه پایدار( )2335-2318توسط
یونسکو ،اهمیت این مساله را نشان می دهد .هدف آموزش برای توسعه پایدار ،منسجم سازی
اصول ،ارزشها و عملکردهای توسعه پایدار در تمام جنبههای آموزش و یادگیری است
(لینگوو 1و همکاران .)99 : 2312،توسعه پایدار به عنوان توسعه ای تعریف شده است که
نیازهای زمان کنونی را برآورده می کند ،بدون این که به توانایی نسل های آینده برای برآورده
بلند مدت و پایدار ،مستلزم تحول نظام آموزش در تمام سطوح آن است .علی رغم تالش
بسیاری از افراد و گروه ها در نظام آموزش رسمی ،آموزش برای یک جهان پایدار ،همیشه از
اولویت خاصی برخوردار نیست(مکینتاش 9و همکاران .)2331،مسائل مرتبط با توسعه پایدار
نظیر تعامالت بین جمعیت ،فعالیت های انسانی ،محیط زیست و راهبردها ،فناوری ها و
سیاست های الزم برای یک آینده ی پایدار ،جزء مباحث بسیار پیچیده و به هم مرتبط در
جامعه است .این مباحث بیشتر حالت بین رشته ای دارند .طرح یک آینده انسانی پایدار،
مستلزم تغییر پارادایم به سوی یک دیدگاه سیستمی با تاکید بر همکاری و مشارکت است .در
این سیستم ،بر یادگیری و صالحیت های فردی که تحت نظارت اساتید مجرب و معتقد به
تالش های مشارکتی ،تعلیم دیده صورت می پذیرد ،تاکید شده است(کورتیس.)13: 2339،8
ضرورت تدوین این مقاله در این است که بررس یها نشان می دهد که تاکنون به مساله
پایداری از منظر محیط زیست و نقشی که آموزش عالی می تواند برای حفظ محیط زیست
داشته باشد ،توجه نشده و لذا بررسی نقش آموزش عالی در توسعه محیط زیست و ابعاد آن در
قالب نحوه آموزش ،پژوهش ،زیرساخت ها و خدمات سبز دانشگاه ها ،تحقیق نو و جدید می
باشد.

Woo

1Ling

2Brundtland Report
3Mcintish
4Cortese

Downloaded from ihej.ir at 2:50 +0330 on Tuesday January 21st 2020

ساختن نیازهای خود آسیب وارد کند(گزارش برونتلند .)22 :1321 ،2تغییر به سوی این تالش
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اهمیت و ضرورت تحقیق
دانشمندان و صاحب نظران ،دالیل مختلفی مبنی بر ضرورت آموزش محیط زیست برای
دانشجویان مراکز آموزش عالی را مطرح کرده اند .به عنوان مثال ،باسکار )2311(1معتقد است
که دانشجویان به دو دلیل نیازمند آگاهی نسبت به مسایل و مشکالت زیستمحیطی میباشند:
اوّل ،پس از فارغالتحصیلی به عنوان معلم ،وکیل ،دانشمند ،تصمیمگیر ،محقق و غیره در جامعه
مشغول بهکار خواهند شد و بسته به ماهیّت شغل خود ،فعّالیّتهای حرفهای و تخصصی آنها
است که دانشجویان نیز بهعنوان ذینفعان در محیط زیست جهانی ،همانند بقیهی افراد در
جامعه ،از مسئولیت مستمر خود آگاه شوند و بپذیرند که رفتار و نگرش فردی آنها نسبت به
طبیعت و محیط زیست در پذیرش حفاظت زیستمحیطی و توسعهی پایدار مؤثر است .با
وجود اهمیت دیرینه آموزش محیط زیست در آموزش عالی ،در ایران بزرگترین و مهم ترین
حوزه در آموزش عالی ،دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران است .هسته اولیه و آغازین این دانشکده
در شهریور  1959خورشیدی و به دنبال نهضت جهانی زیست محیطی که از کنفرانس استکهلم نشآت
گرفته بود و با شکل گیری مرکزی به نام مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست در دانشگاه تهران
تشکیل شد .این دانشکده در بهمن  1919خورشیدی با تغییر نام مؤسسه مطالعات محیط زیست به
دانشکده محیط زیست تاسیس شد و رسمیت یافت .هم اکنون گروههای آموزشی مهندسی عمران –
محیط زیست ،برنامه ریزی و مدیریت و آموزش محیط زیست و مهندسی طراحی محیط زیست در این
دانشکده فعالیت دارند .گروههای فوق در سه گرایش کارشناسی ارشد و دو گرایش دکتری دانشجو

میپذیرند(سایت دانشکده محیط زیست تهران .)1939 ،بحرینی و مبرقعی ( )1913گزارش دادند که
تا زمان مورد بررسی ،تعداد دانشجویان رشته های مختلف محیط زیست در ایران  2133نفر
بوده که از این تعداد  22درصد در دانشگاه های دولتی و  12درصد در دانشگاه های غیر
دولتی مشغول به تحصیل بودند .به عبارت دیگر ،تعداد دانشجویان محیط زیست در هر
دویست هزار نفر جمعیت رقمی حدود هفت نفر می باشد(ص .)58 .صرف نظر از کمیت
افرادی که در آموزش عالی به صورت تخصصی به بحث های زیست محیطی می
پردازند ،آموزش محیط زیست در نهاد آموزش عالی ایران دچار چالش هایی است که برخی از
آنها عبارتند از :عدم توازن تعداد دانشجویان در حال تحصیل در رشته های محیط زیست
1 Bhaskar
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بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم دارای پیامدهای زیستمحیطی خواهد بود .ثانیاً ،حائز اهمیت
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نسبت به تعداد اعضای هیات علمی و خدمات مورد نیاز ،کمبود شدید منابع علمی و تخصصی
در زمینه محیط زیست ،موجود نبودن گرایش های تخصصی رشته محیط زیست در تحصیالت
تکمیلی ،کمبود منابع علمی و اطالعاتی محیط زیست در کتابخانه های مراکز آموزش عالی و
عدم تبادل اطالعات بین سازمان محیط زیست و مراکز دانشگاهی ،ناشناخته بودن نیازهای
آموزشی رشته های مختلف تحصیلی در بخش آموزش عالی در زمینه محیط زیست و در
نتیجه عدم امکان ارائه آموزش های متناسب و کاربردی(داوودی .)2: 1922،به نظر می رسد در
سایسگذاران قرار گرفته است ،آموزش عالی می تواند نقش پیشگامی خود را در این زمینه ایفاء
کند .در این صورت ،آموزش عالی می تواند از خود ،آغاز نماید و بحث های محیط زیست را
در یک ارتباط کلی تر ،یعنی زیر مجموعه بحث توسعه پایدار دنبال کند .در این صورت ،سوال
اساسی که مطرح م ی شود این است که مراکز آموزش عالی چه نسبتی می توانند با توسعه
پایدا ر داشته باشند و اساسا ،وقتی صحبت از آموزش عالی پایدار می شود چه ابعادی را در بر
می گیرد .در این مقاله سعی شده است مدل آموزش عالی پایدار با تاکید بر پایداری محیط
زیستی در آن به صورت سیستمی تعریف شود و موانعی که بر سر توسعه چنین مدلی وجود
دارد ،شناسایی و بیان گردد .تبیین این نوع مدل می تواند به توسعه دانش زیست محیطی برای
کلیه مراکز آموزش عالی کمک نماید.
پایداری و مدل آموزش عالی پایدار
امروزه بحث پایدارسازی به یک امر مهم در نهاد آموزش عالی جهان تبدیل شده است .آموزش
عالی پایدار در پاسخ به فراخوان دانشگاه ها برای هدایت جامعه به سوی آینده پایدار ظهور
یافت و به عنوان یک حوزه تخصصی متمایز ،اما بین رشته ای در علم پایداری و آموزش برای
توسعه پایدارمورد توجه قرار گرفت(واس و همکاران .)13 : 2312 ،در حقیقت ،مشکالت
زیست محیطی و فقر سبب شد تا آموزش عالی به عنوان یک نهاد مسئول و پایه در توسعه
پایدار ایفای نقش کند .آموزش عالی براساس کارکردهای خود ،یعنی تقویت دانش ،تربیت
رهبران آموزش دیده و ایجاد تعهد و پیشرفت اجتماعی ،می بایست به دنبال فراهم نمودن
جایگاه اخالقی ،نوآوری در امر پایداری باشد .دانشگاه ها به عنوان آزمایشگاه های یادگیری
می توانند تجربه زیسته از اجتماعات پایدار باشند .مراکز آموزشعالی ،یکی از کنشگران اصلی
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شرایط کنونی که مساله محیط زیست در سطح کشور برجسته شده و مورد توجه مردم و
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در امر آموزش محیط زیست توسعهی پایدار هستند .هدف اولیه از آموزش برنامه های زیست
محیطی در مرکز آموزش عالی ،تربیت فارغ التحصیالنی است که به جوامع و دولت ها برای
حل مشکالت فنی ،مدیریتی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی ،کیفیت محیط زیست و
عدالت اجتماعی کمک نمایند(کالرك 1و همکاران .)2311 ،در عمل نیز ،بسیاری از این نهادها
توانسته اند خود را با اهداف و اولویت های پایدارسازی در آموزش و نهادینه سازی آن
سازگار کنند(رابینسون 2و همکاران .)2-9 :2311 ،در دهه ی  1333اولین گام ها به سوی
اعالمیه هایی را مبنی بر ورود به جنبش توسعه پایدار و در برنامه قرار دادن آن صادر کردند که
از جمله این اعالمیه ها عبارتند از اعالمیه تالوریس ،)1333(9هالیفاکس،)1331(8
کیوتو ،)1339(5اسوانس ،)1339(3کوپیرنوکس ،)1338(1لین بورگ ،)2333(2بارسلونا،)2338(3
گراس ،)2335(13تورین()2333(11واس و همکاران  .)3 :2312در این اعالمیه ها به مسائل زیر
توجه شده است :تهدیدهای زیست محیطی و مصرف ناپایدار ،تعهد اخالقی آموزش عالی به
توسعه پایدار ،توجه به توسعه پایدار در برنامه آموزشی کلیه رشته ها ،ترویج علم پایدارسازی،
حرکت به سوی پایدارسازی معطوف به اقدامات محیطی ،فراهم سازی زمینه های همکاری
بین نهادهای آموزش عالی و سایر ذی نفعان ،تعهد به توسعه عمومی برای توسعه پایدار ،بهبود
همکاری های بین رشته ای ،تجربیات دانشگاهی در مورد پایدارسازی ،آموزش آموزش
دهندگان مبتنی بر اصول توسعه پایدار و قرار دادن بحث پایدارسازی در چارچوب نهادی به
عنوان نقطه طالیی برای منسجم سازی تکامل یابد(همان .)13 :در کنفرانس توسعه پایدار در
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توسعه پایدار در مراکز آموزش عالی جهان برداشته شد .بیش از هزار موسسه آموزش عالی
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ریودی ژانیرو در سال  2312تاکید شد که نهاد آموزش عالی باید خود را متعهد به موارد زیر
بداند :سیاست های پایدار در حوزه تدریس و آموزش ،تحقیق و پژوهش(بهبود روند یادگیری
از طریق تبادل دانش علمی و فنی ،ارتقا توسعه ،سازگاری ،اشاعه و انتقال دانش ،از جمله
فناوری های نو و تجدید پذیر) ،پایدارسازی زیرساختارها(کاهش ردپای اکولوژیکی در
دانشگاه ها ،پایدارسازی زنجیره عرضه و خدمات تغذیه ،پایدارسازی سیستم حمل و نقل
دانشگاه ها ،انطباق با برنامه های کارآمد برای کاهش ضایعات ،بازیافت و استفاده مجدد و در
فعال در چارچوب های بین المللی(اعالمیه کنفرانس توسعه پایدار .)2312،1از این رو ،دانشگاه
ها منبع تغییر ساختارها ،خلق عملکردهای نوین و پایدار و نهادینه سازی این عملکردها در
ساختارها به سوی پایداری می باشند .به عبارت دیگر ،طراحان نهادهای آموزشی می توانند به
گونه ای ساختارها را تغییر دهند که در مصرف انرژی ،منابع آبی و سیستم های گرمایشی و
سرمایشی بهینه سازی صورت گیرد .هم چنین ،مراکز آموزش عالی می توانند با راه اندازی
واحدهای تحقیقاتی ،آموزشی و برقراری ارتباط باشرکت ها ،صنایع و گروه های دولتی،
عملکردهای نوین و پایدار در بخش تولید ،خدمات و توزیع ارائه نمایند .در حقیقت ،دانشگاه
ها به عنوان موسسات خصوصی و عام المنفعه می توانند مسئول حل مشکالت جامعه ای
شوند(رابینسون و همکاران .)2-9 : 2311 ،در سطح آموزشی و دانشجویی نیز ،آموزش عالی
پایدار سبب می شود تا یادگیری و افزایش آگاهی درباره مسائل زیست محیطی ،تغییر شیوه
زندگی در جهت پایدارسازی و انگیزه بخشی به افراد برای عملگرایی در جهت حل چالش
های زیست محیطی ،دانشجویان را در به کارگیری و نهادینه سازی مفهوم پایداری در شیوه
زندگی خود و اطرافیان توانمند سازد(جونز .)83-82 :2331،در بررسی حاضر برای پرداختن به
مساله پایداری در آموزش عالی و ابعاد مختلف آن از رویکرد سیستمی استفاده شده است .در
این جا ،آموزش عالی پایدار در یک مدل سیستمی مورد توجه قرار گرفته است .تدوین یک
آینده انسانی پایدار مستلزم تغییر از یک رویکرد مسلط سنتی به سوی دیدگاه سیستمی با تاکید
بر مشارکت و همکاری است .مطابق این رویکرد ،کل سیستم را باید در سطح کالن در نظر
گرفت .ایجاد تغییرات سطح خرد(فردی) مستلزم ایجاد تغییرات عمیق و بنیادی در کل سیستم
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نهایت ترویج سبک زندگی پایدار) و حمایت از سیاست های پایداری محیط زیستی ،حضور
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می باشد .در این رویکرد ،بر کلیت سیستم تاکید می شود و این اعتقاد وجود دارد که آموزش
عالی ترکیبی از خرده سیستم های به هم وابسته است که این خرده سیستم ها و ارتباطات شان
باید برای رسیدن به آموزش عالی پایدار با هم مورد توجه قرار گیرد .برخی از محققان مانند
لینگ وو و همکاران( )2312در مالزی بر اهمیت یک چهارچوب ارزیابی میزان موفقیت برنامه
های درسی توسعه پایدار در دانشگاه ها تاکید داشتند .آنها معتقدند می بایست ویژگی های
نوین برنامه درسی پایداری در آموزش از جمله پیچیدگی دانش ،رشته های تحصیلی بین رشته
نظریه و تحقیق تقویت گردد .در کنار تاکید بر آموزش پایداری  ،یونسکو در کنفرانس جهانی
علم در بوداپست در سال  1333جهت گیری خاصی نسبت به پژوهش پایدار داشته است .در
این کنفرانس آمده است "علوم می بایست در خدمت بشریت باشند و به درك عمیق تر رابطه
جامعه و طبیعت  ،کیفیت بهتر زندگی و توسعه محیط سالم و پایدار برای نسلهای فعلی و
آینده کمک نمایند" (ص .)11 .واس و همکارانش ( )2319با تاکید بر این بیانیه ،اظهار داشتند
که توسعه پایدار مستلزم رابطه پویا و نزدیک بین نظام های زیست شناختی ،شیمی ،اقتصادی،
زمین شناختی ،فیزیک ،سیاسی و اجتماعی و ارائه تبیین های پویا و میان سیستمی است .این
ارتباط اجتماعی در جهت تعهد به کنترل قدرت اقدامات مهم علمی برای کشف دانش جدید؛
توسعه دانش مردم و سیاست گذاران و کمک به جامعه برای داشتن یک جهان پایدار عمل می
کند .عالوه بر تاکید بر آموزش و پژوهش پایدار ،محققان دیگر نیز بر پایداری پردیس تاکید
داشتند .مولر کریست 1و همکارانش(  )2311در آلمان معتقدند پردیس سبز یا نوسازی پایدار
زیرساختارهای دانشگاه سه کارکرد مهم دارد :الف) کاهش هزینه های اقتصادی دانشگاه ها،
ب) بهبود و اصالح عملکرد مدیریت محیط زیستی دانشگاه و در نهایت ،ج) برنامه درسی
پایدار پنهان که به طور غیر مستقیم  ،دانشگاهیان به خصوص دانشجویان را به داشتن سبک
زندگی پایدار ترغیب می نماید .در نهایت ،محققانی دیگر نیز بر اهمیت خدمات پایدار تاکید
داشتند .همواره بر رابطه بین دانشگاه و صنعت (تنها در رشته های خاص) و در این اواخر
بحث کارآفرینی تاکید زیادی شده است .علی بیگی و قمبرعلی( )1923معتقدند آموزش عالی
به دلیل ارتباطی که با علم روز دارد باید نهادهای دولتی ،صنایع ،سازمان های غیردولتی و در
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ای ،جهت گیری مبتنی بر مفهوم سازی و آینده نگری و هم چنین ایجاد توازن و سازگاری بین
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کل ،جامعه را از تغییرات و پیشرفت های روز آگاه نماید .این امر با ارائه خدمات مشاوره ای و
کمک های فنی صورت می گیرد .بنابراین ،با در نظر گرفتن نظر محققان پیشین و در یک
جمعبندی کلی می توان این مفهوم سازی را در قالب نمودار زیر نشان داد .بدین ترتیب ،مطابق
مدل سیستمی الزم است تا حرکت به سوی پایداری در ارکان آموزش عالی صورت پذیرد .این
ارکان عبارتند از الف)آموزش ،ب)پژوهش ،ج)زیرساخت ها و د) خدمات سبز اتفاق افتد .در
این بخش ،نحوه پایداری در هر یک از موارد مذکور ،مورد بحث قرار می گیرد.

دانشگاه
خدمات

آموزش

عمومی

زیرساختارها

نمودار  :1مدل آموزش عالی پایدار
منبع :واس و همکاران12 :2312 ،

الف)آموزش پایداری
همانطور که قبالً مطرح شد ،اولین جنبه از بحث پایداری در مراکز آموزش عالی ،آموزش
پایداری است .در رابطه با حفظ محیط زیست و اکوسیستمها به عنوان یکی از ارکان جامعه
پایدار ،متحول ساختن ارزش ها و جهان بینی های کانونی تاثیرگذار بر افراد و سازمان ها الزم
است .برای برآورده ساختن این نیاز ،محققان پایداری زمینه جدید از پژوهش جهت حمایت
از گذار به یک جامعه پایدار با تاکید بر یک شیوه ترکیبی توصیفی – تحلیلی و پژوهش
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محیط جامعه

پژوهش
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متحوالنه را باید توسعه دهند(دیوواردیر .)9128 : 2319،1مساله اساسی این است که مراکز
آموزش عالی چه نوع آموزش هایی را ارایه دهند که به پایداری کمک نماید .یا به عبارت
دیگر ،چه نوع آموزش هایی در مراکز آموزش عالی ،در زمره آموزش پایدار قرار می گیرد .در
آغاز قرن بیست و یکم ،سازمان علمی ،فرهنگی و آموزشی سازمان ملل(یونسکو) دوره ی ده
ساله ای ( )2318-2335را با عنوان دهه ی آموزش برای توسعه پایدارنام گذاری
نمود(یونسکو .)18 :2333،به اعتقاد پروفسور عبدالسالم ،)2333( 2در این فرایند ده ساله ،هر
توسعه پایدار را داراست .آموزش توسعه پایدار باید اهمیت مسائلی مانند منابع طبیعی ،آب،
انر ژی ،کشاورزی و تنوع زیستی و غیره را برجسته نماید و به افراد بیاموزد که چرخه زیستی
ما به اکوسیستم وابسته است .این فرایند آموزشی می بایست به جامعه جهانی کمک کند تا
خود را با رفتارهای جدید ،مخصوصاً در حفاظت و استفاده از منابع طبیعی که برای توسعه و
بقای انسان مهم هستند ،وفق دهد(ص )988 .و زمینه الزم برای شکل گیری جامعه پایدار را
فراهم نماید که در آن سبک زندگی ،الهامات و ارزش های افراد با محیط زیست طبیعی
هماهنگ است(ماریولی .) 21 :2332 ،9اسوانستروم 8و همکارانش( )2332معتقدند یادگیری
پایدار مبتنی است بر درك مسئولیت اخالقی نسبت به نسل های فعلی و آتی ،شناخت مسائل
معاصر ،توجه به پایان پذیری و میزان ظرفیت اکوسیستم ها برای تامین نیازهای بشر ،پرورش
مسئولیت اجتماعی به عنوان یک شهروند در برابر جامعه و محیط زیست ،مهم دانستن تاثیر
فعالیت های انسانی بر محیط زیست با توجه به تخصیص منابع پایدار و ناپایدار و در نهایت،
شناخت روندهای جهانی که بر کیفیت زندگی نسل های فعلی و آتی تاثیر دارد(ص.)988.
وایز 5و همکاران( )2312نیز بیان داشته اند که آموزش پایدار باید بتواند امکان تمایز قائل شدن
بین موارد زیر را فراهم کند :تمایز میان فرایند متحوالنه و بازتابنده به منظور منسجم سازی
ارزش ها و تصورات مربوط به پایداری نه تنها در نظام آموزش ،بلکه هم چنین در زندگی
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روزانه و حرفه ای افراد جامعه ،توانمندسازی منابع انسانی با دانش و مهارت های نوین که
قادر هستند به حل مسائل مشترك مانند تغییر آب و هوا ،گرمایش جهانی که در حال حاضر
حیات جمعی انسان ها را در سطح جهانی تهدید می کند یاری کنند؛ درونی سازی ارزش های
عدالت اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی و احترام به همه ی آنچه برای ادامه حیات الزم و
ضروری است(مانند طبیعت) و در نهایت این که ،آموزش پایدار باید کیفیت آموزش پایه را
بهبود بخشد و برنامه های آموزشی را به روز نماید و به افزایش آگاهی نسبت به مسائل جهانی
بدین ترتیب ،مالحظه میشود ایجاد و گسترش دانش و آگاهی زیست محیطی ،یکی از
راهکارهای مطلوب برای فائق آمدن بر چالشهای زیست محیطی و دستیابی به توسعه پایدار
زیست محیطی محسوب می شود .در واقع ،در اینجا هدف این است که از طریق تربیت و
آموزش نیروی انسانی و با ایجاد نگرش زیست محیطی مطلوب ،گام مناسب جهت تحقق
اهداف توسعه پایدار برداشته شود(اشمیت .)1 : 2331،1به این منظور ،الزم است تا دانشجویان
به عنوان سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان آتی از صالحیت های الزم برای سازگار ساختن
خود با چالش های پایداری پیچیده در محیط زیست برخوردار شوند .در این راستا ،اوالً،
دانشجویان باید پایداری محیط زیستی را بشناسند(دانش)؛ دوم این که ،دانشجویان باید از
مهارت های الزم برای انجام کنشهای پایدار برخوردارشوند(مهارت ها) و سوم این که،
دانشجویان باید ویژگی های شخصی و عاطفی الزم برای عملکردهای پایدار در برابر محیط
زیست را داشته باشند(ارزشها /نگرشها)(رایکرمن .)123: 2312،2پالمر( )1933نیز معتقد
است در عصر توسعه پایدار و در عصر مخاطرات جهانی ،آموزش محیط زیست باید
سازماندهی شود به گونه ای که این آموزش درباره ی  ،از طریق و برای محیط زیست باشد.
کسب آگاهی و شناخت درباره ی محیط زیست نه تنها فراگیران را قادر می سازد تا اطالعاتی
درباره ی مفاهیم مربوطه و واقعیت ها و ارقام به دست آورند ،بلکه هچنین برای آنها این امکان
را فراهم می کند که با شناختی آگاهانه به ارزیابی انتقادی مسائل و موقعیت ها بپردازند.
کارکردن از طریق محیط زیستیا در محیط زیست ،با فراهم کردن تجربیات دست اول و نیز
پاالیش مهارت هایی مانند مهارت های مورد نیاز برای پژوهش ،برقراری ارتباط ،مذاکره و حل
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مسائل ،به حصول بخش اعظم دانش ،آگاهی و شناخت منجر می شود .عالوه بر این ،آموزش
برای محیط زیست با شکوفایی اخالقیات محیط زیستی ،گرایش ها ،ارزش ها اعم از عناصر و
ایده های مربوط به درك انسان و نیز رفتار مورد نیاز برای ایجاد الگوهای زندگی پایدار و بهره
برداری توام با مراقبت این سیاره و منابع آن سروکار دارد(پالمر .)21-213 .:1933،به نظر می
رسد اکنون می توانیم ویژگی های علم پایداری را برشماریم :چند ،بین و فرارشته ای بودن؛
تولید همزمان دانش و خلق مشارکت(بین رشته ای بودن)؛ اصولی بودن؛ انسجام نظامند؛
دانش اجتماعی مرتبط و نیرومند؛ توجه به نوآوری و تحول نظام(واس و همکاران.)13 :2312،
ب)پژوهش پایداری
دومین عنصر اساسی در بحث آموزش عالی پایدار ،مساله پژوهش می باشد .پژوهش ،مولد
دانش نوین بوده و اساس توسعه پایدار در آموزش عالی است(تام .)13 : 2312،پژوهش پایدار،
پژوهشی است مبتنی بر راه و مساله یاب و به همان اندازه نیز متعهد به ارتباط اجتماعی و
دیدگاه های علمی است .تغییر آب و هوا ،فقر ،استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و مسایلی از
این قبیل همگی مسائل مهم در بحث توسعه پایدار هستند که دارای ویژگی های خاص خود
می باشند  .تغییر آب و هوا نمونه ای از یک مساله در زمینه پایداری است :علل و تاثیرات
اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی آن ارتباط تنگاتنگی با هم دارند(تعامل بخش های مختلف
جامعه)؛ تغییر آب و هوا پدیده ی جهانی با علل و تاثیرات منطقه ای و محلی معین
است(طیف های فضایی به هم مرتبط)؛ پیامدهای آن نیز بر نسلهای آتی تاثیر میگذارد
(پدیدهای بین نسلی)؛ تاثیرات آن طیف وسیعی از اجتماع بشری را متضرر میکند (پدیدهای
جهانی) و در نتیجه ،یافتن راه حل برای آن الزم و فوری است(مخاطرهای برگشت ناپذیر)
(بروندیرس 1و ویکی .)9 : 2313 ،2دانشجویانی که با پژوهش پایداری آموزش میبینند باید
بتوانند این مسائل پیچیده را درك کنند و راه حلهایی را برای آن تعریف کنند .از آن جایی که
دانشجویان باید یاد بگیرند که چگونه این مسائل بر مردم فشار وارد می کند ،چه دالیلی برای
آن مسائل وجود دارد و در کدام نقاط و ابعاد باید مداخالت را انجام داد ،آموزش و پژوهش
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پایداری باید در دنیای واقعی و در جهان خارج از کالس انجام شود(یونسکو .)2339،تا دهه
های قبل ،عملکرد تحقیقاتی معمول در نظام آموزش عالی نتوانسته بود شرایط الزم برای
توسعه پایدار را فراهم سازد .از آن جایی که اصول سازمان یافته توسعه پایدار(مانند ماهیت
معمول و منسجم محیط و توسعه) مستلزم امکانات علمی مشخص می باشد ،بنابراین،
رویکردهایی جدیدی در فضای پژوهش الزم است .شیوه های پژوهشی فعلی مبتنی بر
رویکردهای ایستا و تقلیل گرایانه است .در حالی که توسعه پایدار مستلزم رویکردهای پویا
اقتصاد ،فیزیک ،سیاسی و اجتماعی و انجام پژوهش بر روی شتاب دهنده های دینامیک و بین
سیستمی تاکید شود .طی یک دهه ی گذشته ،بسیاری از موسسات آموزش عالی دنیا ،آموزش
پژوهش پایدار را نیز به عنوان یک واحد درسی تکمیلی به برنامه درسی رشتهها (مانند جغرافیا
و علوم محیطی) اضافه کردند و برنامه های درسی پایداری را تعریف کردند(مانند دانشگاه
توکیو ،1دانشگاه لیون ،2دانشگاه ماساچوست ،9پژوهشکده پایداری دانشگاه آریزونا 8و .)...
عالوه براین ،برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز فعالیت های پژوهش پایداری
را در دانشگاه تعیین کردند(مانند دانشگاه بریتیش کلمبیا ،5دانشگاه میشیگان( 1)3واس و
همکاران.)21: 2312،کالرك 2و دیکنز )2339(3معتقدند پژوهش پایدار مستلزم شرایطی است
که در آن رشته های متنوع و مختلفی ایجاد می شود و رویکردهای علمی مختلفی اغلب از
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است .در عصر کنونی ضروری است تا بر ارتباط میان نظام های زیست شناختی ،شیمی،
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طریق همکاری های چند رشته ای ،بین رشته ای و فرارشته ای به عنوان روش یادگیری
اجتماعی تعریف می شود .در این جا ،یادگیری اجتماعی پاسخی خالق و پیش رونده به چالش
های نوین ،غیر منتظره ،مبهم و متضاد است(وایدرمرچ .) 1332،1ایده ی یادگیری اجتماعی
فرصتی است برای افزایش ظرفیت های بازتابندگی و نو بازتابی محققان و خلق شرایط
مشارکت آزاد تا بتواند حداکثر ظرفیت های ذینفعان را در یک جا با هم جمع نماید .علم
پایداری اصطالح نوینی است که معتقد است پژوهش باید در یک بستر راه حل محور ،ارتباط
توسعه پایدار تعریف شود(هیوج2312 ، 2؛ به نقل از واس و همکاران.)13 :2312،
ج)زیرساخت های پایداری
مطابق مدل نظری و رویکرد سیستمی که قبال مطرح شد ،مراکز آموزش می بایست زیرساخت
های مناسب با پایداری را ایجاد و تقویت نمایند .اهمیت زیر ساخت ها در حدی است که
برخی از صاحب نظران آن را در اولویت اول دانشگاه ها برای دستیابی به توسعه پایدار معرفی
می کنند .به عنوان مثال ،مولر کریست و همکاران( )2319در این زمینه می گویند اولین گام
برای نشان دادن پایبندی دانشگاه ها به بحث پایداری« سبز شدن پردیس »9است و بسیاری از
دانشگاه های دنیا در قالب مدیریت پردیس ،گام هایی را برای ارتقا عملکرد محیط زیستی خود
برداشته اند(ص .)9 .ادیبنت 8و همکاران()2311برخی از این دانشگاه ها رابه این شرح نام می
برند :دانشگاه گلکسوسنجرس 5در انگلستان ،دانشگاه فناوری چالمرز 3در سوئیس ،دانشگاه
آمستردام 1در هلند ،دانشگاه تربیت معلم زوریخ ،2دانشگاه گرس 3در استونی ،دانشگاه مهندسی
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یو پی سی بارسلونا 1در اسپانیا  ،دانشگاه سانیس 2در مالزی .به دو دلیل الزم است تا فضای
دانشگاه و پردیس ،خود را با معیارهای محیط زیستی انطباق دهد .اول این که«سبز شدن»
پردیس ،عملکردهای محیط زیستی ،نهادی و اجتماعی –اقتصادی دانشگاه را بهبود می بخشد.
دوم این که دانشگاه با حرکت به سوی توسعه پایدار می تواند رفتارهای حمایت کننده از اصل
پایداری را مدل سازی کند و به طور غیر رسمی و به صورت داوطلبانه فضای الزم برای
یادگیری درباره پایدارسازی جامعه دانشگاهی را فراهم نماید(واس و همکاران.)21 : 2312،
را باید در اولین روز ورود دانشجویان به دانشگاه ها و زمان ثبت نام دانشجویان جدید الورود
نشان دهند .معموال برنامه های ثبت نام دانشجویان جدید الورود در قالب گرفتن واحدهای
درسی ،آشنایی با خدمات دانشجویی ،کتابخانه ،سلف سرویس و آشنایی با فرهنگ دانشگاهی
قرار می گیرد .به نظر استوارت(همان) راه های بی شماری برای بیان اهمیت توسعه پایدار و
حفظ محیط زیست و متعهد سازی دانشجویان جدید به رفتارهای پایدار وجود دارد که برخی
از آنها عبارتند از:
اول ،نشان دادن پسماندهای غذایی تولید شده از وعده های غذایی دانشجویان برای تولید
کود؛ همکاری با شرکت های تامین کننده مواد غذایی سلف سرویس برای جایگزینی ظروف
غیر قابل بازیافت؛ استفاده از سطل های مناسب با برچسب مشخص با توجه به نوع مواد
دورریختنی(قابل استفاده برای تولید کود ،قابل بازیافت و غیر قابل بازیافت) در سلف سرویس
با این هدف که دانشجویان مراحل جداسازی مواد غیر قابل مصرف و پسماندهای غذایی را در
طول تحصیل چهار ساله در دانشگاه و موسسات آموزش عالی بیاموزند.
دوم این که ،به منظور صرفه جویی در مصرف کاغذ ،مراحل اداری و آموزش به صورت
آنالین انجام شود و هر دانشجویی ،دارای پوشه الکترونیکی برای نگهداری اسناد ،مدارك
آموزشی و اداری خود باشد .این منابع اینترنتی می تواند زمان آماده سازی مراحل ثبت نام برای
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در این زمینه ،استووارت )2313(9معتقد است دانشگاه ها و دانشکده ها تعهد به پایداری خود
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هر ترم را کاهش دهد و به روز رسانی اطالعات را آسان تر کند و مانع از بروز مفقود شدن
مدارك و کاهش هزینه های مالی دانشجو شود.
سوم این که ،استفاده از یادآورهای سرگرم کننده و دوستانه که حالت تشویقی دارند .این
یادآورها را می توان در قالب سه صحنه سرگرم کننده دنباله دار برای تشویق دانشجویان به
خاموش نمودن المپ ها و سیستم های الکترونیکی در کالس ها بعد از اتمام کالسها ،بازیافت
کاغذ ها و جزوات غیر قابل استفاده در باسک های نگهداری آن ،و ناهار خوردن در سالن های
از تحقیق که در دانشگاه مریلند آمریکا انجام شد می پردازد و می گوید مطابق نتیجه تحقیق
مذکور مشخص شد که این یادآورها در روی آوردن دانشجویان جدید الورد به رفتارهای
پایدار در دانشگاه تاثیر مثبت داشته است(استوارت .)8 :2313 ،پردیس سبز یا پردیس پایدار
عمدتاً به نحوه مدیریت محیط زیستی نهادهای آموزش عالی می پردازد(ویاس 1و همکاران،
 )2313تا تاثیرات زیست محیطی فعالیت های مختلف آن کاهش پیدا کند .مع الوصف ،گرایش
نوین در رعایت معیارهای محیط زیست در اقدامات اجرایی دانشگاه ها چیزی فراتر از فقط
انجام دادن بازیافت و مصرف بهینه انرژی است و اهداف اجتماعی و اقتصادی و مشارکت ذی
نفعان در آن را می طلبد(کولی 2و رایت.) 2335،9
د .خدمات پایداری
آخرین جنبه پایداری در مراکز آموزش عالی که در رویکرد سیستمی مطرح شده است،
خدمات مرتبط با پایداری است .در این جا ،سوال اساسی این است که چه نوع خدماتی در
مراکز آموزش عالی می تواند پایدار باشد .دانشگاه پایدار سازمانی است که در سطح منطقه ای،
جهانی در اجرای وظایف اصلی آموزش ،پژوهش و خدمات رسانی به دنبال ترویج و مشارکت
در کاهش اثرات منفی زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی ناشی از استفاده از منابع
است و رهبری جامعه را برای انتقال به سبک های پایدار زندگی برعهده دارد(آراسته و امیری،
 .)92 : 1931دانشگاهی که در آن پایداری تلفیق شده است از نظر خدمات ،به جوامع محلی،

1Waas
2Cole
3Wright
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ملی و بین المللی در تضمین آینده ای سالم از نظر محیط زیستی ،اجتماعی و اقتصادی کمک
می کنند .ارائه این خدمات به گونه ای است که عملیات روزمره یک دانشگاه پایدار بر جوامع
انسانی یا اکوسیستم ها تاثیر منفی ندارد و الگویی برای موسسات دیگر است(علی بیگی،
 .)239 :1929پس جامعه باید در فرایند خدمات پایدار حضور داشته باشد .آموزش عالی به
دلیل ارتباطی که با علم روز دارد باید نهادهای دولتی ،صنایع ،سازمان های غیردولتی و در کل،
جامعه را از تغییرات و پیشرفت های روز آگاه نماید .این امر با ارائه خدمات مشاوره ای و
تواند به جامعه ارائه نماید در چهار بخش صنعت سبز ،کشاورزی پایدار ،توسعه انرژی های
پاك و رونق تشکل های مدنی سبز خالصه می شود.
)1دانشگاه و صنعت سبز :گرایش های کنونی رشد جمعیت ،مصرف مواد و انرژی و تخریب
محیط زیست سیر نامتناهی دارد (لریدن و دی مارسیلی .)95 : 1931 ،بنابراین ،دانشگاه ها با
استفاده از دانش موجود ،همکاری های بین رشته ای و همکاری سودمند با دولت ها ،سازمان-
ها و بخش خصوصی ،می توانند عرصههای جدید تولید و مصرف پایدار را معرفی کند .به
حداقل رساندن مقادیر مواد زاید که به هر شکل باقی می ماند ،افزایش بازیابی مواد زاید در
چرخه های تولید و مصرف(مصرف پایدار) و در نتیجه ،صرفه جویی در مصرف انرژی در
صنایع بزرگ کشور که مبتنی بر مواد هستند نظیر صنایع آهن و فوالد ،صنایع مواد غیر آهنی،
صنایع معدنی ،صنایع خودرو-ماشین سازی و  ...الزم است تا با برنامه ریزی ارتباط صنعت با
آموزش عالی حفظ شود(مجیدی و همکاران .)1-3 : 1929،هدف مسیر توسعه پیشرفته مواد
صنعتی ،تولید مواد صنعتی شده نظیر کامپوزیتها ،مواد نانو ،مواد الکترونیک ،مواد هوشمند و
ابرمواد است .طبیعی است محصوالتی که از این مواد تولید می شود دارای ارزش اقتصادی به
مراتب باالتری از مواد سنتی هستند و در بازارهای رقابتی از قابلیت های باالتری برخوردار
هستند(مجیدی و همکاران .)3-2 : 1929،پایدار سازی بخش خدمات ،مورد توجه برخی دیگر
از محققان داخلی نیز قرار گرفته است .به عنوان مثال ،رهبر در این زمینه می نویسد"...در واقع،
دانشجویان و اساتید دانشگاه ها که از ویژگیهای خالقیت و نواوری برخوردار هستند و با راه
حل ها ی دانشگاهی آشنایی دارند می توانند به پایداری صنایع از جمله صنایع خودروسازی
که یکی از عوامل اصلی آلودگی محیط زیست نیز محسوب میشود کمک نماید .ارتباط بین
دانشگاه و پارك های علم و فناوری ،علمی کردن پروژه ها و فعالیت های مهندسی در این میان
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نقش مهمی دارد .این کار باید به گونهای انجام شود که رسالههای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
ها به سطح رفع مشکل اپراتوری و یا یک مطالعه موردی تنزل نیابد .امروزه ،کشورهای پیشرفته
سابق وارد مرحله اقتصاد دانش شده اند و در حال تحکیم پایه های خود به عنوان اقتصاد مبتنی
بر دانش هستند .بنابراین ،مراکز تحقیقاتی یکی از جذابترین منابع خارجی فناوری برای صنعت
می باشند که در کشورهای در حال توسعه ارتباط قوی بین دانشگاه و صنعت به منظور تسهیل
تبادل فناوری وجود ندارد("...رهبر.) 12-15 : 1923،
واحدهای بزرگ تولید ،مکانیزاسیون در حدباال ،تولید تک محصولی و استفاده بیش از حد
کودهای شیمیایی ،علف کشها ،آفت کشهای شیمیایی و هم چنین تولید فشرده محصوالت
دامی استوار است .هم چنین ،کشاورزی متعارف در قالب نظام های دهقانی و بهرهبرداریهای
خانواری است که در مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی به طور نسبی گاهی مازاد
مصرف نیز دارند(کرمی و حیاتی .)2: 1911،عصر مخاطرات زیست محیطی از جمله تغییر آب
هوا که یکی از پیامدهای غیر برگشت آن ،از بین رفتن امنیت غذایی است الزم است ارتباط
بخش کشاورزی با دانشگاه ها به حداکثر برسد و با دریافت خدمات مشاوره ای و پژوهشی
محققان دانشگاهی مشکالت این بخش برطرف شود .تغییر آب و هوا به دلیل گرم شدن زمین
و تغییر شرایط آب وهوایی تولید محصوالت کشاورزی را ریسک پذیر می سازد و الزم است
تا پیش از جدی شدن این مساله برنامه های مطالعاتی و کاربردی ارائه شود .یکی از مشکالت
اساسی این بخش وجود  33درصد بخش کشاورزی غیر دولتی است که صاحبان آن اوالً ،بنیه
مالی نیرومند ندارند و ثانیاً ،اراضی آنها قطعه قطعه و در ابعاد کوچک می باشد .این مساله
انتقال نتایج تحقیقات و دانش به این بخش را با مانع مواجهه می سازد .در واقع ،مهم ترین
مشکل اصلی بخش کشاورزی ارائه نتایج تحقیقات در جهت تولید محصول و استفاده بهینه از
نهاده ها ی کشاوزی در تولید محصول سالم می باشد که با تسهیل مسیر محققان ،اساتید،
دانشجویان ،مدیران اجرایی و کشاورزان می توانند دستاوردهای خود را به بخش اجرا منتقل
نمایند(قنبری و برقی .)221 :1921 ،در این زمینه ،کرمی و حیاتی( )1911معتقدند که از جمله
مهم ترین خدماتی که مراکز آموزش عالی می توانند به بخش کشاورزی ارائه دهند ،عبارت
است از :همسان نمودن فعالیتهای کشاورزی با فرایندهای اکولوژیک ،عدم به کارگیری بی
رویه نهاده ها و مواد شیمیایی ،افزایش تولید محصوالت کشورزی با بهره گیری از ظرفیت های
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بیولوژیک و ژنتیکی گونه های مختلف ،تقویت و بهبود چرخه های بیولوژیک در طبیعت،
تقویت و افزایش دراز مدت حاصلخیری اراضی ،حفاظت از تنوعات زیستی موجود ،توجه و
تاکید بر جنبه های اجتماعی در روند تولید ،شناسایی گونه های مقاوم در برابر خشکسالی و
کمبود آب ،برخوردار نمودن دام ها از شرایط مطلوب زیستی در واحدهای دامپروری ،کنترل
بیولوژیک آفات ،بیماری ها و کاهش و یا حذف کلی کودهای شیمیایی ،مواد حاصل خیز کننده
صنعتی ،سموم گیاهی و هورمون های گیاهی و دامی ،شناسایی و ارائه ارقام گیاهی و دامی
بخشیدن به دانش بومی (ص.)9 .
 )9توسعه انرژی های پاك :انرژی های پاك یا تجدید پذیر ظرفیت کافی برای تولید منابع انرژی مورد
نیاز انسان برخوردار بوده و ماهیتی ایمن و صلح آمیز برای تولید انرژی دارند .استفاده از انرژی های نو
مزایای متعددی مانند افزایش امنیت عرضه انرژی ،کاهش وابستگی به منابع انرژی خارجی ،بهبود
کیفیت زندگی و رفاه شهروندان ،کاهش گرمایش جهانی ،ایجاد اشتغال ،افزایش عدالت اجتماعی و
حفاظت از محیط زیست می باشد(رازقی و همکاران .)9-2 : 1931،براساس گزارش سازمان حفاظت
ا ز محیط زیست اروپا یکی از مهم ترین موانع توسعه انرژی های نو کمبود اطالعات ،ضعف آموزش
برای مصرف کنندگان و نبود زیرساخت های ضروری به ویژه فناوری های مرتبط می باشد(سیلوا

1

 .) 2332،فناوری انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان یک تکنولوژی نو در دنیا محسوب میشود ،لذا انتقال
این دانش و فناوری از کشورهای صاحب نام این تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ضروری
است .این انتقال تکنولوژی میتواند بهوسیله برنامههای آموزشی دانشگاهی ،دورههای کوتاه مدت
بهواسطه همکاریهای فیمابین یا مشاوران خارجی درگیر در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به انجام
برسد .متمرکز شدن بر دورههای تحصیلی جدید و میان رشتهای ،یکی از چالشهای دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی است .دورههای جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری الزم است طراحی شده تا نیروی
انسانی ماهر و متخصص را برای طراحی ،ساخت و اجرای سیستمهای تجدیدپذیر هدایت کنند .این
رشتهها و دورههای تحصیلی باید شامل فناوری ،تجارت و سیاستگذاری در زمینه انرژیهای نو باشند.
تقویت تحقیقات انرژیهای نو و حمایت از طرحهای تحقیقاتی و پایاننامههای دانشجویی در
بومیسازی تکنولوژی انرژیهای نو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است(بویل .)1923 ،بنابراین به
نظر می رسد اولین گام حمایت از تاسیس مراکز تحقیقاتی و در اختیار نهادن بودجه الزم برای ساخت
و تولید تجهیزان مربوط به انرژی های نو و تربیت محققان و متخصصان در این حوزه باشد.
1Silva
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 )8رونق تشکل های مدنی سبز :دانشگاه ها ،اساتید و دانشجویان از جمله تاثیرگذارترین نیروهای
اجتماعی در فرایند شکل گیری نهادهای جامعه مدنی ،تحزب و تشکل های زیست محیطی محسوب
می شوند و از سوابق علمی  -تجربی و نیز از آگاهی های الزم برای گسترش عناصر جامعه مدنی
مدافع محیط زیست در روند توسعه پایدار به خوبی برخوردار هستند .این نیروها در مراحل بعدی ،بدنه
اصلی نهادها و سازمان ها را تشکیل می دهند .حتی اگر این نیروها وارد فعالیت های اجرایی نشوند هم
چنان به عنوان یک گروه مرجع برای مردم عادی تلقی می شوند و در آگاه سازی افراد و ارائه تحلیل از
وجود چنین تشکل هایی در جامعه سبب می شود محیط طبیعی به یک موضوع سیاسی تبدیل شود و
دیگر احزاب مجبور می شوند با دستور کار سبز کنار بیایند و سیاست های زیست محیطی خودشان را
در حد توصیه مطرح کنند .به طور خالصه ،هدف سیاست های سبز ،دخالت دادن شرایط محیط زیست
طبیعی به کل حوزه های تصمیم گیری سیاسی است تا از قبل آن ،جوامعی ایجاد شود که در دراز مدت
پایدار باشد(ساتن.)123 :1932،

بحث و نتیجه گیری
جهان امروز شاهد تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گسترده ای است که منجر به خلق
نیازهای تازهای میشود و از سوی دیگر ،رشد و توسعه گستره علم و فناوری که برای آسانتر
برآوردکردن نیازها است منجر به خلق نیازهای دیگری نیز میشود و در کنار آن ارزشهایی
مثل محیط زیست ،حقوق مردم ،حقوق نسل آینده نیز که نیاز به پاسخگویی دارد ،بسیار
جدیتر شده ا ست و نسل آینده و فارغ التحصیالن جدید باید به طور جدیتری پاسخگوی
اجتماعی در مقابل جامعه باشند(ایرانمنش و کامرانی .)95 :1929 ،وجود مخاطرات جهانی
مانند تغییر آب و هوا ،گرم شدن زمین و نازك شدن الیه اوزن حاکی از آن است که داشتن
آگاهی و شناخت علمی از آنها و پیامدهایشان الزامی و ضروری است(پازوکی نژاد.)1932،
توجه به اینکه پیامدهای تغییرات اقلیمی(مانند تخریب الیه اوزن و تغییر اقلیم) ،نوعی تهدید
برای زندگی فعلی و نیز زندگی نسلهای آتی محسوب می شود در مباحث علمی به عنوان
تهدید زندگی روزمره معرفی میشوند ،بنابراین ،برای مقابله با این پدیده زیست محیطی نیاز به
فهم و شناخت علمی بیش از پیش احساس می شود(ساتن.)125 :1932 ،
در این مقاله به این مساله اشاره شد که دانشجویان را نباید تنها مصرف کننده دانش تلقی
نمود ،بلکه برنامه های آموزشی در دانشگاه ها باید به گونه ای تعریف شود که دانشجویان به
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عنوان خالقان دانش و عامالن تغییر نگریسته شوند(لینگ وو .)93: 2312،1لوزانو راس)2339(2
در این زمینه معتقدند دانشجویان به عنوان عوامل تغییر برای کمک به ساخت یک جامعه بهتر
باید به صالحیت هایی مجهز شوند .این صالحیت ها در چهار مقوله مساله محور ،دانش
مفهومی ،دانش روش شناختی و توانایی برقراری ارتباط میان دانش و عمل و مهارت های بین
شخصی و جمعی طبقه بندی می شوند(ص.)5 .این امر تاکید بر آن دارد که پژوهش در هر
رشته باید کیفیت عالی داشته باشد .اساتید نیز باید دیدگاه های بین رشته ای و فرارشته ای را
از مخاطرات محیط زیستی فراتر از مباحث محلی هستند ،مانند تغییر آب و هوا و آلودگی .به
این منظور ،این ذهنیت برای آنها باید ایجاد شود که دانش نه فقط از حوزه رشته ای که در
تحقیقات بنیادی تا بسترهای جامعه ای کاربردی تولید می شود بلکه دانشی که درصدد برطرف
سازی چالش های جامعه ای است نیز باید در خود بستر جامعه توسعه یابد(لینگ وو2312،
 .)93:عالوه بر شکوفاسازی دانش رشته ای ،صالحیت پروری ،رویکرد مساله محور ،ساخت
های معتبر و فعال جمعی و مشترك دانش از عناصر کلیدی پژوهش دانشگاهی هستند .از سوی
دیگر ،تحقیقات فرارشته ای و بین رشته ای بر تولید دانش رشته ای جدید منطبق با نظام های
توافقی کنترل کیفیت و تصمیم شکل گیری روش های نوین تولید دانش بستر محور تاکید
دارد(واس و همکاران.)11 : 2312،
کامال آشکار است که آموزش عالی در عصر مسائل زیست محیطی انسان-ساخت و نیز دورهی
بحران های اقتصادی و اجتماعی جهانی که رفاه و سالمت نسل های فعلی و آتی را تهدید می
نمایند ،میبایست مسئولیت اخالقی و حرفه ای برای متحولسازی خود به عنوان رهبر تغییرات
جامعه ای برای مقابله با خطرات را بر عهده داشته باشد .آموزش عالی همواره پیشگام تغییرات
جامعه ای بوده و روندهای سنتی آموزش ،پژوهش و خدمات عمومی را مترقی می سازد.
بنابراین ،مالحظه نهاد آموزش عالی به عنوان بستر توسعه پایدار امری منطقی و درست به نظر
می رسد .در این مقاله از چهار بعد به بررسی آموزش عالی پایار پرداخته شد :الف)تقویت
شبکه ها ،همکاری ها و مشارکت های علمی ،بازنگری برنامه های درسی و دوره های
آموزشی موجود ،فضاسازی برای ارائه برنامه های نوین مانند محافظت از محیط زیست از
Woo

1Ling

2 Lozano-Ros

Downloaded from ihej.ir at 2:50 +0330 on Tuesday January 21st 2020

تجربه کن ند و سطح یادگیری را از مقیاس محلی به مقیاس جهانی ارتقاء دهند .چرا که بسیاری

 /133فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران  سال ششم  شماره دوم  بهار 1939

طریق مشارکت و حمایت سازمان یافته دانشجویان ،بازنگری شیوه های تدریس و رویکردهای
آموزش محیط زیست(آموزش پایدار؛ ب)تدوین برنامه های میان رشته ای و فرارشته ای در
بستر توسعه آموزش عالی پایدار(پژوهش پایدار)؛ د) اتخاذ رویکرد سبز در عملیات روزمره
یک دانشگاه پایدار به طوری که بر جوامع انسانی یا اکوسیستمها تاثیر منفی نداشته باشد و
الگویی برای موسسات دیگر باشد(زیرساخت های پایدار) و ج) ارائه خدمات به جوامع محلی،
ملی و بین المللی برای تضمین آیندهای سالم از نظر محیط زیستی ،اجتماعی و اقتصادی
بهرهور و اثر بخش از محیط زیست و پرهیز از تخریب آن ،توسعه دانشهای مرتبط با محیط
زیست است(سازمان محیط زیست ایران .)1931 ،بنابراین ،پژوهش و توسعه فناوری و آموزش
نیروی انسانی متخصص در حوزه های مختلف محیط زیست یکی از پایه های اساسی است.
تدوین مبانی نظری ،استفاد ه از روش های جدید علمی و بازآفرینی کارکردهای نوین محیط
زیستی با انجام پژوهشهای نظری ،فقهی ،حقوقی ،علمی و کاربردی برای تحقق الگوی
اسالمی – ایرانی پیشرفت در محیط زیست ،ترویج سواد ،اخالق ،رفتار و عمومی سازی
فرهنگ محیط زیستی در سطوح آموزش عمومی ،عالی و فرهنگ عمومی جامعه با بهره گیری
از ظرفیت نهادهای اموزشی  ،فرهنگی و اجتماعی؛ گسترش  ،قطب بندی و تقویت مراکز
پژوهشی و آموزش عالی تخصصی و رشته های تحصیلی به ویژه بین رشتهای در محیط
زیست متناسب با نیاز بخش؛ گسترش پژوهش های کاربردی معطوف به فناوری ها،
محصوالت و خدمات دانش بنیان محیط زیست و گسترش تعامل و همکاری های علمیف
آموزشی و فناورانه در سطح منطفه ای و بین المللی از جمله فرصتهایی است که ایران
اسالمی در افق  1838بتواند با بهره مندی از مزایای این فرصت ،آسایش و آرامش نسلهای
کنونی و آتی سرزمین را تامین نماید(سازمان حفاظت محیط زیست.) 1931 ،
سیاستهای زیست محیطی کشور ،مستلزم ترویج آگاهی و آموزش زیست محیطی در همه
سطوح جامعه ایرانی است .از میان عوامل تاثیرگذار بر گسترش و تقویت دانش زیست
محیطی ،دانشگاههای ایران به عنوان مرکز آموزش و پژوهش کشور ،مسئولیت بزرگی دارند.
دانشگاهها می بایست تالش وسیعی برای مشارکت همه سطوح جامعه مبذول دارند تا راه حل
ها را توسعه دهند ،دانش را منتقل سازند و آموزش الزم برای تغییر نگرش و رفتار زیست
محیطی را ارائه دهند .با توجه به جهانی بودن برخی از مسائل زیست محیطی مانند تغییر
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جهانی آب و هوا الزم است که جامعه در بخش آموزش ،سرمایه گذاری جدی انجام دهد.
شایان ذکر است که در راستای توسعه و کاربرد فناوری های نوین و فاقد آالیندگی در کشور،
آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی از سوی دولت ابالغ شده
و مطابق آیین نامه اجرایی ،دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پس از
تصویب هیئت امناء و با رعایت بند(ب) ماده( )23قانون برنامه پنجساله توسعه ،مکلفند؛ پنج
درصداز اعتبارات پژوهشی خود را صرف تحقیق و توسعه در زمینه موضوعات مرتبط با تغییر
قانونگذار فرصت مناسبی برای مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی – پژوهشی در امور محیط
زیست فراهم نموده است .دانشگاهها و مراکز آموزش عالی می توانند با آموزش و افزایش
سطح دانش و سواد زیست محیطی دانشجویان در تربیت نیروی انسانی متخصص و در عین
مسئول در قبال محیط زیست گام موثری در جهت تحقیق اهداف توسعه پایدار بردارند.
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