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Abstract
The sustainable university concept is rooted in prevalent paradigms 
pertained to economic, social and environmental development, which 
all focus on systemic thought and rationality; besides, they tend to  
discover and solve problems by applying an interdisciplinary  
approach. However, the epistemic component is what these paradigms 
have ignored. The purpose of this study is to explain a methodology for 
the shift from current paradigms to spiritual ones for sustainable higher 
education. To reach this end, meta-synthesis method was applied,  
based on which 46 qualitative researches covering sustainability  
domain were gathered and their findings were analyzed and evaluated. 
The viewpoints of these studies were put together and synthesized 
to introduce a more comprehensive substitute. Results show that the  
dynamic spiritual paradigm based on wisdom and objective knowledge 
is in line with the divine wisdom of Iranian universities 
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چکید  ه:
اقتصادي،  توسعه  بر  مبتنی  رايج  پارادايم های  از  برخاسته  »پايدار«  دانشگاِه  مفهوم 
با  و  است  استوار  تفكر سیستمی  و  بر عقالنیت  كه  است  زيست محیطی  و  اجتماعی، 
رويكرد میان رشته اي، مشكالت را شناسايی و برای رفع آن ها اقدام می كند. ولی غفلت 
از بوم معرفتی، نارسايی اين پارادايم هاست. هدف اين پژوهش، تبیین روش شناسی گذار 
منظور،  اين  برای  است.  پايدار  دانشگاه  برای  معنوی  پارادايم  به  رايج  پارادايم های  از 
آن ها،  ارزيابی  پايداری،  حوزه  كیفی  پژوهش های  گردآوری  به  فراتركیب  روش  با 
آن ها  تبديل  و  تركیب  و  اساسی،  نكته های  كشف  ارزيابی،  مرحله  يافته های  تحلیل 
به يک جايگزين كلی تر پرداخته می شود. با بررسی 46 پژوهش حوزه پايداری، نتايج 
الهی  با حكمت  عینی  دانش  و  ِخرد  بر  مبتنی  پويا  معنوی  پارادايم  كه  نشان می دهد 

دانشگاه های كشور همسوست.

کلید  واژه ها:  آموزش عالی، دانشگاه پایدار، روش شناسی فراترکیب، 
پارادایم معنوی، حکمت.
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مقد  مه

تالش های توسعه پايدار در دو دهه اخیر از دستاوردهای مهم جامعه بشری است. اما در اين 
مسیر چالش هايی وجود دارند كه ناشی از نگاه بنیادی انسان به طبیعت و چگونگی رابطه با آن است 
)قلندريان و همكاران، 1395(. پايداری همه جانبه با كمک نیروي انسانی میسر می شود و پیش شرط 
آن، سرمايه گذاري برای آموزش آن هاست. با وجود تالش های گسترده نظام های بین المللی و ملّی 
برای تعمیم آموزش های توسعه پايدار، ولی دستاورد آن ها محدود و ناكافی به نظر می رسد. تالش 
دانشگاه ها برای تحقق پايداری نشان می دهد كه دستیابی به افق های بلند ابعاد پايداری، نیازمند 
پس  است.  محیط  و  سرنوشت  به  نسبت  انسان ها  دانشی  و  بینشی،  نگرشی،  آموزه های  اصالح 
ضروری است كه انگاره ها و راهبردهای آموزشی از اساس متحول شوند )فراستخواه، 1389(. در 
اين راستا، پارادايم آموزش عالی كشاورزی و منابع طبیعی نیازمند رويكردی فرارشته ای است كه 
با ترويج بینش معرفتی بر اساس اسناد باالدستی كشور برای حل مسائل حال و آينده عمل كند. 
تحقق اين مهم در قالب پارادايم معنوی »كل نگر«، »تعادل گرا«، و »حكمت گرا« میسر می شود. 
برای اين منظور، تبیین پارادايم معنوی برای دانشگاه پايدار كه به سبک زندگی دينی منجر شود، 

هدف كلی اين پژوهش است. 
بررسی های انجام شده بر مدل های مطرح در دانشگاه پايدار توسط ادبیات پیشین نشان می دهد 
كه بیش تر مدل ها از نظر شاخص اندازه گیری قابلیت يكسانی دارند، اما از لحاظ شاخص جامعیت، 
ملكی نیا و همكاران )1393(، در مقايسه با ساير مدل ها جامع تر است. اين مدل عالوه بر اين كه 
بیش تر شاخص های مدل های ديگر را از جنبه های متعدد پوشش می دهد، به مولفه نظام تامین 
مالی پايدار اشاره می كند. مدل ملكی نیا و همكاران )1393(، از جديدترين مدل ها در زمینه دانشگاه 
پايدار است، ولی نیاز است كه به اين مدل شاخص هايی اضافه شود. امروزه نقش فرهنگ در اسناد 
بین المللی توسعه پايدار مورد تاكید ويژه است. پس گنجاندن اين بُعد از پايداری در كنار ديگر ابعاد 
توسعه پايدار در دانشگاه ها توصیه می شود. بايد اذعان شود كه در مدل های ارائه شده، به الگوی 
ايران اسالمی توجه نشده است. بررسی پژوهش های  ايرانی ـ اسالمی پیشرفت و فرهنگ غنی 
ايران، كم است و مقاله های موجود  انجام گرفته در  تعداد پژوهش های  پیشین نشان می دهد كه 
با نگاه تک بعدی به پايداری دانشگاه می پردازند. برخی پژوهش ها فقط آموزش عالی پايدار را با 
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پارادايم رايج علم گرا بررسی می كنند و تعداد اندكی با در نظرگرفتن شرايط بومی، در ارائه الگوی 
بومی و پايداری متعالی در آموزش عالی تالش می كنند؛ يا روش های اجرايی و دستیابی به پايداری 
متعالی مطلوب را ارائه می دهند. از پژوهش های بررسی شده فقط تعداد اندكی در راستای موضوع 
پژوهش است و به ارائه الگوی بومی می پردازند )شاه ولی و شاه مراد، 1391؛ حیدری عبدی، 1394(، 
كه نشان دهنده ناكافی بودن پژوهش در اين حوزه است. از سويی بیش تر پژوهش ها، فاقد يک 
چارچوب مفهومی مناسب برای بومی سازی آموزش عالی با رويكرد الهی هستند. به عبارت ديگر، 
در زمینه معرفی الگوی آموزش عالی با رويكرد الهی يا معرفی الگوی ايرانی ـ اسالمی آموزش 
عالی به طور عام، و آموزش عالی محیط زيست به طور خاص پیشینه كافی وجود ندارد. پژوهش های 
انجام گرفته پراكنده و در مقیاس به نسبت كوچک است. همچنین، پژوهش های انجام شده با الگوی 
ايرانی ـ اسالمی در آموزش عالی با روش تحلیلی و كتابخانه ای انجام می شود، اين در حالی است 
كه به دلیل ماهیت پیچیده و چندبُعدی آموزش عالی با الگويی ايرانیـ  اسالمی يا با رويكردی الهی 
ضروری است كه از روش های تركیبی استفاده شود، زيرا وجود اليه های مختلف و جنبه های متعدد 
آموزش عالی با رويكردی الهی موجب می شود كه با استفاده صرف از روش كّمی يا كیفی نتوان به 
شناخت مناسب آموزش عالی و ارائه الگويی برای آن دست يافت، كه اين موضوع از شكاف های 

موجود در ادبیات پژوهش است.
اين پژوهش دو سهم برای رفع شكاف های موجود در ادبیات ايجاد می كند كه در مدل های 
رايج دانشگاه پايدار ديده نمی شود: نخست رهیافت جامعه شناختی يا دلیل مبتنی بر ضرورت های 
اجتماعی، و دوم دلیل معرفتی است. از آن جا كه ارزش های اجتماعی در جامعه ايران با ارزش های 
دينی ـ مذهبی گره می خورد، بنابراين شناسايی تحلیلی ارزش های دينی مذهبی پايداری و پايداری 
زيست محیطی در دانشگاه ها مورد تاكید است. در دلیل معرفتی نیز بر عقالنیت انسان تاكید می شود. 
دانشگاه پايدار با اين رويكرد اخالق، معنويت، و عقالنیت را به عنوان يک كل يكپارچه تلقی می كند 
و راهكارهای اصلی پايداری و پايداری زيست محیطی را از تعامل و ارتباط متقابل آن ها مشخص 
در  انسان و محیط زيست  ماهیت معرفت شناسی  و  دانش  ايجاد  زمانی كه سازوكار  تا  و  می نمايد 
مدل های رايج دانشگاه پايدار تغییر داده نشود، شاهد تحول ثمربخش در آموزش های محیط زيست 

و پايداری نخواهد بود.
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مبانی نظری پژوهش

پس از پیدايش اصطالح توسعه پايدار در اسناد بین المللی، به تدريج نهادهای سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، و آموزشی به تلفیق پارادايم جديد توسعه با اسناد راهبردی می پردازند، و با ورود 
مفهوم توسعه پايدار در فضاهای آموزش عالی، اصطالح آموزش عالی پايدار و دانشگاه پايدار طرح 
می شود. دانشگاه پايدار چشم انداز مطلوب بلندمدت برای تداوم حیات تلقی است كه ارزش های بنیادی 
آن، احترام به فرايندهای طبیعی، زيستی، و زندگی با لحاظ كردن محدوديت های كره زمین و مسئولیت 
مدنی است )Shriberg, 2002(. همچنین، آموزش عالی پايدار، مردم را مهیا می سازد كه نسبت به 
حل معضالت زيست محیطی، كه زمین را تهديد می كند، متعهد باشند )UNESCO, 2002(. اين نوع 
آموزش نه فقط دانش و فهم فرد، بلكه نگرش و صالحیت هايی را در او گسترش می دهد كه برای ايجاد 
آينده ای پايدار به آن ها نیاز دارد. همچنین، او را توانا می سازد كه رفتارهای خود را در راستای پايداری و 
توسعه پايدار تغییر دهد و برای تحقق آن وارد عمل شود. همچنین، ايجاد مهارت های تفكر سطح باال 
و ساختن شهروندان جهانی، توانمند در تصمیم گیری برای حل مسائل اجتماعی و زيست محیطی است 
كه كیفیت زندگی را بهبود می دهد. اين نوع آموزش يک فرايند يادگیری يا رويكرد آموزشی در راستای 
 .)UNESCO, 2007( پايداری را در همه سطوح فراهم می سازد  آرمان و اصولی است كه بستر 
بنابراين، آموزش پايداری يک مفهوم كلیدی هزاره سوم است كه با نگاهی وسیع درصدد تولید علوم 
پايدار برای فعالیت های اجتماعی است. تمركز آموزش توسعه پايدار بر رابطه دوسويه و منسجم آموزش 
با آگاهی عمومی و پرورش چشم انداز آينده پايدارتر است كه با نامگذاری دهه آموزش توسعه پايدار 
در دسامبر 2002 و فرايند اجرايی آن در مارس 2005 توسط مجمع عمومی سازمان ملل آغاز می شود 
)UNESCO, 2002(. در حقیقت، مشكالت زيست محیطی و فقر باعث می شود كه دانشگاه ها نهاد 

مسئول و پايه برای توسعه پايدار محسوب شوند. آموزش عالی بر اساس كاركردها، يعنی تقويت دانش، 
تربیت رهبران آموزش ديده و ايجاد تعهد و پیشرفت اجتماعی، بايد در صدد ترويج اخالق و نوآوری 
برای پايداری باشند. دانشگاه ها بايد آزمايشگاه يادگیری و تجارب زيستی اجتماع های پايدار باشند. 
اين مراكز از كنشگران اصلی آموزش توسعه پايدار محیط زيست محسوب می شوند كه هدف اولیه 
آموزش برنامه های زيست محیطی آن ها، تربیت دانش آموختگانی است كه به جوامع و دولت ها در اداره 
فنی، مديريتی، سیاستگذاری منابع، كیفیت زندگی، محیط زيست، و عدالت اجتماعی كمک می كنند. 
در عمل نیز، بسیاری از اين نهادها می توانند خود را با اهداف و اولويت های آموزش عالی پايدار و 
نهادينه سازی آن سازگار كنند )Clark & Dickson, 2003(. با وجود اهمیت آموزش عالی در ايجاد 
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پايداری، ولی نتايج پژوهش ها در كشوری مانند ايران نشان می دهد كه وضعیت قابلیت های آموزش 
پايداری دانشگاه ها در سطح مطلوبی نیستند )ملكی نیا و همكاران، 1393(. همچنین، نتايج بررسی 
چگونگی تعهد موسسه های آموزش عالی به اهداف توسعه پايدار نشان می دهد كه اگر تغییر به سوی 
توسعه پايدار و پايداری است، نیازمند شكل گیری درك بهتری از موسسه های آموزش عالی است؛ 
برای مثال، دانشگاهیان، بايد فرصت انجام طرح های پايداری پیدا كنند و مديريت دانشگاه ها با آن ها 
همكاری داشته باشند )Godemann et al., 2014(. شیل و همكاران1)2016(، گزارش می كنند كه 
برای تقويت دانشگاه ها، كه نقش حیاتی در توسعه جوامع دارند، بايد برنامه های پايداری در اولويت 
باشند؛ زيرا دانشگاه ها اين ظرفیت را دارند كه برای توسعه جوامع با روش های پايدارتر زندگی و كار، 

نقش پیشرويی ايفا كنند.
آنچه تحت عنوان پايداری انجام می گیرد نشان می دهد كه فعاالن دانشگاه پايدار در كشورهای 
توسعه يافته تالش می كنند با افزايش فضای سبز، محیط دانشگاه را به محیط دوستدار طبیعت پیش برند 
و همه فراگیران را نیز به سمت حفاظت از محیط زيست و مشاركت در پروژه های محیط زيستی تشويق 
كنند. حامیان دانشگاه های پايدار بر اين باورند كه دانشگاه پايدار، پیشگام ايجاد شهری سبز به شمار 
 .)Petratos & Damaskou, 2015( می رود و در نهايت كشور و جهانی سبز را به ارمغان می آورد
ابزار ارزيابی پايداری دانشگاه ها دارای چارچوبی داوطلبانه و خودگزارش ده در پیگیری و اندازه گیری 
ارزيابی پايداری در داخل كشور دارای  ابزارهای  پیشرفت در تبديل به دانشگاه پايدار است. برخی 
پنج بُعد »عوامل برنامه درسی، آموزشی، پژوهشی«، »فعالیت های درون سازمانی و برون سازمانی«، 
»عملیات خدمات تغذيه، حمل ونقل، انرژی، ساختمان ها، منابع آب، زمین های دانشگاه«، »برنامه ريزی 
و مديريت«، و »عوامل هماهنگی، برنامه ريزی، حكمرانی، تنوع و توانايی تقبل هزينه های مالی« و 
نوآوری است )ملكی نیا و همكاران، 1393(. برخی ديگر درصدد ارائه الگويی برای دانشگاه پايدار با 
روش توصیفی-تحلیلی هستند كه عبارت اند از ديدگاه آرمانی، ماموريت ها و سیاست های پايداری در 
دانشگاه؛ ساختار و تشكیالت و مشاركت گروه های ذی نفع در خصوص پايداری در دانشگاه؛ آموزش 
برای تحقق پايداری؛ پژوهش برای تحقق پايداری؛ مديريت منابع؛ مواد غذايی و بازيافت؛ عمران و 
ساخت وساز سبز؛ زندگی و مشاركت دانشجويی؛ حمل ونقل؛ استانداردها؛ نظام های اطالعات مديريت 
توسعه پايدار در دانشگاه؛ آزادی علمی؛ مسئولیت های روشن؛ و پاسخگويی است )صادقی و همكاران، 
1393(. همچنین دانشگاه پايدار، فراگیران را توانمند می سازد تا زندگی پايداری داشته باشند و به 
آن ها دانش، مهارت، و رفتارهايی را می آموزد كه شهروندی جهانی شوند؛ يا پايداری دانشگاه باعث 

1. Shiel et al.
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به بهبود بهداشت، رفاه عاطفی و جسمانی  انرژی می شود و به طور همزمان،  صرفه جويی مصرف 
فراگیران كمک می كند و كیفیت زندگی آنان را در آينده تضمین می نمايد )كريمی و عنايتی، 1391(.

می اندازد،  اشتباه  به  پايدار  توسعه  روش شناسی  حوزه  در  را  جهان  انديشمندان  امروزه  آنچه 
تحلیل پارادايمی نامناسب با ِصرف ابزار تجربی است. در واقع، انديشمندان قصد دارند برای رفع 
بحران های محیط زيست با نگرش تک ساحته نسخه تجويز كنند، در حالی كه انسان حتی از درك 
صحیح كنش و واكنش های موجودات اطراف خويش عاجز است و علت العلل اين بحران ها را بايد 
در شناخت ناصحیح روابط انسان با طبیعت دانست. از اين رو، پارادايم معنوی يا الهی، دارای ظرفیت 
بزرگی برای حوزه پايداری است )بیدهندی و شیراوند، 1393(. بررسی سیر تحوالت پايداری به 
جهان نشان می دهد كه نگاه ِصرف علمی و فنی به پايداری، انسان را بر طبیعت مسلط می كند و 
علم، جنبه آسمانی خود را از دست می دهد و به جنبه زمینی و مادی بسنده می كند؛ يعنی  مسیر علم 
عوض می شود و برای كسب قدرت و در خدمت قدرت است )مطهری، 1368(. به عبارت ديگر، 
مشكل اصلي همان معرفت شناسي و جهان بیني آدمي است. از اين رو، ديدگاه جديد پايداري بايد 
عالوه بر عوامل فني، متوجه انسان باشد كه خواه ناخواه، وجهي فلسفي و ديني را دربرمي گیرد. در 
واقع، هرگونه تالش برای رفع بحران هاي ناپايداری بايد از اصالح پارادايم ها، به ويژه پارادايم های 
اين  واسطه  به  انسان  است.  هستی  حقايق  با  انسان  واسط  پارادايم ها  زيرا  شود،  آغاز  پژوهشی 
پارادايم ها به جهان می نگرد و آن را برای خود تعريف می كند )شاه ولی و همكاران، 1386(. فقر 
و بحران های محیط زيست، از موانع اصلی تحقق پايداری اند، و با تشديد يكی، ديگری نیز تشديد 
راه حلی  بحران ها  اين  رفع  برای  نمی توانند  هنوز  معنوی  ارزش های  از  تهی  الگوهای  و  می شود؛ 
قطعی بیابند )شاه ولی و همكاران، 1395(. پس اگر الگوهای پايداری، بدون توجه به هستی شناسی 
دارند.  كوتاه  عمری  شوند،  تدوين  آنان  آيینی  و  مردم  بومی  فرهنگ  و  دينی  معرفت شناسی  و 
بنابراين، الزم است شاخص های كیفیت زندگی در راستای ارتقای شاخص های بهزيستی، فرهنگی، 
اجتماعی، سبک زندگی ايرانی ـ اسالمی، پايش محیط زيست، مشاركت پايدار شهروندان، و رفع 
فقر با توجه به اسناد باالدستی كشور تدوين شوند. در اين زمینه، بايد از دانش و معرفت توسعه ای 
بهره گرفته شود كه بوم انديشی، محور آن است. اين بوم انديشی بايد كل نگر، تعادل گرا، و حكمت گرا 

باشد )عنبری، 1394(، تا دانشگاه پايدار شكل گیرد.
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روش شناسی پژوهش

پژوهش های  تركیب  مقوله  كه  می شود  موجب  دانش  مختلف  حوزه های  در  پژوهش ها  رشد 
پیشین به شیوه نظام مند به موضوعی خاص برای ايجاد درك بیش تر ادبیات گسترش يابد )ازكیا 
و توكلی، 1385(. برای سنتز پژوهش های كیفی، عناوين فراتركیب، فراتحلیل كیفی، فراتركیب 
كیفی، و فراتركیب تفسیری استفاده می شود. اما واژه غالب برای اين منظور، فراتركیب كیفی است 
)Timulak, 2009(. در حال حاضر روش های فراتحلیل كیفی، در جامعه شناسی، انسان شناسی، 

يک  كیفی  پژوهش های  يافته های  روش،  اين   .)Timulak, 2009( می شود  استفاده  آموزش  و 
موضوع را به عنوان داده بكار می گیرد. بنابراين، نمونه های فراتركیب را پژوهش های كیفی تشكیل 
 .)Sandelowski, 2008( می دهند كه محقق بر اساس پرسش پژوهش، آن ها را بررسی می كند
 ،)Finfgeld-Connett, 2006( وجه مشترك روش های فراتركیب، تفسیری جديد از موضوع است
كه می تواند مقايسه و ترجمه پژوهش های كیفی مختلف را با يک دستگاه مفهومی متفاوت به يک 
دانش جامع تبديل نمايد )Bergdahl, 2019(. اين تفاسیر در حقیقت برداشت ها و استنتاج هايی 
هستند كه از بررسی تمام منابع مرتبط با آن موضوع خاص مشتق می شوند؛ بنابراين يافته ها و تفاسیر 
جديد در هیچ يک از منابع اولیه يافت نمی شود. اين تفاسیر اجازه می دهند كه نشان داده شود وجه 
مشترك موضوع پژوهش و جنبه های متفاوت آن كدام هستند )Aguirre & Bolton, 2014(. به طور 
خالصه، روش فراتركیب با اين هدف در اين پژوهش بكار می رود كه يک شناخت جامع تر و درك 
عمیق تر از موضوع پايداری و دانشگاه پايدار ارائه شود. برای دستیابی به هدف پژوهش از روش 
استفاده می شود كه مراحل آن در  باروس  الگوی هفت مرحله ای سندلوسكی و  فراتركیب مطابق 

:)Sandelowski & Barroso, 2007( ارائه می شود )جدول )1

جدول 1: مراحل روش فراترکیب

بازه زمانیدرگاه جستجوجستجو درکلیدواژه های منتخب
تعداد مقاله های 

نمایش 
داده شده

تعداد 
مقاله های 

مرتبط
»پایداری«، »توسعه پایدار«، 
»آموزش پایدار«، »دانشگاه 
پایدار«، »آموزش پایدار 

محیط زیست«، »دانشگاه سبز«، 
»کیفیت زندگی«، »رفع فقر«

عنوان، 
چکیده، 
کلیدواژه، 
متن اصلی

Civilica
Magiran
Irandoc

Noormags
SID

1378-13977546
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در مرحله انتخاب منابع واجد شرايط فراتركیب، از پژوهش های كیفی منتشرشده در بازه زمانی 
1397-1378 در حوزه آموزش عالی پايدار استفاده می شود، به اين دلیل كه پیش از سال 1378 
منبعی در اين زمینه يافت نمی شود. سپس با مرور كامل ادبیات، آثاری كه به طور دقیق پايداری را 
مورد بررسی قرار می دهند، انتخاب و با يكديگر مقايسه می شوند. تعداد 75 مقاله مرتبط با موضوع 
يافت می شود كه از اين تعداد، 46 منبع به طور مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط هستند. در اين 
پژوهش، برای بررسی كیفیت و تحلیل كیفی متون مورد نظر از شاخص بلیكی استفاده می شود كه 
در واقع پارادايم حاكم بر پژوهش های پايداری در نظام آموزش عالی را در پنج سطح هستی شناسی، 
معرفت شناسی، روش شناسی، ارزش شناسی، و انسان شناسی مشخص می كند )بلیكی، 1386(. در 

جدول )2(، معیارهای پذيرش مقاله ها گزارش می شود.

جدول 2: معیارهای پذيرش مقاله ها

فارسیزبان
پژوهش های منتشرشده از سال های 1397-1378زمان

روش های کیفی جمع آوری داده و تحلیل آنروش پژوهش
مقاله های منتشرشده در نشریه ها و کنفرانس هانوع پژوهش

ارزيابی کیفی پژوهش ها 

هدف ارزيابی، دستیابی به خطاها و برجسته كردن ضعف های پژوهش های پیشین نیست؛ بلكه 
جمع بندی صحیح و تعیین شكاف ها و نیازهای پژوهشی است )توكل و عرفان منش، 1393(. پارادايم های 
پديد  اجتماع بشری  برای  فراوانی  و زيست محیطی  اجتماعی  پیامدها و خسارات  رايج،  واپس گرايانه 
الگوهای گذشته گرايانه  بر مفاهیم و  پارادايم مبتنی  بر  پايداری، همچنان  می آورند. به سخنی ديگر 
ريشه دارد. پارادايم هايی كه با مفاهیم، ارزش ها، و اصول پايداری همگرايی ندارد، همچنان بر اقتصاد 
و رشد اقتصادی و الگوهای رفتاری مصرف گرايی و ناپايدار مبتنی است )جاودانی و میلی منفرد، 1392(. 
از طرفی، كوشش نهادهای پرقدرت اقتصادی و نشست های نمايشی برای حفظ وضعیت موجود، سد 
راه درك صحیح از مفهوم پايداری است )Zawadzki, 2017; Giroux, 2017(. مفهوم سازی های 
چالش هايی  جمله  از  بین المللی  و  منطقه ای،  محلی،  سطوح  در  پايداری  از  پژوهشگران  گوناگون 
می سازد  دشوار  دانشگاه ها  برنامه های  در  را  پايداری  اصول  يكپارچه سازی  و  درهم آمیزی  كه   است 
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)Alexander, 2015(. برای حل چنین دشواری هايی، در آغاز گفتگوی بین دانشگاهی ضروری است. 

به نظر می رسد كه ديگر نمی توان پايداری و دانشگاه پايدار را فقط به سان گفتمانی نظريه پردازانه در كنار 
ديگر گفتمان ها، به ويژه گفتمان حاكم مادی گرا، درباره توسعه پايدار و سرمايه داری دانشگاهی يا دانشگاه 
بنگاهی انگاشت، زيرا پرداختن به كنش های روبنايی و نمادين زيست محیطی پاسخگوی پايداری نیست 
و يافته های پژوهشی و زيست آزموده های جهانی نشان دهنده اثربخشی اندك چنین كنش های نمايشی و 

كوته بینانه هستند )جاودانی و حمزه رباطی، 1398(.
پايداری  پايدار،  دانشگاه  تحقق  به  می تواند  رايج  پارادايم های  آيا  كه  است  اين  اصلی  پرسش 
محیط زيست، كیفیت زندگی، و رفع فقر كمک كند؟ برای پاسخ به اين پرسش، جدول )2( رويكرد سه 
پارادايم اثبات گرا، پسااثبات گرا، و توحیدمحور به پايداری محیط زيست را برای تحقق سبک زندگی 
پايدار و رفع فقر مقايسه می كند )شاه ولی و كرمی، 1393؛ شاه ولی و همكاران، 1395(. بررسی ها نشان 
می دهد كه نگاه صرف فنی و مادی، تاكنون پاسخگوی مسائل پیشاروی پايداری نیست )شاه ولی 
و همكاران، 1386(؛ زيرا معرفت علمی، كه محصول فرايند پژوهش های علمی است با خصیصه 
آزمون پذيری واقعیات تجربی تعريف می شود؛ كه در هر حال، پاسخگوی پرسش هايی نیست كه به 
كالبدشكافی منطقی معرفت بپردازد. زيرا پس از سال ها ناتوانی علوم و فناوری های نوين در تحقق 
پايداری نشان می دهد كه دستیابی به افق بلندمدت ابعاد پايداری، نیازمند چشم اندازی وسیع و فراتر از 
نگاه محض فنی است )ايمان، 1387(. در واقع، انگاشت بخش گسترده ای از ناپايداری های اجتماعی 
و زيست محیطی ايران ناشی از ناكاركردی و بدكاركردی نهادهای دانشگاهی و آموزش عالی و درك 
نابجا از رسالت است؛ به ويژه آن گونه كه مطالعات دانشگاهی و اسناد سیاستی و برنامه های ملّی نشان 
می دهد، همچنان رويكردهای گذشته گرايانه، فن ساالرانه، و ابزارگرايانه نولیبرالی مانند اقتصاد دانش، 
دانشگاه بنگاهی يا برنامه های گذشته گرايانه آمايش سرزمین نه تنها بر اسناد سیاستی و برنامه ای، بلكه 

بر پژوهش ها و آموزش های دانشگاهی چیرگی دارد )جاودانی و حمزه رباطی، 1398(.
فراتركیب در پژوهش حاضر مشخص می كند كه غفلت از هستی شناسی و غايت شناسی الهی مورد 
نیاز پژوهش پايداری در دانشگاه ها )مطهری نژاد و همكاران، 1394(، نشناختن مفهوم پايداری از توسعه 
پايدار، ايستادگی در برابر تغییرهای بايسته پارادايمی، نبود آگاهی و دانش بسنده و روزامد از پايداری، نبود يا 
كمبود انگیزه، اراده، منابع مالی و بودجه های دانشگاهی، كوشش برای بنگاهی و شركتی سازی دانشگاه ها، 
كااليی سازی دانش، و تجاری سازی يادگیری و آموزش )Zawadzki, 2017; Giroux, 2017(، موانع 
عمده پايداری در آموزش عالی و تحقق دانشگاه پايدار هستند. از اين رو، نظام آموزش عالی پايدار با گذار 
پارادايمی ارتباط دارد، زيرا امروزه نمی توان بدون اين گذار، به درك صحیح نظام آموزش عالی پايدار دست 
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يافت. در ادامه اجزای پنج گانه پارادايم توحیدمحور كه دارای جامع ترين راهكارها برای دستیابی به پايداری در 
آموزش عالی و به تبع آن دستیابی به سبک زندگی پايدار و رفع فقر است، ارائه می شود.

الف. هستی شناسی پايداری در آموزش عالی: در كلی ترين شكل، به آنچه هست يا 
آنچه وجود دارد، مربوط می شود. همچنین به ادعاهايی درباره اين كه چه چیزی وجود دارد؟ آن چیز 
شبیه به چیست؟ از چه اجزايی تشكیل شده است )های، 1385(. در هستی شناسی معنوی، دستیابی به 
حقايق ناب عالم وجود و تعالی طبیعت، نیازمند روگردانی از شیوه نادرست بديهی پنداری است. در واقع 
الزمه پارادايم معنوی، ترديدانگاری است. زيرا شک، زمینه كسب يقین و برقراری ارتباط گسست ناپذير 
با خالق هستی است. اين نوع هستی شناسی، عالوه بر تجربه و مشاهده بیرون، بر تجربه شخصی و 
درون نیز مبتنی است. همچنین، اين تجربه بايد در دسترس همگان باشد نه فقط پژوهشگران؛ زيرا 
كاوشی عینی و علمی است كه همه بتوانند آن را انجام دهند و نتیجۀ آن را بیازمايند. از طرف ديگر، 
بسیاری از موضوع ها و مسائل، جنبه عینی ندارند و واكاوی آن ها، نیازمند بهره گیری از مولفه های 

ذهنی است كه ممكن است بر تجربه پذيری فردی مبتنی باشد )شاه ولی و همكاران، 1386(.
ب. معرفت شناسی پايداری در آموزش عالی: به بررسی ماهیت، قلمرو، و محتوای 
دانش می پردازد كه اغلب بر تحلیل ماهیت دانش و چگونگی نسبت آن با مفاهیم حقیقت و عقیده 
تمركز دارد )شاه ولی و قاسمی، 1396(. در واقع معرفت شناسی، در پی آن است كه مشخص كند 
دانش چیست و چه استانداردی برای آن می توان نظر گرفت. سطح معرفت شناسی پارادايم معنوی، 
تنها با توصیف و تشريح واقعیت های مادی محیط اطراف میسر نمی شود، بلكه دستیابی پايداری بر 
مبنای اين پارادايم، نیازمند بهره گیری توام از توصیف های تجربی مشاهده ها و سپس تفسیر آن ها 
با شواهد ذهنی، دستورات الهی، الهامات، اكتشافات درونی، و دستورات شريعت است. همچنین، 
محک قضاوت اثربخشی تفاسیر علمی آن است كه اين تفاسیر بر پايه محكم و حكمت برگرفته از 

رحمت الهی استوار باشد )شاه ولی و همكاران، 1386(.
پ. روش شناسی پايداری در آموزش عالی: به جای تاكید بر جمع آوری و بررسی داده ها، 
بر موضوع چگونگی دانستن تاكید دارد. برای اجرای پژوهش های پايداری با پارادايم معنوی الزم است 
كه به جای بهره گیری از نسخه پیچی و روش های دستوری، از شیوه های ترغیبی با مشاركت و تشريک 
مساعی گروه های ذی نفع استفاده شود؛ و بايد برای رفع ناپايداری به بسیج عمومی علما )به ويژه علمای 
اخالق(، عرفا و حكما توجه ويژه نمود تا دستیابی به راه حل های عملی تر امكان پذير شود. زيرا نه تنها 
هیچ پژوهشگری در انجام رسالت خود از بهره گیری نظرهای ديگران بی نیاز نیست، بلكه برای كمال 
خويش و پژوهش ها بايد از رأی و نظر كلیه ذی نفعان بهره مند شود. همچنین الزم است كه به جای 
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تكیه بر روش هايی نظیر محاسبه نتايج و ارزشیابی مبتنی بر قضاوت های سوگیرانه و يک جانبه به 
تحلیل و مقايسه دستاوردها تالش شود )شاه ولی و همكاران، 1386(. در روش شناسی پارادايم معنوی، 
پژوهشگر ترغیب می شود كه ضمن تجزيه وتحلیل منطقی گذشته تا حال پايداری، رويكرد آتی اين 

تغییرها را نیز با تفسیری حكیمانه ترسیم كند )شاه ولی و قاسمی، 1396(.
ت. ارزش شناسی پايداری در آموزش عالی: يک ركن اساسی است ولی ماهیت آن 
در پارادايم معنوی، با ديگر پارادايم ها تفاوت دارد كه در ارزش شناسی پارادايم معنوی، يگانه غايت 
ارزشمند همانا رضايت و خشنودی خداوند است. پس ماهیت رابطه انسان با طبیعت بايد متاثر از 
رابطه انسان با خداوند باشد، زيرا خداوند نه تنها خالق هستی بلكه بر تمام مخلوقات آن احاطه دارد 

)شاه ولی و قاسمی، 1396(.
پیش فرض های  دسته  آن  دارای  عالی:  آموزش  در  پايداری  انسان شناسی  ث. 
گزاره های توصیفی، تبیینی، و تحلیلی است كه در متون دينی درباره انسان مطرح است. معرفت 
هستی و چیستی انسان و تركیب او از جسم و روح و شناخت تجرد روح و چگونگی پیوند آن با 
جسم مادی، آگاهی از كمال اصیل انسانی و راهنمايی به سوی آن، و روابط انسان با نظام هستی و 
پديده های آن از مسائل مهم حوزه انسان شناسی اين پارادايم است )جوادي آملی، 1392(. بنابراين، 
از مباحث بسیار مهم حوزه پايداری، شناخت انسان و بررسی روابط او با هستی و خالق آن است. 
اين شناخت اثر شگرفی در شكل گیری انسان شناسی دارد. طبق پارادايم معنوی، انسان و طبیعت 
موجودات مادی صرف نیستند بلكه بین اين دو با خالق شان از يک طرف و با يكديگر از طرف 
ديگر، رابطه وجود دارد. بنابراين، به بُعد روحانی و غايت اخروی و نمود انسان و طبیعت نیز توجه 

دارد )شاه ولی و همكاران، 1386(.
فراتركیب انجام شده نشان می دهد كه بزرگ ترين چالش پژوهش های پايداری برای دانشگاه 
پايدار، بومی كردن نظرها و مفاهیم آموزش برای پايداری و ارائه الگوی ايرانی ـ اسالمی از مفهوم 
پیشرفت در آموزش پايداری است و به لزوم تناسب آن با بافت اجتماعی جامعه رعايت نمی شود. 
پايداري  موانع تحقق  براي رفع  آموزش عالی  بكاررفته در  پژوهشی  و  آموزشی  زيرا رويكردهای 
با ضرورت ملحوظ داشتن دين،  اثبات گرايی مبتنی است كه  پارادايم هاي علمی مانند  بر  بیش تر 
فرهنگ، و باورها براي پايداري محیط زيست همراستا نیستند )شاه ولی و همكاران، 1386(. نتايج 
پايداری متوقف  تاريخی موضوع های  پژوهش ها در تشريح مفهوم و سیر  اين  نشان می دهد كه 
و  سیاستگذاران  ديدگاه  از  را  دانشگاهی  پايداری  پژوهش ها، شاخص های  از  ديگر  دسته  هستند. 
پارادايم های  از  متاثر  ديدگاه ها  اين  تمامی  می كنند.  واكاوی  در كشور  عالی  آموزش  برنامه ريزان 
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پژوهشی غالب در اين حوزه، الگويی از دانشگاه پايدار ارائه می كنند كه مادی گرايانه و تجربه گرايانه 
است. در واقع، مشكل پژوهش های پیشین بی توجهی به روش شناسی مناسب پژوهش در حوزه 
تنها  آموزش عالی موجب می شود كه  اثبات گرا در پژوهش های  پايداری است. حاكمیت رويكرد 
روش معتبر در اين عرصه، تجربی باشد، در حالی كه در علم پايداری، بايد از ساير روش های معتبر 
معرفتی بهره گرفت؛ در غیر اين صورت نگاه به پايداری، يک سويه و غیرجامع است )خسروپناه، 
ارائه الگوی بومی و  با در نظرگرفتن شرايط بومی، برای  با وجود اين، برخی پژوهش ها   .)1389
پايداری در آموزش عالی متعالی تالش می كنند، يا روشهای اجرايی و دستیابی به پايداری متعالی 

مطلوب ارائه می دهند )شاه ولی و شاه مراد، 1391؛ حیدری عبدی، 1394(.
به طور كلی، از مقاله های بررسی شده فقط نُه مقاله در راستای روش شناسی، ارزش شناسی، و 
انسان شناسی است و به ارائه الگوی بومی می پردازند، كه نشان دهنده ناكافی بودن پژوهش در اين 
حوزه است )شاه ولی و شاه مراد، 1391؛ شاه ولی و كرمی، 1393؛ شاه ولی و قاسمی، 1396؛ حیدری 
عبدی، 1394؛ مطهری نژاد و همكاران، 1394؛ باقری مجد و فالح فرامرزی، 1395؛ جمشیدی راد، 
1397؛ فاتح راد و نقوی، 1394؛ مختاريان پور، 1391(. جدول )3(، نتايج ارزيابی كیفی پژوهش های 
پايداری را در پنج بخش پارادايمی هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، ارزش شناسی، و 

انسان شناسی نشان می دهد.

جدول 3: نمايش تعداد اجزای پارادايمی پژوهش های حوزه آموزش عالی پايدار

چیستی/ پرسش ها 
هستی شناسی

چرایی/ 
معرفت شناسی

چگونگی/ 
انسان شناسیارزش شناسیروش شناسی

1225522فراوانی

الگوهای به دست آمده از 37 منبع مورد مطالعه، تركیبی از الگوهای پديدارشناسانه و اثبات گرايانه 
اضمحالل  باعث  روش شناسی،  و  معرفت شناسی،  هستی شناسی،  در  محدوديت  دلیل  به  كه  است 
تدريجی ارزش های دينی و معنوی در طرح مباحث پايداری و دانشگاه پايدار می شود. پژوهشگراِن 
نُه مقاله )در اجزای روش شناسی، ارزش شناسی، و انسان شناسی از زاويه ای ديگر به پديده پايداری 
و دانشگاه پايدار می پردازند و با شناختی متفاوت به توسعه الگوهای بومی اقدام می كنند( )شاه ولی 
1394؛  عبدی،  حیدری  1396؛  قاسمی،  و  شاه ولی  1393؛  كرمی،  و  شاه ولی  1391؛  شاه مراد،  و 
مطهری نژاد و همكاران، 1394؛ باقری مجد و فالح فرامرزی، 1395؛ جمشیدی راد، 1397؛ فاتح راد و 
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نقوی، 1394؛ مختاريان پور، 1391(، با در نظرگرفتن پارادايم معنوی به دنبال الگوسازی، روش سازی، و 
نظريه پردازی در حوزه پايداری و دانشگاه پايدار هستند. پارادايم پژوهشی حاكم بر اين نُه مقاله، اصول 
روش شناسی پارادايم های اثبات گرا، تفسیری، و انتقادی را نفی نمی كند، ولی با تمام توانمندی های 
خالقانه، برای انطباق با سنت های الهی، كه از طريق عقالنیت كشف می شود، تالش می كنند. به 
با شاكله جامعه اسالمی در حوزه آموزش  اثبات گرا  پارادايم  اين پژوهشگران، وجود تعارض  اعتقاد 
عالی، ضرورت نقد آن را به منظور كسب فلسفه اسالمی و پارادايم معنوی برای نظام آموزشی عالی 
به منظور تحقق پايداری اعالم می كنند. از اين رو، در تبیین چرايی ارائه آموزش عالی پايدار با رويكرد 
معنوی نقش دو عامل بسیار مهم است كه در الگوهای رايج دانشگاه پايدار در 37 پژوهش پیشین 
ديده نمی شود، مثل رهیافت جامعه شناختی يا دلیل مبتنی بر ضرورت های اجتماعی يا دلیل معرفتی. 
از آن جا كه ارزش های اجتماعی در جامعه ايران با ارزش های دينی ـ مذهبی گره می خورد، بنابراين 
شناسايی تحلیلی ارزش های دينی ـ مذهبی پايداری و پايداری زيست محیطی و اشاعه عقالنی دين 
ارزش های اسالمی  مبانی و  با  دانشگاه هايی متناسب  قرار گیرد كه  تاكید  بايد مورد  دانشگاه ها  در 
ايجاد شوند. در دلیل معرفتی نیز بر عقالنیت انسان تاكید شود. از اين رو، شايسته است انسان تكلیف 
معرفتی خود را در قبال بسیاری از گزاره های تاثیرگذار بر زندگی پايدار يعنی ارتباط با خدا، ارتباط با 
محیط زيست، ارتباط انسان ها با يكديگر، و ارتباط انسان با خويشتن روشن سازد تا آموزش پايدار با 
رويكرد معنوی، گامی موثر در پیشرفت تعالی بخش يا پايداری الهی باشد. دانشگاه پايدار با اين رويكرد 
پايداری  پايداری و  اخالقی، معنويت و عقالنیت را يک كل يكپارچه می داند و راهكارهای اصلی 
زيست محیطی را از تعامل و ارتباط متقابل آن ها مشخص می نمايد و تا زمانی كه سازوكار ايجاد دانش 
و ماهیت معرفت شناسی انسان و محیط زيست در الگوهای رايج دانشگاه پايدار تغییر نكند، شاهد تحول 
ثمربخش در آموزش پايداری نخواهیم بود. پس ضرورت گذار پارادايمی متكی بر فلسفه اسالمی، برای 
معرفی الگوی آموزش عالی پايدار كه از خصیصه دنیايی نیز برخوردار باشد، محسوس است. بنابراين، 
برای رفع شكاف های پژوهشی حوزه پايداری و دانشگاه پايدار بايد از سطوح فلسفی و پارادايمی ورود 
كرد تا در نهايت الگوی دانشگاه پايدار و كیفیت سبک زندگی تبیین شود. اگرچه فلسفه معنوی مانند 
فلسفه اسالمی به هستی شناسی و معرفت شناسی محیط زيست توجه می كند، ولی فقدان فعالیت های 
سازمان يافته و منظم كه اين فلسفه را به سطح پارادايم و سپس نظريه و الگو وارد نمايد، از ابهام های 
اساسی برای دانشگاه پايدار محسوب می شود. بنابراين، طراحی الگوی دانشگاه پايدار با پارادايم معنوی/ 
توحیدمحور غیرممكن نیست، ولی نبود طراحی آن تاكنون به دلیل ضعف فعالیت های پژوهشگران 

معتقد به فلسفه الهی مربوط است، نه ماهیت و ذات اين فلسفه.
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يافته ها 

يافته ها در دو بخش ارزيابی منابع و تحلیل نتايج آن تشريح می شود. 
الف. ارزيابی منابع برای كشف نكته های اساسی و تركیب و تبديل آن ها به يک جايگزين كلی تر

از ارزيابی منابع برگزيده، 21 محور و 143 مولفه به دست می آيد )جدول 4(. 

جدول 4: ارزيابی منابع مورد مطالعه پیرامون عوامل موثر بر پايداری آموزش عالی در چشم انداز 
توسعه پايدار کشور

مولفه ها  کد محوریردیف

فرهنگ پایداری1

الزام های سند چشم انداز ایران 1404 در حوزه آموزش عالی پایدار؛ نگاه معنوي 
به هستی در نظام آموزش عالی پایدار؛ حرکت دانشگاه ها در راستای نقش آفرینی 
تمدن نوین اسالمی؛ استقرار نظام آموزش عالی بر مبانی نظری و فلسفه تعلیم و 
تربیت اسالمی؛ نهادینه سازی نگاه یکپارچه به فرایند تعلیم و تربیت با رویکرد 
تعالی بخشی مولفه های نظام آموزش عالی؛ گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش 
و ارزشیابی، خالقیت و نوآوری، نظریه پردازی و مستندسازی تجربیات علمیـ  
تربیتی بومی در نظام آموزش عالی؛ ارتقای معرفت و بصیرت دینی برای تعالی 
ارتقای  در  مشارکت  و  هیئت علمی  اعضای  و  دانشجویان  اخالقی  و  معنوی 

معنوی خود؛ و بوم گرایی معرفتی به  عنوان الزمه پایداری.

آموزش پایداری2

بازنگری شکل و محتوای نظام آموزشی مطابق با تحوالت پایداری در آموزش های  
غیررسمی و رسمی؛ آموزش های مبتنی بر فاوا1 در راستای پایداری، همسویی 
علمی  همزمان  آموزش های  پایداری؛  نبض  عنوان  به  معرفتی  و  فنی  آموزش 
تحلیلی، ماورالطبیعه و اخالق هنجاری و دینی؛ ترسیم دوره های آموزشی بر مبنای 
حکمت؛ آموزش های حرفه ای و مهارتی؛ نهادینه سازی تغییر و نوآوری؛ تقویت 

مهارت های ادراکی، تصمیم گیری، خودنظارتی و روحیه پژوهش.

یادگیری پایداری3

یادگیری مدیریت مسئولیت های فردی و درک روابط بین فردی و دیگران به ویژه 
طبیعت؛ یادگیری مسئولیت های اجتماعی و تبدیل شدن به یک شهروند عالقه مند 
یادگیری  بستن؛  بکار  مفاهمه  درک  و  شناخت  یادگیری  پایداری؛  دغدغه  با 
همزیستی و همکاری با دیگران در تمامی فعالیت های بشری؛ یادگیری برای بودن.

توانمندسازی 4
پایداری

خردورزی؛ کارایی؛ اخالق خدمت به مردم؛ توزیع قدرت؛ استقالل و خوداتکایی؛ 
خطر و مسئولیت پذیری؛ نبود تقدیرگرایی؛ جدیت و تالش؛ تکثرگرایی فرهنگی؛ 

مشارکت پذیری؛ مردم ساالری با هویت های متکثر و فردی؛ مّلی و جهانی

1.. فناوری اطالعات و ارتباطات
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ادامه جدول 4: ارزيابی منابع مورد مطالعه پیرامون عوامل موثر بر پايداری آموزش عالی در 
چشم انداز توسعه پايدار کشور

مولفه ها  کد محوریردیف

پرورش سواد زیست محیطی؛ برنامه های درسی سبز و فرارشته ای؛ با رویکرد تدریس پایداری5
یاددهی و یادگیری اکتشافی و مشارکتی

6
صالحیت های 

اعضای هیئت علمی 
در آموزش پایداری

دانش پایداری؛ ارزش و اخالق پایداری، تفکر سیستمی؛ احساسی و عملی

7
صالحیت های 
دانشجویان در 

رسیدن به پایداری
دانش پایداری؛ ارزش و اخالق پایداری؛ تفکر سیستمی؛ احساسی و عملی

ماهیت دانش و 8
محتوای پایداری

اکتشافی؛  نظام مند؛  انسجام  اصولی؛  فرارشته ای؛  بین رشته ای؛  چندرشته ای؛ 
مبتنی بر یادگیری و نوآوری و تحول

9
ماهیت سازمان 
پایدار/ دانشگاه 

پایدار

انعطاف پذیری؛  متعهد  به تخصص گرایی؛  احترام  ساده سازی؛  به  تمایل  نبود 
دغدغه ذهنی با شکست؛ حساسیت به عملکرد

مدیریت پایداری10
تحول های راهبردی دانشگاه ها برای تحقق اهداف توسعه پایدار؛ وجود برنامه 
راهبردی و شاخص های عملیاتی مشارکت و مشورت با اشخاص و نهادها؛ داشتن 

مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی؛ مدیریت حرفه اي دانشگاه و شایسته گرایی

مدیریت پایدار 11
اقدام های زیست محیطی؛ بازیافت؛ ایمنی مواد غذایی؛ مدیریت انرژیپردیس

پژوهش پایداری12

الگوهای برآمده از مشاهده ها؛ نگاه  از استنباط مبتنی بر مشاهده و  فراتر رفتن 
سیستمی به جای نگاه صرف عینی یا ذهنی؛ رویکرد فرارشته ای؛ تعامل متخصصان 
علوم تجربی و دینی؛ سازگاری ابزارها و شیوه های پژوهش در شرایط سیاسی، 
فرهنگی، و اقتصادی کشور؛ تعهد همزمان به نظر و عمل؛ سه زمانه بودن پژوهش؛ 
اقتضایی بودن دانش، فناوری و معرفت حاصل پژوهش؛ بوم گرایی در دانش و 
فن؛ توانایی ترسیم و تبیین روابط اجتماعی، محیطی و معنوی؛ تکیه بر واقعیت 
زیستی با دوری از ایده آل گرایی فردی؛ تاکید بر گفتمان در ارائه راهکارها؛ استفاده 
از شیوه های ترغیبی؛ و پرسشگری به جای مشاهده گری؛ گذار از محاسبه نتایج 
نتایج؛ روش شناسی  نتایج پژوهش پس از اجرای  پژوهش به مقایسه و تحلیل 
متعالیه برای تولید علوم محیط زیست و پایدار قرآنی؛ اجرای پارادایم متعالی برای 
حل معضالت پایداری در پژوهش ها؛ رویکرد پژوهش در عملیات با تصمیم گیری 

چندمعیاره و پویایی سیستم؛ اخالق پژوهش در عملیات پایداری
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ادامه جدول 4: ارزيابی منابع مورد مطالعه پیرامون عوامل موثر بر پايداری آموزش عالی در 
چشم انداز توسعه پايدار کشور

مولفه ها  کد محوریردیف

نظارت پایداری13

نظارت و ارزیابی؛ گزارش دهی؛ تناسب و ثمربخشی و پاسخگویی نهادهای نظارتی؛ 
میزان تحقق آرمان های جمهوری اسالمی ایران در حوزه آموزش عالی پایدار؛ میزان 
تحقق فضایل و کمال انسانی در دانشجویان و دانش آموختگان؛ میزان تقویت انسجام 
مّلي و ارتقای هویت ایراني ـ اسالمي در نظام آموزش عالي با برنامه هاي درسي 
پایدار؛ میزان توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگی، زیست محیطی کشور در سطوح 

محلي، مّلي، و بین المللي به وسیله برنامه درسي آموزش عالي پایدار

هنجاری؛ رهبری پایداری14 ـ  فرهنگی  حرفه ای؛  مهارتی،  ارتباطی؛  اجتماعی،  اخالقی؛  رفتاری، 
سیاسی ـ شهودی؛ اعتقادی، معنوی

 اداری و 15
اداری؛ مالی؛ نوآوریمالی پایداری

خدمات رسانی 16
پایداری

کشاورزی  توسعه  سبز؛  و صنعت  دانشگاه  بین المللی؛  مّلی،  محلی،  اجتماعی؛ 
پایدار؛ توسعه انرژی های پاک؛ رونق تشکل های مدنی سبز

سرمایه اجتماعی 17
پایداری

آموزش  انسانی؛  شرایط  آموزش  شناخت؛  ضروری  اصول  شناخت؛  شناخت 
هویت زمینی؛ رویارویی با تردیدها

زیرساخت های 18
پایداری

کود؛  تولید  برای  دانشجویان  غذایی  وعده های  غذایی  پسماندهای  مصرف 
برای جایگزینی  تامین کننده مواد غذایی غذاخوری ها  با شرکت های  همکاری 
ظروف غیرقابل بازیافت؛ استفاده از سطل های مناسب برچسب دار خاص نوع 
مواد دورریز؛ صرفه جویی در مصرف کاغذ؛ برخط شدن امور اداری و آموزشی؛ 
ایجاد پوشه الکترونیکی نگهداری اسناد اداری و آموزشی؛ تشویق دانشجویان 
به خاموش نمودن المپ ها و سیستم های الکترونیکی در کالس ها پس از اتمام؛ 

بازیافت کاغذها و جزوات غیرقابل استفاده در ظرف های نگهداری

سیاست پایداری19

انعکاس  پایداری؛  با  عالی  آموزش  فعالیت های  و  سیاست ها  بودن  یکپارچه 
پایداری در ماموریت های آموزش عالی؛ ادغام پایداری در فعالیت های آموزش 
عالی؛ شناسایی و اندازه گیری تاثیر آموزش عالی در پایداری محیطی و اجتماعی؛ 

تعهد دانشگاه به پایداری در سیستم جذب، تصدی، و ارتقا
نگاه کل گرا، کلیت گرایی؛ شبکه ای؛ تفکر فلسفی بررسی مباحث پایداریپارادایم پایداری20

نهادها ذی نفعان پایداری21 و  مردم  )درون سازمانی(؛  کارکنان  و  علمی  هیئت  دانشجویان، 
)برون سازمانی(

از 46 منبع داخلی پايداری در آموزش عالی، تعداد كدهای محوری به تفكیک )فراوانی و درصد 
فراوانی( استخراج می شود )جدول 5(.
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جدول 5: توزيع فراوانی کدهای محوری منابع

درصدتعدادکدها
85/59فرهنگی 
1611/18آموزش
64/19یادگیری

96/29توانمندسازی
42/79تدریس
53/49مدیریت

53/49صالحیت های اعضای هیئت علمی  
53/49صالحیت های دانشجویان

85/59ماهیت دانش و محتوای پایداری
53/49ماهیت سازمان پایداری )دانشگاه پایدار(

42/79مدیریت پایدار پردیس
2013/98پژوهش
74/89نظارت
64/19رهبری

32/09اداری و مالی
85/59خدمات رسانی

64/19دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی برای تحقق پایداری
85/59زیرساخت های پایداری

53/49سیاست پایداری
32/09پارادایم
21/4ذی نفعان

143100جمع

ب. تحليل ارزيابی تفاوت درک بنيادی پارادايم های رايج پايداری و توحيدمحور و 
ارتباط آن ها با كيفيت زندگی

پايداری با هر رويكردی نیازمند برخورداری از ويژگی ها و قابلیت های انسانی است كه آموزش، 
به ويژه آموزش عالی، در ايجاد آن ها نقش اصلی دارد. اما نبايد فراموش كرد كه عرضه هر آموزش 
سرمايه های  تولید  به  و  باشد  داشته  پیامدهايی  و  تاثیرها  چنین  نمی تواند  عالی  آموزش  مثابه  به 
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اجتماعی بینجامد، ولی فهرست هنجارها و ارزش هايی كه آموزش عالی برای تحقق پايداری بايد 
به آن ها بپردازد، آسان نیست. زيرا اين ارزش ها و هنجارها، مثل ديگر دستاوردهای بشری، مشمول 
دگرگونی و تغییر هستند. اما می توان اصول و ارزش هايی را برای آموزش عالی در دوره های مختلف 
در نظر گرفت كه در فرايند تغییرها بتوانند نرمش و ماندگاری بیش تری نشان دهند )جاودانی، 1392(. 
برای مثال، فلسفه اسالمی )دينی و معنوی( چشم انداز متفاوتی از هستی شناسی، معرفت شناسی، 
روش شناسی، ارزش شناسی، و انسانی شناسی از پايداری آموزش عالی ترسیم می كند. زيرا به دلیل 
اهمیت رشد معنوي، پايداری امري صرفًا مادي تلقی نمی گردد و به همان اندازه رفاه مادي مهم 
است. همچنین، به دلیل اهمیت ذاتی عدالت، دستیابی به رشد اقتصادي با نابرابري هاي اجتماعی 
فاقد ارزش است. عالوه بر آن، فرايندهاي پايداری نیز چارچوب هاي خاصی دارد كه موجب تمايز 
آن با ديدگاه های رايج در اين باره است. برای نمونه، جهت گیري هاي كلی تعالی فردي و اجتماعی، 
هنجارهاي تعريف شده در روابط اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، زيست محیطی و حاكم بودن عدالت 
حقوقی در تعامل ها، بخشی از قیود فرايند پايداری از ديدگاه اسالم است كه حاصل آن همان زندگی 
باكیفیت است )ابوالحسنی و اخوت، 1394(. پس ورود جهان بینی دينی و لزوم اقتضاهای بومی در 
آموزش عالی از عواملی است كه نیازمند تبیین پارادايم پايداری معنوی سازگار يا بومی معرفتی 
است )شاه ولی و شاه مراد، 1391؛ ابوالحسنی و اخوت، 1394(. در اين راستا، گذار از پارادايم های 
رايج پايداری به پارادايم پايداری معنوی مستلزم بازنگری كلی نظام آموزش عالی است. مقتضیات 
را  پايداری  رويكرد  با  آموزشی  نظام های  و  ويژه  قابلیت های  معنوی،  پايداری  پارادايم  با  زندگی 
می طلبد كه منطبق بر فلسفه و اجزای پارادايم معنوی در آموزش عالی باشد. بنابراين، بازنگری 
چشم اندازها، سیاست ها، ساختارها، فرايندهای آموزشی، شیوه های تدريس، و محتواهای آموزشی به 
منظور تغییر شیوه تفكر، سبک و كیفیت زندگی، نگاه جديد به پديده ها و پرورش قابلیت های مورد 
نیاز نسل های حال و آينده اجتناب ناپذير است. برنامه ريزی آموزش عالی پايداری نیز مستلزم توجه 
به عوامل موثر درون و برون سازمانی است. در رويكرد پايداری معنوی، سیاستگذاران و برنامه ريزان 
نظام آموزش عالی پايداری، نیازمند شناسايی عوامل اثرگذار مختلف )كالن، سازمانی، كالسی، و 
حتی فردی( و تعیین روابط آن ها با يكديگر است تا بتوانند با يک رويكرد كل گرا و منسجم، امكانات 
و ظرفیت های موجود را در راستای تحقق توسعه پايدار معنوی هدايت نمايند. توجه به آموزش های 
رسمی و غیررسمی، ارتباط تنگاتنگ برنامه های آموزشی، پژوهشی و خدمات اجتماعی دانشگاهی، 
ارزيابی  شیوه های  بازنگری  و  آموزشی  موثر  تدريس  روش های  از  استفاده  فرارشته ای،  مطالعات 
يادگیری، در ايجاد قابلیت های مورد نیاز پايداری معنوی نقش بسیار مهمی دارند. عالوه بر اين، 
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دانشگاه های سبز مبتنی بر دين و معنويت می تواند نقشه راه و الگوی عملی سازمان ها و نهادها در 
مديريت نرم افزاری و سخت افزاری توسعه پايدار مبتنی بر بوم فنی و معرفتی كشور محسوب شوند 
و موج فرهنگی تازه ای را در كشور ايجاد نمايند. كدهای محوری پارادايم معنوی پايداری با كدهای 

مشابه در پارادايم های رايج پايداری در جدول )6( مقايسه می شوند.

جدول 6: مقايسه پارادايم های پايداری رايج و معنوی در آموزش عالی

پارادایم معنوی پایداریپارادایم رایج پایداریکد محوریردیف
مطلوب نظام فرهنگی1 چشم اندازهای  با 

فلسفی  اندیشه های  بر  مبتنی 
فرهنگ  شدن  حاکم  غرب؛ 
سنتی  فرهنگ  بر  صنعتی 
مبانی  شدن  حاکم  دینی؛  و 
گسترش  مدرن؛  فلسفی 
تکیه  مادی گرایانه؛  ارزش هاي 
نامناسب  هستی شناسی  بر 

اجتماعی، فرد، و محیط زیست

الزام های اسناد مّلی باالدستی مثل سند چشم انداز 
ایران 1404 در حوزه آموزش عالی پایداری: نگاه 
به  دانشگاه ها  حرکت  جهان؛  و  انسان  به  معنوي 
نقش آفرینی در ایجاد تمدن نوین اسالمی؛ استقرار 
این نظام بر مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت 
و  تعلیم  فرایند  یکپارچه  نهادینه سازی  اسالمی؛ 
مولفه های  کلیه  تعالی بخشی  رویکرد  با  تربیت 
پژوهش  فرهنگ  تعمیق  و  گسترش  نظام؛  این 
و  نظریه پردازی  نوآوری،  و  خالقیت  ارزیابی،  و 
مستندسازی تجربیات علمی/تربیتی بومی؛ ارتقای 
معنوی  تعالی  برای  دینی  بصیرت  و  معرفت 
هیئت علمی؛  اعضای  و  دانشجویان  اخالقی  و 
بوم گرا  معنوی  ارتقای  برای  عمومی  مشارکت 

معرفتی به عنوان الزمه پایداری
بازنگری شکل و محتوای نظام نظام آموزشی2

تحول های  با  مطابق  آموزشی 
و  رسمی  آموزش  در  پایداری 
غیررسمی؛ آموزش های پایداری 
آموزش های  فاوا؛  بر  مبتنی 
آموزش  مهارتی؛  و  حرفه ای 
نوآوری؛  و  تغییر  نهادینه شدن 
مهارت  تقویت  آموزش 
تقویت  آموزش  ادراکی؛ 
آموزش  تصمیم گیری؛  مهارت 
روحیه  آموزش  خودنظارتی؛ 

پژوهشی

آموزش های همزمان فنی و معرفتی به عنوان نبض 
تحلیلی،  ـ  علمی  همزمان  آموزش های  پایداری؛ 
ماورالطبیعه و اخالقیـ  دینی؛ ترسیم دوره های آموزشی 
بر اساس گلدان حکمت؛ دانشگاه حکمت بنیان برای 

توسعه حکمت
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ادامه جدول 6: مقايسه پارادايم های پايداری رايج و معنوی در آموزش عالی

پارادایم معنوی پایداریپارادایم رایج پایداریکد محوریردیف
یادگیری مدیریت مسئولیت های نظام یادگیری3

بین  روابط  درک  و  شخصی 
با  روابط  به ویژه  و جهان  فرد 
طبیعت؛ یادگیری مسئولیت های 
اجتماعی و تبدیل شدن به یک 
نگران  و  عالقه مند  شهروند 
درباره مسائل پایداری؛ یادگیری 
برای شناختن و به دست آوردن 
ابزار درک و مفاهمه؛ یادگیری 
با  یادگیری  بستن؛  بکار 
و  مشارکت  و  زیستن  هم 
همکاری با دیگران و در تمامی 
یادگیری  بشری؛  فعالیت های 

برای بودن

یادگیری با ماهیت کل نگرانه؛ تحول گرا؛ مبتنی بر 
تفکر فلسفی و رویکرد فرارشته ای و بین رشته ای

کارایی؛ توزیع قدرت؛ استقالل توانمندسازی4
خطرپذیری  خوداتکایی؛  و 
نبود  مسئولیت پذیری؛  و 
و  جدیت  تقدیرگرایی؛ 
فرهنگی؛  تکثرگرایی  تالش؛ 
مشارکت پذیری؛ مردم ساالری 
با توجه به هویت های متکثر 
و فردی؛ هویت مّلی و جهانی

خردورزی؛ اخالق در خدمت مردم

پرورش سواد زیست محیطی؛ نظام تدریس5
برنامه درسی سبز؛ استفاده از 
یادگیری  یاددهی  رویکرد 

اکتشافی و مشارکتی

برنامه درسی فرارشته ای

صالحیت های 6
اعضای 

هیئت علمی

دانش  کسب  صالحیت 
پایداری؛ صالحیت مرتبط با 
تفکر سیستمی؛ صالحیت های 

مرتبط با احساس و عمل

صالحیت ارزشی و اخالق پایداری

صالحیت های 7
دانشجویان

دانش  کسب  صالحیت 
پایداری؛ صالحیت های تفکر 

سیستمی؛ احساس و عملی

صالحیت ارزشی و اخالق پایداری
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ادامه جدول 6: مقايسه پارادايم های پايداری رايج و معنوی در آموزش عالی

پارادایم معنوی پایداریپارادایم رایج پایداریکد محوریردیف
ماهیت و 8

محتوای دانش
بین رشته ای؛  چندرشته ای؛ 
نظام مند؛  انسجام  اصولی؛ 
یادگیری؛  بر  مبتنی  اکتشافی؛ 

مبتنی بر نوآوری و تحول

معنویت؛  با  همراه  معرفت  به  توجه  حکیمانه؛ 
برای  انگیزه بخش  عمل؛  راهنمای  و  جهت دهنده 
مشکالت؛  حل  برای  دانش  کارایی  منافع؛  جلب 

ماهیت فرارشته ای دانش
ماهیت دانشگاه 9

پایدار
پژوهش محور؛  و  آموزش 

کارآفرین
دانشگاه حکمت بنیان

در نظام مدیریت10 راهبردی  تحول های 
تحقق  منظور  به  دانشگاه ها 
پایدار؛ داشتن  اهداف توسعه 
نمایه  و  راهبردی  برنامه 
عملیاتی؛ مشارکت و مشورت 
داشتن  نهادها؛  و  افراد  با 
پاسخگویی  و  مسئولیت 
اجتماعی؛ مدیریت حرفه اي و 

شایسته گرایی

دارای مبانی فکری گسترش معنویت و تعبد الهی؛ 
با روش اجرایی مناسب برای آن؛ تولید محصوالت 

مناسب برای گسترش معنویت و تعبد الهی

نظام مدیریتی 11
پردیس 

زیست محیطی

زیست محیطی؛   اقدام های 
بازیافت؛ ایمنی مواد غذایی؛ 

مدیریت انرژی

مدیریت محیط زیست از ورای عینیت و قائل شدن 
معنویت در تعریف آن؛ مدیریت و دخل و تصرف 

در محیط زیست بر اساس دستورات الهی
جدایی نظام پژوهش12 مشاهده؛  آزمایش؛ 

مشاهده کننده از مشاهده شونده؛ 
رویکرد استقرایی؛ بهره گیری از 
تکنیک های کّمی و با تحلیل 

متغیرها

فراتر رفتن از استنباط مشاهده و الگوهای برآمده از 
مشاهده ها؛ نگاه سیستمی به جای نگاه صرف عینی یا 
ذهنی؛ رویکرد فرارشته ای؛ تعامل متخصصان علوم 
تجربی و دینی؛ سازگاری ابزارها و شیوه های پژوهش 
با شرایط سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی کشور؛ تعهد 
همزمان به نظر و عمل؛ سه زمانه بودن پژوهش گذشته 
)گذشته، حال، و آینده(؛ اقتضایی بودن دانش، فناوری 
و معرفت حاصل از پژوهش؛ بوم گرایی دانش و فن؛ 
تبیین روابط اجتماعی، محیطی و  توانایی ترسیم و 
معنوی؛ تکیه بر واقعیت زیستی و دوری از ایده آل گرایی 
فردی؛ تاکید بر گفتمان در ارائه راهکارها؛ استفاده از 
شیوه های ترغیبی و پرسشگری به جای مشاهده گری؛ 
گذار از محاسبه نتایج به مقایسه و تحلیل نتایج ناشی 
از اجرای پژوهش؛ تولید علوم محیط زیست متعالیه 
و پایداری از قرآن؛ اجرای پارادایم متعالی برای حل 
معضالت پایداری در پژوهش ها؛ رویکرد پژوهش در 
عملیات با تصمیم گیری چندمعیاره و پویایی سیستمی؛ 

اخالق در پژوهش در عملیات پایداری
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ادامه جدول 6: مقايسه پارادايم های پايداری رايج و معنوی در آموزش عالی

پارادایم معنوی پایداریپارادایم رایج پایداریکد محوریردیف
و نظام نظارت13 تناسب  گزارش دهی؛  ارزیابی؛ 

نهادهای  پاسخگویی  و  ثمربخشی 
اجتماعي،  توسعه  میزان  نظارتی؛ 
اقتصادي، فرهنگی، زیست محیطی در 
با  بین المللي  و  مّلي،  محلي،  سطوح 

برنامه درسي آموزش عالي پایدار

اسالمی  جمهوری  آرمان های  تحقق  میزان 
ایران در حوزه آموزش عالی پایدار؛ میزان 
تحقق فضایل و کمال انسانی در دانشجویان 
انسجام  تقویت  میزان  دانش آموختگان؛  و 
ایراني ـ اسالمي در  ارتقای هویت  مّلي و 
درسي  برنامه هاي  با  عالي  آموزش  نظام 

پایدار
ـ نظام رهبری14 مهارتی  ارتباطی؛  ـ  اجتماعی 

حرفه ای
هنجاری؛  ـ  فرهنگی  اخالقی؛  ـ  رفتاری 

سیاسی ـ شهودی، اعتقادی ـ معنوی
نظام اداری و 15

مالی
پایدار اداری؛ مالی؛ نوآوری نوآوری  شاخص های  مبانی  ترسیم 

با الگوی اسالمی برای کمک به رستگاری 
انسان و درک عظمت خداوند و تعبد او به 

عنوان یگانه خالق بشر
نظام 16

خدمات رسانی
بین المللی؛  محلی؛  مّلی؛  اجتماعی؛ 
توسعه  سبز؛  صنعت  و  دانشگاه 
انرژی های  توسعه  پایدار؛  کشاورزی 

پاک؛ رونق تشکل های مدنی سبز

مناسب در  ایجاد محیط زیست  برای  تالش 
بستر معنویت

نظام سرمایه 17
اجتماعی

ضروری  اصول  شناخت؛  شناخت 
انسانی؛  شرایط  آموزش  شناخت؛ 
با  رویارویی  زمینی؛  آموزش هویت 

شک ها

دینی؛  زیست محیطی  شهروند  آموزش 
آموزش  آسمانی؛  و  زمینی  آموزش هویت 

همدلی انسان با جهان در بستر معنویت

پسماندهای زیرساخت ها18 از  کود  تولید  فرایند   
دانشجویان؛  غذایی  عده های  غذایی 
تامین کننده  شرکت های  با  همکاری 
جایگزینی  برای  غذاخوری ها  مواد 
از  استفاده  بازیافت؛  غیرقابل  ظروف 
سطل های مناسب با برچسب مشخص 
برای مواد دورریختنی؛ صرفه جویی در 
مصرف کاغذ؛ انجام برخط امور اداری 
الکترونیکی  پوشه  ایجاد  آموزشی؛  و 
نگهداری اسناد اداری و آموزشی؛ تشویق 
دانشجویان به خاموش کردن المپ ها 
و سیستم های الکترونیکی در کالس ها 
بعد از اتمام؛ بازیافت کاغذها و جزوات 

غیرقابل استفاده در محل نگهداری آن

اصل  بکارگیری  در  دانشجویان  تشویق 
با  معنوی  ارتباط  و  نکردن  اسراف 
محیط زیست؛ تشویق دانشجویان به اصالح 
سبک زندگی خود در تعامل با محیط زیست
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ادامه جدول 6: مقايسه پارادايم های پايداری رايج و معنوی در آموزش عالی

پارادایم معنوی پایداریپارادایم رایج پایداریکد محوریردیف
یکپارچگی سیاست ها و فعالیت های نظام سیاسی19

انعکاس  پایداری؛  عالی  آموزش 
آموزش  ماموریت های  در  پایداری 
فعالیت های  در  پایداری  ادغام  عالی؛ 
آموزشی؛ شناسایی و اندازه گیری تاثیر 
پایداری محیطی و  در  عالی  آموزش 
اجتماعی؛ تعهد دانشگاه به پایداری در 

سیستم جذب، تصدی، و ارتقا

تعبد  و  معنویت  گسترش  سیاست های 
با  علم  پیوند  احیای  سیاست های  الهی؛ 

معنویت برای تحقق پایداری

عامل پارادایم 20
در پایداری

ـ  سیستمی  نگاه  مادی؛  جهان بینی 
شبکه ای

در  فلسفی  تفکر  کلیت گرا؛  کل گرا،  نگاه 
بررسی مباحث پایداری

هیئت علمی ذی نفعان21 کارکنان  دانشجویان، 
)درون سازمانی(؛  غیرهیئت علمی  و 
نهادها  دیگر  و  مردم  ذی نفعان، 

)برون سازمانی(

صدای  به  دادن  گوش  در  آزاد  مشارکت 
گروه های  و  تهی دستان،  اقلیت ها، 

حاشیه نشین برای تحقق پایداری

نتايج جدول )6( نشان می دهد، برای فهم و تبیین پايداری بوم انديش معنوی به پرداخت های 
از توان سازمان های ديوان ساالر  نیاز است كه  همزمان علمی و معرفتی مستمر، پويا، و راهگشا 
اثبات گرايی دانشگاهی خارج است. در واقع، پايداری نوعی افزايش ظرفیت مفاهمه  و شیوه های 
كه  حالی  در  است،  الزم  مدنی  و  اخالقی،  انسانی،  زندگی  بسط  راستای  در  سازنده  گفتگوی  و 
رفتار عجوالنه و فن گرايانه حال حاضر، بر موانع تحقق پايداری می افزايد. برای مثال، رفتارهای 
عجوالنه پژوهش های دانشگاهی با تسلط فن گرايی )عنبری، 1394(. در حالی كه توجه نداشتن اين 
پژوهش ها به جنبه های معنوی و شهودی، يا حذف آن ها به دلیل ضعف پارادايمی پژوهشگران، بر 
هر فرايندی از جمله روش شناسی پژوهش اثرگذارند. به همین دلیل به پارادايم پايداری نوين نیاز 
است كه در حكمت، خرد، دانش عینی، و دانش بوم گرا ريشه دارند. با وجود اين كه هدف پايداری، 
ارتقای كیفیت زندگی است تا انسان از خود احساس رضايت كند، ولی با پارادايم های رايج پايداری 
هنوز به اين مهم نرسیده است. بنابراين، به پارادايم پايداری معنوی دينی بوم گرا عمیقًا احساس 
هستی شناسی،  اجزای  با  پارادايم  نیازمند  اجرايی؛  برنامه های  و  پژوهش،  آموزش،  می شود.  نیاز 
طبیعت  فراسوی  از  كه  است  دينی  انسان شناسی  و  ارزش شناسی،  روش شناسی،  معرفت شناسی، 
الهام گیرد؛ يعنی با اتكا بر آموزه های وحیانی امكان پذير است. به عبارت ديگر دين، بهترين راه 
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دسترسی به سبک زندگی با كیفیت پايدار را ارائه می دهد و در بافت دينی بوم گراست كه انسان 
می تواند شرايط الزم را برای كیفیت زندگی خود فراهم سازد )فغفور مغربی، 1390(. بهره گیری از 

اين پارادايم می تواند تحقق دانشگاه پايدار و زندگی پايدار را امكان پذيرتر كند.

جدول 7: اجزای پارادايم معنوی برای تحقق کیفیت زندگی و دانشگاه پايدار

مولفه هامعیار

هستی شناسی

دانشگاه حکمت بنیان با نگاه فرارشته ای و نظام مند، نه صرف عینی یا ذهنی به تنهایی، با 
توانایی ترسیم و تبیین روابط اقتصادی، اجتماعی، محیطی، و معنوی مبتنی بر واقعیت 
زیستی، دوری از ایده آل گرایی فردی و قائل شدن قداست برای طبیعت، در صدد تعریف 

»دانشگاه پایدار« است. 

معرفت شناسی
دانشگاه حکمت بنیان با گذار از محاسبه نتایج به مقایسه و تحلیل نتایج ناشی از اجرای 
پژوهش، بر گفتمان راهکارها، اقتضایی بودن دانش، فناوری و معرفت حاصل از پژوهش 

در صدد چرایی لزوم دانشگاه پایدار متکی است.

روش شناسی

از  برآمده  الگوهای  و  مشاهده  بر  مبتنی  استنباط های  از  فراتر  حکمت بنیان  دانشگاه 
شیوه های  و  ابزارها،  سازگاری  دینی،  و  تجربی  علوم  متخصصان  تعامل  به  مشاهده ها، 
پژوهش با شرایط سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی کشور، تعهد همزمان به نظر و عمل، سه 
به جای  بکارگیری شیوه های ترغیبی و پرسشگری  بوم گرایی،  بودن، دانش و فن  زمانه 

مشاهده گری، در صدد ترسیم چگونگی تحقق دانشگاه پایدار است.

ارزش شناسی

رضایت و خشنودی خداوند، یگانه غایت ارزشمند دانشگاه حکمت بنیان است؛ وظیفه 
آموزشگران، آموزش ارزش های اخالقی و معنوی حوزه پایداری و تعلیم دانش و علوم 
پایداری مبتنی بر نگرش وحیانی است. همچنین، آموزشگران دانشگاه حکمت بنیان باید 
به روش های ترغیبی، تعاملی، مشارکتی، هرمنوتیک، و گفتمانی مسلط باشند تا ضمن 
توانمندسازی و مهیاسازی گروه های هدف، به تربیت کامل و متعهدانه ذی نفعان حوزه 

پایداری بپردازند.

انسان شناسی

با تاکید بر تربیت دانش آموختگان برخوردار از هویت تمدن ساز  دانشگاه حکمت بنیان 
امانت دار،  صالح،  خالق،  و  آزاداندیش  خردورز،  دانش آموختگانی  اسالمی،  ـ  ایرانی 
فرهیخته و تربیت شده دینی در صددند که سطح کیفی زندگی افراد جامعه را در سایه 

بوم فنی و معرفتی ارتقا بخشند.

بحث و نتیجه گیري 

وجود ضعف ها و محدوديت هاي پارادايم های رايج پايداری باعث می شود كه اين پارادايم ها به دفعات 
بازبینی و اصالح شوند، ولی به دلیل اشكاالت بنیادی بینش ها و فلسفی پايه، نمی توانند انسان ها را به 
رفاه آرمانی و كیفیت زندگی مورد نظر برسانند. پژوهش حاضر تالش اولیه ای در گذار پارادايم است. 
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برای اين منظور با روش فراتركیب، ابتدا كدهای آموزش عالی پايداری مشخص می شود و تحلیل 
فراتركیب نتايج ارزيابی منابع داخلی بر اساس فراوانی اين كدها نشان می دهد كه پايداری در آموزش 
با پژوهش های پیشین همراستاست  نتايج  اين   عالی مشتمل بر 143 كد محوری است )جدول 5(. 
)Lozano et al., 2013; Lozano et al., 2015; Calder & Dautremont-Smith, 2009(. از 

سوی ديگر، اين پژوهش می كوشد كه با بررسی پژوهش هايی كه به زبان فارسی در حوزه آموزش عالی 
پايداری انجام می شوند )رجوع شود به پیوست(، موضوع پايداری را تحلیل كند و صورت بندی منظمی از 
آن ها ارائه نمايد؛ زيرا هر يک از پژوهشگران اين منابع بر اساس ديدگاه فردی، مسیر متفاوتی برای طراحی 
پژوهش خويش بكار می برند. منابع از يک رويه تحلیل واحدی پیروی نمی كنند. در میان اين پژوهش ها 
فزونی و غلبه با پژوهش هايی است كه به پرسش های معرفت شناسی و هستی شناسی می پردازند كه 
بیش تر در حوزه نظريه آزمايی قرار می گیرند، ولی به نظريه پردازی و ارائه نظريه منجر نمی شوند. اين در 
حالی است كه كشور از نبود الگوی نظری بوم گرا رنج می برد. پس در اين پژوهش، تالش می شود كه 
با رويكرد تبیینی و با روش فراتركیب پژوهش های كیفی، تفاوت های اساسی پارادايم های رايج و معنوی 
پايداری در آموزش عالی متمايز شود. زيرا پارادايم معنوی نوعی تحول در منطق، هدف، مفهوم، و زبان 
پايداری را می طلبد تا پارادايم جديد را برای عملكرد بهتر آموزش عالی و دسترسی به كیفیت زندگی پايدار 
پیشنهاد كند. شايد بتوان اين پژوهش را مقدمه ای برای نقد، اصالح يا تكمیل ويژگی های پارادايم معنوی 

پايداری دانست.
نتايج  دلیل  همین  به  روبه روست،  محدوديت هايی  با  كه  است  گامی  نخستین  پژوهش  اين 
به  جزءنگر  و  مروری  روش  با  زمینه  اين  در  منابع  از  تعدادی  زيرا  است؛  ضعف هايی  دارای  آن 
پايداری در آموزش عالی می پردازند؛ همچنین، در منابع بررسی شده، به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 
و زيست محیطی توسعه پايدار نگاه يكسان و متوازنی ديده نمی شود. به طور خالصه برای تحقق 
دانشگاه پايدار، رعايت برخی موارد بسیار ضروری است: در نظام آموزش عالی برای گذار از مرحله 
رويكردها،  مفاهیم،  بازانديشی  و  بازنگری  گیرد؛  صورت  بازانديشی  و  بازنگری  پايداری  به  رشد 
سیاست ها، و فعالیت های اقتصادی و برنامه های فرهنگی و اجتماعی و بنیان ها و اهداف آموزشی، 
به  بازگشت  است؛  اجتناب ناپذير  پايدار  دانشگاه  تحقق  برای  عالی  آموزش  عملیاتی  و  پژوهشی 
اصالت دينی، ارزشی، و فرهنگی بوم گرا برای حل مسائل پیشاروی پايداری الزامی است؛ بهره گیری 
معنويت  ورود  است؛  حیاتی  بسیار  پايداری  عالی  آموزش  در  اسالمی  فلسفی  تفكر  و  فلسفه  از 
اجزای هستی شناسی،  نیازمند  پايداری ضروری است و چنین رويكردی  پارادايم  به  بوم گرا  دينی 
معرفت شناسی، روش شناسی، ارزش شناسی، و انسان شناسی دينی است كه از فراسوی طبیعت الهام 
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باشد؛ زيرا دين، بهترين راه تحقق كیفیت سبک  باشد؛ يعنی به آموزه های وحیانی متكی  گرفته 
زندگی پايدار را ارائه می دهد و در بافت دينی بوم گراست كه انسان می تواند شرايط الزم را برای 

كیفیت محیط زندگی خود فراهم آورد.
بنابر يافته ها، پیشنهادهای كاربردی به دست اندركاران نظام آموزش عالی كشور برای دانشگاه 
پايدار طرح می شود: به رويكردهای فرارشته ای و كل گرايانه در آموزش و پژوهش پايداری توجه 
گردد؛  حمايت  كشور  معرفتی  و  فنی  بوم  با  متناسب  پايدار  توسعه  پژوهشی  پروژه های  از  شود؛ 
مباحث  بر  مبتنی  درسی  منابع  و  مطالب  تدوين  و  تهیه  برای  دانشگاه  و  استادان حوزه  همكاری 

پايداری معنوی مورد توجه واقع گردد.
پژوهشی  پیشنهادهای  دانشگاه ها،  پايداری  روند  بهبود  و  پژوهش  اين  يافته های  اساس  بر 
از سه دانش علمی، ماورالطبیعه، و اخالق و  با بهره گیری  پايداری معنوی  ارائه می شود: مفاهیم 
تبیین روابط آن ها تبیین شود؛ الگويی برای پیاده سازی دانشگاه پايدار مبتنی بر اسناد باالدستی در 
موسسه های آموزش عالی كشور ارائه گردد؛ مبانی پارادايم اسالمی در چرايی و چگونگی تحول در 
مولفه های دانشگاه پايدار تبیین و تحلیل شود؛ در روش شناسی و محتوای مطرح در حوزه دانشگاه 

پايدار در ايران آسیب شناسی های علمی انجام گیرد.
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