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در پیشینه تاریخ بشر ،متعادلسازی تقاضا برای مواد خام ،مواد غذایی ،پوشاک ،سرپناه ،انرژی
و دیگر کاالهای موردنیاز ،با محدودیتهای زیست محیطی ،یک نگرانی همیشگی بوده است.
برخی یافتههای مطالعاتی ،پایداری را بهترین روش برای رسیدگی و رفع مشکالت گسترده و
پیچیده اجتماعی و زیستمحیطی برای نسلکنونی و نسلهای آینده برشناختهاند .در اوایل دهه
هفتاد ،بشریت دریافت که ویرانسازی محیط زیست بهشدت تضمین تعالی او برای آینده و عدالت
اقتصادی را به خطر میاندازد و نابرابریهای برآمده از الگوهای کنونی رشد و توسعه در آینده ،به
بروز مشکالت زیستمحیطی بیشتری میانجامد ( .)Alexander, 2015همچنین ،شاهد بودهایم
که دهههای  1980 ،1970 ،1960ما را به یک معنای مشترک از پایداری 1و توسعه پایدار 2سوق
داده است .هنگام آن است که به مسائل ژرفتر و موشکافانهتر بنگریم و در جستجوی رویکردی
نوین از پایداری باشیم و به این پرسش بپردازیم که آیا پایداری با توسعه پایدار همسو و همسان
است؟ ( .)Washington, 2015این جستار ،همهنگام با کوشش برای یافتن پاسخی روشن به
این پرسش ،میکوشد تا در انداختن طرحی نو با بهرهگیری از بایستگیهای الگوواره پایداری که
بهنظر میرسد از رهگذر دانشآفرینی نوین امکانپذیرتر است ،در گشایش راهی نو برای نهادهای
دانشآفرین مشارکتی هر چند اندک داشته باشد؛ بهگونهای که پاسخگوی بشر کنونی و نسلهای
آینده باشد.
تربورگ )1999( 3اشاره میکند که مفهومسازی توسعه پایدار کاری بس دشوار است .بدون
مفهومسازی آن ،هر کسی میتواند هر معنایی که میخواهد برای آن درنظر بگیرد .او به این نتیجه
4
رسید که راهحلهای تدوینشده (فرمولی) کل مفهوم را دچار پیچیدگی و ابهام میکند .رولستون
( )2012میپندارد که توسعه پایدار بیشتر از اینکه معنادار و پراهمیت باشد ،فریبنده است .این
از سوی آنهایی که قصد دارند مدل رشد را جاودانه و همیشگی بسازند ،مورد استفاده قرار گرفته
است؛ اما آنها فقط وانمود به انجام کارهای همیشگی و جاودانه میکنند .بر پایه گزارش «آینده
1. Sustainability
2. Sustainable Development
3. Terborgh
4. Rolston
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مشترک ما» 1دو مفهوم پایداری و توسعه پایدار به جای هم استفاده میشوند .از اینرو ،بسیاری از
مردم بدون آگاهی از اینکه آیا واقع ًا پایداری و توسعه پایدار دارای مفهومی یکسان هستند ،آنها
را جای هم استفاده میکنند (.)Terborgh, 1999
مفهومسازی توسعه پایدار در گزارش آینده مشترک ما ،بر این پیشفرض استوار است که مسائل
زیستمحیطی با توسعه بیشتر به شیوه پایدار حل خواهد شد .توسعه پایدار برای حفاظت از محیط و
رشد اقتصادی الزم است .بر پایه این گزارش ،توسعه پایدار و پایداری ،همیشه با هم سازگار هستند؛
اما گاهی دقیق ًا شامل هم نمیشوند .بسیاری از پژوهشگران و دانشمندان زیستمحیطی میپندارند
که دلیل اصلی بحران زیستمحیطی ،ایدئولوژی «رشدگرایی» 2و «جاودانگی» 3است که در رویکرد
توسعه پایدار بر آن پافشاری میشود و نه روش برآوردهسازی پایداری .همچنین ،این پنداشت وجود
دارد که توسعه پایدار از دو واژه ناسازوار 4تشکیل شده است که یعنی هرگونه توسعهای نمیتواند
پایدار باشد .همچنین ،استدالل شده است که توسعه پایدار ،همواره به نگهداری از محیط نمیانجامد.
در رویکرد توسعه پایدار ،هدف بیشتر توسعه است؛ اما در پایداری ،هدف پایدار بودن است؛ خواه
توسعه درنظر باشد و خواه نباشد .اور )2003( 5اینگونه میپندارد که مفهوم ارائهشده در گزارش آینده
مشترک ما ،از تعریف «رشد پایدار» که مفهومی ناسازوار است ،با توسعه پایدار که یک امکان است،
بهگونهای درهمآمیخته شده است که به سردرگمی و گمراهی میانجامد .با وجود این ،به این واقعیت
پی میبریم که تعریف آینده مشترک ما از مفهوم توسعه پایدار که تعریفی تقریب ًا جهانی است ،بر
پیشفرض رشد پایدار و همیشگی استوار است (.)Washington, 2015
نیومن و دال )2008( 6نیز بر این ناسازواری پا میفشارند و یادآور میشوند :یکی از مسائلی
که گونه بشری هماکنون با آن روبهروست ،پیامد رشد اقتصادی بر سیستم زیستمحیطی اوست
که یکی از بزرگترین ناسازواریها بهشمار میآید .هرچند ،پیشتازانی همچون کارسون )1964( 7و
 .1گزارش «آینده مشترک ما» نتیجه تالش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه است که توسط مجمع عمومی
سازمان ملل متحد و به ریاست گروهارلم برانتلند نخستوزیر وقت نروژ در سال  1983پی نهاده شد .گزارش آینده
مشترک ما که به «گزارش برانتلند» معروف است توسعه پایدار را رسم ًا برای نخستین بار این چنین تعریف میکند:
«توسعهای که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون اینکه تواناییهای نسل حاضر را در آوردن نیازهایشان به
خطر اندازد» (کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه.)1987 ،
2. Growthism
3. Evermoreism
4. Oxymoron
5. Orr
6. Newman & Dale
7. Carson
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بولدینگ )1966( 1نیز در گذشته ،مطالعاتی در این زمینه انتشار داده بودند ،اما میدوو )1972( 2بود
که با نگارش کتاب «کرانمندیهای رشد» مفهوم رشد اقتصادی را آنگونه که ما امروز درمییابیم،
تکان داد (.)Amaral, Martins & Gouveia, 2015
بنابراین ،سردرگمی و ابهامی ژرف در مفهوم توسعه پایدار و پایداری نهفته است .پایداری
مفهومی ژرفتر از توسعه پایدار است .پایداری بر پایداری بلندمدت همه جوانب زندگی بشر و
محیط اجتماعی و طبیعی او اشاره دارد و به رشد ارقام ،منابع یا تولید ناخالص داخلی بستگی ندارد.
پایداری زیستمحیطی (اکولوژیکی) بهمعنی توسعه نیست و نمیتواند معنای رشد بیپایان را داشته
باشد .توسعه پایدار بر دیدگاه ایدئولوژیکی رشد پایدار و بیپایان متکی است .به گفته شیوا)1992( 3
توسعه پایدار بر ایدئولوژی بازاری استوار است تا بر پایه آن بتوان رشدی عادی در کار و بازرگانی
پدید آورد .چنین رویکردی میتواند ویرانی فزایندهای در زیستکره پدید آورد .اما در پایداری ،توجه
بر رشد پایداری است؛ نه رشد بیپایان در یک سیاره متناهی.
اطالعات علمی درباره بحران زیستمحیطی بسیار شفاف و گویا است؛ رشد در سده گذشته از
دیدگاه زیستمحیطی به پایداری نینجامیده است .رشد بیشتر در ارقام و میزان استفاده از منابع،
این بحران را بیشتر میکند .برخالف خوشبینیها و امیدواریهای راهبرد پاسداری از جهان و
آینده مشترک ما ،نمیتوان از این بحران رهایی یافت .رشد خود پدیدآورنده این مسائل و نه درمانی
برای آن است .در واقع ،اگر منظور از رشد در توسعه ،همان توسعه پایدار باشد ،پس توسعه پایدار
یعنی نرسیدن به یک آینده پایدار .این تنها مفهومی ناسازوار نیست؛ بلکه توهمهایی برای نادیده
انگاشتن بحران زیستمحیطی است (.)Washington, 2015
با وجود اینکه ،به دنبال پایداری هستیم ،نیاز و بایستگی تغییر را نادیده میانگاریم .بسیاری از
ما توسعه پایدار را عامل اصلی بحران محیطی میدانیم؛ چرا که توسعه پایدار به معنی رشد بیپایان
است .چگونه میشود که شهروندان و مردم در مورد تهدیداتی که امنیت آنها را به خطر انداخته
بیتوجه باشند؟ حتی با وجود شواهد و مدارک مستدل برای این تهدیدها ،باز هم توجهی بایسته
نمیشود .قوانین و عملکردهای کنونی نمیتوانند به تغییر آب و هوا ،از بینرفتن تنوع زیستی ،آلودگی
هوا و آب ،فرسایش خاک ،گونههای نادر ،مواد سمی ،ماهیگیری غیرمجاز ،پایانپذیری ذخایر آبی
و ...پاسخگو باشند .چه اتفاقی روی زمین افتاده است؟ متأسفانه نادیده انگاشتن پیشینهای به قدمت
1. Boulding
2. Meadows
3. Shiva
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بشریت دارد و هیچ کس از آن مستثنی نیست .شاعر نامدار الیوت1در شعر «نورتون سوخته» 2میگوید
که «بشر نمیتواند همه حقیقت را تاب بیاورد» .گونهای فرهنگ انکار برای خود پدید آوردهایم .از
دیدگاه لیفتون و فالک )1882( 3این فرهنگ «بیحسی روحی »4نام دارد که در آن مردم و جامعه
آگاهی از موضوعات بسیار دردآور را نادیده میانگارند .ناتوانی و نابردباری بشر برای شنیدن اخبار بد،
امکان حل بحران محیطی یا پایداری را دشوار کرده است (.)Washington, 2015
هنگام بیداری و درهم شکستن سد نادیده انگاشتهها فرا رسیده است .تنها راه ،درک این
حقیقت است که دریابیم پایداری معنادار نباید بر رشد بیپایان استوار باشد؛ حتی اگر توسعه پایدار
آینده مشترک ما بر آن استوار باشد .با این حال ،جامعه باید به نادیده انگاشتن این حقیقت پایان
دهد .نخستین گام برای رسیدن به جامعه پایدار ،پذیرش واقعیت زیستمحیطی و چالشهای
اقتصادی ـ اجتماعی است (.)Washington, 2015
بر پایه چنین رویکرد و مفهومسازیهایی است که گرانیگاه نظری این جستار بر پایه «پایداری»
استوار شده است .مفهومی که پایههای آن بر ارزشهای مشترک بشری و واقعیتهای زیست کره
بنا شده و فرایند آیندهاندیشی بر منابع پایانپذیر ،بر آن سایه افکنده است؛ اهداف و چشماندازهایی
میاننسلی را دنبال میکند که با پایدارترسازی زیستبوم بشری و با رویکرد فرامکانی و فرازمانی،
به بهبود کیفیت زندگی کنونی و آینده جامعه بشری میاندیشد؛ رویکردی که به روایت یونسکو نیز
بسان «مفهومی علمی» انگاشته شده و نیازمند آن است که تصمیمگیران و دیگر شهروندان عادی
به یادگیری و فهم صورتهای گوناگون و بههم پیوسته آن بپردازند .رویکردی که آموزش پایدار
و اصول آن را گذرگاهی برای دستیابی به پایداری قلمداد میکند (جاودانی و میلیمنفرد.)1392 ،
یادگیری
بر پایه یافتههای ماتسورا ،)2007( 5پایداری نشاندهنده چالشی مهم است؛ یعنی چالش
ِ
بهگونهای دیگر زیستن .همچنین ،به پنداشت او ،پایداری دربرگیرنده این پرسش است که چگونه
میتوانیم نسلهای آینده را بر پایه ارزشها ،نگرشها و درکهای متفاوت از ارزشها ،نگرشها و
درکهای خود پرورش دهیم .نیاز است از جوانان بخواهیم تا به نیازهای نسلهای آینده بیاندیشند
و پاسداری بیشتری از سیاره داشته باشند .برای این کار ،به یادگیری نیاز است .اما منظور از
یادگیری در اینجا چیزی فراتر از تنها گنجاندن مفاهیم آموزش پایدار در برنامههای آموزشی است.
1. Elliot
2. Burnt Norton
3. Lifton & Falk
4. Psychic Numbing
5. Matsuura
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نیاز است یادگیری با پرورش توانمندیهایی همچون اندیشهپردازی انتقادی ،بازکاوی ژرفنگرانه،
احترام و توجه به دیگران و تواناییهای آیندهنگرانه همراه باشد تا به افراد امکانی برای تغییر
ارزشها ،نگرش رفتار و سبک زندگی بدهد.
بنابراین ،نقش یادگیری در شکلدهی به کنشهای آینده بشری ،به گونهای گسترده برشناخته
شده است ( .)Grecu & Ipina, 2014درک ما نیز از پیچیدگی ،آشوبناکی و بههم پیوستگی
جهانی که در وضعیت کنونی ناپایدار بهنظر میرسد ،افزایش یافته است .بنابراین ،توسعه یادگیری
برای پایداری در جهانبینی بسیاری از دانشگاهها که نخست برای دانشآفرینی و سپس همانگونه
پوسچ )1991( 1یادآور میشود برای توسعه توانمندیهای پویای 2دانشجویان پدید آمدهاند و به این
ترتیب به آنها اجازه میدهد تا در سایه برخورداری از خودگردانی باال و سکانداری این نهاد ،به
ژرفکاوی ،بازکاوی و درانداختن طرحی نو بپردازند .همهنگام ،نیاز است دانشگاهها به توسعه دانش
و مهارتهای دانشجویان خود بهگونهای بپردازند که با شرایط آشوبناک ،ارزشها و هنجارهای
پرابهام و منافع و سازههای واقعیتی ناهمسو یا دست کم ناهمگون همخوانی داشته باشد.
بنابراین ،مفهوم آموزش پایدار ،یگانه رویکرد با ارزش برای این تغییر در الگووارهای (پارادایمی)
قلمداد شده است؛ تغییری که مبتنی بر توسعه ارزشها ،همراه با بازنگری در ارزشها و پندارههای
کنونی جریان حاکم است .روشن است آموزش هنگامی میتواند زمینهساز پایداری باشد که مفاهیم،
رویکردها ،سیاستها ،اقتصاد و همه بنیانها و اهداف آموزش و آنچه که به رفتار کنونی ما
انجامیده است ،مورد بازکاوی و بازاندیشی قرار گیرد (جاودانی و میلیمنفرد .)1392 ،بنابراین ،در
این پژوهش ،با تکیه بر الگوواره پایداری ،ویژگیهای آموزش پایدار که مفهومی در حال تحول
است ،شناسایی میشود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
جامعه جهانی امروزه با فشارهای گوناگون و چندگانه روبهرو است و از اینرو ،به پایداری میل
بیشتری پیدا کرده است .همهنگام ،رشد و پیشرفت در علم بر زندگی روزمره انسان تأثیر گذاشته
است .دانشگاه بهشدت در فرایند رشد و پیشرفت علم دخیل شده است (.)Grecu & Ipina, 2014
دانشگاهها بسان مراکز مهم پژوهشی ،میتوانند در نوآوری و معرفی ابداعات و اقداماتی که به
3
پایداری بینجامد ،نقشی مؤثر ایفاکنند ( .)Littledyke et al., 2013به پنداشت ا ِمرال و همکاران
1. Posch
2. Dynamic Qualities
3. Amaral et al.
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( )2015دانشگاهها نقشی کلیدی در تبدیل جامعه به یک جامعه پایدار ایفا میکنند؛ چرا که آنها
دارای قدرت آموزش و تربیت رهبران جهاناند و توانمندسازی آنها در انجام فعالیتهای پژوهشی
با هدف ایجاد یک آینده پایدار است.
نقش نهادهای دانشگاهی در زمینه پایداری مهم و گسترده است؛ چرا که بحران محیطی،
اجتماعی ،اقتصادی و جهانی در گام نخست بحران ارزشها ،ایدهها ،دیدگاهها ،دانش و ...است .در
اینصورت ،نیاز است که دانشگاهها به توسعه انتشار اصول پایداری از رهگذر آموزش ،پژوهش،
ارتباط با ذینفعان و ...بپردازند .هدف افزایش و تقویت آگاهی ،دانش ،توانایی و ارزشها برای
پینهادن سیستمی پایدار و عادالنه و بر پایه آزادی آموزشی و دانشگاهی ،بیان ایدههای نو و
جستجوی راهحلهای روزآمد برای ایجاد سبک زندگی پایدار است .نیاز است دانشگاه بسان
سازمانی برای یکپارچهسازی پایداری زیستمحیطی و اجتماعی و مستقل از جوامع جهانی ،ملی
و محلی فعالیت کند ( .)Mio, 2013ون وینن )2000( 1برای توصیف دانشگاههایی که از دیدگاه
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی در شرایطی پایدار قرار دارند و به شیوههای پیشگامانه و
فراکنشی نسبت به چالشهای توسعه پایدار واکنش نشان میدهند ،از مفهوم «پایداری» 2استفاده
میکند .به پنداشت ون وینن چنین دانشگاههایی الگوواره و پیشپندارههای بنیادی خود را تغییر
میدهند تا بتوانند آیندهای پایدار را برای بافت سازمانی خود و نیز جامعهای که در آن فعالیت
میکنند ،رقم بزنند .دانشگاه پایدار 3دانشگاهی است که با انتقال دانش و ارائه راهحلهای پایدار
به ذینفعان خود در جامعه ،برای دستیابی به پایداری ،نقشآفرینی میکند و همهنگام عملیات
درونی خود را نیز بهبود میبخشد (.)Branje, 2013
دانشگاههای پایدار ،فرهنگهای سازمانی متفاوت دارند که «فراگیری» را ارج مینهند و به
دنبال ارتقای آن هستند .بنابراین ،این دانشگاهها نقشی مهم در تغییر جامعه و آموزش نسل نوین
شهروندان و رهبران ایفا میکنند .یافتههای پژوهشی نشان میدهد که دانشگاهها نقشی مهم
در آموزش پایدار ایفا میکنند ( .)Grecu & Ipina, 2014آموزش پایدار 4بسان مبنای کاری
قدرتمند برای یادگیری و آموزش در سده بیستویکم ایفای نقش میکند .آموزش پایدار «تمامیت
سیستمی پژوهشی» 5است که بهترین شیوههای کنونی یادگیری و آموزش تدریس و یادگیری
1. Ven Weenen
2. Sustainity
3. Sustainable University
4. Sustainable Education
5. Whole System of Inquiry
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را با محتوا ،مهارتهای اصلی و عادتهای ذهنی موردنیاز دانشجویان درهم میآمیزد تا آنها
بهگونهای پویا درپی نهادن آیندهای پایدار سهیم باشند .همچنین ،میتواند مانند فرایند یادگیری
همکنشی مفهومسازی شود که همه ذینفعان یک آموزشگاه یا دانشگاه را با دانش و روشهای
اندیشهورزی آشنا سازد که جامعه برای رسیدن به پایداری و شهروندی مسئولیتپذیر نیاز دارد
( .)Clioud, 2016به سخنی دیگر ،آموزش پایدار یک فرایند یادگیری است که ظرفیت و توانایی
بازکاوی ،گفت وگو ،پیشنهاد راهحلهای گوناگون برای مسأله و توانایی برگزیدن راهحل درست را
در یادگیرندگان توسعه میدهد (.)Leal Filho et al., 2015
از دیدگاه نظری ،آموزش پایدار بر روشهای یادگیری و آموزش چندگانه از جمله :طراحی
وارونه ،1ابزارهای نگاشت برنامه درسی ،2آموزش یادگیرنده محور ،3یادگیری مبتنی بر پروژه،4
یادگیری پژوهشبنیان 5و یادگیری سازهگرا 6استوار است و نقش اساسی همکاری میانرشتهای
و همکاری متقابل بخشهای گوناگون را در ارتقای نوآوری باز میشناسد ( .)Clioud, 2016بر
پایه برخی مطالعات و اسناد ملی و بینالمللی ،برجستهترین ویژگیهای آموزش پایدار عبارتند از:
یادگیری میانرشتهای و کلنگر ،اندیشهورزی نقادانه و آفرینشگر ،استفاده از روشهای گوناگون در
آموزش ،تصمیمگیری مشارکتی و اطالعات مناسب بومی (جاودانی و میلیمنفرد.)1392 ،
از دیدگاه عملی نیز یکی از نخستین مفهومسازیها درباره «دانشگاه پایدار» در سال 1990
انجام شد که در «بیانیه تالوار» 7گنجانده شد .جین مایر رئیس دانشگاه تافتز 8ایاالت متحده
آمریکا 22 ،رئیس دانشگاه در تالوار فرانسه را گردهم آورد تا با بررسی وضعیت جهان ،سندی را که
دربرگیرنده کنشهای کلیدی دانشگاهها برای آیندهای پایدار باشد ،تدوین کند .آنها با بازشناسی
شکست متخصصها در مدیریت زیستبوم جهانی و دیگر زمینههای پیوسته به آن و درک نادرست
حرفهایها در همه زمینهها و پیامدهای ناگوار پدید آمده از این کنشهای ناآگاهانه روی جوامع
بشری و زیستبوم آن و تندرستی عمومی ،نقش دانشگاهها را چنین پیش مفهومسازی کردند:
دانشگاهها پایبندترین افراد را برای توسعه و سازماندهی نهادهای اجتماعی آموزش میدهند.
بنابراین ،دانشگاهها مسئولیت بزرگی برای افزایش آگاهی ،دانش ،فناوری و ابزارهای توسعهای
1. Backwards Design
2. Curriculum Mapping Tools
3. Learner Centered
4. Project-based Learning
5. Inquiry-based Learning
6. Constructivist Learning
7. Declaration of Talloires
8. Tufts University
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را که برای پی نهادن آینده پایدار از دیدگاه زیستمحیطی موردنیاز است ،بر دوش دارند
(.)Association of University Leaders for a Sustainable Future, 1990
هرچند ،بیانیه تالوار ( )1990که نزدیک به دو دهه پیش که هنوز مفهوم پایداری شکل نگرفته
بود و با اطالعات آن دوران تدوین شده است ،اما بهنظر میرسد که کنشهای دهگانه آن که
سپس به امضای بیش از  350رئیس دانشگاه در  40کشور جهان رسید ،همچنان از درونمای
استواری برخوردار بهنظر می رسد .امضاکنندگان این بیانیه ،خود را برای کاربست کنشهای زیر
پایبند اعالم کردند:
 .1افزایش آگاهیها از توسعه پایدار زیستمحیطی؛
 .2پینهادن فرهنگ نهادی پایداری؛
 .3پرورش شهروندانی پایبند به اصول زیستمحیطی؛
 .4گسترش سواد زیستمحیطی برای همگان؛
 .5کاربست اصول زیستبوم نهادی؛
 .6درگیر ساختن همه ذینفعها؛
 .7همکاری برای رویکردهای میانرشتهای؛
 .8بهبود ظرفیت مدارس ابتدایی و متوسطه؛
 .9گسترش خدمات در قلمرو ملی و بینالمللی؛
 .10کوشش برای پاسداری از جنبش.
با افزایش آگاهی و دانش بشر این مفهومسازیها توسعه بیشتری نیز یافتند .برای نمونه ،بر
پایه یافتههای استرلینگ ،)2003( 1تغییر به سوی پایداری به تغییر اندیشه بستگی دارد .استرلینگ
بهشدت از حرکت به سوی آموزش پایدار پشتیبانی میکرد و میپنداشت که برای دستیابی به این
هدف نیاز است سیاستهای آموزشی از نو ساخته شوند و میان اندیشههای نظاممند و زیستبومی
تقارن و یکپارچگی ایجاد کرد .همچنین ،به پنداشت او ،نیاز است از سطح آموزش کنونی به سوی
روشهای آموزشی آینده حرکت کنیم که همان آموزش پایدار است (.)Grecu & Ipina, 2014
تئودورینو )2013( 2میپنداشت که تنها با راهحلهای فناورانه ،قواعد سیاسی یا ابزارهاي مالی،
به پایداری نمیتوان دست یافت .دستیابی به پایداری ،نیازمند دگرگونی در شیوه اندیشیدن و رفتار
مردمان یک جامعه است و در نتیجه ،نیازمند گذار به الگوهاي سبک زندگی ،مصرف و تولید پایدار
1. Sterling
2. Teodoreanu
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است .آموزش و یادگیري در همه سطوح و در همه زمینههاي اجتماعی میتوانند این دگرگونی
اساسی را به ارمغان بیاورند .بنابراین ،دانشگاه پایدار از با درهمآمیختن و گنجاندن اصول و مفاهیم
پایداری در برنامههاي آموزشی و درسی ،میتواند شیوههاي اندیشیدن و الگوهاي رفتاري جامعه
را برای دستیابی به پایداری دگرگون سازد .نقش دانشگاه پایدار ،نهادینهسازي ایدهها ،مفاهیم،
ارزشها و آرمانهاي جهانی پایداری در فعالیتهاي پژوهشی ،برنامه درسی ،مدیریت پردیس
دانشگاه ،سکانداری دانشگاه و روابط با جامعه بومی است که از راه آموزش دستیافتنی است.
لوزانو و همکاران )2015( 1در پژوهشی برای طراحی و ارائه یک دوره آموزشی برای پایداری،
بر نیاز به رویکردی کاملتر ،منظمتر ،قویتر و متمرکزتر برای اجرای آموزش برای توسعه پایدار
با استفاده از نظریههای آموزش و یادگیری و ایجاد ارتباط میان اهداف درس ،ارائه و ارزیابی تلفیق
آموزش برای توسعه پایدار در همه دورههای آموزشی و محتواهای دروس ،بهویژه در مرحله طراحی
و ارائه ،تأکید کردند.
2
راموس و همکاران ( )2015در پژوهشی ،مجموعهای از مقالههایی را که در مسیر اجرای
توسعه پایدار در مؤسسات آموزش عالی تالشهای بسیاری کردند ،مورد بررسی قرار دادهاند و به
این نتیجه دست یافتند که بسیاری از تالشهای پژوهشی ،فقط یکی از عناصر سیستم را مورد
بررسی قرار دادهاند؛ اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد مؤسسات آموزش عالی در حوزه
توسعه پایدار به سمت رویکردی فراگیر و نظاممند در حال حرکت هستند .تحوالت عمدهای در
آموزش عالی برای توسعه پایدار وجود داشته است؛ با وجود این ،ذینفعان مؤسسات آموزش عالی،
هم در عمل و هم در نظر ،هنوز هم با چالشهایی بسیار ،مانند یکپارچهسازی بهتر آموزش برای
توسعه پایدار در برنامههای درسی ،پژوهش و از همه مهمتر ،نگاه کلنگر به سیستمها ،روبهرو
هستند .اما با وجود همه این چالشها ،مؤسسات آموزش عالی پتانسیلی باال برای ایجاد پیشرفت
سریع در اجرای توسعه پایدار در عملیاتها ،برنامههای درسی و پژوهش دارند.
اشمیت-فیگویرودر و رافلت )2015( 3در پژوهشی ،با برشمردن موانع پایداری در مدیریت
آموزش ،بیان داشتند که یکپارچهسازی پایداری نیازمند استفاده از رویکردهای آموزشی
دانشجومحور ،مانند مطالعات موردی ،یادگیری در عمل ،یادگیری مبتنی بر حل مسأله و بازی
است .در برنامه درسی به یکپارچگی افقی و عمودی و راهبردهای ترکیبی نیاز است .در ادامه ،به
این نتیجه دست یافتند که هنوز در حوزه پژوهشهای مدیریت آموزش به اندازه کافی به پایداری
1. Lozano et al.
2. Ramos et al.
3. Schmitt-Figueiro & Raufflet
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توجه نشده و از فلسفهها و نظریههای یادگیری وسیعتر بهره گرفته نشده است.
رز و همکاران )2015( 1در پژوهشی گنجاندن پایداری در برنامههای درسی و تأثیر آن
بر یادگیری دانشجویان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که میتوان از
رویکردی فراگیر برای بازنگری برنامه درسی درونیسازی پایداری در ذهن دانشجویان استفاده
کرد .پژوهشگران دیگری نیز درصدد گنجاندن مفاهیم پایداری در برنامههای درسی دانشگاه و
مبحث آموزش و چگونگی توسعه و اجرای آن در دانشگاه پایدار بودهاند (;Aktas et al., 2015
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;Grindsted, 2015; Malkki, Alanne & Hirsto, 2015; Bevilacqua et al., 2015

.)Mwendwa, 2017
یادآوری میشود که بیشتر پژوهشهای انجامشده در زمینه پیادهسازی پایداری در مؤسسات
آموزش عالی و دانشگاه پایدار با تمرکز بر بُعد زیستمحیطی انجام شده است .همچنین ،بیشتر
دانشگاهها با آموزش زیستمحیطی برای باالبردن دانش و آگاهیهای زیستمحیطی دانشجویان
خود کوشیدهاند .در حقیقت ،نگرانیهای زیستمحیطی باعث شده است که دانشگاهها برای رفتن
به سمت دانشگاه پایدار ،تمرکزشان بر کارایی زیستمحیطی باشد و در دورههای آموزشی و طراحی
دروسی که برای توسعه برنامه درسی خود ارائه میدهند ،بر بُعد زیستمحیطی توسعه پایدار پافشاری
کنند .نتیجه چنین سیاستی در پژوهش رایت )2010( 2و الکلی و جاراث )2013( 3بهروشنی بیان شده
است؛ نتایج پژوهش رایت ( )2010نشان داد که بیشتر شرکتکنندگان (رؤسای دانشگاهها) از مفهوم
دانشگاه پایدار آگاهی چندانی نداشتند و فقط بر عملیات فیزیکی سبز در پردیس دانشگاه بهعنوان
شاخص مهم پافشاری میکردند و درک آنها از پایداری ،بیشتر بر پایداری زیستمحیطی متمرکز
بود (نسبت به ابعاد اجتماعی و اقتصادی) .همچنین ،الکلی و جاراث ( )2013به این نتیجه رسیدند
که شرکتکنندگان (دانشجویان) ،درکی مناسب از مسائل و موضوعات پایداری زیستمحیطی دارند.
اما پایداری اقتصادی ،اجتماعی ،حقوق بشر ،تنوع فرهنگی و احترام به همه زندگی ،ویژگیهای
دیگر پایداری هستند که از نظر شرکتکنندگان ،این ویژگیها ارتباط اندکی با مفهوم پایداری دارند.
بنابراین ،ناآگاهی و نشناختن مسائل مربوط به پایداری و درک نادرست از مفاهیم پایداری سبب شده
است که برای رفتن به سمت دانشگاه پایدار ،فقط بُعد زیستمحیطی عامل اصلی پایداری شناخته
شود و دیگر مفاهیم و عوامل اصلی پایداری نادیده انگاشته شود .درحالیکه الگوواره پایداری بر نیاز
به توازن میان ارکان زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی پا میفشارد که میتواند میان سالمت
1. Rose et al.
2. Wright
3. Lockley & Jarrath
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اجتماعی و زیستبوم جامعه بشری تعادل برقرار کند .از جمله عوامل مؤثر بر حفظ این تعادل،
برآوردهسازی نیازهای بشر با ایجاد یک محیط سالم و با ثبات زیستمحیطی و برآورده ساختن
نیازهای اجتماعی و فرهنگی افراداست (.)Alexander, 2015
با توجه به افزایش نگرانیهای اجتماعی درباره ویرانیهای محیطی و افزایش تقاضا برای حرکت
و تغییر به سوی جامعه پایدار ،مؤسسات آموزش عالی در سطح جهان اهداف و روشهای آموزشی
خود را تغییر داده و پایداری را در همه جوانب خود درگیر نمودند ( .)Grecu & Ipina, 2014به
سخنی دیگر ،پایداری بسان قلمرو پژوهشی نوینی سربرآورده است که رابطه میان جامعه و محیط را
بازکاوی میکند که مسألهمحور و فرارشتهای است .این رویکرد ،بهگونهای تغییر الگووارهای در علم
سنتی آموزش عالی
پدید آورده است که به جای رشته ،بر موضوع استوار و سیستمهای رشتهمحور
ِ
را به چالش کشیده است ( .)Barth, 2015بسیاری از پژوهشگران این قلمرو علمی میپندارند که
آموزش پایدار ،روشی یکپارچه برای یادگیری است؛ افزون بر اینکه میتواند به رشتههای سنتی مانند
جعرافیا ،زیست و ...بپردازد ،با دیگر قلمروهای آموزشی مانند آموزش جهانی ،آموزش حقوق بشر،
آموزش صلح و شهروندی نیز پیوندی ناگسستنی دارد ( .)Barth, 2015تبدیل آموزش به آموزش
پایدار ،نشاندهنده تفکر نظاممند و رویکردهای میانرشتهای است (.)Grecu & Ipina, 2014
دستیابی به آن نیازمند بازبینی ،بازکاوی و اصالح روند یادگیری است .از اینرو ،در این پژوهش
تالش میشود با شناسایی ابعاد و مؤلفههای اصلی آموزش پایدار ،الگویی مناسب برای آن طراحی
شود .چنین الگویی میتواند راه را برای اندیشیدن به مفهوم پایداری و آموزش پایدار در جامعه
دانشگاهی و همچنین در گستره نظام آموزشی ایران بگشاید که میتواند آغازی نیز برای برانگیختن
نیاز به گنجاندن مفهوم پایداری در فرایند یادگیری جامعه ایرانی باشد.

روششناسی پژوهش
نوع پژوهش
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این پژوهش از دیدگاه هدف ،پژوهشی توسعهای 1است؛ چرا که پژوهشگران با توجه به
نظریات برخی صاحبنظران در قلمرو پایداری ،به دنبال طراحی الگویی برای آموزش پایدار هستند.
از نظر چگونگی گردآوری دادهها ،در گروه «پژوهش کیفی» 2طبقهبندی میشود؛ با توجه به
روش پژوهش کیفی ،پژوهشگر درصدد زمینهیابی درباره «موقعیت نامعین» است .برای اینمنظور،
دادههای کیفی گردآوری میشود تا جنبههای گوناگون پدیده (پایداری و آموزش پایدار) شناسایی و
امکان تدوین الگوی مفهومی پژوهش فراهم شود .بنابراین ،در این بخش با استفاده از روش تحلیل
محتوای کیفی 3مصاحبههای پژوهشی و دادههای کیفی گردآوری شد.
جامعه ،نمونه و شیوه نمونهگیری
جامعه پژوهش در این بخش ،دربرگیرنده صاحبنظران دانشگاهی دارای تألیفات و سوابق
پژوهشی مرتبط با حوزه پایداری بوده است .برای برگزیدن نمونه ،از نمونهگیری هدفمند 4استفاده
شد و با  11نفر از صاحبنظران کلیدی که اطالعاتی بیشتر در زمینه موضوع پژوهش داشتند،
مصاحبه شد .در جدول ( )1ویژگیهای جمعیتشناختی صاحبنظران بر پایه جنسیت ،سن ،مرتبه
علمی و سابقه خدمت ،آورده شده است.

1. Applied Study
2. Qualitative Research
3. Qualitative Content Analysis
4. Purposive Sampling
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جدول  :1ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در مصاحبه کیفی

متغیر
جنسیت

سن

مرتبه علمی

فراوانی

درصد

2

18/181

مرد

9

 40سال و کمتر

4

51-60

4

زن

41-50

1

باالی  60سال

2

دانشیار

4

استادیار
استاد

6
1
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کمتر از  10سال

4

بیشتر از  20سال

6

سابقه خدمت

 10-20سال

کل

11

1
100

81/818
36/363
9/090

36/363
18/181

54/545
36/363
9/090

36/363
9/090

54/545

ابزار گردآوری دادههای پژوهش
به دلیل چندوجهی بودن پدیده پایداری و به دنبال آن آموزش پایدار و نیز نیاز بررسی آن
از دیدگاههاي صاحبنظران دانشگاهی ،از ابزار مصاحبههای نیمهساختاریافته 1برای گردآوری
دادههای کیفی و شناسایی مؤلفههای اصلی آموزش پایدار استفاده شد .دلیل استفاده از مصاحبه
نیمهساختاریافته این است که افزون بر آنکه امکان تبادل اندیشه وجود دارد ،میتواند بحث و
موضوع مصاحبه را برای دستیابی به اهداف پژوهش هدایت کند .همچنین ،در طول فرایند
مصاحبه ،امکان مشاهده احساسات و رسیدن به نظرات و دیدگاههای مصاحبهشوندگان درباره
موضوع پژوهش نیز وجود خواهد داشت؛ در مجموع ،میتوان گفت که استفاده از مصاحبه
نیمهساختاریافته در این پژوهش سبب شده است .1 :محورهاي اندیشهپردازی درباره آموزش پایدار
و ابعاد و عوامل آن روشن شود و  .2برخی پندارهاي نادرست آغاز کار پژوهش آشکار و افق دید
پژوهشگر درباره آموزش پایدار گسترش یابد .با توجه به موارد یادشده ،فرایند مصاحبه بهگونهای
اجرا شده است که بعد از هر مصاحبه ،دادهها کدگذاری و تحلیل شدند تا همهنگام با شناسایی
1. Semi-structured Interview
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ابعاد مطرحشده از سوی صاحبنظران ،این ابعاد در مصاحبههای بعدی پیگیری شوند .مصاحبه تا
جایی ادامه پیدا کرده است که مشخص شود ،یافتهها تکرار میشوند و مصاحبههای جدید شناخت
بیشتری نسبت به تدوین مقولهها بهدست نمیدهند .برای این منظور مراحل زیر طی شد:
 .1پس از تماس با صاحبنظران علمی دانشگاهی ،برای تنظیم زمان مصاحبه و پیش از
برگزاری مصاحبه ،خالصه پیشینه نظری و تجربی موضوع پایداری برای هر یک از آنها فرستاده
شد.
 .2در روز برگزاری جلسه ،ضمن بیان نتایج مصاحبههای پیشین با صاحبنظران ،پرسشهای
مصاحبه برای آنها مطرح شد و سپس از آنها خواسته شد که نظرات خود را بیان کنند (راهنمای
مصاحبه نیمهساختاریافته با صاحبنظران دانشگاهی در جدول ( )2آورده شده است).
 .3برای ثبت پاسخهای مصاحبهشوندگان ،نخست فرم مصاحبه طراحی شد .سپس برای ثبت
نظرات و دیدگاههای هر یک از متخصصان ،یادداشتبرداری و ضبط گفتوگوها انجام شد.
 .4فرایند مصاحبه با صاحبنظران تا هنگام شناسایی و توصیف هر چه روشنتر جنبهها و
مؤلفههای نهفته پدیده آموزش پایدار و دستیابی به اشباع نظری ادامه پیدا کرد.
 .5پس از انجام مصاحبه و تهیه متن نوشتاری پاسخهای مصاحبهشوندگان ،فرایند بررسی
محتواي آشکار و پنهان دادههاي بهدست آمده از گفتهها و نوشتهها آغاز شد.
 .6دستاورد مرحله کیفی این پژوهش ،شناسایی ابعاد و مؤلفههای آموزش پایدار بوده است.
جدول  :2راهنمای مصاحبه نیمهساختاریافته

پرسش اصلی

اندیشــهپردازان دانشــگاهی
ایــران دربــاره چرایــی،
چیســتایی و چگونگــی
کاربســت آمــوزش پایــدار
همســو بــا پایــداری چــه
میا ند یشــند ؟

پرسشهای فرعی

 .1پایداری را چگونه مفهومسازی میکنید و
چگونه میتوان آن را از توسعه پایدار باز شناخت؟
 .2آموزش پایدار در چارچوب پایداری ،چه ویژگیهایی دارد
و برای کاربست آن چه تغییراتی نیاز است؟
 .3مفهومسازیها و رهیافتهای نهادی بینالمللی را تا چه اندازه
با مفاهیم نظری آموزش پایدار همسو و سازگار میپندارید؟
 .4از دیدگاه شما ،اصلیترین ابعاد و مؤلفههای آموزش پایدار کدامند؟
 .5چه مالکها و شاخصهایی را میتوان برای
فهم بهینه این ابعاد و مؤلفهها برشمرد؟
 .6برای همسوسازی فرایند دانشآفرینی و یادگیری در دانشگاههای
کنونی با آموزش پایدار ،چه پیشبایستهایی را پیشنهاد میکنید؟
 .7گام نهادن در مسیر پایداری ،از رهگذر آموزش پایدار
با چه موانع نهفته و آشکاری روبهروست؟
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برای بازکاوی دادههاي بهدست آمده از مصاحبه نیمهساختاریافته با صاحبنظران ،از روش
کدگذاری نظاممند در شش مرحله اصلی .1( :مرور دادهها و مطالعه دقیق آنها؛  .2تدوین راهنمای
کدگذاری؛  .3سازماندهی دادهها؛  .4طبقهبندی دادهها؛  .5کدگذاری باز و  .6کدگذاری محوری)
استفاده شد .این فرایند از بررسی گزارههای کالمی مصاحبهشوندگان در قالب مصادیق عینی،
استعارات و مفاهیم شروع شده و با خواندن چندینباره متن مصاحبه ،به مفاهیم نخستین و مقولههای
مرتبط رسیده است .در حقیقت ،پس از چندبار خواندن متن هر یک از مصاحبهها ،قسمتهایی
که با توجه به پرسشها و هدفهای پژوهش میتوانست مانند کد نخستین درنظر گرفته شود،
مشخص و مانند مفهوم نخستین انتخاب شد .در ادامه ،مفاهیم نخستین در طبقهای باالتر که دارای
اشتراک بودند ،در قالب مؤلفههای تشکیلدهنده آموزش پایدار تعریف شد و سرانجام مؤلفهها در
ابعاد اصلی شکلدهنده آموزش پایدار طبقهبندی شدند .برونداد مراحل ششگانه یادشده ،استخراج
الگوي مفهومی آموزش پایدار به همراه عوامل و مالکهای آن بوده است که در شکل ( )1نشان
داده شده است.
سنجش بسندگی پژوهش
در دهه  1980گوبا و لینکلن 1مفهوم «قابليت اعتماد» 2را مانند معياري براي جايگزيني روايي
و پايايي مطرح كردند تا به كمك آن دقت علمي را در پژوهش كيفي مورد ارزيابي قرار دهند.
این مفهوم از چهار عنصر اعتبارپذیری ،انتقالپذیری ،اتکاپذیری و تأییدپذیری تشکیل شده است.
پژوهشگران براي تأييد دقت علمي در پژوهشهاي كيفي با استفاده از مفهوم قابليت
اعتماد و عناصر چندگانه آن ،راهبردهایی گوناگون همچون استفاده از تکنیک بازبینی از سوی
مشارکتکننده در پژوهش (مصاحبهشوندگان) ،3بازبینی از سوی همکاران ،4بههمتنیدگی ،5ممیزی
بیرونی ،6خودبازبینی پژوهشگر ،7تحلیل موارد منفی ،8بسندگی منابع ارجاعشده ،9کنارگذاشتن عقاید
1. Guba & Lincoln
2. Trustworthiness
3. Member Checking
4. Peer Checking
5. Triangulation
6. External Audit
7. Self-monitoring
8. Negative Case Analysis
9. Referential Material Adequacy
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پژوهشگر ،1داوری طرح یا داوری در طول انجام پژوهش ،2جستجوی شواهد ناسازوار ،3اعتبار
پژوهشگر ،4توصیف دقیق 5شرایط انجام مطالعه ،کمینه دو نفر برای انجام مصاحبه بهصورت
جداگانه ،اما موازی با یکدیگر و مقایسه یافتههای پژوهشگران 6را مورد استفاده قرار دادهاند
(;Creswell, 2012; Guba & Lincoln, 1989; Lincoln & Guba, 1985; Patton, 1999
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 .)Andreas, 2003در این پژوهش ،برای سنجش بسندگی پژوهش و اطمینانیابی از کیفیت
دادهها و تفسیرهاي صورت گرفته و ترکیبی از معیارها و راهبردهای یادشده مورد استفاده قرار
گرفت .جدول ( )3چگونگی استفاده از این معیارها را نشان میدهد.

1. Bracketing
2. Audit Trial
3. Searching for Disconfirming Evidences
4. Researcher Credibility
5. Thick Description
6. Stepwise Replication
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جدول  :3ارزیابی یافتههای کیفی

مفهومسازی

معیار

اعتبارپذیری
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انتقالپذیری

اتکاپذیری

2

3

تأییدپذیری

78

1

4

اين مفهوم جايگزين مفهوم «روايي
دروني» در پژوهش کمی است
كه از طريق آن ،پژوهشگران به
دنبال اثبات اطمینان به درستیِ
یافتههایشان هستند .به اين معنا كه
آنچه در يافتهها و نتايج پژوهش
از سوي پژوهشگر بیان ميگردد،
هماني باشد كه در نظر و ذهن
پاسخگو بوده است.

تکنیکهای بهکار گرفته شده

● ارائه خالصهای از سخنان
مصاحبهشونده در پایان هر مصاحبه برای
اطمینان از درستی مطالب بیان شده،
● بازبینی یافتههای پژوهش از سوی
اعضای مشارکتکننده در پژوهش و
بازبینی همکاران پژوهشی،
● گردآوری دادهها از افراد گوناگون
و استفاده از منابع تخصصی
(بههمتنیدگی منابع دادهها).

اين مفهوم جايگزين مفهوم «روايي
● توصیف دقیق شرایط انجام پژوهش
بيروني» در پژوهش کمی است كه از
و شرکتکنندگان و انتشار نتایج آن،
طريق آن ،پژوهشگران به دنبال ارائه
به خواننده کمک میکند تا تصمیم
یک تصویر مفصل از زمينهاي كه
بگیرد که نتایج مطالعۀ منتشرشده در
پژوهش در آن انجام شده است ،هستند
جامعۀ مربوط به خواننده میتواند
و به معنای امکان کاربرد یافتههای
کاربرد داشته باشد یا خیر؟
پژوهش در مکان یا شرایط دیگر است.

● هدايت دقيق جريان مصاحبه براي
گردآوري دادهها،
اين مفهوم جايگزين مفهوم «پایایی» ● ممیزی بیرونی و بررسی و پیگیری
در پژوهش کمی است و به معنای روش ثبت همه فرآیندهای گردآوری،
وجود پایداری بنیادی در دادههای تحلیل و تفسیر اطالعات از سوی فرد
پژوهش است؛ در حقیقت به ثبات متخصص خارج از پژوهش،
● بازبینی مطالب در دو مرحله (در
یافتههای پژوهش در زمانها و
حین و در پایان کار) و مستندسازي
شرایط گوناگون اشاره دارد.
دادههای بهدست آمده از مصاحبه از
سوی پژوهشگر.

اين مفهوم جايگزين مفهوم «عينيت»
در پژوهش کمی است و به این
● بررسی و تأیید بیشتر
معنا است که تفسیرهای انجامشده
مصاحبهشوندگان از ابعاد و مقولههای
در پژوهش کیفی به جای تأکید بر
بهدست آمده از تحلیل محتوای
عینیت ،باید تاییدپذیر و برآمده از
مصاحبهها.
نظر مصاحبهشوندگان باشد و از
سوگیری پژوهشگر ،بهدور باشد.

1. Credibility
2. Transferability
3. Dependability
4. Confirmability

یافتههای پژوهش
 .1از دیدگاه صاحبنظران دانشگاهی ابعاد و مؤلفههای آموزش پایدار کدامند؟
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برای شناسایی ابعاد و مؤلفههای آموزش پایدار ،نخست پیشینه نظری و تجربی پژوهشهای
انجامشده در خارج و داخل کشور بازکاوی شد .پس از بررسی همهجانبه مبانی نظری و تجربی،
از روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی برای شناسایی مؤلفههای آموزش پایدار و از مصاحبه
نیمهساختاریافته برای گردآوری دادههای بخش کیفی پژوهش استفاده شد .پس از انجام هر
مصاحبه و گردآوری دادهها ،فرایند تحلیل دادههای کیفی آغاز شد .این دادهها با توجه به موضوع
پژوهش ،چکیدهسازی و کدگذاری شدند .برای تحلیل دادههای کیفی از فرایند کدگذاری باز و
محوری بهروش نظاممند استفاده شده است .در پی کدگذاری و با حذف دادههای تکراری و
چکیدهسازی دادهها ،پنج مقوله اصلی که بیانگر مؤلفههای اصلی آموزش پایدار بودند شناسایی
یادگیری یادگیری و کاربست رویکرد میانرشتهای .2 ،گنجاندن
شد .این مقولهها عبارتند از.1 :
ِ
مفاهیم پایداری در فرایند یادگیری .3 ،اندیشهورزی نقادانه .4 ،بهکارگیری راهبردهای نوآورانه در
فرایند یادگیری و  .5بینالمللیشدن آموزش .در ادامه ،برای درک بیشتر خوانندگان از چگونگی
برکشیدن مفاهیم از متن مصاحبه ،پاسخ یکی از صاحبنظران درباره پرسش نخست پژوهش و
مفاهیم شناساییشده (خروجی مربوط به کدگذاری باز مصاحبه) در جدول ( )4آورده شده است.

79

م2

کد مصاحبه
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یکی از موضوعهای مهم که در مورد آموزش ،بهویژه آموزش پایدار مطرح میشود ،بحث صالحیتهای پایداری
است .صالحیتهای پایداری ،مجموعهای از دانش ،مهارتها و نگرشهایی است که فرد را برای انجام موفقیتآمیز
وظایفش و حل مشکالت با توجه به چالشها و فرصتهای پایداری در جهان توانمند میسازد .آموزشهای
دانشگاهی ما باید صالحیتهای پایداری را در دانشجویان و دانشآموختگان خود ایجاد کنند .بهویژه اینکه برای
حرکت از آموزش سنتی به آموزش پایدار ،راهبردها و روشهای یاددهی-یادگیری و از همه مهمتر ،محتوا و مواد
درسی و آموزشی دانشگاه باید تغییر کند و مورد بازنگری جدی قرار بگیرد .بدینصورت که برای افزایش گفتگو،
تفکر انتقادی و حل مسأله از رهیافتهای نوآورانهای استفاده بشود؛ راهبردهایی برای تسهیل یادگیری و تدریس
جامع پیشنهاد شود؛ از جمله :تدریس تیمی ،یادگیری همکارانه ،یادگیری مسألهمحور ،مدلهای فرایند چندرشتهای،
یادگیری مبتنی بر کاوشگری و یادگیری تجربی .البته در ارتباط با آموزش پایدار ،یک راهبرد تدریس ویژه انتخاب
نمیشود؛ بلکه دامنهای از راهبردهای تدریس مورد استفاده قرار میگیرد .درصورتیکه چنین راهبردهایی در امر
تدریس و یادگیری بهکار گرفته شود ،در دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه ،مهارتهای شناختی مانند تفکر
انتقادی ،تفکر سیستمی ،تفکر خالق ،تحلیل و ارزیابی ،تشخیص ،تحلیل و حل مسائل و درک پدیدههای مرتبط با
رشته تحصیلیشان ،پرورش مییابد.
همانگونه که پیشتر بیان شد ،در زمینه آموزش پایدار ،در محتوای آموزشی و درسی دانشگاه ،تحول اساسی باید
صورت پذیرد؛ بدینصورت که مفاهیم و موضوعهای پایداری فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی بهطور
متوازن و یکپارچه در برنامههای درسی دانشجویان گنجانده شود تا صالحیتهای پایداری و سواد پایداری در
آنها ایجاد و تقویت گردد و شهروندانی مسئول و با کیفیت ذهنی تربیت شود .با توجه به چندبُعدی بودن مبحث
آموزش پایدار ،برنامههای درسی و آموزشی دانشگاه ،باید از طریق فعالیتهای میانرشتهای و مشارکت کارشناسان
چندرشته و مشارکت متخصصان در حل مشکالت پایداری در مقیاس محلی و جهانی مورد بازنگری قرار بگیرد.
در پایان اینکه با توجه به چالشهای امروز در سطح جهان ،تغییر و تحول در همه ابعاد آموزشی ،بهعنوان یکی از
کارکردهای اصلی دانشگاه امری ضروری است.

متن مصاحبه

پرورش صالحیتهای پایداری /بهکارگیری
راهبردها و روشهای نوآورانه یاددهی-
یادگیری /تغییر و بازنگری جدی در محتوا
و مواد درسی و آموزشی /بهکارگیری
راهبردهایی برای تسهیل در امر یادگیری و
تدریس (تدریس تیمی /یادگیری همکارانه/
یادگیری مسألهمحور /مدلهای فرایند
چندرشتهای /یادگیری تجربی) /استفاده از
چند روش تدریس بهطور همزمان/پرورش
مهارتهای شناختی در دانشجویان (تفکر
سیستمی/تفکر خالق /توانایی تشخیص،
تحلیل و ارزیابی و حل مسائل/توانایی درک
پدیدهها) /گنجاندن مفاهیم و موضوعهای
پایداری در برنامههای درسی/نگاه یکپارچه و
متوازن به ابعاد پایداری /ایجاد سواد پایداری/
تربیت شهروندانی با کیفیت ذهنی و شهروند
مسئول برای جامعه/ضرورت فعالیتهای
میانرشتهای /مشارکت کارشناسان چند
رشته /مشارکت متخصصان در حل مشکالت
پایداری در مقیاس محلی و جهانی.

مفاهیم (کدهای) شناسایی شده

جدول  :4چگونگی برکشیدن مفاهیم (کدهای) شناساییشده از متن مصاحبه با صاحبنظران
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در جدول ( ،)4متن مصاحبه یکی از صاحبنظران بهعنوان نمونه آورده شده است که در فرایند
کدگذاری باز ،مفاهیم نخستین شناساییشده است .در مرحله نخست کدگذاری باز ،پژوهشگر به
خردکردن دادهها پرداخت و همه مفاهیمی که در گفتارها و دیدگاههای مصاحبهشوندگان وجود
داشت ،به واحدهایی کوچکتر تجزیه شد .در پاسخ به پرسش نخست پژوهش (مؤلفههای آموزش
پایدار) ،صاحبنظران به طیف گستردهای از مؤلفهها اشاره کردند؛ مهمترین مفاهیم برکشیده شده
از متن مصاحبهها در نخستین گام کدگذاری باز عبارتند از :پرورش صالحیتهای پایداری در
دانشجویان ،تربیت شهروند مسئول ،ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری ،بهکارگیری راهبردهایی
برای تسهیل در امر یادگیری و آموزش ،پافشاری بر یادگیری مشارکتی ،یادگیری مسألهمحور،
تنوع در سبکهای یادگیری ،پرورش مهارتهای شناختی در دانشجویان ،تفکر انتقادی و سیستمی،
تفکر خالق ،مشارکت متخصصان رشتههای گوناگون برای حل مسأله ،جایگزینی دانش نو به
جای دانش کنونی بشر ،تغییر و بازنگری جدی در محتوای برنامههای درسی و آموزشی ،پرورش
سواد پایداری ،گنجاندن اصول پایداری در برنامههای درسی ،مشارکت بینالمللی در امر تدریس و
یادگیری ،استفاده از روشهای نوین آموزشی جهانی.
با توجه به تحلیلهای انجامشده ،مفاهیم زیر مانند مقولههای اصلی شناسایی شده است .جدول
( )5دستاورد گام دوم کدگذاری (شناسایی مؤلفههای اصلی) را در ارتباط با مؤلفههای آموزش پایدار
نشان میدهد.
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جدول  :5مؤلفهها (مقولهها)ی شناساییشده برای آموزش پایدار

مفاهیم شناساییشده

استفاده از رویکردهای فرارشتهای و میانرشتهای در ارائه
برنامههای درسی /جایگزینی دانش نو به جای دانش کنونی
بشر /پیوند میان دانش و یادگیری /همکاری سایر رشتهها
بهصورت مسألهمحور /استفاده از رشتهها و مواد درسی
گوناگون برای توضیح مسائل /تعامل بیشتر با متخصصان و
کارشناسان گروههای دیگر رشتهها.

مقوله اصلی (مؤلفهها) کد صاحبنظران
ِ
یادگیری یادگیری م  ،1م  ،2م  ،3م
و کاربست رویکرد  ،4م  ،5م  ،6م ،7
م  ،8م  ،9م 11
میانرشتهای

بهکارگیری مهارتهای خالقانه برای تحلیل و تصمیمگیری/
م  ،2م  ،3م  ،4م
پرورش رشد ذهنی دانشجویان /پرورش استدالل و
مهارتهای حل مسأله /پافشاری بر تفکر انتقادی و خالق/حل اندیشهورزی نقادانه  ،5م  ،6م  ،7م ،9
م  ،10م 11
مسائل پیچیده /ارائه راهحلهای متنوع/پرورش مهارتهای
شناختی در دانشجویان /توانایی تشخیص ،تحلیل و ارزیابی.
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پرورش صالحیتهای پایداری /پرورش سواد پایداری/
تربیت شهروند مسئول و پاسخگو /ارتقای کیفیت زندگی/
تغییر نگرشها ،باورها و رفتار دانشجویان /بازنگری در
م  ،1م  ،2م  ،3م
محتوای تدریس /گنجاندن مفاهیم پایداری در برنامههای
گنجاندن مفاهیم پایداری  ،4م  ،5م  ،6م ،7
درسی و در چشمانداز دانشگاه/توانمندکردن دانشجویان
در فرایند یادگیری م  ،8م  ،9م ،10
برای کار روی موضوعات واقعی /درک موضوعهای مرتبط
م 11
با توسعه پایدار /برخورداری از دانش و آگاهی پایداری/
گنجاندن مفاهیم پایداری در کل سیستم دانشگاه یعنی در
آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعی.

ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری/توسعه راهبردهای
م  ،1م  ،2م  ،3م
یاددهیـیادگیری /دگرگونسازی محیطهای یاددهیـیادگیری /بهکارگیری راهبردهای
 ،4م  ،5م  ،6م ،7
نوآورانه در فرایند
تنوع در سبکهای یادگیری /استفاده از راهبردهای نو
م  ،8م  ،9م ،10
یادگیری
آموزشی /تأکید بر یادگیری مشارکتی ،مسألهمحور و یادگیری
م 11
تجربی و. ...

م  ،1م  ،2م ،4
نیاز به آموزش مفاهیم پایداری با یک چشمانداز بینالمللی/
ِ
استفاده از دانش جهانی و محلی/مشارکت بینالمللی در امر بینالمللیشدن آموزش م  ،5م  ،6م  ،7م
 ،8م 10
تدریس و یادگیری ،همکنشی جمعی ،همکاریهای بینالمللی.

با توجه به تحلیلهای انجامشده و نتایج خالصهشده در جدول ( ،)5در پاسخ به پرسش نخست
پژوهش که هدف آن شناسایی ابعاد و مؤلفههای تشکیلدهنده آموزش پایدار بود ،با استفاده از
بازکاوی دادههای مصاحبههای نیمهساختاریافته طی دو مرحله کدگذاری ،در مجموع پنج دسته
یادگیری یادگیری و کاربست رویکرد میان رشتهای ،اندیشهورزی
مؤلفه شناسایی شد که عبارتند از:
ِ
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نقادانه ،گنجاندن مفاهیم پایداری در فرایند یادگیری ،بهکارگیری راهبردهای نوآورانه در فرایند
یادگیری و بینالمللی شدن آموزش .یادآوری میشود که مؤلفههای هر یک از ابعاد آموزش پایدار
نیز در دو مرحله کدگذاری باز و محوری شناسایی شدهاند .در ادامه ،ماتریس کیفی مقولههای
(مؤلفهها) بهدستآمده از مصاحبه با صاحبنظران علمی دانشگاهی در جدول ( )6و دستاورد
بازکاوی مصاحبههای نیمهساختاریافته در جدول ( )7آورده شده است.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

مقولهها

کد مصاحبه
یادگیری اجتماعی

توسعه همکاریهای میانرشتهای

ِ
دانش جایگزین
آفرینش دانش نوین و

14

آموزش یادگیرنده محور

16

راهبردهای فراشناختی

18
19
20
21

الگوهای یادگیری اجتماعی

* *

* *
*

* *
* *

* * *
*
*

* *

* * *

* * *

* * * * *

* * * *
*

گفتگوی میان فرهنگی

*

گسترش همکاریهای علمی بینالمللی

*

*

*

* *

* * * * * * * * * * *

همکنشی اجتماعی در عرصه جهانی

همبستگی بینالمللی

* *

*

* *

*
*

*

*

* * *

*

* *

* * *

*

یادگیری برای با یکدیگر زیستن

* *

* * *

بازشناسی پایداری و بایستگیهای آن از توسعه پایدار

گسترش ظرفیت اساتید برای آموزش اصول پایداری

*

*

* * *

* * * * * *

کنجکاوی آگاهانه

13

17

*

آیندهنگری

پایبندی مدیریت دانشگاه به اصول پایداری

15

*

حقیقتجویی

11

*

* * * * *

پرسشگری

ایجاد صالحیتهای پایداری

12

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

پرورش تفکرخالق و نقاد

تغییر نگرشها ،باورها ،ارزشها و تغییر رفتار در
10
جامعه

مقاله  -3دانشگاه پایدار :پیشبایستهای دستیابی به آموزش پایدار | مطهره حمزهرباطی و دیگران

جدول  :6ماتریس کیفی مقولههای هر یک از ابعاد آموزش پایدار

* *

*

*
*

*

* *

* * *
*

*

*

* *

* * * * * *
* *

* *

* *

* * *

* * * * *

*
*
*
*
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ابعاد
ِ
یادگیری یادگیری و کاربست
رویکرد میانرشتهای

اندیشهورزی نقادانه
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گنجاندن مفاهیم پایداری
در فرایند یادگیری

بهکارگیری راهبردهای
نوآورانه در فرایند یادگیری

بینالمللی شدن آموزش

مولفهها

یادگیری اجتماعی
توسعه همکاریهای میانرشتهای
ِ
دانش جایگزین
آفرینش دانش نوین و
پرورش تفکرخالق و نقاد
پرسشگری
حقیقتجویی
آیندهنگری
کنجکاوی آگاهانه

بازشناسی پایداری و بایستگیهای آن از توسعه پایدار
تغییر نگرشها ،باورها ،ارزشها و تغییر رفتار در جامعه و جهان
ایجاد صالحیتهای پایداری
گسترش ظرفیت اساتید برای آموزش اصول پایداری
پایبندی مدیریت دانشگاه به اصول پایداری
آموزش یادگیرنده محور
الگوهای یادگیری اجتماعی
راهبردهای فراشناختی

همکنشی اجتماعی در عرصه جهانی
یادگیری برای با یکدیگر زیستن
گفتگوی میان فرهنگی
همبستگی بینالمللی
گسترش همکاریهای علمی بینالمللی

در جدول ( ،)7با بازکاوی مصاحبههای نیمهساختاریافته و فرایند کدگذاری باز و محوری ،در
یادگیری یادگیری و کاربست رویکرد میانرشتهای 5 ،نشانگر
مجموع  3نشانگر بسان عناصر اصلی
ِ
بسان عناصر اصلی اندیشهورزی نقادانه 5 ،نشانگر بسان عناصر اصلی گنجاندن مفاهیم پایداری در
فرایند یادگیری 3 ،نشانگر مانند عناصر اصلی بهکارگیری راهبردهای نوآورانه در فرایند یادگیری
و  5نشانگر مانند عناصر اصلی بینالمللی شدن آموزش شناسایی شد .برونداد پایانی مصاحبه
نیمهساختاریافته در شکل ( )1به نمایش درآمده است.
پرسش  :2الگوی مفهومی آموزش پایدار چیست؟
با توجه به دستاورد مصاحبههای نیمهساختاریافته با صاحبنظران در بخش کیفی پژوهش
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میتوان چارچوب آموزش پایدار را در چارچوب پنج مؤلفه اصلی شناساییشده ترسیم کرد که در
شکل ( )1نشان داده شده است.

یادگیری یادگیری و کاربست
رویکرد میانرشتهای

یادگیری اجتماعی
توسعه همکاریهای میانرشتهای
آفرینش دانش نوین و دانشِ جایگزین
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پرورش تفکر خالق و نقاد
پرسشگری
اندیشهورزی نقادانه

حقیقتجویی
آیندهنگری

آموزش پایدار

کنجکاوی آگاهانه

بازشناسی پایداری و بایستگیهای آن از توسعه پایدار
تغییر نگرشها ،باورها و تغییر رفتار در جامعه و جهان
گنجاندن مفاهیم پایداری

در فرایند یادگیری

ایجاد صالحیتهای پایداری
گسترش ظرفیت اساتید برای آموزش اصول پایداری
پایبندی مدیریت دانشگاه به اصول پایداری

بهکارگیری راهبردهای
نوآورانه در فرایند یادگیری

آموزش یادگیرنده محور
الگوهای یادگیری اجتماعی
راهبردهای فراشناختی

همکنشی اجتماعی در عرصه جهانی
بینالمللیشدن آموزش

یادگیری برای با یکدیگر زیستن
گفتگوی میان فرهنگی
همبستگی بینالمللی
گسترش همکاریهای علمی بینالمللی

شکل  :1الگوی مفهومی آموزش پایدار
آموزش پایدار
شکل  :1الگوی مفهومی
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ارلیچ و اورنسیتن ،)2010( 1دریافتهاند که «دانشگاهها ُپر از محافظهکاری و افکار بسیار بههم
ریخته است» .دانشگاهها درگیر برخی نظریههای نادرست و ناکارآمد هستند .این نظریهها به
پایداری کمکی نمیکند و شاید حتی سد راه آن نیز بشود ( .)Washington, 2015این جستار با
تکیه بر الگوواره پایداری ،به شناسایی ویژگیهای آموزش پایدار پرداخته است تا شاید بر پایه آن
بتوان راه نوینی را برای نظام آموزش عالی و دانشگاههای کشور گشود.
«یادگیری یادگیری و کاربست رویکرد
بر پایه یافتههای کیفی پژوهش ،منظور از مؤلفه
ِ
میانرشتهای» عبارت است از :شناسایی ظرفیتهای هر یک از رشتههای موجود دانشگاه برای
حل مسائل جامعه از رهگذر بهاشتراک نهادن الگوهای نظری مبنیبر مفاهیم ویژه هر رشته که
با تاکید بر همکاری پژوهشگران رشتههای گوناگون ،افزون بر ایجاد ارتباط میان رشتهها ،به
دانشآفرینی نوین میتواند بینجامد .به پنداشت یکی از صاحبنظران حوزه پایداری« :در تدوین و
ارائه برنامههای درسی دانشگاه باید از رویکردهای میانرشتهای و فرارشتهای استفاده نمود؛ زیرا
تفکر انتقادی و مهارتهای حل مسأله از طریق برنامههای درسی میانرشتهای تقویت میشوند».
یکی دیگر از صاحبنظران خاطرنشان ساخته است« :با توجه به چندبُعدی بودن مبحث پایداری،
برنامههای درسی و آموزشی دانشگاه ،باید از طریق فعالیتهای میانرشتهای و مشارکت کارشناسان
چند رشته در حل مشکالت پایداری در مقیاس محلی و جهانی مورد بازنگری قرار بگیرد».
در پژوهشهای بیبِرهوفر و همکاران ،)2017( 2لیال فیلهو و همکاران ( ،)2015پارک و
همکاران ،)2010( 3بر اهمیت یادگیری میانرشتهای و فرارشتهای پافشاری شده است؛ نویسندگان
اثرات نهفته یادگیری فرارشتهای و همچنین آموزش فرارشتهای را برای پاسخ واقعی به چالشهای
پایداری به اثبات رساندند و به این نتیجه دست یافتند که نیاز است مؤسسات آموزش عالی فضایی
برای یادگیری فرارشتهای پدید آورند .پدید آوردن چنین فضایی ،صالحیتهای پایداری مانند :تفکر
میانفردی ،تفکر هنجاری ،تفکر راهبردی ،تفکر سیستمی و مهارتهای مقدماتی را در فراگیران
پرورش میدهد .همچنین ،یادگیری فرارشتهای مانند سبک نوینی از دانشآفرینی که با همکاری
مشارکتجویانه پدید میآید ،میتواند مانند عنصر انگیزشی مناسب برای فرایندهای یادگیری پایدار
عمل کند و میتواند تأثیری مثبت بر دانشآموختگان ،بهویژه بر طرحها و برنامههای پایداری
1. Ehrlich & Ornstein
2. Biberhofer et al.
3. Park et al.
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داشته باشد .جونز و همکاران )20 ،2010( 1دریافتهاند که برای درک موضوعات پایداری به رویکرد
میانرشتهای نیازمند هستیم؛ چرا که امروزه مسائل اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی جوامع
به اندازهای گسترده و پیچیده شده است که انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تکرشتهای،
در حل مسائل پیچیده و گوناگون ناتوان بهنظر میرسند .مطالعات میانرشتهای با فراهم آوردن
زمینه ارتباط میان علوم گوناگون موجب حل مسائل پیچیده زندگی و همهنگام توسعه دانش نوین
میشود .گسترش و توسعه رویکردهای میانرشتهای و فرارشتهای با بهرهگیری از ظرفیتهای
رشتههای گوناگون میتواند به شناسایی و حل موضوعات و مسائلی که جامعه با آنها درگیر بشود
و همچنین میتواند اصول و مفاهیم پایداری را در دانشجویان درونی سازد .از اینرو ،رویکردهای
میانرشتهای و فرارشتهای یکی از پایههای اصلی علوم پایداری است؛ چرا که علم پایداری ،علمی
است که در ماهیت خود فرارشتهای و یکپارچه است و بر رویکردی استوار است که رشتههای
گوناگون ،شکلهای گوناگون دانش و ذینفعان گوناگون مرتبط با هم را متحد و یکپارچه میسازد
(.)Barth, 2015
بر پایه یافتههای کیفی پژوهش ،مجموعه ویژگیهایی بهعنوان نشانگرهای «اندیشهورزی
نقادانه» شناسایی شدند که بهترتیب عبارتند از :پرورش تفکر خالق و نقاد ،پرسشگری و
یافتن مسائل واقعی ،حقیقتجویی ،آیندهنگری ،کنجکاوی آگاهانه .بهبیان دیگر ،میتوان مؤلفه
اندیشهورزی نقادانه را با این نشانگرهای پنجگانه تعریف کرد .بنابراین ،منظور از تفکر انتقادی،
گسترش تواناییها ،ظرفیت فکری ،خالقیت و نوآوری و قابلیت انسانها برای حل مسائل اجتماعی،
اقتصادی ،زیستمحیطی همراه با تجزیه و تحلیل و بررسی مسائل از جوانب و زوایای گوناگون
و سپس ارائه راهحلهای گوناگون و شاید نامعمول برای یک مسأله است .در رابطه با این مؤلفه،
یکی از صاحبنظران حوزه پایداری بیان کرده است« :دانشگاه آینده (دانشگاه پایدار) بر مبنای
تفکر خالق و نقاد است ،بر مبنای پرسشگری و یافتن مسائل واقعی هست» .بهگمان یکی دیگر
از صاحبنظران« :باید تمرکز و تأکید اعضای هیأتعلمی بر تجهیز دانشجویان بر تقویت تفکر
انتقادی باشد؛ زیرا ماهیت توسعه پایدار و دانشگاه پایدار نوعی اعتراض به روندهای کنونی است».
در پژوهشهای رز و همکاران ( )2015و گرینستد ،)2015( 2بر اهمیت تفکر انتقادی در
فرایند یاددهیـیادگیری پافشاری شده است؛ نویسندگان به این نتیجه دست یافتند که برای
طراحی و توسعه برنامههای آموزشی دانشگاه باید بر تفکر سیستمی و تفکر انتقادی پا فشرد و
1. Jones et al.
2. Grindsted
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از رویکردی فراگیر برای درونیساختن پایداری در ذهن دانشجویان استفاده کرد .همچنین ،نیاز
است دانشجویان برای به چالش کشاندن مفاهیم پایداری در کالس درس ،اندیشهورزی نقادانه
روی آورند .به باور الکساندر ،)2015( 1تفکر انتقادی برای پایداری و آموزش پایدار به چندین دلیل
بسیار پراهمیت است :زیرا ،دربرگیرنده توانایی برشناسی مشکالت کنونی ،جستجو برای اثبات
شواهد موجود و بررسی و تأیید روایی این شواهد و همچنین استفاده از دانشهای موجود برای
تصمیمگیری است .تقویت مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان ،یکی از اهداف مهم آموزش
نوین است .تفکر انتقادی دانشجویان را با توانمندیها ،صالحیتها و شایستگیهای الزم برای
جهان بهسرعت در حال تغییر آشنا میکند .توسعه چنین مهارتها و
استدالل در امور اجتماعی ،در
ِ
شایستگیهایی دانشجویان را وامیدارد تا از مرزهای دانش فراتر روند و بتوانند مهارتهای داوری
درباره اطالعات ،ارزیابی شواهد متفاوت و استدالل با کمک دالیل محکم را بیاموزند .دانشجویان
دارای تفکر انتقادی ،توانایی پذیرش دیدگاههای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ناهمگون
با دیدگاه خودشان را دارند و تالش میکنند طرحوارههای ذهنی ناهمگون را اصالح کنند و در
صورت نیاز ،تغییرات الزم برای آینده پایدار را درنظر بگیرند و چالشهایی که جامعه با آنها درگیر
است را بازشناسند .بنابراین ،دانشجویان برای کامیابی در محیط کاری آینده خود و همچنین در
ن فرهنگی و اجتماعی که نیازمند تصمیمگیریهای دقیق ،درست و مستقل است ،به
بافتهای میا 
تفکر انتقادی نیاز دارند.
بر پایه یافتههای کیفی پژوهش ،مجموعه ویژگیهایی بهعنوان نشانگرهای «گنجاندن
مفاهیم پایداری در فرایند یادگیری» شناسایی شدند که بهترتیب عبارتند از :بازشناسی پایداری
و بایستگیهای آن از توسعه پایدار ،تغییر نگرشها ،باورها و تغییر رفتار در جامعه و جهان ،ایجاد
صالحیتهای پایداری ،گسترش ظرفیت اساتید برای آموزش اصول پایداری و پایبندی مدیریت
دانشگاه به اصول پایداری؛ به سخنی دیگر ،منظور از گنجاندن مفاهیم پایداری در فرایند یادگیری
عبارت است از مجموعه مهارتها و توانمندیهایی است که دانشجویان و اعضای هیأتعلمی
دانشگاه نیاز است برای درک مسائل زیستمحیطی (وارونگی هوا و تأثیر آن بر آلودگی هوا؛ نقش و
اهمیت سیستمهای آبی در حیات کره زمین؛ ضرورت و شیوه بازیافت زباله؛ تأثیرات تغییرات اقلیمی
و ،)...مسائل اجتماعیـ فرهنگی (تساوی جنسیتی ،کاهش نابرابریها ،ارتقای سالمتی ،احترام به
تنوع فرهنگی ،احترام به یکدیگر و فرهنگ جوامع دیگر ،احترام به زندگی ،بهطورکلی احترام به
انسان ،ارزش و کرامت انسانی ،رعایت اصول اخالقی ،فرهنگ بردباری ،نبود خشونت و صلح و،)...
1. Alexander
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مسائل اقتصادی (اقتصاد سبز ،اشتغال سبز ،پیشبرد الگوهای تولید و مصرف پایدار و )...و آگاهی
نسبت به نتایج و پیامدهای اجرایی هر یک از آنها ،برخوردار باشند؛ بهگونهای که با درونیسازی
مفاهیم به تغییر نگرشها و تغییر رفتار آنان در جامعه و جهان بینجامد .به باور یکی از صاحبنظران
حوزه پایداری« :دانشگاه پایدار دانشگاهی است که قابلیت تلفیق مفاهیم پایداری را در برنامههای
درسی ،پژوهشی و خدمات اجتماعی خود داشته باشد؛ بهگونهایکه بتواند صالحیت پایداری را در
دانشجویان و اساتید دانشگاه ایجاد کند .در حقیقت ،دانشگاه شهروند مسئول تربیت کند؛ شهروندی
که مسئول و پاسخگو باشد و بتواند دانشجویان خود را برای پذیرش مسئولیت برای ایجاد آیندهای
پایدار تربیت کند».
یکی دیگر از صاحبنظران بیان کرده است« :برای حرکت به سمت آموزش پایدار ،در محتوای
آموزشی و درسی دانشگاه تحول اساسی باید صورت پذیرد؛ مفاهیم و موضوعات پایداری فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ،به طور متوازن و یکپارچه در برنامههای درسی دانشجویان
گنجانده شود تا صالحیتهای پایداری و سواد پایداری در آنها ایجاد و تقویت گردد و شهروندانی
مسئول و با کیفیت ذهنی تربیت شوند».
بازنگری دیگر پژوهشها نشان میدهد که در پژوهشهای گذشته به گنجاندن مفاهیم
پایداری در فرایند یادگیری مانند یکی از مؤلفههای اصلی آموزش پایدار توجه چندانی نشده
است .با وجود این ،رهیافتهای این بخش از پژوهش را میتوان به گونهای با دستاوردهای
پژوهشهای مالکی و همکاران ،)2015( 1اقطس و همکاران )2015( 2و رز و همکاران (،)2015
که بهترتیب بر چگونگی طراحی و توسعه برنامه درسی و بر پیادهسازی و اجرای یک دوره آموزشی
برای دانشجویان دانشگاه با تمرکز بر موضوع پایداری پافشاری داشتند ،هم همسو انگاشت .به
پنداشت تئودورینو ( ،)2013دستیابی به پایداری نیازمند تغییر در شیوه اندیشیدن و رفتار مردمان
یک جامعه است و در نتیجه ،نیازمند گذار به الگوهاي سبک زندگی ،مصرف و تولید پایدار است.
آموزش و یادگیري در همه سطوح و در همه زمینههاي اجتماعی میتوانند این تغییر اساسی را به
ارمغان بیاورند .بنابراین ،دانشگاه پایدار با گنجاندن اصول و مفاهیم پایداری در برنامههاي آموزشی
میتواند در تغییر اساسی در شیوههاي اندیشیدن و الگوهاي رفتاري جامعه درباره پایداری به جامعه
یاری رساند .همچنین ،مدیریت دانشگاهها با پایبندی به اصول پایداری و بازشناسی آن از توسعه
پایدار ،بهتر است برنامههایی براي توسعه اعضاي علمی در قلمرو پایداری پدید آورند تا از رهگذر
1. Malkki et al.
2. Aktas et al.
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آن ،همه دانشجویان دورههای کارشناسی و تحصیالت تکمیلی نیز با این مفاهیم آشنا شوند و آنها
در زندگی اجتماعی کنونی و آینده خود بهکار گیرند.
بر پایه یافتههای کیفی پژوهش ،مجموعه مهارتهایی بهعنوان نشانگرهای «بهکارگیری
راهبردهای نوآورانه در فرایند یادگیری» شناسایی شد که بهترتیب عبارتند از :آموزش یادگیرنده
محور ،بهکارگیری الگوهای یادگیری اجتماعی و بهکارگیری راهبردهای فراشناختی .به سخن
دیگر ،میتوان نشانگر استفاده از راهبردهای نوآورانه یاددهیـ یادگیری را با این نشانگرهای سهگانه
تعریف کرد .قراردادن دانشجویان در گرانیگاه فرایند آموزشـ یادگیری نتیجهای خردورزانه از این
مؤلفه است که بر نقش پویای یادگیرنده در آفرینش دانش پامیفشارد و با تکیه بر همکنشی
اجتماعی ،به فراگیران برای رسیدن به درک و فهم امور کمک میرساند .یکی از صاحبنظران
بیان کرده است« :در زمینه آموزش دانشگاهها و رفتن به سمت آموزش پایدار و بهدنبال آن ایجاد
یک دانشگاه پایدار باید از سبکهای جدید تدریس در امر یادگیری بهره گرفته شود؛ طبیعت ًا
یادگیری بهتر و مؤثری در حین انجام فعالیت و با استفاده از روشهای یادگیری مشارکتی و...
اتفاق میافتد و طبیعت ًا یادگیری مطالب در حین انجام فعالیت ،بسیار بیش از یادگیری منفعل است.
در چنین صورتی ،کیفیت تدریس و یادگیری ارتقا مییابد و سطح مهارتهای فکری دانشجویان،
توانایی انتخاب ،استدالل و تصمیمگیری و حل مسأله افزایش مییابد» .به پنداشت یکی دیگر از
صاحبنظران« :در حال حاضر ،دانشگاههای ما به سوی یادگیری مشارکتی و اکتشافی رفته است؛
اما دانشگاههای ما پایدار نشدهاند .باید ابزارهای جدید در هر رشتهای را بهکار بگیریم .حال اگر
یک دانشگاهی از ابزارهای جدید استفاده کند ،میگوییم آن دانشگاه پایدار است ،خیر .بلکه باید
این ابزارها و روشها در راستای پایداری باشد ،همه اینها شرط الزم است؛ ولی لزوم ًا شرط کافی
نیست .بهطبع ،فرایند آموزش دانشگاه باید مرتبط با مفاهیم پایداری باشد تا خروجی آن شود یک
دانشجوی پایدار».
1
در پژوهشهای بویالکوا و همکاران ( )2015و اشمیتـ فیگویرو و رافلت ( ،)2015بر اهمیت
استفاده از روشهای گوناگون یاددهیـیادگیری ،ـ مبنی بر اینکه درهم آمیختن و یکپارچهسازی
پایداری نیازمند استفاده از رویکردهای یاددهیـیادگیری دانشجومحور ،مانند مطالعات موردی،
یادگیری در عمل ،یادگیری همزمان با ارائه خدمت ،2یادگیری مبتنی بر حل مسأله و بازیهاست
و نیاز است از فلسفهها و نظریههای یادگیری ژرف و فراگیرتر بهره گرفته شود ـ پافشاری شده
1. Bevilacqua et al.
2. Service Learning
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است .بنابراین ،میتوان پنداشت که استفاده از راهبردهای نوآورانه در فرایند یادگیری ،مهارتهای
شناختی و فراشناختی ،تفکر انتقادی و حل مسأله را در دانشجویان افزایش میدهد .در حقیقت،
استفاده از رهیافتهای پویا ،مشارکتی ،میانرشتهای و ...در فرایند یاددهیـیادگیری به درونیسازی
اصول و مفاهیم پایداری در نزد فراگیران میانجامد و به آنها کمک میکند تا نظامهای اجتماعی و
طبیعی را شناسایی و به توانایی حل مسألههایی که با آن روبهرو میشوند ،دست یابند.
بر پایه یافتههای کیفی پژوهش ،منظور از مؤلفه «بینالمللیشدن آموزش» عبارت است از:
مشارکت بینالمللی در آموزش و یادگیری ،همبستگی بینالمللی ،گسترش همکاریهای علمی
مشترک به سود تنوع فرهنگی و به معنای یادگیری برای با یکدیگر زیستن و همکنشی جمعی
در عرصه جهانی و سیارهای است .به سخنی دیگر ،برای رویارویی با چالشهای کنونی و آینده،
نیاز است اندیشهورزی جمعی میان کنشگران علم در گستره جهانی توسعه یابد تا زمینههای
مطالعاتی نوین در چارچوب همبستگی بینالمللی ،مشارکت و همکاریهای بینالمللی فراهم شود
که میتواند آغازی برای حرکت به سوی دانشگاه پایدار و سرانجام زیست کرهای پایدار باشد .یکی
از صاحبنظران بیان کرده است« :همکاریهای بینالمللی و استفاده از دانش جهانی با درنظر
گرفتن مالحظات فرهنگی میتواند فرایند آموزش پایدار را تسریع ببخشد».
بازنگری دیگر پژوهشها نشان میدهد که در پژوهشهای گذشته به بینالمللیشدن آموزش
بسان یکی از مؤلفههای اصلی آموزش پایدار توجهی چندان نشده است .با وجود این ،رهیافتهای
این بخش از پژوهش را میتوان به گونهای با دستاوردهای پژوهش عباسپور و همکاران (،)1394
که بهرهگیری از تجارب بینالمللی ،بینالمللیشدن آموزش ،گسترش روابط بینالملل ،همکنشی
با جهان ،ایجاد ساختاری برای همکاری علمی بینالمللی ،ارتباط با مراکز پژوهشی دیگر کشورها
و ...را بهعنوان ابعاد و ویژگیهای بینالمللی شدن دانشگاه برشمرده بودند ،هم همسو انگاشت.
همچنین ،رهیافتهای این بخش از پژوهش را میتوان با دستاوردهای پژوهش جاودانی ()1388
که ویژگیهای بینالمللی شدن آموزش عالی را در الگوواره جامعه دانش برشمرده بود ،هم راستا
دانست .وی به ویژگیهایی همچون گردش آزاد اطالعات ،افزایش توان جابهجایی دانشجو و
استاد ،افزایش همکاریهای علمی و پژوهشی ،افزایش تنوع جنسیتی ،قومی ،نژادی ،فرهنگی
و ملیتی اشاره کرده است .به باور چنگ ،)2002( 1جهانی شدن آموزش به مفهوم بیشینهسازی
روابط آموزشی برای توسعه جهان (پایداری زیست کره) با بهکارگیری بهترین منابع فکری و
حمایت از نواندیشی در بخشهای گوناگون جهان برای یادگیری ،آموزش و پژوهش است .در
1. Cheng
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روشنتر ساختن چنین رهیافتی میتوان افزود که تغییرات پدیدآمده در جهان کنونی با پیچیدگی و
کشمکشهای زیادی که دستاورد دانش و عملکرد کنونی بشر پدید آورده است .میتواند به افزایش
دشواریها و تنشهایی بینجامد .دانش و یادگیری در چارچوب پایداری و بهویژه در دورههای
دانشگاهی میتواند با توانمندسازی ذهنی و عملی که دستاورد یادگیری هدفمند است ،افراد و
جوامع را با پرورش آنها مانند شهروندان جهانی ،برای رویارویی و پاسخدهی به این تغییرات ناگوار
آمادهسازد .زیست آزمودههای جامعه جهانی و یافتههای مطالعاتی حکایت از آن دارد که دانش و
آموزشهای کنونی پاسخگوی دشواریهایی که جامعه بشری و زیستبوم او با آن دست به گریبان
شدن آموزش همسو با رویکرد پایداری میتواند از جمله روزنههایی
است ،نخواهند بود .بینالمللی ِ
باشد که حرکت به سوی آیندهای روشنتر را نوید میدهد .بنابراین ،آینده یادگیری و آموزش پایدار
و سرانجام دستیابی به پایداری در جهان امروز ،نیازمند برقراری گفتگو میان دیدگاههای گوناگون
جهانی است تا بتوان از این رهگذر سیستمهای دانش دارای واقعیتهای متفاوت را یکپارچه
ساخت .به پنداشت برتون و المبرت ،)36 ،1387( 1بدون دسترسي برابر به دانش و اطالعات و
مشاركت جهاني در آفرینش ،ارتقا و مبادله و كاربرد آن ،افقي از پايداري دلخواه براي زندگي در اين
سياره به چشم نميخورد و حذف دانش و حذف انديشيدن فاجعهاي در مقياس جهاني براي جامعه
همآغوش خطر امروزي بشريت خواهد بود.
آموزش پایدار فرایند یادگیری پیوسته ،مستمر و همکنشانه است که مهارتهای حلمساله،
دانش علمی و اجتماعی ،مسئولیت فردی و جمعی را در شهروندان پرورش میدهد؛ بهگونهای که
با درونیسازی مفاهیم به تغییر نگرشها ،باورها ،ارزشها و سرانجام به تغییر رفتار آنان در جامعه
و جهان میانجامد؛ رویهمرفته و بر پایه یافتههای بهدست آمده ،میتوان پنداشت ،پدیده آموزش
پایدار بهصورت کلیت و مجموعهای درهمتنیده دیده میشود .به سخن دیگر ،دستیابی به پایداری
از رهگذر آموزش پایدار نیازمند همکنشی جمعی جامعه بشری است که بهنظر میرسد نیازمند
برخورداری از مردمساالری و جامعهای چندصدایی است که میتواند زمینهساز «پایداری اجتماعی»
بسان گرانیگاه پایداری زیستمحیطی باشد.
بهاینترتیب ،برای گذر به آموزش پایدار ،در گام نخست ،همکنشی تنگاتنگ میان همه
نقشآفرینان دانشگاهی و ذینفعان برای درک و توسعه مفهوم پایداری و آموزش پایدار و توافق
بر سر مؤلفهها و بایستههای آن پیشنهاد میشود .در گام دوم ،انجام تغییرات ،ساختاری ،فرایندی
و عملکردی که بتواند زمینهساز درهم تنیدهسازی و گنجاندن اصول و مفاهیم پایداری (اجتماعی،
1. Breton & Lambert

92

مقاله  -3دانشگاه پایدار :پیشبایستهای دستیابی به آموزش پایدار | مطهره حمزهرباطی و دیگران

فرهنگی زیستمحیطی و اقتصادی) بهگونهای متوازن و یکپارچه در فرایند یادگیری ،نیازی بایسته
بهنظر میرسد .روشن است که کاربست این دو پیشنهاد ،نیازمند برخورداری از نقشآفرینانی است
که انگیزه ،دانش و توانایی ورود به قلمروهای میانرشتهای داشته و برخوردار از اندیشه نقاد و
آفرینشگر باشند .مطالعات و زیستآزمودههای جهانی نشان میدهد دستیابی به چنین بایستههایی
فقط در سایه برخورداری از استقالل دانشگاهی و آزادی علمی امکانپذیر مینماید.
توسعه نقادانهی مفهومی و عملی الگوی پیشنهادی ،که گامی کوچک در جستارگشایی در
قلمرو مفهوم پایداری و آموزش پایدار بهشمار میرود ،نیازمند ژرفکاوی و موشکافیهای فزایندهای
بهویژه برای دانشگاهیان ایرانی بهشمار میرود که قلمرو مطالعات گستردهای را میگشاید که
پرداختن به آنها به دیگر پژوهشگران پیشنهاد میشود.
منابع
الف) فارسی

برتون ،گيل و المبرت ،میشل ( .)1387جهاني شدن و دانشگاهها؛ سپهر نو و كنشگران نوين .ترجمه حميد
جاوداني ،تهران :پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
جاودانی ،حمید ( .)1388جهانی شدن و آموزش عالی ،گسست میان نظریه تا کنش :راهبردهایی نوین
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Abstract
The emergence of the concepts of sustainable development, then the
“sustainability” and scope of academic literature and national and
international documents in their conceptualization, and also in
criticizing the growth-oriented (economic) development process
that has dominated human societies for decades in the national and
international realms, all show that the current retrogressive paradigm
has created many unfortunate social and environmental consequences
for human communities. It appears that a widespread part of the
current problems that man and his ecosystem are facing arises from
disciplinary and incoherent knowledge that has emerged partly due
to the dominance of “economic-utilitarian discourse” and its
instrumentalist nature. Hence, the concept of sustainable development
is examined with a critical approach. Then, relying on the sustainability
paradigm, the concept of sustainable education, as an evolving
concept, is re-examined and redefined using qualitative content analysis
1. mhamze_robati@yahoo.com and semi-structured interviews with scholars. Based on the theoretical
and experimental findings of this research, to get over this crisis and
2. javdani99@gmail.com
the current unsustainability and to achieve balance and sustainability,
3. behi217@yahoo.com
4. m.abbaszadeh@urmia.ac.ir we first need to criticize the current knowledge and the unfortunate
consequences of its functioning, which at the same time, requires new
5. bazrafshan@um.ac.ir
knowledge creation based on social interaction and international
interdiscplinarity approaches and efforts.
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