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چکیده

وابستگی متقابل ناشی از جهانی شدن و بحوانهای مشتوک ،همکاری اندیشررمندان در رشررتههررای محمرری
پیش رو ،اجتنابناپذیو کوده است .آنچه بدیهی است ،سررن بنررای
مختحف را به منظور مواجهه با مسائل ِ
اولیه تعامالت افواد و مدیویت شوایط پیچیده کنونی ،نیازمند ایجرراد فیررایی م تنرری بررو دوسررتی و آرامررش
است .از اینووست که در دهههای اخیو ،شکلدهی و تووی فوهن صح  ،به دغدغه پژوهشررگوان ت رردیل
شده است .امتقاد بو این است صح ضمن به ارمغان آوردن آرامش ،ث ات و امنیت ،به تحقق توسعه پایدار
یاری میرساند .صح بهمنوان موضومی میانرشتهای ،در شاخههای مختحف محم معنا مییابررد و بنررابواین
هویک از دریچه خاصی ،اهمیت و نحوه تووی آن را مورد مطالعه قروار دادهانررد .در ایررن مقالرره ،دانررش و
آگاهی بهمنوان مفهوم محوری در شکلگیوی بینش ،نگوش و رفتار صح آمیز تحقرری شررده و در ایررن راسررتا
نقش دانشگاه ر بهمنوان مالیتوین نهاد آموزشی بعررد از دوران متوسررطه ر در تررووی فوهنر صررح مررورد
بورسی قوار گوفته است .در قالب روش کیفی و مصاح هنیمهساختاریافته با صاحبنظروان حرروزه صررح و
آموزش ،و در راستای پاسخگویی به این سؤال که چگونه دانشگاهها مرریتواننررد در تررووی فوهنر صررح
نقشآفوین باشند؟ این فوضیه مورد آزمررون قروار گوفررت :ادانشررگاه در چررارچوب کارکودهررای آموزشرری،
پژوهشی و خدمات اجتمامی و همچنین نقشآفوینی در نهاد دیپحماسی میتواند به تووی فوهنر صررح
یاری رساند» .با توجه به یافتههای حاصل از مطالعات نظوی و بورسیهای میدانی ،الگوی دانشگاه پایدار
به منوان الگوی مطحوب دانشگاه فعال در مسرریو صررح معوفرری شررده اسررت دانشررگاهی کرره پایررداری در
ساختار آموزشی ،پژوهشی و خدماتیاش نهادینه شده باشد.
کلیدواژهها :دانشگاه پایدار ،دیپحماسی آکادمیک ،صح  ،کارکودهای دانشگاه
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 .1پژوهشگو ،تهوان ،ایوان



 .1مقدمه

انسانها در طول تاریخ همواره بوای بوقواری صررح تررالش کررودهانررد .چرره آن زمرران کرره بررا
یکدیگو می جنگیدند تا صح را بوقوار سازند و چه امررووز کرره صررح در ورای جنر  ،و در
چارچوب بوقواری مدالت جستجو میشود .روندهای کنونی و جهانیشرردن ،چررالشهررا و
نیازهایی همگانی را پیش روی انسانها گذاشته است که ترریمین آن مسررتحزم همکرراری بررین
ِ
افواد ،محتها و دولتها در محیطی امن و صح آمیز و به دور از تقابل و خشونت است .این
در حالی است که با توجه به اراده جهانی م نی بو تحقق توسعه همهجان ه ،تررووی فوهنر
صح و مدارا بهمنوان پیششوط ،واقعیتی انکارناپذیو است چواکه فوهن صح از اهدافی
حمایت میکند که طوفدار توسعه پایدارند و بیشتوین رفاه و مزیت را بوای بیشررتوین افرواد،

تیمین میکنند (رودریگز.)108 ،2014 ،1

بدیهی است ،تحقق صح بهمنوان موضومی میررانرشررتهای ،نیرراز برره همفکرروی و تررالش
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جمعی دارد .از اینرو در سالهررای اخیررو ،فواتررو از تررالشهررای فررودی ،اقررداماتی جمعرری و
سازمانیافته در قالب سازمانهای دولتی یا مودمنهاد صورت گوفته است .این در حالی اسررت
که پژوهشگوان در حوزههای مطالعاتی مختحف نیز امکانسنجی و نحوه تحقق و تووی صح
را مورد مطالعه قوار دادهاند .ولی محیوغم این تالشها ،همچنان چالش جن و خشونت باقی
است و میحیونها تن در شوایط خشونتبار و توسآور زندگی میکنند .در بسرریاری از جوامر
افواد نس ت به یکدیگو بیامتمادند ،خودمحور بوده و هیچ تعحررق خرراطوی برره منرراف جمعرری
ندارند ،بوای بقاء و پیشوفت خررود برره دیگروان آسرریب مرریزننررد و رفتارهررای پوخاشررگوایانه و
خشونتآمیز از خود بووز میدهند .بنابواین در پاسررخ برره مسررهحه چگررونگی بوقرواری صررح ،
صاحبنظوان فواتو از اقداماتی که تاکنون صورت گوفته ،تغییروات نهنرری ،بینشرری و نگوشرری
افواد در نتیجه آگاهیبخشی را گام اصحی در بوقواری صح تحقی میکنند و امووزه تالشهررای
نظوی و ممحی نیز برردین جهررت سررود داده شررده اسررت .نمررودار شررماره ( )1بیررانگررو مسرریو
شکلگیوی رفتار صح آمیز است .محور فعالیتهای سررازمان محمرری ،فوهنگرری محررل متحررد
(یونسکو) نیز بو این اصل استوار است که هو رفترراری ،بازتررابی از تمررایالت نهررن و نگرروش
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

انسان است .جن و خشونت ناشی از نهن انسانهاسررت و در مقابررل ،صررح نیررز بوسرراخته
نهن بشو است .بنابواین میتوان انتظار داشررت بررا پرروورش نهررن از طویررق فوآینررد یرراددهی ر
یادگیوی و تغییوات بینشی و نگوشی ،تغییوات رفتاری به سوی صح را شاهد باشیم.

رفتار صح آمیز

نگوش صح

بینش صح

نمودار  .1فرآیند شکلگیری رفتار صلحآمیز

از میان سایو کنشگوان ،نهاد آموزش ر بهمنوان نهادی که دغدغرره پرروورش نهررن و فکررو
افواد را دارد ر از مهمتوین بازیگوان در ایجاد تغییوات نهنی تحقی میشود .در این مقالرره بررا
توجه به اهمیت این نهاد در بوقواری و تووی ارزشهای مث ت ،بهطور ویژه به بورسی نقش
دانشگاه در تووی فوهن صح خررواهیم پوداخررت .ن ایررد از نظررو دور داشررت کرره تجوبرره
جن ها و خشونتهای اتفاد افتاده ،مؤیررد ایررن مطحررب اسررت کرره برره لحررا ترراریخی در
بسیاری از موارد ،دانشگاهها و دیگو نهادهای آموزشرری ر بررهدلیررل وابسررتگیهررای دولترری ر
مسهولیت کمک به توسعه صح در موصه جهانی را بوای خود متصور ن ودند و در مقابل در
کنار دولتها و در مشارکتی فعاالنه ،نقش شایان توجهی در تووی فوهنر خشررونت ایفررا
میکودند .اما طی چند دهه گذشته ،به واسطه تحوالت بزرگرری کرره در حوزههررای مختحررف
زندگی و دانش بشوی رخ داده است ،دانشگاهها نیز متحول شدهاند و بنابواین بهمنوان ابزاری
بوای پیش ود ایدئولوژی ،فوهن و گفتمان غالب میتوانند کنشگوی پویا در شکلدهرری برره
گفتمان صح و تووی آن تحقی شوند .با توجه به این کارکود ،در این پژوهش به این موضوع
میپودازیم که چگونه دانشگاهها امووزه و در مصو وابستگی متقابررل مرریتواننررد در تررووی
فوهن صح نقشآفوین باشند ،همانگونه که در دورهای در پیش ود اهررداج جن طح انرره و
نظامیگوی دولتها نقش داشتند .آنچه بدیهی است نمیتوان از هو نهاد یا مؤسسررهای کرره
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نام دانشررگاه را بررا خررود یرردک مرریکشررد ،چنررین انتظرراری داشررت و اهررداج ،سرراختارها و
ً
کارکودهای دانشگاهی باید در راستای هدج مذکور مجددا سازماندهی شود.
بهطورکحی ،اثوبخشی دانشگاه در روند تووی فوهن صح  ،در دو بخش مررورد مطالعرره
قوار گوفته است )1 :بورسی کارکودهای دانشگاهی در مسیو تووی فوهن صح  )2بورسرری
نقشآفوینی دانشگاه در نهاد دیپحماسی و کمک به پیش ود اهداج صح طح انه این نهاد.
 .2مبانی نظری پژوهش

صح مفهومی است که در حوزههای مختحف امم از فوهن  ،دین ،تاریخ ،اقتصاد ،حقررود و
محوم سیاسی جایگاه ویژهای دارد و با توجه به هویك از این موصهها ،تعرراریف متفرراوتی از آن
ارائه شده است .بسیاری بو این باورند که میدانند صح چیست ،امررا در حقیقررت افرواد درک
متفاوتی از معنای این واژه به ظاهو ساده و راههای تحقق آن دارند .زیوا صح مانند بسرریاری از
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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واژههای نظوی دیگو ،به سختی تعویف شده و مانند شررادی ،همرراهنگی ،مرردالت و آزادی بررا
مفاهیم مقابل و متیادش تعویف میشود (برراراش و وبررل .)4 ،2009 ،1بررا ایررن اسررتدالل،
صح منفی به معنای ن ود جن و خشونت ،همواره در تعویف صررح غالررب برروده اسررت .از
اینروست که تاکنون مطالعات متعددی در مورد تعارض ،جن و خشونت انجام شده است،
ولی سهم کارهای پژوهشی در زمینه صح بسیار کمتو است .بررهگونررهای کره مطالعرره صررح
بیشتو در قالب تهوری یکسانی با خشونت و در تیاد و تقابل با آن توضی داده شده است .اما
امووزه فواتو از صح منفی ،بو صح مث ت تیکید میشود .زیوا امتقاد بو ایررن اسررت ،پیگیرروی
مناف و نیازهای جمعی تنها در شوایط ن ررود جنر و خشررونت محقررق نمرریشررود و برره بیرران

گالتون  -2از پژوهشگوان مطالعات صح  ،با توجه به روندهای کنونی جهانی بایسررته اسررت
شوایطی ایجاد شود که اهوچیز قابل اجتنابی که مان خودشکوفایی انسان میشود نیز از میان
بوداشته شود» (گالتون  ،1990 ،به نقل از هو .)4 ،2007 ،3در صررح مث ررت بررو ترروو ی و
امتالی مدالت و مشق در میرران همرره انسررانها و ایجرراد دنیرایی بهتررو کرره در آن همرراهنگی،
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

همسازی و توافق حاکم باشد ،تیکید میشود (فتحیواجارگاه و اسالمی .)63 ،1387 ،صح
مث ت بهمنوان نگوشرری فعررال برره مفهرروم صررح  ،بررو مفرراهیمی چررون احتروام برره تفرراوتهررا،
کثوتگوایی ،تساهل ،همکاری و همدلی ،مسهولیتپررذیوی و مرردالت م تنرری اسررت .در ایررن
راستا ،فوهن صح شامل ارزشها ،طوزتحقیها و رفتارهایی است کرره بیرانگو و الهررامبخش
اممال افواد در مشارکت متقابل اجتمامی م تنی بو اصول آزادی ،مدالت و دموکواسی ،رمایت
حقود همه ،دگوپذیوی و هم ستگی ،نفی خشونت ،تالش بروای پیشررگیوی از جنر و حررل
مشکالت از طویق گفتوگو و مذاکوه ،و مشارکت کامررل انسررانها در فوآینررد توسررعه جوامر
است (قطعنامه مصوب مجم ممومی سازمان محل متحد.)1999 ،

در اینجا مفهوم صح به پایداری 1نزدیک میشود .به رغم مناف زیادی که توسعه در قون

بیستم بههمواه داشت ،اما نابوابویهای بوخاسته از آن ،بنیانهای توسعه را هرردج قروار داد.
فقو ،ت عیض ،آلودگی صنعتی ،بیماری ،نابوابوی ،تنش و خشونت از جمحه مسائحی است که
حیات بشوی و صح را تهدید میکند و نگوانیهایی را بوای جامعه جهانی برره وجررود آورده
است .بنابواین هوچند ابعاد اجتمررامی و فوهنگرری توسررعه در بسرریاری از متررون موبرروط برره
پایداری مغفول مانده است ،ولی امووزه تحقق توسعه پایدار در گوو اتخان نگاهی جام برره
موضوع توسعه است .دیدگاهی که فواتو از ابعاد زیست محیطی و اقتصادی ،بررو فقوزدایرری،
صح  ،اخالقیات ،مسهولیتپذیوی ،مودمساالری ،حکموانی خوب ،مدالت ،حقررود بشررو،
تنوع فوهنگی ،الگوهای تولید و مصوج و حفاظت از محیط زیست موت ط اسررت و زمررانی
حاصل می شود که افواد اصول احتوام به اجتماع ،زندگی همواه بررا درک ،مهوبررانی و مشررق،
بناسازی جوامعی مودمسرراالر ،مادالنرره ،مشررارکتپذیو ،پایرردار و صررح جو ،نگهررداری از
ثووتهررا و زی اییهررای زمررین برروای نسررلهای آینررده و کنررونی را بپذیونررد (جرراودانی و
میحیمنفود .)718 ،1392،با توجه به آنچه گفته شررد ،مرریترروان صررح و پایررداری را الزم و
محزوم یکدیگو دانست بهگونهای که تحقق هویک بدون دیگوی امکانپذیو نیست.
با توجه به این موضوع و نقش تعیینکننررده یررادگیوی و آمرروزش در تغییروات نهنرری و
بینشی ،نهادهای آموزشی به طور مام و نهاد آموزش مالی به طور خاص ،کنشگوانی فعال و
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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مؤثو در تووی فوهن صح شناخته میشوند .ال ته در بورسی نقش نهادهای آموزشرری در
تووی صح  ،بوخی بو این مقیدهاند که این نهادها نهتنها کمکی به توسعه صح نمیکنند،
بحکه در مقابل ابزاری بوای بازتولید نررابوابوی و خشررونت در جامعررهانررد .منتقرردین بررو ایررن
مقیدهاند ،دانشگاههای امووزی ،از آنجا که دغدغه کسررب پررول و درآمررد دارنررد و تجرراری
شدهاند ،نمیتوانند در خالل تولید دانش انتقادی ،خصررحت رهاییبخشرری داشررته باشررند و
بنابواین کارایی خررود را از دسررت داده یررا در حررال از دسررت دادن هسررتند .در ایررن زمینرره،
اریدینگز» 1در کتابی با منوان دانشگاه در معرض ویران  ،به نارسایی کارکودی دانشررگاه بررا
توجه به شوایط کنونی جهانی و خدشهدار شدن وحدت تحقیق و ترردریا اشرراره میکنررد و
میگوید ،تدریا دانشگاهی مطابق با پژوهشها نیست و همچنین پژوهشهررا نیررز ارت رراط
بسیار اندکی با نیازهای جهان واقعی دارند .وی معتقد است ،چنین دانشگاهی رو به زوال و
ویوانی است زیوا کارکودهای اصحی خود را از دست داده اسررت و نمیتوانررد دانشآفرروین،
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ایدئولوژیساز و رهاییبخش باشد .در نهایت ریدینگز پایان ممو دانشگاهها را نه برره دلیررل
سرراختاری و مرراهیتی ،بحکرره برره لحررا ترراریخی امررالم مرریدارد (ریرردینگز.)6 ،1996 ،

ابوردیو» 2نیز نهاد آموزشی را مکان بازتولید خشونت میداند .وی معتقد است ،آمرروزش و
دانشگاه باید نابوابویهای اجتمامی را کاهش بدهند و به توسعه شهووندی منجو شوند ،اما
گرراه آمرروزش ،نابوابویهررا را برره طررور غیومسررتقیم تشرردید کرروده و برره وسرریحهای برروای
مشوومیتبخشی به توزی نابوابو مناب اجتمامی ،بررو پایره دستوسری متفرراوت برره سررومایه
اجتمامی ت دیل میشود .در واق گووههای حاکم قدرت را به نهادی آ کادمیك میدهند کرره
در جهت مناف آنها حوکررت کنررد .ایرن چیرزی اسررت کرره اخشررونت نمررادین» 3را شررکل
میدهد ،چواکه تحمیل سحطه یك گررووه یرا ط قرره بررو جامعرره ،از طویرق فوهنر صررورت
میگیود .بو ایرن اسرراس مرریترروان گفررت ،دانشررگاه بخشری از دولررت اسررت و نمرریتوانررد
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
 .3از نظو بوردیو ،اخشونت نمادین نومی از خشونت است که با همدستی ضمنی کسانی که این خشونت بو آنها اممال
میشود و نیز کسانی که آن را اممال میکنند انجام میشود ،زیوا هودو گووه نس ت به اممال آن آگاهی ندارند» .در واق نظویه
خشونت نمادین ،نظویهای است که بو بازتولید باورها استوار است ،نظویهای که نشان میدهد کنشگو ِان بوخوردار از قالبهای
دریافتی و ادراکی خاص ،چگونه دستورات درون یک موقعیت یا یک گفتار را درک کوده و از آنها اطامت میکنند.

رهاییبخش باشد .بوردیو معتقد است که خشونت نمادین در بوخی موقعیتها و از طویررق
نهادهای اجتمامی ،بسیار بهتو از خشونت سیاسی ر پحیسی ممل میکند (به نقل از دالنتی،
.)148 ،1386

ً
اما در مقابل بوخی از اندیشمندان کرره ممرردتا در دسررته نظویررهپررودازان کررارکودگوا قروار

میگیوند ،بو این مقیدهاند که دانشگاهها نقش شایان توجهی در پیش ود تحرروالت مث ررت در

موصه محی و بینالمححی ایفا میکنند .از جمحه این متفکوان میترروان برره ادالنترری» 1اشرراره
کود .وی بهمنوان صاحب مهمتوین تححیل نظوی درباره دانشگاه در مصو جدید ،از هویررت
دانشگاه در بوابو انتقادات دفاع کوده است و نگاهی خوش ینانه به دانشگاهها دارد .دالنتی بو
این مقیده است که دانشگاهها با توسعه ارت اطات و استفاده از ظوفیت کنش ارت اطی ،دارای
پتانسیل زیادی در مدیویت و حررل تعارضررات و مشررکالت جهررانی شرردن هسررتند .بررهویژه
ارت اطاتی که دالنتی از آن یاد میکند در دوران کنونی ،معنا و مفهوم خاصی پیرردا میکنررد.
ً
در این دوره صوفا استاد و دانشجو مخاط ان دانش نیستند و به واسررطه گسررتوش رسررانههای

ارت اطی ،دانش در میان اقشار مختحف مودم نفون میکند بهگونهای که سپهو پژوهشگو برره
فیای کالس درس و کتابخانه منحصو نیست ،بحکه به سرروی سررپهو مجررازی و اجتمررامی
کشیده شده است و میتواند موجد تحوالت مث تی باشد (بوتون و الم رروت .)1388 ،ال ترره
وی بحوانهای پیش روی دانشگاه ر بهو یژه بحوان هویت ر را میپذیود ،ولرری معتقررد اسررت
ِ
دانشگاهها میتوانند بو اساس الگوی جدیدی فعالیت کوده و بحوانهررا را پشررت سررو نهنررد
(دالنتی.)188 ،1386 ،
با الهام از نظو کارکودگوایان و موافقان نقشآفوینی دانشگاه در تحوالت امووزی ،امتقاد
بو این است دانشگاه در مصو حاضو میتواند ضررمن ارائرره راهحلهررایی بروای بحروانهررای
کنونی ،موجد تحوالتی مث ت بوده و تغییوات بینشی ،نگوشی و رفترراری برره سرروی صررح و
ً
پایداری را به همواه داشته باشد .دانشگاه امووزی صوفا در خدمت مناف اجتمررامی و محرری
نیست ،بهگونهای که فواتو از موزهای کنونی حوکت کوده و حترری الگوهررایی بروای آمرروزش
مالی در سط بین المححی شکل گوفته است .بنابواین از دانشررگاه امررووزی انتظررار مرریرود
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
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مووج ارزشهای پذیوفترره شررده در سررط جهررانی باشررد ارزشهررایی چررون نوعدوسررتی،

دگوپذیوی ،مدارا و صح  .اکورتا» 1در اینباره معتقد است که مؤسسررات آمرروزش مررالی
حامل مسهولیتی اخالقی و ممیق بوای افزایش آگاهی ،انتقال دانش و توسعه توانمنرردیهای

مورد نیاز بوای ایجاد و حفظ آیندهای پایدار هستند .آموزش مالی نقشی بسیار حیاتی در این
راستا ایفا میکند ،اما اغحب این نقش نادیده گوفته میشود .این مؤسسات وظیفه پرروورش و
آمادهسازی متخصصینی را بو مهده دارند که در توسعه اصول کیفیت و آگاهی از ارزشهای
پایداری نقش شایانی ایفا میکنند و در واق مسهولیتی اخالقی بوای افزایش سط آگرراهی،
دانش ،تواناییها و ارزشهای مورد نیاز بوای خحق آیندهای پایدار و م تنی بو مدالت و صح
را بو مهده دارند (کورتا .) 17 ،2003 ،آنچه بدیهی است ،زمانی که از نقش دانشررگاه در
تووی فوهن صح صح ت به میان میآیررد ،دانشررگاه در مفهرروم سررنتی و محافظررهکررار و
بهمنوان ابزار سیاستهای دولتی و کالن نمیتواند کمککننررده باشررد و برردین منظررور الزم
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است میموریت و ساختار دانشگاهی بهگونهای متحول شود که بهمنرروان نهررادی فوهنگرری ر
فوهن ساز ،مسهولیت شکلدهی و تووی فوهن صح را بومهده گیود.
بنابواین طی دهههای اخیو و بهویژه از جن دوم جهانی به اینسو ،در پاسخ به مسهحه
چگونگی بهوهگیوی از ظوفیت نهادهای آموزشی در شکلدهی به دنیایی صح آمیز ،طوحها
و بونامههایی در دانشگاهها بوای تحقق هدج مذکور ارائه گودید بونامههایی کرره هدفشرران
تجهیز دانشجو یان به دانشی بود که به آنها قدرت ارزیابی ایدهآلها و استانداردها را بدهد،
نهتنها بوای ارزیابی اینکه دنیا چگونه است ،بحکه بفهمند دنیا چگونه باید باشررد (بویجررز و
همکاران .) 377 ،1390 ،این هدج از طویق سرره کررارکود آمرروزش ،پررژوهش و مسررهولیت
اجتمامی دانشگاهها قابل پیگیوی است .به لحا روندهای آموزشی ،دانشگاههررا در قالررب
بونامه درسی رسمی (آشکار) و غیورسمی (پنهان) 2اهداج آموزشی و فوهنگی خود را دن ال

میکنند .در بوخی از دانشگاهها ،مواد درسی مشخصرری (بررهویژه در قالررب دوره مطالعررات
صح ) در خصوص آشنایی با صح و پیامدهای خشونت ارائه میشود .این سوفصلها کرره
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

در زموه بونامه درسرری آشررکار جررای میگیررود ،در بونامررهریررزیهررای آموزشرری بسرریاری از
دانشگاهها جایی ندارد .بهویژه در کشورهای جهان سوم ،توجهی به آموزشهررای مرروت ط بررا
صح نشده است و مواردی به صورت بسیار پواکنده و در قالب دروسی چون جامعهشناسی
یا تاریخ ارائه میشود .حتی در کشورهای توسعهیافته نیز این آموزشها آنگونرره کرره بایسررته
است نتوانسته جایگاه خود را بیابد و تیثیوگذار باشد .آنچه ن اید از نظو دور داشت این است
که آموزش صح نیاز به بونامه درسی انتقادی دارد تا از این منظو بتواند زمینرره را بروای فهررم
دیدگاه های متفاوت فواهم نماید و به شکل انتقادی به ارزیابی آنها بپررودازد (مررکدونالررد،
 .)2 ،2012اما در مقابل بونامه درسی پنهان که اشاره به روندهای غیورسمی آموزشی دارد،
القاکننررده انررواع دانررش سیاسرری ،اجتمررامی ،ترراریخی ،محمرری ،اقتصررادی و مهارتهررا و
نگوشهررایی چررون احترروام ،صررداقت ،سررعه صرردر ،همرردردی ،وطنپوسررتی ،تعهررد و
مسهولیتپذیوی ،توجه به نف مموم ،بوابوی ،رمایت قانون و مقورات است (فتحیواجارگاه
و واحدهچوکده .)95 ،1385 ،تجوبههای بوگوفته از محیط آموزشی مرریتوانررد دربودارنررده
آموزههای متعددی بوای دانشجویان باشد .ساختار اجتمامی کررالس ،قرروانین حرراکم ،نرروع
رابطه استاد و دانشررجو ،معمرراری ،چیررنش کررالس ،اسررتفاده از ابزارهررای آموزشرری ،رابطرره
دانشجویان با یکرردیگو مرریتوانررد هنجارهررای صررح آمیررز و یررا در مقابررل ،خشررونت را در
دانشجویان و سایو دانشگاهیان نهادینه سازد.
بهطور کحی آموزش تخصصی به افواد کمک کند تا:
 )1درك جامعی از ریشهها و دالیل تعارضات داشته باشند
 )2توانایی تفکو انتقادی را در خود افزایش دهند ،زیوا طی آموزشهای دانشگاهی ،افواد
با طیف وسیعی از نظوات مختحف آشنا میشوند( .اساتید باید دانشجویان را در روند بحث
و گفتوگوی مستمو درگیو کنند تا بتوانند مفووضاتی را که بررهمنوان حقیقررت پذیوفترره شررده
است ،به چالش کشیده و مورد تححیل انتقادی قوار دهند)
 )3پیامدهای بیمدالتی ،نابوابوی ،نظامیگوی ،و دیگو مسائل مغررایو بررا صررح را بهتررو
بشناسند
 )4تمایل بوای اقدام بو اساس صح و مدالت در وجود افواد ارتقاء پیدا کند
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 ) 5و توانایی بوای ایجاد صح  ،آرامش و در پیش گوفتن استواتژیهای غیوخشررونتآمیز

و راههای تغییو و تحول ،افزایش یابد (تهو و کواگاس.)15-14 ،1989 ،1

در گام بعدی دانشگاه در خالل کارکود پژوهشی میتواند ضمن پیش ود موزهای دانش و
توسعه نوآوری و خالقیت در افواد ،تغییو در نهنیت و در نهایت تحول در دنیای بیوونی را به
دن ال داشته باشند .در دوران کنونی ،نیاز به پارادایم و شیوه جدیدی بوای اندیشیدن داریررم و
دانشگاه در شکلدهی به این پارادایم و انتقررال ارزشهررای آن نقررش بسرزایی بومهررده دارد.
درواق بشو بوای حوکت به سمت پایررداری و صررح و بروای رهررایی از مشررکالت پرریش رو
ِ
نیازمند تولید دانشی است که با منظومه فکوی جدیدی به این مسائل بنگررود .تولیررد دانررش
مدالت اجتمامی ،باب اصحی صح و پایداری در جهان است دانشی که در بخش آموزش
نشو می یابد و اگو این وظیفه به درستی انجام شود ،منجو به توبیررت شررهووندانی بررا آرمرران
مشتوک جهانی میشود و پایداری ،صح و کرراهش خشررونت را برره ارمغرران مرریآورد زیروا
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امتقاد بو این است که فقو قابحیتی ناشی از فقو شناختی است .بو این اساس نقش پررژوهش
بسیار مهم تحقی میشود .دانایی مهمتوین سالح بوای پیش ود تمدن بشوی و پیشوفت است.
با توجه به گستوش روزافزون موزهای دانایی بوای توانمندسازی هوچه بیشتو انسانها ،نهرراد
آموزش مالی یکی از مهمتوین و شاخصتوین نهادهایی است که تحقق این مهم را بو مهده
دارد .حقیقت ،مفهومی محوری در نقشآفوینی دانشگاه در تووی فوهن صح است و از
دانشگاه و محم تولید شده در این فیا انتظار میرود ،هررم برره ارزشهررا و گفتمرران فوهنگرری
شکل دهد و هم ارزشها و هنجارهای موجود را بو اسرراس بنیررانهررای محمرری در معرروض
داوری قوار دهد و حقیقتمحور بودن و یا ن ودن آنها را مشخص نماید (پارسانیا.)1387 ،
بررهطورکحی ،گرراه تصررور مرریکنیم حقیقررت آشررکار اسررت ،درحالیکرره یررا آن حقررایق
پیشداوریهایی است که آموزش و سنت در نهنها حک کودهاند ر به گفترره الک ،آدمیرران
همواره تسحیم نخستین پیشفوض نهنی خود میشرروند ر و یررا نیووهررایی بروای نررادان نگرراه
داشتن ما و آلوده ساختن نهن ما به اشت اه دسیسرره کودهانررد (پرروپو .)24 ،1396 ،بررو ایررن
محمی تمامی کنشهایی که بشو امووزی بررا آن روبووسررت (نظیررو فقررو و
اساس ،باید ریشه
ِ
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

نابوابوی) و سؤاالتی نظیو اینکه فقو از کجررا آمررده اسررت؟ نررابوابوی چیسررت و چروا ایجرراد
می شود؟ و غیوه مورد مطالعرره قروار گیررود .در همررین راسررتا ،نهادهررای تولیررد دانررش نظیررو
دانشگاهها و پژوهشگاههای مستقو در آنها باید تقویت شده تا بررو م نررای دانررش اندوختره
ِ
کنونی و دانش جدیدی که بهتدری در خالل مطالعررات تولیررد میشرروند ،راه بوونرفررت از
بحوانهای پیش رو را کشف کنند و طوحی نو از حقیقت ،فواتو از مفهومسازیهای پیشین و
ِ
ً
بعیا بوساختههای نهنی شکل گیود .در اینجاست که میتوان از دانشگاه بهمنرروان نهررادی
فوهنگی و همچنین فوهن دانشگاهی سررخن برره میرران آورد .ایررن فوهنر مجمومررهای از
باورها ،هنجارها ،ارزش ها و فیای نمادین و نظام معنایی است که امکان تولید ،توزی و به
کار بستن دادهها و یافتههای محمی را فواهم میکند (فاضحی و شما.)109 ،1383 ،
همچنین زمانی که از ضوورت تووی فوهن صح سخن میگوییم ،نیاز به چوخش از
آموزش محمی به آموزش مدنی احساس میشود .آموزشی کرره فواتررو از اصررول تهوریررک در
رشته های مختحف ،بتواند رفتار انسانی م تنرری بررو احتروام ،تسرراهل و گفررتوگو را برره افرواد
بیاموزد و نیووی انسانی را به سومایه انسانی در مسیو توسعه و صح ت دیل کند .دانشررگاهها
از این منظو بستو مناس ی بوای آموزش جامعه دانشگاهی و فوادانشررگاهی فرواهم میکننررد.
دستاوردهای دانشگاه در زمینه تولید دانش ،تنها به دانشجویان محرردود نمرریشررود و حررائز
اهمیت است که دیگو افواد جامعه که در کالسهای درس حیور ندارند نیز بتوانند از ایررن
دستاوردها بهوه گیوند .نهاد آموزش مالی میتواند با تولید فکو ،تیمین نیووی انسانی کررافی،
ٔ
سومایه فوهنگرری ،شروایط
جامعهپذیوی شهووندان ،مشارکت سیاسی و اجتمامی ،باالبودن
توسعه و تکامل همهجان ه جامعه را فواهم کنررد (کحرردی و فررالحمررینباشرری.)73 ،1388 ،
بدیهی است صح پایدار و فواگیو مستحزم این است که کنشگوانی نظیو دانشگاه برره پشررتوانه
فعالیتهای محمی ،شکل دهنده و مووج فوهنگی خاص ،م تنی بو بینشی محمی در جامعرره
باشند بینشی که مینیت را مقدم بو نهنیت میداند و به دور از تمایالت شخصی است.
اما فواتو از تیثیو کارکودهای دانشگاه در تووی فوهن صح  ،همکرراری دانشررگاه بررا
سایو نهادها نیز می تواند در توسعه و گستوش صح مؤثو واق شررود .یکرری از مهررمترروین
نهادها در این زمینه نهاد دیپحماسی است .دیپحماسی را می توان ابزاری سیاسی تحقی کررود
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که بازیگوان بینالمحح ی از آن بوای اجوای سیاست خارجی استفاده می کنند تا بتواننررد برره
اهررداج سیاسرری خررود دسررت یابنررد (بیحرریا و اسررمیت .)713-16 ،1383 ،در قالررب

دیپحماسی سنتی 1دولتها به منوان تنها بازیگوان موصه دیپحماسی شناخته میشدند ،امررا

در چارچوب دیپحماسی نرروین ،2بررازیگوان دیگرروی غیررو از دولررتهررا نیررز در دیپحماسرری
نقشآفوین شدهاند که از آن میان میتوان به دانشگاه ها اشاره کود .بو اساس نظویه اکنش

ارت اطی» 3اهابوماس» ،4انسانهررا در سررایه ارت رراط ،گفررتوگو ،درک مشررتوک و تفرراهم
می توانند به وحدت ،یکپارچگی و رهایی دست یابند (گویفیتا .)972-74 ،1388 ،در

این چارچوب فوض بو این است که دیگوان درک میکنند ،می فهمنررد ،و قصررد دارنررد از
طویق گفتوگو و گوش دادن به یکدیگو ،اهدافشان را پیش ب وند .در این شکل از کررنش،
گفتوگو در فیایی بوابو ،باز و بدون تهدید و اج ار و برره دور از روابررط قرردرت صررورت
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محور کنش است (جانستون .)448 ،2003 ،هابوماس
میگیود و مقالنیت و استدالل،
ِ
معتقد است تنها کسانی که دارای توان ارت اطی هستند می توانند کنش ارت اطی بوقوار کنند

(هادیان و سعیدی .) 39 ،1392 ،با توجه به این نظویه ،دانشگاههررا کنشررگوانی فعررال در
حوزه دیپحماسی و بوقواری صح تحقی شوند.
نقش دانشگاه بهمنوان کنشگو دیپحماتیک ،از دو جهت شایان توجه است:
 ) 1تعامل و آمد و رفت دانشگاهیان در قالب دیپحماسی مودم ر مودم که نقش زیررادی در
رف سوءتفاهمها و ارائه تصویوی مث ت دارد.
 )2همکاریهای محمی و پژوهشی میان دانشگاهها .در این چارچوب زبان بیطرروج و
جهانی محم ،بهدور از مالحظات سیاسرری دولررتهررا ،امکرران تعامررل و گفررتوگو را فرواهم
می کند .این شکل از ارت اط در چارچوب دیپحماسی محم و فناوری قابل مطالعه است.

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
.
.

 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضو در چارچوب روش پژوهش کیفی جای میگیود .بو این اساس در قالب روش
نمونهگیوی هدفمند بررا بیسررت تررن از اسرراتید دانشررگاهی و صرراحبنظروان کرره دارای سررابقه
مطالعاتی و اجوایی در حوزه صح و آموزش بودند ،مصاح ه شد .جدول شماره ( )1به شرروح
اطالمات محمی مصاح هشوندگان مرریپررودازد .مصرراح ههررا و ت ررادل نظوهررا پررا از انجررام،
پیادهسازی و سپا کدگذاری شدند .در طی کدگذاری چندموححهای ،نکات و مقوالتی مورد
اشاره مصاح هشوندگان قوار گوفت که در ادامه و در بورسی نقش و جایگاه دانشگاه در تررووی
فوهن صح  ،به آنها اشاره خواهد شد .این پژوهش را میتوان پژوهشی توسعهای تحقی کود
زیوا سعی بو این است با الهام از م انی نظوی موجود و یافتههای حاصل از مصاح ه ،به مرردل
مطحوب در تشوی چگونگی نقشآفوینی دانشگاه در تووی فوهن صح دست یابیم.
جدول  .1ویژگی افراد شرکتکننده در مصاحبه
رشته

محوم توبیتی و روانشناسی

محوم سیاسی و روابط بینالمحل

مرتبه علمی
دانشیار
دانشیار
دانشیار
دانشیار
استاد
استاد
استادیار
دانشیار
دانشیار
استاد
دانشیار
استادیار
استادیار

شیمی

استاد

فیزیک
انسانشناسی

استاد
دانشیار
استاد
دانشیار

جامعهشناسی
محوم ارت اطات
حقود

نهاد
مؤسسه پژوهش و بونامهریزی آموزش مالی
مؤسسه پژوهش و بونامهریزی آموزش مالی
دانشگاه شهید بهشتی
وزارت محوم ،تحقیقات و فناوری
دانشگاه بوستون ر آمویکا
مؤسسه بینالمححی آموزش بوای صح ر کانادا
دانشگاه سهول ر کوه جنوبی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تهوان
دانشگاه آزاد اسالمی ر واحد تهوان موکز
دانشگاه مالمه ط اط ایی
میو هییت محمی دانشگاه آزاد اسالمی شاهوود
دانشگاه توبیت مدرس ،وزیو سابق محوم ،تحقیقات و
فناوری
دبیوکل سابق کمیسیون محی یونسکو در ایوان
دبیو سابق بخش آموزش کمیسیون محی یونسکو در ایوان
دانشگاه مالمه ط اط ایی
پژوهشکده مطالعات فوهنگی و اجتمامی
دانشگاه مالمه ط اط ایی
رئیا موکز تحقیقات و کوسی حقود بشو ،صح و
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دموکواسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

با توجه به ابعاد مختحف صح و نقشآفوینی دانشگاه در تووی فوهن صح  ،سؤاالتی
مشخص طواحی شد که ال ته با توجه به روند مصرراح ه و نظررو کارشناسرران ،گرراه سررؤاالتی
تکمیحی نیز مورد پوسش قوار گوفت .این روند تا جایی ادامه پیدا کود کرره دیگررو یافتررههررای
جدیدی اضافه نشده و بهم ارتی اش اع نظرروی حاصررل گودیررد .پررا از پیررادهسررازی پاسررخ
مصاح هشوندگان ،م ارات کحیدی استخواج و دستهبندی گودید ،م ررارات مشررابه و نزدیررک
به هم در یک دسته جای گوفت و در نهایت مقوله مورد نظو استخواج و از مطالعات نظرروی
نیز در بسط و شوح مقولهها بهوه گوفته شد.
سؤاالتی که به منظور فهم نقش و جایگاه آموزش مالی در تووی فوهن صح مررورد
پوسش قوار گوفت ،به شوح جدول شماره ( )2است.
جدول  .2سؤاالت مصاحبه نیمهساختار یافته

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

84

موضوع

دوره  ،13شماره 3
تابستان 1400
پیاپی 51

شما در مورد
ارت اط میان
تالشها و
اقدامات
دانشگاهی و
تووی فوهن
صح  ،چه تحقی
دارید؟

سؤاالت اصلی
 .1آیا بهنظو شما دانشگاه کنشگوی
مؤثو در تووی فوهن صح است؟
اگو خیو ،به چه دلیل؟
 .2دانشگاه با چه مشخصههایی
کنشگوی مؤثو در تووی فوهن
صح شناخته میشود؟
 .3تووی فوهن صح از دریچه
کارکودهای دانشگاهی را چگونه
ارزیابی میکنید؟
 .4تیثیوگذاری نهاد دانشگاه در
تووی فوهن صح از طویق
دستگاه دیپحماسی را چگونه ارزیابی
میکنید؟
 .5بوای ارتقاء کنشگوی دانشگاه در
تووی فوهن صح چه پیشنهاداتی
دارید؟

سؤاالت فرعی
آموزش دانشگاهی چه تیثیوی بو تووی فوهن صح دارد؟
آموزش صح چه ویژگیهایی دارد؟
پژوهش دانشگاهی چه تیثیوی بو تووی فوهن صح دارد؟
پژوهش صح چه ویژگیهایی دارد؟
خدمات اجتمامی دانشگاه چه تیثیوی بو تووی فوهن
صح دارد؟
نقش دیپحماسری محرم و فنراوری در ترووی فوهنر صرح
چیست؟
ت ادالت آ کادمیک چه تیثیوی بو تووی فوهن صح دارد؟
-

 .4یافتههای پژوهش
 .1-4آیا دانشگاه کنشگری فعال در ترویج فرهنگ صلح تلقی میشود؟

تمام مصاح ه شوندگان بو نقش فعال دانشگاه در تووی فوهن صح اشاره کودند و چرره بررا
ً
بیان قطعی (به منوان مثال :بحه قطعا تیثیو دارد ،مگو شک دارید  )...و یا بیرران مشررووط (برره
منوان مثال :دانشگاه میتواند در توو ی فوهن صررح تیثیوگررذار باشررد ،درصررورتیکه )...
گفتههای خود را تییید نمودند.
 .2-4دانشگاه با چه مشخصههایی کنشگری مؤثر در ترویج فرهنگ صلح شناخته میشود؟

آنچه از نظو مصاح هشوندگان مورد تیکید قوار گوفت این بررود کرره هررو مؤسسررهای کرره نررام
دانشگاه بو آن اطالد میشود را نمیتوان نهادی تیثیوگذار در تووی فوهن صح و کاهش
خشونت دانست .در مورد ویژگیهای دانشگاه در مسیو تووی فوهن صح  ،مقولههایی از
سوی مصاح ه شوندگان به شوح شکل شماره ( )1مورد اشاره قوار گوفت.
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نهاد
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نهاد
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 )1دانشگاه به عنوان نهاد جامعهپذیری

جامعهپذیوی فوآیند یررادگیوی اسررت کرره برره واسررطه آن افرواد دانررش و مهررارت ،ارزشهررا،

فکوی اجتمامی که به آن متعحقاند را کسب میکنند (گاردنو،1
نگوشها ،مادات و شیوههای
ِ

 .) 726 ،2007دانشگاه زمانی کنشگوی پویا در مسیو تووی فوهن صح تحقی میشررود
که بتواند ارزشهای مث ت نظیو دوستی ،همکاری و مسررهولیتپررذیوی ،احتروام برره تنرروع و
تس اهل را در وجود افواد (امم از دانشجویان و سایو افواد جامعه) نهادینه کند بهگونهایکرره
محمی اجتمامی و جهانی جامعهپذیو گودند .در اینجا فوهن
این افواد نس ت به هنجارهای
ِ

صح بهمنوان بخشی از جامعهپذیوی مطوح مرریشررود و دانشررگاههررا نیررز مرریتواننررد طرری
اقدامات مؤثو و هدفمند ،زمینه را بوای جامعهپذیوی افواد فواهم نمایند.

 )2دانشگاه به عنوان نهاد تولید فرهنگ

دانشگاه فعال در تووی فوهن صح  ،نهادی فوهن ساز است .فوهن دانشگاهی ،بهمثابه
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یکی از خودهفوهن های جامعه ،یکی از زیوساختهای توسعه محمی و دانشآفوینی در هو
جامعهای است و تحقق جامعه دانشمحور نیز مستحزم دانشآفوینی مسررتمو اسررت .از نظررو

ایاسپوز» ،2فوهنگی که از دانشگاه نشرهت میگیررود ،بیررنش محمرری پیرردا میکنررد و شررکل
رشتهای محمیرپژوهشی را بهخود میگیود .بو اسرراس ایررن شررکل از فوهنر محمرری ،فررود
میتواند مینیت را جانشین نهنیررت سررازد و مقایررد و نظروات شخصرری ،تمررایالت نهنرری،
اغواض و تعصر ات خررود را کنررار بگررذارد و نگرروش محمرری را برره جررای نگرروش شخصرری
بهرسمیت شناسد (یاسپوس .)82 ،1394 ،در اینجاست که میترروان از تغییررو در بیررنش و
مادات افواد و در نهایت تغییو فوهن یا شکلگیوی فوهنگی نوین سخن به میان آورد.
 )3دانشگاه بهعنوان نهاد کشف حقیقت

دانشگاه مؤثو در مسیو صح است.
کشف و انتقال حقیقت از جمحه مهمتوین مشخصههای
ِ

از جمحه حقایق دنیای معاصو ،نیاز به صح و آرامش است اینکه صح چیست ،وجررود آن

چه ضوورتی داشته ،فقدان آن چه ت عاتی بهدن ال دارد و چگونه میتوان صررح را در روابررط
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

انسانی حاکم ساخت ،باید در دانشگاهها مورد پژوهش قوار گوفته و آموختهها و دانش م تنی
بو محم بیطوج به افواد منتقل شود و بهمنوان حقیقتی بدیهی توسررط همگرران برره رسررمیت
شناخته شود .ط یعی است پژوهشهای مغایو با این اصررل ،بررا ط یعرری دانسررتن نررابوابوی و
بیمدالتی و همچنین بیتفاوتی نس ت به تنوع ،توسعه فوهن خشونت را بهدن ررال خواهنررد
داشت .این نکته در االگوی هوم ولتی »1آموزش مالی نیز مورد تیکید قوار گوفته اسررت .در

این مدل ،ضمن تیکید بو وحدت تدریا و تحقیق ،دانشگاه بررهمنرروان مکرران تولیررد دانررش
ِ
حقیقتمحور و انتقال آن تحقی میشود( 2فیوور و همکاران.)8 ،2005 ،3
 )4دانشگاه بهعنوان نهادی در خدمت تحقق توسعه مبتنی بر پایداری

دانشگاه به منوان کانون پایداری و نهادی که در راستای اهداج توسعه پایرردار حوکررت مرریکنررد،
میتواند بهمنوان کنشگو صح شناخته شود .همانطورکه پیشتو گفته شد ،توسعه پایدار و صررح
الزم و محزوم یکدیگوند و همچنین توسعه فواتو از بعد اقتصادی ،سایو ابعاد اجتمامی ،سیاسرری و
فوهنگی را نیز در بو میگیود .بو این اساس دانشگاه متعهد به اهداج توسعه پایرردار ،بررا مفهرروم و
هدج صح بیگانه نیست و خود را متعهد به توبیت انسانهایی با بینش صح محور میداند.
 )5دانشگاه بهعنوان نهاد شکلدهنده به هویت صلحمحور

دانشگاه در صورتی کنشگو صح تحقی میشود که بتواند شکلدهنده به هویت صح محور
باشد .فعالیتهای دانشگاهی باید بهصورتی باشد که به پوورش هویت صح محور در فود،
و در سط وسی تو جامعه منجو شود .بهگونهای که پای ندی به اصول و ارزشهای موت ط با
صح  ،جزئی از وجود افواد شده و فود بقاء خود را در نفرری دیگرروی ن ینررد .بررهویژه هویررت
اجتمامی بسیار مهم تحقی میشود .از نظو اجنکینز »4هویررت اجتمررامی م ررارت اسررت از
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .2گفتنی است به لحا تاریخی ریشه آموزش مالی در چهار الگوی ناپحهونی ،آ کس وی  ،هوم ولتی و فونیکا قابل بورسی
است .در الگوی ناپحهونی کارویژه آموزش مالی در توبیت نیووی انسانی متخصص خالصه میشد و اصل بو این بود که دانشگاه
باید پاسخگوی نیازهای صنعت و جامعه باشد .در الگوی آ کس وی بو مسهولیت اجتمامی دانشگاهها تیکید شده و امتقاد بو این
است دانشگاه باید به به نیازهای اجتمامی رسیدگی کند .در الگوی هوم ولتی دانش و توسعه دانایی در قالب تحقیق و پژوهش و
ً
انتشار آن در خالل تدریا و آموزش ،مهمتوین سازوکار آگاهسازی افواد نس ت به مسهولیتهای انسانیشان است .نهایتا در
الگوی فونیکا دانشگاه در راستای نیازهای صنعت حوکت میکند.
.
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اشرریوههایی کرره برره واسررطه آن افرواد و جمامتهررا در روابررط اجتمررامی خررود ،از افرواد و
جمامتهای دیگو متمایز میشوند» (جنکینررز .)7 ،1381 ،آنچرره کرره صررح و امنیررت در
جهان اجتمامی را محقق یا مختل میکند ،تعویف کنشگوان از هویت خود و دیگوی و نوع
تعامل انسانها با یکدیگو است .هویتهای تکبعدی بقاء خود را در نفی هویررت دیگرروی
تعویف میکنند که این نگاه به خشونت میانجامد .بنابواین ،دانشررگاه مرریتوانررد بررهمنرروان
مححی بوای گفتوگو پیوامون مفاهیم خود و دیگروان ،منفعررت فررودی و جمعرری و اهمیررت
همکاری در دنیای بههموابسته کنونی ،زمینه را بوای شکلدهی به هویت جمعی فواهم کند.
 )6دانشگاه به عنوان نهاد آگاهیبخش

دانشگاهی در تووی فوهن صح و پایررداری مررؤثو اسررت کرره در ارتقرراء آگرراهی فررودی و
جمعی درباره صح و مصادیق آن ،نتای بوقواری صح و پیامدها و ت عررات خشررونتورزی
تالش کند .آنچه مهم است اینکه ،این نظام آگاهی باید بیطوج و برره دور از نگرراه ابرزاری
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باشد .اگو در دنیای امووزی خشونت به چشم میخورد و بسیاری از افرواد و محررل حترری از
حقود اولیه خود محووم اند ،ریشه این موضوع به فقدان آگاهی و به م ارتی سحب دانایی از
افواد بومیگودد .بنابواین آگاهسازی افواد از مهمتوین مشخصههای دانشگاه بهمنوان کنشگو
فعال در تووی فوهن صح شناخته میشود.
 )7دانشگاه بهعنوان نهاد رهاییبخش

تنها دانشگاه بهمنوان نهادی رهاییبخش میتواند در بوقواری صح مورد تیکید قروار گیررود.
ُ
اشو» 1و افویوه» 2در کتاب پداگمژی برای رهای  :گفتوگمهای بارای دگرگاامن شماام
معتقدند آموزش رهاییبخش ،آموزشی خالقانه و در پی بازکشف خویشتن است آموزشی
که در آن معحم از دانشآموز و دانشآموز از معحررم میآمرروزد ،آموزشرری کرره م تنرری بررو نقررد
ساختارهای اجتمامی و نظام حاکم است ،آموزشی که م تنی بو گفتوگو و م احثه بوده و بو
صوج حفظ کودن تیکید دارد .آموزش دانشگاهی نیز باید م تنی بو این اصول و
فهم به جای ِ
رویه ها باشد تا بتواند دانشجویانی خالد ،نقاد و متسرراهل را پرروورش دهررد (شررو و فویرروه،
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .) 58-57 ،1394محم تولید شده در دانشگاه نیز باید ساختارشکن باشد ،دانش کنررونی را
به چالش بکشد تا رهایی بشو و مقالنیت او را موجب شود.
 )8دانشگاه بهعنوان نهادی مستقل

دانشگاهی در تووی فوهن صح مؤثو است که بهمنوان نهادی مستقل بهرسمیت شناخته
شود .این دانشگاه بهدور از سیاستهای دولت فعالیت کوده و جویانات سیاسی – اقتصادی
و تغییو مدیوان آن را با چالش مواجه نمیسازد.
 .3-4کارکردهای دانشگاهی چه تأثیری بر ترویج فرهنگ صلح دارد؟

در مورد کارکودهای دانشگاه در تووی فوهن صح  ،مقولههایی به شوح جدول شماره ()3
استخواج گودید.
جدول  .3مقولههای مؤثر در ارز یابی کارکرد دانشگاه بهعنوان کنشگر فعال در ترویج فرهنگ صلح
آموزش صلح

پژوهش صلح

 .1آموزش مهارت تفکو انتقادی
 .2آموزش گفتوگو
 .3روشهای مؤثو تدریا و افقی
 .4تدوین بونامه درسی رسمی صح در
قالب دروس ممومی و تخصصی
 .5طواحی و اجوای بونامههای فوهنگی
 .6آموزش اساتید و کارکنان
 .7استفاده از فناوریهای آموزشی
 .8تیسیا رشته مطالعات صح
 .9اولویررت بخشرری برره بونامرره درسرری
پنهان
 .10فواهم کودن زمینه بحث و گفتوگو
میان دانشجویان رشتهها و دانشگاههرای
مختحف
 .11هرررماندیشررری اسررراتید در مرررورد
کررالسهررا ،دانشررجویان و رونرردهای
دانشگاهی

 .1تحقی دانشگاه به منوان نهراد شرکلدهنرده
دانش صح
 .2تیسیا پژوهشکده مطالعات صح
 .3راهاندازی مجالت در حوزه صح
 .4تخصیص بودجه بوای تحقیقات صح
 .5شرکلدهرری بره گفتمررانی برا دال موکررزی
صح
 .6محوریت اصل آزادی محمی
 .7انجام پژوهشهای میانرشتهای
 .8بوگزاری همایشها و نشستهای محری و
بینالمححی بهمنظور ت دیل موضوع صرح بره
دغدغه
 .9همکررراریهرررای پژوهشررری و انجرررام
تحقیقات مشتوک
 .10تحقیق در مورد مسائل روز جهانی
 .11پرژوهش انتقررادی و بره چررالش کشرریدن
بدیهیات
 .12سیاستگذاری توسط سرایو سرازمانها
م نی بو پژوهشهای دانشگاهی

خدمات اجتماعی دانشگاه و
صلح
 .1تردوین بونامرره مشررخص بروای
آموزش افواد جامعه
 .2چاپ تحقیقات صح به زبران
مامهپسند
 .3بوگرزاری سررمینارها ،کارگرراههررا و
سخنوانیهای ممومی پیوامون صح
 .4در نظرررو گررروفتن دورههرررای
کرررارورزی بررروای دانشرررجویان
بهمنظور انتقال آموزههای صح در
جامعه
 .5آموزش کارکنان و مدیوان سایو
سازمانها
 .6ایفای نقش به منوان اتاد فکرو
در کنار سایو سازمانها

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

89
مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

آنچه در بخش کارکودهای دانشگاه مورد تیکید قوار گوفت ،اولویتبخشی به پژوهش و
تولید دانش حقیقتمحور و صح محور بهمنوان کارویژه اصحی دانشگاه در تووی فوهنر
صح بود .از اینرو بوخی از مصاح هشوندگان ،توسعه دانشگاههای پژوهشمحور را گررامی
مؤثو در پوداختن به مسائل و نیازهای اجتمامی از جمحه صح دانستند.
 . 4-4دانشگاه چه تأثیری در ترویج فرهنگ صلح از طریق دستگاه دیپلماسی دارد؟

در مورد نقشآفوینی دانشگاه در تووی صح از طویق نهاد دیپحماسی ،نکاتی به شوح زیررو
استخواج گودید:
 ) 1ارت اط مؤثو دانشگاه و نهاد دیپحماسی :نهاد دیپحماسی باید از دانشگاه بهمنرروان اترراد
فکو استفاده کوده و در مین حال به ظوفیت دانشگاه در پیش ود اهداج دیپحماسی و سیاست
خارجی واقف باشد.
 )2دانشگاه برره منرروان نهرراد مررؤثو دیپحماتیررک تحقرری شررده و ایررن تفکررو ،در اهررداج و
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بونامههای دانشگاه نمود داشته باشد.
 )3بینالمححیشدن در راستای ارتقاء ظوفیت دانشگاهها در پیش ود اهداج دیپحماسرری و
صح پیگیوی شود .در این راستا الزم است ساختار ،اهداج ،مدیویت و آموزش و پررژوهش
دانشگاهی با توجه به استانداردهای بینالمححی بازسازی شوند.
 ) 4امکانات و شوایط مورد نیاز بروای پررذیوش دانشررجویان و اسرراتید از دیگررو کشررورها
فواهم گودد.
 ) 5محمی قابل رقابت با محم روز دنیا در راسررتای بستوسررازی همکرراریهررای محمرری و
تحقیقاتی و ارتقاء توان چانهزنی ،تولید گودد.
 )6ارت اط گفتوگو محور ،در راستای استفاده از ظوفیت جامعه دانشررگاهی در پیشر ود
اهداج دیپحماسی مورد توجه قوار گیود.
 )7دیپحماتها به طور مستمو آموزش بینند.
 ) 8از ظوفیت دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور استفاده شود.
 )9زمینه تعامل اساتید و دانشررجویان بررا جامعرره آ کادمیررک غیوایوانرری برره منظررور رفر
سوءتفاهمها و ارائه تصویوی مث ت فواهم شود.

 )10با دانشگاه های سایو کشورها به منظور یادگیوی از تجارب دیگوان و ارزیابی نقرراط
قوت و ضعف خود ،ارت اط مؤثو وجود داشته باشد.
 . 5-4پیشنهاداتی در راستای ارتقاء کنشگری دانشگاه در ترویج فرهنگ صلح

ت دیل صح به دغدغه و مسهحه از طویق پژوهش و همایشهای دانشگاهی ،بازبینی در اهداج
و میموریت دانشگاهها و بازتاب هدج صح در بیانیه میموریت ،اولویتبخشی به پررژوهش و
تحقی دانشگاه به منوان نهرراد تولیررد دانررش ،سرراختاربندی مجرردد کارکودهررای دانشررگاهی در
راستای توسعه ارزشهای انسانی ،بهوهگیوی از روشهای نوین تدریا ،ارت اط قوی با جامعه
و محصور نشدن محم در حصارهای دانشگاهی و تالش بوای استقالل دانشگاههررا از دولررت و
سیاستهای دولتی ،از جمحه سازوکارهایی بود که توسط مصاح هشوندگان مورد تیکیررد قروار
ً
گوفت .از نظو بوخی مصاح هشوندگان هوچند دانشگاه کنونی را نمرریترروان کنشررگوی کررامال
موفق در تووی فوهن صح دانست ،ولی چهبسا در غیاب تررالشهررای آموزشرری و آگرراهی
بخش دانشگاهی ،شاهد آمار باالتوی از وقوع خشررونت در روابررط انسررانی بررودیم .همچنررین
ً
دانشگاه صوفا یک نهاد در میان سررایو نهادهررای اجتمرامی اسررت و صررح برره منرروان هرردفی
اجتمامی ،تالش جمعی همه کنشگوان را میطح د .بنابواین نمرریترروان اثوبخشرری دانشررگاه را
جدا از مجمومه اجتماع در نظو گوفت هوچند نهادهای آگاهیبخش همچون دانشگاه نقش
اصحی را در تووی ارزشهای مث تی نظیو صح  ،ایفا میکنند.
 .5الگوی مطلوب دانشگاه در مسیر صلح

با توجه به یافته های حاصل از مصاح ه و مطالعات نظوی و همچنررین بررا منایررت برره رابطرره
متقابل توسعه پایدار و صح  ،بهنظو میرسد الگوی ادانشگاه پایدار» 1میتواند برره بهترروین
شکل ت یینکننده نقش دانشگاه در تووی فوهن صح باشد.
 .1-5الگوی دانشگاه پایدار

به مقیده اکالدر و اسمیت» 2در دانشگاه پایدار ،در بخش آموزش ،بونامهریزی دقیقی بوای
آموزش دانشجویان و اساتید وجررود دارد و بررهلحا پژوهشرری نیررز از تحقیقررات و بررهویررژه
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
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پژوهشهای میانرشتهای حمایت به ممل میآید .همچنین پایداری در خدمات اجتمررامی
دانشگاه ،زندگی دانشررجویان و سیاسررتگذاری آن نمررود دارد (کالرردر و اسررمیت،2009 ،
 .)94دانشگاه پایدار آیندهنگو است ،به دغدغههای جهررانی برریتوجرره نیسررت ،هدفمنررد و
درمینحال دارای بونامهریزی منسجم در پیگیوی اهداج پایررداری اسررت .بررو ایررن اسرراس،
ضمن تغییوات ساختاری ،مدیویتی ،آموزشی و پژوهشی میتواند به کنشگوی فعررال و پویررا
در پیگیوی اهداج موت ط با پایداری ت دیل شود .بو اسرراس تحقیررق محکررینیررا و همکرراران،
دانشگاه پایدار بو مؤلفههای زیو متموکز است:

 )1تیکیررد و تموکررز بررو اآمرروزش تحررولی» 1بررهجای اآمرروزش انتقررالی»ِ 2صرروج،

بهمنظورآمادهسازی دانشجویان بوای شناسایی چالشهای توسعه پایرردار بررهجای یکطوفرره
بودن فوآیند یادگیوی این آموزش تحولی باید تعررامحیتو و یادگیونرردهمحررور باشررد و تفکررو
انتقادی را تقویت کند
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 )2تیکید بو انجام دادن تحقیقات محمی میانرشتهای و فوارشتهای
 )3جهررتگیوی آمرروزش و پررژوهش برره سررمت حررل مسررائل اجتمررامی و بنررابواین،
توانمندسازی دانشجویان بوای ایجاد تعامل با پیچیرردگیهای مسررائل واقعرری و تودیرردهای
موت ط با آینده
 )4ایجاد و استقوار ش کهای از تخصصهای متنوع در سط دانشگاه ،بهمنظور تسررهیم
کارآمد و معنادار مناب مدیویت و چشماندازی که تغییو مورد نیاز را از طویق تعیین مناسب
مسهولیتها و پاداشها ِاممررال کنررد ،مرردیویت و چشررماندازی کرره برره تحررول دانشررگاه در
بحندمدت متعهد بوده و به واکنش مناسب به نیازهای در حال تغییررو جامعرره مشررتاد باشررد

(محکینیا و همکاران.)9 ،1393 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،دانشگاه در چررارچوب الگرروی پایررداری ،نهررادی مررؤثو در
پایدار متعهد برره
تووی فوهن صح شناخته میشود .بو اساس یافتههای تحقیق ،دانشگاه
ِ

پیگیوی هدج صح را میتوان واجد مشخصههای زیو دانست:

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ً
 )1مشخصا در اساسنامه و سند چشمانداز دانشگاه ،موضوع تولید و انتقال دانش صح
بهمنوان میموریت دانشگاه معوفی شده است.
 )2بهمنظور بهوهگیوی از دیدگاههای مختحف و اتکا به خود جمعی ،نظام تصمیمگیوی و
مدیویت به شکل مشارکتی طواحی شده است.
 )3واحدی به منظور پیگیوی و ارزیابی هدج صح و توسعه پایدار راهاندازی شده است.
 )4همکاری با دیگو دانشگاهها در داخل و خارج بهمنوان یک اصل پذیوفته شده است.
زیوا مدیوان به این باور رسیدهاند که صح بهمنوان موضومی میانرشتهای ،در پوتو فعالیت و
همفکوی جمعی حاصل میشود.
 )5چنین دانشگاهی نقش مشورتی خود را بوای سایو دستگاهها و نهادها مشخص کوده
است و دیگوان را تشررویق برره کسررب مشررورتهررای محمرری و تخصصرری از دانشررگاههررا و
متخصصان میکند .در واق بهمنوان اتاد فکو در کنار سایو نهادها فعالیت مینماید.
 ) 6نظام ارزشیابی منظم و انتقادی در این دانشگاه پیشبینی شده است تا برره کمررک آن
اهداج ،اقدامات و تالشهای دانشگاهی در مسیو صح و پایداری ،به طور مستمو بازبینی
و اصالح شود.
 ) 7این دانشگاه ،دانشگاهی مستقل و به دور از سیاستهای دولتی است و اگو از طوج
دولت هم تیمین بودجه میشود سعی دارد استقالل خود را بهصورت حداکثوی حفظ نماید.
 ) 8چنین دانشگاهی مناب مالی متنومی را بوای خود در نظو میگیود.
 )9بین المححی شدن (هم در معنای لحا کودن استانداردهای محمی در بونامه درسی و
هم تعامل با دیگو دانشگاهها) از اولویتهای چنین دانشگاهی است.
 ) 10در این دانشگاه مواد درسی مشخصی بوای آموزش صح و پایداری به دانشجویان
در قالب دروس ممومی و تخصصی ارائه میشود.
 )11بو آموزش میانرشتهای و فوارشتهای تیکید میشود.
 )12آموزش گفتوگو و مهارت تفکو انتقادی در رأس اولویتهای آموزشی قوار دارد.
 )13زمینه بوای گفتوگو و م احثه بین دانشجویان سایو رشتهها و همچنین دانشگاههای
مختحف فواهم میشود.
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 )14کالسها به شکل مشارکتی بوگزار میشود و اساتید و دانشجویان ضمن گفررتوگو،
در فوآیند یاددهی ر یادگیوی متقابل قوار میگیوند.
 )15روشهای تدریا نوین و مشارکتی مورد توجه قوار میگیود.
 )16به مؤلفههای بونامه درسی پنهان در آموزش صح و پایداری توجه میشود .بهمنوان
مثال ساختمان دانشکدهها ،خوابگاهها و محوطه دانشگاه م تنرری بررو اصررول مشخصرری کرره
متیمن دستیابی به اهداج مذکور است ،طواحی میگودد.
 )17بونامههای فوهنگی در راستای اهداج مذکور طواحی میشود.
 ) 18مالوه بو آموزش صح و پایداری به دانشجویان ،آموزش به اساتید و کارکنرران نیررز
مورد توجه قوار میگیود.
 )19به منظور تموین آموزهها ،دورههای کارورزی بوای دانشجویان پیشبینی میشود.
 )20در بخش تحصیالت تکمیحرری ،دانشررجویانی در رشررته مطالعررات صررح پررذیوش
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میشوند.
 )21تولید دانش صح و پایداری و شکل دهی به گفتمانی با دال موکزی صح  ،در رأس
اولویتهای دانشگاهی قوار دارد.
 )22پژوهشکده مشخصی به منظور تحقیق و پژوهش صح و پایداری در این دانشررگاه
در نظو گوفته شده است.
 ) 23بودجه تحقیقاتی کافی بوای پژوهش صح اختصرراص داده شررده اسررت و از نگرراه
تجاری به پژوهش اجتناب میشود.
 )24پژوهش بهصورت میانرشتهای و فوارشتهای انجام میشود و حمایت کافی از ایررن
پژوهشها صورت میگیود.
 )25موضومات جدید ،بحوانهای پیش روی جهانی و نحوه مدیویت و مواجه با آنها،
ِ
هدج تحقیق و پژوهش قوار میگیود.
 )26با دیگو دانشگاهها و مواکز تحقیقاتی ،پووژههای مشتوک پژوهشی تعویف میگودد
تا از رهگذر خود جمعی ،یافتههای نوینی بهدست آید.
 )27جهتگیوی این پژوهشها بهگونهای است که ابعاد مختحررف پایررداری و صررح را

مشخص کوده و آنها را ت دیل به مسهحه و دغدغه میکند ،مسهحهای که هیچگاه حل نشده و
نیازمند پژوهش دائمی است.
 )28به اصل آزادی محمی احتوام گذاشته مرریشررود ،بررهگونررهای کرره محققرران آزادانرره و
بیواهمه میتوانند نظوات و نتای پژوهشهای خود را بیان کنند.
 )29در چنین دانشگاهی نظام ارزشگذاری مقاالت بررهگونررهای تعویررف مرریشررود کرره
محققان انگیزه پیدا میکنند که نتای تحقیقات خررود را در فیرراهای غیوتخصصرری (نظیررو
روزنامهها) ،منتشو نمایند تا به زبانی ساده در اختیار همگان قوار گیود.
 )30همایشها و کنفواناهای ساالنه به منظور گفتوگوی محققان پیوامون تحقیقررات
و پژوهشهای صح و پایداری ،بوگزار میشود و همچنین در خالل این بونامررههررا بررهطررور
متناوب اهمیت موضوع صح گوشزد شده و آن را به دغدغهای ت دیل میکند کرره نهادهررای
ً
سیاستگذار دائما باید به آن بپودازند.
 ) 31چنین دانشگاهی آموزش سایو افواد جامعرره را مررورد توجرره قروار داده و برره منظررور
آگاهسازی افواد ،بونامههای آموزشی ،سخنوانی ،سمینار و سایو بونامههای مشررابه را ترردارک
میبیند.
 )32چنین دانشگاهی خود را محزم به شررکلدهرری و تررووی فوهنر صررح و آمرروزش
مفاهیمی چون همکاری ،مسهولیتپذیوی ،تساهل و مدارا و احتوام به تفاوتهررا در سررط
اجتمامی میکند و بنابواین نهادی فوهن ساز است.
به طور کحی دانشگاه پایدار و فعال در تووی فوهن صح  ،دانشگاهی مطحوب به لحا
استانداردهای محمی ،آموزشی ،پژوهشی ،مدیویتی و ساختاری است .نمودار شماره ( )2به
ساختار دانشگاه پایدار بهمنوان کنشگو فعال در حوزه صح اشاره دارد.
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دانشگاه بهمنوان کنشگو فعال در تووی
صح و پایداری
اقدامات بوون
دانشگاهی
دانشگاه بهمنوان نهاد
امتمادساز
تعامل دانشگاهیان و
دیپحماسی محم و
فناوری

نقش مشورتی
دانشگاه
اتاد فکو در کنار
نهادهای سیاستگذار
و تصمیمگیو

اقدامات درون
دانشگاهی
مسهولیت اجتمامی
دانشگاه
تووی فوهن صح در
خالل آگاهیبخشی به
جامعه

پژوهش پایدار صح

تولید دانش صح ،
گفتمانسازی

آموزش پایدار صح
انتقال دانش صح ،
آموزش گفتوگو و
مهارت تفکو انتقادی

نمودار  .2نقشآفرینی دانشگاه در ترویج فرهنگ صلح

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
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صح زمانی بهدست میآید که فواتو از امن» ،بتوان به تعویفرری مشررتوک از امررا» در قالررب
هویتی جمعی دست یافت .در این صورت است که مفاهیمی چون منفعت جمعی ،احتوام
به تفاوتها و تساهل ،وحدت در مین کثوت و مسهولیت فودی و جمعی معنا مییابد .ایررن
تفکو جز با تغییوات بینشی و نگوشی حاصل نمیشود .ریشه جن در نهررن بشررو اسررت و
صح نیز بوساخته نهن و تفکو انسانی است .با نظررو برره اهمیررت تغییروات بنیررادین نهنرری
به سوی صح  ،در این مقاله نقش دانشگاه در تووی صح  ،مورد بورسی قوار گوفت .امووزه
با توجه به بحوانهای پیچیده و ضوورت همکاری همه محتها و دولررتهررا ،برریش از پرریش
ضوورت بوقواری صح پایدار و گفتوگو و تعامل بین افواد احساس مرریشررود .از اینرروو در
دهههای اخیو و به ویژه از جن جهانی دوم به این سو ،نهادهای آموزشی موضوع صررح را
بهمنوان یک مسهحه مورد توجه قوار داده و از اینرروو بازاندیشرری در سرراختارها و بونامررههررای
نهادهررای مزبررور و از جمحرره دانشررگاههررا ،بررهمنرروان ضرروورتی اجتنررابناپررذیو پرریش روی
ِ
سیاستگذاران ،بونامهریزان آموزشی و سایو صاحبنظوان و پژوهشگوان قوار گوفته اسررت.
زیوا همانطور که پیشتو اشاره شد ،صح موضومی میانرشتهای است و تالش اندیشررمندان
از سایو رشتهها را میطح د .بنابواین بایسته است تووی و توسررعه صررح بررهمنرروان یکرری از

مهمتوین بونامهها و رسالتهای دانشگاهها در نظو گوفته شده و سهم هویک از حرروزههررای
مطالعاتی در این میان مشخص گودد .این در حالی است که دانشگاهها در صورتی کنشررگو
فعال در تووی فوهن صح تحقی میشوند که رهاییبخش باشند .به این معنا که آموزش،
پژوهش و سایو کارویژههای دانشگاهی بتوانند با ساختارشررکنی برردیهیات و دانررش فعحرری،
رهایی بشو در سایه کشف حقایق ،کشف الیههررای درون خررود و بازاندیشرری در رسررالت و
وظایف خود در این کوه خاکی را به ارمغان آورند .با توجه به آنچه گفته شد ،الگوی دانشگاه
پایدار به منوان الگوی مطحوب سازماندهی دانشررگاههررا در تررووی فوهنر صررح  ،تحقرری
میشود .زیوا امتقاد بو این است که پایداری و صح جداییناپذیونررد و تحقررق یکرری برردون
دیگوی امکانپذیو نیست .بنابواین در چارچوب الگوی دانشررگاه پایرردار ،مرریتروان انتظررار
بوقواری و تووی صح در خالل تولید دانش صح و پایداری و انتقال آن برره دیگررو افرواد را
داشت.
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