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چکیده
هررای محمرری  در رشررته   اندیشررمندان ، همکاری  مشتوک های  وابستگی متقابل ناشی از جهانی شدن و بحوان 

آنچه بدیهی است، سررن  بنررای   . است  ناپذیو کوده اجتناب  ، را به منظور مواجهه با مسائل پیِش رو مختحف  
اولیه تعامالت افواد و مدیویت شوایط پیچیده کنونی، نیازمند ایجرراد فیررایی م تنرری بررو دوسررتی و آرامررش  

پژوهشررگوان ت رردیل    ه دغدغ   به   ، دهی و تووی  فوهن  صح  های اخیو، شکل از اینووست که در دهه  است. 
پایدار   ه ، به تحقق توسع آرامش، ث ات و امنیت  شده است. امتقاد بو این است صح  ضمن به ارمغان آوردن 

  بنررابواین   یابررد و می   معنا   محم های مختحف  ای، در شاخه رشته میان  منوان موضومی رساند. صح  به می  یاری 
انررد. در ایررن مقالرره، دانررش و  هویک از دریچه خاصی، اهمیت و نحوه تووی  آن را مورد مطالعه قرروار داده 

آمیز تحقرری شررده و در ایررن راسررتا  گیوی بینش، نگوش و رفتار صح  وری در شکل منوان مفهوم مح آگاهی به 
توین نهاد آموزشی بعررد از دوران متوسررطه ر در تررووی  فوهنرر  صررح  مررورد  منوان مالی نقش دانشگاه ر به 

نظرروان حرروزه صررح  و  ساختاریافته با صاحب نیمه بورسی قوار گوفته است. در قالب روش کیفی و مصاح ه 
تواننررد در تررووی  فوهنرر  صررح   مرری  ها گویی به این سؤال که چگونه دانشگاه و در راستای پاسخ آموزش،  

آفوین باشند؟ این فوضیه مورد آزمررون قرروار گوفررت: ادانشررگاه در چررارچوب کارکودهررای آموزشرری،  نقش 
فوهنرر  صررح   تواند به تووی  می  آفوینی در نهاد دیپحماسی نقش   همچنین   پژوهشی و خدمات اجتمامی و 

دانی، الگوی دانشگاه پایدار  می  های های حاصل از مطالعات نظوی و بورسی یاری رساند«. با توجه به یافته 
به منوان الگوی مطحوب دانشگاه فعال در مسرریو صررح  معوفرری شررده اسررت  دانشررگاهی کرره پایررداری در  

 اش نهادینه شده باشد. ساختار آموزشی، پژوهشی و خدماتی 
کادمیک، صح  د   : ها کلیدواژه   ه گا کارکودهای دانش  ، انشگاه پایدار، دیپحماسی آ
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 . مقدمه1
انررد. چرره آن زمرران کرره بررا ها در طول تاریخ همواره بوای بوقواری صررح  تررالش کررودهانسان 

جنگیدند تا صح  را بوقوار سازند و چه امررووز کرره صررح  در ورای جنرر ، و در می   یکدیگو
هررا و شرردن، چررالششود. روندهای کنونی و جهانی می   چارچوب بوقواری مدالت جستجو

ها گذاشته است که ترریمین آن مسررتحزم همکرراری بررین ی انسان رو  نیازهایی همگانی را پیِش 
آمیز و به دور از تقابل و خشونت است. این ها در محیطی امن و صح ها و دولت افواد، محت 

جان ه، تررووی  فوهنرر  در حالی است که با توجه به اراده جهانی م نی بو تحقق توسعه همه
 ی که فوهن  صح  از اهدافچوا   ارناپذیو است شوط، واقعیتی انکمنوان پیشصح  و مدارا به

ن افررواد، یشررتویب  ین رفاه و مزیت را بوایشتویپایدارند و ب  کند که طوفدار توسعهمی   ت یحما
 (. 108، 2014، 1کنند )رودریگزمی  نیتیم

ای، نیرراز برره همفکرروی و تررالش  رشررته میرران  منوان موضومی بدیهی است، تحقق صح  به 
هررای فررودی، اقررداماتی جمعرری و  هررای اخیررو، فواتررو از تررالش رو در سال این جمعی دارد. از  

نهاد صورت گوفته است. این در حالی اسررت  های دولتی یا مودم یافته در قالب سازمان سازمان 
  صح  سنجی و نحوه تحقق و تووی  های مطالعاتی مختحف نیز امکان که پژوهشگوان در حوزه 
ها، همچنان چالش جن  و خشونت باقی  ولی محیوغم این تالش   اند. را مورد مطالعه قوار داده 

کنند. در بسرریاری از جوامرر   می   آور زندگی بار و توس ط خشونت ی ها تن در شوا ون ی ح می   است و 
امتمادند، خودمحور بوده و هیچ تعحررق خرراطوی برره منرراف  جمعرری  افواد نس ت به یکدیگو بی 

زننررد و رفتارهررای پوخاشررگوایانه و  مرری  ی بقاء و پیشوفت خررود برره دیگرروان آسرریب ندارند، بوا 
چگررونگی بوقررواری صررح ،    مسررهحه دهند. بنابواین در پاسررخ برره  می  آمیز از خود بووز خشونت 
نظوان فواتو از اقداماتی که تاکنون صورت گوفته، تغییرروات نهنرری، بینشرری و نگوشرری  صاحب 

هررای  کنند و امووزه تالش می  ا گام اصحی در بوقواری صح  تحقی بخشی ر افواد در نتیجه آگاهی 
مسرریو    گررو بیرران   ( 1)   سررود داده شررده اسررت. نمررودار شررماره نظوی و ممحی نیز برردین جهررت 

های سررازمان محمرری، فوهنگرری محررل متحررد  آمیز است. محور فعالیت گیوی رفتار صح  شکل 
)یونسکو( نیز بو این اصل استوار است که هو رفترراری، بازتررابی از تمررایالت نهررن و نگرروش  
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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پذیری اجتماعی  مسئولیت 

 ... در آموزش عالی  

هاسررت و در مقابررل، صررح  نیررز بوسرراخته  انسان است. جن  و خشونت ناشی از نهن انسان 
یرراددهی ر    توان انتظار داشررت بررا پرروورش نهررن از طویررق فوآینررد می  نهن بشو است. بنابواین 

 یادگیوی و تغییوات بینشی و نگوشی، تغییوات رفتاری به سوی صح  را شاهد باشیم. 
                                                                    

                               
 آمیزگیری رفتار صلح. فرآیند شکل1نمودار 

منوان نهادی که دغدغرره پرروورش نهررن و فکررو سایو کنشگوان، نهاد آموزش ر به  میان   از
شود. در این مقالرره بررا می   توین بازیگوان در ایجاد تغییوات نهنی تحقی افواد را دارد ر از مهم

طور ویژه به بورسی نقش های مث ت، بهتوجه به اهمیت این نهاد در بوقواری و تووی  ارزش
 تووی  فوهن  صح  خررواهیم پوداخررت. ن ایررد از نظررو دور داشررت کرره تجوبررهدانشگاه در  

های اتفاد افتاده، مؤیررد ایررن مطحررب اسررت کرره برره لحررا  ترراریخی در ها و خشونت جن 
هررای دولترری ر دلیررل وابسررتگی ها و دیگو نهادهای آموزشرری ر بررهبسیاری از موارد، دانشگاه
را بوای خود متصور ن ودند و در مقابل در جهانی   صح  در موصه  مسهولیت کمک به توسعه

 ها و در مشارکتی فعاالنه، نقش شایان توجهی در تووی  فوهنرر  خشررونت ایفرراکنار دولت 
هررای مختحررف تحوالت بزرگرری کرره در حوزه   کودند. اما طی چند دهه گذشته، به واسطهمی 

منوان ابزاری نابواین بهاند و بها نیز متحول شدهزندگی و دانش بشوی رخ داده است، دانشگاه
دهرری برره توانند کنشگوی پویا در شکلمی   بوای پیش ود ایدئولوژی، فوهن  و گفتمان غالب 

 گفتمان صح  و تووی  آن تحقی شوند. با توجه به این کارکود، در این پژوهش به این موضوع 
ننررد در تررووی  توامرری   ها امووزه و در مصو وابستگی متقابررلپودازیم که چگونه دانشگاهمی 

طح انرره و ای در پیش ود اهررداج جن گونه که در دوره آفوین باشند، همان فوهن  صح  نقش
ای کرره توان از هو نهاد یا مؤسسررهها نقش داشتند. آنچه بدیهی است نمی گوی دولت نظامی 

بینش صح بینش صح  نگوش صح نگوش صح  رفتار صح  آمیزرفتار صح  آمیز
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کشررد، چنررین انتظرراری داشررت و اهررداج، سرراختارها و مرری  نام دانشررگاه را بررا خررود یرردک 
 دانشگاهی باید در راستای هدج مذکور مجددًا سازماندهی شود.کارکودهای 

کحی، اثوبخشی دانشگاه در روند تووی  فوهن  صح ، در دو بخش مررورد مطالعرره  طور به 
( بورسرری  2   ( بورسی کارکودهای دانشگاهی در مسیو تووی  فوهن  صح  1  قوار گوفته است: 

 طح انه این نهاد.  پیش ود اهداج صح  آفوینی دانشگاه در نهاد دیپحماسی و کمک به  نقش 
 
 . مبانی نظری پژوهش2

خ، اقتصاد، حقررود و  ین، تار ی های مختحف امم از فوهن ، د صح  مفهومی است که در حوزه 
ها، تعرراریف متفرراوتی از آن  ن موصه ی ك از ا ی ای دارد و با توجه به هو جایگاه ویژه  ی اس ی محوم س 

دانند صح  چیست، امررا در حقیقررت افررواد درک  می   باورند که ارائه شده است. بسیاری بو این  
های تحقق آن دارند. زیوا صح  مانند بسرریاری از  به ظاهو ساده و راه   متفاوتی از معنای این واژه 

بررا    شده و مانند شررادی، همرراهنگی، مرردالت و آزادی های نظوی دیگو، به سختی تعویف واژه 
(. بررا ایررن اسررتدالل،  4،  2009،  1و وبررل   )برراراش شود  مفاهیم مقابل و متیادش تعویف می 

همواره در تعویف صررح  غالررب برروده اسررت. از   ، صح  منفی به معنای ن ود جن  و خشونت 
در مورد تعارض، جن  و خشونت انجام شده است،   ی روست که تاکنون مطالعات متعدد این 

صررح     ه مطالعرره ای کرر گونرره صح  بسیار کمتو است. برره   ولی سهم کارهای پژوهشی در زمینه 
  داده شده است. اما  ی با خشونت و در تیاد و تقابل با آن توض   ی کسان ی   ی بیشتو در قالب تهور 

شود. زیوا امتقاد بو ایررن اسررت، پیگیرروی  می   امووزه فواتو از صح  منفی، بو صح  مث ت تیکید 
بیرران  شررود و برره  مناف  و نیازهای جمعی تنها در شوایط ن ررود جنرر  و خشررونت محقررق نمرری 

از پژوهشگوان مطالعات صح ، با توجه به روندهای کنونی جهانی بایسررته اسررت    -2گالتون  
  میان  شود نیز از می   انسان   یی که مان  خودشکوفا   ی ز قابل اجتناب ی شوایطی ایجاد شود که اهوچ 

  و  ی(. در صررح  مث ررت بررو ترروو 4،  2007،  3، به نقل از هو 1990بوداشته شود« )گالتون ،  
،  ی بهتررو کرره در آن همرراهنگ   یی ا یرر جرراد دن ی ها و ا انسرران  همرره  میرران  الت و مشق در مد  ی امتال 
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(. صح   63،  1387واجارگاه و اسالمی،  شود )فتحی می   و توافق حاکم باشد، تیکید   ی همساز 
هررا،  منوان نگوشرری فعررال برره مفهرروم صررح ، بررو مفرراهیمی چررون احترروام برره تفرراوت مث ت به 

پررذیوی و مرردالت م تنرری اسررت. در ایررن  همدلی، مسهولیت گوایی، تساهل، همکاری و کثوت 
بخش  انگو و الهررام یرر است کرره ب   یی ها و رفتارها ی ها، طوزتحق راستا، فوهن  صح  شامل ارزش 

ت  ی ، رما ی ، مدالت و دموکواس ی بو اصول آزاد   ی م تن   ی اممال افواد در مشارکت متقابل اجتمام 
از جنرر  و حررل   ی و ی شررگ ی پ  ی وا خشونت، تالش برر   ی ، نف ی و هم ستگ   ی و ی حقود همه، دگوپذ 

جوامرر     نررد توسررعه ی ها در فوآ و مذاکوه، و مشارکت کامررل انسرران  وگو گفت ق ی مشکالت از طو 
 (.  1999است )قطعنامه مصوب مجم  ممومی سازمان محل متحد، 

شود. به رغم مناف  زیادی که توسعه در قون می   نزدیک  1در اینجا مفهوم صح  به پایداری
های توسعه را هرردج قرروار داد. های بوخاسته از آن، بنیان همواه داشت، اما نابوابوی بیستم به

فقو، ت عیض، آلودگی صنعتی، بیماری، نابوابوی، تنش و خشونت از جمحه مسائحی است که 
هایی را بوای جامعه جهانی برره وجررود آورده کند و نگوانی می   حیات بشوی و صح  را تهدید

ابعاد اجتمررامی و فوهنگرری توسررعه در بسرریاری از متررون موبرروط برره است. بنابواین هوچند  
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، 

، حکموانی خوب، مدالت، حقررود بشررو، ساالریپذیوی، مودمصح ، اخالقیات، مسهولیت 
تنوع فوهنگی، الگوهای تولید و مصوج و حفاظت از محیط زیست موت ط اسررت و زمررانی 

شود که افواد اصول احتوام به اجتماع، زندگی همواه بررا درک، مهوبررانی و مشررق، می   حاصل
ری از جو، نگهررداپذیو، پایرردار و صررح سرراالر، مادالنرره، مشررارکت بناسازی جوامعی مودم

 های آینررده و کنررونی را بپذیونررد )جرراودانی وهررای زمررین برروای نسررلهررا و زی ایی ثووت 
ترروان صررح  و پایررداری را الزم و مرری  (. با توجه به آنچه گفته شررد،718،  1392منفود،حی می

 پذیو نیست. ای که تحقق هویک بدون دیگوی امکان گونهمحزوم یکدیگو دانست  به
کننررده یررادگیوی و آمرروزش در تغییرروات نهنرری و وع و نقش تعیینبا توجه به این موض    

بینشی، نهادهای آموزشی به طور مام و نهاد آموزش مالی به طور خاص، کنشگوانی فعال و 
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نهادهای آموزشرری در   شوند. ال ته در بورسی نقشمی   مؤثو در تووی  فوهن  صح  شناخته
کنند، تنها کمکی به توسعه صح  نمی دها نهاند که این نهاتووی  صح ، بوخی بو این مقیده

انررد. منتقرردین بررو ایررن بحکه در مقابل ابزاری بوای بازتولید نررابوابوی و خشررونت در جامعرره
کسررب پررول و درآمررد دارنررد و تجرراری های امووزی، از آنجا که دغدغه  اند، دانشگاهمقیده

بخشرری داشررته باشررند و یی توانند در خالل تولید دانش انتقادی، خصررحت رهااند، نمی شده
بنابواین کارایی خررود را از دسررت داده یررا در حررال از دسررت دادن هسررتند. در ایررن زمینرره، 

، به نارسایی کارکودی دانشررگاه بررا دانشگاه در معرض ویران در کتابی با منوان   1اریدینگز«
 کنررد ومی   دار شدن وحدت تحقیق و ترردریا اشرراره توجه به شوایط کنونی جهانی و خدشه

هررا نیررز ارت رراط ها نیست و همچنین پژوهشگوید، تدریا دانشگاهی مطابق با پژوهشمی 
بسیار اندکی با نیازهای جهان واقعی دارند. وی معتقد است، چنین دانشگاهی رو به زوال و 

آفرروین، توانررد دانشویوانی است  زیوا کارکودهای اصحی خود را از دست داده اسررت و نمی 
ها را نه برره دلیررل بخش باشد. در نهایت ریدینگز پایان ممو دانشگاهساز و رهایی ژیایدئولو

(. 6، 1996دارد )ریرردینگز، مرری  سرراختاری و مرراهیتی، بحکرره برره لحررا  ترراریخی امررالم
داند. وی معتقد است، آمرروزش و می   نیز نهاد آموزشی را مکان بازتولید خشونت   2ابوردیو«

شوند، اما منجو    یشهووند  را کاهش بدهند و به توسعه  ی اجتمام  یهای دانشگاه باید نابوابو
 یبرروا یاحهید کرروده و برره وسرر ی هررا را برره طررور غیومسررتقیم تشرردی گرراه آمرروزش، نابوابو

 هیمتفرراوت برره سرروما  ی دستوسرر   هیرر ، بررو پای   نابوابو مناب  اجتمامی به توز  ی بخش ت یمشووم
کادم  یحاکم قدرت را به نهاد  یهاشود. در واق  گووهمی   ت دیل  ی اجتمام دهند کرره می  كیآ

 را شررکل 3ن«ی اسررت کرره اخشررونت نمرراد یزیرر ن چ یرر ها حوکررت کنررد. ادر جهت مناف  آن 
 ق فوهنرر  صررورت یرر ا ط قرره بررو جامعرره، از طویرر ك گررووه  ی  ل سحطهیدهد، چواکه تحممی 
 توانررداز دولررت اسررت و نمرری   ی ترروان گفررت، دانشررگاه بخشرر مرری   ن اسرراسیرر ود. بو ایگمی 
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. 

.  
 اممال  هاآن  بو   خشونت  این  که  کسانی  ضمنی  همدستی  با  که  است  خشونت  از  نومی  نمادین  خشونتا  بوردیو،  نظو   از  .3

  نظویه   واق   در  .«ندارند   آگاهی  آن  اممال  به  نس ت  گووه   هودو  زیوا   شود،می  انجام  کنندمی  اممال  را   آن  که   کسانی  نیز   و  شودمی
  های قالب  از  بوخوردار  کنشگواِن   دهدمی  نشان  که  اینظویه    است،  استوار  باورها  بازتولید  بو   که  است  اینظویه  نمادین،  خشونت
. کنند می اطامت هاآن  از و کوده  درک را   گفتار یک یا موقعیت یک درون دستورات چگونه خاص، ادراکی و دریافتی
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ها و از طویررق بخش باشد. بوردیو معتقد است که خشونت نمادین در بوخی موقعیت رهایی 
کند )به نقل از دالنتی، می  نهادهای اجتمامی، بسیار بهتو از خشونت سیاسی ر پحیسی ممل

1386 ،148 .) 
 پررودازان کررارکودگوا قرروارنظویرره اما در مقابل بوخی از اندیشمندان کرره ممرردتًا در دسررته

ها نقش شایان توجهی در پیش ود تحرروالت مث ررت در اند که دانشگاهگیوند، بو این مقیدهمی 
اشرراره   1ترروان برره ادالنترری«می   کنند. از جمحه این متفکوان می   المححی ایفاموصه محی و بین

دانشگاه در مصو جدید، از هویررت  توین تححیل نظوی درباره منوان صاحب مهمکود. وی به
ها دارد. دالنتی بو به دانشگاه  دانشگاه در بوابو انتقادات دفاع کوده است و نگاهی خوش ینانه

رای ارت اطات و استفاده از ظوفیت کنش ارت اطی، دا ها با توسعهاین مقیده است که دانشگاه
ویژه پتانسیل زیادی در مدیویت و حررل تعارضررات و مشررکالت جهررانی شرردن هسررتند. برره

کنررد. می  کند  در دوران کنونی، معنا و مفهوم خاصی پیرردامی  ارت اطاتی که دالنتی از آن یاد
های گسررتوش رسررانه در این دوره صوفًا استاد و دانشجو مخاط ان دانش نیستند و به واسررطه

ای که سپهو پژوهشگو برره گونهکند  بهمی   اقشار مختحف مودم نفون  میان   در  ارت اطی، دانش
فیای کالس درس و کتابخانه منحصو نیست، بحکه به سرروی سررپهو مجررازی و اجتمررامی 

(. ال ترره 1388تواند موجد تحوالت مث تی باشد )بوتون و الم رروت،  می   کشیده شده است و
پذیود، ولرری معتقررد اسررت می   یژه بحوان هویت ر راوروی دانشگاه ر بههای پیِش  وی بحوان 

هررا را پشررت سررو نهنررد توانند بو اساس الگوی جدیدی فعالیت کوده و بحوان می   هادانشگاه
 (. 188 ،1386)دالنتی، 

آفوینی دانشگاه در تحوالت امووزی، امتقاد با الهام از نظو کارکودگوایان و موافقان نقش
هررای برروای بحرروان  هررایی حلراهتواند ضررمن ارائرره می  حاضوبو این است دانشگاه در مصو 

کنونی، موجد تحوالتی مث ت بوده و تغییوات بینشی، نگوشی و رفترراری برره سرروی صررح  و 
امووزی صوفًا در خدمت مناف  اجتمررامی و محرری   پایداری را به همواه داشته باشد. دانشگاه

حوکت کوده و حترری الگوهررایی برروای آمرروزش ای که فواتو از موزهای کنونی  گونهنیست، به
رود مرری   المححی شکل گوفته است. بنابواین از دانشررگاه امررووزی انتظررارمالی در سط  بین
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دوسررتی، هررایی چررون نوع های پذیوفترره شررده در سررط  جهررانی باشررد  ارزشمووج ارزش
مررالی  باره معتقد است که مؤسسررات آمرروزشدر این 1دگوپذیوی، مدارا و صح . اکورتا«

های توانمنرردی حامل مسهولیتی اخالقی و ممیق بوای افزایش آگاهی، انتقال دانش و توسعه
ای پایدار هستند. آموزش مالی نقشی بسیار حیاتی در این مورد نیاز بوای ایجاد و حفظ آینده

 پرروورش و شود. این مؤسسات وظیفهمی   کند، اما اغحب این نقش نادیده گوفتهمی   راستا ایفا
های اصول کیفیت و آگاهی از ارزش سازی متخصصینی را بو مهده دارند که در توسعهآماده

کنند و در واق  مسهولیتی اخالقی بوای افزایش سط  آگرراهی، می   پایداری نقش شایانی ایفا
ای پایدار و م تنی بو مدالت و صح  های مورد نیاز بوای خحق آیندهها و ارزشدانش، توانایی 

(. آنچه بدیهی است، زمانی که از نقش دانشررگاه در 17،  2003مهده دارند )کورتا،  را بو  
کررار و آیررد، دانشررگاه در مفهرروم سررنتی و محافظررهمیان می   تووی  فوهن  صح  صح ت به

کننررده باشررد و برردین منظررور الزم تواند کمکهای دولتی و کالن نمی منوان ابزار سیاست به
منرروان نهررادی فوهنگرری ر ای متحول شود که بهگونههی بهاست میموریت و ساختار دانشگا

 دهی و تووی  فوهن  صح  را بومهده گیود. ساز، مسهولیت شکلفوهن 
 مسهحهسو، در پاسخ به ویژه از جن  دوم جهانی به اینهای اخیو و بهبنابواین طی دهه   

ها آمیز، طوح دنیایی صح دهی به گیوی از ظوفیت نهادهای آموزشی در شکلچگونگی بهوه
هایی کرره هدفشرران ها بوای تحقق هدج مذکور ارائه گودید  بونامههایی در دانشگاهو بونامه

ها و استانداردها را بدهد، آلدهیا  ی ابی ها قدرت ارزبود که به آن   ی ان به دانش یتجهیز دانشجو
د باشررد )بویجررز و یچگونه باا  یا چگونه است، بحکه بفهمند دنیکه دننیا  ی ابی ارز  یتنها بوانه

(. این هدج از طویق سرره کررارکود آمرروزش، پررژوهش و مسررهولیت 377،  1390همکاران،  
هررا در قالررب ها قابل پیگیوی است. به لحا  روندهای آموزشی، دانشگاهاجتمامی دانشگاه

 اهداج آموزشی و فوهنگی خود را دن ال  2درسی رسمی )آشکار( و غیورسمی )پنهان( بونامه
مطالعررات  ویژه در قالررب دوره ها، مواد درسی مشخصرری )بررهکنند. در بوخی از دانشگاهی م 

ها کرره شود. این سوفصلمی   صح ( در خصوص آشنایی با صح  و پیامدهای خشونت ارائه
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هررای آموزشرری بسرریاری از ریررزیگیررود، در بونامررهمی   درسرری آشررکار جررای  بونامه  در زموه
هررای مرروت ط بررا ویژه در کشورهای جهان سوم، توجهی به آموزشجایی ندارد. به  هادانشگاه

شناسی صح  نشده است و مواردی به صورت بسیار پواکنده و در قالب دروسی چون جامعه
گونرره کرره بایسررته ها آن یافته نیز این آموزششود. حتی در کشورهای توسعهمی   یا تاریخ ارائه

را بیابد و تیثیوگذار باشد. آنچه ن اید از نظو دور داشت این است   است نتوانسته جایگاه خود
درسی انتقادی دارد تا از این منظو بتواند زمینرره را برروای فهررم   که آموزش صح  نیاز به بونامه

دونالررد، ها بپررودازد )مررکهای متفاوت فواهم نماید و به شکل انتقادی به ارزیابی آن دیدگاه
بونامه درسی پنهان که اشاره به روندهای غیورسمی آموزشی دارد،  (. اما در مقابل2،  2012

هررا و انررواع دانررش سیاسرری، اجتمررامی، ترراریخی، محمرری، اقتصررادی و مهارت  القاکننررده
، تعهررد و ی پوسررت، وطنیصرردر، همرردرد  هررایی چررون احترروام، صررداقت، سررعهنگوش 
واجارگاه رات است )فتحی ت قانون و مقوی، رمای ، توجه به نف  مموم، بوابوی ویپذت یمسهول 

توانررد دربودارنررده مرری   های بوگوفته از محیط آموزشی (. تجوبه95،  1385چوکده،  و واحده
های متعددی بوای دانشجویان باشد. ساختار اجتمامی کررالس، قرروانین حرراکم، نرروع آموزه 

رابطه استاد و دانشررجو، معمرراری، چیررنش کررالس، اسررتفاده از ابزارهررای آموزشرری، رابطرره 
آمیررز و یررا در مقابررل، خشررونت را در توانررد هنجارهررای صررح مرری   نشجویان با یکرردیگودا

 دانشجویان و سایو دانشگاهیان نهادینه سازد.  
 طور کحی آموزش تخصصی به افواد کمک کند تا:به
 ها و دالیل تعارضات  داشته باشند( درك جامعی از ریشه1
های دانشگاهی، افواد را در خود افزایش دهند، زیوا طی آموزش  یتفکو انتقاد  یی ( توانا2

شوند. )اساتید باید دانشجویان را در روند بحث می   از نظوات مختحف آشنا  ی عیف وسیبا ط
منوان حقیقررت پذیوفترره شررده و کنند تا بتوانند مفووضاتی را که بررهیمستمو درگ  وگویگفت و  

 ادی قوار دهند(است، به چالش کشیده و مورد تححیل انتق
و بررا صررح  را بهتررو یگو مسائل مغررای ، و دی گوی ، نظام ی ، نابوابوی مدالتی ب یامدهای( پ3

  بشناسند
 اقدام بو اساس صح  و مدالت در وجود افواد ارتقاء پیدا کند یل بوای( تما4
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ز یآم وخشررونت یغ یهای( و توانایی بوای ایجاد صح ، آرامش و در پیش گوفتن استواتژ5
(.15-14، 1989، 1و و تحول، افزایش یابد )تهو و کواگاسییتغ یهاو راه

تواند ضمن پیش ود موزهای دانش و می   در گام بعدی دانشگاه در خالل کارکود پژوهشی 
نوآوری و خالقیت در افواد، تغییو در نهنیت و در نهایت تحول در دنیای بیوونی را به  توسعه

جدیدی بوای اندیشیدن داریررم و  شند. در دوران کنونی، نیاز به پارادایم و شیوه دن ال داشته با
هررای آن نقررش بسررزایی بومهررده دارد. دهی به این پارادایم و انتقررال ارزشدانشگاه در شکل

درواق  بشو بوای حوکت به سمت پایررداری و صررح  و برروای رهررایی از مشررکالت پرریِش رو 
فکوی جدیدی به این مسائل بنگررود. تولیررد دانررش   منظومه  نیازمند تولید دانشی است که با

مدالت اجتمامی، باب اصحی صح  و پایداری در جهان است  دانشی که در بخش آموزش 
یابد و اگو این وظیفه به درستی انجام شود، منجو به توبیررت شررهووندانی بررا آرمرران می   نشو

آورد  زیرروا مرری  برره ارمغرران  شود و پایداری، صح  و کرراهش خشررونت رامی   مشتوک جهانی 
امتقاد بو این است که فقو قابحیتی ناشی از فقو شناختی است. بو این اساس نقش پررژوهش 

توین سالح بوای پیش ود تمدن بشوی و پیشوفت است. شود. دانایی مهممی   بسیار مهم تحقی 
ها، نهرراد سان با توجه به گستوش روزافزون موزهای دانایی بوای توانمندسازی هوچه بیشتو ان

توین نهادهایی است که تحقق این مهم را بو مهده توین و شاخص آموزش مالی یکی از مهم
آفوینی دانشگاه در تووی  فوهن  صح  است و از دارد. حقیقت، مفهومی محوری در نقش

هررا و گفتمرران فوهنگرری رود، هررم برره ارزشمی  دانشگاه و محم تولید شده در این فیا انتظار
هررای محمرری در معرروض ها و هنجارهای موجود را بو اسرراس بنیرران دهد و هم ارزششکل  

 (.1387ها را مشخص نماید )پارسانیا، محور بودن و یا ن ودن آن داوری قوار دهد و حقیقت 
کرره یررا آن حقررایق کنیم حقیقررت آشررکار اسررت، درحالی مرری  کحی، گرراه تصررورطوربرره

اند ر به گفترره الک، آدمیرران ها حک کودههنهایی است که آموزش و سنت در نداوریپیش
شرروند ر و یررا نیووهررایی برروای نررادان نگرراه می   فوض نهنی خودهمواره تسحیم نخستین پیش

(. بررو ایررن 24،  1396انررد )پرروپو،  داشتن ما و آلوده ساختن نهن ما به اشت اه دسیسرره کوده
روبووسررت )نظیررو فقررو و هایی که بشو امووزی بررا آن محمِی تمامی کنش  اساس، باید ریشه

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 نابوابوی( و سؤاالتی نظیو اینکه فقو از کجررا آمررده اسررت؟ نررابوابوی چیسررت و چرروا ایجرراد
شود؟ و غیوه مورد مطالعرره قرروار گیررود. در همررین راسررتا، نهادهررای تولیررد دانررش نظیررو می 

 هها باید تقویت شده تا بررو م نررای دانررِش اندوخترر های مستقو در آن ها و پژوهشگاهدانشگاه
رفررت از شرروند، راه بوون می   تدری  در خالل مطالعررات تولیرردکنونی و دانش جدیدی که به

های پیشین و سازیرو را کشف کنند و طوحی نو از حقیقت، فواتو از مفهومهای پیِش بحوان 
منرروان نهررادی توان از دانشگاه بهمی   های نهنی شکل گیود. در اینجاست کهبعیًا بوساخته

ای از آورد. ایررن فوهنرر  مجمومرره  میرران   همچنین فوهن  دانشگاهی سررخن بررهفوهنگی و  
ها و فیای نمادین و نظام معنایی است که امکان تولید، توزی  و به باورها، هنجارها، ارزش

 (. 109، 1383کند )فاضحی و شما، می  های محمی را فواهمها و یافتهکار بستن داده
گوییم، نیاز به چوخش از می  فوهن  صح  سخنهمچنین زمانی که از ضوورت تووی   

شود. آموزشی کرره فواتررو از اصررول تهوریررک در می   آموزش محمی به آموزش مدنی احساس
را برره افررواد   وگوگفررت های مختحف، بتواند رفتار انسانی م تنرری بررو احترروام، تسرراهل و  رشته

ها انسانی در مسیو توسعه و صح  ت دیل کند. دانشررگاه  بیاموزد و نیووی انسانی را به سومایه
کننررد. می   دانشگاهی و فوادانشررگاهی فررواهم  از این منظو بستو مناس ی بوای آموزش جامعه

شررود و حررائز تولید دانش، تنها به دانشجویان محرردود نمرری   دستاوردهای دانشگاه در زمینه
درس حیور ندارند نیز بتوانند از ایررن های  اهمیت است که دیگو افواد جامعه که در کالس 

تواند با تولید فکو، تیمین نیووی انسانی کررافی، می  دستاوردها بهوه گیوند. نهاد آموزش مالی 
، شرروایط سومایٔه فوهنگرری پذیوی شهووندان، مشارکت سیاسی و اجتمامی، باالبودن  جامعه

(. 73،  1388باشرری،  مررینجامعه را فواهم کنررد )کحرردی و فررالح   جان هتوسعه و تکامل همه
 بدیهی است صح  پایدار و فواگیو مستحزم این است که کنشگوانی نظیو دانشگاه برره پشررتوانه

دهنده و مووج فوهنگی خاص، م تنی بو بینشی محمی در جامعرره های محمی، شکلفعالیت 
 داند و به دور از تمایالت شخصی است.می  باشند  بینشی که مینیت را مقدم بو نهنیت 

اما فواتو از تیثیو کارکودهای دانشگاه در تووی  فوهن  صح ، همکرراری دانشررگاه بررا  
ترروین  تواند در توسعه و گستوش صح  مؤثو واق  شررود. یکرری از مهررم می  سایو نهادها نیز 

توان ابزاری سیاسی تحقی کررود  می  نهادها در این زمینه نهاد دیپحماسی است. دیپحماسی را 
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کنند تا بتواننررد برره  می  ی از آن بوای اجوای سیاست خارجی استفاده المحح که بازیگوان بین 
(. در قالررب  713-16،  1383اهررداج سیاسرری خررود دسررت یابنررد )بیحرریا و اسررمیت،  

شدند، امررا  می  منوان تنها بازیگوان موصه دیپحماسی شناخته ها به دولت  1دیپحماسی سنتی
هررا نیررز در دیپحماسرری  غیررو از دولررت، بررازیگوان دیگرروی  2در چارچوب دیپحماسی نرروین 

ها اشاره کود. بو اساس نظویه اکنش  توان به دانشگاه میان می  اند که از آنآفوین شده نقش 
  ، درک مشررتوک و تفرراهم وگو گفررتهررا در سررایه ارت رراط،  ، انسان4اهابوماس«   3ارت اطی« 

(. در  972-74،  1388توانند به وحدت، یکپارچگی و رهایی دست یابند )گویفیتا،  می
فهمنررد، و قصررد دارنررد از  می  کنند، می  این چارچوب فوض بو این است که دیگوان درک

و گوش دادن به یکدیگو، اهدافشان را پیش ب وند. در این شکل از کررنش،    وگو گفتطویق  
  در فیایی بوابو، باز و بدون تهدید و اج ار و برره دور از روابررط قرردرت صررورت  وگو گفت

(. هابوماس  448،  2003نیت و استدالل، محوِر کنش است )جانستون،  گیود  و مقال می
توانند کنش ارت اطی بوقوار کنند  می  معتقد است تنها کسانی که دارای توان ارت اطی هستند 

هررا کنشررگوانی فعررال در  (. با توجه به این نظویه، دانشگاه 39،  1392)هادیان و سعیدی،  
 وند. حوزه دیپحماسی و بوقواری صح  تحقی ش 

 منوان کنشگو دیپحماتیک، از دو جهت شایان توجه است:به نقش دانشگاه
( تعامل و آمد و رفت دانشگاهیان در قالب دیپحماسی مودم ر مودم که نقش زیررادی در 1

ها و ارائه تصویوی مث ت دارد.رف  سوءتفاهم
طرروج و بی ها. در این چارچوب زبان  دانشگاه  میان   های محمی و پژوهشی ( همکاری2

 را فررواهم  وگوگفررت هررا، امکرران تعامررل و  دور از مالحظات سیاسرری دولررت جهانی محم، به
 کند. این شکل از ارت اط در چارچوب دیپحماسی محم و فناوری قابل مطالعه است. می 
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 شناسی پژوهش. روش3
روش  گیود. بو این اساس در قالب می   پژوهش حاضو در چارچوب روش پژوهش کیفی جای 

نظرروان کرره دارای سررابقه  گیوی هدفمند بررا بیسررت تررن از اسرراتید دانشررگاهی و صرراحب نمونه 
شرروح    به   ( 1)   شماره مطالعاتی و اجوایی در حوزه صح  و آموزش بودند، مصاح ه شد. جدول  

هررا و ت ررادل نظوهررا پررا از انجررام،  پررودازد. مصرراح ه مرری   شوندگان اطالمات محمی مصاح ه 
ای، نکات و مقوالتی مورد  اری شدند. در طی کدگذاری چندموححه سازی و سپا کدگذ پیاده 

شوندگان قوار گوفت که در ادامه و در بورسی نقش و جایگاه دانشگاه در تررووی   اشاره مصاح ه 
ای تحقی کود   توان پژوهشی توسعه می   ها اشاره خواهد شد. این پژوهش را فوهن  صح ، به آن 

های حاصل از مصاح ه، به مرردل  الهام از م انی نظوی موجود و یافته زیوا سعی بو این است با  
 آفوینی دانشگاه در تووی  فوهن  صح  دست یابیم.   مطحوب در تشوی  چگونگی نقش 

 کننده در مصاحبهافراد شرکت . ویژگی1جدول 

 نهاد  علمی  مرتبه رشته 

 شناسی روان  و توبیتی محوم

   مالی آموزش ریزیبونامه و پژوهش مؤسسه  دانشیار 
 مالی  آموزش ریزیبونامه و پژوهش مؤسسه  دانشیار 
 بهشتی   شهید دانشگاه دانشیار 
فناوری  و تحقیقات محوم، وزارت دانشیار 

 آمویکا  ر بوستون دانشگاه استاد 
 کانادا  ر صح  بوای آموزش المححیبین مؤسسه استاد 

 جنوبی  کوه  ر  سهول دانشگاهاستادیار 
 بهشتی   شهید دانشگاه دانشیار 

 المحل بین روابط و سیاسی محوم

 بهشتی   شهید دانشگاه دانشیار 
 تهوان  دانشگاه استاد 

 موکز تهوان واحد ر اسالمی  آزاد دانشگاه دانشیار 
 ط اط ایی  مالمه دانشگاه استادیار 
 شاهوود اسالمی آزاد دانشگاه محمی هییت میو استادیار 

  و تحقیقات محوم، سابق  وزیو  مدرس، توبیت دانشگاه استاد  شیمی 
 فناوری 

 ایوان   در یونسکو محی کمیسیون  سابق دبیوکل استاد  فیزیک 
ایوان  در یونسکو محی کمیسیون  آموزش بخش سابق دبیو  - شناسی انسان

 ط اط ایی  مالمه دانشگاه دانشیار  شناسی جامعه
 اجتمامی  و فوهنگی مطالعات پژوهشکده -

 ط اط ایی  مالمه دانشگاه استاد  ارت اطات  محوم
 و صح  بشو، حقود کوسی و تحقیقات موکز  رئیا دانشیار  حقود
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 بهشتی   شهید دانشگاه در یونسکو دموکواسی

آفوینی دانشگاه در تووی  فوهن  صح ، سؤاالتی با توجه به ابعاد مختحف صح  و نقش
ال ته با توجه به روند مصرراح ه و نظررو کارشناسرران، گرراه سررؤاالتی مشخص طواحی شد که  

هررای تکمیحی نیز مورد پوسش قوار گوفت. این روند تا جایی ادامه پیدا کود کرره دیگررو یافترره
 سررازی پاسررخم ارتی اش اع نظرروی حاصررل گودیررد. پررا از پیررادهجدیدی اضافه نشده و به

بندی گودید، م ررارات مشررابه و نزدیررک تهشوندگان، م ارات کحیدی استخواج و دسمصاح ه
هم در یک دسته جای گوفت و در نهایت مقوله مورد نظو استخواج و از مطالعات نظرروی به

 ها بهوه گوفته شد. نیز در بسط و شوح مقوله
سؤاالتی که به منظور فهم نقش و جایگاه آموزش مالی در تووی  فوهن  صح  مررورد    

است.  (2) ول شماره پوسش قوار گوفت، به شوح جد
 

 ساختار یافته. سؤاالت مصاحبه نیمه2جدول 

 فرعی سؤاالت اصلی  سؤاالت   موضوع

 مورد در شما
 میان ارت اط
  و هاتالش 

 اقدامات
  و دانشگاهی

  فوهن  تووی 
  تحقی چه صح ،
 دارید؟ 

 کنشگوی  دانشگاه شما نظو به آیا .1
  است؟ صح   فوهن  تووی  در مؤثو 

 دلیل؟  چه به خیو، اگو 
- 

  هاییمشخصه چه با دانشگاه .2
  فوهن  تووی  در مؤثو  کنشگوی 

 شود؟ می شناخته صح 

- 
 

  دریچه از  صح  فوهن  تووی  .3
  چگونه را  دانشگاهی کارکودهای

 کنید؟ می ارزیابی

  دارد؟ صح  فوهن  تووی  بو   تیثیوی  چه دانشگاهی آموزش
 دارد؟ هاییویژگی چه صح  آموزش
 دارد؟  صح  فوهن  تووی  بو  تیثیوی  چه دانشگاهی پژوهش
 دارد؟  هاییویژگی چه صح  پژوهش
  فوهن  تووی  بو  تیثیوی  چه دانشگاه اجتمامی خدمات

 دارد؟ صح 
  در دانشگاه نهاد  تیثیوگذاری .4

  طویق از صح   فوهن  تووی 
  ارزیابی  چگونه را   دیپحماسی دستگاه

 کنید؟ می

 صرح   فوهنر   ترووی   در  فنراوری  و  محرم  دیپحماسری  نقش
 چیست؟

کادمیک ت ادالت  دارد؟  صح  فوهن  تووی  بو  تیثیوی  چه آ

  در دانشگاه کنشگوی   ارتقاء بوای .5
  پیشنهاداتی چه صح   فوهن  تووی 
 دارید؟ 

- 
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 های پژوهش. یافته4
 شود؟می . آیا دانشگاه کنشگری فعال در ترویج فرهنگ صلح تلقی1-4 

شوندگان بو نقش فعال دانشگاه در تووی  فوهن  صح  اشاره کودند و چرره بررا تمام مصاح ه
مثال: بحه قطعًا تیثیو دارد، مگو شک دارید ...( و یا بیرران مشررووط )برره بیان قطعی )به منوان  
که ...( صررورتی ی  فوهن  صررح  تیثیوگررذار باشررد، درتواند در توومی   منوان مثال: دانشگاه

 های خود را تییید نمودند.گفته
 شود؟ می  کنشگری مؤثر در ترویج فرهنگ صلح شناخته  هایی . دانشگاه با چه مشخصه 2-4

کید قوار گوفت این بررود کرره هررو مؤسسررهآنچه از نظو مصاح ه ای کرره نررام شوندگان مورد تی
توان نهادی تیثیوگذار در تووی  فوهن  صح  و کاهش شود را نمی می   دانشگاه بو آن اطالد

هایی از های دانشگاه در مسیو تووی  فوهن  صح ، مقولهخشونت دانست. در مورد ویژگی 
 مورد اشاره قوار گوفت.  (1) مصاح ه شوندگان به شوح شکل شماره سوی 

 

                 
عنوان کنشگر فعال در ترویج فرهنگ صلح های مرتبط با دانشگاه به. مقوله 1شکل 

دانشگاه به منوان 
کنشگو فعال 

صح 

نهاد 
جامعه پذیوی

نهاد کشف و 
انتقال حقیقت

نهاد 
آگاهی بخشی

نهاد 
رهایی بخش

نهاد 
شکل دهنده به 

هویت

نهاد مستقل

نهاد 
فوهن  ساز

دانشگاه در 
خدمت توسعه  

پایدار
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 پذیری( دانشگاه به عنوان نهاد جامعه1

هررا، مهررارت، ارزشپذیوی فوآیند یررادگیوی اسررت کرره برره واسررطه آن افررواد دانررش و جامعه
، 1کنند )گاردنومی  اند را کسب های فکوِی اجتمامی که به آن متعحقها، مادات و شیوه نگوش 
شررود می   (. دانشگاه زمانی کنشگوی پویا در مسیو تووی  فوهن  صح  تحقی 726،  2007

پررذیوی، احترروام برره تنرروع و های مث ت نظیو دوستی، همکاری و مسررهولیت که بتواند ارزش
کرره ایگونهاهل را در وجود افواد )امم از دانشجویان و سایو افواد جامعه( نهادینه کند  بهتس 

پذیو گودند. در اینجا فوهن  این افواد نس ت به هنجارهای محمِی اجتمامی و جهانی جامعه
تواننررد طرری مرری   هررا نیررزشررود و دانشررگاهمرری   پذیوی مطوح منوان بخشی از جامعهصح  به

 پذیوی افواد فواهم نمایند. اقدامات مؤثو و هدفمند، زمینه را بوای جامعه
 ( دانشگاه به عنوان نهاد تولید فرهنگ2

مثابه ساز است. فوهن  دانشگاهی، بهدر تووی  فوهن  صح ، نهادی فوهن دانشگاه فعال  
آفوینی در هو دانشمحمی و  های توسعههای جامعه، یکی از زیوساخت فوهن یکی از خوده

آفوینی مسررتمو اسررت. از نظررو محور نیز مستحزم دانشدانش ای است و تحقق جامعهجامعه
کنررد و شررکل می   گیررود، بیررنش محمرری پیرردامی   ت ه، فوهنگی که از دانشگاه نشرر 2ایاسپوز«

 گیود. بو اسرراس ایررن شررکل از فوهنرر  محمرری، فررود می   خودپژوهشی را بهرای محمی رشته
نظرروات شخصرری، تمررایالت نهنرری، ند مینیت را جانشین نهنیررت سررازد و مقایررد و  توامی 

جررای نگرروش شخصرری  تعصرر ات خررود را کنررار بگررذارد و نگرروش محمرری را برره  و  اغواض
ترروان از تغییررو در بیررنش و می   (. در اینجاست که82،  1394رسمیت شناسد  )یاسپوس،  به

 ان آورد.می گیوی فوهنگی نوین سخن بهشکلمادات افواد و در نهایت تغییو فوهن  یا 
 عنوان نهاد کشف حقیقت( دانشگاه به3

های دانشگاِه مؤثو در مسیو صح  است. توین مشخصهکشف و انتقال حقیقت از جمحه مهم
از جمحه حقایق دنیای معاصو، نیاز به صح  و آرامش است  اینکه صح  چیست، وجررود آن 

توان صررح  را در روابررط می   دن ال دارد و چگونهت عاتی بهچه ضوورتی داشته، فقدان آن چه  
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

.
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ها و دانش م تنی ها مورد پژوهش قوار گوفته و آموختهانسانی حاکم ساخت، باید در دانشگاه
منوان حقیقتی بدیهی توسررط همگرران برره رسررمیت طوج به افواد منتقل شود و بهبو محم بی 

این اصررل، بررا ط یعرری دانسررتن نررابوابوی و های مغایو با شناخته شود. ط یعی است پژوهش
دن ررال خواهنررد تفاوتی نس ت به تنوع، توسعه فوهن  خشونت را بهمدالتی و همچنین بی بی 

کید قوار گوفته اسررت. در 1داشت. این نکته در االگوی هوم ولتی  « آموزش مالی نیز مورد تی
کید بو وحدت تدریا و تحقیق، دانشگاه برره منرروان مکرران تولیررد دانررِش این مدل، ضمن تی

 (.8، 2005، 3)فیوور و همکاران   2شودمی  انتقال آن تحقی محور و حقیقت 
 مبتنی بر پایداری  عنوان نهادی در خدمت تحقق توسعه( دانشگاه به4

  کنررد، مرری   دانشگاه به منوان کانون پایداری و نهادی که در راستای اهداج توسعه پایرردار حوکررت 
پایدار و صررح     که پیشتو گفته شد، توسعه طور کنشگو صح  شناخته شود. همان  منوان تواند به می 

الزم و محزوم یکدیگوند و همچنین توسعه فواتو از بعد اقتصادی، سایو ابعاد اجتمامی، سیاسرری و  
و    بررا مفهرروم   ، پایرردار   گیود. بو این اساس دانشگاه متعهد به اهداج توسعه می  فوهنگی را نیز در بو 

 داند.  می   محور هایی با بینش صح  هدج صح  بیگانه نیست و خود را متعهد به توبیت انسان 
 محوردهنده به هویت صلحعنوان نهاد شکل( دانشگاه به5

محور دهنده به هویت صح شود که بتواند شکلمی   دانشگاه در صورتی کنشگو صح  تحقی 
محور در فود، صورتی باشد که به پوورش هویت صح های دانشگاهی باید بهباشد. فعالیت 

های موت ط با ای که پای ندی به اصول و ارزشگونهتو جامعه منجو شود. بهو در سط  وسی 
ویژه هویررت صح ، جزئی از وجود افواد شده و فود بقاء خود را در نفرری دیگرروی ن ینررد. برره

هویررت اجتمررامی م ررارت اسررت از  «4شود. از نظو اجنکینزمی   اجتمامی بسیار مهم تحقی 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 
کس وی ،  ناپحهونی،  الگوی  چهار  در  مالی  آموزش  ریشه  تاریخی  لحا   به  است  گفتنی  .2  بورسی   قابل  فونیکا  و  هوم ولتی  آ

  دانشگاه  که بود  این  بو   اصل و شدمی  خالصه متخصص انسانی  نیووی یتتوب  در مالی آموزش کارویژه   ناپحهونی  الگوی در است.
کس وی   الگوی  در  .باشد   جامعه  و  صنعت  نیازهای  گویپاسخ  باید   این   بو   امتقاد  و  شده  تیکید  هادانشگاه  اجتمامی  مسهولیت  بو   آ

  و  پژوهش  و  تحقیق  قالب  در  دانایی  توسعه  و  دانش  هوم ولتی  الگوی  در  کند.  رسیدگی  اجتمامی  نیازهای  به  به  باید  دانشگاه  است
  در   نهایتاً   .است  شانانسانی  هایمسهولیت  به  نس ت  افواد  سازیآگاه  سازوکار  مهمتوین  آموزش،  و  تدریا  خالل  در  آن  انتشار
   کند.می حوکت صنعت نیازهای راستای  در دانشگاه فونیکا الگوی
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هررا در روابررط اجتمررامی خررود، از افررواد و آن افررواد و جمامت  هایی کرره برره واسررطهاشرریوه 
(. آنچرره کرره صررح  و امنیررت در 7،  1381شوند« )جنکینررز،  می   های دیگو متمایزجمامت 

کند، تعویف کنشگوان از هویت خود و دیگوی و نوع می   اجتمامی را محقق یا مختلجهان  
بعدی بقاء خود را در نفی هویررت دیگرروی های تکها با یکدیگو است. هویت تعامل انسان 

منرروان توانررد بررهمرری   دانشررگاه  ،بنابواینجامد.  انمی   کنند که این نگاه به خشونت می   تعویف
پیوامون مفاهیم خود و دیگرروان، منفعررت فررودی و جمعرری و اهمیررت   وگوگفت مححی بوای  

دهی به هویت جمعی فواهم کند. کنونی، زمینه را بوای شکل  وابستهمههمکاری در دنیای به
گاهی6  بخش( دانشگاه به عنوان نهاد آ

دانشگاهی در تووی  فوهن  صح  و پایررداری مررؤثو اسررت کرره در ارتقرراء آگرراهی فررودی و 
ورزی صح  و مصادیق آن، نتای  بوقواری صح  و پیامدها و ت عررات خشررونت   باره جمعی در

طوج و برره دور از نگرراه ابررزاری که، این نظام آگاهی باید بی تالش کند. آنچه مهم است این
خورد و بسیاری از افررواد و محررل حترری از می   باشد. اگو در دنیای امووزی خشونت به چشم

اند، ریشه این موضوع به فقدان آگاهی و به م ارتی سحب دانایی از محوومخود    حقود اولیه
گاهافواد بومی  منوان کنشگو های دانشگاه بهتوین مشخصهسازی افواد از مهمگودد. بنابواین آ

 شود. می  فعال در تووی  فوهن  صح  شناخته
 بخشعنوان نهاد رهایی( دانشگاه به7

کید قرروار گیررود. می   بخشدی رهایی منوان نهاتنها دانشگاه به تواند در بوقواری صح  مورد تی
 های  باارای دگرگاامن  شماام   وگمگفت   پداگمژی برای رهای :در کتاب    2و افویوه«  1اُشو«

بخش، آموزشی خالقانه و در پی بازکشف خویشتن است  آموزشی معتقدند آموزش رهایی 
آمرروزد، آموزشرری کرره م تنرری بررو نقررد می  آموز از معحررمآموز و دانشکه در آن معحم از دانش

و م احثه بوده و بو  وگوگفت ساختارهای اجتمامی و نظام حاکم است، آموزشی که م تنی بو 
کید دارد. آموزش دانشگاهی نیز باید م تنی بو این اصول و  فهم به جای صوِج حفظ کودن تی

ها باشد تا بتواند دانشجویانی خالد، نقاد و متسرراهل را پرروورش دهررد )شررو و فویرروه، رویه
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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(. محم تولید شده در دانشگاه نیز باید ساختارشکن باشد، دانش کنررونی را 58-57،  1394
 او را موجب شود.به چالش بکشد تا رهایی بشو و مقالنیت 

 عنوان نهادی مستقل( دانشگاه به8

رسمیت شناخته منوان نهادی مستقل بهدانشگاهی در تووی  فوهن  صح  مؤثو است که به
اقتصادی   –های دولت فعالیت کوده و جویانات سیاسی  دور از سیاست شود. این دانشگاه به

 سازد. و تغییو مدیوان آن را با چالش مواجه نمی 
 . کارکردهای دانشگاهی چه تأثیری بر ترویج فرهنگ صلح دارد؟3-4

 (3) هایی به شوح جدول شماره در مورد کارکودهای دانشگاه در تووی  فوهن  صح ، مقوله
 استخواج گودید.  

 
یابی کارکرد دانشگاه به. مقوله 3جدول   عنوان کنشگر فعال در ترویج فرهنگ صلح های مؤثر در ارز

 و دانشگاه اجتماعی خدمات صلح   پژوهش صلح   آموزش
 صلح 

 انتقادی  تفکو   مهارت آموزش  .1
 وگوگفت آموزش  .2
 افقی و  تدریا  مؤثو   هایروش  .3
 در  صح   رسمی  درسی  بونامه  تدوین  .4

 تخصصی و ممومی  دروس قالب
 فوهنگی  هایبونامه  اجوای و طواحی  .5
 کارکنان و  اساتید آموزش  .6
 آموزشی هایفناوری  از  استفاده  .7
 صح   مطالعات  رشته  تیسیا  .8
 درسرری بونامرره برره بخشرری اولویررت .9

 پنهان
 وگوگفت  و  بحث  زمینه  کودن  فواهم  .10

 هرایدانشگاه و هارشته دانشجویان  میان
 مختحف

 مرررورد در اسررراتید اندیشررریهرررم .11
 رونرردهای و دانشررجویان هررا،کررالس

 دانشگاهی
 
 

  دهنرده شرکل   نهراد   منوان   به   دانشگاه   تحقی  . 1
 صح   دانش 

 صح    مطالعات   پژوهشکده   تیسیا  . 2
 صح   حوزه   در  مجالت   اندازی راه  . 3
 صح    تحقیقات  بوای   بودجه  تخصیص  . 4
  موکررزی   دال   برا   گفتمررانی   بره   دهرری شرکل   . 5

 صح  
 محمی  آزادی   اصل   محوریت  . 6
 ای رشته میان   های پژوهش   انجام  . 7
  و   محری   های نشست   و   ها همایش   بوگزاری   . 8

  بره   صرح    موضوع   ت دیل   منظور به   المححی بین 
 دغدغه 

  انجرررام   و   پژوهشررری   هرررای همکررراری   . 9
 مشتوک   تحقیقات 

 جهانی   روز  مسائل  مورد   در   تحقیق  . 10
  کشرریدن   چررالش   بره   و   انتقررادی   پرژوهش   . 11

 بدیهیات 
  ها سرازمان   سرایو   توسط   گذاری سیاست   . 12

    دانشگاهی   های پژوهش  بو  م نی 

 برروای مشررخص بونامرره تردوین .1
  جامعه  افواد  آموزش

 زبران  به  صح   تحقیقات  چاپ  .2
   پسندمامه

  و   هررا کارگرراه   سررمینارها،   بوگررزاری   . 3
 صح    پیوامون  ممومی   های سخنوانی 

 هرررایدوره گررروفتن نظرررو  در .4
 دانشرررجویان بررروای کرررارورزی

 در  صح   هایآموزه  انتقال  منظوربه
  جامعه

 سایو   مدیوان  و  کارکنان  آموزش  .5
 هاسازمان

 فکرو   اتاد  منوان  به  نقش  ایفای  .6
 هاسازمان  سایو   کنار در
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کید قوار گوفت، اولویت  بخشی به پژوهش و آنچه در  بخش کارکودهای دانشگاه مورد تی
منوان کارویژه اصحی دانشگاه در تووی  فوهنرر  محور بهمحور و صح تولید دانش حقیقت 

محور را گررامی های پژوهششوندگان، توسعه دانشگاهرو بوخی از مصاح هاینصح  بود. از 
مؤثو در پوداختن به مسائل و نیازهای اجتمامی از جمحه صح  دانستند. 

 . دانشگاه چه تأثیری در ترویج فرهنگ صلح از طریق دستگاه دیپلماسی دارد؟4-4

د دیپحماسی، نکاتی به شوح زیررو آفوینی دانشگاه در تووی  صح  از طویق نهادر مورد نقش
 استخواج گودید:

منرروان اترراد ( ارت اط مؤثو دانشگاه و نهاد دیپحماسی: نهاد دیپحماسی باید از دانشگاه به1
فکو استفاده کوده و در مین حال به ظوفیت دانشگاه در پیش ود اهداج دیپحماسی و سیاست 

خارجی واقف باشد.
مررؤثو دیپحماتیررک تحقرری شررده و ایررن تفکررو، در اهررداج و ( دانشگاه برره منرروان نهرراد  2
های دانشگاه نمود داشته باشد. بونامه
ها در پیش ود اهداج دیپحماسرری و شدن در راستای ارتقاء ظوفیت دانشگاهالمححی ( بین3

صح  پیگیوی شود. در این راستا الزم است ساختار، اهداج، مدیویت و آموزش و پررژوهش 
المححی بازسازی شوند.توجه به استانداردهای بیندانشگاهی با 

( امکانات و شوایط مورد نیاز برروای پررذیوش دانشررجویان و اسرراتید از دیگررو کشررورها 4
فواهم گودد.

هررای محمرری و ( محمی قابل رقابت با محم روز دنیا در راسررتای بستوسررازی همکرراری5
زنی، تولید گودد.تحقیقاتی و ارتقاء توان چانه

محور، در راستای استفاده از ظوفیت جامعه دانشررگاهی در پیشرر ود وگوگفت اط  ( ارت 6
اهداج دیپحماسی مورد توجه قوار گیود.

ها به طور مستمو آموزش بینند.( دیپحمات7
( از ظوفیت دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور استفاده شود.8
کا9 دمیررک غیوایوانرری برره منظررور رفرر  ( زمینه تعامل اساتید و دانشررجویان بررا جامعرره آ

 ها و ارائه تصویوی مث ت فواهم شود.تفاهمسوء
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های سایو کشورها به منظور یادگیوی از تجارب دیگوان و ارزیابی نقرراط ( با دانشگاه10
قوت و ضعف خود، ارت اط مؤثو وجود داشته باشد.

 گ صلح. پیشنهاداتی در راستای ارتقاء کنشگری دانشگاه در ترویج فرهن 5-4

های دانشگاهی، بازبینی در اهداج  از طویق پژوهش و همایش   مسهحه ت دیل صح  به دغدغه و  
بخشی به پررژوهش و  ها و بازتاب هدج صح  در بیانیه میموریت، اولویت و میموریت دانشگاه 

تحقی دانشگاه به منوان نهرراد تولیررد دانررش، سرراختاربندی مجرردد کارکودهررای دانشررگاهی در  
های نوین تدریا، ارت اط قوی با جامعه  گیوی از روش های انسانی، بهوه ارزش   توسعه راستای  

هررا از دولررت و  و محصور نشدن محم در حصارهای دانشگاهی و تالش بوای استقالل دانشگاه 
شوندگان مورد تیکیررد قرروار  های دولتی، از جمحه سازوکارهایی بود که توسط مصاح ه سیاست 

ترروان کنشررگوی کرراماًل  شوندگان هوچند دانشگاه کنونی را نمرری ح ه گوفت. از نظو بوخی مصا 
هررای آموزشرری و آگرراهی بسا در غیاب تررالش موفق در تووی  فوهن  صح  دانست، ولی چه 

بخش دانشگاهی، شاهد آمار باالتوی از وقوع خشررونت در روابررط انسررانی بررودیم. همچنررین  
امی اسررت و صررح  برره منرروان هرردفی  سررایو نهادهررای اجتمرر  میان  دانشگاه صوفًا یک نهاد در 

ترروان اثوبخشرری دانشررگاه را  طح د. بنابواین نمرری می   اجتمامی، تالش جمعی همه کنشگوان را 
بخش همچون دانشگاه نقش  جدا از مجمومه اجتماع در نظو گوفت  هوچند نهادهای آگاهی 

   کنند.  می   های مث تی نظیو صح ، ایفا اصحی را در تووی  ارزش 
 الگوی مطلوب دانشگاه در مسیر صلح. 5

های حاصل از مصاح ه و مطالعات نظوی و همچنررین بررا منایررت برره رابطرره با توجه به یافته
تواند برره بهترروین می   1رسد الگوی ادانشگاه پایدار«می   نظومتقابل توسعه پایدار و صح ، به

 کننده نقش دانشگاه در تووی  فوهن  صح  باشد. شکل ت یین
 الگوی دانشگاه پایدار.  1-5

ریزی دقیقی بوای در دانشگاه پایدار، در بخش آموزش، بونامه  2به مقیده اکالدر و اسمیت«
ویررژه و برره  از تحقیقررات  لحا  پژوهشرری نیررزو برره  وجررود دارد زش دانشجویان و اساتید  آمو

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

.
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اجتمررامی آید. همچنین پایداری در خدمات  می   ای حمایت به مملرشتهمیان   هایپژوهش
، 2009گذاری آن نمررود دارد )کالرردر و اسررمیت، دانشگاه، زندگی دانشررجویان و سیاسررت 

توجرره نیسررت، هدفمنررد و های جهررانی برری نگو است، به دغدغه(. دانشگاه پایدار آینده94
پیگیوی اهداج پایررداری اسررت. بررو ایررن اسرراس،  ریزی منسجم دردارای بونامهحال  نیدرم 

تواند به کنشگوی فعررال و پویررا می   مدیویتی، آموزشی و پژوهشی ضمن تغییوات ساختاری،  
نیررا و همکرراران، در پیگیوی اهداج موت ط با پایداری ت دیل شود. بو اسرراس تحقیررق محکرری 

 های زیو متموکز است:دانشگاه پایدار بو مؤلفه
کیررد و تموکررز بررو اآمرروزش تحررولی«1 وج، 2جای اآمرروزش انتقررالی«برره 1( تی صررِ

طوفرره جای یکپایرردار برره  های توسعهسازی دانشجویان بوای شناسایی چالشمنظورآمادهبه
شررد و تفکررو محررور باتو و یادگیونرردهبودن فوآیند یادگیوی  این آموزش تحولی باید تعررامحی 

 انتقادی را تقویت کند
کید بو انجام دادن تحقیقات محمی 2  ایای و فوارشتهشتهرمیان  ( تی
گیوی آمرروزش و پررژوهش برره سررمت حررل مسررائل اجتمررامی و بنررابواین، ( جهررت 3

های های مسررائل واقعرری و تودیرردتوانمندسازی دانشجویان بوای ایجاد تعامل با پیچیرردگی 
 موت ط با آینده

 تسررهیم  منظورهای متنوع در سط  دانشگاه، بهتخصص ای از  ( ایجاد و استقوار ش که4
اندازی که تغییو مورد نیاز را از طویق تعیین مناسب آمد و معنادار مناب  مدیویت و چشمکار

اندازی کرره برره تحررول دانشررگاه در ها ِاممررال کنررد، مرردیویت و چشررمها و پاداشمسهولیت 
بحندمدت متعهد بوده و به واکنش مناسب به نیازهای در حال تغییررو جامعرره مشررتاد باشررد 

(.9، 1393نیا و همکاران، )محکی 
با توجه به آنچه گفته شد، دانشگاه در چررارچوب الگرروی پایررداری، نهررادی مررؤثو در    

های تحقیق، دانشگاه پایداِر متعهد برره شود. بو اساس یافتهمی   تووی  فوهن  صح  شناخته
 های زیو دانست:توان واجد مشخصهمی  پیگیوی هدج صح  را

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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انداز دانشگاه، موضوع تولید و انتقال دانش صح  ( مشخصًا در اساسنامه و سند چشم1
منوان میموریت دانشگاه معوفی شده است.به

گیوی و های مختحف و اتکا به خود جمعی، نظام تصمیمگیوی از دیدگاهمنظور بهوه( به2
مدیویت به شکل مشارکتی طواحی شده است. 

 اندازی شده است. ایدار راه پ   ( واحدی به منظور پیگیوی و ارزیابی هدج صح  و توسعه 3
منوان یک اصل پذیوفته شده است. ها در داخل و خارج به( همکاری با دیگو دانشگاه4

ای، در پوتو فعالیت و رشتهمیان  منوان موضومی اند که صح  بهزیوا مدیوان به این باور رسیده
شود.می  همفکوی جمعی حاصل

ها و نهادها مشخص کوده بوای سایو دستگاه( چنین دانشگاهی نقش مشورتی خود را  5
هررا و هررای محمرری و تخصصرری از دانشررگاهاست و دیگوان را تشررویق برره کسررب مشررورت 

نماید. می  منوان اتاد فکو در کنار سایو نهادها فعالیت کند. در واق  بهمی   متخصصان 
برره کمررک آن بینی شده است تا  ( نظام ارزشیابی منظم و انتقادی در این دانشگاه پیش6

های دانشگاهی در مسیو صح  و پایداری، به طور مستمو بازبینی اهداج، اقدامات و تالش 
و اصالح شود.

های دولتی است و اگو از طوج ( این دانشگاه، دانشگاهی مستقل و به دور از سیاست 7
صورت حداکثوی حفظ نماید.شود سعی دارد استقالل خود را بهمی   دولت هم تیمین بودجه

گیود. می  ( چنین دانشگاهی مناب  مالی متنومی را بوای خود در نظو8
المححی شدن )هم در معنای لحا  کودن استانداردهای محمی در بونامه درسی و ( بین9

 های چنین دانشگاهی است.ها( از اولویت هم تعامل با دیگو دانشگاه
پایداری به دانشجویان ( در این دانشگاه مواد درسی مشخصی بوای آموزش صح  و  10

شود.می  در قالب دروس ممومی و تخصصی ارائه
شود. می  ای تیکیدای و فوارشتهرشتهمیان  ( بو آموزش11
های آموزشی قوار دارد.و مهارت تفکو انتقادی در رأس اولویت  وگوگفت ( آموزش 12
های ها و همچنین دانشگاهو م احثه بین دانشجویان سایو رشته  وگوگفت ( زمینه بوای  13

شود. می  مختحف فواهم
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، وگوگفررت شود و اساتید و دانشجویان ضمن می  ها به شکل مشارکتی بوگزار( کالس 14
گیوند. می  در فوآیند یاددهی ر یادگیوی متقابل قوار

گیود.ی م  های تدریا نوین و مشارکتی مورد توجه قوار( روش 15
منوان شود. بهمی  های بونامه درسی پنهان در آموزش صح  و پایداری توجه( به مؤلفه16

ها و محوطه دانشگاه م تنرری بررو اصررول مشخصرری کرره ها، خوابگاهمثال ساختمان دانشکده
گودد.می  متیمن دستیابی به اهداج مذکور است، طواحی 

شود. می  ور طواحی های فوهنگی در راستای اهداج مذک( بونامه17
( مالوه بو آموزش صح  و پایداری به دانشجویان، آموزش به اساتید و کارکنرران نیررز 18

گیود. می  مورد توجه قوار
شود.می  بینی های کارورزی بوای دانشجویان پیشها، دوره ( به منظور تموین آموزه 19
 مطالعررات صررح  پررذیوش  در رشررته دانشررجویانی  ،تحصیالت تکمیحرری ( در بخش  20

 شوند. می 
دهی به گفتمانی با دال موکزی صح ، در رأس ( تولید دانش صح  و پایداری و شکل21

های دانشگاهی قوار دارد.اولویت 
منظور تحقیق و پژوهش صح  و پایداری در این دانشررگاه ( پژوهشکده مشخصی به22

در نظو گوفته شده است. 
( بودجه تحقیقاتی کافی بوای پژوهش صح  اختصرراص داده شررده اسررت و از نگرراه 23

شود.می  تجاری به پژوهش اجتناب
شود و حمایت کافی از ایررن می   ای انجامای و فوارشتهرشتهمیان   صورت ( پژوهش به24
گیود. می  ها صورت پژوهش
ها، روی جهانی و نحوه مدیویت و مواجه با آن های پیِش  موضومات جدید، بحوان (  25

گیود. می  هدج تحقیق و پژوهش قوار
گودد می   های مشتوک پژوهشی تعویفها و مواکز تحقیقاتی، پووژه ( با دیگو دانشگاه26

دست آید. های نوینی بهتا از رهگذر خود جمعی، یافته
ای است که ابعاد مختحررف پایررداری و صررح  را گونهها بهگیوی این پژوهش( جهت 27
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گاه حل نشده و ای که هیچمسهحهکند،  می   و دغدغه  مسهحهها را ت دیل به  مشخص کوده و آن 
نیازمند پژوهش دائمی است.

محققرران آزادانرره و ای کرره  گونررهشررود، بررهمرری   ( به اصل آزادی محمی احتوام گذاشته28
های خود را بیان کنند. توانند نظوات و نتای  پژوهشمی  واهمهبی 

شررود کرره مرری  ای تعویررفگونررهگذاری مقاالت برره( در چنین دانشگاهی نظام ارزش29
خررود را در فیرراهای غیوتخصصرری )نظیررو   کنند که نتای  تحقیقاتمی   محققان انگیزه پیدا

 تا به زبانی ساده در اختیار همگان قوار گیود.   ها(، منتشو نمایندروزنامه
ی محققان پیوامون تحقیقررات وگوگفت های ساالنه به منظور  ها و کنفوانا( همایش30

طررور هررا بررهشود و همچنین در خالل این بونامررهمی   های صح  و پایداری، بوگزارو پژوهش
کند کرره نهادهررای می   ت دیلای  متناوب اهمیت موضوع صح  گوشزد شده و آن را به دغدغه

 گذار دائمًا باید به آن بپودازند. سیاست 
( چنین دانشگاهی آموزش سایو افواد جامعرره را مررورد توجرره قرروار داده و برره منظررور 31

 های مشررابه را ترردارک های آموزشی، سخنوانی، سمینار و سایو بونامهسازی افواد، بونامهآگاه
بیند.  می 

دهرری و تررووی  فوهنرر  صررح  و آمرروزش د را محزم به شررکل( چنین دانشگاهی خو32
هررا در سررط  پذیوی، تساهل و مدارا و احتوام به تفاوت مفاهیمی چون همکاری، مسهولیت 

ساز است. کند و بنابواین نهادی فوهن می  اجتمامی 
طور کحی دانشگاه پایدار و فعال در تووی  فوهن  صح ، دانشگاهی مطحوب به لحا  به

 به (2) شماره استانداردهای محمی، آموزشی، پژوهشی، مدیویتی و ساختاری است. نمودار 
 صح  اشاره دارد.  منوان کنشگو فعال در حوزه ساختار دانشگاه پایدار به
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ینی دانشگاه در ترویج فرهنگ صلح . نقش2نمودار   آفر

 گیری بندی و نتیجه. جمع 6

آید که فواتو از امن«، بتوان به تعویفرری مشررتوک از امررا« در قالررب می   دست صح  زمانی به
جمعی دست یافت. در این صورت است که مفاهیمی چون منفعت جمعی، احتوام هویتی  

یابد. ایررن می   ها و تساهل، وحدت در مین کثوت و مسهولیت فودی و جمعی معنابه تفاوت 
شود. ریشه جن  در نهررن بشررو اسررت و تفکو جز با تغییوات بینشی و نگوشی حاصل نمی 

با نظررو برره اهمیررت تغییرروات بنیررادین نهنرری   نهن و تفکو انسانی است.  صح  نیز بوساخته
سوی صح ، در این مقاله نقش دانشگاه در تووی  صح ، مورد بورسی قوار گوفت. امووزه به

هررا، برریش از پرریش ها و دولررت های پیچیده و ضوورت همکاری همه محت با توجه به بحوان 
شررود. از اینرروو در مرری  و تعامل بین افواد احساس  وگوگفت ضوورت بوقواری صح  پایدار و  

ویژه از جن  جهانی دوم به این سو، نهادهای آموزشی موضوع صررح  را های اخیو و بهدهه
ی هررامورد توجه قوار داده و از اینرروو بازاندیشرری در سرراختارها و بونامرره  مسهحهمنوان یک  به

ناپررذیو پرریِش روی منرروان ضرروورتی اجتنررابهررا، بررهنهادهررای مزبررور و از جمحرره دانشررگاه
نظوان و پژوهشگوان قوار گوفته اسررت. ریزان آموزشی و سایو صاحب گذاران، بونامهسیاست 

ای است و تالش اندیشررمندان رشتهمیان  طور که پیشتو اشاره شد، صح  موضومی زیوا همان 
منرروان یکرری از طح د. بنابواین بایسته است تووی  و توسررعه صررح  بررهی م   ها رااز سایو رشته

دانشگاه به منوان کنشگو فعال در تووی 
صح  و پایداری

آموزش پایدار صح 

انتقال دانش صح ، 
آموزش گفت وگو و 
مهارت تفکو انتقادی

پژوهش پایدار صح  

تولید دانش صح ، 
گفتمان سازی

مسهولیت اجتمامی 
دانشگاه 

تووی  فوهن  صح  در 
گاهی بخشی به  خالل آ

جامعه

نقش مشورتی 
دانشگاه 

اتاد فکو در کنار 
نهادهای سیاست گذار 

و تصمیم گیو

دانشگاه به منوان نهاد 
امتمادساز

تعامل دانشگاهیان و 
دیپحماسی محم و 

فناوری

اقدامات درون 
دانشگاهی

اقدامات بوون 
دانشگاهی
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هررای ها در نظو گوفته شده و سهم هویک از حرروزه های دانشگاهها و رسالت توین بونامهمهم
ها در صورتی کنشررگو مشخص گودد. این در حالی است که دانشگاه میان   مطالعاتی در این

بخش باشند. به این معنا که آموزش، شوند که رهایی می   فعال در تووی  فوهن  صح  تحقی 
های دانشگاهی بتوانند با ساختارشررکنی برردیهیات و دانررش فعحرری، پژوهش و سایو کارویژه 

هررای درون خررود و بازاندیشرری در رسررالت و رهایی بشو در سایه کشف حقایق، کشف الیه
جه به آنچه گفته شد، الگوی دانشگاه ارمغان آورند. با تو خاکی را به وظایف خود در این کوه

 هررا در تررووی  فوهنرر  صررح ، تحقرری پایدار به منوان الگوی مطحوب سازماندهی دانشررگاه
ناپذیونررد و تحقررق یکرری برردون . زیوا امتقاد بو این است که پایداری و صح  جدایی شودمی 

وان انتظررار ترر مرری   پذیو نیست. بنابواین در چارچوب الگوی دانشررگاه پایرردار،دیگوی امکان 
بوقواری و تووی  صح  در خالل تولید دانش صح  و پایداری و انتقال آن برره دیگررو افررواد را 

 داشت.
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ها از نظررو هنگی دانشگاه(. بورسی کارکودهای اجتمامی و فو1388باشی، فاطمه )مینکحدی، محیوضا  و  فالح
ناماا  علاام  پژوهشدانشجویان، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد محوم و تحقیقات.  
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تهرروان: نشررو   )متوجم: محیوضا طیررب(  الملد و سیاست جهاندانشنام  رواب  بین(.  1388گویفیتا، مارتین )
 (2006نی. )تاریخ اصل اثو 
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