توسعهپایداروآموزشعالی

نگاهی به بیانیه اینچئون و اهداف دانشگاه در هزاره جدید

▐لیال فالحتی▐نویسنده مقالهی حاضر که عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم
است براساس «بیانیه اینچئون» مهمترین اهداف حوزه آموزش بهویژه آموزش عالی را افزایش کیفیت ،تحقق
عدالت و افزایش شمول اجتماعی و رفع تبعیضهای ناشی از ویژگیهای فردی و اجتماعی (قومیت ،جنسیت،
د است امروز
طبقه اجتماعی) عنوان میکند .سپس با بررسی دستاوردهای ک ّمی آموزش عالی در ایران معتق 
د در کنار اولویتهایی همچون کسب
د توجه بیشتر به کیفیت است و بای 
نظام آموزش عالی کشور ما نیازمن 
د مقاالت و دانش تخصصی در منطقه و جهان ،به میزان مسئولیتپذیری اجتماعی و
ر دههای اول لیست تولی 
اجتماعی نظام آموزشی هم اولویت دهد.
عاملیت
ِ

یکی از مهمترین ویژگیهای دهههای پایانی قرن بیســتم محوریت یافتن «آموزش» در گفتمانهای
توسعه در کشورهای جهان و سرمایهگذاری وسیع کشورها در آموزش بهعنوان قدرتمندترین ابزار تحقق
توسعه بود .درحالیکه سرمایهگذاریهای ملی در این حوزه منجر به افزایش دسترسی گروههای مختلف
به آموزش شده ،تکبعدی بودن محورهای توسعه و عدم ارتباط بین برنامهها مهمترین چالش بود .از سوی
دیگر تجارب قرن بیستم در کشورهای توسعهیافته نشان داده بو د که توسعه امری ثابت نیست و پایداری
در توسعه اهمیت دارد .بر این اساس ،آغاز قرن بیست و یکم با محوریت یافتن توسعه پایدار همراه بو د و با
توجه به نقش محوری و زیربنایی آموزش ،دو جریان مهم بینالمللی یکی با محوریت اهداف هزاره (2000
تا  )2015و دیگری با محوریت آموزش ( 2005تا  )2014آغاز شد.
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در جریان اول اهداف هزاره بهعنوان اهدافی جهانی و بهمنظور ایجا د توازن و همگرایی در بین کشورهای
مختلف در قالب هشت بن د تصویب شدن د و کشورها متعه د شدن د ظرف پانزده سال اهتمام جدی به تحقق
این اهداف داشته باشند .هشت آرمان تصریح شده در این اقدام موضوعاتی همچون سالمت و بهداشت و
آموزش را مدنظر قرار داده بودن د و بهصورت خاص آرمان دوم بر دست یافتن بر آموزش ابتدایی همگانی
تأکی د داشــت .همزمان سازمان ملل در ســال  2002دوره زمانی  2005تا  2014را دهه «آموزش برای
توسعه پایدار» باهدف یکپارچهسازی اقدامات و برنامههای توسعه پایدار در همه ارکان آموزش و یادگیری
نامگذاری کر د و یونسکو را بهعنوان سازمان راهبر تعیین نمود.
در این بیانیه به آموزش عالی توجه ویژه شده و مهمترین وظایف آموزش عالی ارتقاء شاخصهای کیفی
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بهمنظور تحقق توسعه پایدار و توسعه برنامههای آموزشی و تخصصی بهمنظور معرفی توسعه پایدار در نظر
گرفته شده بود .با نزدیک شدن به پایان دوره پیشبینیشده اهداف هزاره و گزارشهای مختلف جهانی
مشخص ش د که کشورها در تحقق اهداف هزاره موفق نبودن د و عالوه بر این انتقاداتی نیز به این اهداف وارد
بو د که مهمترین آن ضرورت توجه به پایداری در امر توسعه است .عالوه بر این ،گزارش یونسکو نیز نشان
دا د درحالیکه دستاوردهای قابلتأملی در حوزههای مختلف آموزشی در جهان ر خداده است اما همچنان
چالشهایــی در این حوزه وجــو د دارد .مهمترین چالشهای حوزه آموزش عالی در تحقق اهداف دههی
آموزش ،شــامل عدم کاربست رویکر د واح د در اجرایی نمودن برنامهها ،ضعف سرمایه انسانی دانشگاهها
آموزشی متناسب با توسعه پایدار و عدم توانایی حوزههای مختلف
در ارائه برنامههای درســی و مفاهیم
ِ
آکادمیک در پیون د دادن مفاهیم توسعه پایدار بود.
بررســی چالشهای این دو جریان نشــان دا د که موضوع مهم پایداری و پیوستگی مانع عمده تحقق
اهداف بوده و الزم است در ه دفگذاری برای آینده ،این چالشها مدنظر قرار گیرند .جلسات کارشناسی از
حدو د سال  2010در زمینه بررسی چالشها و دستاوردهای اهداف با مشارکت کشورهای جهان آغاز شد.
سرانجام در گفتگوهای جهانی ،اهداف جهانی بهمنظور توسعه پایدار در هفده بن د اصلی و  168بن د فرعی
نهایی شد .مقرر ش د در بازه زمانی  2015تا  2030کشورها اهتمام جدی برای تحقق آنها داشته باشند.
این اهداف ،در سپتامبر  2015و با حضور رئیسجمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.
یکی از مهمترین ویژگیهای این اهداف ارتباط شبکهای و پیوستگی آنها به یکدیگر و محوریت یافتن بند
چهارم اهداف توسعه پایدار به موضوع آموزش بود.
عالوه بر این یونسکو نیز با پایان یافتن دهه آموزش ،اقداماتی را در سطح جهانی آغاز نمو د و با گفتگوهای
مختلف با کارشناسان حوزه آموزش ،برنامهریزی جدیدی را در دستور کار قرار دا د و اقدام جدی د جهانی
را در حوزه آموزش طراحی نمود .نتیجه اجالس جهانی یونســکو در سال  2015در سطح وزیران ،منجر
به بیانیه تخصصی اهداف یونسکو در زمینه آموزش از سال  2015تا  2030با محوریت شمول و عدالت
اجتماعی ش د که تحت عنوان «بیانیه اینچئون» مور د تصویب قرار گرفت .متن این بیانیه بر موضوع آموزش
بهصورت تخصصی متمرکز و ازجمله مهمترین اهداف حوزه آموزش بهویژه آموزش عالی را افزایش کیفیت،
تحقق عدالت و افزایش شمول اجتماعی و رفع تبعیضهای ناشی از ویژگیهای فردی و اجتماعی (قومیت،
جنســیت ،طبقه اجتماعی) دانســته و بهصورت ویژه بر مسئولیتهای اجتماعی (بندهای  2تا  7بیانیه)
دانشــگاه تأکی د شده است .شای د بهجرئت بتوان ادعا نمو د که مهمترین محور این بیانیه ،حوزه فرهنگ و
اجتماع است و فضای آموزش بهعنوان یکی از محورهای توسعه پایدار و تحقق اهداف متعالی فرهنگی و
اجتماعی موردتوجه قرارگرفته است.
تصویب اهداف توســعه پایدار (سپتامبر  )2015و بیانیه اینچئون (می  )2015این پیام واح د را در حوزه
آمــوزش ایجا د کرده که اهداف این حوزه از تربیت متخصص و مشــارکت در تولی د علم فراتر رفته و امروز
حوزه آموزش وظایف و مسئولیتهای اجتماعی در سطوح مختلف بر عهده دارد .از مهمترین ویژگیهای هر
دو جریان تأکی د بر مسئولیتپذیری اجتماعی و شبکهای بودن اقدامات با محوریت شمول و عدالت است.
تدیگر در یک بازه  15ساله ،این چشمانداز در سطح جهانی وجو د دار د که اقدامات جهانی در زمینهی
بهعبار 
اهداف هف دهگانهی توسعه پایدار منجر به پایداری و اقدامات ملی در حوزه آموزش نیز منجر به تحقق عدالت و
شمول اجتماعی گر دد .درحالیکه ایران از سال  2000مشارکت فعالی در اجرایی نمودن اهداف هر دو بخش
داشــته است ولی به نظر میرس د امروزه فضای آموزشی ما نیازمن د توجه بیشتر به محورهای این جریانات
جهانی است .محورهایی که طی  15سال آینده در بسیاری از ه دفگذاریها ،برنامهریزیها و ارزیابیهای کمی
و کیفی مدنظر قرار خواه د گرفت .درواقع بررسی بندهای مختلف اهداف توسعه پایدار و بیانیه اینچئون نشان
یده د آموزش از حوزهای صرفاً تخصصی و فنی به موضوعی فراتر از مرزهای دانشگاهی و در سطح جامعه در
م
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تدیگر آموزش و بهویژه آنچه در بیانیه اینچئون ( )2015مدنظر قرارگرفته ،متعهد
حال حرکت است .بهعبار 
به رفع محرومیتها و ایجا د پایداری و دسترسی و توجه جدی به کیفیت است.
موضوع کیفیت و اهمیت چندبعدی بودن موضوع آموزش بهصورت ویژه در بن د دهم بیانیه موردتوجه
اجتماعی آموزش تصریح شــده است .بر اساس این بن د آموزش ضمن توجه
قرارگرفته و ابعا د فرهنگی و
ِ
جدی به ارتقاء کیفیت در تولی د دانش و آگاهی بهعنوان حوزهای که صرفاً فر د متخصص تربیت میکن د به
حوزهای که بای د عالوه بر دانش و آگاهی در فر د خالقیت و سوا د (مهارت بهکارگیری دانش) ،مهارت تحلیل
و ارزیابی ،مهارتهای زندگی ،شناخت و قدرت تصمیمگیری صحیح و آگاهانه را فراهم کند .تصریح این
یده د فر د یادگیرنده در فضای آموزشی از موضوعی تکساحتی
موار د در اهداف آموزش جهانی نشان م 
به موضوعی چندبعدی تبدیل شــده و سیستم آموزشی عالوه بر ایجا د تخصص ،متعه د به توانمندسازی
اجتماعی آنهاست .از این منظر این سؤال جدی مطرح میشو د که بهراستی حوزه آموزش در کشور ما
تا چه اندازه موضوع کیفیت را از این منظر نگریســته و چه برنامههایی را برای  15ســال آینده در نظام
آموزشی برای تربیت نسلی از دانشآموختگان دانشگاهی -اجتماعی مدنظر قرار داده است .درواقع جریان
جهانی مهمترین اقدام خو د در زمینهی پایداری توسعه و تحقق عدالت و شمول را در عاملیت بخشیدن به
یادگیرندگان متمرکز نموده و فضای آموزش را فرصت مناسبی برای ایجا د تعه د به ارزشهای جهانشمولی
همچون رفع فقر و محرومیت و کاهش نابرابری دیده و تربیت نســلی از افرا د متخصص متعه د را مدنظر
قرار داده اســت .این در حالی اســت که در نظام آموزشی کشور ما ابعا د فرهنگی و اجتماعی از دو منظر
کلی آســیبی و فراغتی دیده میشود .از منظر آسیبشناسانه ،هرگاه سخن از ابعا د فرهنگی و اجتماعی
نظام آموزشی میشو د لیست بلندی از آسیبهای مختلف اعم از اعتیا د و کجرویهای مختلف در میان
دانشــجویان مطرح و از منظر اوقات فراغتی نیز ابعا د فرهنگی و اجتماعی به طیفی از برنامههای فراغتی
همچون اردو و کنسرت و تاتر و  ...محدو د میشود.
بنابراین آنچه در حال حاضر موضوعیت جدی برای نظام آموزشی در کل و بهصورت ویژه آموزش عالی در
کشور ما دار د دریافت درست و صحیح و اجماع بر موضوع ابعا د فرهنگی و اجتماعی آموزش است .درواقع
ندادهای آن با نظام اجتماعی در کشور ایجا د کرده،
آنچه چالش جدی در پیون د دادن نظام دانشگاهی و برو 
برداشتهای نادرست از همین دو بع د و درنتیجه غفلت از آن در نظام آموزشی است .کشور ما بیش از یک
دهه است که درگیر چالشهای جدی در زمینه محیطزیست ،محدودیت منابع ،ناپایداری اقتصادی ،سبک
گی مصرفگرا ،شکاف فزاینده در گروههای اجتماعی و پایین بودن سطح مسئولیتپذیری اجتماعی و
زند ِ
عدم پایداری در مشارکتهای اجتماعی است .دوباره این پرسش در اینجا طرح میشو د که طی یک دهه
گذشــته ،نظام آموزشی در کشور ما بهویژه نظام آموزش عالی تا چه اندازه در رفع این چالشها عاملیت
داشــته و چه اســتراتژی و برنامههایی برای یادگیرندگان خو د طراحی نموده که حداقل با این چالشها
آشنایی و در رفع و کاهش آنها احساس مسئولیت کنند.
در حال حاضر در کشــور ما نزدیک به چهار و نیم میلیون دانشــجو در بیش از دو هزار ششص د مرکز
دانشــگاهی در حال تحصیل هستند .مقایسه این ارقام با دو کشور چین ( 2481دانشگاه) و هن د (1620
یده د که در ایران با جمعیت هشتاد
دانشگاه) که نیمی از جمعیت کره زمین را شامل میشوند ،نشان م 
میلیون نفری بهاندازه نصف جمعیت کره زمین موسسه دانشگاهی وجو د دارد .ولی بهراستی این مؤسسات
طی یک دهه گذشته تا چه اندازه در کاهش آلودگی محیطزیست ،ارتقا فرهنگ شهروندی ،حفظ انسجام
ملی ،کاهش نابرابریها و رفع محرومیتها نقش ایفا نمو دهاند .امروزه نظام آموزش عالی کشور ما نیاز دارد
از مفهوم کیفیت برداشت کیفیتری ایجا د کن د و در کنار اولویتهایی همچون کسب ر دههای اول لیست
تولی د مقاالت و دانش تخصصی در منطقه و جهان ،به میزان مسئولیتپذیری اجتماعی و عاملیت اجتماعی
ندادهای نظام آموزشی هم اولویت دهد■
برو 
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