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Highlights

— Analysis of the pedagogical orientation of the planning discipline towards the concept of sustainable development and 
its position in the academic field 

— Orientation of the patterns of education towards sustainable development

— The predominant orientation in the teaching of sustainability involves the provision of an independent course on 
sustainability and environmental concepts and inclusion of instructions on sustainability in the procedure and materials 
of planning courses worldwide.

— Consideration of the issue of sustainability can be observed formally in the sub-disciplines of urban design and regional 
planning as one and two optional courses, respectively, in masters studies of educational planning in Iran.

Extended abstract
Introduction 
The change in the attitude of the urban planning discipline from the growth to the sustainability paradigm resulted from 
the inefficiency of the discipline and profession in response to environmental concerns around the world since the second 
half of the twentieth century; this shifted the substantial, procedural orientation of the discipline to the latter dominant 
paradigm. The result of such a change in attitude in the late twentieth century was reflected worldwide in formal and 
informal educational planning, and different orientations towards sustainability and sustainable development took shape 
according to the conditions in each country.

Theoretical Framework
The fundamental question that this article seeks to answer can be raised as follows: given the position of urban planners 
in plans and programs where they function as specialized managers and coordinators, what is the position of sustainable 
development with a focus on environmental and social issues in urban planning education, and how can urban development 
graduates be promoted in the field to improve the quality of professional activities? The purpose of this study is to analyze 
the pedagogical orientation of the urban planning discipline towards the concept of sustainable development and its 
position in the academic field, where professionals are trained to work in the profession. 

Methodology
It is directly affected by the nature of the field how an emerging idea is addressed in any knowledge. Transition from 
theory to practice requires the idea to go through the scientific process of education. Education that has adopted its input 
from research and profession conceptualizes it and transmits it to future students and professionals as educational content–
involving the knowledge, skills, and value of urban planning curricula. Thus, different feedbacks can be provided to the 
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profession given the type of acceptance and the way education deals with emerging phenomena and ideas in the field of 
urban planning. At the same time, there is the missing link between education and profession, which is being moved from 
the channel of education to profession in the transition towards sustainable development. The specific area and research 
gap elaborated on in this study is the number of orientation patterns of education towards sustainable development, which 
are specified based on the research method.
The main tool used in this fundamental qualitative descriptive-analytical method is content analysis, enabled through the 
capabilities of the SPSS software. 

Results and Discussion
The results of the authors’ surveys at 128 universities in 9 different countries demonstrated that the predominant orientation 
in the teaching of sustainability is to provide an independent course on sustainability and environmental concepts and to 
teach sustainability in the procedure and materials of urban planning courses. The results can be observed in the case of 
Iran, as a developing country that strives to move towards sustainability, contrary to the direction taken in the profession 
corresponding to the discipline. In Iran, the only independent course on sustainability is that entitled Sustainable Urban 
Development, which is an optional course presented in two theoretical credits. Among all the universities with doctorate 
programs in urban planning, however, this course is taught only at two, namely the University of Tehran and Tehran 
University of Art. For a master’s degree in urban planning, on the other hand, it is included in different sub-disciplines 
of the curricula. Although courses with environmental content and topics are offered in all sub-disciplines, consideration 
of the issue of sustainability can be observed formally in urban design and regional planning as one and two optional 
courses, respectively.

Conclusion
The current trend will practically slow down the process of replacing the growth paradigm with the sustainability paradigm 
and bring about wide gaps therein. However, the proper orientation adopted in the discipline in recent years in regard 
to education of sustainability and sustainable development conveys the message that the gap will be reduced greatly in 
the future. This means that the appropriate orientation of the discipline (in education and research) is also reflected in 
the profession to help responds to the requirements of the field in the right direction. This is especially important in the 
training of graduates who will be developing plans and programs in the future. Education of sustainability and sustainable 
development, one of the criteria examined in the Green Metric ranking system, can be considered as a focus of future 
applied research and as a step forward in its achievement.
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که به وسیله نویسنده دوم و با راهنمایی نویسنده اول و در  1 این مقاله بخشی از رساله دکتری رشته شهرسازی با عنوان »تبیین ارتباط آموزش شهرسازی و حرفه در ایران« است 
دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران دفاع شده است. 
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نکات برجسته
-  تحلیل جهت گیری آموزشی رشته شهرسازی به مفهوم توسعه پایدار و جایگاه آن در حوزه دانشگاهی

الگوهای جهت گیری آموزش به سمت توسعه پایدار   -
جهت گیری غالب در آموزش پایداری ارائه “یک دوره مستقل در زمینه مفاهیم پایداری و زیست محیطی” و همچنین “آموزش پایداری    -

در رویه و محتوای دروس شهرسازی” در جهان است.
گرایش طراحی شهری و برنامه ریزی منطقه ای به ترتیب در  کارشناسی ارشد شهرسازی در ایران در  -  توجه به موضوع پایداری در آموزش 

یک و دو درس اختیاری قابل مشاهده است.
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چکیده
کارآمدی رشته و حرفه در پاسخ به دغدغه  های  از جمله دالیل تغییر نگرش رشته شهرسازی از پارادایم رشد به توسعه پایدار، نا
محیطی از نیمه دوم قرن بیستم بود. نتیجه چنین تغییر نگرشی در اواخر قرن بیستم در آموزش رسمی و غیررسمی شهرسازی در 
که انعکاس آن در حرفه، محصول شهرسازی متفاوتی را رقم زد. نوع نگاه به آموزش توسعه پایدار  کرد  سراسر جهان بازتاب پیدا 
که می تواند از منظر تحلیل  کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران موضوعی است  کشوهای توسعه یافته در مقایسه با  در 
گیری  کشورهای منتخب دنبال شود. بر این اساس، هدف مقاله حاضر تحلیل جهت  محتوای برنامه های درسی شهرسازی در 
کاربردی است، با توجه  که به نوعی تحقیق  آموزش های رشته شهرسازی به سمت مفهوم توسعه پایدار است. در این مقاله 
کیفی تحلیل محتوا و قابلیت های نرم افزاری SPSS در تحلیل داده ها استفاده شده است. داده  به ماهیت موضوع، از روش 
کشورهای خاستگاه در توسعه  که به عنوان  کشورهای منتخب،  های مورد نیاز از طریق بررسی برنامه های درسی شهرسازی در 
گردیده اند. نتایج بررسی  پایدار بوده و برنامه های درسی آنها نیز توسط نهادهای بین المللی اعتبارسنجی شده اند، جمع آوری 
که جهت گیری غالب در آموزش توسعه پایدار به ارائه »درسی  کشور مختلف نشان می دهد  های این مقاله در 128 دانشگاه از ُنه 
مستقل با موضوع توسعه پایدار و مفاهیم محیطی« و نیز »تدریس توسعه پایدار در رویه و محتوای دروس شهرسازی« است. 
گرایش های  گرچه دروسی با »محتوا و عنوان موضوعات محیطی« در تمامی  که ا کی از آن است  نتایج این امر در نمونه ایران حا
گرایش طراحی شهری و برنامه ریزی  کارشناسی ارشد ارائه شده، اما توجه به موضوع توسعه پایدار را به طور رسمی می توان در 
کافی است. با این  که در مقایسه با یافته های جهانی محدود و نا کرد  منطقه ای به ترتیب در یک و دو درس اختیاری مشاهده 
گرین متریک می تواند درون مایه پژوهش های  حال، توجه به آموزش توسعه پایدار به عنوان یکی از معیارهای نظام رتبه بندی 

گامی به سوی توسعه پایدار قلمداد شود. کاربردی آتی باشد و 

کارشناسی ارشد شهرسازی، تحلیل محتوا. کلیدی:توسعه پایدار، آموزش شهرسازی در ایران ،  گان   واژ
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1. مقدمه 
تا اوایل دهه هشتاد میالدی، پارادایم غالب بر جامعه جهانی، پارادایم 
خود  تأثیر  تحت  را  اجتماعی  و  اقتصادی  رویکردهای  تمام  و  بود  رشد 
قرار داده بود. توجه به رشد شهری از ابتدای قرن بیستم وجود داشت 
و  بوم شناسی  و  اجتماعی  عدالت  موضوع  یافتن  اهمیت  از  بعد  ولــی 
گسترده تری  نحو  به  رفته  رفته  )سیستم(ها،  سامانه  بیشتر  شناخت 
آموزش  نظام های  راستا،  این  در  شد.  پرداخته  توسعه ای  مباحث  به 
عالی و رویکردهای آن نیز از این قاعده مستثنا نبودند. با ظهور پارادایم 
توسعه پایدار و تغییر فرضیات بنیادین، نظام های آموزش عالی نیز تالش 
آموزش  نمایند.  این شرایط منطبق  با  را  تا ساختارهای خود  می کنند 
شهرسازی نیز به مانند هر رشته دانشگاهی، مسئولیت تولید و انتقال 
بر  اشتغال دارنــد،  آینده در حرفه  که در  به دانشجویانی  را  این دانــش 
عهده دارد. در حقیقت، یکی از مؤلفه های مؤثر در تبیین ارتباط آموزش 
نوظهور  ورود مفاهیم  با چگونگی  آمــوزش  برخورد  و حرفه،  شهرسازی 
... در عصر جدید  و  ــاب آوری  ت پایدار، جهانی شــدن،  توسعه  همچون 
است. چگونگی جهت گیری رشته شهرسازی در آموزش و پژوهش به 
سمت »توسعه پایدار« منجر به شکل گیری رویکردهای مختلف به این 
جهان  سراسر  در  آن  از  متفاوت  درک  با  حرفه مندانی  تربیت  و  مفهوم 
گردیده است تا  گذشته تالش  شده است. بر این اساس، در یک دهه 
خأل و حلقه مفقوده در تمامی علوم مرتبط دنبال شود. شهرسازی و 
گرایش های مرتبط با آن نیز از این امر متأثر بوده و تالش شده است تا 
پیشنهادات اصالحی و موارد بازنگری در رشته –آموزش و پژوهش- با 

کردن خأل یاد شده ارائه شود. هدف توانمندسازی حرفه برای مرتفع 
که این مقاله به دنبال پاسخگویی به آن است، در قالب  سئوال اساسی 
گزاره زیر مطرح می شود؛ »با توجه به جایگاه شهرسازان در طرح ها و 
توسعه  مبحث  هماهنگ کننده،  و  تخصصی  مدیر  نقش  با  برنامه ها 
کید بر مسائل زیست محیطی و اجتماعی، چه جایگاهی در  پایدار با تأ
غ التحصیالن شهرسازی  آموزش شهرسازی دارد و چگونه می توان فار
حرفه ای  فعالیت های  کیفی  ارتــقــای  بــه  تــا  داد  ارتــقــا  ــوزه  ح ایــن  در  را 
بینجامد؟«. بر این اساس، هدف عملیاتی این مقاله تحلیل جایگاه و 
جهت گیری آموزش به توسعه پایدار در برنامه دروس شهرسازی است. 
کید این مقاله بر تحلیل رویکرد توسعه پایدار در برنامه های  ضرورت تأ
درسی رشته شهرسازی از دو جهت است. از یک سو، به دلیل پذیرش 
استحاله پارادایمی شهرسازی به پارادایم مقبول، توجیه پذیر و مشروع 
مبتنی بر تئوری جامع یکپارچه و بر پایه رویه تئوری انتقادی و محتوای 
پایداری در محافل علمی و حرفه ای شهرسازی در سراسر جهان است 
)Bahrainy & Bakhtiar, 2016(. از سوی دیگر، می توان به خأل علمی 
کالن مسئله های محیطی بومی در  که در مواجهه با  کرد  بومی اشاره 

جوامع علمی ایران قابل طرح است.
زیر  مراحل  و  گام ها  مطرح،  سئواالت  به  پاسخ  کردن  پیدا  راستای  در 
دنبال می شود: نخست، بررسی سیر تحول و نحوه ورود توسعه پایدار 
در جوامع دانشگاهی و آموزش رسمی و غیررسمی شهرسازی بررسی می 
گام دوم، بررسی و تحلیل شرایط موجود آموزش توسعه پایدار  گردد. در 
گروه های شهرسازی در دانشگاه های جهان صورت  و  در دانشکده ها 
کم بر آموزش  گام سوم، بررسی و تحلیل شرایط موجود و حا گیرد. در  می 
کید بر توسعه پایدار و در قالب سرفصل دروس مقاطع  شهرسازی با تأ

با تحلیل محتوای  ایران  آموزش شهرسازی در  گرایش های مختلف  و 
گام  برنامه های درسی و پایان نامه ها و رساله ها انجام می شود. نهایتًا در 
چهارم، تحلیل و ارائه یافته ها با استفاده از مقایسه تطبیقی، تحلیل های 
آماری و ابزار نمودارهای راداری1 در انطباق با جهت گیری های تحقیق 
گیرد. در ادامه، نحوه ورود موضوع و رویکرد توسعه پایدار و  صورت می 
پرداختن به آن در دانشگاه های پیشرو و سپس جوامع علمی و حرفه ای 
در  بیانیه های مهم  واقع می شود. سپس،  بررسی  مورد  این حوزه  در 
که در پیشبرد  آموزش توسعه پایدار ارائه و نمونه ای از جوامع حرفه ای 

آموزش توسعه پایدار مؤثر بوده اند، معرفی می شود.

2. مبانی نظری و مروری بر ادبیات
2.1. ظهور توسعه پایدار در آموزش رسمی و دانشگاهی شهرسازی 

در جهان
با تغییر پارادایم توسعه از توسعه اجتماعی و اقتصادی به توسعه پایدار، 
نقش و کارکرد نظام آموزش عالی نیز دچار تحوالت اساسی شده است. 
نظام آموزش عالی در چارچوب پارادایم توسعه اقتصادی نهادی است که 
با تبعیت از رویکرد بازار و عقالنیت ابزاری -که مناسب جوامع سرمایه داری 
است- در تالش برای تربیت نیروی انسانی ماهر برای اشتغال در اقتصاد 
ســرمــایــه داری، تجاری سازی دانــش و خلق ثــروت از دانــش اســت. اما 
آموزش عالی در چارچوب پارادایم توسعه پایدار، نهادی است که با تبعیت 
از عقالنیت جوهری2 در قبال جامعه ای که در آن فعالیت می کند، دارای 
مسئولیت اجتماعی است. این نهاد درصدد تحقق ارزش های اقتصادی 
)کاهش بیکاری، افزایش رفاه، کاهش فاصله طبقاتی، از میان برداشتن 
فقر و ...(، اجتماعی )عدالت اجتماعی، دموکراسی، رفع تبعیض و...( و 
زیست محیطی )مصرف مسئوالنه انرژی های تجدیدناپذیر، حفظ تنوع 
 )Malekinia, et al. , 2014: 2( )... زیستی و جلوگیری از تغییرات اقلیمی و

برای نسل های کنونی و آینده است.
جهان  سراسر  در  پایدار  توسعه  فراخوان  که  آن  از  پس  اســاس،  این  بر 
انعکاس یافت، دانشگاه ها )آموزش رسمی( و جوامع علمی و حرفه ای 
)آموزش غیر رسمی( شهرسازی در مقام پاسخ به آن بر آمدند. در واقع، 
وجود این نیاز ملتهب در حرفه و حلقه مفقوده در طرح ها و برنامه ها، 
در  اساسی  بازنگری  پارادایم،  تغییر  این  از  متأثر  نیز  رشته  تا  شد  باعث 
محتوا و ساختار داشته باشد. با توجه به دسترسی به منابع و اطالعات 
موجود، چگونگی ظهور، پرداختن و جهت گیری آموزشی در نمونه های 
مطالعاتی در دستور کار قرار می گیرد. دلیل انتخاب نمونه ها از کشورهای 
غ از بحث  آمریکا و بریتانیا )انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی( فار
توسعه پایدار، پیشگامی و صاحب سبک بودن آنها در آموزش رسمی 
کانادا، استرالیا و  کشورهای  شهرسازی در جهان است3. دلیل انتخاب 
نیوزلند، پیشرو بودن این کشورها در پرداختن به توسعه پایدار در تمامی 
کشور هند نیز استفاده از آموزه های آن به  ارکان است4. دلیل انتخاب 

1 Radar chart 
2 Substantive Rationality

3 نخستین درس با موضوع شهرسازی با عنوان "معماری منظر: ده اصل شهرسازی" 
و نخستین دوره مستقل کارشناسی ارشد "برنامه ریزی و طراحی شهری" در سال 1909 به 

ترتیب در دانشگاه هاروارد آمریکا و دانشگاه لیورپول انگلستان ارائه و راه اندازی شدند.
کلمبیا  4 برای نمونه می توان به نحوه پرداختن به توسعه پایدار دانشگاه بریتیش 

https://sustain.ubc.ca/ کرد. اطالعات بیشتر بنگرید به اشاره 
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کشوری در حال توسعه  کشور موفق در زمینه توسعه پایدار و  عنوان یک 
کشور ایران  در همسایگی و با زمینه های فرهنگی و تاریخی مشترک با 
بوده است. از سوی دیگر، تمامی برنامه های درسی بررسی شده در این 
پژوهش، توسط انجمن ها و هیئت های اعتبارسنجی، تأیید شده اند. 

در ادامه، چکیده محتوای بررسی تحلیلی بستر محیطی، اجتماعی و 
رسمی  هــای  آمــوزش  تأثیرپذیری  و  منتخب  کشورهای  در  کادمیک  آ
کشورها به منظور توجه به آموزش توسعه پایدار و  و غیررسمی در این 

ضمن بررسی تطبیقی، در جدول شماره 1 جمع بندی شده است. 

جدول شماره1: ظهور توسعه پایدار در آموزش شهرسازی دانشگاه های جهان

پژوهشگرانچگونگی ورود توسعه پایدار در آموزش شهرسازیسال ورودکشور

1985آمریکا
و   میالدی   90 و   80 دهه  در  خواهانه ای  عدالت  و  زبست محیطی  جنبش های  برانگیختن 

افزایش توجه به پدیده نوظهور توسعه پایدار در حوزه دانشگاهی
فریدمن )1996(، واشنگتن و استرانگ )1997(، دالتون 

)2001(، وایت و مایو )2004(

1990انگلستان

کلیدی شهرسازی در دهه 90 با افزایش  گفتمان  مطرح شدن توسعه پایدار به عنوان یک 
تنش های ناشی از ساخت مسکن در حومه های شهرهای انگلیسی، مطرح شدن توسعه 
پایدار به عنوان شعار مرکزی مؤسسه سلطنتی شهرسازی به منظور مفهوم سازی برنامه ریزی 

گزارش »چشم انداز جدید شهرسازی« فضایی در 

داوودی )2000(، مؤسسه سلطنتی شهرسازی )2001(
ک و آبرام )2002( موردا

1990استرالیا
نام  اوایل دهه 90 میالدی در دروس شهرسازی بدون ذکر  از  توجه به موضوعات محیطی 

توسعه پایدار
گاندر و فوکس )1995(

ک )1997( ساندرکا

1995نیوزلند
تغییر رویکرد در برنامه های آموزشی به دلیل غلبه ارزش های نئولیبرال و تمرکز قوانین و مقررات 

شهرسازی نیوزلند بر مدیریت پایدار منابع و اعمال فشار بر برنامه های آموزشی شهرسازی
کاردیو )1999(، دیکسون )2001(، فریمن )2005(

در  آنها  آفرینی  نقش  تواند  می  دانشگاه ها  نوین  رسالت های  جمله  از 
توسعه پایدار در سطوح ملی و بین المللی باشد. بر این اساس، دانشگاه 
 2010 سال  از  عالی،  آمــوزش  در  پایدار  توسعه  ترویج  هدف  با  اندونزی 
و  رتبه بندی دانشگاه های جهان در قالب معیارها  ارزیابی و  به  اقدام 
نموده  دانشگاه ها  در  زیست محیطی  مسائل  با  مرتبط  شاخص های 
ــرای داشــتــن فضای سبز و تالش  ب بــنــدی، تــالش  ایــن رتبه  ــت. در  اس
برای افزایش آن مهم است. آنچه در این رتبه بندی مورد سنجش قرار 
می گیرد، جایگاه دانشگاه در حفظ محیط زیست و تأثیر آن در پایداری 
جهت  در  گامی  متریک1  گرین  بندی  رتبه  در  مشارکت  اســت.  محیط 
فعالیت های بین المللی سازی دانشگاه ها، معرفی آنها به سایر دانشگاه 
ها و برجسته کردن اهمیت موضوع پایداری، مسائل محیط زیستی و 
بــرداری بیش از حد  گرم شدن زمین، بهره  چالش هایی مانند فرایند 
کمبود آب و غذا در سطح جهانی  از منابع، وابستگی به منابع نفتی و 
است. ارائه چشم اندازی جامع از شرایط و سیاست های مرتبط با محیط 
اهداف  از  گون  گونا کشورهای  دانشگاه های  در  پایدار  توسعه  و  زیست 
این رتبه بندی جهانی است. بر اساس اطالعات انتشار یافته در سایت 
امتیاز،  بیشترین  با  واخنینگن2  دانشگاه   2019 سال  در  متریک،  گرین 
سبزترین دانشگاه جهان بود. بر پایه این رتبه بندی، دانشگاه »زنجان« 
نظام  این  برتر  فهرست مؤسسه های  در   ،48 رتبه  در  امتیاز   7625 با 
گرفت و برای پنجمین سال پیاپی جایگاه نخست ملی  رتبه بندی قرار 
در   .)http://www.znu.ac.ir/pg/18625( داد  اختصاص  خود  به  را 
رویدادی خاص و اثرگذار، این دانشگاه در خردادماه سال 1399 میزبان 
گرین متریك دانشگاه های دنیا با  کارگاه بین المللی رتبه بندی  ششمین 
موضوع »نقش دانشگاه ها در توسعه پایدار و چالش های پیچیده دنیا« 
گرین متریک از شش  کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز بود3.  و سومین 
تغییرات  و  انــرژی  سیاست های  زیرساخت،  و  مکان  کلیدی  شاخص 
اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل و آموزش و پژوهش برای 

1 Green metric
2 Wageningen University & Research 

.https://iwgm.ui.ac.id/ :کنید به 3 برای اطالعات بیشتر نگاه 

رتبه بندی مؤسسه ها استفاده می کند )جدول شماره2(. در این بین، 
کلیدی، سهم 18 درصدی در این  معیار » آمــوزش« با هشت شاخص 
در  دانشگاه ها  اصلی  رسالت  اهمیت  از  کی  حا ایــن  و  دارد  رتبه بندی 

حرکت به سوی توسعه پایدار است:
تعداد دوره های مربوط به محیط زیست و توسعه در دانشگاه،	 
کل درس های ارائه شده،	  تعداد 
کل منابع تحقیقاتی اختصاص یافته به تحقیقات زیست محیطی و 	 

پایداری )دالر آمریکا(،
کل منابع تحقیقاتی )دالر آمریکا(،	 
تعداد انتشارات علمی در مورد محیط زیست و توسعه،	 
تعداد رویدادهای علمی مربوط به محیط زیست و توسعه،	 
تعداد سازمان های دانشجویی مربوط به محیط زیست و پایداری و	 
وب سایت محیط زیست و توسعه دانشگاه.	 

علوم،  وزارت  بین المللی  و  علمی  همکاری های  مرکز  حاضر،  حال  در 
دانشگاه ها  رتبه بندی  و  امتیازدهی  راستای  در  فناوری  و  تحقیقات 
را  آموزشی  گروه های  متریک،  گرین  شاخص های  و  معیارها  براساس 
کرده است  ملزم به امتیازدهی و وزن دهی شاخص های معیار آموزش 
تا در نظام رتبه بندی جدید در سال 2020 دانشگاه های ایران نیز شرکت 
و  جهانی  سطح  در  موضوع  اهمیت  از  نشان  مهم  این  باشند.  داشته 
بین المللی دارد. زیرا حرکت به سوی توسعه پایدار در دانشگاه می تواند 
در حرفه نیز منعکس شود و جامعه را به سوی رفاه و زندگی بهتر رهنمون 

سازد. 

2.2. چگونگی پرداختن به مفهوم توسعه پایدار در آموزش غیررسمی 
و جوامع علمی و حرفه ای شهرسازی

آن در  پــایــدار و تلفیق مفاهیم  موضوع آمــوزش توسعه  هــای  ریشه  از 
برنامه درسی، همایش سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد 
)UNESCO( در سال 1968 درمورد زیست کره4 است که توسعة برنامه 
مطالعه محیط زیست در تمام سطوح آمــوزشــی را  درســی به منظور 

4 Biosphere
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مطرح ساخت و توجه جهانیان را به مشکالت زیست محیطی جلب 
کرد. دیدگاه تمرکز بر جنبه زیست محیطی توسعه پایدار تا زمان برگزاری 
کمیسیون برانتلند1 در سال1987  تداوم یافت. پس از گزارش کمیسیون 
برانتلند و اجالس ریو، اصطالح توسعة پایدار به صورت گسترده مطرح 

بیانیه  ادامــه، چکیده محتوای چهار  )Faham, et al. , 2015(. در  شد 
که در آموزش غیررسمی به آموزش  معروف و تأثیرگذار از اجالس هایی 
کرده اند، ضمن بررسی تطبیقی در جدول شماره3  توسعه پایدار توجه 

جمع بندی شده است. 

گرین متریک جدول شماره2: معیارها، شاخص ها و وزن هر معیار در نظام رتبه بندی 

وزنشاخص هامعیارها

تنظیم و زیرساخت

نوع مؤسسه آموزش عالی
تعداد سایت های دانشگاه

کل محوطه دانشگاه )متر مربع(
کل محوطه اصلی محوطه ساختمان ها )متر مربع(

کل ساختمان های اصلی محوطه دانشگاه )متر مربع(
کل ساختمان پردیس اصلی ساختمان هوشمند )متر مربع(

پارکینگ کل )متر مربع(

گیاهی جنگلی )درصد( کل مساحت دانشگاه با پوشش 
گیاهی دانشگاه )درصد( کل مساحت پوشش 

کنار جنگل و پوشش  برای جذب و ذخیره آب در  کل مساحت دانشگاه 
گیاهی )درصد(

کل دانشجویان )پاره وقت و تمام وقت( تعداد 
کارکنان هیئت علمی و غیرهیئت علمی تعداد کل 

بودجه دانشگاه برای توسعه و محیط زیست در یک سال

%15

انرژی و تغییرات اقلیمی

کارآمد جایگزینی وسایل انرژی 
ساختمان های هوشمند دانشگاه

تولید انرژی قابل تجدید در محوطه دانشگاه
کیلو وات ساعت( مصرف برق در هر سال )در 

کل مصرف انرژی در سال نسبت تولید / تولید انرژی تجدیدپذیر نسبت به 
عناصر پیاده سازی ساختمان سبز

گلخانه ای گازهای  کاهش  برنامه 
گذشته، در متریک تن  انتشار CO2 در 12 ماه 

%21

مدیریت پسماند
کاغذ و پالستیک در دانشگاه کاهش استفاده از  برنامه برای 

برنامه های بازیافت برای زباله های دانشگاه
تفکیک و دفع زباله های سمی

تفکیک و دفع زباله های آلی
تفکیک و دفع زباله های معدنی

دفع فاضالب
%18

آب 
)مصرف، تصفیه، بازیافت(

اجرای برنامه ذخیره آب
پیاده سازی برنامه بازیافت آب

کارآمد آب )شیر آب، فالش تانک توالت، و غیره( استفاده از لوازم 
تصفیه آب

%10

حمل و نقل

تعداد خودروهای متعلق به دانشگاه
که روزانه وارد دانشگاه می شوند. تعداد خودروهایی 

که روزانه وارد دانشگاه می شوند. تعداد موتورسیکلت هایی 
تعداد اتوبوس های دانشگاه

تعداد متوسط مسافران هر اتوبوس
تعداد سفرهای روزانه اتوبوس ها در محوطه دانشگاه

نوع پارکینگ های دانشگاه
کاهش پارکینگ برای وسایل نقلیه خصوصی ظرف مدت سه سال 

کاهش وسایل شخصی در محوطه دانشگاه ابتکارات برای 
در  روی  پیاده  مسیرهای  و  ســـواری  دوچــرخــه  به  مربوط  هــای  سیاست 

محوطه دانشگاه
مسافت تقریبی طی شده توسط یک وسیله نقلیه در هر روز در محوطه 

دانشگاه )کیلومتر(

%18

آموزش

تعداد دوره های مربوط به محیط زیست و توسعه در دانشگاه
کل درس های ارائه شده تعداد 

کل منابع تحقیقاتی اختصاص یافته به تحقیقات زیست محیطی و
پایداری )دالر آمریکا(

کل منابع تحقیقاتی )در دالر آمریکا(

تعداد انتشارات علمی در مورد محیط زیست و توسعه
تعداد رویدادهای علمی مربوط به محیط زیست و توسعه

تعداد سازمان های دانشجویی مربوط به محیط زیست و پایداری
وب سایت محیط زیست و توسعه دانشگاه

%18

http://greenmetric.ui.ac.id/ :ماخذ

پنجمین کنفرانس بین المللی بارسلونا در سال 2010 در  در  همچنین 
زمینة آموزش عالی با عنوان »تعهد آموزش عالی به پایداری، از درک تا 
کارگیری  عمل«، بزرگ ترین چالش آموزش عالی در دهه های آینده »به 
دانش در خدمت تحول اجتماعی« معرفی شد که عامل حرکت به سمت 
 Global University Network for Innovation,( پایدار است  توسعه 
کادمیک  که مشاهده شد، میزان پایبندی نهادهای آ 2010(. همانطور 
آموزش  مختلف  ارکــان  در  را  پایدار  توسعه  است  توانسته  دانشگاهی  و 
کند. ضرورت این امر را می توان در اقدام یونسکو دید که  و حرفه وارد 

 UNESCO,( دهة 2014- 2005را دهة آموزش برای توسعة پایدار نامید
2005(. در این اعالمیه ها ،توسعه پایدار به عنوان عنصر کلیدی آموزش 
بر ضرورت  گفته همه دال  بررسی های پیش  عالی مطرح شده است. 
پرداختن به توسعه پایدار در رشته و حرفه شهرسازی است. در ادامه، 
که در پرداختن به توسعه پایدار در زمره  دانشگاه های منتخب جهان 
ارشد  کارشناسی  دوره  در  آنها  درســی  برنامه های  و  بوده اند  سرآمدان 

گرفته ، آمده است. شهرسازی مورد بررسی قرار 

1 Brundtland
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جدول شماره3: بیانیه های دانشگاهی و اجالس های جهانی معروف در آموزش دانشگاهی توسعه پایدار

مفاد بیانیهشعاراعضازمانمکانعنوان بیانیه

تالویرز 

)Talloires(

تالویرز فرانسه 

- شعبه اروپایی 

دانشگاه تافتس

1990
20 دانشگاه از 

سراسر جهان

رهبران 

دانشگاهی برای 

آینده پایدار 

)ULSF(

ــت، صنایع،  ــردم، دولـ گــاهــی مـ - افــزایــش آ

بنگاه ها و دانشگاه

آمــوزش،  بــرای  دانشگاه  تمامی  تشویق   -

گذاری و تبادل اطالعات  پژوهش، سیاست 

در مورد جمعیت، محیط زیست و توسعه

در  ســواد  با  و  متعهد  متخصصان  تربیت   -

زمینه توسعه پایدار

- افزایش توان علمی اساتید دانشگاه در آموزش 

توسعه پایدار و موضوعات محیطی به دانشجویان 

در تمامی مقاطع دانشگاهی

به  تعهد  در  موفق  نمونه  عــنــوان  بــه  دانشگاه   -

منابع،  از  حفاظت  با  محیط زیستی  مسئولیت 

کاهش زباله در دانشگاه بازیافت و 

- هــمــکــاری دولـــــت، صــنــعــت و ســازمــان هــای 

غیردولتی با دانشگاه به منظور یافتن راه حل های 

زیست محیطی

هالیفکس 

)Halifax(

دانشگاه 

کانادا دالهاوزی، 
1991

33 دانشگاه از 

سراسر جهان

ایـــجـــاد آیـــنـــده ای 

برنامه  مــشــتــرک: 

ــرای  ــ ــی بـ ــ ــ ــدام ــ ــ اق

دانشگاه ها

برای  حاضر  نسل  اخالقی  تعهد  بر  کید  تأ  -

کنونی از منابع غلبه بر استفاده نادرست 

آمــوزش  بــرای  دانشگاه  ظرفیت  ارتــقــای    -

افــزایــش سواد  پــایــدار،  توسعه  اصــول  عملی 

ــالق  اخـ درک  ــقــــای  ــ ارت مــحــیــطــی،  زیـــســـت 

زیست محیطی در میان اساتید، دانشجویان 

و عموم مردم

درک  بــرای  دانشگاه  فکری  منایع  از  استفاده   -

خطرات فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی 

ــا تمام  ب یــکــدیــگــر و  ــا  ب - هــمــکــاری دانــشــگــاه هــا 

بخش های جامعه به منظور ظرفیت سازی عملی 

بــازنــگــری مؤثر در  اقــدامــات و  و ســیــاســت گــذاری 

اقدامات و شیوه های فعلی مخرب محیط زیست، 

ــوب و  ــنـ ــال – جـ ــمـ کـــشـــورهـــای شـ اخـــتـــالفـــات 

نابرابری های بین نسلی 

کار 21  دستور 

)21 Agenda(

ریودو ژانیرو، 

برزیل
1992

اعضای اجالس 

عمومی 

سازمان ملل 

متحد

کار 21  دستور 

منشوری برای 

آینده 

- ارتقا و بهبود کیفیت آموزش

- ایجاد تغییر در برنامه درسی

ــای عــمــومــی در خصوص  ــی ه ــاه گ گــســتــرش آ  -

مفاهیم توسعه پایدار

- آموزش نیروی کار

سوانسی 

)Swansea(
1993ولز، انگلستان

400 عضو 

انجمن جامعه 

دانشگاهیان

مردم و محیط 

زیست: حفظ 

تعادل

ایجاد  به  عضو  دانشگاه های  کردن  ملزم    -

پایدار:  توسعه  از  روشــن تــری  درک  انتشار  و 

که نیازهای حال حاضر را بدون  »توسعه ای 

به خطر انداختن نیازهای نسل آینده مدنظر 

قـــرار مــی دهــد« و اصـــول و شــیــوه ای عملی 

سطوح  در  را  پــایــدار  توسعه  از  مناسب تری 

که  مــی دهــد  تــرویــج  جهانی  و  ملی  محلی، 

سازگار با مأموریت های آن باشد

- استفاده از منابع دانشگاهی به منظور تشویق 

خطرات  درک  بــه  مـــردم  و  دولـــت  بیشتر  چــه  هــر 

رسمیت  بــه  و  زمــیــن   ... و  اجتماعی  محیطی، 

ابعاد  بین المللی  و  متقابل  وابستگی  شناختن 

توسعه پایدار.

بر  غلبه  به  حاضر  نسل  اخالقی  تعهد  بر  کید  تأ  -

شیوه های بهره برداری از منابع

3. الگوی مفهومی، چارچوب نظری و روش شناسی
چگونگی ورود و پرداختن به یک انگاره نوظهور در هر دانشی، ارتباط 
از  انگاره  از نظر به عمل، نیازمند عبور آن  گذار  با رشته دارد.  مستقیم 
را  که دروندادهای خود  فرایند علمی و دانشی آموزش است؛ آموزشی 
و  می کند  مفهوم سازی  را  آن  سپس  می کند،  احصا  حرفه  و  پژوهش  از 
در قالب محتوای آموزشِی _دانش، مهارت و ارزش_ برنامه های درسِی 
بدین  می دهد.  انتقال  آتی  حرفه مندان  و  دانشجویان  به  شهرسازی 
ترتیب، نوع پذیرش و چگونگی برخورد آموزش با پدیده ها و انگاره های 

نوظهور در رشته شهرسازی می تواند بازخوردهای متفاوتی را به حرفه 
دهد. در این بین، حلقه مفقوده ای حد واسط آموزش و حرفه وجود 
که موجود در حرکت به سوی توسعه پایدار از مجرای آموزش به  دارد 
حرفه مرتفع می شود. اما آنچه حوزه پژوهشی و خأل مطالعاتی تدقیق 
جهت گیری  الگوهای  احصای  می کند،  تعیین  را  تحقیق  این  در  شده 
که براساس روش تحقیق مشخص  آموزش به سمت توسعه پایدار است 

می شوند )نمودار شماره1(.
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که با توجه به ماهیت موضوع،  کاربردی است  مقاله حاضر، پژوهشی 
کیفی تحلیل محتوا و قابلیت های نرم افــزاری SPSS و نمودار  از روش 
راداری به عنوان ابزار، در تحلیل داده ها بهره برده است. داده های مورد 
نیاز از طریق بررسی محتوای برنامه  های درسی شهرسازی در کشورهای 
که برنامه های  منتخب )کشورهای خاستگاه و پیشرو در توسعه پایدار 
به  شــده انــد،  اعتبارسنجی  بین المللی  نهادهای  توسط  آنها  ــی  درس
با  قرابت  در  توسعه  حــال  در  کشوری  عنوان  به  هند  کشور  استثنای 
کارشناسی  ایران( جمع آوری شدند. در این پژوهش، به دو دلیل دوره 
این  تحدید  دامنه  و  انتخاب  مطالعاتی  نمونه های  بررسی  برای  ارشد 
کارشناسی،  مقاله را تعیین می کند: الف( تعداد زیاد دوره های مختلف 
قرابت  ب(  و  جهان  در  شهرسازی  رشته  در  دکتری  و  ارشــد  کارشناسی 
نزدیک دوره کارشناسی ارشد و رسالت آن در تربیت حرفه مند متخصص 
و مدیر پروژه. تحلیل محتوا یک روش منظم را برای اندازه گیری و توجه 
کلمات، واژه ها و عبارات و  به تکرار و یا فراوانی، منظور، شدت و اهمیت 
یا جمالت موجود در متن )در اینجا مبانی نظری و محتوای برنامه های 
از  مستخرج  داده هـــای  روش،  ایــن  بــراســاس  کند.  می  فراهم  ــی(  درس
چهار الگوی موجود در آنها  تحلیل و  شهرسازی،  درســی  برنامه های 
که شامل الف- توسعه پایدار به عنوان درسی مستقل،  گردد  احصا می 
ب- توسعه پایدار و موضوعات محیطی به عنوان تخصصی تکمیلی، ج- 
توسعه پایدار به عنوان موضوعی در رویه و محتوای آموزش ود- توسعه 
گرایش مستقل هستند. نتایج بررسی ها با استفاده  پایدار به عنوان یک 
جهت گیری  راداری  نمودار  تحلیل  و   SPSS نــرم افــزاری  قابلیت های  از 
به  را  جهان  در  شهرسازی  ارشــد  کارشناسی  دوره  درســی  برنامه های 

سمت توسعه پایدار براساس الگو های احصا شده نشان می دهد.

4. بحث و یافته ها
درسی  برنامه های  در  پایدار  توسعه  رویکرد  محتوای  تحلیل   .4.1

شهرسازی در دانشگاه های جهان
بررسی پژوهش های مختلف در منابع داخلی و خارجی و لزوم دسترسی 
به اطالعات برای انجام تحقیق حاضر، منجر به تحدید حوزه مطالعاتی 
برنامه های درسی دانشگاه های ذیل مورد بررسی  ترتیب،  شد. بدین 

قرار گرفته اند: 
اعتبارسنجی 	  انجمن   - آمریکا  دانشگاه های  درســی  برنامه های 

.1 )PAB( شهرسازی
شهرسازان 	  مؤسسه   - کــانــادا  دانــشــگــاه هــای  درســـی  بــرنــامــه هــای 

.)CIP(2 کانادایی
برنامه های درسی دانشگاه های بریتانیا شامل کشورهای اسکاتلند، 	 

شهرسازی  سلطنتی  شمالی-مؤسسه  ایرلند  و  انگلستان  ولـــز، 
.3)RTPI(

شهرسازان 	  انجمن   - استرالیا  دانشگاه های  ــی  درس برنامه های 
.)PIA(4 استرالیا

شهرسازان 	  -مؤسسه  هندوستان  دانشگاه های  درسی  برنامه های 
.5 )ITPI( هندوستان

شهرسازی 	  مؤسسه   - نیوزلند  دانشگاه های  ــی  درس برنامه های 
.6 )NZPI( نیوزلند

1 Planning Accreditation Board
2 Canadian Institute of Planners
3 Royal Town Planning Institute
4 Planning Institute of Australia
5 Institute of Town Planners, India
6 New Zealand Planning Institute
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کشور مورد بررسی، تعداد  دانشگاه های منتخب: در مجموع از تعداد ُنه 
کارشناسی ارشد شهرسازی  128 دانشگاه اعتبار داده شده دارای دوره 
کانادا،  است. از این میان، تعداد 70 دانشگاه در آمریکا، ُنه دانشگاه در 
و  انگلستان  ولز،  اسکاتلند،  کشورهای  )شامل  بریتانیا  در  دانشگاه   30

ایرلند شمالی(، چهار دانشگاه در استرالیا، چهار دانشگاه در نیوزلند و 11 
دانشگاه در هندوستان دارای شرایط دوگانه یاد شده هستند. با توجه 
به تعداد باالی نمونه ها، برای هر نمونه مطالعاتی، یک دانشگاه انتخاب 

گردید)جدول شماره4(.

جدول شماره4: نمونه هایی از تحلیل محتوای رویکرد توسعه پایدار در برنامه های شهرسازی نمونه های مطالعاتی

دانشگاه
عنوان 

دوره کارشناسی 
ارشد

عنوان درس 
مرتبط با توسعه 

پایدار

تحلیل ساختاری

ی
ی/اختیار

اصل

ت
تعداد ساع

ش نیاز
پی

ص
ص

تخ

س
عنوان در

 توسعه پایدار

میان رشته ای 
)محتوایی و ساختاری(

ی
ی/اختیار

اصل

زیر رشته/ 
گرایش

ایالتی بال/ ایاالت 
متحده 

برنامه ریزی 
شهری و منطقه ای 

مسکن پایدار/
برنامه ریزی جوامع 

پایدار
3اختیاری

اجرای
ساختمان

برنامه ریزی 
جامع و پایدار

خیر
تحلیل اثرات زیست 

محیطی/ بوم شناسی 
شهرسازی

خیراصلی

بریتیش کلمبیا/ 
کانادا

برنامه ریزی شهر و 
منطقه

تبدیل شدن به یک 
حرفه مند خوب در 

برنامه ریزی پایداری/ 
برنامه ریزی راهبردی 

برای توسعه اقتصادی 
جوامع پایدار

اصلی/ 
اختیاری

خیر3
برنامه ریزی 
محیطی و 

شهرهای سالم
-

کاربری زمین و 
سیاست گذاری محیطی

خیراختیاری

برنامه ریزی فضاییداندی/ بریتانیا
پایداری در شهرهای 

معاصر
خیر3اصلی 

طراحی شهری 
پایدار

طراحی 
شهری 

پایدار
اختیاریارزیابی زیست محیطی

طراحی 
شهری پایدار 

پیشرفته

برنامه ریزی شهریملبورن/ استرالیا
برنامه ریزی پایداری 

شهری
خیر-خیر-خیرخیر3اصلی 

کلند/ نیوزلند -خیرخیر3اصلیشهرنشینی پایداربرنامه ریزی شهریآ
برنامه ریزی شهری و محیط 

زیست
خیراصلی

خیراصلیبرنامه ریزی زیست محیطی-خیرخیر3اختیاریتوسعه پایدارشهرسازیآنا/ هند

در  شــده  بیان  دانشگاه های  شــده:  ارائــه  ارشــد  کارشناسی  دوره هـــای 
در  داده انــد.  ارائه  را  شهرسازی  رشته  مختلفی  گروه های  و  دانشکده ها 
این بین، 12 دانشگاه موضوع محیط و محیط زیست را در عنوان دوره 
لحاظ  دوره  عنوان  در  را  پایدار  توسعه  دانشگاه  یک  و  ارشد  کارشناسی 
کیدی بر توجه به موضوع توسعه پایدار، هم در ساختار و  که تأ کرده اند 

هم در محتوا ست )جدول شماره4(.
کارشناسی  توسعه پایدار به عنوان درسی مستقل در برنامه درسی دوره 
درس  یک  حداقل  دانشگاه   60 شــده  بررسی  دانشگاه   128 از  ارشـــد1: 
کارشناسی ارشد ارائه می دهند  مستقل با عنوان توسعه پایدار در دوره 
درســی  برنامه  در  واحـــدی  ســه  اصلی  درس  یــک  عــنــوان  بــه  اغلب  کــه 

دانشگاه های منتخب لحاظ شده و در بیشتر موارد پیش نیازی ندارد.
توسعه پایدار و موضوعات محیطی به عنوان تخصصی تکمیلی در دوره 
کارشناسی ارشد2: تفاوت در برنامه های درسی باعث شده است تا تمایز 
چشمگیری در این مورد به وجود آید. از مجموع دانشگاه های منتخب، 
کارشناسی ارشد با  ایاالت متحده با 56 دوره تخصصی تکمیلی در دوره 
و  متحده، بریتانیا  ایاالت  از  پس  می گیرد.  قرار  نخست  رتبه  در  اختالف 
کانادا به ترتیب با چهار و سه دانشگاه در رتبه دوم و سوم قرار می گیرند. 
کانادا به دلیل نزدیکی در سیستم  چنین نتیجه ای برای دانشگاه  های 

1 Independent Course
2 Specialization

تعداد  آمریکایی،  دانشگاه   56 از  همچنین  است.  درک  قابل  آموزشی 
دوره  در  پایدار  توسعه  عنوان  با  درس  یک  حداقل  دارای  دانشگاه   26

کارشناسی ارشد با موضوعات محیطی است. تخصصی تکمیلی 
توسعه پایدار به عنوان موضوعی در رویه و محتوای آموزش شهرسازی3: 
که موضوعات محیطی و  نتایج بررسی های پژوهشگران نشان می دهد 
توسعه پایدار در برنامه های درسی شهرسازی به اشکال مختلف مورد 
گرفته است. از 128 دانشگاه منتخب، تعداد 57 دانشگاه با  توجه قرار 
درصد فراوانی 43.8، دروسی با موضوعات محیطی و توسعه پایدار ارائه 
منتخب  دانشگاه های  تمامی  که  دارد  آن  از  نشان  امر  این  می دهند. 

کار خود قرار داده اند. توجه به موضوعات محیطی را در دستور 
ارشد  کارشناسی  دوره  در  مستقل  گرایش  یک  عنوان  به  پایدار  توسعه 
سیستم  در  می توان  را  برخورد  گونه  این  از  فراوانی  درصد  بیشترین   :4

آموزشی بریتانیا یافت. بر این اساس، پس از بریتانیا با 32 درصد، ایاالت 
کانادا با 12.9 و 11.1 درصد در رده دوم قرار می گیرند )جدول  متحده و 
براساس  و  رونــد  ایــن  از  صحیح  تصویری  ایجاد  منظور  به  شــمــاره5(. 
تا  گردید  ترسیم  راداری  تحلیلی  نمودار  گانه،  چهار  جهت گیری های 
منتخب  دانشگاه های  در  شده  پیش گرفته  روند  و  جهت  هر  به  تمایل 

مشخص شود )نمودار شماره2(.

3 Inter-discipline (substance & procedure)
4 Sub-Discipline
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در ایاالت متحده، تمایل به ارائه »تخصص تکمیلی« با موضوع توسعه 
مورد  شهرسازی  ارشــد  کارشناسی  دوره  در  محیطی  مفاهیم  و  پایدار 
محتوای  و  ساختار  با  دروســی  از  متشکل  ها  دوره  ایــن  اســت.  کید  تأ
کارشناسی  دوره  امتداد  در  گواهینامه ای  عنوان  به  و  است  مشخص 
ارشد شهرسازی به دانشجو اعطا می شود. دانشجویان در پایان دوره، 
مهارت ها و دانش الزم را برای حرکت به سوی توسعه پایدار در حرفه را 
گیرند )نمودار شماره3(.  تا حد زیادی و در تکمیل با دیگر دروس فرا می 

در  ترتیب  به  پایدار  توسعه  آمــوزش  به  تمایل  کلی  به صورت  کانادا  در 
سه جهت »طــرح در محتوا و رویــه دروس و برنامه درســی«، »ارائــه به 
صــورت درســی مستقل« و در ادامــه به صــورت »تخصص تکمیلی« در 
کارشناسی ارشد وجود دارد. با این حال، مانند آموزش آمریکایی  دوره 
کمتر دیده  کارشناسی ارشد شهرسازی  ارائه »گرایشی مستقل« در دوره 

می شود )نمودار شماره4(.

جدول شماره5: تحلیل محتوای رویکرد توسعه پایدار در برنامه های شهرسازی نمونه های مطالعاتی براساس جهت گیری های چهارگانه

توسعه پایدار 
به عنوان

دانشگاه

تعداد 
دانشگاه ها

تخصصدرس مستقل
میان رشته

)محتوایی و ساختاری(
گرایش زیر رشته / 

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
 )PAB( 702130.05680.02332.9912.9ایاالت متحده

 )CIP( 9555.6333.3666.7111.1کانادا
 )RTPI( 302477.4412.91548.41032.3بریتانیا
 )PIA( 4250.000.000.000.0استرالیا

 )NZPI( 4375.000.0375.000.0نیوزلند
 )ITPI( 11541.700.01083.318.3هند

1286046.26348.55743.82116.2کل
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توسعه  آمـــوزش  در  جهت گیری  بیشترین  بریتانیا،  دانشگاه های  در 
ارائه »درس مستقل«  به سمت  ارشد شهرسازی  کارشناسی  در  پایدار 
و  رویــه دروس  و  از آن، »طــرح در محتوا  برنامه درســی اســت. پس  در 
را متمایز  از دانشگاه ها  گروه  اما آنچه این  برنامه درسی« قرار می گیرد. 
برخالف  مستقل«  »گرایش  ارائــه  سمت  به  شدید  جهت گیری  می کند، 
کانادا است )نمودار شماره5(. در هندوستان، تمایل به  رویکرد آمریکا و 
آموزش توسعه پایدار در »محتوا و رویه دروس و برنامه درسی« بیشتر از 
کمترین  گرایش مستقل است. اما  ارائه آن به صورت درسی مستقل و یا 

کارشناسی  توجه را می توان به ارائه دوره ای تخصصی در تکمیل با دوره 
کرد )نمودار شماره6(. در استرالیا و نیوزلند،  ارشد شهرسازی مشاهده 
کارشناسی  دوره  در  مستقل  درســی  ارائــه  سوی  به  اصلی  جهت گیری 
ارشد با موضوع توسعه پایدار و مفاهیم محیطی است، اما نمی توان از 
جهت گیری دانشگاه های نیوزلند به تدریس توسعه پایدار در »محتوا و 
رویه دروس و برنامه درسی« غافل ماند. با این حال این نوع نگرش در 

یک محور جهت گیری قرار می گیرد )نمودارشماره 7 و 8(.

توسعه پایدار در آموزش شهرسازی دانشگاه های منتخب: نتایج انطباق 
که در مجموع، محور عمودی )ارائه  تحلیل های آماری نشان می دهد 
افقی )دوره  محور  به  رویــه( نسبت  و  محتوا  در  مستقل-تدریس  درس 
گرایش مستقل( بیشتر مورد توجه است. این روند  تخصصی تکمیلی- 
کرد  مشاهده  می توان  نیز  منتخب  کشورهای  دو  به  دو  مقایسه  در  را 

)نمودار شماره9(. 
آمریکا  کشورهای  در  مشابه  رونــد  می یابد،  اهمیت  اینجا  تا  که  آنچه 
شهرسازی  ارشد  کارشناسی  دوره  در  تکمیلی  تخصص  ارائه  با  کانادا  و 
گرچه این تمایل در آمریکا بیشتر است، اما این موضوع را تقویت  است. ا

کانادایی به محور  گروه دانشگاه های آمریکایی و  که تمایل هر دو  می کند 
و  استرالیا  دانشگاه های  در  پایدار  توسعه  آمــوزش  اســت.  راســت  افقی 
کارشناسی ارشد همراه بوده  نیوزلند بیشتر با ارائه درس مستقل در دوره 
کید اصلی بر محور عمودی )ارائه درس مستقل- گروه، تأ است. در هر دو 
تدریس در محتوا و رویه( است. به نظر می رسد، ادامه این مقایسه ها 

کند. می تواند راهگشا باشد و تأثیر آن بر حرفه شهرسازی را منعکس 
گرچه روندی خالف جهت  روند آموزش توسعه پایدار در هندوستان، ا
می توان  اما  بریتانیاست،  مشابه  کشورهای  در  گرفته  پیش  اخیر  روند 
سلطنتی  مؤسسه  از  هــنــدوســتــان  شــهــرســازی  مؤسسه  بـــودن  متأثر 
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که  کرد. بدین معنا  شهرسازی بریتانیا را دلیل برخی تشابهات قلمداد 
گر در دانشگاه های بریتانیا تمایل به ایجاد درس مستقل برای آموزش  ا
توسعه پایدار بیشتر است، در جهت مخالف آن در هندوستان تمایل 
کارشناسی  بیشتر به تدریس آن در رویه و محتوای برنامه درسی دوره 
کمتری به ارائه دوره تخصصی  گروه تمایل  ارشد است. با این حال، هر دو 
گرایشی مستقل با موضوع توسعه پایدار دارند. بر  تکمیلی نسبت به ارائه 
گروه بر محور عمودی با تمایل به محور  کید هر دو  این اساس، می توان تأ
کرد. لزوم توجه به زمینه مورد بررسی  چپ افقی را در حرفه نیز دنبال 
که آموزش و پژوهش موضوع توسعه پایدار در دانشکده های  این مقاله 
کشورهای در حال توسعه مانند ایران است، باعث می شود  شهرسازی 
تا نحوه برخورد با این موضوع در آموزش رسمی و غیر رسمی شهرسازی 

گیرد. کاوی قرار  ایران مورد وا

درسی  برنامه های  در  پایدار  توسعه  رویکرد  محتوای  تحلیل   .4.2
شهرسازی در ایران

که با پیوستن به انجمن »رهبران دانشگاهی  در ایران، تنها دانشگاهی 
برای آینده ای پایدار«، شعار »پیشتاز در توسعة پایدار در دهة آینده« را به 
عنوان راهبرد اصلی دانشگاه برگزیده و در این زمینه برنامه های مختلفی 
را تدارک دیده، دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. این دانشگاه در زمینة 
آموزش برای توسعة پایدار سه راهبرد را در پیش گرفته است: 1- ایجاد 
2- ارائـــة دروس جدید زیست محیطی  پژوهشکدة محیط زیــســت، 
برای رشته های مختلف در دانشگاه و 3- ایجاد دورة کارشناسی ارشد 
 .)Alavi Moghaddam et al., 2007( مهندسی عمران محیط زیست  
مهم ترین اقدام این دانشگاه ایجاد »دفتر توسعه پایدار دانشگاه امیرکبیر« 
که در پی حرکت به سوی دانشگاهی پایدار هم در محتوا و  سال 2011 بود 
هم در رویه است. از سویی دیگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 
از اوایل1370 نیز در مفاهیم توسعه پایدار هم عنوان با مباحث شهرسازی 
اولیه دانشکده محیط  در طول دوره مطالعه فعال بوده است. هسته 
زیست در شهریور 1353 به نام مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست 
که نخستین دانشکده  این دانشکده  تهران تشکیل شد.  در دانشگاه 
کنفرانس سران زمین در  تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران است، بعد از 
استکهلم در سال 1350 )1972 میالدی( و توجه جهانی به محیط زیست 

با عنوان اولیه مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست در دانشگاه تهران 
گردید )https://env.ut.ac.ir/history(. همچنین پژوهشکده  تأسیس 
سبز دانشگاه علم و صنعت ایران در حوزه موضوعات محیطی فعالیت 
در  کاربردی  و  بنیادی  تحقیق  هدف  با  پژوهشکده  این  اســت.  داشته 
مدیریت  ــرژی،  ان تبدیل  مؤثر،  فناوری های  تجدیدپذیر،  انــرژی  زمینه 
http://www.iust.ac.ir/(  1378 ســال  در  زیست  محیط  و  انـــرژی 

کار خود را به صورت فعال آغاز نمود.  )content/27786
در آخرین برنامه درسی مصوب کارشناسی )91/08/07(، کارشناسی ارشد 
درس  تنها  ایــران،  در   )92/04/23( شهرسازی  دکتری  و   )92/04/23(
مستقل با موضوع توسعه پایدار، درسی با عنوان »توسعه شهری پایدار« 
کارگروه ویژه معماری  که در مقطع دکتری شهرسازی به تصویب  است 
کشور رسیده است. این  – شهرسازی شورای برنامه ریزی آموزش عالی 
درس در زمره دروس اختیاری قرار می گیرد و به صورت دو واحد نظری 
در  شهرسازی  ارشــد  کارشناسی  مقطع  در  موضوع  این  می شود.  ارائــه 
گرچه  گرفت. ا گرایش های مختلف برنامه های درسی مورد بررسی قرار 
گرایش ها ارائه  دروسی با محتوا و عنوان موضوعات محیطی در تمامی 
گردد، اما توجه به موضوع توسعه پایدار به طور رسمی را می توان  می 
گرایش طراحی شهری و برنامه ریزی منطقه ای به ترتیب در یک و دو  در 

کرد )جدول شماره6(. درس اختیاری مشاهده 
که سابقه  در جهت تعمیق بیشتر موضوع، تعداد هفت دانشگاه ایران 
و  انتخاب  دارنـــد،  شهرسازی  ارشــد  کارشناسی  دوره  ــه  ارائ در  طوالنی 
نتایج  گرفت.  قــرار  بررسی  مــورد  آنها  پایان نامه ای  پژوهش های  نتایج 
که در دو دهه اخیر، تعداد 164 پایان نامه در  بررسی ها نشان می دهد 
کارشناسی ارشد با موضوع توسعه پایدار به انجام رسیده است.  مقطع 
در این بین، مقاطع دیگر شهرسازی در این دانشگاه ها نیز توسعه پایدار 
که در هفت دانشگاه مورد  کار خود قرار داده اند. بدین معنا  را موضوع 
بررسی، هشت پایان نامه در مقطع کارشناسی و یک پایان نامه در مقطع 
کید بر موضوع توسعه پایدار به انجام رسیده است )جدول  دکتری با تأ
کاربردی شدن این موضوع  شماره7(. این امر نشان دهنده تالش برای 
که تمایل به نظری  کارشناسی ارشد است. این در حالی است  در مقطع 
درونــداد  می تواند  که  مقطعی  دکتری،  مقطع  در  آن  شدن  بنیادی  و 
گاه به فراموشی  کارشناسی ارشد را فراهم آورد، کمرنگ و  پایان نامه های 

سپرده شده است.
علمی  »قطب  های  دانشگاه ها،  پژوهشی  و  آمــوزشــی  بخش  بر  عــالوه 
برجسته  ویژگی  های  و  برتر  امکانات  از  که  کزی  مرا عنوان  به  در جهان 
گروه  رویکرد،  این  با  می  شوند.  شناخته  برخوردارند،  خاص  رشته  در 
آموزشی شهرسازی دانشگاه تهران در سال 1382 از طرف وزارت علوم، 
برنامه ریزی  رشته های  در  علمی  قطب  عنوان  به  فناوری  و  تحقیقات 
علمی  »قطب   ،1384 سال  در  شد.  انتخاب  شهری  طراحی  و  شهری 
نمود«  دنبال  را  خود  فعالیت های  پایدار«  شهری  توسعه  و  شهرسازی 
تحصیلی  سال  اول  نیمسال  در  همچنین،   .)https://sud.ut.ac.ir(
87-1386 سمیناری با عنوان »توسعة شهری پایدار« برای دانشجویان 
گردید.  برگزار  تهران  دانشگاه  شهرسازی  دانشکده ی  ارشد  کارشناسی 
سخنرانی های ایراد شده در این سمینار در قالب مجموعه مقاالتی در با 
عنوان »مجمومه مقاالت توسعه شهری پایدار« در سال 1388 به چاپ 

رسید.
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کارشناسی ارشد شهرسازی در قالب دروس مجزا در ایران جدول شماره6: توجه به موضوعات محیطی و توسعه پایدار در برنامه درسی 

گرایش رشته / 
سرفصل مصوب سال 92سرفصل مصوب سال 88سرفصل مصوب سال 65

نوع درسنام درس
تعداد 
واحد

نوع درسنام درسپیش نیاز
تعداد 
واحد

نوع درسنام درسپیش نیاز
تعداد 
واحد

پیش نیاز

طراحی و 
برنامه ریزی شهری 

و منطقه ای

بوم شناسی 
کولوژی( اقلیم و  )ا

پوشش گیاهی
ندارد2پایه

* مطالعات و 
برنامه ریزی منابع 

طبیعی
ندارد2جبرانی

ی
شهرساز

طراحی 
شهری

*

طراحی محیط 
و ارزیابی اثرات 
زیست محیطی 

پروژه های 
شهرسازی

ندارد2اختیاری

مبانی طراحی 
شهری پایدار 

و ارزیابی اثرات 
زیست محیطی

ندارد2اختیاری

روانشناسی 
محیط

ندارد2اختیاری

مبانی و 
اصول طراحی 

زیست بوم شهرها
ندارد2اختیاری

برنامه ریزی 
شهری و 
منطقه ای

توان ها و 
محدودیت های 
طبیعی منطقه

*ندارد2اصلی

برنامه ریزی 
شهری

درسی با موضوع محیطی ارائه نمی شود

ارزیابی اثرات 
توسعه

2اختیاری

2اختیاریطبیعت و شهر

برنامه ریزی 
منطقه ای

توان ها و 
محدودیت های 
طبیعی منطقه

ندارد2اصلی

اقلیم و طبیعت 
شهری و 
منطقه ای

2جبرانی

بوم شناسی 
منطقه ای

2اختیاری

تحلیل و مدیریت 
پایدار منابع

2اختیاری

مدیریت پایدار 
منطقه ای

2اختیاری

مدیریت 
شهری

ارزیابی اثرات 
توسعه بر 

محیط زیست
ندارد2اختیاری

* توسعه پایدار و 
محیط زیست

ندارد2اختیاری

شناخت 
محیط زیست

ندارد2اختیاری

کارشناسی ارشد  جدول شماره7: تعداد رساله ها و پایان نامه ها با موضوع توسعه پایدار در هفت دانشگاه  ایران با سابقه طوالنی در ارائه دوره 

کارشناسی ارشد دانشگاه
48تهران

43شهید بهشتی
13تربیت مدرس
32علم و صنعت

16هنر تهران
12اصفهان

3شیراز
164جمع

کتابخانه های کشور مأخذ: براساس مرکز اسناد و پایان نامه های دانشجویی 
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که تعداد همایش های برگزار شده  یافته های این بررسی نشان می دهد 
با عنوان یا محوریت توسعه پایدار در حوزه معماری و شهرسازی، نسبت 
نخستین  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  زیــادی  تعداد  علوم،  سایر  به 
همایش در حوزه شهرسازی با محوریت توسعه پایدار با عنوان »همایش 
توسعه  پایدار« در سال 1389 توسط قطب علمی  توسعه شهری  ملی 
شهری پایدار دانشگاه تهران برگزار شد. پس از آن نیز همایش هایی با 
محوریت این موضوع توسط نهادهای مختلف علمی، حرفه ای و دولتی 
از این همایش ها تنها به صورت الکترونیکی برگزار  برگزار شدند. برخی 
گاه با پذیرش حجم باالیی از مقاله همراه بوده اند. نمونه این  شده اند و 
موارد را می توان در مقایسه بین دو سال 1392 با باالترین تعداد مقاله 
کرد. نکته حائر اهمیت  و سال 1396 با باالترین تعداد همایش مشاهده 
که برگزاری همایش های ساالنه با عنوان »کنفرانس ملی  دیگر این است 
مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران« توسط »مرکز 
http://www.sdcenter.( راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار« است
که هشتمین همایش آن در آبان ماه 1399برگزار شد، اما نمی   )ir/fa/

توان نمود و خروجی قابل توجهی از آنها در رشته و حرفه یافت.

5. جمع بندی و نتیجه گیری
کید بر توسعه پایدار در برنامه های درسی شهرسازی از اوایل دهه 1980  تأ
میالدی و غالبًا با دروسی با موضوعات محیطی آغاز شد. این امر ناشی از 
زمینه ملتهب کشورهایی بود که پس از دوران صنعتی شدن با مشکالت 
نابرابری در دسترسی به منابع محیطی مواجه  و معضالت محیطی و 
شده بودند و نتیجه آن جنبش های مردمی خواهان عدالت محیطی 

کارآمدی رشته در پاسخ به مشکالت  کنار نا در جهان بود. این عوامل در 
از  حرکت  با  را  شهرسازی  آمــوزش  الگوی  در  تغییر  زمینه های  حرفه، 
کرد، حرکتی بطئی  پارادایم رشد به سمت پارادایم توسعه پایدار فراهم 
که منجر به جهت گیری های مختلف در آموزش شهرسازی  و زمینه مند 
در جهان شد. نتایج این جهت گیری های متفاوت، محصول شهرسازی 
متفاوت در زمینه و بوم های مختلف بود. توسعه پایدار به عنوان یک 
مفهوم متعالی دور از دسترس بود و تالش به تدقیق آن نیز با انتقادهای 
بسیاری همراه شد. در حال حاضر نیز جامعه جهانی، هم در رشته و 
هم در حرفه، به سوی پارادایم غالب توسعه پایدار در حال حرکت است. 
این روند با وجود زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 
سرزمینی، جهت گیری های متفاوتی را به خود گرفته است. دستیابی به 
توسعه پایدار در پهنه سرزمین در آمریکا و کانادا و متأثر کردن یک منطقه 
از الگوی رشد و دیگر مناطق از الگوی توسعه پایدار در اروپا و به خصوص 

بریتانیا را می توان از آن جمله بر شمرد. 
در مقاله حاضر، تحلیل محتوای برنامه های درسی شهرسازی با رویکرد 
کشورها و دانشگاه های منتخب نتایج قابل توجهی  توسعه پایدار در 
 128 بررسی  در  آمــاری  تحلیل های  انطباق  نتایج  دهــد.  می  نشان  را 
)دانشگاه های  مطالعاتی  دسته  شش  و  جهان  کشور  ُنه  در  دانشگاه 
عضو  کشور  چهار  با  بریتانیا  کانادا،  متحده،  ایاالت  شده  اعتبارسنجی 
انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند جنوبی، استرالیا، نیوزلند و هند( نشان 
)ارائــه درس مستقل-تدریس در  کل، محور عمودی  که در  از آن دارد 
گرایش  محتوا و رویه( نسبت به محور افقی )دوره تخصصی تکمیلی- 
مستقل( بیشتر مورد توجه است. این روند در کشورهای در حال توسعه 

ــرگــزاری همایش ها  ب بــه  مــی تــوان  آمـــوزش غیر رسمی شــهــرســازی،   در 
کرد. این همایش ها و  کنفرانس هایی با موضوع توسعه پایدار اشاره  و 
کنفرانس ها لزومًا متشکل از مجموعه ای از دانشگاه ها نبوده است. در 
برخی مسئول برگزاری همایش ها، نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی 
که البته در بیشتر مواقع با حمایت دانشگاهی نیز همراه بوده  بوده اند 

قابل  بیانیه  به  همایش ها  ایــن  نتیجه  که  اســت  آن  دیگر  نکته  اســت. 
استنادی ختم نشده اند. با این حال، نتایج این بررسی ها قابل تأمل 
که از سال 1379 تا انتهای سال 1398، تعداد  19 هزار و  است، به طوری 
178 مقاله در 84 کنفرانس و همایش ملی و بین المللی با موضوع توسعه 

شهری پایدار در حوزه شهرسازی ارائه شده است1 )نمودارشماره 10(. 

کنفرانس های ایران مأخذ: براساس سیویلیکا، ناشر تخصصی 

کرونا و عدم برگزاری  کنفرانس های سال 1399 به دلیل شیوع ویروس  1 همایش ها و 
در بررسی ها لحاظ نشده اند.
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گرچه توجه به توسعه پایدار با تأخیر  روندی متمایز را پیموده است. ا
گرفته است، اما  و متأثر از جامعه جهانی در آموزش شهرسازی صورت 
گرفته است. برای نمونه در ایران،  از آموزش را پی  حرفه راهی جدای 
به جد مطرح  توسعه  برنامه چهارم  در  پایدار  توسعه  که  این  با وجــود 
می شود، اما تمامی سازمان ها و ارگان های دولتی به دنبال طرح این 
موضوع از باال و به صورت سطحی در قالب همایش، پسوند نمادین در 
گاهی مورد سواستفاده قرار  طرح ها و ... توسعه پایدار را مورد استفاده و 
داده اند. این موضوع منجر به دور شدن توسعه پایدار از مفهوم و اهداف 

که توسعه پایدار قابل دستیابی نیست.  اولیه خود شده ، پنداری 
پایدار جهتی سیاسی می دهند  که برخی به توسعه  از این  صرف نظر 
و   1987 سال  در  آن  ارائــه  از  قبل  ولی  توسعه ای،  و  اجتماعی  برخی  و 
بعد از جنگ جهانی دوم موارد دیگری در ارتباط با مفاهیم توسعه ای 
که از آن جمله به مباحث بوم شناسی  مطرح شده و اهمیت یافته بود 
کالبدی شهر اشاره  کولوژی ( و عدالت اجتماعی و توجه به مباحث غیر  )ا
گرچه  که ا کی از آن است  می شود. یافته های این مقاله در ایران نیز حا
گرایش های  دروسی با »محتوا و عنوان موضوعات محیطی« در تمامی 
کارشناسی ارشد ارائه شده است، اما توجه به موضوع توسعه پایدار را به 
گرایش طراحی شهری و برنامه ریزی منطقه ای  طور رسمی می توان در 
که در مقایسه با روند  کرد  به ترتیب در یک و دو درس اختیاری مشاهده 
کی از  کافی به نظر می رسد. نتایج بررسی ها حا های جهانی محدود و نا
که هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ اجرایی برنامه های  آن است 
هستند.  شهری  پایدار  توسعه  به  رویکرد  در  بازنگری  نیازمند  درســی 
درسی  برنامه های  در  شهری  پایدار  توسعه  به  نگاه  می شود  پیشنهاد 
پایدار به  با توسعه  به عنوان یک تخصص دنبال شود. دروس مرتبط 
عنوان درسی مستقل و اصلی و نه اختیاری ارائه شود. از سویی در حوزه 
پژوهش، درون مایه نظری پژوهش های فعلی را دانشی شکل می دهد 
کاربرد  که  که دغدغه بومی ندارند. نتیجه آن، پژوهش هایی می شوند 
کمتر در حرفه دارند. شهرسازی علمی اقتضایی و زمینه گراست و توجه 
رتبه بندی  از معیارهای نظام  پایدار به عنوان یکی  آمــوزش توسعه  به 
گامی  کاربردی آتی بوده و  گرین متریک می تواند درون مایه پژوهش های 

به سوی توسعه پایدار قلمداد شود.
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