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 چکیده
و نقد توسعه اقتصادي و  هاي محیطزیستیایده توسعه پایدار از دل نگرانی

ها در کنار رفع صنعتی پدید آمد و آرمان آن حفظ منابع براي همه نسل
نیازهاي نسل کنونی است. توسعه پایدار نیازمند تغییرات وسیعی در زندگی 
جوامع در همه سطوح است. این تغییر نیازمند مشارکت مردم و جامعه مدنی 

آموزش، . م درباره توسعه پایدار استاست و الزمه آن نیز آگاهی و آموزش مرد
جهان نوین است و بدون دستیابی به آموزش و ایجاد آگاهی  زیربناي توسعه

ها توسعهی پایدار از شعاري سطحی و عوامانه فراتر نخواهد همگانی در انسان
رفت. هدف این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی از نوع تحلیل اسنادي 

بر  آموزش و به ویژه آموزش محیط زیستیین و تحلیل اثر به انجام رسیده، تب
که توسعه پایدار و همه جانبه، از ها حاکی از آن است یافتهتوسعه پایدار است. 

گذرد و پیش شرط رخداد و تداوم هر توسعه و تحولی، بستر نیروي انسانی می
 از طریق آموزش و به ویژه آموزش محیط گذاري در نیروي انسانیسرمایه

اي به منزله رکن و هسته اصلی و محوري هر جامعه زیست است که
 تأثیرگذار هامؤلفه مؤثرترین از یکی آموزش؛ پس با توجه به اینکه باشد_می

و  مستمر جانبه، همه وسیع، اقداماتی انجام است، کشور هر پایدار بر توسعه
نظر  ضروري به امري جامعه محیطزیستی هاآگاهی افزایش جهت در فراگیر

گذاري بر اساس . نگاه اقتصادي به مقوله آموزش از منظر سرمایهرسدمی
استانداردهاي بانک جهانی و تبیین نقش آن در توسعه پایدار، نوآوري این 

 مقاله می باشد.

اي، توسعه آموزش، آموزش محیط زیست، آموزش توسعه: هاي کلیديواژه
 پایدار.

Abstract 
The idea of sustainable development emerged from 
environmental concerns and criticism of economic and 
industrial development and its ideal is to preserve resources 
for all generations with meeting the needs of the present 
generation. Sustainable development requires extensive 
changes in the lives of communities at all levels. This 
change requires the participation of citizens and civil 
society and people awareness and education about 
sustainable development is its prerequisite.  Education is the 
infrastructure of development of our modern world and 
without accessibility to education and creating general 
awareness in humans, sustainable development will not 
exceed a superficial and vulgar slogan. The purpose of this 
research using descriptive document analysis is to explain 
and analyze the impact of education and especially 
environmental education on sustainable development. The 
findings suggest that a sustainable and comprehensive 
development will be via human resources development and 
the  prerequisite of the occurrence and continuation of any 
development, is investment in human resources through 
education and especially environmental education which is 
a central core and pillar of any society. Considering that 
education is one of the most influential factors affecting the 
sustainable development of each country, wide, continuous, 
comprehensive and inclusive measures in order to increase 
environmental awareness is necessary. Economic view to 
the issue of education from the perspective of investment, 
according to World Bank standards and explaining its role 
in sustainable development, is the innovation of this paper. 

Keywords:: Education, Environmental Education, 
Development Education, Sustainable Development. 
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 مقدمه
ها و دستاوردها و تحوالت باارزشی  ه تجربهدر طول یک سده گذشت

در عرصه محیط زیست رخ داده است که البته مشکالت بسیاري را 
میالدي وضعیت  21توان گفت در آغاز قرن  وجود آورده اما می به

هاي آن رشد  جهان به یک توسعه ناپایدار رسیده که از مشخصه
همچنین جمعیت، افزایش مصرف و توزیع نامتعادل منابع است؛ 

رشد جمعیت اثرات زیانبار بسیاري بر محیط طبیعی بر جا گذاشته 
که در طول زمان منجر به تغییرات آب و هوایی، ایجاد حفره در 

هاي طبیعی گردیده است، این  ها و نظام الیه ازن، نابودي گونه
مسائل باعث تغییر دیدگاه انسان نسبت به طبیعت شد. در پی این 

هومی به عنوان توسعه پایدار پا به عرصه وجود تغییر و تحوالت، مف
 گذاشت.

و نقد توسعه  محیطزیستیایده توسعه پایدار از دل نگرانی هاي    
اقتصادي و صنعتی پدید آمد و آرمان آن حفظ منابع براي همه 
نسل ها در کنار رفع نیازهاي نسل کنونی است. توسعه پایدار 

است. این  همه سطوح در نیازمند تغییرات وسیعی در زندگی جوامع
و الزمه آن نیز  امعه مدنی استجتغییر نیازمند مشارکت مردم و 

 است. آگاهی و آموزش مردم درباره توسعه پایدار
، محیطزیستیهاي  امروزه با گسترش صنعت در دنیا و پدیده   

له محیط زیست أاي و افزایش دماي زمین، مس گازهاي گلخانه
لی قرار گرفته است. آنچه از توسعه پایدار المل مورد توجه مجامع بین

تعریف شده، این است که نیازهاي کنونی را به نحوي پاسخ دهد 
تا نیاز نسل آینده را به مخاطره نیندازد و به تعبیري دیگر، توسعه 

برداري عقالنی از منابع موجود است و سرمایه  پایدار به معنی بهره
که در نتیجه کارکردهاي  انسانی گرانبهاترین ثروت هر کشور است

  .یک نظام آموزشی اثربخش، کارآمد و فراگیر بازتولید می شود
را دهه آموزش براي  2014تا  2005هاي  سازمان ملل سال   

و آموزش پایدار براي جوامع پایدار از  ردتوسعه پایدار اعالم ک
 .آید طریق آموزش صحیح به دست می

توسعه، منابع طبیعی نقش  مفهومکه از ابتداي طرح  رغم این به
هاي اخیر از توجه  گیري آن داشت؛ اما تا دهه اساسی در شکل

رشد شتابان اقتصادي در دوران  جدي به آن غفلت شده بود.
کار انداختن  انقالب صنعتی از طریق استخراج منابع طبیعی براي به

که هرچه  صنایع سنگین، بسیار مورد استفاده قرار گرفت؛ تا جایی
ها را معرف پیشرفت شدن دود سیاه از دودکش کارخانه بیشتر

در این میان، بشر در  آوردند. شمار می اقتصادي و مدرنیزه شدن به
یابی هرچه بیشتر به توسعه تکنولوژي و منظور دست اشتیاق خود به

براي زندگی  اًکه بتواند محیط زیست را مجددصنعت، بیشتر از آن
ي نمود و دیگر فراموش کرد که میزان بردارمساعد کند، از آن بهره

ها طبیعت را با چه سرعتی توسعه و کاربرد منابع توسط انسان
هاي آینده را نسبت به بشر حقوق نسل کند.تخریب و آلوده می

پذیري است، نادیده ذخایر غیر قابل تجدید که در معرض پایان
ه گرفته و به سهم فرزندان از منابع و طبیعت هیچ توجهی نکرد

بار توسعه اقتصادي،   مرور زمان و مشاهده آثار زیان به است.
حفاظت از محیط  همگان نسبت به استراتژي توسعه حساس شده و

 زیست را وظیفه عمومی تلقی کردند.
، در رویکردهاي علمی به 1970براي همین از اوایل دهه    

ن دعوت کنفرانس سازما بنا به توسعه، تجدیدنظر اساسی پدید آمد.
اجالسی با حضور کارشناسان  ،ملل پیرامون محیط زیست انسانی

سوئیس با هدف ایجاد ارتباط بین  "فونکس" در شهر1971در سال
این حرکت در  توسعه اقتصادي و محیط زیست تشکیل شد.

قوت بیشتري گرفت و در  1972در سال  "استکهلم"اجالس 
 1974در سال ) Cocoyoc Declaration( اعالمیه کوکویک

تري از آن عرضه شد. چالش جدید که در تر و عمیقتفسیر جامع
شد، خوانده می) Ecodevelopment( شناسانه آغاز توسعه بوم

گیر شد تا به طرح الگویی براي سرانجام با عنوان توسعه پایدار عالم
 توسعه اقتصادي بپردازد که براي محیط زیست بشري مضر نباشد. 

خود  زیست محیط با نهاده، خاکی کره ور بر پا بشر که زمانی از
به  دستیابی و جمعیت رشد اما است داشته پایدار و مداوم تعامل

 مدرن جامعه سمت به حرکت و علمی جدید اکتشافات و اختراعات
 زندگی زده بحران جهانی در امروز، انسانِ تا شده سبب و صنعتی،

 اقتصادي، اجتماعی، بحرانهاي بر عالوه اخیر، در دهه هاي  کند
 مشکالت شوند،می محسوب جدي تهدیداتی ارزشی که و سیاسی

 باید جهانی بحرانهاي فهرست به نیز را محیطزیستی بحرانهاي و
 شدت که چرا؛ Haghighatian et al.,2013)(  کرد اضافه
 براي بشر روزافزون جستجوي علت به محیط زیست تخریب روند

 رشد ارتباط، عطش سرعت، طبیعت، جنون داراییهاي کشف
 آن، از ناشی زائد افزایش مواد و شهرنشینی توسعه جمعیت،
 فرهنگ آلودگیهاي صوتی، اسیدي، بارانهاي جنگلها، تخریب
 اتالف دوام ذخایر، محدودیت و انرژي بحران پایان ناپذیر، مصرف

 بشر در افراطی دخالت باعث همه ،... و  طبیعی منابع تخریب و
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 تعادل محیط و )Mohammadinia et al., 2012(شده طبیعت
 است شده زیست محیط آلودگی سبب و زده هم بر را طبیعی

)Williams ,2002; Fathi Vajargah & Farmahini 
Farahani, 2003; Firoozi, 2005; Diallo et al., 

2011; Ghol khani, 2012; Rezaei et al., 2013.(  
 یابد، ادامه یستمحیط ز تعادل خوردن هم بر روند چنانچه     

 موجودیت انسان، بلکه زندگی امنیت و آرامش تنها نه تردید بدون
 را بشر حیات و باالخره گرفته قرار خطر و تهدید معرض در هم او

 براي المللیبین و ملی عزم کرد بنابراین نیازمند خواهد نابود
 پیش بیش از جامعه مختلف اقشار در زیست محیط از حفاظت
موضوع  زیرا (Shobeiri et al., 2014)  شودمی احساس
یا  کشور مشکل فقط آن، تخریب از ناشی اثرات و زیست محیط
طور  به امر، این به توجه نیست. دلیل جهان در خاص ايمنطقه
زیست  محیط عرصه در که است نامطلوبی وقایع به مربوط عمده

 ذوب و زمین شدن گرم اُزن، الیه شدن نازك همچون جهانی
 .)Mohammadinia et al., 2012(است  داده رخ هاخشدن ی

 سو، یک از آن به نیاز افزایش و انرژي مصرف آن رشد کنار در
 و فسیلی انرژي منابع بودن و پایان پذیر ذخایر محدودیت
 دیگر، سوي از منابع از مصرف ناشی محیطزیستی مشکالت

 به بیشتر چه هر ضرورت توجه که است توجهی قابل دالیل
 ,Share poor( نمایدمی گوشزد را محیطزیستی التمشک

 است حالی در این) ؛ Haghighatian et al, 2013و  2008
 آموزش )Yildiz, 2011; Meiboudi, 2013(گزارش به که
 مشکالت با مقابله براي مناسبی راهکار به عنوان تواندمی

 براي ترپاك و ترسالم محیطزیستی به دستیابی و محیطزیستی
 معضالت کاهش به کمک و زیستی موازنه ایجاد آینده، هاي نسل

 ,Meiboudi et al., 2013( گیرد قرار توجه مورد محیطزیستی

Sarmadi & Masoumifard, 2016.( 
 زیست محیط روي بر مهمی اثرات پیوسته بشر که همانگونه     

 خاص اهمیت از رابطه این در نیز زیست محیط آموزش خود دارد،
 در آگاهی ایجاد براي ابزار بهترین همواره و باشدمی ردارخود برخو
 در مردم عموم دانش و توجه حساسیت، افزایش راستاي جامعه در

این مقاله با هدف تبیین  .است بوده محیطزیستی مورد جنبه هاي
نقش آموزش و به ویژه آموزش محیط زیست در توسعه پایدار در 

قدمه، به تشریح مبانی پنج بخش تنظیم گردیده است؛ پس از م

نظري و تئوریک موضوع پرداخته و سپس مرور پیشینه مطالعات 
داخلی و خارجی را در بخش سوم ارائه خواهیم نمود. بحث و 
تجزیه و تحلیل، بخش چهارم مقاله را به خود اختصاص خواهد داد 

 گیري و پیشنهادها ارائه خواهد شد.و در نهایت نتیجه
 هامواد و روش .2

 تحقیق روش
تحقیق حاضر بر مبناي هدف کاربردي است و بر مبناي ماهیت و 

وان در گروه تحقیقات توصیفی از نوع تروش نیز این تحقیق را می
پژوهش مبتنی بر شواهد برگرفته از تحلیل اسنادي قرار داد. این 

ی و نتایج ها، یافتهکه عمدتاً شامل اطالعات است اسنادي مطالعه
ران قبلی در حوزه مورد بحث گندگان و پژوهشاست که توسط نویس

ویژه گذاري در آموزش به. در این مقاله ارتباط سرمایهاند فراهم گردیده
 گیرد.آموزش محیط زیست با توسعه پایدار مورد بررسی قرار می

 مبانی نظري
با توجه به نظریه رشد نئوکالسیکی، رشد اقتصادي بر پایه تابع 

ن دو عامل سرمایه و نیروي کار در تابع تولید و با در نظر گرفت
تولید است. بر طبق این مدل، رشد اقتصادي یک کشور تحت تأثیر 

گیرد.  زایی مثل فنّاوري و رشد جمعیت هم قرار می متغیرهاي برون
زمان تنها عاملی است که بر ) Solow, 1956( طبق نظر سولو

وه بر سهم گذارد. سولو نشان داد که عال وري تأثیر می سطح بهره
نیروي کار و سرمایه، بخشی از رشد به وسیله عامل ناشناس 

شود. سولو اثر توضیح داده نشده را به  دیگري توضیح داده می
یندهاي افزایش دانش نسبت داد و این اپیشرفت تکنولوژیکی و فر

سولو شناخته شد. البته سازوکار  1فنی اثر به نام پسماندهاي
 مشخص بود؛ باشت دانش همچنان غیراثرگذاري پیشرفت فنی و ان

روشی را براي ترکیب دانش در ) Romer, 1986( 2بنابراین رومر
یک مدل رشد اقتصادي مطرح کرد که باعث احیاي تحقیقات رشد 

 شد.
 1980بنیان در اواخر دهه  زا یا دانش هاي رشد درون تئوري   

امل زا، به بازدهی کل عو مطرح شد. در نظریات رشد جدید و درون
 ,Lucas( 3تولید و عوامل تأثیرگذار بر آن تأکید شد. لوکاس

بر اهمیت سرمایه انسانی و ) Romer, 1986(و رومر ) 1988
هاي تکنولوژیکی در نظریه رشد تأکید داشتند و بر سرمایه  پیشرفت

1. Technical Residual
2. Romer (1986)
3. Lucas (1988)
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ترین عامل تأثیرگذار بر عملکرد کشورهاي  انسانی به عنوان مهم
تئوري رشد نئوکالسیکی را با افزودن رومر  یافته تأکید شد. توسعه

ي اثرات جانبی  اثرات جانبی دانش به تابع تولید توسعه داد که ایده
گردد. آرو بر این نظر بود  برمی) Arrow, 1986( 1دانش به آرو

که اثرات جانبی، ناشی از یادگیري حین انجام کار و سرریزهاي 
رد کل اقتصاد وري نیروي کار بر عملک دانش، اثر مثبتی بر بهره

 2زا که به نظرات اوزاوا دارد. نسخه لوکاس از مدل رشد درون
)Uzawa, 1965 (گردد به اهمیت سرمایه انسانی در رشد  برمی

 ).Bundala, 2012(کند  اقتصادي تأکید می
زا به  درون هاي سرمایه انسانی یکی از منابع اصلی رشد در مدل

شده به  اضافه رود همچنین یکی از عوامل کلیدي شمار می
عبارت سرمایه انسانی به که  ازآنجایی هاي نئوکالسیکی است. مدل

انجام دادن کار توسط نیروي کار از طریق یادگیري مهارت و دانش 
آموزش و تمرین اشاره دارد، اکثر مطالعات در این زمینه، سطح 

هاي مربوط به آموزش  سرمایه انسانی را با استفاده از شاخص
کنند. در این زمینه مطالعات فراوانی نشان دادند که  میگیري  اندازه

عنوان  به(دیده عامل کلیدي رشد اقتصادي است نیروي کار آموزش
 ,Barro, 1991; Barro, and Sala-I- Martinمثال  

1995; Mankiw et al., 1992; Pritchett, 1996; 
Hanushek & Kimko, 2000.(  

د که حاوي شاخص آموزش ترین الگوهاي رشدر ادامه به مهم
 هستند، اشاره شده است:

انداز برونزا و وجود الگوي آموزش با پس. 1-2
 سرمایه فیزیکی

پردازند. این بسیاري از الگوهاي رشد به نقش انباشت سرمایه می
الگوها شکل گسترش یافته الگوي سولو و سایر الگوهاي مرتبط با 

ه و نقش آن در تولید به آن هستند. در این الگوها با انباشت سرمای
شکل الگوي سولو برخورد می شود اما فرق آن با الگوي سولو این 
است که در آن به طور صریح، کار موثر آموزش تفسیر شده است و 

 ,Ehrlich(شود به طور رسمی تحول آن طی زمان بررسی می
2007.( 

1. Arrow (1986)
2. Uzawa (1965)

اولین دستاوردها در این زمینه شکل ساده شده الگوي تحقیق      
توسعه است که به وسیله رومر، گروسمن، هلپمن و اقیون  و

، Lگسترش یافته است. این الگو شامل چهار متغیر نیروي کار 
، است. الگو به صورت Yو تولید  A، تکنولوژيKسرمایه 

یک بخش تولید کاال و یک  :مان پیوسته است و دو بخش داردز
 شودبخش تولید تحقیق و توسعه که در آن آموزش تولید می

)Romer, 1986.( 

از موجودي سرمایه در بخش  kαاز نیروي کار و  Lαنسبت 

1تحقیق و توسعه و نسبت  Lα−  1از نیروي کار و kα− و
گیرند. موجودي سرمایه در بخش تولید کاال مورد استفاده قرار می

 عبارت است از: tبدین ترتیب محصول تولید شده در زمان 

[ ] [ ]1(1 ) ( ) ( )(1 ) ( ) 0 1t k LY k t A t L tα αα α α−= − − < < 
کار مورد استفاده در  تولید آموزش جدید به مقدار سرمایه و 

تحقیق و سطح تکنولوژي بستگی دارد. با فرض تابع تولید کاب 
 داگالس تابع تولید عبارت است از:

[ ] [ ]( ) ( ) ( ), 0, 0, 0t k LY B k t L t A t Bβ γα α β γ= > ≥ ≥ 
انداز برونزا و بدون وجود الگوي آموزش با پس .2-2

 سرمایه فیزیکی
دسته دیگري از تحقیقات، الگوي پویاي آموزش را بدون سرمایه 

د بررسی قرار دادند. در این حالت تابع تولید را به شکل زیر مور
 تصریح نموده اند:

( )(1 ) L(t)tY A t α= − 
 در این شرایط تابع تولید آموزش عبارت است از:

[ ]( ) ( ) ( )LA t B L t A tγ θα=
 

 الگوي آموزش با رشد درونزاي آموزش .3-2
ونزا در نظر هاي جدید آموزش، تولید آموزش و رشد آن دردر مدل

شود. بر اساس این الگوها، با حمایت از تحقیقات رد علوم گرفته می
هاي شخصی براي تحقیق و توسعه، وجود پایه، توجه به انگیزه

افراد باهوش در جامعه و فراگیري با انجام کار، می توان سرمایه 
انسانی را بهبود بخشید. در این حالت، تابع تولید به شکل زیر 

 .خواهد بود

( )1( ) ( ) A(t) L(t)Y t k t αα −= 
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و چون افزایش سرمایه امکانات الزم براي آموزش بیشتر را فراهم 
 می کند داریم:

( ) Bk(t) , 0, 0A t Bφ φ= > ≥ 
 توان نوشت:تابع تولید از نوع کاب داگالس میدر این حالت با یک 

( ) (1 )1( ) ( ) B ( )Y t k t k t φ αα α −−= 
 انداز درونزا. الگوي آموزش با پس4-2
انداز درونزا در نظر گرفته هاي آموزش شمول، پسبرخی از مدلدر 
انداز شود تا تأثیر سرمایه فیزیکی بر سرمایه انسانی با حلقه پسمی

انداز حالت تقسیم تولید بین مصرف و پستر گردد. در اینآن کامل
به وسیله انتخاب خانوارها با طول عمر نامحدود مانند الگوي رمزي 

 ).Acemoglu, 2009(شود تعیین می
1

0

( ) , 0, 0
1

pt c tU e dt p
σ

σ
σ

−∞ −= > >
−∫

ضریب ریسک  σنرخ تنزیل و  ρمصرف خانوار،  cکه در آن 
 گریزي نسبی است.

 تابع تولید در این مدل به شکل زیر است:
1 1 1 1( ) B ( ) ( ) ( )iY t k t k t L tα α α α− − − −= 

 الگوي رشد سرمایه انسانی .5-2
هاي رشد، سرمایه انسانی و بهبود آن را به دسته دیگري از مدل

ها گیرند. در این مدلعنوان نماینده آموزش در مدل در نظر می
 تولید تابع سرمایه فیزیکی، انباشت آموزش و سرمایه انسانی است.

( )1( ) ( ) A(t) (t)Y t k t H αα −=
 

ثر است. نیروي کار مؤ Aسرمایه و  Kتولید،  Yکه در آن 
H  کل مقدار خدمات مولد ارائه شده به وسیله کارگران است؛

هاي مختلف را در تولید نشان یعنی سهم کارگران با سطح مهارت
 دهد.می
 پیشینه پژوهش .3
 مطالعات خارجی:  .1-3

 اي بیان کردند که طبق مبانی ) در مطالعه2004( 1چن و دالمن
بنیان، بازدهی کل عوامل  نظري موجود، در چارچوب اقتصاد دانش

تولید، تحت تأثیر سطح آموزش نیروي کار و سطح نوآوري و 
 اینکه تحقیق و توسعه و فناوري ارتباطات و اطالعات است و براي

 شرط پیش 4 باشد، اقتصادي رشد محرك موتور وانعن به دانش

1. Chen and Dahlman (2004)

 اقتصاد رکن 4 یا شرط پیش 4 این. داشته باشد باید وجود
 ایجاد جهت اقتصادي، و نهادي رژیم :از اند عبارت بنیان دانش
 گسترش و موجود و جدید دانش از مؤثر استفاده براي انگیزه

 و سترشگ و خلق باعث که ماهر و دیده آموزش کارآفرینی، جمعیت
 جهت پویا اطالعاتی هاي شود، زیرساخت می دانش از استفاده
 اطالعات و وجود پردازش و انتشار اثربخش، ارتباطات تسهیل
 مراکز ها، دانشگاه تحقیقاتی، مراکز ها، بنگاه در کارا نوآوري سیستم
 رشد حال در  سرمایه از برداري بهره جهت ها سازمان سایر و مشاوره
 خلق و کشور داخلی نیازهاي با آن دادن فقو و جهانی دانش

 ).Chen and Dahlman, 2004( جدید فنّاوري
ناخالص  یداز نظر تول یکاآمر ینکهعلت ا )،2007( 2یکارل     

به  ییاروپا يکشورها یگرسرانه و کل، از انگلستان و د یداخل
نمود.  یسبقت گرفته است را بررس یستمخصوص در طول قرن ب

 یهرشد است که در آن سرما یدجد يهانه از مدلنمو یکمدل او 
گرفتن  یشیپ يهااز علت یکیباشد. او یموتور رشد م یانسان
 یدنمایم یمعرف یرا آموزش عال ییاروپا ياز کشورها یکاآمر

)Ehrlich, 2007(. 
ساالنه کشور  يهابا استفاده از داده )2009( 3اوغلو قاتیرچی     

و  یهم انباشتگ یصتشخ يها براکرانه قبرس با استفاده از آزمون
و  یارتباط آموزش عال یگرنجر جهت بررس یتآزمون عل ینهمچن

و رشد  یآموزش عال یانوجود رابطه بلندمدت م ي،رشد اقتصاد
 یتعل يتوسط و آمدهبدست  یجنمود؛ نتا یقرا تصد ياقتصاد

را در بلندمدت  يبه رشد اقتصاد یاز رشد آموزش عال یرمستقیمغ
 .)Katircioglu, 2009( دهدیم نشان

) به بررسی تأثیر توسعه انسانی بر 2011( 4سوري و همکاران     
اند؛ نتایج اي پرداختههاي آستانهرشد اقتصادي با استفاده از مدل

آنها بیانگر رابطه دو طرفه و بسیار قوي میان رشد اقتصادي و 
 ).Suri et al., 2011(باشد توسعه انسانی می

) به بررسی رابطه بین رشد اقتصادي و توسعه 2012( 5اندالب     
کارگیري روش کشور با به 40انسانی بر طبق مشاهدات تجربی در 

هاي چند متغیره رگرسیونی پرداخته است. نتایج تحقیق وي مدل

2. Ehrlich
3. Katircioglu
4. Suri et al
5. Bundala
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بیانگر وجود رابطه بسیار قوي بین رشد اقتصادي و سرمایه انسانی 
 .) Bundala, 2012(در میان این کشورهاست 

اي در کشورهاي در حال) طی مطالعه2013( 1هانوشک     
توسعه، سرمایه انسانی را به عنوان یک موتور محرك براي رشد 
اقتصادي آنها اعالم نموده و توجه این کشورها به مدرسه و اهمیت 
داشتن مهارت باال براي رشد اقتصادي را خواستار شده و توجه به 

براي بهبود عملکرد بلندمدت اقتصادي بهبود کیفیت مدرسه را 
 ).Hanushek, 2012(خاطر نشان کرده است

 مطالعات داخلی:  .2-3
اثر آموزش بر رشد  یبه بررس )1386( نژاد یدو جمش یعلم

 یناند. در اپرداخته 1350-1382سالهاي  یط یراناقتصادي ا
 یراز تأث یحاک یجو نتا یدهمطالعه از الگوي لوکاس استفاده گرد

دوره مورد  یدر ط یراندار آموزش بر رشد اقتصادي ایمثبت و معن
 ).Elmi & Jamshinejad, 2007(است یبررس
بر رشد  یانسان یهاثر نوآوري و سرما یبه بررس )1388ربیعی (     

از  یشانپرداخته است. ا 1347-1383دوره  یط یراناقتصادي در ا
که  یدنمایم یريگهیجمدل رشد درونزاري رومر استفاده نموده و نت

آالت و  ینکار، واردات ماش یروين یزیکی،ف یهسرما ی،انسان یهسرما
داري بر ارزش افزوده یمثبت و معن أثیراي داراي تکاالهاي واسطه

 .)Rabiei, 2009( باشندیاقتصاد م
) در تحقیقی با عنوان اقتصاد 1389( حمید ناظمان و همکاران     

ار به طراحی و تنظیم یک مدل تحلیلی بنیان و توسعه پاید دانش
پردازد  کالن براي بررسی رابطه دانش پایگی با توسعه اقتصادي می

و روش  2009هاي جهانی براي سال  که با استفاده از داده
داري میان توسعه اقتصادي و  هاي مقطعی، به رابطه معنی داده

معیار در ایم مقاله از اند.  یافته درجه دانش پایگی اقتصاد دست
 منتشرشده در بانک جهانی استفاده شده است 2پایگیدانش

)Nazeman et al., 2010.( ) در 1389بهبودي و امیري (
اند، رابطه بلندمدت بین محورهاي مختلف  اي که انجام دادهمطالعه

بنیان و رشد اقتصادي ایران طی  دانش در چارچوب اقتصاد دانش
بنیان مورد  متغیرهاي دانش اند. را بررسی کرده 1386-1346دوره 

اند از آموزش که از معیار نرخ باسوادي براي آن  استفاده عبارت
که از معیار  ICTهاي اطالعاتی  استفاده شده است؛ زیرساخت

1. Hanushek
2. KEI

درصد خانوارهاي داراي خطوط تلفن ثابت استفاده شده است و 
رژیم نهادي و اقتصادي که از معیار نسبت تجارت به تولید ناخالص 

  ).Behbudi & Amiri, 2010(لی استفاده شده استداخ
اي در خصوص تأثیر در مطالعه )1390و همکاران ( حیدري     

که  ندتصادي ایران به این نتیجه رسیدقآموزش عالی بر رشد ا
رابطه تعادلی میان آموزش عالی و رشد اقتصادي در بلندمدت وجود 

مدت داراي تأثیر و بلند مدتدارد. همچنین آموزش عالی در کوتاه
مشابه موجودي سرمایه بر رشد اقتصادي خواهد بود و به این 

-یب تأثیر بلندمدت آموزش عالی بر رشد اقتصادي پذیرفته میتتر
  ).Heydari et al., 2011(شود
با استفاده از الگوي  ايدر مطالعه )1391و همکاران ( مهرگان     

لندمدت رابطه میان که در ب اندرشد درونزاي لوکاس نشان داده
فیزیکی بر روي رشد  هايانباشت سرمایه انسانی و سرمایه

است و در بلندمدت انباشت  داراقتصادي ایران مثبت و معنی
 سرمایه انسانی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادي دارد

)(Mehregan et al., 2012. 
آموزش  با توجه به مطالعات تجربی انجام گرفته در زمینه تأثیر     

ترین شود آموزش که به عنوان مهمبر رشد اقتصادي مالحظه می
باشد، بر رشد اقتصادي در اکثر کشورها شاخص سرمایه انسانی می

تأثیرگذار است؛ به عبارتی سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل 
 اصلی رشد و توسعه اقتصادي مطرح است.

 اطالعات و داده ها .4
 توسعه پایدار .1-4
  شناسی توسعه مفهوم .1-1-4

-پدیده توسعه آنکه حال است کمی ايپدیده صرفاً اقتصادي رشد
 توسعه حقیقت باشد. درمی کیفی و کمی جنبه هاي از مرکب اي

 کیفی ابعاد گیرد،دربرمی اقتصادي را رشد آنکه بر عالوه اقتصادي
 علمی اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، هايبنیان تغییرات نظیر دیگر

عوامل  در بهبود اقتصادي توسعه دارد. در خود در نیز را فرهنگی و
 تولید، هايروش بهبود کیفی جنبه از چه و کمی جنبه از چه تولید
 رشد اما در خوردمی چشم به نیز هابینش تغییر و هاارزش تغییر

 در رشد تقدم راهبرد .)(Jirvand, 1974 نیست چنین اقتصادي
 اغلب اقبال و توجه گسترده مورد طور هب 1960و  1950هاي دهه

 ملل متحد سازمان و گرفت قرار جهان توسعه حال در کشورهاي
 کشورها این براي را ملی ناخالص درآمد در رشد درصد 5 هدف
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 این که داد نشان هاسیاست این کارگیريبه مطرح ساخت. نتیجه
ساالنه  طور متوسط به 1950-1975هاي سال طول در کشورها

 رشد نرخ از متوسط باالتر نرخ این که اندداشته رشد درصد 3/4
نرخ  همین اما بوده است؛ آنها توسعه اوایل در پیشرفته کشورهاي

 بین از را اقتصادي هاينابرابري و بیکاري و فقر نتوانست باال رشد
 یافتند، دست موردنظر نرخ به حتی که کشورها بسیاي از ببرد. در

-بی اندك، بسیار زندگی امید به باال، اربسی کودکان میر و مرگ
 همچنان باقی ناعادالنه بسیار ثروت توزیع و شایع بسیار سوادي
 به توسعه اقتصاددانان توجه 1970 دهه از دلیل همین ماند. به
 بیکاري و فقر کاهش مثل توسعه کیفی شاخص هاي و عوامل

 لی،م ناخالص تولید رشد صرف بر تأکید جاي به و شد جلب ... و
و در نهایت  درآمدها برابر توزیع فقر، کاهش اشتغال، افزایش بر

 دهه در.) (Parvin,1994 کردند تأکید مردم، اولیه نیازهاي تأمین
 از عبارت را توسعه و شد اضافه رشد به نیز دگرگونی مفهوم 1960

مردم  زندگی کیفیت بهبود هدف با دگرگونی به عالوه رشد
 .)(Wolfgang, 1998 دانستند

 آورده گونهاین توسعه تعریف در یونسکو، ،1975 دهه  در     
 و عیار تما ینديافر و باشد فراگیر و باید یکپارچه که توسعه است
 دنیاي با آن روابط جامعه، زندگی یک در ابعاد تمام که وجهیچند

 از ايمجموعه را توسعه فراگیرد. روشه، را آگاهی و وجدان و خارج
 تحقق سوي جامعه به دادن سوق به منظور که هدانست هاییکنش

-می صورت فردي و جمعی زندگی شرایط از منظم ايمجموعه
 شده داده تشخیص مطلوب هاارزش بعضی با ارتباط در گیرد و

 مباحث1970 دهه اواسط از تدریجبه. (Rocher, 1997) است
 .شد توسعه ادبیات وارد پایداري به مربوط

رهنگ لغات آکسفورد به معناي رشد تدریجی واژة توسعه در ف     
ترشدن  ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگ در جهت پیشرفته

است. دانشمندان علوم اجتماعی از توسعه تعاریف متعددي ارائه 
 کرده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

بعدي است که و معتقد است که توسعه جریانی چندمایکل تودار     
تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامۀ مردم  مستلزم

و نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و 
 ریشه کن کردن فقر مطلق است.

برنشتاین می گوید تالش براي ایجاد توسعه بار ارزشی به       
همراه دارد که کمتر کسی با آن مخالف است. اشتیاق براي غلبه 

ترین دردهاي ترین و مهمذیه، فقر و بیماري که از شایعبر سوءتغ
 بشري هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می رود.

در برخی از تعاریف به ابعاد رفاهی و فقرزدایی توسعه نیز توجه شده      
توسعه «یند دور شدن از اتوسعه یعنی فر” :گویداست. گونارمیردال می

یند افر”گوید: . یا اینکه بروگفیلد می“ال فقریعنی رهایی از چنگ» نیافتگی
عام آن است که توسعه را برحسب پیشرفت به سوي اهداف رفاهی نظیر 

 .“کاهش فقر، بیکاري و کاهش نابرابري تعریف کنیم
در مواردي هم توسعه به عنوان نوعی حرکت تاریخی و گذرا از      

. در این اي دیگر تعریف شده استیک مرحلۀ تاریخی به مرحله
بین توسعه عبارت است از حرکت جامعه از یک مرحله تاریخی و 

به عبارت  ؛اي دیگر از تاریختوفیق آن در ورود همه جانبه به مرحله
دیگر توسعه به مفهوم علمی آن عبارت است از مرگ تدریجی 

که این نظام  نظام کهن و تولد و رشد تدریجی نظام تازه از زندگی
 شرایط تاریخی تازه اي براي جامعه خواهد بود.جدید خود مرحله و 

 مفهوم شناسی پایداري .2-1-4
پایداري وضعیتی است که در آن مطلوبیت و امکانات موجود در 

ها براي تداوم  یابد و به توانائی اکوسیستم طول زمان کاهش نمی
شود بدون آنکه به تحلیل  کارکرد در آینده نامحدود مربوط می

ده بیش از حد منابع منجر شود. پایداري، شرایطی منابع و یا استفا
هاي اجتماعی و طبیعی در کنار هم و به  است که در آن سیستم

پایداري، به معناي کنند؛ به عبارت دیگر،  شکل نامحسوس کار می
امري همچون فعالیت و ایجاد موازنه پویا میان عوامل  تداوم در

قتصادي مورد نیاز نوع عوامل طبیعی، اجتماعی، ا فراوان نظیر ثرؤم
باشد. برهمین اساس آنچه در توسعه پایدار مدنظر است می بشر

 گرددبه وضعیت مطلوب می مجموعه شرایطی که منجر از عبارتند
-این هدف در سه زمینه زیستی، فرهنگی و اقتصادي دنبال می و

اساس به در مفهوم پایداري مفهومی پویا است، پایداري  گردد.
که تعادل تنها در صورتی  طول زمان است. از آنجا ثبات در معنی

زننده تعادل حذف همتواند حاصل شود که تمام نیروهاي برمی
شوند یا نیروهاي مخالف به خنثی کردن آن بپردازند، در اینجا 

ها توسط هر نسل یا نگهداري منابع و ثروتپایداري داللت بر 
 ها را دارد.سطح از انسان

 سی توسعه پایدارمفهوم شنا .3-1-4
 )Sustainable Development(اصطالح توسعه پایدار یا پایا

به کار رفت.  توسعهدرباره محیط و  1970هاي دهه در اوایل سال
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تحلیل نقش سرمایه گذاري در آموزش جهت تحقق توسعه پایدار؛ با تأکید ویژه بر آموزش محیط زیست غفاری و ھمکاران:  

ن پایداري در هر توسعه پایدار فرایندي است براي به دست آورد
فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود 
دارد. توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادي و توسعه بشري در یک 
جامعه یا یک اقتصاد توسعه یافته، سعی در تحصیل توسعه مستمر، 

اي  وراي توسعه اقتصادي دارد. توسعه پایدار عنصر سازمان دهنده
شود، منابع  موجب پایداري منابع تجدیدناپذیر می است که

محدودي که براي زندگی نسل آینده بر روي کره زمین ضروري 
اي مطلوب را براي  است. توسعه پایدار فرایندي است که آینده

شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از  جوامع بشري متصور می
هاي  و ثبات نظام منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی

-حلسازد. توسعه پایدار راه حیاتی، نیازهاي انسان را برطرف می
هایی را براي الگوهاي فانی ساختاري، اجتماعی و اقتصادي توسعه 

دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودي منابع طبیعی،  ارائه می
ش هاي زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزای تخریب سامانه

رویه جمعیت، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسانهاي  بی
حال و آینده جلوگیري کند. توسعه پایدار فرایندي است در استفاده 

گیري توسعه فناوري و ها، جهت گذاري از منابع، هدایت سرمایه
تغییرات نهادي که با نیازهاي حال و آینده سازگار باشد. توسعه 

و  توسعه انسانیاي از  بر آن تأکید شد جنبه 1990پایدار که از دهه
هاي آینده است. هدف توسعه  و نسل محیط زیستدر ارتباط با 

هاي انسانی است. توسعه پایدار به عنوان  انسانی پرورش قابلیت
یک فرایند در حالی که الزمه بهبود و پیشرفت است، اساس بهبود 

 هاي اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته را وضعیت و رفع کاستی
آورد، و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و  فراهم می

هماهنگ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه 
باشد. توسعه پایدار سعی دارد به پنج نیاز  کشورهاي در حال توسعه

اساسی زیر پاسخ گوید: تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهاي 
یابی به عدالت اجتماعی، خودمختاري و  اولیه زیستی انسان، دست

  .اکولوژیکیو حفظ یگانگی  تنوع فرهنگی
مفهوم توسعه پایدار، یک نوع تالش براي ترکیب مفاهیمِ در      

حال رشد حوزه هایی از موضوعات محیطی در کنار موضوعات 
باشد. توسعه پایدار یک تغییر مهم در فهم  اقتصادي می-اجتماعی

ا ها با یکدیگر است. این مسأله ب رابطه انسان و طبیعت و انسان
دیدگاه دو قرن گذشته انسان که بر پایه جدایی موضوعات محیطی 
و اجتماعی و اقتصادي شکل گرفته بود در تضاد است. در دو قرن 

گذشته، این تصور حاکم بود که محیط به طور عمده به عنوان یک 
عامل خارجی و تنها براي استفاده و استثمار انسان در نظر گرفته 

رتباط انسان و محیط، به صورت غلبه شد. در این دیدگاه، ا می
انسان بر طبیعت بوده و بر این باور استوار بود که دانش و فن 
آوري بشر می تواند بر تمام موانع محیطی و طبیعی برتري یابد. 
این دیدگاه مرتبط با توسعه سرمایه داري و انقالب صنعتی و علم 

منابع  باشد. دیدگاه مدیریت محیطی بر پایه مدیریت مدرن می
کرد، بشر نیاز به منابع طبیعی دارد و این  طبیعی بود که تصدیق می

باید به جاي استفاده سریع و بدون برنامه، به درستی  منابع می
مدیریت شوند تا حداکثر استفاده از آنها طی سالیان طوالنی میسر 
گردد. همچنین علم اقتصاد بر موضوع ارتباط انسان و رشد

د، که در نتیجه آگاهی و استفاده از آن، موجب اقتصادي تأکید دار
گردد. این  افزایش تولیدات، به عنوان یک اولویت، مطرح می

نگرش، کلیدي بود براي ایجاد رفاه در زندگی بشر چون از طریق 
رشد اقتصادي، فقر و تهیدستی می توانست از میان برود. مفهوم 

انی، مابین توسعه پایدار، حاصل رشد و آگاهی از پیوندهاي جه
مشکالت محیطی در حال رشد، موضوعات اجتماعی، اقتصادي، 

ها درباره یک آینده سالم براي بشر است.  فقر و نابرابري و نگرانی
توسعه پایدار، مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادي را به هم پیوند 

حفاظت جهان که  دهد. توسعه پایدار، در کمیسیون استراتژي می
 1980المللی براي حفاظت طبیعت در سال توسط اتحادیه بین

عالوه، با این موضوع میالدي تشکیل شده بود، مدون گردید. به
توسط کمیته جهانی توسعه و محیط عناوین آینده مشترك ما، در 

میالدي، نیز  1991میالدي و حفظ زمین در سال  1987سال 
میالدي، کمیته جهانی توسعه و  1978مطرح گشته است. در سال 

محیط یا همان کمیسیون بروندلند تعریف جامع از توسعه پایدار 
دهند که بنا بر آن بشریت توانایی توسعه پایدار را دارد اگر  ارائه می

بتواند تضمین کند نیازهاي حال را بدون به خطر افتادن توانایی 
آورد. از زمان  هاي آینده براي تأمین نیازهایشان، فراهم می نسل

 1992ملل با عنوان توسعه و محیط که در سال  کنفرانس سازمان
، به یکی از »توسعه«میالدي در ریو برگزار شد، عنوان 

ترین کلمات در مباحثات تبدیل شده است. در  ترین و مهم حساس
توسعه پایدار چنین تعریف شد: » کنفرانس زمین«در  1992سال 

هاي آینده در  رفع نیازهاي نسل حاضر بدون مصالحه با نسل
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راستاي تأمین نیازهایشان. کمیسیون جهانی محیط زیست، توسعه 
توسعه پایدار فرایند تغییري «کند:  پایدار را این گونه تعریف می

ها، سمت گیري  گذاري است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه
توسعه تکنولوژي و تغییري نهادي است که با نیازهاي حال و آینده 

گوید:  درباره توسعه پایدار می» بروندلند«کمیسیون » سازگار باشد.
توسعه پایدار به عنوان یک فرایند، الزمه بهبود و پیشرفت «

هاي اجتماعی و فرهنگی جوامع  وضعیت و از میان بردن کاستی
است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و  پیشرفته

ه هماهنگ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع، به ویژ
توسعه  .Abbaspur, 2007)( »کشورهاي در حال توسعه باشد.

اي است که بتواند نیازهاي فعلی سازمان را بدون  پایدار توسعه
هاي نسل آینده در برآورد ساختن  دار کردن به توانایی خدشه

نیازهایشان پاسخ گوید. در این تعریف حق هر نسل در برخورداري 
ها قرار داشته  ر اختیار دیگر نسلاز همان مقدار سرمایه طبیعی که د

به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن 
 است. مجاز شمرده شده

 توسعه بین رابطه منظر از پایدار توسعه بحث ریو، کنفرانس در 
 .گرفت قرار تحلیل و ارزیابی مورد زیست حفظ محیط و اقتصادي

. بود ارزیابی این محور محیطی، زیست عوامل بر اقتصادي رشد اثرات
 پایدار توسعه به دیگر جزء و همکاران یک گیلبرت گزارش به توجه با

 با. )Gilbert, et al., 1996( اجتماعی بود توسعه آن و شد افزوده
به  یافت فزاینده بازتاب صورتبه توسعه ادبیات جزء، این افزودن
. زیست 2. اجتماعی، 1د: ش تشکیل متمایز سبد سه از توسعه کهطوري

 .) (Mitlin, 1992 . اقتصادي3 و محیطی

توسعه پایدار ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است. در      
براي نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان  1980سال 

آمد. این سازمان در  (IUCN) جهانی حفاظت از منابع طبیعی
حفظ منابع طبیعی این واژه را براي  گزارش خود با نام استراتژي

کار برد که توسعه نه تنها براي طبیعت مضر توصیف وضعیتی به
تواند چهار جنبه  آید. پایداري می بلکه به یاري آن هم می ؛نیست

داشته باشد: پایداري در منابع طبیعی، پایداري سیاسی، پایداري 
ر تنها بر جنبه در حقیقت توسعه پایدا اجتماعی و پایداري اقتصادي.

هاي اجتماعی و  اتفاقی تمرکز ندارد بلکه به جنبه محیطزیستی
کند. توسعه پایدار محل تالقی جامعه،  اقتصادي آن هم توجه می

 اقتصاد و محیط زیست است.

جانمایی مفهوم توسعه پایدار  .1شکل 
)United Nations, 1983(  

ـ  و نگاه و یداربه منظور درك بهتر توسعه پا     کـه نسـبت    ینظرات
 ياز مفهوم توسـعه   یگريد یفبه اختصار تعار یدهبدان مطرح گرد

 .کرد یمفوق اضافه خواه یفرا به تعر یدارپا
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد توسعه پایدار را پیشرفت . 1

مین أهاي سیستم تها با توجه به حفظ ظرفیتکیفیت زندگی انسان
برآوردن نیازهاي نسل کنـونی بـدون   کننده حیات کره زمین یعنی 

مین نیازهاي أصدمه زدن به منافع کره زمین و بدون اینکه جلوي ت
 کند. یتعریف مشود نسل آینده گرفته 

اي که توسعه بانک جهانی توسعه پایدار را چنین تعریف می کند: .2
 دوام یابد .

توسعه پایدار روندي است که بهبود شرایط اقتصادي، اجتمـاعی،   .3
وري به سـوي عـدالت اجتمـاعی باشـد و در جهـت      افرهنگی و فن

 آلودگی اکوسیستم وتخریب منابع طبیعی نباشد.
توسعه پایدار تالش انسان براي برقراري آشتی بین پیشـرفت و   .4

 توسعه به موازات حفاظت ومحیط زیست و منابع موجود است.
زمه بهبود یند، الاتر توسعه پایدار به عنوان یک فر در تعریف عام .5

یندي که اساس بهبود وضعیت و از بین برنـده  او پیشرفت است، فر
فرهنگی جوامـع اسـت. همچنـین از توسـعه     -هاي اجتماعیکاستی

پایــدار بــه منزلــه نیــروي محرکــه پیشــرفت متعــادل، متناســب و  
ـ   نگیهماهنگ اقتصادي، اجتماعی و فره ویـژه  ه تمامی کشـورها ب
 است. کشورهاي در حال رشد نیز یاد شده

هاي حیات بـر  نوعی فعالیت انسانی که آشکارا بقاي تمامی گونه .6
 بخشد. روي کره زمین را در طول تاریخ , تقویت و تداوم می

 .عرصه پیوند اندیشه و حفاظت زیست محیطی و توسعه .7
حفاظـت از ظرفیـت   بهکـرد کیفیـت زنـدگی انسـانی از طریـق       .8

 .هانگهداشت اکوسیستم
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هاي زیـر را  ه از تعاریف به عمل آمده، نکات و ویژگیبا استفاد    
 توان براي توسعه پایدار برشمرد: می

 .شود توسعه پایدار یک فرایند محسوب می .1
توسعه پایدار مبنا و الزمه پیشرفت است (نیروي محرکه توسـعه   .2

 .شود) محسوب می
اي متــوازن اســت (متعــادل کننــده و هماهنــگ کننــده  توســعه .3

 .ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه است)ها جنبه
کننده نیازهاي حال وآینده بشر  اي همه جانبه است (تأمین توسعه .4

 .است)
 اي بدون تخریب و مخاطره است. توسعه .5

، خاطر نشان کرده است )Pearce, 2007( یرسکه پ همانگونه   
 یـدي مشـتمل بـر دو مفهـوم کل    یداراز توسعه پا یفتعر ینترکامل

جهان که  يفقرا یاساس یازهاين یژهبه و یازاست: نخست مفهوم ن
شده  یلتحم هايیتمحدود یدةداده شود و دوم ا یتبه آن اولو یدبا

 یسـت ز ییبر توانا اعیاجتم یو سازمانده يفناور یتوضع ياز سو
در  .)WCED, 1987( ینـده حـال و آ  یازهـاي ن ینتـأم  يبوم بـرا 

 یازهـاي ر ضـرورتاً سـازگار بـا ن   حاض يفقرا یازهاين ینکه تأمیحال
، يانـرژ  یناست که در خصوص تـأم  یهیبد یستن یندهآ يهانسل

و حفاظت جوامع خـود از   یاسیس يهايپاك، آزاد يهوا یز،آب تم
 یستندبرخوردار ن یکسانیجهان از سطح  ورهايو جنگ، کش یتجنا

)Pearce, 2007(. یطسه قلمـرو محـ   یدارتوسعه پا یب،ترت ینبد 
مل آب و پسماندها(، جامعه )شامل اشتغال، حقوق بشـر،  )شا یستز

( و اقتصاد )شامل کاهش فقـر،  یانسان یتصلح و امن یتی،برابر جنس
 ســازد ی( را بــه هــم مــرتبط مــییو پاســخگو یصــنف یتمســئول

)Dehshiri, 2016(. 
 پیشینه تاریخی توسعه پایدار .4-1-4
ا، در اروپ 1960و 1950هاي  پس از توسعه صنعتی در دهه 

هاي زیست محیطی زیادي بوجود آمد. عوارض ناشی از ناهنجاري
مندان به محیط زیست را در وهله اول به واکنش  این توسعه عالقه

المللی در زمینه محیط  در همین راستا نخستین اجالس بین کشاند.
اي در  در استکهلم تشکیل داده شد و بیانیه 1951زیست در سال 

ر گردید. از آن زمان به بعد تفکر در حمایت از محیط زیست منتش
هاي بیوسفر یونسکو (پاریس زمینه حفظ محیط زیست در کنفرانس

) و محیط  1968هاي اکولوژیکی توسعه (واشنگتن جنبه ،)1968

) شکل گرفت. قابل ذکر است پیدایش  1972انسانی ( استکهلم 
توان نتیجه رشد منطقی و را می 1970مفهوم پایداري در دهه 

اي نسبت به مسائل جهانی محیط زیست و توسعه گاهی تازهآ
هاي ثیر عواملی همچون نهضتأدانست که به نوبه خود تحت ت

هاي هایی نظیر محدودیتانتشارکتاب ،زیست محیطی آن زمان
) از راشل کارسون 1962بهار خاموش( ،) از دانالمیدوز1972رشد (

به دنبال اجالس  ) از باري کامونر دانست.1971و دایره بسته (
کنفرانس شوراي جهانی کلیساها خواستار  1974ر سال ، داستکهلم

همین سال اعالمیه کوکویوك  تحقق جامعه پایدار شد و در
)Cocoyoc ( توسعه بوم شناسانه)Ecodevelopment ( را

 Sustainable( و سرانجام عنوان توسعه پایدار مطرح کرد

Development( لین بار این مفهوم گرچه او خود گرفت.ه ب
با تمرکز بر وضعیت  1970توسط باربارا واردف در اواسط دهه 

ها، براي محیط زیست بیان گردید اما رفته رفته نقش دیگر زمینه
 رسیدن به پایداري مورد شناسایی قرار گرفتند. 

براي نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش  1980در سال      
آمد. این سازمان ) IUCN( منابع طبیعی سازمان جهانی حفاظت از

در گزارش خود با نام استراتژي حفظ منابع طبیعی این واژه را براي 
توصیف وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها براي طبیعت مضر 

 آید. نیست، بلکه به یاري آن هم می
مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمسیونی را  1983در سال      

) WCED(ون جهانی محیط زیست و توسعه با عنوان کمیسی
کشور به ریاست براتنلند نخست وزیر تشکیل داد تا  22متشکل از 

المللی را روشن ن مدت جامعه بی خط مشی زیست محیطی دراز
ترین مسائلی که مورد شناسایی کمسیون برانتلند قرار سازد و مهم

د از: گرفت و به عنوان شرایط توسعه پایدار مطرح گردید عبارتن
هاي چالش ، وانرژي و صنعت ،امنیت غذایی ،جمعیت و توسعه

شهري. این گزارش مبناي مذاکرات کشورها براي تهیه دستورکار 
 1992سال  در (اجالس زمین) جهت برگزاري کنفرانس ریو 21

کشور و  172این کنفرانس با حضور سران و نمایندگان  گردید.
تی در شهر ریودوژانیرو برزیل هاي غیر دولتعدادي زیادي از سازمان

هاي طرفداران محیط تشکیل گردید و هرچند که نتایج آن خواسته
لکن صدور بیانیه ریو حداقل توانست طرح  ،زیست را برآورده نکرد
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هاي پایانی قرن بیستم ) را براي سال21توسعه پایدار (دستور کار 
 .مشخص سازد

کنفرانس سازمان ملل در  1987عبارت توسعه پایدار در سال       
متحد در رابطه با محیط زیست، توسط نخست وزیر وقت نروژ که 
رئیس کمیسیون محیط زیست در سازمان ملل بود، استفاده شد. 

سال بعد از آن مورد  25پایدار ارائه داد که تا   وي تعریفی از توسعه
 استفاده قرار گرفت.

 زیست محیط ۀزمین در ملل سازمان کنفرانس 1992 سال در      
 پاسخی عنوان به را پایدار توسعه ریو، در  (UNCED) توسعه و

 کنفرانس، کرد. این اعالم توسعه و محیط زیست هايبحران به
 و داد قرار المللیبین کار صدر دستور در را زیست محیط بحران
 پایدار توسعه پارادایم جدید در را توسعه با زیست محیط ارتباط
 21کار جهان دستور هايحکومت اغلب 1992سال در .کرد مطرح

 کردند اتخاذ ریودوژانیرو در زمین سران اجالس در را
(UNCED,1992). توسعه و زیست محیط دربارة ریو اعالمیه 

 بر که بود 21 کار دستور موسوم به بین المللی نوعی توافق بیانگر
 سعادت شامل اهداف تمرکز می کرد، این پایدار توسعه اهداف

 مزارع، پایدار تولید ارتقا اتمسفر جهان، از حفاظت با همگام اداقتص
 حفظ ها،اقیانوس حفاظت از زدایی، جنگل و بیابانزایی با مبارزه
 اعالمیه آمده این در .است آبی منابع از حفاظت و زیستی تنوع
 هماهنگی در مولد و سالم زندگی مستحق انسانی راداف”: که است

 از نشدنی جدا بخشی باید طبیعت از حفاظت و هستند با طبیعت
 “د گیر قرار نظر مد آن از مجزا تواندنمی و توسعه باشد فرایند

(United Nations,1992: Agenda 21). 

 ارهاي توسعه پایدویژگی. 5-1-4
تعبیري، الزمه توسعه  نخستین ویژگی و به :یافتگی الف) توسعه

توسعه،  ن سخن رود.پایدار، تحقق خود توسعه است تا از پایداري آ
جریان چندبعدي است که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار 

تسریع رشد اقتصادي،  نهادهاي ملّی،   طرز تلقّی مردم، اجتماعی، 
توسعه در اصل  کن کردن فقر مطلق است. کاهش نابرابري و ریشه

باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهاي 
هاي اجتماعی داخل نظام،  هاي افراد و گروه و خواسته متنوع اساسی

از حالت نامطلوب، به یک زندگی بهتر (از نظر مادي و معنوي)، 
شود که منابع انسانی،  این هدف زمانی محقق می سوق یابد.

صورت کارآمد و در جهت رسیدن   فیزیکی و طبیعی در دسترس به

د از منابع طبیعی، استفاده کارآم به این هدف تخصیص داده شوند.
گونه افراط و تفریطی در استفاده از آنان  معناي این است که هیچ به

گونه  وران، براساس عدل باشد و هیچ رفتارهاي بهره صورت نگیرد.
 انحصار و تکاثري در استفاده از آنان صورت نگیرد.

ساختن محیط زیست  گام دوم، فراهم :ب) سالمت محیط زیست
که  تخریب آن است زیرا حتی در صورتیسالم و جلوگیري از 

بتوانیم رشد اقتصادي را نیز محقق سازیم، بدون داشتن چنین 
یکی  بنابراین .محیطی، اسباب آسایش انسان فراهم نخواهد شد

هاي توسعه پایدار، توجه اکید به مسائل  دیگر از ویژگی
این ویژگی، در  هاي آن است. و رعایت شاخص محیطزیستی

اي اهمیت دارد که کنار عدالت بین  اندازه پایدار به ادبیات توسعه
 نسلی در بسیاري از منابع، توسعه پایدار را نیز تعریف کرده است.

ها و موانعی از جانب  در مسیر پایداري، نارسایی :پذیري ج) انعطاف
هاي  یکی از ویژگی آید. کنندگان از آن پیش می محیط و نیز استفاه

گونه موانع طبیعی  معه در واکنش به اینتوسعه پایدار، ظرفیت جا
پذیري یا قابلیت نظام براي  تعبیري دیگر، انعطاف تحمیلی است و به

هاي کوتاه یا  نظمی وري در بی ترمیم یا نگهداري سطح بهره
صورت روشن، این ویژگی نیز همانند ویژگی  به بلندمدت است.

وده و پیشین در جهت استمرار تعادل موجود در عناصر طبیعت ب
منظور مقابله با عدم  به محیطزیستیپذیري، قابلیت نظام  انعطاف
 ها یا برگرداندن وضعیت به حالت تعادل است. تعادل

 اهداف توسعه پایدار .6-1-4
توسعه پایدار همواره در مباحث خود به موارد زیر تأکید داشته است: 

اس عنوان اس هم پیوستگی محیط زیست و توسعه اقتصادي به . به1
 ؛بحث توسعه پایدار

. اهمیت افراد در دستیابی به توسعه پایدار و توجه به مردم 2
هاي عنوان محور توسعه و تالش در جهت برقراري زمینه به

 ؛مشارکت
از جمله مسکن  هاو رفع نیازهاي اولیه و اساسی آن توجه به مردم .3

 ؛مناسب، بهداشت و تکنولوژي مناسب براي همه
 ؛هاي منابع طبیعیه درونی در چارچوب محدودیت. توجه به توسع4
چراکه راهی جز تخریب و آلودگی  .. کمک به فقرا و تهیدستان5

 ؛محیط زیست براي این گروه باقی نمانده است
-درون". تالش براي دستیابی به عدالت اجتماعی و برابري 6

 و سعی در برقراري عدالت اقتصادي. "نسلیبین"و  "نسلی
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 رثر در توسعه پایداؤم عوامل. 7-1-4
 ترین عوامل رسیدن به توسعه پایدار عبارتند از: مهم

 .نیاز به تغییر نهادهاي موجود و ایجاد نهادهاي جدیدـ 
ویژه زنان و جوانان در جهت  دادن به سرمایه انسانی به اولویتـ 

 .پایداري توسعه
اي از  کشیدن و باالبردن تالش توسعه نقش رهبري در به دوشـ 
 .البا

راندن توسعه از  هاي مدنی اجتماعی براي پیش نقش سازمانـ 
 .پایین به باال

 .اهمیت حقوق بشر و مفهوم و هدف گسترده آنـ 
 .آمیختن توسعه با ساختار اجتماعی و فرهنگیـ 
 ارتباط درونی میان پایداري توسعه و اعتماد به نفس.ـ 
 هاي توسعه پایدار آرمان .8-1-4

ها با تصویب دستور میالدي سران دولت 2015در سپتامبر سال 
بر تعیین مسیري به سوي توسعه پایدار توافق کردند.  2030کار 

هدف است اهداف  169آرمان و  17کار که حاوي  این دستور
توسعه  محیطزیستییاتیِ کمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادي و لعم

ین اهداف تحقق یابند. ا 2030پایدار در نظر گرفته که باید تا سال 
براي مردم، زمین و “چارچوبی براي اقدامی مشترك با عنوان 

-اند که باید توسط همه کشورها و بهره تدوین کرده ” شکوفایی
 وران اجرایی شود.

هاي توسعه پایدار شامل مجموعه منسجمی است که  آرمان      
تعیین کرده و با استفاده از  2030وظایف کشورها را تا سال 

پیشین یعنی اهداف توسعه هزاره به ارائه راهبردهایی تجربیات 
فقر، آب سالم، محیط   زمین در زمینه  براي حل مشکالت کره

پردازد. در توضیح بیشتر اهداف  زیست، عدالت، انرژي و آموزش می
اي خالصه  توان گفت که این مجموعه شامل بستهتوسعه هزاره می

ت مذکور بود که مرکز شده از اهداف و راهبردها براي حل مشکال
زمین بوده و در تحقق اهداف خود   توجه آن فقیرترین افراد کره

 موفق عمل کرده است. نسبتاً
میالدي با مطرح  2015گردهمایی نیویورك در سپتامبر سال     

آرمان توسعه پایدار در جهت پایان دادن به فقر، مقابله با  17کردن 
-برداشته و اقداماتی را معرفی می ها و تغییرات اقلیمی گامنابرابري

اهم آوردن رفاه و امنیت براي نماید که به پایدار کردن جهان، فر

هاي توسعه پایدار تالشی چند  آرمان انجامد. هاي آتی مینسل
آوري جانبه در جهت سوق دادن کره زمین به سمت پایداري و تاب

 است.
وردن برنامه کامل هاي توسعه پایدار سعی در به وجود آ آرمان     

آل را به تصویر  ایده  ها آینده ساله دارد. این آرمان 15و دقیق 
کشیده و با نگاهی به آینده سعی در مطرح کردن راهبردهایی براي 

کلی طورمیالدي دارد. به 2030ها تا سال آلتحقق یافتن این ایده
طور که اشاره شد، حل خالقانه مشکالت و مباحثات عمیق همان

المللی اندرکاران در سطوح ملی و بیننفعان و دستان ذيمی
ها  میالدي محقق شود. دولت 2030ضرورتی است که باید تا سال 

و کشورها باید از سرمایه گذاران و منابع خصوصی یا ملی در جهت 
 گذاري در زمینه توسعه پایدار حمایت کنند.سرمایه

عبارتند از: سالمت، اصلی براي دستیابی به اهداف  هايحوزه    
غذایی و کشاورزي پایدار، تحصیل، محافظت اجتماعی، امنیت 

هاي انرژي با کربن ها (دسترسی به انرژي و زیرساختزیرساخت
پایین، آب و بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات راه دور) و خدمات 

 مرتبط با زیست بوم و تنوع زیستی.
. آموزش و توسعه پایدار 2-4
 و توسعه .آموزش1-2-4

رابطه بین آموزش و توسعه اقتصادي یکی از موضوعات مهم در 
گذاري در نیروي انسانی را سرمایه 1ادبیات اقتصادي است. مارشال

ها ، انسان2داند. به عقیده آدام اسمیتگذاري میبهترین نوع سرمایه
تواند از توان شوند و جامعه میبا آموزش به سرمایه مبدل می

 ,Marzban( مند گرددبه صورت بهتري بهره تولیدي آنها
2009(. 

گرچه از قرن هجدهم به بعد از آموزش به عنوان یکی از      
اما توجه  ،عوامل مهم اثرگذار بر عملکرد اقتصاد یاد شده است

به بعد صورت گرفت. از این دوره  1960فزاینده به آموزش از دهه 
و غیررسمی و تربیت هاي رسمی گذاري در آموزشبه بعد، سرمایه

هاي نیروي کار افزایش یافته و نیروي انسانی موجب شد تا مهارت
آگاهی و تحرك الزم براي توسعه اقتصادي فراهم شود. از این رو، 

هاي اقتصادي به ریزيها و برنامهآموزش جاي خود را در تحلیل

1. Marshal
2. Adam Smith
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از اقتصاددانانی هستند که  1طور وسیعی باز نمود. شولتز و دنیسون
ر مدلهاي رشد براي اولین بار آموزش را به عنوان یکی از عوامل د

تولید در کنار سایر عوامل قرار داده و آن را به عنوان یکی از 
عوامل مهم رشد اقتصادي محسوب کردند. شولتز از آموزش به 

نماید که کلید کند و بیان میگذاري یاد میعنوان نوعی از سرمایه
است، نه منابع مادي. به اعتقاد شولتز،  توسعه اقتصادي خود انسان

گذاري در نیروي انسانی بهبود کیفیت نیروي کار، ناشی از سرمایه
تواند هم در توان گفت، آموزش مییا آموزش است. در واقع می
وري آنها و هم در سطح کالن، بر سطح خرد، بر افراد و بهره

 عملکرد اقتصاد تأثیر گذارد.
 3شولتز)، Becker, 1964( 2مانند بکر ديافرا 1960در دهه     

)Schultz, 1961 ،(4ینسرم )Mincer, 1962 ،( در مطالعات
کار، بر رشد  یرويدستمزد ن یقخود نشان دادند که آموزش از طر

 ,Romer( رومر ي. در ادامه مطالعات نظرگذاردیاثر م ياقتصاد

متفاوت از  یکرديبا رو)، Lucas, 1988( 5و لوکاس) 1986
 یرمتغیک به عنوان  ی راانسان یه، سرما6سوان-رشد سولو يوالگ

 پژوهشگران، بر نقش آموزش ینرشد کردند. ا يدرونزا وارد الگوها
 یدجد هاييبا فناور يسازگار یزافراد و ن ينوآور یتقابل يدر ارتقا

کردند. بر  یدتأک یکبه توسعه تکنولوژ یدنبه منظور سرعت بخش
از جمله یادي ز یده، مطالعات تجربذکر ش يمطالعات نظر يمبنا
و برو و ) Benhabib & Spiegel, 1994( 7یگلو اشپ حبیببن
 ینا ییددر تأ)، Barro & Martin, 1995( 8ینمارت اليسا

(و  یانسان یهالگوها صورت گرفته و نشان داده شده است که سرما
اثر مثبت بر  ي) دارایانسان یهسرما يبرا یاريآموزش به عنوان مع

بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه در  است. يد اقتصادرش
دهد که همه این کشورها از آموزش توانمند و جوامع نشان می

 کارآمد برخوردار هستند.
تبلور آموزش در تربیت نیروهاي انسانی متعهد، دانشمند،      

با رشد و وري امتخصص و ماهر است. در دنیاي امروز که علم و فن
یند ااساسی در فرعنوان عامل مهم و ع در جهان بهپیشرفت سری

1. Schultz & Denison
2. Gary .S, Becker
3. Theodore .W, Schultz
4. Jacob, Mincer
5. Lucas
6. Solow & Swan
7. Benhabib & Spiegel
8. Barro & Martin

ي به رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشر
هاي آموزش نقش مهم و قابل مآیند، نهادها و نظاحساب می

کنند. توجه روزافزون به نوع و گسترش آموزش، توجهی را ایفا می
ییر در ضرورتی انکارناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع تغ

-جوامع می ...هاي اقتصادي، اجتماعی وهاي مختلف فعالیتعرصه
نهایت تنگناها و مشکالت در باشد و عدم توجه کافی به آن 

اي را فراروي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه عدیده
 ایجاد خواهد نمود.

 گذاري. آموزش به مثابه سرمایه2-2-4
 است آموزش معتقد سیک،کال معروف اقتصاددان، اسمیت آدام
 افراد آموزش، آنهاست. با گذاري برنوعی سرمایه واقع در افراد

 نه که گرددسبب می آنان هايقابلیت رشد و شد خواهند تواناتر
-سرمایه از نیز جامعه بلکه ،گردند نایل بیشتري درآمد به خود تنها

 به زشآمو با ها انسا اسمیت عقیده گردد. به آنها منتفع در گذاري
 به آنها تولید از توان تواندمی جامعه و شوندمی مبدل سرمایه
 .)Emadzadeh, 1995( گردد مندبهره بهتري صورت

 به و است معاصر اقتصاددانان ترینمعروف از که، شولتز تئودر     
 ضرورت و اهمیت بر نیز، معروف است انسانی سرمایه نظریه پدر

 فراوان تأکید اقتصادي هايلتحلی در انسانی سرمایه به توجه
 ترینمهم هاانسان اکتسابی ايهشولتز، توانایی عقیده بنابر. دارد
 حساب به اخیر هايسال اقتصادي توسعه و وريبهره رشد منبع

 انسان در گذاريسرمایه ترینمهم عنوانبه آموزش و آید یم
)Emadzadeh, 1995 (توسعه و رشد در نقش مؤثرترین داراي 

 نوعی افراد، آموزش که است دریافته امروز باشد. جهانمی معجوا
 تالش راه در این که کشوري هر و است ملی گذاريسرمایه
 و اجتماعی اقتصادي، توسعه و رشد از شک بدون نماید، بیشتري
 که انسانی شد. سرمایه خواهد برخوردار آینده بیشتري در فرهنگی

 رشد ترین منابع و عواملمهم از شود،می حاصل آموزش نتیجه در
 اظهار زمینه این در هاربیسون آید. می شمار به اقتصادي توسعه و

 تشکیل را هاملت ثروت اصلی هايپایه سرمایه انسانی،که دارد می
 که حالی در تبعی تولیدند عوامل طبیعی، منابع و سرمایه دهد.می

 از سازند، یم متراکم را هاسرمایه که هستند فعالی عوامل هاانسان
 اقتصادي اجتماعی، هايسازمان کنند،می برداريطبیعی بهره منابع

 بهبرند. می جلو به ملی را توسعه و سازندمی متراکم را سیاسی و
 دهد توسعه را مردمش دانش و هامهارت نتواند که کشوري وضوح



تحلیل نقش سرمایه گذاري در آموزش جهت تحقق توسعه پایدار؛ با تأکید ویژه بر آموزش محیط زیست غفاری و ھمکاران:  

 قادر نماید، برداريبهره مؤثري نحو به ملی اقتصاد آن در از و
 ,Emadzadeh( توسعه دهد را دیگري چیز هیچ بود نخواهد

 آالت، ماشین از که سازدمی قادر را کار نیروي آموزش،. )1995
 .نماید استفاده بهتر پیشرفته، تکنولوژي و تجهیزات

-سرمایه یک انسانی نیروي تربیت و آموزش در گذاريسرمایه     
 تا ذاريگسرمایه آغاز از زیرا شودمی مدت محسوب بلند گذاري
-سرمایه ولی نیاز است مورد زیادي زمان از آن، برداريبهره موقع

-فوق توسعه، حال در جوامع براي ویژهبه آموزش امر در گذاري
 نظیر حساس و گوناگون هايجنبه با رابطه العاده سودآور است. در

 را مهمی نقش جمعیت رشد درآمد و توزیع تولید، ظرفیت فرهنگ،
اثر  کند. در بازي جوامع اقتصادي توسعه و رشد نجریا در تواندمی

 خاصی و تخصص مهارت داراي جامعه افراد وپرورش، آموزش
 نیز و افراد تولید ظرفیت بهبود ارتقاء و باعث امر این که شوندمی

 .شودمی آنها کار نیروي توانایی افزایش سبب
 یلبه دل افراد درآمد شودمی باعث وپرورش آموزش عالوه به     

 باالتري سطح در اند، کسب کرده که هاییتخصص و هامهارت
 .شوند برخوردار بهتري زندگی سطح از نتیجه در و گیرد قرار

 و ابزار عنوان به تواندمی آموزش که است درك بنابراین قابل
 کار به درآمدها مجدد توزیع هايجهت سیاست مناسب ايوسیله

 که کننده باشد کمک ايلهئمس با رابطه در تواندمی رود. یعنی
 ناعادالنه (توزیع جوامع مشکالت از یکی عنوان به معموالً

است.  مطرح آنها و توسعه رشد در مسیر توسعه، درآمدها) در حال
 افزایش سبب در افراد، فکري نظم ایجاد اثر در آموزش همچنین

 گردد می ...و نوآوري و ابداع توانایی افزایش بهتر، انتخاب توانایی
 و ایجاد و زندگی به نگرش تغییر سبب روحی، لحاظ و باالخره از

 .شود می ... زندگی و از بردن لذت احساس افزایش یا

 نقش آموزش در توسعه پایدار  .3-2-4
یندي تحولی و گذار به امفهوم توسعه در شکل مدرن آن، فر

هاي نو و  اي جدید و وضعیت مطلوب در جهت خلق ظرفیت مرحله
 …هاي آموزشی و اقتصادي و  هاي انسانی و توانایی بلیتارتقاي قا
یابد زیرا توسعه  یند توسعه بدون تحول جامعه تحقق نمیااست. فر

تنها در بستر انسانی رشد خواهد کرد. بنابراین الزمه توسعه پایدار و 
گذاري در بخش نیروي انسانی به عنوان رکن تداوم تحول، سرمایه

توسعه یافته و در حال توسعه با  اصلی جامعه است. کشورهاي

اهمیت درك دقیق این موضوع، تمرکز خود را به جاي گسترش 
منابع مادي و کالبدي، به گسترش دانش و اهمیت آموزش در 

گذاري در بخش  جوامع انسانی معطوف کردند. هرچند که سرمایه
به صرفه نبوده و بازگشت  مقروننیروي انسانی از منظر اقتصادي 

ر فرایندي طوالنی اتفاق می افتد اما داراي یک بازدهی سرمایه د
شود. بنابراین  پایدار و عمیق در جامعه است که منجر به توسعه می

هاي اصلی توسعه مورد  آموزش را باید به عنوان یکی از شاخصه
 توجه قرار داد.

پایدار ایجاد عدالت و مساوات فراي دین، نژاد و    از اهداف توسعه    
مندي از آموزش  ست و همین مهم میزان اهمیت بهرهجنسیت ا

مندي  همگانی را در توسعه پایدار مشخص می کند. آموزش و بهره
خاکی   از تحصیالت یک حق همگانی براي تمام ساکنین این کره

ترین ابزار در دست ما براي رسیدن به یک  است و در واقع قوي
توسعه جهان نوین  باشد. آموزش زیربناي ي پایدار جهانی می جامعه

ما است و بدون دستیابی به آموزش و ایجاد آگاهی همگانی در 
پایدار از شعاري سطحی و عوامانه فراتر نخواهد   ها توسعهانسان
یند تحول همه جانبه و حرکت از یک مرحله اتوسعه فر رفت.

هاي جدید و اي جدید به منظور خلق ظرفیتتاریخی به مرحله
هاي انسانی، آموزشی، اقتصادي و ... است. و تواناییها ارتقاء قابلیت

یندي مستلزم تحول جوامع است. مطالعات و اتحقق چنین فر
المللی، مبین این امر است که توسعه پایدار و همه تجربیات بین

گذرد و پیش شرط رخداد و تداوم  جانبه، از بستر نیروي انسانی می
وي انسانی است که به گذاري در نیرهر توسعه و تحولی، سرمایه

به بیان  باشد.اي میمنزله رکن و هسته اصلی و محوري هر جامعه
امروزي، دانش، رکن اصلی توسعه و نظام آموزشی نیز گذرگاه 

بر این اساس، برخالف پیشگامان . آیدشمار میه رسیدن به دانش ب
نظریه توسعه که همواره بر اهمیت ایجاد و گسترش منابع مادي و 

کید داشتند، امروزه، به لحاظ اهمیت آموزش در زندگی أت کالبدي
گذاري هاي آموزشی به عنوان یک سرمایهافراد و جوامع، از هزینه

-ورکید بر بهرهأشود. نظریه سرمایه انسانی، ضمن تبنیادي یاد می
کند که این گذاري در منابع انسانی، استدالل میبودن سرمایه

ش ظرفیت و توان تولید و بهره وري ها، سبب افزایسرمایه گذاري
گذاري شود. از نقطه نظر اقتصادي، گرچه بازگشت سرمایهافراد می

در نیروي انسانی، اغلب مستلزم فرایندي طوالنی و بلند مدت 
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است، لیکن بازدهی آن بسیار عمیق و گسترده بوده و در تمام 
 کنش هاي فردي و جمعی افراد آموزش دیده انعکاس می یابد.

هاي توسعه پایدار، درونی کردن مفهوم توسعه یکی از شاخصه     
ریزي در گذاري و برنامهاز این رو سرمایه ،هاي جامعه استدر نسل

مند، پژوهشگر و به گرا، با مهارت، نظامهایی علمآموزش انسان
ذهنی و تحرك اندیشه، قادر خواهد بود بیان دیگر داراي انعطاف

تمامی ابعاد جامعه گسترش داده و افراد جامعه فرایند توسعه را در 
ترین عوامل توسعه به بهترین شکل آموزش داده را به عنوان اصلی

و به ارتقاي کمی و کیفی جامعه کمک کند. از منظر دیگر، آموزش 
شود که افراد در برابر تغییرات نه تنها مقاومت نکنند، باعث می

این  .، استقبال نیز بنمایندبلکه به دلیل داشتن انعطاف پذیري الزم
 هاي مهم در رابطه با توسعه پایدار است.پدیده خود از شاخصه

اي است که در اهمیت آموزش در مقوله توسعه پایدار به گونه
شود. به عنوان نمونه المللی نیز به آن توجه بارزي میمجامع بین

در این  که مفهوم توسعه پایدار براي اولین بارسازمان ملل از زمانی
سازمان مطرح گردید، به نقش آموزش در توسعه پایدار پرداخته و 

هاي متعددي را نیز ها و همایشدر این حوزه مطالعات، کنفرانس
برگزار نموده است. سازمان ملل نقش آموزش در توسعه پایدار را در 

 :(UNESCO, 2002) چهار محور تبیین کرده است
هاي پایه و اولیه ترسی به آموزشارتقاء و بهبود آموزش پایه: دس •

هاي پذیر نیست. آموزشآسان و امکان هاهنوز در برخی از کشور
بلکه به  ،پایه نه تنها باید بر ارتقاء سطح سواد افراد متمرکز باشند

ها و ارتقاء سطح زندگی شهروندان ها، ارزشاشاعه دانش، مهارت
 آنها گردد. اي بپردازد که منجر به حیات پایدارنیز به گونه

هاي فعلی با هدف تحقق توسعه پایدار: اصول و بازبینی آموزش •
هاي اجتماعی، هاي مبتنی بر توسعه پایدار در حوزهارزش

ها و مفاد و اقتصادي می بایست در کلیه رشته محیطزیستی
 آموزشی لحاظ گردد. 

ایجاد ذهنیت وآگاهی مشترك از پایداري: تحقق توسعه پایدار در  •
معه مستلزم آنست که افراد آن جامعه از اهداف جوامع پایدار یک جا

آگاهی داشته باشند و مهارت و دانش الزم براي تحقق این اهداف 
 را کسب نمایند.

هاي مختلف تربیت نیروهاي کاري: کلیه نیروهاي کاري در بخش •
اي و ملی در راستاي تحقق هاي محلی، منطقهمشارکت الزم را در حوزه

هاي تربیتی تخصصی به داشته باشند. طراحی و تدوین برنامهپایداري 

ها و صنایع دانش و مهارت الزم براي ارائه عملکرد که کلیه بخشنحوي
 پایدار در محیط کار را کسب نمایند.

رسد آموزش در صورتی که به مسائل و بر این اساس به نظر می
د محورهاي ذیل بپردازد، به توسعه پایدار کمک خواهد کر

(Todaro & Smith, 2010). 
 هاي کاريباال بردن نرخ باسوادي و مهارت •
 هاي ذهنی و فکريهاي ارتباطی، مهارتارتقاء مهارت •
 پرورش خالقیت و نوآوري در افراد جامعه •
 هاي تصمیم گیريآموزش مهارت •
 آموزش نظارت بر شرایط و محیط زندگی •
 مهارت استفاده از تجهیزات و امکانات جدید •
 ها و اهداف ملیها، برنامهاطالع رسانی از خدمات دولت، خط مشی •
 دانش و مهارت بهبود معیشت خانواده •
ها و هاي مدنی (اموزش نحوه فعالیت دولت، سازمانمهارت •

 نهادها)
هاي مدیریتی (برنامه ریزي کسب و کار، کنترل مهارت •

 و ...) موجودي، روشهاي فروش، نظام مالیاتی، ارتباط با مشتري
هر نظام آموزشی که خروجی آن داراي ویژگی هاي باال نباشد،      

مل تواند به رفتارهایی سازگار با توسعه پایدار که اساس آن تعانمی
ها و تضمین کننده رفاه و عدالت سازنده با طبیعت و سایر انسان

بین و درون نسلی است، منجر گردد. اساس توسعه پایدار کشور از 
که به عملکرد نظام آموزشی با وزش می گذرد، در صورتیکانال آم

هاي این نظام به عنوان عواملی این دید نگریسته نشود، خروجی
 ضد توسعه عمل خواهد کرد.

 محیطزیستینقش آموزش در توسعه پایدار تنها به مسائل      
هاي زندگی میان یشود. این نقش شامل توسعه مهارت محدود نم

شود که نقش مهمی در توسعه فردي دارد. نباید افراد جامعه می
اي از ذهن توسعه یافته آغاز فراموش کنیم که توسعه در هر جامعه

ها بر مقوله آموزش که محوریت منابع و فعالیت شود و مادامیمی
-هاي هنگفت در حوزهتوان با صرف هزینهافراد واقع نگردد، نمی

 یدار را داشت.هاي دیگر انتظار نیل به اهداف توسعه پا

 آموزش براي توسعه پایدار .4-2-4
آموزش براي توسعه پایدار، رویکردي از آموزش است که در 
جستجوي توانمندسازي مردم براي پذیرش مسئولیت براي ایجاد 
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تحلیل نقش سرمایه گذاري در آموزش جهت تحقق توسعه پایدار؛ با تأکید ویژه بر آموزش محیط زیست غفاری و ھمکاران:  

باشد. این برنامه که پیرو تصویب قطعنامه  یک آینده پایدار می
مبنی بر  2002مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  254/57

دهه آموزش براي توسعه “به عنوان  2005-2014تعیین دهه 
در یونسکو طراحی شد، شامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، ” پایدار

است که در همه آنها، آموزش به عنوان  محیطزیستیاقتصادي و 
رکن و ابزار اصلی به منظور تحقق اهداف برنامه در نظر گرفته 

گیرد که  سه مقوله را در بر می شده است. این برنامه حدود سی و
برخی از آنها عبارت است از: حاکمیت مناسب، تساوي جنسیتی، 
صلح، حقوق بشر، دسترسی به آموزش، مبارزه با مواد مخدر، حفظ 
میراث فرهنگی و دانش سنتی ، شهرنشینی، فقر و امنیت غذایی، 
تغییرات آب و هوا، بالیاي طبیعی و موارد دیگر. هدف آموزش 

ي توسعه پایدار، توانمندسازي مردم و جامعه در فهم و درك برا
اي پایدار  پذیري و داشتن مسئولیت براي ایجاد آینده مسئولیت

به  .1است. الزمه آموزش براي توسعه پایدار این است که 
ز آینده، اي آموزش دهیم که بتوانند ا گونه آموزان و جوانان به دانش

تري فراهم شود تا مردم در بس .2 ؛تصویر بهتري ترسیم کنند
هاي متفاوت بتوانند قدرت تفکر  سطوح مختلف و با توانمندي

آموزش، ایجاد تفکر الزمه این نوع  .3 ؛نقادانه داشته باشند
ربط  ها و نهادهاي ذي ین معنی که بین سازماندسیستمی است، ب

زیرا توسعه پایدار مفهومی چندبخشی است و  ،افزایی ایجاد شود هم
ن دلیل نیازمند فهم و درك بین بخشی و بین سازمانی است. به ای

 سازمانی، مشارکت در ایجاد همکاري درونعالوه بر این موارد، 
پذیري، داشتن تفکر  سازي و مسئولیت سازي، آگاه گیري و تصمیم تصمیم

انداز جهانی و نیز توجه به یادگیري  نقادانه بومی و محلی همراه با چشم
 یگر الزامات آموزش براي توسعه پایدار است.العمر از د مادام

 اي و توسعه پایدارآموزش توسعه .5-2-4
 بزرگترین با مقابله براي جامعه کار و ساز تریناثربخش آموزش،

-انسان به پایدار است. توسعه توسعه پایدار یعنی قرن این چالش
 آگاه، اي،و فرارشته میان بینش داراي سیستمی، تفکر داراي هاي

 شرایط واجد انسانی منابع دارد. تولید نیاز جو مشارکت و القخ
 پایدار توسعه راستاي در ايتوسعه آموزش نیازمند گسترش فوق،
 باشدمی پایدار توسعه هايبزرگترین چالش از خود امر این که بوده
 .است آن نیازمند خود حیات تداوم براي که

 و تغییر شدن هنهادین آموزش ها،مهارت و هاحرفه آموزش   
-تصمیم مهارت آموزش ادراکی، تقویت مهارت آموزش نوآوري،
 هايمؤلفه خودنظارتی از آموزش و پژوهشی روحیه آموزش گیري،
 در گذاريسرمایه رو این از شود.می محسوب ايتوسعه آموزش
 گرا،علم هايشاخصه با هاییانسان تولید اي وتوسعه آموزش
 بود قادر خواهد ... و پژوهشگر یستمی،س تغییرپذیر، گرا،مهارت
 جامعه افراد و داده گسترش جامعه ابعاد تمامی در را توسعه فرایند

 اي، توسعه شکل بهترین به توسعه عوامل ترینعنوان اصلی به را
 .کنند کمک کیفی جامعه و کمی ارتقاي به و داده آموزش

 جوامع در توسعه و ترقی و پیشرفت بر مؤثر عوامل بررسی     
 و توانمند آموزش از این کشورها همه که دهدمی نشان پیشرفته
 انسانی نیروهاي در تربیت آموزش تبلور هستند. برخوردار کارآمد
و  علم که امروز دنیاي است. در ماهر و متخصص دانشمند، متعهد،

 عامل عنوان به شمول نجها و وسیع گسترش و رشد با تکنولوژي
 و اجتماعی اقتصادي، و توسعه رشد فرایند در اساسی و مهم

 هاي نظا و نهادها آیند، می حساب به بشري جوامع فرهنگی
 اند. عنایت آورده دست به را پراهمیتی و عظیم بس آموزش نقش

 انکارناپذیر ضرورتی ، آموزش و گسترش نوع به روزافزون توجه و
 هاي مختلف عرصه در تغییرات سریع آهنگ از ناشی که است

 .باشدمی جوامع اجتماعی اقتصادي، هايفعالیت
 و امروز دنیاي در تکنولوژي و علمی هايپیشرفت و ترقی  

 و علمی هايروش و در اسلوب دگرگونی و تغییرات سرعت
 توجه عدم و غفلت و است انگیز ت حیر و سریع بسیار تکنولوژي

 تطابق و هماهنگی از غفلت و مناسب و الزم هايآموزش به کافی
 هر فنی و علمی رشد سطح با نیروي انسانی کمی و کیفی طحس

 رشد و راه فرا را ايعدیده مشکالت و تنگناها در نهایت اي،جامعه
نمود  خواهد ایجاد جامعه اجتماعی و اقتصادي توسعه

)Sariolghalam, 1996.(  
 کیفیتی به بایستی هاانسان اي،توسعه آموزش جدید مفهوم در   

 گونههیچ تنها نه که شوند هاییشاخصه به و مجهز ببینند آموزش
 و دلسوزي بلکه با ،باشند نداشته ايتوسعه هايبرنامه با مشکلی

 فکر و تخصص انرژي، ها،توانمندي تمام علمی، بینشی و تعهد
 به دائماً و برده کار به اي توسعه اهداف راستاي تحقق در را خود
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 کنند تولید فی جدیديکی و فکري ايهارزش مشارکت، منظور
)Psachararopulos, 1994 (. 

 است ايتوسعه منظور شود،می صحبت پایدار توسعه از وقتی     
 نگرد. توسعهمی آن همه جانبه و کامل رفاه و بشر بقاي به که

 منابع انسانی، منابع پویا، فرایندهاي ها،زنجیره تمام با پایدار
 و است تعاملی شکل یک در جامعه افزاري سخت و نظام طبیعی
 و عدالت و طبیعت و آینده انسان و حال بین تعامل ایجاد درصدد

 ).Eivazi, 2006( هاستنسل درون و بین رفاه

 سازي ظرفیت رسدمی نظر به فوق مفهوم دو به توجه با 
 بهبود و ايرشته میان متفاوت و رویکردي با پژوهشی و آموزشی

-تصمیم ها،مهارت توسعه آگاهی، کیفی (ایجاد و کمی هايارزش
 مفهوم به بخشیدن سرعت در شایانی ...) کمک و گیري عقالیی

 .خواهدکرد جامعه آموزش در مقوله ارتقاي و پایدار توسعه
 افراد، درآمد سطح افزایش و اقتصادي رشد در آموزش نقش 

 و اقتصادي متفاوت هاياز دیدگاه دیرباز از که اي استمقوله
فایده  – هزینه تحلیل است. گرفته قرار بررسی مورد یاجتماع

 توسعه، و اقتصادي رشد مقوله در آن اثربخشی و کارایی آموزش،
 به رسدمی نظر به اما باشند.طوالنی می بس ايسابقه داراي
اخیر،  هايپسال در پایدار توسعه نوپاي مفهوم کردننهادینه منظور
 به تا هستیم سنتی موزشآ مفهوم در اساسی بازنگري نیازمند
 بیشتر چه هر تعمیق آن در نقش و ايتوسعه آموزش مفهوم
 تجربه .)Psachararopulos, 1994( بپردازیم پایدار، توسعه

 گرفتن نظر در بدون آموزش مقوله که نموده ثابت اخیر هايسال
 اطالعات ارتقاي موجب صرفاً توسعه، و نگرشی رفتاري الگوهاي
-نمی ایفا توسعه پایدار در مؤثر نقشی شاید و شده دیدگانآموزش

 .)Soltani, 2004( کند

 موزش محیط زیست و توسعه پایدار.آ .6-2-4
به  امروزه، باشد،می آموزش نیازمند آگاهی گسترش که آنجا از

آموزش  به نیاز آنها، تأثیرات و انسانی هايفعالیت افزایش موازات
محیط  برابر در که سئولیتیم ازاي در افراد جانبه همه و گسترده
 آموزش. (Joy, 2003)است  شده ترمحسوس نیز دارند زیست
 آن آگاهی، طی که است فعال فرایند یک از عبارت زیست محیط
تصمیمات  تعهد، درك، به منجر و یافته ارتقاء هامهارت و دانش

 هم به اجزاء کلیه مدیریت براي سازنده هايفعالیت و آگاهانه
 ). DENR, 2000( شودمی زمین زیست آمیخته محیط

 سازمان کنفرانس و 1972 سال به دنیا در زیست آموزش محیط   
باز  سوئد در توسعه و انسانی زیست محیط با عنوان متحد ملل
 براي جهان کشور 113 جمعی تالش کنفرانس اولین گردد. اینمی

 مسائل به نسبت مردم آگاه کردن و آموزش نقش بر تأکید
 انجام زمینه این در اقدامات مؤثر نیز آن از پس بود. ستیمحیطزی

 و زیست محیط برگزاري کنفرانس از پس نیز، 1992سال در .شد
 ضرورت بر 21کار دستور تدوین و برزیل ریودوژانیرو در توسعه
 و اصالح رفتار تغییر هدف با آموزشی نهضت یک تداوم و ایجاد
براي  عمل مقدمۀ نعنوا به زیست محیط به نسبت عمومی بینش

 تصریح به نظر و راستا این شد. در تأکید پایدار توسعۀ به دستیابی
 محیط از حفاظت در کشور اساسی قانون پنجاهم اصل مترقی

 در را آن بودن همگانی که عمومی وظیفه عنوان یک به زیست
 از یکی آموزش که این به توجه با و نیز دارد نهفته خود ضمیر

 است، کشور هر پایدار بر توسعه تأثیرگذار ايهمؤلفه مؤثرترین
 جهت در و فراگیر مستمر جانبه، همه وسیع، اقداماتی انجام

ضروري به نظر  امري جامعه محیطزیستی هاي آگاهی افزایش
 .) Bidabadi et al., 2016(رسد می
 کنفرانس با زیست از محیط حفاظت به المللیبین رویکرد     

 1972سال  در که و انسان زیست حیطم خصوص در ملل سازمان
 به که فوق کنفرانس .کرد تغییر به شروع شد برگزار استکهلم در

 محیط برنامه معروف است استکهلم کنفرانس به مرسوم طور
 دایر محیطزیستیاقدام  تسریع براي را متحد ملل سازمان زیست

 هاانسان که این است کنفرانس، این بیانیه نخست کرد. اصل
 و حاضر نسل براي زیست محیط بهبود و حفاظت خطیر یتمسئول
 سازمان زیست برنامه محیط دارند. سازمان عهده بر را آینده نسل
 (Rao,2006). شده است ایجاد منظور همین به نیز متحد ملل

 زیست محیط المللی آموزشبین کنفرانس اولین در 1977اکتبر در
 نقش به بود شده برگزار یونسکو توسط که گرجستان تفلیس در

شد.  پرداخته محیطزیستی مسائل حل در زیستمحیط آموزش
 تمامی در محیط زیست آموزش بر تفلیس کنفرانس همچنین

 ,.Shobeiri et al( داشت تأکید رسمی غیر و رسمی سطوح

 درباره مناسبی به اطالعات باید مردم ملی سطح در .)2014
 آن به گیدر رسید مسئوالن اقدامات و خود زیست محیط

 فرایند مشارکت در افزایش هايفرصت .باشند داشته دسترسی
 اختیار باید در که است اطالعاتی جمله از مربوط هايیريگتصمیم
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 و تشویق تسهیل را عمومی آگاهی باید هادولت .گیرد قرار عموم
مردم  بیشتر چه هر مشارکت از فراگیر رسانی اطالع با نموده

 و اقدامات با ارتباط در اطالعات .نندک تقویت را آن و حمایت
 زیست محیط به مضر عوامل رفع و اصالح و پیشگیري هايروش

 ;Rao,2006( گیرد قرار عموم دسترس در با شفافیت باید

Moogoui et al., 2016.(  
درباره  فرد دانش مجموع از است عبارت محیطزیستی دانش     

 اهمیت محیط به بردن پی معناي به واقع، در و محیطزیستی موضوعات
 دانش امروزه، .Leonidou et al., 2010)( است زیست

 رقابت در مهمی بلکه مسئله است ایدئولوژي یک تنها نه محیطزیستی
 دانش .است تأثیرگذار مصرف کننده رفتار بر که شودمی محسوب بازار

 روابط و مفاهیم حقایق، مورد در دانش عمومی عنوان به محیطزیستی
)؛ Nakhaei, 2013(شود می تعریف هایشو اکوسیستم طبیعی محیط

 اما مشکل است محیطزیستی هايآگاهی و دانش سنجش اگرچه
 ,.Barber et al( باشدمی محیطزیستی اعتقادات براي ايپایه دانش،

2009; Seif et al., (2016. 
 هايآگاهی میزان در چشمگیر رشد شاهد گذشته هايدهه     

 از خبر رفتار، ادبیات و است بوده جهان سرتاسر رد محیطزیستی
 عالوهبه دهد،می رفتار و دانش میان مثبت یک رابطه وجود

 دانش و آگاهی که دهندمی تحقیقات نشان از بسیاري
 رابطه مصرف کننده از رفتارهاي بسیاري با مستقیماً محیطزیستی

 .(Barber et al., 2009) دارد

هاي بحران شدیدترین از یکی ایران یمحیطزیست هايبحران     
معضالت  عمدة است. بخش شده شناخته جهان در محیطزیستی
 ضعف و الزم آگاهی فقدان در ریشه موجود، محیطزیستی
 نوعی واقع در و دارد، طبیعت و انسان ارتباط زمینه فرهنگی در

 و ملی عزم نیازمند می شود. بنابراین محسوب مشکل فرهنگی
 سطح در زیست محیط از حفاظت فرهنگ اي تقویتبر بین المللی

 ,Shobeiri and Meibodyاست ( مختلف جامعه اقشار
 گرو در زیست محیط بحران روند اصالح همین رو از .)2013
 حساسیت و دانش نگرش، در تغییر و هاي انسانآموزه اصالح
 .می باشد خود پیرامون محیط و خود به سرنوشت نسبت هاانسان

 اهمیت از زیست، محیط بر بشر تأثیر با در رابطه طمحی آموزش
 ایجاد براي ابزار بهترین همواره و باشد می برخوردار خاصی

 دانش و توجه حساسیت، راستاي افزایش در در جامعه آگاهی
 Shobeiri and(است بوده محیطزیستی هايجنبه در مورد عموم

Abdollahi, 2008.( 
 بحث و نتیجه گیري

ؤثر بر پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته نشان بررسی عوامل م
می دهد که همه این کشورها از آموزش توانمند و کارآمد برخوردار 
هستند. تبلور آموزش در تربیت نیروهاي انسانی متعهد، دانشمند، 

وري با رشد و امتخصص و ماهر است. در دنیاي امروز که علم و فن
یند اهم و اساسی در فرپیشرفت سریع در جهان به عنوان عامل م

رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشري به 
هاي آموزش نقش مهم و قابل حساب می آیند، نهادها و نظام

کنند. توجه روزافزون به نوع و گسترش آموزش، توجهی را ایفا می
ضرورتی انکارناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع تغییر در 

هاي اقتصادي، اجتماعی و ... جوامع لیتهاي مختلف فعاعرصه
نهایت تنگناها و مشکالت در باشد و عدم توجه کافی به آن می

اي را فراروي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه هعدید
 ایجاد خواهد نمود.

یند تحول همه جانبه و حرکت از یک مرحله تاریخی توسعه فر     
هاي جدید و ارتقاء رفیتاي جدید به منظور خلق ظبه مرحله

هاي انسانی، آموزشی، اقتصادي و ... است. ها و تواناییقابلیت
یندي مستلزم تحول جوامع است. مطالعات و تحقق چنین فر

المللی، مبین این امر است که توسعه پایدار و همه تجربیات بین
گذرد و پیش شرط رخداد و تداوم جانبه، از بستر نیروي انسانی می

گذاري در نیروي انسانی است که به وسعه و تحولی، سرمایههر ت
 اي می باشد.منزله رکن و هسته اصلی و محوري هر جامعه

که توسعه پایدار و همه جانبه، از ها حاکی از آن است یافته     
گذرد و پیش شرط رخداد و تداوم هر توسعه بستر نیروي انسانی می

از طریق آموزش و به  نسانیگذاري در نیروي او تحولی، سرمایه
به منزله رکن و هسته اصلی و  ویژه آموزش محیط زیست است که

 یکی آموزشپس با توجه به اینکه  ،باشداي میمحوري هر جامعه
 است، کشور هر پایدار بر توسعه تأثیرگذار يهامؤلفه مؤثرترین از

 یشافزا جهت در و فراگیر مستمر جانبه،همه وسیع، اقداماتی انجام
 .رسدضروري به نظر می امري جامعه محیطی زیست يهاآگاهی

توان در براساس نتایج این پژوهش، پیشنهادهاي زیر را می     
 هاي کاربردي توصیه نمود:قالب سیاست
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توجه ویژه به آموزش براي توسعه پایدار در دستورکارهاي ملی . 1
آموزش براي بهبود درك مفهومی و  ها المللی، توسعه سیاست و بین

 .توسعه پایدار
هاي غیردولتی، انواع  ها، نهادهاي ملل متحد، سازمان دولت. 2

موسسات و نهادهاي آموزشی، مربیان و فراگیران در مدارس، 
دانشگاهیان  و هاي کار، جوانان، جامعه علمی اجتماعات و محیط

 ار باشند.هاي دهه آموزش براي توسعه پاید متعهد به اجراي فعالیت
المللی براي ارتقاي حمایت از آموزش براي توسعه  تعهد بین. 3

در  که پایدار که در سند نهایی کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد
، “خواهیم اي که می آینده”)، با عنوان Rio+20( 2012سال 

 تقویت گردد. گنجانیده شده است،
قدرت بالقوه آموزش براي توسعه پایدار در توانمندسازي . 4

کنند از  اي که در آن زندگی می ان براي تغییر خود و جامعهفراگیر
ها، و  ها، توانمندي ها، نگرش طریق گسترش دانش، مهارت

 با اهتمام بیشتري مد نظر قرار گیرد هاي مورد نیاز ارزش
آموزش براي توسعه پایدار فرصت و مسئولیتی است که باید . 5

هاي  کند تا تالش توسعه را ملزم یافته و در حال-کشورهاي توسعه
خود را براي حذف فقر، کاهش نابرابري، حمایت از محیط زیست و 

تر و  رشد اقتصادي، همچنین ترویج اقتصادها و جوامع عادالنه
پذیرتر  پایدارتر به نفع همه کشورها به ویژه کشورهاي آسیب

 .گسترش بخشند
 و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري و هاي آموزشخانه وزارت. 6

هاي درگیر خانه و کلیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هاي آموزش عالی و جوامع  در آموزش براي توسعه پایدار، موسسه
در تولید دانش مشارکتی باید بنیان  علمی و سایر اجتماعات دانش

گیري از آن و ترویج نوآوري  ساز، انتشار و بهره و دگرگون
گذاري و تجربه  سیاست -زه دانشرشته اي در حو بخشی و بین بین

گیري و  آموزش براي توسعه پایدار فعاالنه مشارکت کنند تا تصمیم
کید بر جوانان به عنوان أسازي در توسعه پایدار را با ت ظرفیت

 .نفعان اصلی ارتقا بخشند ذي
هایی  هاي بیشتري در زمینه بازبینی اهداف و ارزش تالش. باید 7

ارزیابی میزان توجه نیز  و دهند یل میکه زیربناي آموزش را تشک
هاي درسی به اهداف آموزش براي  هاي آموزشی و برنامه سیاست

 صورت پذیرد. توسعه پایدار
سازي در آموزش براي توسعه پایدار.  تولید دانش به روش شبکه. 8

ها و دیگر مؤسسات آموزش شناسایی و حمایت از مدارس، دانشگاه
ی آموزشی که قادرند در نقش یها شبکهپژوهشی و مراکز و  عالی و

مراکز نوآوري و مراکز تخصصی براي ایجاد و به اشتراك گذاشتن 
دانش فعالیت کنند و براي پیشبرد آموزش براي توسعه پایدار منابع 

 .مالی فراهم کنند
هاي  هاي خاص جغرافیایی و محوطه بررسی پتانسیل محوطه. 9

ها مشخص  ا و اکوسیستمهکوه آن توسط رشته هطبیعی که محدود
-آزمایشگاه”توانند از نظر مکانی در نقش  شده است که می

 .براي این نوع از آموزش فعالیت کنند “هایی
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