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چکیده
در ین ژو شش تالش شد به طرح محتو برگامه دروی آموزش توو ه
 طرح ژو شش کیفی بهطور.ژاید ر در گرام آموزش عالی یر ن ژرد خته شود
 در ین ر وتا ز عضا شیأت علمی در.یوه مطال ه مورد کیفی وت
 قتصاد،  کشا رز،  م مار،عمر ن- مهندوی،رشتهشا برگامهریز دروی
 گفر) به عنو ن72  به ت د د:  در د گشراه شیر ز (جام ه آمار،علوم جتماعی
خبر ان تخصصی وتفاده ز «ر یکرد شدفمند» با «ر ش گتخاب
 گفر به عنو ن25  با،» صاحبگرر ن کلید » وتفاده ز «م یار شباع گرر
 د دهشا بهدوتآمده با وتفاده ز گرم فز ر.گموگه مصاحبه صورت رفت
 ز طریق فن تحلیل مضمون مورد تحلیل قر ر رفت یافتهشا درNvivo
شبکه
 وازماندشنده فر یر دوتهبند،قالب وه مجموع مضامین ژایه
 یک چارچوب، بر واس گتایج بهدوتآمده.مضامین وازماندشی شد
،  گهاد،فرشنری- جتماعی،ماتریسی ز ب اد توو ه ژاید ر (محیطزیستی
 مضمون وازمان4 .قتصاد ) عنصر برگامه دروی (محتو ) شکل رفت
 مضمون ژایه شناوایی شبکه مضامین وتخر ج شد؛ بدین73 دشنده
صورت که طرح محتو برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش
: ب د4 عالی (به عنو ن مضمون فر یر) مضامین وازمان دشنده شامل
 محتو-  محتو ؛ قتصاد-  محتو ؛ محیطزیستی- جتماعی فرشنری
 شر یک ز ین دوتهشا خود د ر ب اد وگا وگی در. محتو بودگد- گهاد
 مورد) میباشند که شبکه مضامین به عنو ن طرح73:مضامین ژایه (در کل
محتو برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی وازماندشی
 بدیهی وت که یافتهشا ین ژو شش مکان آموزش توو ه ژاید ر در.شدگد
.وطح آموزش عالی ر فر شم آ رده وت

Abstract
In this research, it has been tried to present a Sustainable Development Education Curriculum content design in Iran's Higher Education system.The research
method was a qualitative case study. In this regard,
with using a targeted approach and applying the theoretical saturation criterion, open interviews were conducted with 25 faculty members in the field of curriculum, agriculture, civil engineering and architecture
from Shiraz University.The data obtained analyzed
using Nvivo software and through thematic analysis ,
then clustered in three basic, organizing and global
themes and thematic network were organized. The
results of the analysis showed that,a matrix within the
dimensions of Sustainable Development of higher
education (environmental, social-cultural, institutional, economic) and curriculum Element (content) was
formed. Then sustainable development education curriculum content design in Iran's Higher Education
System (global theme) including dimensions of Social
and cultural - content, environmental- content, economic- content, institutional- content (organizing
themes) that each of which was found to have different dimensions (basic themes).
Keywords: design, Sustainable Development Education, Curriculum content, Iran's Higher Education System, Qualitative study.

، آموزش توو ه ژاید ر،برگامه دروی
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ز آن گترار میرفته وت ،به دلیل ض ف تمرکز بر ترتیبات

مقدمه
توو ه ژاید ر ر میتو ن حالتی ز ت ادل تو زن بین ب اد مختلف

گهاد

توو ه د گست ( .)Izadi, 2014توو ه ژاید ر به عنو ن یک

مفهوم ژاید ر گیازمند تغییر ت ریشه

1

فر یند درحالیکه الزمه بهبود
ض یت رفع کاوتیشا

ژیشرفت وت ،واس بهبود

شکوفاتر محیطی تمیزتر یجاد خو شد شد (Zahedi ،2006

فرشنری تمام جو مع به یوه

&  .)Najafiشو شد گرر

کشورشا در حال توو ه باشد .توو ه ژاید ر و ی د رد به ژنج گیاز
واویِ تلفیق حفاظت
حفظ

فرشنری

یراگری

کولوژیکی

طرح محتو

لیه زیستی

گسان ،دوتیابی به عد لت جتماعی ،خودمختار

گسلشا آینده بر

ژو ششی مت دد در زمینه ب اد

برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش

عالی مطرحشده وت :در ر بطه با ب د جتماعی

تنوع

فرشنریFathi Vajargah & Momeni Mahmuee :

وید

 malkyan & Narimani (2010) (2014),در ر بطه

ژاوخ

( .)Georgi Mahlabani،2009توو ه ژاید ر توو ه
وت که گیازشا

در فکر

رفتار مردم

مباگی توو ه ژاید ر رعایت ردد جتماعی بهتر ،قتصاد

فر شم میآ رد باید موتور محرکه ژیشرفت مت ادل ،متناوب

توو ه ،تأمین گیازشا

گاروایی بز رشا

میباشد ،شمانطور که آن ،گقالب جهاگی گامیده شده وت  .ر

جتماعی فرشنری جو مع ژیشرفته ر

شماشنگ قتصاد  ،جتماعی

حکمر یی بوده وت .دوتیابی به

&Bolstad (2004), Crujeiras

با ب د قتصاد :

گسل ف لی ر بد ن یجاد خدشه بر تو گایی

) Jimenez-Aleixandre (2013در ر بطه با ب د

تأمین گیازشا خود تأمین میکند .به گرر

Teichler, U. (2015). Shabani,

زیستمحیطی:

میرود که شدف توو ة ژاید ر حفظ جو مع گساگی ز طریق

(2009), Mooiman et al (2014), Nily
 et al (2010)،Ahmedabadدر ر بطه با ب د گهاد

محیطزیستی ر ز بین گبرد (.)Shirley & Martini،2007

Valentin et al (2000). Dehghani & Pakmehr
)Torkzadeh. (2011). Evans et al (2011
) (2005گرریهژرد ز کرده یا تحقیقاتی گجام د ده گد .ت امل

جتماعی (واز ار بودن) .3 ،ژاید ر زیستمحیطی (عدم

مناوب مطلوب میان مفاشیم برگامه دروی توو ه ژاید ر ،گقش

گوعی توو ه وت که ویستمشا
مؤلفهشا

صلی ژاید ر در منرومه م نایی توو ه ر میتو ن به

ین صورت برشمرد .1 :ژاید ر
ژاید ر

ژایه

ژشتیبان زگد ی

قتصاد

تخریب زیستبوم) .4 ،ژاید ر واختار
کار یی

(وودآ ر بودن).2 ،

مهمی در ژاید ر

وازماگی (د ر بودن

قتد ر

صالحیت

ژاید ر

تکنولوژیکی (مناوب بودن فنا ر )  .6ژاید ر

وازماندشی آموزش مناوب

مؤثر بودن واختار مدیریت).5 ،
ت ادل

ژرشتاب مر ز ر یکرد آموزشی ز ضر رتشا

تقسیم کرده گد ،ما ب اد دیرر گیز بر
که ز جمله میتو ن به ژاید ر

ژر رش

جتماعی

آموزش عالی

باألخص در بخش برگامه دروی ز

جایراه الیی برخورد ر وت ( .)Herlina ،2011آماوزش

ژاید ر متصور وت
گهاد

ر شبرد

در

ویاوت ذ ر شا برگامهریز شاوت که ین مهم در آموزش

وازمانشا بین لمللی مرتبط با موضوع،

توو ه ژاید ر ر به وه ب د زیستمحیطی ،قتصاد

برگامه دروی ،یکی ز مقدمات

تحقق توو ه ژاید ر میباشد ( .)Izadi, 2014در دگیا متحول

(شماشنری ژویا) ( .)Zahedi Mazandaran،2009شرچند
که بیشتر محققان

جهان د رد .توجه شایسته به گحوه خلق

عالای شماگناد واایر گرامشا

شاره کرد

جتماعای ز ژیچید یشا

مساائل خااص خاود برخاورد ر وات .یکای ز مهمترین

( .) Joas & Evans ،2005کمیسیون توو ه ژاید ر ملل

حساسترین حیطهشا

متحد 2در وال  1995چهارمین ب د توو ه ژاید ر ر ب د گهاد

برگامهشا

م رفی کرده وت .در گشست جهاگی ژ شاگسبورگ در ر بطه با

بز رشاا

توو ه ژاید ر در وال  2002گیز ظهار شد که شکست ژیشبرد

آموزشی
مهام

در یان گراام ،حیطاه

تصمیم یر

دروای وات .برگامهشا
واوای ژیشر گده

دروای ز

شایساته در آماوزش

عالای تلقای میشود چر که گقش شااشرگ صلی ر در

توو ه ژاید ر در مقایسه با چیز که ب د ز کنفر گس ریو 1992

خونرواگی به واایر عضا عناصر یفاا میگمایند .شار کاد م ز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظایاف

1. Sustainable development
2.United Nations Commission for Sustainable Development

روالتشا

آماوزش عالای عام ز تربیات گیار

گسااگی متخصاص ،رزیابای
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فرشناگ ،تولیاد د گاش ،رزیابای ،تقویات
موجود ،توو ه ژو شش ژو ششرر
م ضالت گساگی

 .2زیرویستم
فرشنری
قتصاد  ،ویاوی ،جتماعی
کولوژیکی شامل :محیط طبی ی ،تکنولوژ  ،ر ششا
طالعات (.)Zahedi Mazandaran، 2009
بهرهبرد ر
ژو ششرر ن بسیار به چالششا موجود در برگامهشا دروی
آموزش عالی ژرد خته گد که ت د د ز گها در جد ل ذیل آ رده
شده وت.

تووا ه د گش

کمک در حل مسائل

جتماع ،ژاواخرویی باه گیازشاا بااز ر کار

… شماه در ار ه بهرهمند د گشاجویان گراام ز برگامهشا
آموزشی مناواب وات .بدین خاطر تفکر مد م یا ژیوواته درباره
چروگری برگامهشا مناوابی که بتو گاد باه تحقاق شاد ف
یفاا

روالتشا کمک گماید ،بسایار ضر ر

 .)Arefiتردید

گیست که برگامهشا

وات (،2010

جدول  .1آویبشا موجود در برگامهشا دروی گرام آموزش عالی
زجمله ین چالششا
وال
گام ژو ششرر/صاحبگرر
2015
واده گرار در زمره مر خطیر
وو ر
دروی ،عدم
برگامهریز
2004
بولستاد
آشنایی عضا شیأت علمی
2014
موییمن شمکار ن؛ مدبر
حتی رشتهشا علوم گساگی
شمکار ن؛ د ریب؛ فتحی
برگامهریز
با فر یندشا
جار اه شمکار ن
دروی ،توجه بیش ز حد به
2011
ژاکمهر؛
دشقاگی
شر یط گیازشا زمان حال
لحسینی ،مهرمحمد ؛
در طر حی برگامه دروی
محمد ترک ز ده
غفلت ز آیندهگرر عالماگه
2013
شمکار ن؛
کر جریاس
محققاگه ،تلقی حتمالی خاتمه
بهجتی ،ردکاگی
یافتن ف الیت برگامهریز
2010
شمکار ن؛ گیلی
شوکا
دروی در د گشراهشا ژس ز
حمد باد شمکار ن
ر ئه
یکبار بازگرر
2012
رعنایی شمکار ن؛ کرمی
ورفصلشا جدید ،عدم
شمکار ن
جر مطلوب برگامهشا
2009
فتحی جار اه مومنی؛
دروی بازگرر شده تووط
برخی ز عضا شیأت علمی
که میتو گد گاشی ز مقا مت
در بر بر تغییر تأکید بر عاد ت
ذشته باشد

دروی به عنو ن قلب

گرام آموزش عالی که ،آخرین تحوالت دوتا ردشا بشر در
عرصهشا

ف ال آینده

وگا ون علمی در آن من کس به گیر

منتقل می ردد ،در گرر رفته میشود (،2014
 .)Mousapour & Vajargahبر ین واس ضر ر
برگامهشا

دروی ژاوخرو

گیازشا

Fathi
وت

در حال تحول محیط

(جام ه بخششا مختلف آن) باشند تا ز ین طریق حیات
تد م د گشراهشا تأیید شود ()Hicks , 2007؛ در صاورت
تاد ین محتاو

مناواب

رزیابی صحیح ،ویستم موفق
رتقاا یااد یر

کارآمد به شمار آمده زمینه مناوابی بار

فز یش کیفیت آموزش ژدید خو شد آ رد ( & Khatoony
 .) Dehghani, 2006باه فتاه تیچلر )2015( 1در قع
آموزش عالی به عنو ن یک حوزه تخصصی شامل زیر ویستمشا
قلمر شا

مت دد ز جمله ژو شش ،آموزش ،مشا ره ،رزیابی

برگامهشا دروی ژویا
جهت یر

ر شبرد

غیره میباشند

رتقا آن گیازمند یک

تخاذ ویاوتشایی مبتنی بر رشد

رزشیابی متناوب با تحوالت محیطی موجود بهره یر

ز آن

میباشد ( .)Teichler ،2015رزششا ،با رشا رفتار فر د ر

عدم واز ار برگامهشا دروی با تقاضا باز ر کار موفق
گبودن برگامهشا دروی در کمک به د گشجویان بر کسب
طالعات مهارتشا الزم جهت یفا گقش مؤثر در دگیا کار
متحول مر ز زجمله مو رد وت که گشان ز عدم تحقق
روالت ق ی برگامه دروی آموزش عالی میباشد (،2005
 .)Arefiشمچنین ،باید مطال ات کاربرد بر گتخاب شیوه
ر ئه موفق ین گوع آموزششا با توجه به لز مات جام ه ب اد
توو ه ژاید ر گجام شوگد .تأمل تدبر در مسائل مشکالت فوق،
ضر رت قد می واوی بنیاد در آموزش عالی ،خصوصاً در
مؤلفه صلی واوی آن ی نی محتو برگامه دروی آموزش
توو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی ر مطرح میوازد .در ین
خصوص میتو ن فت که توجه به محتو برگامه دروی آموزش
توو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی ،گراشی جدید به قلمر

میتو ن با وتفاده ز بز ر آموزش ر ششا یاددشی ا یاد یر
مناوب تحت تأثیر قر رد د در جهت موردگرر صالح گمود .بدین
ترتیب آموزش ر ششا یاددشی ـ یاد یر

بز ر شستند که

با وتفاده ز آگها میتو ن ب اد وگا ون توو ه ژاید ر ر که ریشه
در فرشنگ جام ه د رگد ،در جهت تحقق توو ه ژاید ر صالح گمود
(،1982

on

Commission

World

The

.)Environment and Development
توو ه ژاید ر به عنو ن یک ر یکرد ویستمی شامل د
زیرویستم وت .1 :زیرویستم گساگی مشتمل بر زیرویستمشا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Teichler
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مصاحبهشا کیفی با رعایت مو زین آن ،در مدت زمان تقریبی
بین  20تا  45دقیقه جمعآ ر شد .وپس د دهشا ردآ ر شده
با وتفاده ز گرم فز ر  Nvivoگسخه  ،8ز طریق فن تحلیل
مضمون تشکیل شبکه مضامین که یکی ز ر ششا ژایه
کارآمد تحلیل کیفی وت ،مورد تحلیل قر ر رفت .ین ر ش
فر یند وت که د دهشا ژر کنده ر به د دهشا غنی تفصیلی
تبدیل میکند ( .)Braun & Clarke,2006بر برروی
عتبار شبکه مضامین بهدوتآمده ،ز م یارشا عتبارونجی کیفی
قابلقبول بودن 1قابل عتماد بودن 2وتفاده شد .بر برروی
م یار «قابلقبول بودن» شبکه مضامین ز ر ششا شمسوواز
د دهشا که با جمعآ ر د دهشا کافی ز منابع مت دد ماگند
خبر ان ،منابع مستند ت علمی ژو ششی ،ژیشینهشا گرر
ژو ششی ،خود بازبینی محقق کنترل عضا شرکتکننده در
ژو شش بر برروی م یار «قابل عتماد بودن» شبکه مضامین
گیز کلیه فر یندشا مر حل در ژو شش طی ردید.

مطال ات برگامه دروی وت .شمیت توجه به محتو برگامه
دروی آموزش توو ه ژاید ر در ین مطال ه به دلیل گقش صلی
واوی ین متغیرشا ،در تحقق شد ف روالتشا آموزش عالی
وت چر که برگامهشا دروی ،تووط محققان صاحبگرر ن با
ت ابیر مختلفی شمچون قلب گرام آموزش عالی (،2002
)Eisner؛ گقشه یاددشی ا یاد یر (Fathi ،2014
)Mousapour &Vajargah؛ یا ت بیر جامع ز برگامه
یک فرآ رده
دروی به عنو ن یک علم ،یک فر یند
( .)Marzooghi,2016مطرحشده وت .توجه تمرکز بر
محتو دروی مطمئناً تحقق شد ف روالت آموزش عالی که
شکوفایی کمال گسان میباشد ر موجب می ردد .بنابر ین
طر حی عنصر محتو برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر
ضر ر می ردد ین مهم تحقق گمییابد مرر ینکه با گراه
میانرشته به یوه با دبیات مدیریت آموزشی گراه آموزش
توو ه ژاید ر ز محتو برگامه دروی وتفاده گماییم .بر واس
آگچه ذکر شد در ین مطال ه به فر خور گیازشا موجود در حوزه
آموزش عالی به محتو برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر به
عنو ن یکی ز جز صلی واوی آموزش عالی توجه به
روالت آن در ژر رش گسانشایی شایسته تو گمند در ب اد
مختلف شخصیتی ،گساگی ،جتماعی ،فرشنری ،ویاوی ،قتصاد ،
غیره تالش ردید تا بر ژایه ب اد توو ه ژاید ر
گهاد
(محیطزیستی ،قتصاد  ،جتماعی گهاد ) در آموزش عالی
با مطال ه شیوه کیفی مصاحبه عمیق ،م یارشا مؤلفهشا
ین طرح با تکیه بر محتو برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر
تد ین ردد با درک شمیت ین مسأله ،شدف ژو شش حاضر
طر حی محتو برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر در گرام
آموزش عالی ایران در قالب یک ژو شش کیفی میباشد.

یافتههای پژوهش
به منرور برروی طرح محتو برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر
در گرام آموزش عالی ایران ز مطال ه مورد کیفی وتفاده شد
بر تحلیل د دهشا بهدوتآمده ز فن تحلیل مضمون
تشکیل شبکه مضامین وتفاده ردید .تحلیل مضمون یکی ز
فنون تحلیلی مناوب در تحقیقات کیفی وت که د دهشا
ژر کنده متنوع ر به د دهشا غنی تبدیل میکند (،2011
 .)Abedi Jafari & Taslimiبر ین واس ،در ام
گخست ،د دهشا طی فر یند مصاحبه ردآ ر شد .وپس متون
مصاحبه مکتوب بهدف ات موردمطال ه بازبینی قر ر رفت
فهروتی ز کدشا لیه یجاد شد .در ین مرحله  385کد لیه
شناوایی ردید .در امشا ب د کدشا بهدوتآمده در ر هشا
مشابه منسجمی دوتهبند شدگد شبکه مضامین چندین بار
مورد تحلیل بازبینی قر ر رفت درگهایت بر طر حی
محتو برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی
به عنو ن مضمون فر یر 4 ،مضمون وازمان دشنده 73
مضمون ژایه شناوایی شبکه مضامین وتخر ج شد (جد ل
شماره .)2

روششناسی پژوهش
طرح ژو شش حاضر ،کیفی ر ش آن بهطور یوه مطال ه
مورد کیفی وت ،ر شی که مکان برروی عمیق موضوع
کشف ب اد ژنهان ر فر شم میآ رد .مشارکتکنند ان بالقوه
ژو شش شامل عضا شیأت علمی در رشتهشا برگامهریز
دروی ،مهندوی ا عمر ن ،م مار  ،کشا رز  ،قتصاد علوم
جتماعی د گشراه شیر ز به عنو ن خبر ان تخصصی بودگد (جام ه
آمار  :به ت د د  72گفر) که با وتفاده ز «ر یکرد شدفمند» با
«ر ش گتخاب صاحبگرر ن کلید » وتفاده ز «م یار شباع
گرر » با  25گفر به عنو ن گموگه مصاحبه صورت رفت.
د دهشا ژو ششی به ویله مصاحبهشا عمیق بر واس لرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Credibility
2. Dependability
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جدول  .2شبکه مضامین طرح محتو برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی یر ن
مضمون فراگیر

مضمون

مضمون پایه

سازمان دهنده
تقویت رزششا رفتارشا مطلوب در کل جام ه

آشنایی د گشجو با محتو دروی توو ه ژاید ر متناوب با فنا ر شا ر ز جهاگی
تناوب محتو با شد ف ورفصلشا توو ه ژاید ر بهطور میانرشته
زگان توو ه ژاید ر
د گش بومی توجه به شویت فرشنری دین در آینده ژاید ر
تأکید بر محتو شا فر رشته

جام ه محور

کاربرد ورمایه جتماعی در توو ه محله
ردشرر

رتباطات ژاید ر

طرح محتوای برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی ایران

اجتماعی و فرهنگی  -محتوا

ت هد ت خالقی در بر بر گسلشا آینده مشارکت مردم در حفاظت ز رزششا زیستمحیطی
تشکیل حدشا

جر یی در د گشراهشا :حد علمی ،حد گشریه ،حد کنفر گس ،حد ر بط عمومی با وازمانشا

شرکتشا.
جود عتقاد ت با رشا زیستمحیطی با تأکید بر ب اد مذشبی
رفاه شهر گد ن ،رعایت حقوق شهر گد
ژر رش حس مسئولیتژذیر فرد
بسترواز مشارکت شهر گد

عد لت جتماعی
جم ی شهر گد د گشجویان در رتباط با محیطزیست

شمبستری جتماعی

برقر ر منیت ،بر بر  ،ت لق ،حتر م خود شکوفایی متناوب با محیط ژاید ر
بومی کردن فنا ر

توجه به مؤلفهشا فرشنری

توو ه حفظ موزهشا ،لروشا موویقی ،لباس آد ب رووم
تلفیق شنر دیرینهشناوی
در  3حیطه د گشی بینشی مهارتی
کارآفرینی
تسلط د گشجو بر مباگی گرر توو ه ژاید ر
کسب د گش ،مهارت ،گررش تووط د گشجو ،متناوب با گیازشا آموزشی مناطق شهر

ر وتایی محیطی

گ طافژذیر محتو شا آموزشی متناوب با زمان مکان
آمایش ورزمین :ر بخو شیم توو ه ژاید ر د شته باشیم باید متناوب با شر یط کولوژ  /عدم تخریب محیطزیست
زیستمحیطی باشد.
تنوع زیستی :محوریت والمت گسان

بسته بودن آن به حفظ وگهشا جاگور

یاشی

مسائل مشکالت زیستمحیطی جام ه محلی ملی
فر یندشا موجود در طبی ت قاگونمند شا حاکم بر آگها

گیز تغییر ت یجادشده در گتیجه ژیشرفتشا صن تی

دخالتشا بشر
محیطزیستی -محتوا

شمخو گی در س رشتهشا زیستمحیطی با رزششا مبتنی بر تفکر علمی
کشا رز ژاید ر
کشا رز حفاظتی کشا رز دقیق
کارآفرینی
کار یی در وتفاده ز منابع آلود ی کمتر
توجه به مر آموزش گو ع گرژ شا ژاک تجدیدژذیر جایرزین ( گرژ شا خورشید  ،گرژ باد ،مو ج آب،
گرژ زمین رمایی ،فنا ر شیدر ژن ،ژیل ووختی ،بیو از زیست توده)
وتفاده ز گرر ت صاحبگرر ن متخصصان د گشراشی بین لمللی در زمینه حفظ محیطزیست توو ه ژاید ر
توجه بیشتر به درس شنر ،گقاشی ،جام هشناوی بومی ملی با ر یکرد زیستمحیطی
تغییر کوویستمشا به ویله زیرواختشا ،جاده بار تر فیکی
یجاد حس آشتی با طبی ت حس ت لق به جام ه مکان زگد ی
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زارع و همکاران ،طرح محتوای برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی ایران... :
حد کثر واز رفاه در طی زمان
آشنایی با رونری فقر در جهان علل ر هشا ژیشریر
تأکید محتو

مهار آن

دروی توو ه ژاید ر بر بر بر در ن گسلی میان گسلی ،در مقابل منافع شخصی توزیع عادالگه

منابع میان
مطال ه در مورد واختار شزینهشا د گشراه بهینهواز گو ع شزینهشا مصرفی گرژ در د خل کشور
قتصاد ژاید ر
به حد قل رواگدن مصرف منابع طبی ی تجدید گاژذیر (درصد مصرف ،بازیافت حیا منابع میز ن جذب مو د ز ئد)
حد تولید یا خدمات ،بسته به وتفاده بهترین فنا ر آثار کولوژیکی/

متووط مصرف منابع آلود ی به ز
اقتصادی -محتوا

حد قل آثار
حفظ رتقا

ض یت ف لی قتصاد بد ن تخریب منابع طبی ی

شتغال کارآفرینی
فز یش ور گه فضا وبز
شزینه بهد شتی ،آلود یشا زیستمحیطی  :درصد کاشش عمر مفید بر ثر آلود یشا زیستمحیطی
تشکیل باگک طالعات د گشراه ،تجزیه تحلیلشا

طالعات جهت محاوبه شاخصشا مدیریت وبز شمچنین

ر شکارشا مختلف کاشش شزینهشا ز طریق صرفهجویی در مصرف گهادهشا
ر ش ورمایه ذ ر بر

تحصیالت  /ورمایه ذ ر بر

تولید

تکنیکشا بهبود گرژ
یجاد گریزش ز طریق عطاء م ووبسیدشا کمکشا به مجریان
فز یش بهره ر

کار یی در ویستمشا حمل گقل تولید مسکن

ترویم چشم گد ز آینده توو ه ژاید ر در محتو
تناوب کمیت کیفیت محتو

برگامه دروی

برگامه دروی

لز م گراه گراممند به بحث مدیریت ( HSEبهد شت ،یمنی محیطزیست) شمرام با ر یکردشا گوین جهاگی
مطال ه برروی منابع گرر  ،گرم فز رشا ،مدلشا ویستمشا

گرژ موجود در کشورشا توو هیافته جهان

آشنایی د گشجویان با برگامهریز شا کالن ،برگامهریز بخشی در یک صن ت خاص یا برگامهریز ژر ژه شسته
حفظ ت الی میر ث فرشنری ،تمدگی شنر در وطح ملی جهاگی
تناوب وطح برگامهشا دروی با رفتارشا حمایتآمیز محیطزیست توو ه ژاید ر در وطح ملی جهاگی
توجه به گقش ر شبرد د گشراهشا مؤوسات آموزش عالی در دوتیابی کشور به چشم گد ز شد ف آن
تقویت ژتاگسیل ظرفیت مربوط به زیرواخت منطقه
جود برگامهشا وازمانشا تشکلشا بین لمللی حفظ محیطزیست توو ه ژاید ر
گهاد  -محتو

کارآفرینی
به تصویب رواگدن لو یح بر مجاز ت صدمه زگند ان به محیطزیست
توجه کاربست مؤلفهشا برگامهریز

وتر تویک (تفکر وتر تویک؛ بازواز واختارشا؛ باز گدیشی؛ قوتشا ،ض فشا،

فرصتشا تهدیدشا)
برگامهریز توو ه ژاید ر ر وتایی شهر
ر ششا تقویت ر بطه بین مؤوسات آموزشی گهادشا بین لمللی در ر بطه با محیطزیست توو ه کوتوریسم
ر ش ووق د دن فنا ر شا مورد وتفاده در شهر به ومت شد ف توو ه ژاید ر
یجاد مهارت رزیابی ونخیت فنا ر شا ر ز جهاگی با شر یط مقتضیات کشور

بومی

کسب مهارت ژیشبینیشا تخصصی علمی ،د ر گدیشی آیندهگرر تووط د گشجو
در یر ف االگه د گشجویان در فر یندشا تصمیم یر
توجه بیشتر به ر یکردشا

قد م در مورد مشکالت چالششا زیستمحیطی

د گشراه وبز :وتفاده حد کثر

علمی_د گشجویی در زمینه محیطزیست
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تأویس ر شی

فصلنامه آموزش محیطزیست و توسعه پایدار ،سال ششم ،شماره دوم ،زمستان1396
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol 6, NO 2, Winter 2017

ب د گهاد  ،شامل ت امالت گساگی قو گینی وت که به
ویله آگها ین ت امالت ر شنمایی میشوگد (،2000
 .)Valentin & Spangenbergژاید ر گهاد  ،تاد م
تأمین مناوب مالی ،تو گایی د ره وازماندشی بلندمدت،
تصویب قو گین ،ت یین دوتراه گرام قاگوگی مناوب ،رتابااط
شماشنری گهادشا وازمانشا وت که به عنو ن ژیشگیاز
ژشتیبان ب اد قبلی مطرح میشود شمچنین بدین م نی وت
که در طول زمان کاششی در کیفیت ترتیبات گهاد به جود
گخو شد آمد (.) Joas & Evans ،2005
ین مسئله آشکار وت که ر میخو شیم در توو ه ژاید ر
ژیشرفت کنیم ،باید تمام جو گب ب اد آن عم ز جام ه،
محیطزیست ،قتصاد ،فرشنگ شمچنین حکومت واختار
گهاد ر در گرر بریریم .ب اد مختلف توو ه ژاید ر در برخی
مو رد باشم متقاطع اشی مکمل یکدیررگد .اشی گائل شدن
به یکی ،ممکن وت دیرر ب اد ر ز آرمان ژاید ر د ر کند،
ز ینر در حالتی یادهآل ،تالش برگامهریز ن بر دوتیابی به
ت ادل در تمام ب اد آن وت؛ بنابر ین در حالت کلی ،میتو ن
توو ه ژاید ر ر دوتیابی به تمامی ب اد آن ت ادل تو زن در
ر بط متقابل بین آگها ت ریف کرد.
در ین مطال ه ،محتو برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر
شامل چهار ب د جتماعی فرشنری  -محتو  ،ب د قتصاد -
محتو  ،ب د زیستمحیطی – محتو ب د گهاد – محتو وت.
در قع ،ب د جتماعی فرشنری  -محتو توو ه ژاید ر شامل
ین مؤلفهشا میباشد :تقویت رزششا رفتارشا مطلوب در
کل جام ه ،آشنایی د گشجو با محتو دروی توو ه ژاید ر
متناوب با فنا ر شا ر ز جهاگی ،تناوب محتو با شد ف
ورفصلشا توو ه ژاید ر بهطور میانرشته «به گقل ز
رئوفت ،عضو شیات علمی رشته بیوویستم د گشراه شیر ز» ،زگان
توو ه ژاید ر «به گقل ز مس ود  ،عضو شیات علمی رشته
علوم جتماعی د گشراه شیر ز» ،د گش بومی توجه به شویت
فرشنری دین در آینده ژاید ر ،تأکید بر محتو شا فر رشته
جام ه محور ،کاربرد ورمایه جتماعی در توو ه محله ،
رتباطات ژاید ر ،ت هد ت خالقی در بر بر گسلشا
ردشرر
آینده مشارکت مردم در حفاظت ز رزششا زیستمحیطی،
تشکیل حدشا جر یی در د گشراهشا ز جمله :حد علمی،
حد گشریه ،حد کنفر گس ،حد ر بط عمومی با وازمانشا
شرکتشا ،جود عتقاد ت با رشا زیستمحیطی با تأکید بر
ب اد مذشبی ،رفاه شهر گد ن ،رعایت حقوق شهر گد عد لت
جم ی
جتماعی ،ژر رش حس مسئولیتژذیر فرد
شهر گد د گشجویان در رتباط با محیطزیست ،بسترواز

بر واس چارچوب مذکور محصول ژو شش ،آموزش
توو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی در چهار ب د محیطزیستی،
گهاد وت .در قع توجه به
جتماعی ا فرشنری ،قتصاد
ب د زیستمحیطی ،زماگی بهترین ثربخشی ر خو شد د شت که:
.1کیفیت زگد ی گسان ر بهبود بخشد ،ویستمشا ژشتیبان
زگد ی حفظ شود ( ین ویستمشا فر یندشا کولوژیک میباشند
که قلیم ر شاکل میدشند ،آب شو ر ژاک میکنند ،جریان
آب ر تنریم میکنند ،چرخه عناصر واوی ر تد م میبخشند،
خاک ر به جود آ رده از تولید میکنند کوویستمشا ر
قادر میوازگد تا خود ر گوواز بازواز کنند کره زمین ر
مناوب زگد ی گرهد رگد) .2 ،تنوع زیستی حفظ شود (منرور ین
حیو گی ،میکر
یاشی
وت که تنوع شمه وگهشا
شمچنین تنوع
ر اگیسمشا ،ذخایر ژگتیکی در ن وگه
کوویستمشا حفظ شود) .3 ،ژاید ر منابع تجدیدژذیر تضمین
شود .4 ،صرف منابع تجدید گاژذیر ر به حد قل برواگد (مثل
گفت ،از ،م ادن غیره که گمیتو گند به صورت ژاید ر وتفاده
شوگد ،حد قل شود؛ عمر یان مناابع میتو گد بایاد ز طریاق
بازیافت ،مصرف کمتر یا وتفاده ز جایرزینشا تجدیدژذیر آگها
در مو رد ممکن ،بیشتر شود)  .5حد حد د ظرفیت تحمل
زمین کوویستم حفظ شود (.)Najafi &Zahedi ،2006
ب د جتماعی-فرشنری توو ه ژاید ر به ر بطه گسان
گسان ،ت الی رفاه فر د ،والمت بهد شت خدمات آموزشی،
رفع فقر ،توجه به
توو ه فرشنگشا مختلاف بر بار
کیفیت زگد ی مردم ،عد لت جتماعی ،مشارکت مردمی تأکید
بر حاس جمع ر یی تصمیم یر شفاف آموزش مردم
مربوط میشود(  .)Mafi & Davarinejad, 2012توجه
به ب د جتماعی ا فرشنری ،زماگی بهترین ثربخشی ر خو شد
د شت که :به توو ه کیفیت جام ه ژاید ر گسل حاضر گسلشا
آینده به گد زه توو ه کمّی کالبد توجه شود .ب د قتصاد
وایر ژار مترشا قتصاد
توو ه ژاید ر به رشد قتصاد
مرتبط وت در آن رفاه فرد جام ه باید ز طریق وتفاده
بهینه کار یی منابع طبی ی توزیع عادالگه منافع حد کثر شود
( .)Jafarian & Abdulhoseinpour ،2006توجه به
ب د قتصاد  ،زماگی بهترین ثربخشی ر خو شد د شت که:
قتصاد ،در جهات گیال باه تووا ه ژاید ر به عنو ن ویله گه
شدف در گرر رفته شود .واختار گامتو زن گاعادالگه قتصاد
گابر بر میان کشورشا درحالتوو ه توو هیافته کاشش یا
حذف شود (گرام عادالگه)؛ در فر یند تولید ،منابع بازیافت شده
ضاای ات د بااره در فر یناد تولیاد قار ر یرگد به رشد
کار یی توجه شود غیره.
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شتغال کارآفرینی ،فز یش ور گه فضا وبز ،شزینه بهد شتی،
آلود یشا زیستمحیطی :درصد کاشش عمر مفید بر ثر
آلود یشا زیستمحیطی ،تشکیل باگک طالعات د گشراه ،تجزیه
تحلیلشا طالعات جهت محاوبه شاخصشا مدیریت وبز
شمچنین ر شکارشا مختلف کاشش شزینهشا ز طریق صرفهجویی در
مصرف گهادهشا ،ر ش ورمایه ذ ر بر تحصیالت /
ورمایه ذ ر بر تولید ،تکنیکشا بهبود گرژ  ،یجاد گریزش ز
طریق عطاء م ووبسیدشا کمکشا به مجریان ،فز یش بهره ر
کار یی در ویستمشا حمل گقل تولید مسکن «به گقل ز عضاء
شیات علمی رشتهشا زیست محیط م مار د گشراه شیر ز».
ب د گهاد  -محتو توو ه ژاید ر شامل ین مؤلفهشا میباشد:
ترویم چشم گد ز آینده توو ه ژاید ر در محتو برگامه دروی ،تناوب
کمیت کیفیت محتو برگامه دروی ،لز م گراه گراممند به بحث
محیطزیست) شمرام با
مدیریت ( HSEبهد شت ،یمنی
برروی منابع گرر ،
ر یکردشا گوین جهاگی ،مطال ه
گرم فز رشا ،مدلشا ویستمشا گرژ موجود در کشورشا
توو هیافته جهان ،آشنایی د گشجویان با برگامهریز شا کالن،
برگامهریز بخشی در یک صن ت خاص یا برگامهریز ژر ژه
شسته  ،حفظ ت الی میر ث فرشنری ،تمدگی شنر در وطح
ملی جهاگی ،تناوب وطح برگامهشا دروی با رفتارشا
حمایتآمیز محیطزیست توو ه ژاید ر در وطح ملی جهاگی ،توجه
به گقش ر شبرد د گشراهشا مؤوسات آموزش عالی در دوتیابی
کشور به چشم گد ز شد ف آن ،تقویت ژتاگسیل ظرفیت مربوط به
زیرواخت منطقه  ،جود برگامهشا وازمانشا تشکلشا
بین لمللی حفظ محیطزیست توو ه ژاید ر ،کارآفرینی ،به تصویب
رواگدن لو یح بر مجاز ت صدمه زگند ان به محیطزیست ،توجه
کاربست مؤلفهشا برگامهریز وتر تویک (تفکر وتر تویک؛
بازواز واختارشا؛ باز گدیشی؛ قوتشا ،ض فشا ،فرصتشا
تهدیدشا) ،برگامهریز توو ه ژاید ر ر وتایی شهر  ،ر ششا
تقویت ر بطه بین مؤوسات آموزشی گهادشا بین لمللی در ر بطه با
محیطزیست توو ه کوتوریسم ،ر ش ووق د دن فنا ر شا
مورد وتفاده در شهر به ومت شد ف توو ه ژاید ر ،یجاد مهارت
رزیابی ونخیت فنا ر شا ر ز جهاگی با شر یط مقتضیات کشور
بومی ،کسب مهارت ژیشبینیشا تخصصی علمی «به گقل ز
عضاء شیات علمی رشتهشا زیست محیط م مار  ،علوم جتماعی
قتصاد د گشراه شیر ز» ،د ر گدیشی آیندهگرر تووط د گشجو،
قد م در
در یر ف االگه د گشجویان در فرآیندشا تصمیم یر
چالششا محیطزیستی ،توجه بیشتر به
مورد مشکالت
ر یکردشا د گشراه وبز :وتفاده حد کثر ز تو ن د گشجویان
د گشراه تأویس ر شی علمی_د گشجویی در زمینه محیطزیست
(شکل شماره .)1

شمبستری جتماعی ،برقر ر منیت،
مشارکت شهر گد
بر بر  ،ت لق ،حتر م خود شکوفایی متناوب با محیط ژاید ر،
توجه به مؤلفهشا فرشنری ،توو ه
بومی کردن فنا ر
حفظ موزهشا ،لروشا موویقی ،لباس آد ب رووم ،تلفیق شنر
دیرینه شناوی (تاریخ) وه حیطه د گشی -بینشی -مهارتی
کارآفرینی.
ب د محیطزیستی – محتو توو ه ژاید ر شامل ین مؤلفهشا
میباشد :تسلط د گشجو بر مباگی گرر توو ه ژاید ر ،کسب د گش،
مهارت ،گررش تووط د گشجو متناوب با گیازشا آموزشی مناطق
ر وتایی محیطی ،گ طافژذیر محتو شا آموزشی
شهر
متناوب با زمان مکان آمایش ورزمین :ر بخو شیم توو ه ژاید ر
د شته باشیم باید متناوب با شر یط کولوژ  /محیطزیستی باشد؛
عدم تخریب محیطزیست ،تنوع زیستی :محوریت والمت گسان
یاشی ،مسائل
بسته بودن آن به حفظ وگهشا جاگور
مشکالت زیستمحیطی جام ه محلی ملی ،فر یندشا موجود در
طبی ت قاگوگمند شا حاکم بر آگها گیز تغییر ت یجادشده در
گتیجه ژیشرفتشا صن تی دخالتشا بشر ،شمخو گی در س
رشتهشا زیستمحیطی با رزششا مبتنی بر تفکر علمی،
کشا رز ژاید ر ،کشا رز حفاظتی کشا رز دقیق ،کارآفرینی،
کار یی در وتفاده ز منابع آلود ی کمتر ،توجه به مر آموزش گو ع
گرژ شا ژاک تجدیدژذیر جایرزین ( گرژ شا خورشید  ،گرژ
باد ،مو ج آب ،گرژ زمین رمایی ،فنا ر شیدر ژن ،ژیل ووختی،
بیو از زیست توده) ،وتفاده ز گرر ت صاحبگرر ن متخصصان
د گشراشی بین لمللی در زمینه حفظ محیطزیست توو ه ژاید ر،
توجه بیشتر به درس شنر ،گقاشی ،جام هشناوی بومی ملی با
ر یکرد زیستمحیطی ،تغییر کوویستمشا به ویله زیرواختشا ،جاده
بار تر فیکی ،یجاد حس آشتی با طبی ت حس ت لق به جام ه
مکان زگد ی «به گقل ز عضاء شیات علمی رشتهشا کشا رز
عمر ن م مار د گشراه شیر ز».
ب د قتصاد  -محتو توو ه ژاید ر شامل ین مؤلفهشا میباشد:
حد کثر واز رفاه در طی زمان ،آشنایی با رونری فقر در جهان
مهار آن ،تأکید محتو دروی توو ه
علل ر هشا ژیشریر
ژاید ر بر بر بر در ن گسلی میان گسلی ،در مقابل منافع شخصی
توزیع عادالگه منابع میان گسانشا ،مطال ه در مورد واختار شزینهشا
د گشراه بهینهواز گو ع شزینهشا مصرفی گرژ د خل کشور،
قتصاد ژاید ر ،به حد قل رواگدن مصرف منابع طبی ی تجدید گاژذیر
(درصد مصرف ،بازیافت حیا منابع میز ن جذب مو د ز ئد) «به
گقل ز عضاء شیات علمی رشتهشا قتصاد قتصاد کشا رز
د گشراه شیر ز» ،متووط مصرف منابع آلود ی به ز حد تولید یا
خدمات ،بسته به وتفاده بهترین فنا ر آثار کولوژیکی/حد قل آثار،
حفظ رتقا ض یت ف لی قتصاد بد ن تخریب منابع طبی ی،
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وازمانشا،
شماشنری گهادشا
قاگوگی مناوب ،رتابااط
ثربخشی وطح مدیریت گرام د گشراه ر ئه تصویر مطلوبتر
ز ظرفیتشا وازماگی تحقق روالتشا مطلوبیتشا برگامه
دروی آموزش عالی در ب د گهاد ضر رت مییابد .بدیهی وت
که با وتفاده ز ر یکرد چهارب د آموزش توو ه ژاید ر در
طر حی محتو برگامهشا دروی آموزش عالی میتو ن به ر ئه
ر شکارشا ر شبردشایی ثربخش دوت یافت.
ز جمله محد دیتشا ین ژو شش ،کمبود منابع علمی
قابلدوترس وتفاده ،فقد ن بودجه الزم بر ژیشبرد بیشتر
کار ،زمانبر بودن گجام مصاحبه با عضا شیات علمی رشتهشا
مت دد ،بوده وت.
بر واس یافتهشا ین مطال ه ژیشنهادشا عملی ذیل
قابل گجام میباشند:
تأمین زیرواختشا الزم بر طر حی،
 بستروازتد ین ،جر رزشیابی برگامهشا دروی آموزش توو ه ژاید ر؛
صالح مد م مستمر برگامهشا دروی
 بازگررآموزش عالی بر واس چهار ب د محیطزیستی ،جتماعی-
فرشنری ،قتصاد گهاد آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش
عالی؛
 بر ز ر جلسات ومینارشا علمی با توجه به حضورویاوت ذ ر ن دوت گدرکار ن عملی در رشتهشا مختلف
تحصیلی جهت تبیین جایراه علمی برگامهشا دروی توو ه
ژاید ر در گرام آموزش عالی در کشور درک شمیت جایراه آن
در ژاوخرویی به گیازشا مقتضیات زیستمحیطی ،جتماعی-
فرشنری ،قتصاد  ،گهاد ؛
 با درک شمیت جایراه عناصر برگامه دروی در آموزشتوو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی ،قد ماتی در جهت بازگرر
بهر ز کردن برگامهشا دروی صورت یرد؛
 باال بردن د گش ،مهارت گررش وتاد ن مسئوالند گشراه گسبت به جر آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش
عالی؛
 گیازونجی ملی محلی ،شهر ر وتایی جهت طر حیجر محتو بر آموزش توو ه ژاید ر در گرام آموزش عالی
جام ه؛
 بر ز ر کار اهشا آموزشی ،ومینارشا ،شمایششا بروتاد ن د گشجویان رشتهشا مختلف ،آموزش ضمن خدمت
بر وتاد ن د گشراه در زمینه محتو برگامهشا دروی آموزش
عالی آموزش توو ه ژاید ر؛
 یجاد ت امل بین د گشکدهشا علوم گساگی ،فنی-مهندوی ،ژزشکی . ...

مر ج ه به مباگی گرر ژو ششی گشان میدشد که مضامین
وازمان دشنده ژایه موجود در ین ژو شش ،با مباگی گرر
ژیشینهشا ژو ششی شمسو میباشد (جد ل شماره .)3
جدول  .3شو شد شمسو واز محتو برگامه دروی آموزش توو ه ژاید ر در
گرام آموزش عالی یر ن با ژیشینهشا گرر ژو ششی
شو شد گرر ژو ششی
ب اد طرح محتو برگامه
دروی آموزش توو ه ژاید ر
در گرام آموزش عالی یر ن
فتحی جار اه ،مؤمنی مهمویی ()2014
جتماعی فرشنری -
محتو
ز شد  ،گجفی ) ،(2006کارد ن ،گوربهبهاگی
) ،(2009خاصه ،کرمی) ، (2010ملکیان،
گریماگی)(2010
قتصاد  -محتو

محیطزیستی  -محتو

ب د گهاد –محتو

) ،(2014بهجتی ردکاگی،
مدبر
یارمحمدیان) ، (2013بولستاد ()2004
کر جریاس ،جیمنز لکساگدر) ، (2013عارفی
)(2005
ز شد مازگدر ن) ، (2009تیچلر)، (2015
شمکار ن
ش باگی  ،(2009مویمن
شمکار ن
( ،)2014گیلی حمد باد
) ،(2010چن شمکار ن)(2006
لنتین شمکار ن ( ، )2000دشقاگی
ژاکمهر) ،(2011شرلینا) ، (2011خاتوگی
شمکار ن ) ،(2011محمد ترکز ده
) ،(2011گس شمکار ن)(2005

بحث و نتیجهگیری
با توجه به گتایج ین مطال ه میتو ن فت :آموزش توو ه ژاید ر
در گرام آموزش عالی با چهار ب د محیطزیستی ،جتماعی-
گهاد میتو گد مبنا منسجمی در جهت
فرشنری ،قتصاد
طر حی محتو برگامهشا دروی آموزش عالی یجاد کند .در
ین ر وتا تالش در جهت بهبود کیفیت زگد ی گسان ،حفظ تنوع
زیستی ،تضمین ژاید ر منابع تجدیدژذیر ،به حد قل رواگدن
مصرف منابع تجدید گاژذیر ،حفظ حد حد د ظرفیت تحمل زمین
کوویستم در ب د محیطزیستی؛ ت الی رفاه فر د ،والمت
بهد شت خدمات آموزشی ،توو ه فرشنگشا مختلاف
رفع فقر ،توجه به کیفیت زگد ی مردم ،عد لت
بر بار
جتماعی ،مشارکت مردمی ،توو ه کیفی کمّی درب د جتماعی-
فرشنری؛ حد کثرواز منافع ز طریق وتفاده بهینه کار یی
منابع طبی ی توزیع عادالگه ،بازیافت شده غیره .در ب د
تاد م تأمین مناوب مالی ،تو گایی د ره
قتصاد
وازماندشی بلندمدت ،تصویب قو گین ،ت یین دوتراه گرام
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