
 گذر به پايداري
  پرويز دوامي

  دانشگاه صنعتي شريف

  

  

  :مقدمه
اخيراً و  اجتماعي در كشورهاي پيشرفته صنعتي رشد اقتصادي و بررسي هاي انجام شده درباره علل توسعه و

دهد كه هرگونه نوسازي و اصالح  حاشيه اقيانوس هند نشان مي چند كشور نوصنعتي آسياي شرقي و در
گرا ، فراگير و پيوسته  نگر ، واقع هاي هدفمند، جامع، آينده ريزي فقط با استفاده از برنامهاجتماعي و اقتصادي 

  .پذير است امكان
ها،  ريزي جامع توسعه در ايران طراحي گرديد در اكثر قريب به اتفاق برنامه كه اولين برنامه 1327از سال 

يكي از مهمترين . در اقتصاد ايران بوده استترين محورهاي زير بنايي توسعه  صنعت و فناوري يكي از شاخص
افزاري ، مراكز آموزش فني و  ها وجود صنايع متعدد، حجم عظيمي از امكانات سخت دستاوردهاي اين برنامه

هاي علمي، فني، مهندسي و  ها و ظرفيت هاي متعدد و طيف وسيعي از استعدادها، تخصص اي، دانشگاه حرفه
قعيت آن است كه مقايسه ميزان رشد صنعتي و وضعيت اقتصادي كشورمان با اما وا. مديريتي در كشور است

ريزي مدرن آنها ديرتر از  برزيل، كه نظام برنامه كشورهاي نوصنعتي نظير مالزي، كره جنوبي، سنگاپور، چين و
 ان هنوزاير. ي قرار داردل حاضر در وضعيت بسيار نامطلوبما آغاز شده است، گوياي آن است كه كشور ما در حا

  .گردد درآمدش صرف خريد كاالهاي اساسي كشور مي درصد 50وابسته به اقتصاد تك محصولي نفت بوده كه 
ها،  ها، سياست رسد مطالعه برنامه بنابراين با توجه به مقايسه وضعيت كشورهاي نوصنعتي با ايران، به نظر مي

نها با وضعيت الگوي اقتصادي، اجتماعي، و تطبيق آ الگوهاي توسعه كشورهاي فوق الذكر، ها و استراتژي
  1.تواند در تدوين طرح جامع توسعه پايدار ايران، مفيد و مورد استفاده قرار گيرد سياسي و فرهنگي ايران، مي

  : اي ضرورت اتخاذ رويكرد پايدار در طرح ريزيهاي توسعه
هـاي خـود و    ي جديد براي تامين خواستهها به يافتن راه مردم در بلند مدت براي دستيابي به رفاهي پايدار نياز

هاي حمايتي و زندگي زميني را حفظ كنند و منابع مورد نيـاز   تطبيق الگوهاي توليد و مصرفي دارند كه سيستم
هاي كنوني به رشد جمعيت، مصـرف مـواد و انـرژي و     اما اگر هنوز گرايش. هاي آينده را نيز تامين نمايند نسل

بسياري از نيازهاي بشر برآورده نخواهد شـد و تعـداد افـراد گرسـنه و فقيـر       شدتخريب محيطي وجود داشته با

                                            
  .1383، فرهنگستان علوم ، اسفند  "طرح جامع توسعه پايدار  ": بهنام مجيدي، مريم حسيني ، محمد شكرچيان و پرويز دوامي  1



هـاي علمـي، تكنولـوژيكي و     قابليـت . نيازي به وقوع چنين پيشگويي غم انگيزي نيست. افزايش خواهد يافت
لبتـه  توانند پيشرفت قابل توجهي در جهت آينده پايدار بشر داشـته باشـند، ا   بهداشتي در طول دو دهه آينده مي

هـاي   ها، مشاركت بين المللي و عزم سياسي جهاني را بـه همـراه داشـته باشـند و بـا سياسـت       اگر اين قابليت
تحقـق ايـن پيشـرفت نيازمنـد تالشـي مضـاعف از جانـب جوامـع         . اجتماعي و اقتصادي مناسب همراه شوند

ود، توليـد دانـش جديـد و    تـر از دانـش موجـ    تكنولوژيكي و علمي در جهت  ارتقاي استفاده موثرتر و گسـترده 
تكنولوژي هاي سودمند و همكاري با دولت ها ، سازمان هاي بين المللي و بخش خصوصي به منظور ارتقـاي  

  .يك گذر جهاني به پايداري است
براي وصول  به پايداري ، الگوي توسعه كالن كشور مي بايستي با واژه پايداري همراه بـوده و توسـعه مـورد    

  . باشد نظر از نوع پايدار
  : مهمترين عوامل موثر در توسعه پايدار عبارتند از 

، تعادل بين جمعيت و توسعه علوم و فناوري ، توجه عميق به مسايل زيست محيطـي و   ، برابري آزادي انسان
  .، سالم و مرفه تمركز اصلي بر حفظ منابع انساني آينده و ايجاد جوامعي خردمند

 سـازمان ملـل متحـد    كميسيون توسعه پايدار  Agenda21 تاكيد خط مشي ه موردك الگوي كلي توسعه پايدار
(CSD)   نيز بوده و در حال حاضر سرلوحه تالش كشورهاي مختلف جهان در مسير توسعه مي باشد به صـورت
  : زير است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 الگوي توسعه پايدار -1شكل 

  
  

 
  
  

الگوي كلي 
 توسعه پايدار

توسعه پايدار 
 جنبه ساختاري

 توسعه پايدار

  جنبه اقتصادي
 توسعه پايدار

  جنبه اجتماعي
 توسعه پايدار

  جنبه زيست محيطي

 فقر

 آب هاي شيرين

 جنگل

 انرژي 

 تنوع زيستي

 هوا

 كشاورزي

 علوم

 گروه هاي اصلي

تصميم گيري هاي
 جامع

 قوانين بين المللي

 اطالعات

 فناوري

 سرمايه گذاري

تغيير الگوهاي 
 مصرف

 تجارت

 مشاركت
  بين المللي

 توزيع جمعيت

زيست گاه هاي 
 بشري

 آموزش

 صنعت

سالمتي 
 وبهداشت



نشان داده شده است ، محورهاي مطالعاتي توسعه پايدار ) 1(باتوجه به الگوي كلي توسعه پايدار كه در شكل 
  :بايستي با  تاكيد بر موضوعات زير باشد 

  آموزش پايدار •
 روشهاي كارآمدتر توليد غذا در ايران •
 )بهبود بهداشت در ايران(بهداشت در توسعه پايدار •
 توسعه پايدار ايراننقش افزايش جمعيت در  •
 مقابله با فقر و بيعدالتي در توسعه پايدار   •
 فقرزدائي در روستاها به كمك فناوري هاي پيشرفته •
 حفاظت و نگهداري از محيط زيست و پايگاه منابع طبيعي •
 آب و توسعه پايدار  •
 غذا و توسعه پايدار •
 جنگل ها و مراتع در توسعه پايدار •
 ايران الگوهاي بهينه مصرف پايدار در •
 پژوهش پايدار •
 مفاهيم فناوري هاي سازگار با محيط زيست •
 طراحي و توليد پايدار  •
 منابع انرژي هاي نو در توسعه پايدار •
استراتژي توليدمحصوالت باكيفيت بهتروارزش افزوده بيشتردرتوسعه پايدارنظيرخودرو و  •

... 
 در توسعه پايدار) علوم اجتماعي (بهداشت رفتاري  •
 در توسعه پايدارجايگاه فرهنگ  •
 تعيين شاخص هاي گذر به پايداري براي اطالع جامعه •
 آزادي و توسعه پايدار •
 مديريت مواد زائد در توسعه پايدار •

 
كه  الگوي كلي توسعه پايدار ضمن ارائه تعريف مختصري از مفهوم توسعه پايدار ، ،در مقاله حاضر 

   .ه مي شود ، ارائه گرديده استدر برنامه ريزي هاي توسعه كشورهاي مختلف جهان مشاهد

  
  
  



  تعاريف و مفاهيم 
  :توسعه پايدار 

از كنفرانس محيط زيست سازمان ملل  (Sustainable Development)اصول تشكيل دهنده توسعه پايدار 
  :موارد اين كنفرانس عبارت بودند از . نشات گرفته است  1972متحد در سال 

  حيط زيست طبيعي؛ارتباط متقابل بين زندگي انسان و م  •
  ارتباط بين توسعه اقتصادي و اجتماعي  وحفظ محيط زيست ؛ •
  .نياز به ايجاد يك ديدگاه جهاني و اصول همگاني در حفظ محيط زيست •

 
 :، توسعه پايدار را به صورت ساده زير تعريف نموده است 1987 توسعه درسال زيست و كميسيون جهاني محيط

را تامين مي كند، بدون آنكه توانايي نسلهاي آينده را در برآورده نمودن اي كه نياز انسان امروز  توسعه
به عبارت ديگر توسعه پايدار فرآيندي است كه در آن بهره برداري از منابع . نيازهايشان به مخاطره بيفكند

 وه صورت هماهنگ بگذاري ها و توسعه تكنولوژيكي و تغييرات بنيادين، همگي  گيري سرمايه طبيعي، جهت
  .هاي نسل امروز و همچنين نسلهاي آينده در تامين نيازهايشان  مي باشد در جهت افزايش قابليت

در همه  اد نوعي زندگي بهينه براي همه انسانها وجاي: الهه، توسعه پايدار را به صورت  1990گردهمايي دهه 
شناسان صنعتي و  اقع انتقادات توسعهدر و اين مفهوم عمدتاً ريشه در اكولوژي دارد و.  نسلها تعريف نموده است

  .تكنولوژي عصر مدرن، زمينه طرح اين موضوع را فراهم كرده است
  :شناسي است و سه ويژگي اساسي دارد  شناسي و جامعه اين مفهوم پيوند دهنده دو ديدگاه محيط

  .استفاده بهينه از امكانات زيستي و محيط شناختي به ويژه منابع غيرقابل تجديد -1
  .تاكيد برهمه نسلها نه يك نسل خاص، بدين معني كه رشد نسل فعلي نبايد به ضرر نسلهاي بعدي باشد -2
انسان محور، به اين معني كه توسعه در خدمت انسان باشد و نه انسان در  گرا و تاكيد بر توسعه انسان -3

  .خدمت توسعه
  

  
  
 
 
  
  



  توسعه پايدار 

  
جموعه مشتركي از نظرات مربوط به چگونگي پرداختن به فرهنگستان هاي علوم جهان م 2000در سال 

بر روي اين مسائل تاكيد كردند كه جامعه تكنولوژيكي و علمي  خاصبه طور . چالشهاي توسعه را ارائه نمودند
هاي علوم كشورها در اين زمينه  در كوتاه مدت و بلند مدت قادر به انجام چه كارهايي بوده و نقش فرهنگستان

كننده  تواند بسيار تعيين باً در همه موارد مشاركتهاي تحليلي و فني جامعه صنعتي و علمي ميتقري. چيست
هاي زيادي براي حل مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي  به هر حال براي موفقيت در اين راه تالش. باشد

  .مي بايستي انجام گيرد
وي توسعه پايدار مبتنـي باشـد،  پسـوند پايـدار را     ريزي جامع توسعه كشور از نظر مفهومي بر الگ چنانچه برنامه

  :بايد براي تمام اجزاي توسعه در نظر گرفت، نظير
بـريم   چنانچه نياز به توليد كاغذ از چوب جنگل باشد، متعهديم در مقابـل هـر درختـي كـه مـي     : جنگل پايدار-

ديگـر نيـازي بـه بريـدن     كاغذي كه مي سازيم نيـز بايـد قابـل بازيـابي باشـد تـا       . حداقل يك درخت بكاريم
  .هاي جنگل نباشد درخت

پـس از پايـان     كند و حداقل بار زيست محيطـي  خودرويي است كه حداقل سوخت را مصرف مي: خودرو پايدار
) كنند درصد خودرو خود را بازيابي مي 90ها باالي  همان طور كه  ژاپني(عمر خودرو توسط سازنده بازيابي شود

در . هـاي  ديگـر   گيرد و بسياري ويژگي براي كاربردهاي ديگر مورد استفاده قرار ميهايي از اجزاي آن  يا بخش
در حوزه كشاورزي نيز بايستي مفهوم كشاورزي پايدار  . حوزه صنعت، توليد نيز بايد به صورت پايدار انجام گيرد

  .مباني توليد پايدار نشان داده شده است 2در شكل. را مورد نظر قرار داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



توليد پايدار،  فرآيند آفرينش همسازي بين اهداف اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، زيست محيطي و سياسي است، 
  :اكولوژيكي به قرار زير است/استراتژي رسيدن به اين اهداف از ديد اقتصادي و مالحظات اجتماعي

  ).استفاده از ضايعات به جاي مواد طبيعي(جايگزيني مواد ورودي به صنعت-1
  تغيير فرآيندهاي توليد-2
طراحي مجدد محصوالت مورد  نياز جامعه بر اساس معيارهاي طراحي و توليد پايدار-3  
  .هاي حفاظت و راهبردي صنايع بهسازي روش -4
  .بازسازي مواد در چرخه عمرمحصول-5
  

نيـز بـا مفـاهيم    در حـوزه مـديريتي   . هاي بسياري وجـود دارد  هاي فوق، نوشته ها و كتاب در هر يك از زمينه
مديريت مـواد  . مديريت پايدار و در زمينه هاي زيست محيطي با واژه مديريت پايدار مواد زايد رو به رو هستيم

ها در كاهش تا حذف منابع ايجاد مـواد زايـد، اسـتفاده مجـدد از ايـن مـواد ،        زايد ترسيم كننده استراتژي ملت
  .اره اين مواد استبازيابي و بازيافت انرژي و سرانجام كاربرد دوب

  
  :اهداف مديريت پايدار مواد زايد  عبارتند از

  دمانن به حداقل رساندن مقادير مواد زايد كه به هر شكل باقي مي -1
و در نتيجه، صـرفه جـويي در   ) مصرف پايدار(هاي توليد و مصرف افزايش سطح بازيابي مواد زايد در چرخه -2

  .مصرف انرژي
ز مواد زايد وجود ندارد و در مراحل طراحي و توليد با تاكيد بيشتر بر كيفيـت ،  در مواردي كه امكان استفاده ا-3

  .در مورد دوام و نوع استفاده بايد دقت زيادي اعمال گردد
با توجـه بـه آن كـه اكثـر     . معيارهاي طراحي پايدار يك محصول در چرخه عمر آن ارائه شده است 3در شكل 

صـنايع   واد هستند نظير صنايع آهن و فوالد، صنايع مواد غيـر آهنـي،  صنايع بزرگ  كشور ما صنايع مبتني بر م
الزم است تفاوت دونگرش سـنتي توسـعه و توسـعه پايـدار از نظـر       …ماشين سازي، و-معدني، صنايع خودرو

  .هايي نشان داده شود برنامه ريزي در ارتباط صنعت و آموزش با ذكر مثال



  
  

  .جامعه نشان داده شده استارتباط بين مواد و نيازهاي  4در شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 



شيميايي، ارتباطـات، الكترونيـك، مـواد زيسـتي،      هاي مبتني بر مواد  نظير صنايع فلزات، خودرو، انرژي، شركت
  .بر اساس اين الگو تغيير جهت خواهند داد …هوافضا و 

هاي تجاري  -وسعه موفقيتدر اين خصوص، توسعه صنعتي اين صنايع مبتني بر توجه به آموزش، پژوهش و ت
هاي ايراني به علـت بهـره وري    هاي تجاري شركت دهد موفقيت بررسي چنين مدلي نيز نشان مي. آن ها است
  .ها ،حجم كم سرمايه گذاري در بخش پژوهش و توسعه خود با كمبودهاي زيادي روبرو است پايين آن

  

  
  

حال حاضر صنايع بر اساس استفاده از موادحجيم،  در. سيكل جديد جامع مواد نشان داده شده است 5در شكل 
و به كمك معادن كشور، توليد مواد  مهندسي و مسير توسعه فناوري سنتي مواد صنعتي را طـي مـي كنـد، در    

مواد نـانو، مـواد    ها، حالي كه هدف مسير توسعه پيشرفته مواد صنعتي، توليد مواد مهندسي شده نظير كامپوزيت
طبيعي است محصوالتي كه از اين مواد توليد مي شوند داراي ارزش . مند و ابر مواد استالكترونيك، مواد هوش

هاي بسيار بـاالتري برخـوردار    اقتصادي به مراتب باالتري از مواد سنتي هستند و در بازارهاي رقابتي از قابليت
شـد اسـتفاده از انـرژي    هـاي پيشـرفته توليـد خواهـد      استفاده از سيليسيم  آمورف كه بـا فنـاوري  . بود ندخواه

هاي فسـيلي در اختيـار مـا     تر از انرژي خورشيدي را صرف نظر از جاذبه زيست محيطي آن معادل و حتي ارزان
  .قرار خواهد داد

  .نمايش جديد ارتباط بين مواد و نيازهاي جامعه نشان شده است 6در شكل 
  



  
هـاي تجـاري    ژوهشـي و توسـعه و موفقيـت   پ-هاي آموزشـي  شود ، عالوه بر زمينه طور كه مالحظه مي همان 

هاي زيست محيطي  بـراي   مانند جنبه. هاي صنعتي، نيازهاي ديگري نيز در اين مورد آورده شده است سازمان
فرآيندهاي توليـد  هاي اعمال  پتانسيلانطباق عمليات صنعتي با توليد پايدار، ضرورت نوآوري در محصول و وجود 

هـاي   هاي ملي و بين المللي، حمايـت دولتـي بـه ويـژه در زمينـه      همكاري قابل انعطاف، توافقات در خصوص
  .هاي پژوهش و توسعه صنعتي هاي مالي در زمينه هاي خردمندانه براي توسه  صنايع و حمايت سياستگذاري

شود، آموزشي است كه از مرحله آغاز تولـد   هاي مادام العمري  نيز ناميده مي نظام آموزشي همزمان كه آموزش
اي  هاي آموزشي در تمام مقاطع طـول عمـر و زنـدگي حرفـه     ي مشاركت در برنامه ريز. مرگ فرد ادامه دارد تا

هاي تحصيالت دبستاني، دبيرستاني، پيش دانشگاهي، دانشگاهي و در طي دوره طوالني كار افـراد   نظير برنامه
وظيفـه  . ينه هـا دارنـد انجـام گيـرد    اي در اين زم ها و اشخاصي كه مسئوليت يا منافع حرفه بايد توسط سازمان

هـاي كالسـيك نيسـت،بلكه     هـاي ضـمن كـار و آمـوزش     مديران صنايع و دانشگاه فقط پرداختن به آمـوزش 
مفهـوم آمـوزش   . ريزي وظيفه  مشـترك هـر دو نهـاد فـوق اسـت      مشاركت، نظارت، حمايت و طراحي برنامه

و برنامه ريزي آموزشي بر اساس نظام آمـوزش   همزمان بايد در كل جامعه ما به درستي دانسته شده و طراحي
  .همزمان انجام گيرد

كنفرانس جهاني يونسكو و شوراي بـين   1999اعالميه سال. هاي قابل توجه علم در همه جا آشكار است تالش
توسعه دانش در جهان منجر به پيشـرفتهاي قابـل تـوجهي شـده     : اعالم داشته است كه  (ICSU)المللي علم



ميانگين عمر انسان بطرز چشـمگيري افـزايش يافتـه و    . زيادي براي بشر به همراه داشته استاست كه منافع 
توليدات كشاورزي بطور  قابل توجهي در بسياري از نقاط جهان به . درمان بسياري از بيمارها كشف شده است

پيشرفتهاي فناوري و اسـتفاده از منـابع جديـد    . نيازهاي جمعيت رو به رشد، افزايش يافته است منظور برآوردن
ايـن پيشـرفتها همچنـين باعـث توليـد      . انرژي فرصت آنرا فراهم ساخته تا بشر از كار طاقت فرسا رهايي يابـد 

هاي علمـي يعنـي   اما واقعيت آن است كه كـاربرد پيشـرفت  . محصوالت و فرآيندهاي صنعتي پيچيده شده است
هـاي   در نابرابري اجتماعي تاثير داشته و ايجـاد سـالح  . فناروي منجر به تباهي محيط زيست نيز گرديده است

هاي  با وجود دستاوردهاي بيشمار بكارگيري علم در خدمت بشريت ، چالش. پيچيده را امكان پذير ساخته است
هنوز در قسمت هاي قابل توجهي از جهان گرسـنگي   .آينده نيز عظيم بوده و به سرعت نيز رشد خواهند يافت

ها  هاي اقتصادي در جوامع نگراني روند جهاني تغيير آب و هوا، وخامت محيط زيست و تفاوت. و فقر وجود دارد
اين عوامل متعدد متفكران جهان، را بر آن داشته است تا توجه خود را به چگونگي ارتقـاي  . دهد را افزايش مي

  :اني به پايداري معطوف نمايند موضوعات مهم مورد نظر در اين راستا عبارتند ازموثر تر گذر جه
دن نيازيهاي مردم، كاهش گرسنگي و فقر و تامين رفاه جامعهوربرآ) الف  

جمعيـت جهـان   . تعليم و تربيت و اشتغال خواهند بود در طول  قرن آينده بسياري از مردم نيازمند غذا، مسكن،
ميـزان رشـد   . ميالدي به نـه ميليـارد  افـزايش يابـد     2050رود كه تا سال  و انتظار مي به شش ميليارد رسيده

هاي آينده براي اجراي ايـن امـور    زمانبندي و توانايي نسل هاي تنظيم خانواده، جمعيت  جهان بستگي به روش
  دارد

شـوند،   سـوب مـي  حدود هشتاد درصد از اين جمعيت در مناطقي كه اكنون قسمتي از جهان در حال توسعه مح
هـاي فـراهم آوردن نيازهـاي ايـن      چالش. زندگي خواهند نمود و تقريبا دو سوم آنها ساكن شهرها خواهند بود
  .جمعيت شهري جديد و جمعيت  هاي قبلي متعدد و پيچيده است

رشد  جمعيـت   اين تعداد احتماالً با. كم كار يا بيكار هستند در حال حاضر تقريباً يك ميليارد نفر فقير يا گرسنه،
فقر و بي عدالتي شـديد، در تضـاد بـا    . شود هاي جهاني در درآمد نيز بيشتر مي يابد و اختالف جهان افزايش مي

تالش بر اين است كه تفاوتها را از طريق ايجاد قابليت و فراهم آوردن احتياجات اوليه بشـر و  . پايداري هستند
  .هدفمند، كاهش داد دستيابي او به دانش ومنابع مورد نياز يك زندگي

و ... هاي واگير دار نظير ايدز ، آنفلونزاي مرغي و  كنترل بيماري: باشد هاي بهداشت شامل موارد فوق مي چالش
مهار مشكالت بهداشت رفتاري نظير استفاده غير قانوني از دارو، تنباكو، مصرف الكل و چاقي كه پيشتر عامـل  

  .اند ا بودههاي زودرس در سراسر دني گ دو سوم از مر
  :و نگهداري از محيط زيست و پايگاه منابع طبيعي  حفاظت) ب

كاني ها، آب آشاميدني و موجـودات   ها، خاك،  هاي فيزيكي و زيستي مرتبط با زمين نظير جو، اقيانوس سيستم
يسـتم  اكوس.سـازند  زنده،اين سياره رامكاني مناسب براي زندگي وقادربه فراهم آوردن بيشترين نيازهاي بشرمي



هاي موجود در آن، عالوه بر ارزش ذاتيشان، بسياري از كاالها و خدمات مـورد نيـاز بـراي     هاي جهاني و گونه
غذا، درختان جنگلي ، علوفه،  سوخت، دارو : از جمله اين  موارد عبارتند از. سازند بقاي زندگي بشر را فراهم مي

ها را تعديل، گياهان را گـرده   صفيه و بازيابي، سيلو مايحتاج صنعتي، اكوسيستم هاي جهاني همچنين آب را ت
تواند محيط زيست را بر اساس يـك مقيـاس جهـاني     در حال حاضر بشر مي. نمايند افشاني و هوا را پاكيزه مي

دستيابي به پايـداري  . تغيير دهد، همانگونه كه اين كار را در مورد تركيب جو زمين  و آب و هوا بايد انجام دهد
هاي بيولوژيكي و اكوسيستم هاي آنها در جهان رو به سـرعت در حـال توسـعه خواهـد      ظ رفاه گونهنيازمند حف

  .بود، در حاليكه ما هنوز در حال بهبود دانش علمي متوسط خود از اين فرآيندهاي اكولوژيكي پيچيده هستيم
  :حركت به سمت الگوهاي مصرفي انساني پايدار) ج
هـاي ذيـل بـر پايـداري تـاثير       توانـد از روش  هايي مي چنين انتقال. ژي استمصرف، مستلزم انتقال مواد و انر 

هايي از محيط زيست كه براي رفـاه   كاهش دستيابي به مواد و انرژي در آينده يا آسيب رساندن به جنبه: گذارد
  .بشر اهميت دارند

توزيـع   بـازده اقتصـادي،   : از اين عوامل عبارتنـد .  اند عواملي كه بر مصرف تاثير مي گذارند گوناگون و پيچيده
  .هاي اجتماعي هاي اجتماعي، ساختارهاي نهادي و سياست ارزش هاي تكنولوژيكي، ثروت و درآمدها، راه

پيشرفت تكنولوژيكي و نوآوري در بسياري از كشورها و مناطق اقتصادي باعث شده است تا از انـرژي و مـواد   
اقتصادي سرانه جهاني و اسـتفاده از انـرژي در حـال افـزايش     استفاده مناسبتري صورت گيرد اما هنوز فعاليت 

بر سر تالش مضاعف براي افـزايش كـارآيي،    هاي اقتصادي و رفاه رشد مي يابد چالش همانطور كه نظام. است
  .باشد كاهش فشارهاي ويرانگر و حركت به سمت الگوهاي پايدار رفتار مصرف مي

ند و بايد انجام دهد؟توا جامعه تكنولوژي و علمي چه كاري را مي  
  :براي تالشهاي ما سه راه اصلي وجوددارد

  :نيل به دسترسي و بكارگيري عادالنه تر دانش) الف
  بهبود آموزش

هاي گذربه پايـداري اسـت اماهنوزكيفيـت آمـوزش در سـطح جهـان مطلـوب         آموزش عامل اصلي  تمام جنبه
  .قرن بيست و يكم حياتي است استمرارپيشرفت  جهاني دركاهش بي سوادي براي دنياي.نيست

حتي در كشورهاي نسبتاً ثروتمند كيفيت آموزش كامال نابرابر است و سرمايه گذاري در امر آموزش در بسياري 
اي آموزش داده نشده است  تا  دانش آمـوزان را بـه تفكـر     علم اغلب به شيوه موثر و بهينه. موارد ناكافي است

  .دگيري در تمام طول زندگيشان اميدوار نمايدتحليلي قادر سازد و به استمرار يا
آمـوزش  . آموزش، بخصوص در علوم  طبيعي و اجتماعي ، مبناي فعاليت اقتصادي پربارتر و خـالق تـر اسـت   

براي تعديل موفقيت آميز فرصت  هاي اقتصادي ضروري است و بصورت مستقيم نقـش تعيـين كننـده بـراي     
  .يافتن شغل و بهبود كيفيت زندگي دارد



آموزش زنان، همچنين به موفقيت . هاي علمي، تكنولوژيكي و حقوقي بسيار اهميت دارد موزش زنان در زمينهآ
  .هاي مربوط به بهداشت عمومي و ياديگري نسل آينده كمك مي رساند تالش

ل هاي مربوط  به زمانبندي و تعداد اعضـاي خـانوار و طبعـاً سـرعت انتقـا      اين مسئله ارتباط نزديكي با نگراني
  .جمعيت دارد

علـوم  طبيعـي و اجتمـاعي بايـد بـه      . هاي حياتي وجود دارد در آموزش براي جامعه تكنولوژيكي و علمي نقش
عنوان يك عامل سازنده و اساسي ارائه شوند سوادآموزي به عنوان يك مفهوم علمي به طور فزاينده اي شامل 

ايد به عنوان شركايي فعـال بـا سيسـتم هـاي     جامعه تكنولوژيكي و علمي ب. هاي تكنيكي و علمي باشد بخش
كيفيت و آموزش علوم موثر در تمام سطوح اطمينـان يافتـه و   ) وارد كردن(آموزشي درگير شوند تا از گنجاندن 

  .ارزيابي مستمري از تاثير يادگيري بر گرفته از تجارب آموزشي گوناگون فراهم آورند
 تقويت قابليت تكنولوژيكي و علمي در سطح جهان

. استفاده از دانش علمي و بهترين تكنولوژي هاي موجود از جمله عوامل اساسي گذر به پايداري خواهد بود 
هاي كارآمدتر توليد غذا، محصوالت با كيفيت  منابع انرژي جديد، روش: توانند در موارد ذيل موثر باشند آنها مي

هاي مساعد محيطي، علم و  دهي و تكنولوژيهايي براي تغييرات سازمان تر، بهبود وضعيت بهداشتي بشر، روش
توانند لوازم مورد نياز براي سنجش نيازهاي انساني برآورده شده و نيز ميزان پيشرفت  تكنولوژي همچنين مي

.در جهت پايداري را فراهم آورند  
ي و هاي محلـي در علـم، مهندسـ    جزء اصلي هر استراتژي براي دستيابي به پايداري بايد توسعه سريع ظرفيت

توانايي يك جامعه براي بهره گيري از منبع رو به تزايد دانش علمـي  جهـان   . بهداشت در سراسر جهان باشد 
بخـش   هـاي غيـر دولتـي،    هاي بشر بستگي دارد شهروندان، جامعـه تكنولـوژيكي و علمـي، سـازمان     به قابليت

و توانـايي اسـتفاده و توليـد     اي و محلي همگي بايد در شرح اين نيازهـا  هاي ملي، منطقه خصوصي و حكومت
  .دانش شركت نمايند

 ايجاد شبكه اطالعات جهاني
اكنون در سراسر جهان دانش، مهارت و قابليت بيشتر براي تصميم گيري بهتر موجود است اما نيـاز مبـرم بـه    

هاي يك فرد، گروه، شـركت يـا ملـت را تشـخيص دهنـد و بـا اسـتفاده از آن         مكانيسم هايي است كه دانسته
هـاي تكنيكـي يـك سـويه      اكنون بجاي كمك. يازهاي شخص،  گروه، شركت يا ملت ديگري را برآورد كنندن

هاي قابل توجهي براي همكاري و مشاركت و تـالش هـاي تعـاملي مـورد نيـاز در       ، فرصت هاي پيشين برنامه
  .اختيار داريم

ممكن ساخته است كه از طريـق آن   اشكال جديد تكنولوژيهاي ارتباطي ايجاد يك شبكه الكترونيكي جهاني را
دانشمندان ، مهندسان و متخصصان بهداشت را در تمام كشورها و مشاغل به مردم مرتبط مي سازد اين شبكه 
به مردم امكان دسترسي و ارزيابي دانش تكنيكي مورد نياز براي حل مسائل محلي و افزايش كيفيت زندگي را 



سـپس دانشـمندان   . كند ينش و نيازهاي خود به ديگران را فراهم ميدهد و همچنين امكان انتقال دانش، ب مي
هايشان در همـه جـاي كشـور     ها و ارزش بايد از اين ارتباطات اوليه بعنوان ابزاري براي گسترش دانش، مهارت

هاي اطالعـاتي جديـد، در    با بهره گيري كامل از تكنولوژي. شان استفاده نمايند هاي محلي خود ازجمله اجتماع
يابد تا اختالف فـاحش   اي مي شود، جامعه علمي فرصت بي شائبه ين حال كه ظرفيت علمي جهان تقويت ميع

  .موجود ميان سطح دانش مردم را از بين ببرد
بهره جويي از توان بالقوه علم و تكنولوژي به منظور كمك به رفاه بشر نيازمنـد اسـتانداردهاي بـاالي كيفـي      

  .اشدب است كه شامل موارد ذيل مي
 

 نتيجه گيري 
اي مورد استفاده قرار گيرد، اما براي حـل مسـائل    تواند و بايد به شكل گسترده گر چه اندوخته كنوني دانش مي

مـثال  . توليد موفقيت آميز و كاربرد دانش جديد ضروري اسـت . پيش بيني شده مربوط به پايداري كافي نيست
رند كه نيازمند درك بنيادي و نيـز ابزارهـاي مـورد نيـاز     هاي سختي را در پي دا مسائل بهداشت جهاني چالش

علوم اجتماعي نقش فزآينده اي در بسياري از زمينه ها نظير مسائل بهداشت رفتـاري  . براي چنين دركي است
علم آموزش را بايد الزاماً  بـه صـورتي درآوريـم كـه فرآينـد يـادگيري را بيشـتر درك كنـيم و         . خواهد داشت

تحقيق بنيـادي در علـوم زمينـي و زيسـت     . قيت آميزتر و آموزش مادام العمر را بياموزيمچگونگي تدريس موف
اي  اسـت   محيطي كه شامل اكولوژي، گوناگوني زيستي، اقليم شناسي، زلزله شناسي و حوزه هاي ميان رشـته 

غييـرات  كنـد تـا عواقـب باليـاي طبيعـي و ت      به توانايي ما كه در حال حاضر بسيار محدود مي باشد كمك مي
به عالوه، شبكه اطالعات جهاني و تكنولوژي زير بنايي آن مـي  . اكولوژيكي را پيشگويي كنيم يا كاهش دهيم

  .تواند به سرعت توسعه يابد تا امكانات جديدي را فراهم آورد كه اكنون براي ما قابل پيش بيني نيست
  :تقويت شودبطور كلي، تحقيق جهاني بايد به شكلي قابل توجه در چهار محدوده 

  پيگيري تحقيق بنيادي و كاربردي بلند مدت و ارتباط آن با اهداف اجتماعي -1
  هاي تحقيقاتي كارآمد تبديل موسسات جهاني، ملي و محلي به نظام -2
  هاي تحقيقي جمعي ايجاد ارتباط ميان جوامع علمي، دولت و بخش خصوصي در مشاركت -3
هـاي كـاربردي    تحقيـق مسـئله محـور و كوشـش     اي، اي، منطقه اي به ميان رشته تلفيق دانش رشته -4

هاي آينده جامعـه را مطلـع    هايي دارد كه در طي دهه جامعه علمي جهاني همچنين نياز به توسعه شاخص
هاي عمـده   شاخص. سازد كه چگونه و تا چه اندازه براي حركت به سمت گذر به پايداري اقدام شده است

  :بايد شامل موارد ذيل باشند
  ني نيازهاي بشر و سيستم هاي حفاظت محيط زيستارزش هاي جها -1
  اي آسيب پذيري محيطي هاي منطقه مقايسه  -2
  ها ارزش يابي محلي در مورد استفاده از زمين و اكوسيستم -3



هاي كليدي مانند بهداشت، كيفيت آب و هوا و كارآيي انـرژي و بكـار    مقياس هاي پيشرفت در زمينه -4
علم در يك مفهوم بسـيار بنيـادي،   . مي در جهت ايجاد پايداريهاي جامعه تكنولوژيكي و عل گيري ارزش

داراي ) كيفيـت و احتـرام بـه شـواهد     صـداقت، ارتبـاط،  (هاي كار علمي،  ارزش. فرآيند يافتن حقيقت است
جوامع علمي بايد در فرآيندهاي تعامل گسـترده  . اهميت و كاربرد فراواني براي جستجوي پايداري هستند

  :شندذيل مشاركت داشته با
تعيين اولويت هاي اجتماعي، درك پيامدهاي جهت گيري هاي سياسـي و پـرورش درك اجتمـاعي وخواسـت     

اين مشاركت از همـه چيـز   . سياسي براي كسب اطمينان از پيشرفت در جهاني كه مطابق با آن اولويت هاست
  .راه داشته باشدمهمتر است زيرا ممكن است كاربردهاي علم و مهندسي بجاي نفع ضررهائي را نيز بهم

در طول قرون گذشته، منازعات داخلي و جهاني مقادير عظيمي از منابع انساني، سـازماني و فيزيكـي را تلـف     
هاي نظامي، حتي در زمان صلح، منابع را به هدر داده اند كه مي توانسـتند بـه    برنامه. كرده يا از بين برده است

توانند از رقابت  هاي آينده منازعات مي طي دهه. اختصاص يابندبرآوردن  نيازهايي نظير غذا، مسكن و آموزش 
تواننـد   درك بهتر اينكه چگونه اين وقايع مـي . براي بدست آوردن منابعي نظير غذا، آب و اطالعات بوجود آيند

محافـل علـوم اجتمـاعي،    . تعديل يابند يا كمتر به  وقوع بپيوندند، براي گذر موفق به پايداري  ضروري اسـت 
تواننـد سـهم بسـزايي در ايجـاد      مهندسي و بهداشت همگام با  بسياري از مراكز اجتمـاعي ديگـر مـي    عي،طبي

  .همكاري و درك بين المللي و  نيز كاهش عوامل اصلي منازعات داشته باشند
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