
در 

زش به ويژه 
سي نقش و 
عات از نوع 
مي دهد كه 
توسعه ملي، 
ر هر يك از 
سان بيش از 

ي پايدار د

نهفته است؛ آموز
 اين پژوهش بررس
و گردآوري اطالع
ن تحقيق نشان م
ي و به تبع آن ت

به توسعه دريدن 
 آموزش براي انس

 يرد.

سعه شهري

ي و تربيت آنها ن
 رود. هدف اصلي
 بر حسب روش و

باشد. نتيجه اين 
بناي توسعه شهر
شد. لذا براي رسي
مي شود، نياز به
وناگون صورت گي

ش در توس
 راز

 

dehgha 

رمايه هاي انساني
دار) به شمار مي
شد. اين پژوهش
ي و اسنادي مي
به دليل آنكه زيرب
ت محيطي مي باش
وسعه محسوب م
 تواند در ابعاد گو

 
ش و پژوهش
نشهر شير
فاطمه دهقاني
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معه در توسعه سر
شهري پايدوسعه

هر شيراز مي باش
العات كتابخانه اي
وندي قرار گيرد به
قتصادي و زيست
كه انسان محور تو
النشهر شيراز مي

 شهر شيراز

اه آموزش
كالن
ف 

ail.com

 بالندگي هر جام
ندهاي توسعه (تو
پايدار در كالنشه
ها نيز شامل مطا
اي آموزش شهرو
هنگي، سياسي، ا
رسد از آنجايي ك
 و پژوهش در كال

ي، پايدار و كالنش

ش و جايگا

سي، شكوفايي و
سي در ارتقاء فرآين
ر توسعه شهري پ
ر گردآوري داده ه
ز تمامي برنامه ها
اي اجتماعي، فره
وري به نظر مي ر
د كه اين آموزش

زش، توسعه شهر

رسي نقش

اساس كلي شرايط 
وندي عامل اساس
ش و پژوهش در
صيفي است. ابزار
ي دقيقا در مركز
ر يك از بخش ها
ز به آموزش ضرو
ي به نظر مي رسد

اه، آموزجايگ دي:

 

بر 

 

 چكيده
به طور      

آموزش شهرو
جايگاه آموزش
تحقيقات توص
توسعه بايستي
توسعه در هر
بخش ها نياز
پيش ضروري

 

 

واژگان كليد

 

 
 
 
 

 

 
 



راسر جهان 
نخستين ي 

 زندگي در 
ر را در بر 
ت خود يك 
 آموزش و 

 ي شود.

ه اي اخير 
هاي شهري 

د كه ي رس
يلي شهر و 
ريزي شهر 
پژوهش به 

 37 فيايي،
ار جمعيت 
 اقتصادي، 
شهر شيراز 
 و درياچه 

 جمعيت در سر
براي 2007سال 

 رشد شهري و
خ پيدايش شهر
ه از نظر ماهيت
 در واقع امروزه

ويايي شمرده مي

. طي چند دههت
 ساخت و سازها
چنين به نظر مي
ي جامع و تفصي
 سنجي برنامه ر
ابراين در اين پ

يقه عرض جغراف
 و پويا از استقرا
ضايي، طبيعي،

كويني ساختار ش
ل، جنوب، غرب

ب يافتن رشد ج
باشند. در س  مي

Martinez,2.(
% تاريخ1 تنها 

ت هاي است كه
سوب مي شود.

و پومد، رشد درآ

 واقع شده است
طراف آن به زير
 با اين وجود چ
نهادي طرح هاي

در امكان زشي
بنا ده مي شود.

  پردازيم.

دقي 25درجه و 
 فرايند تاريخي

جه به ساختار فض
 دارد. بررسي تك
 در سمت شمال

13 ،28.( 

و زندگي و شتا
صلي زندگي بشر

2008ساكن شد(
 زندگي شهري

از جمله فعاليت ي
ي در جامعه محس

، دگي، تحصيلي

رزش كشاورزي
زي ارزشمند اط
.شهر شده است
سرانه هاي پيشن

آموع فضاهاي ي
هر شيراز مشاهد
شهر شيراز مي

د 30 فارس در 
ر شيراز حاصل
 هر دوره با توج
سرعتي فزاينده
ود به ارتفاعات

387ن و كريمي،

هاي بهداشتي و
دن به محل اصل
ان در شهرها س
 قرن بيستم، ز
زشي و پژوهشي

عاليت كلييك ف
ت ملي و فرهنگ

يي با ار زمين ها
ين هاي كشاورز

در ش شهريدار
. متناسب با ست

 پراكنش و توزي
 فضايي در شهر
ي پايدار در كالنش

 و مركز استان
ختار كنوني شهر
مضمون آن در

تغيير مضمون س
جنوبي محدو -

ه است. (نظريان

ه  بهبود شاخص
ر حال تبديل شد
 از جمعيت جها
ي است؛ زيرا تا

آموزفعاليت  ).1
ي و مديريتي ي

 شناساندن هويت

، بر روي راهي
شده است كه زمي
عيف توسعه پايد
راز نتوانسته است

،د. عالوه بر آن
ه و عدم تعادل
در توسعه شهري

قه جنوب ايران
گرفته است. ساخ
نهاست؛ يعني م
 مي كند و اين
 گستره شمالي

، رشد يافتهرفته

شهرها، با پديده
ي كه شهرها در
 بيش از نيمي
 جوامع انساني

1393ت شهري،
ز نظر برنامه ريز

م دربزارهاي مه

يت چهارا موقع
 شهر موجب ش

له موجب تضعئ
ختلف، شهر شير
رجي توسعه يابد
ن صورت نگرفته
زش و پژوهش د

هر شيراز ش
 كالنشهر منطق
جغرافيايي قرار گ
ثيرات متقابل آن

وتگي شهر تفا
 بستر دشتي با
دل دشت قرار گر

 جديد توسعه ش
اي  است؛ به گونه

خ توسعه شهري
 جديدي براي
جموعه مديريت
رنيته است و از
عنوان يكي از ابز

نوان يك شهر با
عه شديد خطي
روند و اين مسئ
كاربري هاي مخ

خار ي داخلي و
ه شكل متوازن
ش و جايگاه آموز

جغرافيايي ش
عنوانشيراز به 

دقيقه طول جغ 
يعي شهر و تاثي

فرهنگ - سياسي
هد كه شهر بر
سمت شرق در د

 

 مقدمه
دوران      

همراه بوده
بار در تاريخ
شهر تجربه

گرفت(مج مي
محصول مد

به ع پژوهش

شيراز به عن
رشد و توسع
و مسكوني

سرانه هاي ك
استانداردهاي
پايدار نيز به
بررسي نقش

 

موقعيت ج
شهر ش      

29درجه و 
بر بستر طبي
اجتماعي و
نشان مي د
مهارلو در س

 

 

 

 

 

 



از  1917 
دي مبتني 

 1970 اي 
 و نابرابري 
كنين خود 
مان ارتقاء 

 تلقي عامه 
 بايد نشان 
اخل نظام، 
ت سوق مي 

ش شاخص 
ي باال سوق 

 توسعه اي 
ن و محيط 
د و به اين 

كه  يآنجاي
ست  شده ا

د (حكمت 

ست كه از سال
راي نظام اقتصاد
در واقع از دهه
ش فقر، بيكاري

اجات اوليه ساك
ه يك كشور هم

اجتماعي، طرز
توسعه در اصل
 اجتماعي در دا
عنوي بهتر است

نجر به افزايشه م
شد و بهره وري

 مهم است كه
ي را براي انسان
سان به خود آمد
ندگان باشد. از آ
 اقتصاد مطرح

ي سوق مي دهد

فت اجتماعي اس
ي كشورهاي دار
م پذيرفته شد. د

ا مبناي كاهشر
احتيا  نتواند به

نامه هاي توسعه

خت اسي در سا
ر مطلق است. ت
راد و گروه هاي
 نظر مادي و مع

پايدار) است كه
ي را به سوي رش

ر اين واقعيت
 عواقب نامطلوبي

وزي انسي داد. ر
لم براي او و آين
ن بار در مقوله

دي كمي زندگي

 ي است. 

ي نيل به پيشرف
از سوي 1930

 يك اصل مسلم
سعه اقتصادي ر
برابر باشد. ولي
 هدف اصلي برن

زم تغييرات اساس
ه كن كردن فقر
خواسته هاي افر
ز زندگي كه از

 وضع مطلوب (
كه جوامع بشري

مي باشد، بيانگر
خود مي كشيد،

 تباهي سوق مي
ضامن حياتي سال
جهت آنكه اولين
طور عام جنبه ما

تحليلي -وصيفي

ريزي شده براي
و 1920ه هاي

نگ جهاني دوم
د مي آيد و توس

، دو برسرانه ملي
د. در حالي كه

نست كه مستلز
 نابرابري و ريشه
نوع اساسي و خ
وضع يا حالتي از

پايدار) به سوي
يطي مي شود ك

م "پايدار"و  "ه
ت را به دنبال خ
ل و ناپايداري و
ر دوام بوده و ض
وجود دارد، به ج
ت اقتصاد و به ط

د و روش آن تو

هادهاي برنامه ر
چند در دهههر

، ولي بعد از جن
 توسعه به وجود
 داراي درآمد س
حسوب مي شود

 

 چند بعدي دان
تصادي، كاهش

گ با نيازهاي متن
شده و به سوي و

پوضع موجود (نا
ي و زيست محي

وسعهت"دو واژه
سان دوران صنعت
سمت اضمحالل
د كه پايدار و پر
نا و تفسيرش و
ن را نيز به سمت

ت كيفي مي باش

شش آگاهانه، نه
ي شروع شد. ه
 داد قرار گرفت
ميق در مفهوم

نچه كشورينا
توسعه يافته مح
گي مردم است.

 را بايد جرياني
 تسريع رشد اقت
تماعي، هماهنگ
گذشته خارج ش

مان حركت از و
فرهنگيسياسي،

23 .( 

 ر 
كه متشكل از د
هاي متمادي انس
كه جهان را به 

سعه اي بينديشد
ماتي كه در معن
وعات ديگر، آنان

 قيق
 از نوع تحقيقات

 ي تحقيق

 سعه 

ه به معني كوش
 جماهير شوروي
 مورد انقاد قرار
ت كه تحولي عم
 كنند. يعني چن
شد، آن كشور تو
ي و كيفيت زندگ

توسعه" تودارو 
هاي ملي و نيز ت

عه نظام اجتمجمو
طلوب زندگي گ

ر كلي توسعه هم
ي، اقتصادي، س

3، 1378ودارو، 

وسعه پايدار
توسعه پايدار ك
رابي طي دهه ها
ه ارمغان آورد. ك
د كه بايد به توس
عه عليرغم ابهام
 اتصال به موضو

 32.( 

 

روش تحق
اين تحقيق

 

يافته هاي

تعريف توس

توسعه       
كشور اتحاد
بر بازار آزاد
به بعد است
تعريف مي

گو باشپاسخ
زندگيسطح 

از نظر      
، نهادهمردم

دهد كه مج
از حالت نامط

 ."يابد

به طور      
رفاه اجتماعي
مي دهد (تو

 

مفهوم تو
تعبير ت      

همچون سر
زندگي او به
نتيجه رسيد
مفهوم توسع
همچنان به

،1383نيا، 



فرهنگ ها 
سعه پايدار، 
كوسيستم، 

 يك هدف 
ن نسلي و 
مل: برابري 
يط طبيعي 
 خود اتكا، 
طه يكي از 
د بر اصول 

. همچنين 
رده و لذت 

زاري براي 
طوح محلي 
حقيق اين 

.  ملي است
رهاي ديگر 
هاي ناشي 

به تنوع فدهد و 
). توس95منبع، 

تواند پايداري اك

 پايداري بيشتر
ابري دروصل بر

سط يافته و شام
 حفاظت از محيط
 و تنوع، جامعه
ر سنتي در حيط
نساني آن، تاكيد

خود منجر شود
 آن استفاده كر

يع در جوامع، ابز
ت زندگي در سط
نيز هست. در تح

داخل مرزهاي
ماهي در كشور
 خاطر آلودگي ه

 1391 ،35 .( 

ورد توجه قرار د
ده شود (همان م
ستي باشد و بت

9(. 

ظر وجود ندارد.
سايي هستند: اص
د، اين اصول بس
ي در حكومت)، ح
 بقاي اقتصادي
ژگي ها به طور
 به ويژه شاخه ا

ي رفع نيازهاي خ
شند و نتوانند از

د. مشاركت وسي
 منابع و كيفيت
ان جغرافيايي ني

يش از حد در د
كه براي ذخاير م
حومه شهرها به
ينند (مختاري،

ساسي توسعه مو
 و رسوم بها داد
يفيت محيط زيس

95، 1380، دلير

هاي آن اتفاق نظ
پايدار قابل شناس
ش ايجاد گرديد
رافيايي و برابري
ر قابل تجديد،

 اين اصول و ويژ
ات جغرافيايي،

 هاي آينده براي
يط طبيعي باش

منابع برابر باشند
ت كه در توزيع
كه در طول مكا

  كننده. 
يو بهره برداري ب
ي از كشورها ك
ري نيز باشند. ح
نها صدمه مي بي

عامل اصلي و اس
عتقادات و آداب
ضمين كننده كيف

ن زاده د (حسي

ويژگي ها صول و
صل در توسعه پ

بعد از اين گزارش
عي، برابري جغر
قل از منابع غير
ست. هر يك از

ه ماهيت مطالعا

شدن حق نسل ه
ن ناپذير به محي

ايد در مصرف م
ين صورت است
زمان نيست بلك

عوامل آلوده
ايجاد آلودگي و

 حد توسط بخي
د مرزهاي شهر
 وارد شده به آنه

ان را به عنوان ع
ي اجتماعي و اع

 سياسي كه تضم
ني را حفظ كند

 ار
ول دارند، در اص
 براندتلند دو اص
 در ادبياتي كه ب
ل برابري اجتماع
)، استفاده حداق
 جامعه شده اس
به وهش با توجه

 سل آينده
بايد به پايمال ش
ل صدمات جبران

درون نسلي
وي كره زمين با
 با پايداري به ا
 فقط در طول ز

 مايد.

 هاي براي ع
ذيري در برابر
ز صيد بيش از

، بلكه مي توانند
هاي ف ظرفيت

ت كه انسااسي
زندگي، رفتارهاي
ي، اجتماعي و
سانيداري رفاه ان

 توسعه پايدا
سعه را همه فبو
يف اول گزارش
ر تامين نيازها.

ها (شامل  نسل
رفيت تحمل آن
ي اساسي افراد
يرند. در اين پژو

ي يا اصل نس
ه فعاليت بشر نب
لمجبور به تحم

ي يا برابري د
ه تمام جوامع رو

ه اين اصل رابط
 باشد. پايداري

ش كليدي ايفا نم

داختي يا پر
دف مسئوليت پ
ي اسيدي و نيز
وما ملي نيستند

ه شهري و مصرف

 پايدار توسعه اي
زن روش مختلف،

 فضاي اقتصادي
بع طبيعي و پايد

ويژگي هاي
 پايداري در توس
ه است. در تعري
 برون نسلي در
ا، برابري درون

ارچوب ظردر چ
و ارضاي نيازهاي
شري قرار مي گي

 ت.

ري بين نسلي
صل مي گويد كه
يند نيز نبايد م

لت اجتماعي
صل مي گويد كه
ين اصل است.
ي وجود داشته

يا مي تواند نقش

وليت پذيري
صل عمدتا به هد
 اثرات باران هاي
ذارند. مرزها لزو
اي آلوده كننده

 

توسعه      
در مناطق م
يعني ايجاد
پايداري مناب

 

اصول و و
چهگر      

سياسي شد
اصل برابري
بين نسل ها
(و زندگي د
رفاه فردي و
اين علوم بش
برابري است

اصل برابر
اين اص      

نسل هاي آ
 ببرند.

اصل عدال
اين اص      

رسيدن به ا
بايد پايداري
اصل، جغرافي

اصل مسو
اين اص      

براي مثال،
ذتاثير مي گ
ها از فعاليت

 

 



ين نسلي)، 
زوي آينده 

جتماعي و 
ي (با هدف 
بوجود آيد. 
دف توسعه 

 مي مطرح
 جاي به ي
 حالتي يا 

 را رايندي
ادبيات  در 
 منابع از ل
 ادامه در و

 داري، ني
 هاي اوت

 به ستيابي
(كاظمي و 

ي را داشته 
ضمن اينكه 
 به موازات 
 به حركت 

ل آتي (عدالت بي
ع طبيعي و آرز

 ليكن پايداري اج
يداري اجتماعي
دل اكولوژيك) بو
ي توسعه، متراد

م مكالرن خانم 
تحقيقي ادبيات 

وضعيت كننده
فر شهري، پايدار
غالبا كه شهري

حداقل استفاده 
و كند مي ذكر 

معن حد در حتي
قضا و  اجتماعي

دس جهت در فت
باشد ( مناسب 

، حداكثر كارايي
مايد. اين فضا ض
، عمل مي كند
ات دروني خود

 احتياجات نسل
يريت بهتر منابع

ه پايدار دارند،
جموعه اي از: پا
ي (با هدف تعاد

تماعي و اقتصادي

جمله از و فان
در اغلب و ست

ك تشريح عنوان 
پ صطالح توسعه

ش پايداري يدي
طبيعي، محيط 

جامعه افراد سي
ح يا كمي حتماال
اقتصادي، طي،

پيشرف سنجش 
ديگر جامعه اي

عملكرديرايط 
صل ايجاد مي نم
موجود در اجزاء
اتصال به جريانا

مثبت نسبت به
حيط زيست، مد

حيطي در توسعه
 مي شود كه مج
ي زيست محيطي
 بدون ابعاد اجت

مولف از برخي ط
ا نزديك هم به
به پايداري هوم
اص در توسعه واژه
كلي مشخصات ي
از حفاظت ها ل
اساس نيازهاي ع

اح مختلف وامع
محيط زيست ي

براي شده طرح
ج در پايداري 

هر در حداقل شر
 يكپارچه و متص

ت هاي مون قابلي
 يا منزوي را با ا

 

توجه عميق و م
ي موفق با محي

  باشند.

باحث زيست مح
ي زماني فراهم
ادي) و پايداري
محيط زيست و

توسط زمينه ين
خيلي اصطالح

مفه نظر داشتن
و مقابل در .شند
برخي اويافت  ت

نسل درون بري
رفع و فردي فاه

چون جو ندارد،
جاري شرايط به
ط هاي شاخص ز

پيشرفت نجش

ش انرژي در شه
ن يك مجموعه
عليت در آوردن
جريانات نهفته

امون خود دارد.

 درون نسلي)، ت
تفاده از تكنولوژ
وسعه پايدار مي

كننده اي كه مب
ط جامعه پايداري

بقاي اقتصادف
حفاظت گرايانه م

4.( 

اي در كه است ي
دو اين معني"

ن در را يكديگر
باش داشته تداوم

دست پايداري ه
براب ها، نسل ين
ر اتكا، خود معه
وجود شهري ي

كه باشند اشته
از اي مجموعه ه

سن براي نبايد 

كه طي آن گردش
ن عناصر به عنوان
ي در جهت به فع
ز عمل كرده و ج
حيطي را بر پيرا

 ر 
(عدالتل امروز

 براي همه، است
ه اهداف مهم تو

غم وزن تعيين ك
 در واقع شرايط
 اقتصادي (با هد
ش هاي صرف ح

،1375صرافي،

ديگري موازي م
نويسد: سون مي

از آنها تمايز" .
ت كه دانسته طي
به ميتوان آن يله

بي برابري را شوند
تنوع، جام و دي

پايداري از حدي
د شهري يداري

نتيجه در. دارند 
لزوما جامعه، هر

 ي 
فرآيندي است ك
حركت در آوردن
ر محرك دروني
رشد بيروني نيز
 اثرات زيانبار مح

وسعه پايدار
اي اساسي نسل
 سطح زندگي

ت بيشتر از زمره

داشت كه عليرغم
ويا مدنظر است.
ماعي)، پايداري

جاست كه گرايش
وب نمي شود (ص

  شهري 
مفهوم شهري ي

ريچاردسو از نقل
..شوند مي برده

شرايط مجموعه 
وسيل به كه كند
ش مي بيان سناد
اقتصاد بقاي ي،
واح تعريف كه ند
پايد از مختلف ت
بستگي آنها عه

هر در  پايداري
138.( 

ايدار شهري
 پايدار شهري فر
ساني را در به ح
عنوان يك موتور
ت يك محرك ر
. بعالوه حداقل

 

اهداف تو
تامين نيازها
بهبود ارتقاء
توام با امنيت

وجه دبايد ت
اقتصادي قو
عدالت اجتم
در همين ج
پايدار محسو

 

پايداري
پايداري      
نق به او. شود
ب كار به هم

يا و مطلوب
ك مي تداعي
اس و موضوع

تجديدنشدني
كن مي بيان
تصورات بايد

جامع ارزشي
كلي اهداف

0همكاران، 

 

توسعه پا
توسعه      

و توزيع يكس
خود را به ع

به صورتآن 
در مي آورد



شند. شهر 
ه زندگي  ب

آن تا يافت 

ست شهري 
منابع براي 

هاي توليد 
يان فقير و 
 كه برابر با 
قش دولت 

 ه كنند.

نيز شهر را 

، نگهداري 
ن مفيد در 
يش تراكم 
ن در مراكز 
ي و كاهش 
زيني منابع 
احيه اي و 

شهري است 
ع يك علم 
ر هم جمع 
كرده، بلكه 

2.( 

ضايت داشته بار
د و شهري كه

 ضايعات و بازيا
. 

ص محيط زيس
ضوع نگهداري م

 رح است.

فيت هكاهش ظر
 بردن شكاف مي

ي و مليحيه ا
ي راهبردي، به نق
مايت همه جانبه

صرف سوخت و ن
. 

كاهش آلودگي،
 از حد جانداران

ها، افزاي كندگي
ه متنوع مساكن
ل و نقل عمومي

جايگز با يق اوال
يزي شهري و نا

ها شد، بحران شه
ش شهري موضوع
 در نتيجه شهر
ل شهر را حل نك

 1378 ،21–2

 فضا احساس ر
 خود كفا باشد

ليد بيش از حد
)59، 1376نر، 

 محيطي بخصو
 اين نظريه موض
ديد ناپذير مطر

 و ناحيه اي، ك
ن آور و از بين

ي، روستائي، ناح
هاي ثابه ديدگاه

يست شهري حم

ل در زمينه مص
شينان مي داند.

وارد مي شود: ك
ي، افزايش بيش

ي و كاهش پراك
ل محلي، توسعه
 متعادل، حمل
حلي. به اين طري
وجه به برنامه ري

مدن آنه وجود آ
قدند كه آمايش
 جمع اضداد و
ها نه تنها مشكل
وده اند (زياري،

 سكونت در آن
برداري كرده و

ع، اجتناب از تول
ت خود باشد (تر

 مسائل زيست
ي ارائه شد. در

ات به منابع تجد

ي محيط شهري
توسعه هاي زيان

هاي شهري ريزي
ين نظريه به مث
بايد از محيط زي

موثر حمل و نقل
راي لذت شهرنش

يه شامل اين مو
ش انرژي مصرفي

دم تمركز شهري
ي، ايجاد اشتغال
 ساختار اجتماع
غذاي پايدار مح
ي رود، ثانيا با تو

اكنون باعث به
يه پردازان معتق
ت ، زيرا انسان
راي اين نظريه ه
اي زمان خود بو

ق ساكنينش از
عي خود بهره ب

ستفاده از منابع
ر به ادامه حيات

ط زيست درباره
ز منابع محيطي
ن كمترين ضايعا

 از آلودگي هاي
عدم حمايت از ت
ف را با برنامه ر
ست مي داند. اي

ها با است دولت

ا، الگوي مه گاه
د شهر را فقط بر

در شهر و ناحيه
يافت ها، كاهش
 نواحي سبز، عد

تباطيش فواصل ار
هرهاي بزرگ، س
ع منابع و تهيه غ
 از زمين باال مي

ز قرن نوزدهم تا
 طور كلي نظري

ن رشته اي است
، اما اجروده اند

ها خواست انسان

ر قريب به اتفاق
بع منطقه طبيع

د كه به دليل اس
ر دراز مدت قادر

طرفداران محيط
ي حمايت ابرا

ين و وارد كردن

هاي جلوگيري
ز بازيافت ها، ع

دن به اين اهداف
در شهر و روستا
ي دهد و معتقد ا

ي پايدار سكونتگ
 كند، زيرا ايجاد

مفهوم پايداري د
ي، افزايش بازي
رختان شهري و
 كوچك، كاهش
هش اتكا به شه
ت نشدني، توزيع
حيح و محافظت

 ل مي شود.

ن گفت آنجه از
 كرده است . به
 واقع بحثي ميا
 اين نظريه ها بو
يه ها مخالف خ

ي است كه اكثر
ست كه از مناب

 .خشد

 اطالق مي شود
هاي مفيد در ت

  شهري
شهري، حاصل ط

»توسعه پايدار«
فاده بهينه از زمي

شهري موضوع ه
و ملي، حمايت ا
مچنين راه رسيد
 كنترل بيشتر د
يت بسياري مي

شكل شهر، الگوي
هري بررسي مي

 مباني نظري م
م ضايعات شهر
عه جنگلي و در
ري و شهرهاي
كوچك براي كا
 ضايعات بازيافت
ست كاربري صح

دار شهري حاصل

ن مكاتب مي توا
هري را مشكل
ي از علوم و در

ها مديون تمان
 بيشتر اين نظر

هر پايدار، فضايي
ايدار، شهري اس
ود معني مي بخش

ايدار به شهري
و پذيرش سياست

وسعه پايدار
 توسعه پايدار ش
« دنبال نظريه 

ه از طريق استفا

 توسعه پايدار ش
ي ، ناحيه اي و
رح مي كند. هم

بري ها وكار ل
مه ريزي ها اهمي

ظريه، پايداري ش
مراتب ناحيه شه

ك ديد اجمالي
ي، كاهش حجم
تا با ايجاد جامع
 حومه هاي شهر
سعه شهرهاي ك
ده اي، مديريت
نها، اتخاذ سياس
فضا، توسعه پايد

جه گيري از اين
و ساماندهي شه
ت ، بلكه تركيبي

واقع ساخت . در 
زوده است، زيرا

 

يك شه      
اكولوژيك پا
ساكنين خو

شهر پا      
حد امكان و

 

نظريه تو
نظريه      

است كه به
حال و آينده

نظريه      
محيط محلي
غني را مطر
قانون، كنتر
در اين برنام

اين نظ      
در سلسله م

در يك      
عيمنابع طبي

شهر و روست
متوسط در

اشتغال، توس
ترافيك جاد
و نوسازي آن
ساماندهي ف

در نتيج      
كه آمايش و
دقيق نيست
اضداد است
بر آن نيز افز

 



ت مشخص 
ي ديگر و از 

) و 1995 (
سعه پايدار، 

د و نيز ابعا
كل آرماني 

 حفظ و يا 
هش حجم 

ي اقتصادي 
ي اقتصادي 
ي برابري و 
 كننده اين 

ل آن است. 
 –ي، قومي

ش خانواده 
 ند.

 مي آورند. 
ر ارتباط با 

 از محيط زيست
مي دهند. برخي

) و چالزر (199
ر هر حال توس
د كه تك تك ا
ي و دوري از شك

سلب نكند، و يا
ع و انرژي، كاه

گردد. معيارهاي
ي از مولفه هاي
، سطوح توزيعي

ك ري ها تضمين

ت زندگي حاصل
هاي نژادي  گروه

 همه، ترويج نقش
سعه پايدار هستن

ييراتي به وجود
 و اجتماعي در

وات و حفاظت ا
د بررسي قرار م

5انند جيرارد (
 نيز هستند. در
گرايانه نياز دارد
ف شدن پايداري

ارات آينده را سي
ش مصرف منابع

سي جمع مي گ
مبتني بر تركيبي
ع خاص پايدار)،
يان سرمايه گذار

و بهبود كيفيت
ناتوانان، زنان و
ه مناسب براي

ي اين بعد از توس

وم فرهنگي تغي
 باورهاي فردي

 برابري و مساو
 و اجتماعي مور

برخي ما مچنين
ر توسعه پايدار

ك ذهني كل گ
اد موجب ضعيف

سطوحي كه اختي
 از طريق كاهش

  مي شود.

 نظام مورد بررس
 رفاه اقتصادي م
ت منابع (يا منابع
راتر منابع و جري

 را شاهد بوده، و
ي، برابري براي ن
 درمان و سرپنا
 محورهاي اصلي

 كه در روند تدا
ده، نگرش ها و

سه اليه توسعه،
يطي، اقتصادي
فه مي كنند هم
 يا سياسي در

تمي و يك ادراك
ه هر يك از ابعا

ع مرتبط) در س
بعد از پايداري
 مناسب تقويت

ارد كه در تمام
تصادي دارند و

يا رانتح اجاره
ر و مديريت كار

ء و فقرا رن اغنيا
شرايط اجتماعي
طي، بهداشت و
ي اجتماعي، از

ي و فرآيندهايي
ط را تعريف كرد

 ي شود.

ند كه در آن س
ي يا زيست محي
 به تفكيك اضاف
 پايداري نهادي
ا رويكرد سيست
عدم دستيابي به

نابع پايه (و انواع
ستم است. اين 
 فن آوري هاي

صادي، تاكيد دا
سياست هاي اقت

، بيكاري، سطوح
. تخصيص بهتر

زيع عادالنه بين
دهي سازگار با ش
اي زيست محيط
ترويج ارزش هاي

لگوهاي نوسازي
طبيعت و محيط

 و نهادها بيان مي

 

برانتدلن  گزارش
ه بعد اكولوژيكي
گي و مكاني را
 معتقد به بعد

 اجزاء يا ابعاد با
ه حساب آورد. ع

 ي
 معناي حفظ من
نعطاف اكوسيس
فت آنها و يافتن

 ي
رتقاء شرايط اقتص
د شكل گيري س
ي و غير رسمي،
ي و جهاني است

 ي 
ن انسان ها توز
ي، شيوه سازماند
زش و آگاهي ه
ي و مشاركت و ت

 
رون زاي الهاي د

بات انسان با ط
ري از ارزش ها

 سعه پايدار 

 محققين بنا بر
ه پايدار را در سه
س، دو بعد فرهنگ

)1993گران (
مزمان به همه ا
ل بين آنها را به

 ر است.

 عبارتند از:

ي اكولوژيكي
ي اكولوژيكي به
ت، كيفيت و ان
دگي ها و بازياف

ري اقتصادي
ارتد بر حفظ و 

سستني با فرايند
ر اشتغال رسمي
در اقتصاد محلي

 بود.

ري اجتماعي
تمدني كه در آن
ش هاي اجتماعي
وق انساني، آموز
، حقوق سياسي

ري فرهنگي
و يافتن ريشه ها
 فرهنگ مناسب
ط زيست، پاسدار

 

ابعاد توس
غالب      

شده، توسعه
جمله زاكس
كومار و ديگ
دستيابي هم
روابط متقابل
توسعه پايدار

اين ابعاد ع

پايدار -1
پايداري      

ارتقاء ظرفيت
ضايعات، آلو

پايدار -2
اين بعد      

ارتباط ناگس
مربوط، نظير
سطوح بقا د
بعد خواهد ب

پايدار -3
تداوم ت      

كاهش تنش
مذهبي، حقو
و اجتماعات،

پايدار -4
تداوم و      

در اين بعد،
حفظ محيط

 



كز در مادر 
يعي، شيوه 

ي مناسب، 
دي به اين 
يت و تاثير 

ي،  اجتماع
 35.( 

جه به روند 
وستايي، از 
 به ويژه در 

ضايعات، و 
خصات شهر 
 شهرهايي 

د نيازهاي 

بر كاهش تمرك
 گونه هاي طبي

اه و نظام قانوني
ود. پايداري نهاد
 با توانايي مديري
ه هاي انساني،

،1382مت نيا، 

سطح ملي و توج
هاي شهري و رو
 مراكز شهري،

 ،193.( 

 بيش از حد ض
باشد. از مشخص ي

ايجاد بر مبناي 

تواند  است و مي

ت ها با تاكيد ب
تنوع زيستي در

 .ي شود

، تعيين دستگا
مي شو ي مطرح

ن نكته به ويژه
ل و رفتار سرمايه
 مي كنند (حكم

مين، سدن جو ز
ه ه پايدار حوزه

معيت و توسعه
 

،1384نصيري،

جتناب از توليد
ه حيات خود مي
ايد هدفشان را

1376 ،179 .( 

زا مدزا، اشتغال

ها و فعاليت گاه
متمركز، حفظ تن
شاورزي، بهتر مي

 تصويب قوانين
 براي ابعاد قبلي
 خواهد آمد. اين
زماني كه تعامل
ر نهادي را بيان

 و روند گرم شد
و توجه به توسعه
 و رو به رشد جم

137 ،57–56.(

ن هاي محلي) (

نابع، اجدي از م
ت، قادر به ادامه
ن شهر پايدار با
6كز كنند (ترنر، 

ه اقتصادي درآم

و توزيع سكونتگ
تي شدن غير م
شاوستايي غير ك

هي بلند مدت،
ن پيش نيازي ب
نهادي به وجود
وانايي هاي ساز
عاد توسعه پايدار

 بارتند از:

خريب اليه ازن
ي و سطح ملي و
لت تمركز دائم
76ه است (بارو،

 دولتي (سازمان

 استفاده اقتصاد
مفيد در دراز مد

ريزا است. برنامه
گي كمتر متمركز

 رشد و توسعه

ري متعادل تر و
ي ناپايدار، صنعت
ك و اشتغال رو

ازماندهداره و س
ست كه به عنوان
كيفيت ترتيب ن
كند. قوانين و تو
گ مي كنند، ابع

شود عبي ل م

هاني همچون تخ
ت هاي صنعتي

، به علح شهري
ي را جلب كرده

سازمان هاي غير

د كه به دليل
هاي مف ش سياست

م زياد خروجي ا
ضايعات و آلودگ

ست كه از نظر

شهر –روستايي
 اكوسيستم هاي

كوچك ين زارعين

، توانايي اد مالي
 و سازمان ها اس
ان كاهشي در ك
باط پيدا مي ك

تنظيم و هماهنگ

  

دار در آن عمل

جه به مسائل ج
طقه اي و سياست

) سطح1992يو (
ته، توجه بيشتري

 ر 
ي بين المللي، س

شو ي اطالق مي
امكان و پذيرش
وگرا وجود حجم
صالح و خروجي ض

پايدار شهري اس

 ري مكاني 
 بعد، تشكيل ر
نعت از تخريب
جديد و مولد بي

 ري نهادي
تامين مناسب م
ماهنگي نهادها

 كه در طول زما
يين نامه ها ارتب
ست ساخت را تن

وسعه پايدار

كه توسعه پايد

 سياره اي و توج
منط –ع طبيعي

ن در نشست ريو
سعه يافتكمتر تو

وسعه پايدار
ها، سازمان هاي

 هر پايدار 
ايدار، به شهري
ضايعات تا حد ا
قابل شهرهاي نو
متر انرژي و مص

ن گفت شهر پ

 

ايدارپ -5
در اين      

شهرها، ممان
هاي كشت ج

پايدار -6
تداوم      

ارتباط و هم
معني است
مقررات و آي
طبيعي و دس

 

سطوح تو

سطوحي ك

سطح      
تخريب منابع

راننشست س
كشورهاي ك

 

عامالن تو
دولت ه      

 

مفهوم شه
شهر پا      

بازيافت آن ض
پايدار در مق
با ورودي كم

توا  مي      



اي همگان 
لم توأم با 
ت جامعه از 
ن آلودگي 
  متعالي مي

 به مسائل 
 فقط شهر 
 تهيه كند، 

ي، چوگول 
د شونده و 
ي اقتصادي 

ي است و 

هاي  جنبه
افتد.  ق مي

ت و ارتباط 
ل نگهداري 

 را تسهيل 

سب طبقات 

اعه داده و 

شده و لزوم 
هاي   ارزش

سطح سواد را برا
نابع انساني سا
شتي و سالمت

 شهر و همچنين
كرامت انساني م

 1390 ،53 .( 

به موازات توجه
ود. شهر پايدار
سرپناه مناسب

ي توسعه شهري
ع طبيعي تجديد

هاي  نيز فعاليت

اقتصادي عيارهاي

كه ارتباط دادن
ختار جامعه اتفاق

 مختلف مناسبت
ن آوري كه قابل

رهنگي و اداري

ت. تنوع به تناسب

ده مداري را اشا

هاي موجود ش ي
 و باعث ارتقاء

برخورداري از س
يان، مديريت من

يت بهداه وضع
توازن در سطح
شهر پايدار هم ك
صوصي، بهرامي،

 است و در آن ب
شو نيز توجه مي

ه دست آورد، س
 1376 ،33 .( 

 كند:

هاي ه با سياست
وارد بر منابعي 

عتي و انساني و

لي از جمله معي

 عقيده دارند ك
ي در قالب ساخ

هاي با وضعيت 
ستفاده كرد. فن

هاي خدماتي، فر
 گذارد. 

هاست سي به آن

ف و متنوع، پياد

ها و دسترسي آن
جلوگيري كرده

نات الزم براي ب
راسي، آزادي بي
ست محيطي به
تي و درماني مت
توان گفت در ش

گيرد (مرص ر مي

زي قرن بيستم
زندگي حداقل ن
مدي عادالنه به
نمايد (بحريني،

ك ير پيشنهاد مي

معيار و در رابطه
يستند. فشارهاي

هاي صنعع زباله

 معيار توان مال
 دهند.

دار است. برخي
 و تغييرات جدي

ي است كه بايد
رين فن آوري اس

: 

ي پياده به فضاه
گذ دمند برجا مي

يح، كار و دسترس

كردهاي مختلف

ت بخشيدن به آ
رويه شهر ج  بي

ظر فرهنگي امكان
ت مردم، دموكر

مايد. از نظر زيس
 خدمات بهداشت

ت تر مي رت كلي
 مورد توجه قرار

ل براي شهرساز
زكن مناسب و

واند در آن درآم
 از تصوير شهر ن

ايدار به شرح زي

 در قالب اين مع
 قابل حصول ني
ظير مسئله دفع

ت. براي مثال
را مد نظر قرار د

ه اجتماعي پايد
كند م تغيير مي

 كند.

فاده از فن آوري
خرين و جديدتر

23 .( 

كند: نوان مير ع

 امكان دسترسي
 نيز تأثيري سود

يد، تفرينت، خر

ضاهايي با عملك

هري باعث هويت
ن امر از توسعه

نظ ده سازد و از
 زمينه مشاركت
روندان ايجاد نم
 و تصفيه شده،
ن برساند. به عبا
ي صحيح از آن

ي موجه و معقول
ساني، نظير مسك
تو  كه انسان مي
را وقف حفاظت

 رابطه با شهر پا

ك پايدار است.
معيارهاي ديگر

گردد (نظ عث مي

صادي پايدار است
ها ر اهش هزينه

شهري با توسعه
زيرا جامعه مدام

ك اي را پر مي ده

ها و استف ر روش
ت كه بايد از آخ

3، 1380زيزي،

ر را به شرح زير

هري پياده مدار
سالمتي ساكنان
ع در محل سكون

 كند.  يجاد مي
ها و فض ساختمان

حياي مراكز شه
كند. اين في مي

روندان را برآورد
ت اجتماعي نيز

 براي همه شهر
شاميدني سالم

ه حداقل ممكن
ت و بهره برداري

 پايدار جانشيني
 اجتماعي و انس
ن شهري است

ش و وقت خود ر

چهار معيار را در

با ابعاد اكولوژيك
عه اكولوژيكي، م
ي بسياري را باع

 با توسعه اقتص
تن اين معيار كا

رتباط سياست
 مناسبت ندارد ز
ي پايدار خأل عمد

 با توسعه پايدار
ه آن معني است
ه مفيد باشد (عز

اخت شهر پايدار

هاي شه ي: محله
جم ترافيك بر س
است مردم تنوع
دگي در محله اي
ظوره: تجميع س

 شود.  ي
سازي، ترميم و اح
د شهري را منتف

ي و معنوي شهر
 از نظر عدالت
يحي و فراغتي

 باالخص آب آش
ب و خاك را به

نكه محيط زيست

 بحريني، شهر پ
طي، به مسائل
، بلكه همچنين
حتي كند و تالش

چوگول چ قل از

ول: در رابطه با
بدون توسع كه 

نده تبعات منفي
  شهرها)

دوم: در ارتباط
د با در نظر گرفت

سوم: ضرورت ار
 بحث پايداري م
توسعه اجتماعي

هارم: در ارتباط
ته باشد. اين به
واند براي جامعه

اصل سا 10يان 

 مقياس انساني
 جز كاهش حج
ان انتخاب: خوا
طلوبيت و سرزند
ضاهاي چند منظ

ها مي ك در محله
ي: بازساكز شهر

هاي جديد خت
 شود.  

 

اساسي مادي
فراهم آورد،
امكانات تفري
تمامي ابعاد
هوا، منابع آ

اينگردد هم 

به نظر      
زيست محيط
تميز نيست،
احساس راح

عزيزي به نق

معيار ا      
معتقد است
تجديد نشون
در محدوده

معيار د      
طراحان بايد

معيار س      
اجتماعي به
با اين حال ت

معيار چه    
منطقي داشت
تو نباشد نمي

آرلن استپاني

طراحي با .1
كند و به مي
ايجاد امكا .2

اجتماعي مط
توسعه فض .3

باعث تحرك
حفظ مراك .4

ايجاد زيرسا
اي مي محله



مناسب در 
 شهروندان 

يازمندند تا 
خاص سال 

ي احساس 

 آب و هوا 

 است. 
(استپانيان، 

پيش  205
 در اواسط 
 در مناطق 
فر در سال 
جه اول، با 
 توجهي به 
ن معضالت 
شار گازهاي 
ان بر روي 

Dixo.( 

ير و از بين 
، ESDت. 

انجام ايدار 
ه به تحقق 
 بزرگترين 
شته اي و 

اي در  سعه
نيازمند آن 
 مي توانند 

عمومي شهري م
ش در تحرك

يفيت مطلوب ني
د و براي ايام خ

روي، نوعي  پياده

شدن  و از آلوده

ريحي ضروري ا
رود (  شمار مي

50ند و تا سال 
جمعيت شهري
ي در اين دوره،

ميليارد نف 2/5 
ر شهرها در درج
ن تاثيرات قابل

يمي را به عنوان
شدرصد انت 80 

دوران تاثير انسا
n, 2011ست (

ش منابع و ذخاي
وسعه پايدار است
ستاي توسعه پا
ش و مهارت كه
 براي مقابله با

 بينش ميان رش
رش آموزش توس
نيم حيات خود، 
واقف باشند كه

از حمل و نقل ع
ست باعث آسايش

ي جذاب و با كي
 را تحسين كنند

زه بر ارتقاء انگي

م طبيعي شده و

ي، فرهنگي و تفر
وفق و سالم به

دگي مي كننزن
معني است كه ج
جمعيت شهري

ميليارد نفر به 
معيت عظيم در
ن امر همچنين
 و تغييرات اقلي
انرژي جهاني و

 كه به معناي د
ي شروع شده اس

ن غذايي، كاهش
همگاني براي تو

اتشان را در رام
ريق كسب دانش

كار جامعهسازو
فكر سيستمي،
ق، نيازمند گستر
د كه براي تداوم
به گونه اي كه و

واري و استفاده
فظ محيط زيس

ضاهاي عمومي ف
هنرهاي جمعي

بخشد و عالوه ي

باعث حفظ نظم

ء محيط طبيعي
 يك زندگي مو

هان در شهرها
سد. اين بدين م
با تمامي رشد

5/2ي شود از 
 تجمع اين جم
 همراه است. اين
ت اكوسيستم ها
درصد مصرف ا
ميده شده است

 با انقالب صنعتي

التي؛ مانند بحرا
ضالت، آموزش ه
گي است، تا اقدا
گرش ها، از طر
ثربخش ترين س
ل نگر، داراي تف
جد شرايط فوق
 پايدار مي باشد
ت مردم است؛ ب

. 

سو وي، دوچرخه
 و عالوه بر حف

سات متقابل، به
 شريك شوند ه

فرد به محله مي

سعه و طبيعت با

ابقاء انوران براي
ساخت و مبناي

 از جمعيت جه
ميليارد نفر برس 6

خواهد بود. تقريب
ه پيش بيني مي
 و فوايدي دارد.

اديوسعه اقتص
ع رو به وخامت

75هرها، عامل
ه آنتروپوسن نام
سون و ماروين

را بر روي معضال
شدن با اين معض
 مقطعي از زندگ
 ها، رفتارها و نگ

Unآموزش، اث .(
 انسان هاي كل
منابع انساني واج
 مسائل توسعه

 تغيير در ذهنيت
ر را تجربه كنند.

رو  انتخاب پياده
 را تقليل داده

راي ابراز احساس
هاي اجتماعي ت

تي منحصر به ف

متوازن بين توس
 كند.

ي باز، مزارع و جا
الت طرح، زيرس

 بيش از نيمي
3/6درصد و  84

خ 2004 سال
خواهد افتاد كه
يني، هزينه ها

 براي رشد و تو
بع طبيعي، وضع

شه. براي مثال،
طالحي است كه
ي كه به نظر هاد

شم هاي خود ر
هاي روبه رو ش
د در هر سن و
دادن به ارزش

nited Nation

وسعه پايدار به
ياز دارد. توليد
ود از بزرگترين
مر ابتدا نيازمند
ر و با كيفيت تر

اتل: ارائه امكان
ازدحام ترافيك

ال: شهروندان بر
ينند، در فعاليت

ساس تعلق هويت
 . 

حي مناسب و م
ك ضي را حفظ مي
: وجود فضاهاي
حي: رعايت اصا

 دار شهري
ليارد نفر؛ يعني
4هري جهان به

معيت جهان در
 توسعه، اتفاق خ
شتابان شهرنشي
و با پيامدهايي
قبيل كاهش منا
ايدار مي گذارد.
ها بخشي از اصط
يم است. دوراني

مدت طوالني، چ
دد. يكي از راه ه
امند ساختن افر

ت براي شكل د
s, 2014كند (

 پايدار است. تو
 مشاركت جو، ني
ت كه اين امر خو

). اين ام1388، 
تر، مرفه ترسالم

نات حمل و نقل
ه از اتومبيل، ا

راكز عمومي فعا
دي و عزا بنشين

 ند. 
اي: احس ت محله

كنند. ي پيدا مي
بع طبيعي: طراح

هاي اراضي  ارزش
ز منظر طبيعت

هاي طراح قعيت
 . 

و توسعه پايد
ميل 5/3 حدود 

ود جمعيت شه
ه اندازه كل جم

حالورهاي در 
ش يابد. رشد ش
عيت روستايي و
ت محيطي، از قب
ش روي توسعه پا
هستند، اين تنه
كره زمين و اقلي

مي تواند براي مد
 بيولوژيكي ببند
يا، با هدف توانم

ش، كليدي است
ار، كمك مي ك
؛ يعني توسعه
، آگاه، خالق و
سعه پايدار است
يي و احمدزاده،
جهاني امن تر، س

 

تنوع امكا .5
كنار استفاد

 شود.  مي
احداث مر .6

با هم به شا
گرد هم بياين

خلق هويت .7
اي غرور محله

حفظ مناب .8
جلوگيري و

حفاظت از .9
وا .10

1384 ،47(
 

آموزش و
امروزه      

بيني مي شو
اين قرن، به
شهري كشو

افزايش 2050
كاهش جمع
لحاظ زيست
جدي، پيش
گلخانه اي ه
اكوسيستم ك

بشر نم      
رفتن تنوع
مفهومي پوي

دهند. آموزش
توسعه پايدا
مسئله قرن؛
فرارشته اي،

استاي توسر
است (موساي
زندگي در ج



سط سران 
ويژه اي به 
ستيابي به 
ستا برگزار 
س بالتيك 
يك درياي 
رداند. براي 
ه حل آن، 
 ه و هم در

اي تشويق 
). از جمله 

D بود كه (
رهاست. در 

و آينده و  
 مي گيرد 

 زاغه ها و 
و دپارتمان 
روبي كنيا، 
دركاران و 
شكيل شد. 
سعه پايدار 

يادگيري و 
هه آموزش 

، 2009ال 
كنفرانس،  

د. در پايان 
راي توسعه 

كه توس 21ر كار 
 زمين، اولويت و
 آموزش براي د

ددي در اين راس
تيك، در كنفرانس
تيك به عنوان ي
لوب اوليه بر گر
سايي كرده و به
 پرورشي روزمره

رزشمندي را برا
Montaya, 20(

DESD پايدار (

ويق تغيير رفتار
مشكالت حال
مورد توجه قرار

سترش جمعيت
راري، هبيتات و

در ناير 2009ت 
دست اندناگون، 

عي و مدني، تش
ت پيش روي توس

اي آموزش و ي
را ده 2014تا  2

رد. در اواسط سا
 هم آمدند. اين
شتراك بگذارند
ل دهه اموزش بر

 

ته است. دستور
ن اجالس سران
عالم مي كند:

جالس هاي متعد
اشيه درياي بالت
د هم آمدند. بالت

به وضع مطل ن را
د مشكل را شناس
هاي آموزشي و

ت، تالش هاي ار
012ورده است (

 آموزش توسعه
ي، به منظور تشو
يي مستقيم با م
ن پويا و زنده، م

تجلي آن در گس
ن وضعيت اضطر
ي پايدار در اوت

وناو حرفه اي گ
ن هاي اجتماع
بر حل معضالت

تمامي جنبه ها
2005، دهه 57

 به يونسكو سپر
 بن آلمان، گرد

يدار به اشسعه پا
در پنج ساله اول

United Na .(

 تاكيد قرار گرفت
و توسعه با عنوان

است و اع 21ار
نطقه اي نيز اج
ش كشورهاي حا
طقه بالتيك، گرد
ز مدت بود تا آن
م آموزشي، ابعاد
ر، هم در نهاده

با محيط زيست
شود، به عمل آو
راي خدمت در
م ابعاد يادگيري
ن براي روياروي
اخت يك جهان

شهري است كه ت
در پاسخ به اين
يمي و شهرهاي
هاي تخصصي و
ن ملل و سازما
ش و تاثير آن ب

سعه پايدار در
/245 قطعنامه 

بري اين امر را
رانس جهاني در

موزش براي توس
جربياتي را كه د

) ations, 2014

ه پايدار، مورد ت
محيط زيست و
صول دستور كا

. در مقياس منط
موزش و پرورش

براي منط 21ر
مات موثر و دراز
كه بايد سيستم
به اصل هدايتگر

Baltic Se.( 

عدد در رابطه با
شر منجر مي ش
ه ملل متحد بر
ه پايدار در تمام
كردن شهروندان
ي در جهت سا

ن جديد، فقر ش
هده مي شود. د
ش تغييرات اقلي
صان با زمينه ها
س هاي سازمان
ش اساسي آموزش

 شيوه هاي توس
در قالب 2002

 مسئوليت و رهب
شركت در كنفر
د را در مورد آم
 تا درس ها و تج

دهند (گان قرار

ون اصلي توسعه
يد و كنفرانس م
 از مهمترين فص

United Nati.(
آ وزراي، 2000

صويب دستور كا
 و نيازمند اقدام
نتيجه گرفتند ك
سعه پايدار بايد ب
ea Region, 2

هاي جهاني متع
ط زندگي نوع بش

به عنوان دهه 2
ي ماندگار توسعه
 منظور آماده ك
ري و پاسخگويي

ر شهري در قرن
وژيكي مشاهاكول

ر رابطه با آموزش
نفر از متخصص

نشگاه ها، آژانس
زه نوبل، بر نقش

مباني، اصول و
ملل در دسامبر

آن، يل اهميت
ت يونسكو براي ش
 و تجربيات خود
رها گوشزد كند

ي و استفاده همگ

عه پايدار در متو
ل به تصويب رسي

، يكي36 فصل
) ions, 2014

ماه مارس سال
هدف ايجاد و تص
، آلوده شده بود
ركت كنندگان ن
ر بودند كه توس

011ديل شود (

زاري كنفرانس
 به بهبود شرايط

2014تا  2005
كردن ارزش هاي
وسعه پايدار، به

وليت پذير مسئ
).1389كاران،

سي توسعه پايدار
افزايش ردپاي ا
 سمپوزيومي در

80 با حضور
لي و محلي، دا
تاي؛ برنده جايز

شد براي ادغام م
ايدار، سازمان م
ري كرد و به دلي

كشور با دعوت 1
ورها، ابتكارات
شد كه به كشور
معرض دسترسي

موزش در توسع
 در سازمان ملل
زش مي دهند.
ر، حياتي است
براي مثال در م
كهلم سوئد، با ه
حصور، به شدت،
 اين هدف، شر
 آنها بر اين باور

تبد بلند مدت، 

و از طريق برگز
جام كارهايي كه
5ها، اعالم دهه 
 آن، يكپارچه ك
دهه، آموزش تو
ري هاي توام با

 افتخاري و همك

ز معضالت اساس
ا و در نتيجه، ا

)،DESAزش (
ند. اين نشست

حكومت هاي ملي
صلي، وانگاري مات

 يد كرد.

طور كه گفته ش
ش در توسعه پا

 پايدار، نامگذاري
147ت كننده از 

سبي بود تا كشو
يانيه بن صادر ش
ب كرده اند، در م

 

نقش آ      
كشور 178

مبحث آموز
توسعه پايدا
شده است؛

در استك 21
داخلي و مح
دستيابي به
كمك كند.
برنامه ريزي

يونسكو      
مردم به انج
اين تالش ه
هدف اصلي
طول اين د
تصميم گير
(ركن الدين

يكي از      
حلبي آبادها
جهاني آموز
برگزار كردن
مسئوالن ح
سخنران اص
شهري، تاكي

نطهما      
ارتقاي آموز
براي توسعه

شركت 900
فرصت مناس
كنفرانس، بي
پايدار كسب

 

 

 



ش است. به 
ي به روش 

ن سيستم 
 و ارتباطي 
سترش پيدا 

رس متكي 
سازي براي 
ي و توسعه 
كال جديد 

شورها رواج 
ه رسميت 

دنيا كاهش 
 بايد به آن 

بسياري از 
تيار جامعه 

UNE.( 

ل مسئله و 

در حال افزايش
و از انتقال متني

علم، در مركز اين
 هاي اطالعاتي
شي رسمي، گس

ي، به كالس در
شب يا آماده س
مداوم تكنولوژي
ص و ظهور اشك

در برخي از كش
كاس يافته و به

 سوادي را در د
 بزرگي است و

ساختاري، در ب
ت خود را در اخت
ESCO, 2012

تراتژي هاي حل

ي هاي جديد، د
يز تغيير يافته و

ري داشت و مع
هور تكنولوژي

ي سيستم آموزش

م آموزشي رسمي
 تكليف، مشق ش

ع و محوالت سري
 استاد، متخصص

كار حرفه اي، د
ير كشورها، انعك

اخير، سطح بي
ن مسله، معضل

وانان، معضلي س
 نتوانند خالقيت
2 توسعه است (

 متعارض و است

 تاثير تكنولوژي
اطالعات نيتقال
 ت.

 و تمركز بيشتر
ت بود اما با ظه
فراتر از مرزهاي

يري در سيستم
يگر، به صورت
مي است؛ اما تح
ش؛ مانند معلم،

يري مبتني بر ك
ي و مهارتي سا

ي حاصل شده ا
جود دارد كه اين

ري فزاينده جو
مي كند تا آنها
فاكتورهاي مهم

اطات، مديريت

 دار

 دانش جوامع،
د بلكه شيوه انت

ماهيت داده است

 تدريس، تاكيد
 مكان و موقعيت
تنوع تر شد و ف

 آموزش): يادگي
ه يا جاهاي ديگ
تم آموزش رسمي
بع سنتي دانش

و زندگي: يادگي
ي هاي آموزشي

كه پيشرفت هاي
سال بي سواد وج

 بازار كار: بيكار
جوانان، محدود م
ت دادن يكي از ف

ي و خالق، ارتبا

  آن

 توسعه پايد
يدار عبارتند از:

 فرايند توسعه
 افزايش مي يابد
سانه اي، تغيير م

وزش سنتي بر
ابسته به زمان،
عات و دانش، مت

 ساخت.

ي كالس محور
 آموزش در خانه

بارز سيستمخصه
 انحصاري مناب

اي دانش، كار
ت ها و استراتژي

ادي: در حالي ك
 جوان و بزرگس

 از مدرسه به
جي بسياري از

 معناي از دست

 ايدار

ر عبارتند از:

اي تفكر انتقادي

ي انواع و اشكال

راستاي ش در
ستاي توسعه پا

 ماهيت آن: در
ميت اطالعات،

 ساير خدمات رس

به يادگيري: آمو
وش معلم محور،

تال، منابع اطالع
ن را كمرنگ س

ز الگويرا رفتن ا
مقدار زيادي از

، همچنان مشخ
 تدريجي قدرت

حور كردن مرزها
بايد در سياست

هاي اوليه و بنيا
ميليون 800ود 

ل فرايند انتقال
 فرصت ها را برا
براي جوانان، به

اي توسعه پا

ي توسعه پايدار

ون در زمينه ها

زيست در تمامي

والت آموزش
ت آموزش در راس

العات و تغيير
تنها مقدار و كم
ري، گرافيكي . س

ش از تدريس ب
ر دارد. آموزش
سانه هاي ديجيتا
 حضوري معلما

 مادام العمر (فر
 ممكن است مق
شد ولي كالس،
 تحليل رفتن

 ه است.

 براي فردا، محو
شيوه يادگيري ب

 د.

و رشد آموزش ه
 دنيا هنوز حدو

 ود.

ستخدام، تسهيل
ت. اين وضعيت،
ضعف بازار كار ب

ي آموزش برا

 آموزش براي

رت هاي گوناگو
 ژه.

زمين و محيط ز

 

ابعاد تحو
ابعاد تحوالت

رشد اطال-1
عبارتي، نه

هاي شنيدار

تغيير روش-2
آموزشي قرا
جديد و رس
كرد و نقش

يادگيري-3
است، البته

امتحانات باش
علوم، باعث
آموزش شده

يادگيري-4
رد. اين شدا

شناخته شو

افزايش و-5
داده، اما در
پرداخته شو

موانع اس-6
كشورهاست
قرار دهند. ض

 

مسيرهاي

مسيرهاي

مهاركسب -
ارزيابي پروژ

احترم به ز-



م كرد. اين 

1.( 

ين اساس، 

 ها، تمركز 

د؛ به گونه 

هد، نيازمند 

ش صنعت 
نش و يز دا

با محوريت 
ادي باشد؛ 

ب درسي و 
كشاورزي و 

رنت ي، اينت
مثال مركز 
گي، انتقال 

 حركت خواهيم
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يدار است. بر اي

ش ها و ديدگاه
 و ترغيب كند.

شگاه، انجام بگير
 ه باشد.

 مسئول و متعهد

بخشكمك كنند. 
ساير بخش ها ني

 توسعه هزاره با
ين المللي باسوا

بويسندگان كت
 دانش، زنان، ك

زيون هاي محلي
ك كنند؛ براي م
به ارتقاي فرهنگ

 ت.

ش، به سوي آن

94ي مزدآبادي، 

ساسي توسعه پا

مهارت ها، ارزش
 پايدار، تشويق و

دكودك تا دانش
دار، تاكيد داشته

 جامعه و رسانه

طقه اي و ملي ك
كار در س  نيروي

از جمله اهداف
و برنامه دهه بي

مان، مربيان، نو
ب، بومي سازي

كو، راديو و تلوز
ت جوامع، كمك
ث هاي عمومي، ب

 فقر و محروميت

ر جريان آموزش

دي و طباطبايي

 از اهرم هاي اس

گذاري دانش، م
 كردن به شيوه

 آموزشي از مهد
ط با توسعه پايد

رده در سطحست

اري محلي، منط
كه مي توانند به

 هند.

 كالن جهاني؛
ش تاكيد دارد

 ت.

نسكو براي معلم
فرهنگ و مذهب

رد حمايت يونسك
ه يافتن مشكالت
 كنند و با بحث

 جوامع عاري از

 اي است كه در

(پورزندعه پايدار

 وزش
ن و توليد آن،

 ش عبارتند از:

 روي اشتراك گ
ن را به زندگي

 در برنامه هاي
رزش هاي مرتبط

ر، به آموزش گس

ي توانند به پايدا
ي كهد؛ به گونه ا

ه پايدار را فرا ده

ديگر طرح هاي
ش جهاني آموزش
سعه پايدار است

شده توسط يونس
وزش سالمت، ف

د رسانه اي مور
هم مي توانند به
راه دور، تدريس

 كمك به ايجاد

يست بلكه ايده

 عه پايدار

 دار

به توسع  مربوط

از طريق آمو
ل، به روز كردن

آموزشز طريق

 عمومي بايد بر
 العمر، شهروندا

ح و تجديد نظر
نش، مهارت و ار

ف توسعه پايدار
 كند.

ي نيروي كار مي
اي، مهم هستند
جام امور به شيوه

 هم افزايي با د
 بر روي گسترش
موزش، كليد توس

امه هاي ارائه ش
 در رابطه با آمو

العات: مركز چند
زش هستند و ه
مي دهد كه از ر

ت، دموكراسي و

گرش آرماني ني
 ظر دارد:

 طرح هاي توسع

زمينه توسعه پايد

 مستمر مسائل

سعه پايدار ا
سب دانش، انتقا
ق توسعه پايدار ا

آموزش وزشي:
 يادگيري مادام

زشي: بايد اصالح
 روي توسعه دان

مي: تحقق اهداف
فعال را تربيت ك

 همه بخش هاي
ي فني و حرفه ا
ميم گيري و انج

ر بايد به دنبال
 براي همه كه

 اين است كه آم

شي مناسب: برنا
هاي متعددي را

  دهند.

ت و فناوري اطال
 هم وسيله آموز
ه را به معلمان م

رويج صلح، ثبات

نداز از جهان، نگ
اف زير را مدنظر

روي آموزش در

هي عمومي در ز

سانه اي منظم و

ي تحقق توس
ش به معناي كس
هكارهاي تحقق

هبود كيفيت آمو
ريق يك فرايند

آموزبرنامه هاي 
صورت شفاف، بر

ك و آگاهي عموم
رونداني آگاه و ف

ش هاي عملي: ه
راي آموزش هاي
 الزم براي تصم

ي توسعه پايدار
آموزش برنامه 

شترك همه آنها

امه هاي آموزش
ان، نقشه راه ها
پايدار، ارائه مي

 طريق ارتباطات
هاي ارتباطي، ه
 نپال، اين اجازه

 

تعهد به تر-

ان اين چشم
حركت، اهد

تمركز بر ر-

ايجاد آگاه-

پوشش رس-

 

راهكارها
آموزش      

مهمترين راه

ارتقاء و به-
كند تا از طر

بازآموزي ب-
اي كه به ص

ايجاد درك-
است تا شهر

ارائه آموزش-
و تجارت، بر
مهارت هاي

آموزش برا-
كاهش فقر،
زيرا ايده مش

توسعه برنا-
تصميم ساز
گردشگري پ

آموزش از-
و ساير ابزار
لومبيني در



ري، كمك 

هاي مهمي 
 به تسريع 

سعه پايدار 
خواهد بود 

ايدئولوژي، 
ي و فلسفه 
سوي ديگر، 

بر ضرورت 
انساني و ي 

واقعيت ها 
ده است. از 
 و با اعمال 

برگزار  20
ن و توسعه 
 كن كردن 
ب دهي به 
رصت هايي 
 مي كنيم. 
 موانعي در 
و انرژي كه 
ت به نتايج 
يش از يك 
د، در حالي 

هنماي گردشگر

امات و برنامه ه
العات مي تواند

 ارزش هاي توس
ي توسعه پايدار خ

 جمله اقتصاد، ا
الف جهت مباني
ره انساني و از س

رفت اجتماعي، ب
بط سيستم هاي
ه تعريف كرد. و
م را مختل كرد
ره گيري كنند و

12كه در سال 
 كنفرانس انسان
 پايدار و ريشه

ن ضرورت شتاب
سب و ايجاد فر
 زيست را درك
 كافي نبوده و

يي وصادي، غذا
عهداتمان نسبت

بي - نفر در دنيا
غذيه مي باشند

ان به عنوان راه

 از كشورها، اقد
يج و انتشار اطال

مباني اصول و
ي آموزش براي

متعددي؛ ازي 
ي شدن بر خال
ك سو فاقد چهر

قتصادي و پيشر
ان مديريت رواب
اي حال و آيند
 نظم اكوسيستم
هاني شدن، بهر

ك Rio+20رانس
 بيست سال از
ه شامل توسعه
 كنيم. همچنين
ه و همچنين كس

اظت از محيط
به اندازه امور، 

تعئئ مالي، اقتص
ست كه ما از تع
ك نفر از هر پنج

دچار سوء تغ -د

 و آموزش جوانا

 پايدار: بسياري
ي و ارزيابي نتاي

 ، كمك كند.

كاس و انتشار م
وفقيت برنامه ها

ت كه عرصه هاي
روند فعلي جهاني
باشد؛ زيرا از يك

مان با توسعه اق
 پايدار را مي تو
ين رفاه نسل ها
 منابع طبيعي،
آمده از روند جه

1390 .( 

سند پاياني كنفر
انيم كه پس از

شرفت داشته كه
بلي، تاكيد مي

و در حال توسعه
حفااجتماعي و 

پيشرفت 1992
با بحران هاي مت
تا، بسيار مهم اس
 اينكه هنوز يك

درصد 14 -ت نفر

ز طريق تربيت

 آموزش توسعه
؛ شناساييده اند

 كالن آموزشي،

ي آگاهي، انعك
العات، ضامن مو

 و پيچيده است
Gills, 200ر .(

د تداوم داشته ب
 شد.

 است كه هم زم
ي كند. توسعه

 به منظور تامين
افرايط ازستفاده

ها و امكانات برآ
0كنند (زاهدي،

از س 19در بند
 كنند: ما مي دا
 را در مسير پيش
راي تعهدات قب
ي توسعه يافته و
اتصادي، توسعه
2م كه از سال

كه اين موضع با
 را در اين راستا
يم. ما عميقا، از
 نفر از هر هفت

شگري پايدار، از

ي و رسيدن به
شهري انجام داد
ار در طرح هاي

مند براي ارتقاي
راي انتقال اطال

 شهري

هاي چند بعدي
02ر مي گيرد (

ن روند نمي تواند
 پايداري مي باش

ن، توسعه پايدار
عي نيز تاكيد مي
 پايدار از منابع،
جيده بشر و اس
ان، از فرصت ه
 پايدار هدايت ك

 بيستم است. د
ك نگونه ابراز مي
 و بلندي هايي

پيشرفت در اجر
ي بين كشورهاي
رشد و تنوع اقتص
د: ما اذعان دار
ر وجود داشته ك
در حال توسعه
حد، عدول ننمايي
د و اين كه يك

تقويت گردش و

ي زيست محيطي
 توسعه پايدار ش
ديد توسعه پايد

ها، ابزاري قدرتم
زه دادن به آن بر

سعه پايدار ش

  شدن)

ه اي از فراينده
 زيست را در بر
ت مي كند. اين
ير با هنجارهاي

ي جهاني شدن
حفظ منابع طبيع
 هدف استفاده

خالت هاي نسنج
ورهاي جها كش

در مسير توسعه

د واژه هاي قرن
ه به آينده را اين
، جهان، پستي
ضرورت سرعت پ
ف هاي توسعه اي
پايدار از طريق

بيان مي كنند 2
انه توسعه پايدار
يژه كشورهاي د
توسعه ملل متح
د به سر مي برد

 مقامات محلي

ن از آموزش هاي
 توسعه پايدار و
آموزش هاي جد

نه اي: رسانه ه
رسانه و اجاز اد

UNESC.( 

از آينده توس

يدار و جهاني

 شدن، مجموعه
هنگ و محيط

عه پايدار، حركت
ط زيست و مغاي

ي ترين دليل برا
حيط زيست و ح
هاي طبيعي با

ن هستند كه دخ
 است كه كليه
د مزبور، آن را د

از كليد پايدار، 
 كنندگان، نگاه

،1992در سال 
د. ما بر ض باش

ي بستن شكاف
يابي به توسعه پ

21و  20ر بند 
زي ابعاد سه گا
ه كشورها به ويژ
حيط زيست و ت

فقر شديد در -ر

 

اطالعات به
 كنند.

فراتر رفتن-
را راجع به

روند ادغام آ

بسيج رسا-
هستند. ايجا

)CO, 2010

 

چشم اند

(توسعه پاي

جهاني      
سياست، فر
اساسي توسع

رب محيطمخ

عقالني      
توجه به مح
اكوسيستم

حاكي از آن
اين رو الزم
نفوذ در روند

توسعه      
شد، شركت
ملل متحد د
فقر نيز مي
پيشرفت برا
جهت دستي
همچنين در
يكپارچه سا
توانايي همه
كنفرانس مح
ميليالرد نفر



ن خصوص، 
كه جمعيت 
به ضرورت 
وجه داريم 

وزش براي 
ايد عدالت 
 فزاينده در 
ط، مشخص 
شتر بر روي 
 بگيرد. در 

ناگوياي  -ي
) را مصوب 
ه طبق آن، 
ي و اثرات 
درس ها و 
وزش براي 
راي برنامه 

صي تر مي 
شكل دهي 
 مربوط به 
دد. آموزش 
 در انتخاب 
، محققان، 
كه بهترين 
دنيا بايد با 

 نگرانيم. در اين
 با توجه به اينك
ي خواهند كرد، ب
بل پيشگيري، تو

ت؛ بنابراين آمو
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