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  خالصه 

در اين مقاله ابتدا به تعريف توسعه و پيشرفت و شاخص هاي جهاني آن اشاره شده وسپس بـه تعريـف توسـعه پايـدار  ،ابعـاد توسـعه پايـدار        

چگونگي دست يـابي بـه توسـعه     در ادامه .محيط زيست ، اجتماع و نقش آموزش به عنوان قلب فعاليت ها پرداخته شده است وارتباط اقتصاد ،

  .پايدار و راهكارهايي براي طرح آن در كالس هاي درس مورد بررسي قرار گرفته اند

  

  كالس درس –آموزش  –ابعاد توسعه  –توسعه پايدار  :كليد واژه
  

  مقدمه

فته آن را مورد تاييد قرار داده است آنچه در همه نسخه هاي پيچيده صاحب نظران توسعه مورد تاكيد قرار و تجربه كشورهاي توسعه يا    

نقش انسان ها به عنوان مهمترين منابع توسعه اقتصادي و اجتماعي است اين مهم تا به آنجا مورد توجه واقع شده است كه عموم انديشمندان 

كشوري كه نتواند دانش و  د ومعتقدند منابع انساني پايه اساسي تحوالت نو زندگي است و توسعه ملي بر محور نيروي انساني تحقق مي ياب

هاي الزم بينش انسان ها را توسعه دهد و آنها را از پرورش جهت دار برخوردار سازد و نيز با استفاده از فناوري هاي روز دنيا آنها را از آموزش 

و اين از آن  ز ديگري را توسعه بخشدبهره مند سازد، و از آن در توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بهره برداري كند قادر نخواهد بود هيچ چي

جهت است كه دوران مزيت دسترسي به منابع طبيعي در امكان بهره مندي از شاخص هاي توسعه و موفقيت در رقابت اقتصاد بين المللي جاي 

  .عه را بيافريند خود را به مزيت بهره مندي از نيروي انساني محقق، خالق و مخترع داده كه قادر است منابع و امكانات الزم توس
 

 بحث

  .سياست هاي تصميم گيري گاهي از باال به پايين و گاهي از پايين به باال مي تواند باشد

 .اين سياستها مي تواند مابين دو سطح نيز برقرار باشد

 جهان

  منطقه آسيا

  كشور

  استان

  شهرستان

  منطقه

  مدرسه

  كالس

 خانواده
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 :پيشرفت و توسعه عبارت است از

 . در آن در نظر گرفته شده باشد همگانكه حقوق  دائميو  مثبت ايجاد تغييرات

 :عبارتند از برخي از شاخص هاي توسعه

 نسبت جمعيت با در آمد زير يك دالر در روز �

  )عمق فقر* ميزان شيوع ( ضريب شكاف فقر  �

  سهم يك پنجم فقيرترين افراد در مصرف ملي �

  سال با كمبود وزن 5نسبت كودكان زير  �

  .كه زير سطح حداقل انرژي غذاي مورد نياز رندگي مي كنند نسبت افرادي �

  ضريب خالص ثبت نام در آموزش ابتدايي �

  نسبت ثبت نامي ها به فارغ التحصيالن در مدارس �

  ساله ها 15 – 24نرخ سواد  �

  سال نسبت به مردان 15 – 24ضريب با سوادي زنان  �

  سهم اشتغال با دستمزد  بين زنان در بخش غير كشاورزي  �

 بت كرسيهاي در اختيار زنان در مجلسنس �

  نرخ مرگ و مير كودكان �

  نسبت تولد كودكان توسط پرسنل بيمارستاني مجرب �

  مناطق محافظت شده زيستي �

  نسبت زمين پوشيده شده از جنگل �

  ميزان توليد سرانه دي اكسيد كربن �

  نسبت دسترسي به آب سالم �

  نسبت دسترسي به بهداشت مناسب �

  سال 15 – 24ن ميزان شيوع ايدز در زنا �

  ميزان استفاده از وسايل ضد بارداري �

 نسبت جمعيت استخدام شده �

  نسبت صادرات �

  متوسط تعرفه و سهميه بر توليدات كشاورزي ، نساجي و پوشاك �

  نسبت جمعيتي كه به مواد دارويي ضروري به صورت پايدار دسترسي دارند �

  ميزان توليد و مصرف �

 ............................ميزان كشاورزي و زراعت و �

  

 ؟ چيست و كشورهاي عضو آن چه تعداد هستند OECDآيــا مـــي دانــيـــد 

22 countries –evelopment Dooperation & Cconomic Erganisation for O  
 

 چند درصد از مردم جهان در اين كشورها زندگي مي كنند؟

 20%  

  ارد ؟    چند درصد از درآمد ساالنه جهان به اين مردم تعلق د
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  85   %  

  چند درصد از انرژي و منابع جهاني در سال توسط اين عده مصرف مي شود ؟

 75   %  

  چند درصد از آلودگي را در جهان توليد مي كنند ؟ 

75%  

 )ميليارد نفر  4.4......( باقي مانده % 80از 

 در دايره مصرف كننده به حساب نمي آيند؛% 20 �

  دارند ؛يك سوم به آب تميز دسترسي ن �

  يك چهارم مسكن مناسب ندارند ؛ �

  يك پنجم ازاستفاده از سرويس هاي  بهداشتي بي بهره اند ؛  �

  !!!كاهش يافته است % 20سال گذشته  25ميزان مصرف برخي ازاين مردم به نسبت  �

 

 وضعيت آسيا در بين ساير قاره ها

 ر مي برند ؛نفر در آسيا بس 2نفر كه بر روي كره زمين زندگي مي كنند  3از هر  �

  از جمعيت جهان درآسيا زندگي مي كنند% 65حدود   �

  كشور جهان در آسيا قرار دارد؛  48 �

  تفاوت هاي فرهنگي ، مذهبي و زباني بسياري در آسيا وجود دارد ؛  �

  . وسعت آن به حدي است كه نيمي از آن در آنسوي كره زمين  قرار دارد  �
  

 :توسعه پايدار عبارت است از 

براي دستيابي . در زمين گرددتنوع زيستي  و   حفظ حياتضمن ايجاد پيشرفت هاي واقعي در كيفيت زندگي انسان ، باعث     توسعه اي كه

  . بود كره زمينو با  زندگي مردم با يكديگربه چنين توسعه اي ، بايد درپي دستيابي به يك نوع هماهنگي در 

  ابعاد توسعه پايدار

 

 محيط زيست

 

  

                           

 

  

  اجتماع                                                         اقتصاد                                                       

 

 

 

 و كم كردن فشار موجود بر استخراج و مصرف منابع و ميراث طبيعي  آگاهي از وجود منابع و آسيب پذير بودن محيط اطراف: محيط زيست 

  ايجاد حساسيت به ميزان رشد اقتصادي و اثر آن بر جامعه و محيط: اقتصاد

  شناخت مؤسسات اجتماعي و نقش آنان در ايجاد توسعه و تغيير:  اجتماع
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  .عبارت است از چگونگي رفتار و ايجاد ارتباط و باورها و عملكرد افراد كه قطعاٌ زيربناي مهمي براي  اجراي عوامل فوق مي باشد فرهنگ

 :زمينه هاي فعاليت در توسعه پايدار

 حقوق بشر

  حفاظت محيط زيست

  تساوي جنسيتي

  ارتقائ بهداشت عمومي

  جلوگيري از شيوع بيماري هاي كشنده مانند ايدز

  يجاد فرهنگ صلح ووحدت بين المللا

 

طبق بند براي ارتقائ آگاهي عمومي در زمينه توسعه پايدار1992در ژوهانسبورگ ” كره زمين“ قطعنامه صادره در اجالس سران با موضوع 

 :آمده است 21ماده  36

  تالش دولتها با هدف دستيابي به يك آموزش كيفي و همگاني

  كنوني و گنجاندن مطلب مربوط به توسعه پايدار تجديد نظر در محتواي كتب آموزشي

  توسعه دانش و آگاهي مردم

 ساخت برنامه هاي بازآموزي براي كليه بخش هاي خصوصي و دولتي

  

  .        آموزش بايد مستمر باشدبه عبارت ديگر .فعاليت ها در هر زمينه اي باشد آموزش بايد قلب :بنابراين  

 

 ايدارآموزش براي دستيابي به توسعه پ

 آموزش الگوهاي رفتاري كه ارتقائ دهنده روش زندگي مردم در رابطه با كليه موضوعات و مباحث مربوط به توسعه پايدار باشد

 

 :مفاهيمي كه آموزش آن به افراد جامعه بخصوص دانش آموزان ضروري بنظر مي رسد 

 روش هاي مشاركتي در انجام امور؛

  ه حل مناسب؛بررسي تعارضات و اصول دستيابي به را

  آموزش حقوق بشر و آموزش شهروندي، اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي،

مباحث مربوط به تفاهم بين الملل شامل تفاهم فرهنگ ها، حقوق مردم مستضعف، اقليت ها ، حركت هاي ضد نژادپرستي و گفتگو هاي 

  غير خشونت آميز؛

  توصيه جهت دستيابي به آرامش درون،

  ظ محيط زيست وعدم مصرف بي رويه و حف

  حركت به سمت توسعه پايدار

 

 چگونه مي توان مباحث توسعه پايدار را در كالس درس مطرح نمود؟

دانش آموزان را براي پذيرفتن  توانايي شركت در گفتگو و  ايجاد توان حل مسئله در افراد ،تقويت افكار انتقادي،  روش هاي متنوع آموزشي

  .  سازد مسئوليت در جامعه آماده مي
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 محاسن روش هاي مشاركتي

 ايجاد فرصت مساوي براي همه از جمله دانش آموزان خجالتي �

  آزادي در كالس و ارتباط بيشتر افراد با هم �

  استفاده از ايده هاي جديد �

  يادگيري از همساالن زير نظر معلم �

  استفاده از قلب و مغز و دست در آموزش �

  توجه بيشتر دانش آموز به موضوع مورد بحث �

  رشد تفكر انتقادي �
 

  :توصيه

تشويق دانش آموزان به عضويت در سازمان دانش آموزي، سازمانهاي غير دولتي و نهاد هاي اجتماعي  به منظور انتقال اطالعات بيرون از  

 مدرسه به مدرسه مي تواند در رشد خود آنها و ساير دانش آموزان  كمك كند

 

 :روش هاي متنوع آموزشي

 هاي صبحگاهي مدارس استفاده از برنامه  �

  تقويت شود” طرح سئوال و جواب“ و مهارت  ”شنيدن محترمانه“ گفتگوهاي كالسي دو نفره كه در آن مهارت   �

  تحليل حركات نمايشي �

  ارائه سخنراني �

  اردوهاي علمي �

  ارزيابي فعاليتهاي كالسي و بيرون كالس �

  انجام تكاليف �

 ايفاي نقش �

  سرودن شعر �

  تشكيل تابلوي زنده �

  لمنمايش في �

  تهيه خبرنامه �

  وظيفه نگهداري از كالس درس �

  مستند سازي �

 تدارك برنامه هاي متنوع و جديد �

 

 :فقيت اين روش هاوشرط م

 آگاهي همه معلمان يك مركز از اين روش ها �

  طراحي يك برنامه كوتاه مدت �

  اجراي جمعي توسط همه معلمان �

  بررسي نتيجه پس از مدت معين �

  توجه به مديريت زمان در كالس درس �
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 آموزش توسعه پايدار در شبكه ارتباطي بخش هاي مختلف در جامعه

 آموزش غير رسمي

  رسانه ها

  اصناف

  سازمان هاي غير دولتي

  پارك ها

  موزه ها 

 شخصيت هاي محلي و اجتماعي

  آموزش رسمي

  آموزش عالي

  پيش دانشگاه

  دبيرستان

  راهنمايي

  دبستان

  پيش دبستان

  .بومي عمل كنيـــم و يشيمجهاني بياند: لذا در عمل الزم است 

 .براي دستيابي به تحوالت دلخواه تغييرات بايد در همه سطوح صورت گيرد و سطوح مختلف بايد با هم در ارتباط دائمي باشند
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  آموزش 

ري خنثي نبوده و ارزش ها در آن نيز باشد ، چرا كه آموزش امآموزش قلب  و دست نبوده و آموزش مغز   بايد به گونه اي باشد كه صرفاٌ

 شكل مي گيرند 

 

  مشكالت موجود در راه آموزش براي دستيابي به توسعه پايدار

 عدم آگاهي معلمان از وجود اينگونه آموزش ها 

  عدم آگاهي سياستگزاران و رهبران جوامع از ضرورت آموزش اين موضوعات

  ي اين گونه آموزش هاعدم آگاهي عموم مردم و در نتيجه عدم وجود تقاضا برا

 :راههاي گسترش آموزش براي توسعه پايدار

 همكاري انديشمندان جامعه جهت تبادل اطالعات در سطح بين الملل

  حمايت دولت

  حمايت نمايندگان مجلس

  همكاري رسانه ها

  فعاليت سازمان هاي غير دولتي  و ساير موسسات خصوصي

  ه معلمانهمكاري اتحاديمشاركت كليه موسسات آموزشي و 

  

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چه بايد كرد؟

  سيستم آموزش و ارزشيابي تغيير كند. نگرش ها بايد تغيير كند

  چگونه؟

  از طريق برنامه ريزي هاي كوتاه، ميان و بلند مدت

  چه بايد كرد؟. ديدگاه افراد متفاوت است 

  .مشاركت ، كليد اصلي موفقيت است  به جلو حركت نمود چرا كهكاري و مشاركت  و با همهاي مشترك رسيد  با بحث و گفتگو به راه حل
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