
 

 یستیز ط یو گسترش اخالق مح دارینقش دانشگاه در توسعه پا

 2، رضا شاکری 1* حمید رضا ناصری

 چکیده
تخریب محیط زیست و کاهش منابع تجدید شونده طی یک قرن اخیر شتاب فزاینده ای داشته 
است. مفهوم توسعه پایدار بدنبال بروز بحران ها و با تکیه بر اصول فنی و اخالقی در میان 

  ل ی دانشگاه ها در خصوص مسا یالدیم ۷۰از دهه جامعه بشری قرن بیستم ظهور یافت. 
تجربیات جهانی نشان می دهد که وارد  از خود نشان دادند. یشتریب تیفعال ستیز طیمح

شدن اصول اخالقی در مفهوم توسعه پایدار امکان غلبه بر مسایل و مشکالت محیط زیستی 
سازد و از سویی گسترش رویکرد توسعه پایدار خود در گروه مسئله مهم آموزش  را فراهم می

مهمی را بر عهده دارد. دانشگاه به عنوان یکی  می باشد و سیستم آموزشی در این میان نقش  
از ارکان مهم تربیت کننده نیروی متخصص و همچنین محل صدور اندیشه های متعالی 
توسعه نقش مهمی در گسترش اخالق محیط زیست بر عهده دارد. در کشور با وجود مراکز  

حوزه محیط زیست تربیت نیروی انسانی در حوزه محیط زیست به علت اتخاذ رویکرد فنی در  
توفیق چندانی در جهت گسترش مفهوم توسعه پایدار و اخالق محیط زیست نداشته اند و ایجاد 
تخصص های بین رشته ای در حوزه اخالق و محیط زیست از ضروریات برای دستیابی به 

 توسعه پایدار است.

 اخالق، توسعه، آموزش  ست،یز طیمح بیتخرها: کلید واژه
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 مقدمه

باه حف  تعاادل و تنااساااب بهره  وابساااتگی کاامالبقاای تماامی موجودات زناده بر روی زمین 
برداری از منابع طبیعی و محیط زیسات دارد. انساان به عنوان یک موجود هوشامند در مساخر 
ساااختن و بهره برداری از منابع طبیعی نساابت به سااایر موجودات برتری غیر قابل انکاری از 

مکان را به شاتاب فزاینده توساعه علوم مختلا این ا قرن اخیرخود نشاان داده اسات. طی دو 
انسان داده است تا در بهره برداری بیش از پیش از طبیعت اقدام کند و بدیهی است توانمندی 
انساان در بهره برداری از محیط زیسات پیامد هایی گاه منفی را به دنبال خود داشاته اسات. 
ه نتایج منفی بهره برداری انساان از منابع طبیعی، در کاهش تنو  زیساتی، انقراب برخی گون 

)اسااکار و های گیاهی و جانوری، بحران آب، آلودگی هوا و گرمایش جهانی تبلور یافته اساات
هااای  بدون شک بحرانهای زیست محیطی معاصاار، زاییاادا اندیشااه (.4: 1983، 1مکنزی
، برخی سایاساتمداراننگر، توساعه طلب، سالطه جو و پیامد ناگوار اشاتهای سایری ناپ یر  مادی

:  1995، 2کالرک) تآشافتگی و جهالت عملی انساان در جهان اسا  مدیران اقتصاادی و بینممی

854) 
در قرن حاضر و قرن بیستم  باعث شد که مبحث محیط زیست   بروز مشکالت محیط زیستی

. پیمان های بین المللی و موافقت جدی بگیردصورت جتماعی ا -یک بحث سیاسیبه عنوان 
  28۰به طوریکه تاکنون حدود های مختلا بین دولت ها در همین راسااتا شااکل گرفته اند. 

ای در زمینه حفاظت محیط زیسات و مساا ل مرتبط با المللی و منطقهنامه بینپیمان و موافقت
مان )کنوانسایون( و الحاقیه )پروتکل( جنبه پی ۷۰آن منعقد شاده اسات که از این میان حدود 

عزم جهانی برای حفاظت محیط  (1385:1، )یزدیای بوده اساتجهانی داشاته و مابقی منطقه
زیسات با تشاکیل اولین کنفرانج جهانی ساازمان ملل متحد درباره انساان و محیط زیسات  

در اسااتکهلم سااو د جنبه عینی پیدا کرد، به  19۷2ژو ن  5معروف به پیمان اسااتکهلم در 
 طوریکه حقوق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم تراز با حقوق بشر شناخته شد. 

شدت مشکالت و معضالت محیط زیست و منابع طبیعی در کشورهای مختلا در یک سطح 
شاااخص عملکرد نیساات و تفاوت های آشااکاری در این میان دیده می شااود. طبق گزارش 

و کشاور ساراسار جهان  18۰  که دانشاگاه ییل در بین، 2۰1۶ساال در ( 3EPI) یطیمح ساتیز
فنالند  ه اسات کرد یابیها« ارزو ساالمت انساان یعیطب یهاساتمی»حفاظت از اکوسا  یبر مبنا

 
1- Scarr, & McCartney 

2- Clark 
3- Environmental performance index 
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  ساالمت و طبیعی هایاکوسایساتم از حفاظت در جایگاه نخسات و ایران در رتبه صاد و پنجم
 (۶: 2۰18، 1دارد) استی و امرسون قرار هاانسان

در ایران مسایل محیط زیستی طی کنند که ( بیان می511۷: 2۰1۰) 2لطیفی پور و همکاران 
سالهای گ شته به دلیل افزایش آالینده ها و همچنین بروز خشکسالی و تغییر اقلیم که کاهش 

هر چند توجه به مساله   کیفیت محیط زیست را در پی داشته است مورد توجه قرار گرفته است.
محیط زیست و قرار گرفتن آن در کانون توجه مردم و مسئولین موضو  قابل توجهی می 

سازی در این خصوص نتایج عینی قابل لمج و درخور مسایل را در پی  باشد، اما تصمیم 
نداشته است. شتاب فزاینده توسعه و مصرف منابع موجود در کشور مانع از ان می شود که  
برخی از سیاست های محیط زیستی کارامدی الزم در حف  اکوسیستم های مختلا داشته  

سازان تصمیماز سیاستگزاران،    هاهمه انسان  برای احتراز از نابودی مطلق محیط زیست،باشد.  
در ابعاد جهانی، ملی و به ویژه در سطح محلی باید این واقعیت مهم را دریابند   - و سایر مردم

الزاما روندی پایدار داشته باشد و از ثمرات آن نه تنها نسل های   باید  که پیشرفت و توسعه
پردازان معتقدند نمریه . (1: 139۶واع  مدنی، د)های آینده نیز بهره مند شونحاضر، که نسل

تمام مشکالت زیست محیطی که ناشی از فعالیت های انسان است، با به کارگیری فناوری 
) سواری مبنی و خسروی پور،  صرف حل نمی شوند و تغییرات در رفتار انسان مورد نیاز است

ود و ذهنیت افراد نیز خود متاثر  (. بدیهی است تغییر در رفتار انسان از ذهن آغاز می ش3:  139۷
های مختلا اخالقی است. ضرورت پرداختن به اخالق بویژه در حوزه محیط زیست از گزاره

از ضروریات و کلید غلبه بر مشکالت موجود محیط زیستی است و در این میان دانشگاه به  
 صی دارد.عنوان تربیت کننده متخصصان و تصمیم سازان این حوزه به جایگاه ویژه و خا

در این مقاله ساعی می شاود تا ضامن بررسای رابطه اخالق و محیط زیسات به جایگاه دانشاگاه 
به عنوان پیشگام ترویج اخالق محیط زیستی پرداخته شود و چالش ها و فرصت های موجود 

 در این رابطه مورد واکاوی قرار گیرد.

 شناسیروش
ای و بررسای متون علمی مرتبط با موضاو   این مطالعه بر پایه جمع آوری اطالعات کتابخانه

های حاصل از این منابع به کار گرفته انجام شده است و نهایتا در جهت تجزیه و تحلیل یافته
 شده است. 

 

 
1- Esty & Emerson 
2 - Lotfalipour  et al. 
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 نتایج

 اخالق و اخالق مداری
اخالق در لغت به معنی خلق و خوی و عادت است که مطابق با عقاید و ارزش های ما شکل 
می گیرد.  در تعریا اخالق در لغت نامه کمبریج آمده اسات که اخالق یک سایساتم از قوانین 
پ یرفته شااده رفتاری  که بر اساااچ آنچه درساات و نادرساات می باشااد شااکل می گیرد ) 

ر میان متفکرین اساالمی اخالق عبارت اسات از صافانت و ویژگی (. د2۰18کمبریج، .دانشانامه
های پایدار در نفج که موجب می شااود افعالی متناسااب با آن صاافت، به طور خودجوش از 

 (.59، باب ۶۷: ج 14۰3انسان صادر شود)مجلسی، 
ی مهم علم اخالق وجود بعد عملی آن در کنار ابعاد شاناختی و معرفتی آن اسات چرا که جنبه

ها لم اخالق عالوه بر گفتگو از صافات نفساانی خوب و بد، از اعمال و رفتار متناساب با آنع
ها را نیز مورد ها و دوری از رذیلتکارهای رسایدن به فضایلتچنان راهکند، و همنیز بحث می

 دهد. بررسی قرار می
ممکن اساات در جهان دیگر که فرا مادی اساات  نتیجه یک عمل اخالقیمدار  ر اخالق دیند

 انساااانی، ههای دلخواه برای مثالً جامعنیز اتفاق بیافتند اما در اخالق غیر دینی، رخداد نتیجه
 و اخالقی الگوهاای شاااکال از نگرش باه اخالق این در. اسااات نمر ماد ماادی جهاان در تنهاا
 اجماا  باا اسااات ممکن ارناد،د انساااانی برای جاامعاه دلخواه هاایینتیجاه اموری چاه کاهاین

شاود و الزاما متولیان دینی در آن نقشای نداشاته  تعیین  برجساته شاناساانجامعه و روانشاناساان
(، این بدان معناسات که پیامدگرایی در اخالق اصالی اسات که می 5۶: 2۰۰۶، 1برینک)باشاند

تکمیل اخالق فرد تواند در حوزه های مختلفی چون محیط زیسات نیز مورد توجه باشاد و در 
ها در باید توجه داشاات که عملگرا شاادن انسااان. بویژه در قرن حاضاار نقش مهمی ایفا کند

مراد از  یاد می شااود، اخالقیحوزه اخالق نیازمند آموزش نیز می باشااد که از آن به تربیت 
ت  کار گیری و پرورش استعدادها و قوای درونی برای توسعه و تثبیتربیت اخالقی چگونگی به

ها  صافات و رفتارهای پساندیده اخالقی و نیل به ساعادت و فضاایل اخالقی و دوری از رذیلت
   .(24 :13۷9است ) دیلمی، 

تعلیم و تربیت طی قرون متمادی تنها بر مالحمات فلساافی و بر اساااچ نمر اندیشاامندان 
های زیسات شاناسای، در زمینه یدانش بشار  نفوذ، امروزه نیز به رغم اسات  اخالقی مبتنی بوده

تعلیم و تربیت، باز این نکته آشاکارتر شاده که علم و  در سااحتجامعه شاناسای و روانشاناسای 
های فنی آن نه تنها کافی نیساات بلکه همچنان باید مالحمات اخالقی و فلساافی دسااتاورد

 
1 -Brink 
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تربیت نه در مهم اصالی را در تعلیم و تربیت بر عهده داشت باشد زیرا بررسی اهداف و غایات 
شاکوهی،  )صاالحیت علم و نه در حد تکنیک بلکه فقط در صاالحیت فلسافه و اخالق اسات

139۰ :۶2  .) 

 محیط زیست و توسعه پایدار

در حوزه منابع طبیعی و محیط زیساات آنچه هدف اصاالی اساات حف  محیط زیساات و منابع 
باشاند و الزاما بهره برداری تجدید شاونده آن مشاتمل بر آب، خاک، هوا و موجودات زنده می 

(. بدیهی 321: 1388از آنها نیز باید در حد معقول و بر اساااچ ظرفیت صااورت گیرد) مقدم، 
اسات که رشاد و توساعه جوامع بشاری در تمامی ابعاد رابطه تنگاتنگی با این منابع دارد. طی  

بع موجود پیشاای یک قرن اخیر نیاز به منابع جهت توسااعه در بساایاری از موارد از میزان منا
ها نبوده اسات. گرفته اسات و نتیجه آن چیزی جز تخریب محیط زیسات و بروز برخی بحران

از دو  یناشا  یطیمح ساتیاخالق ز کیمنبع تفک نیتریمعاصار، اصال یطیمح ساتیدر فلسافه ز
فلسفه اعتقاد   نی( بر انسان محور بودن ا251: 2۰۰3) 1است. کورال ورداگو و همکاران  دگاهید

فلساافه  نی( قا ل به انسااان محور بودن ا332: 1993که اسااترن و همکاران ) یدارند در حال
بر خالف دیدگاه اول که باشد.  یم  ستیز طیاز مح یکه انسان خود جز  دباشند و معتقدنینم

ت انساان برای بهره برداری می انگارد ارزش را به انساان می دهد وطبیعت را ابزاری در دسا 
 تیکل کیبه عنوان    بومساتیز ایموجودات زنده  ریساا یاخالق گاهیجابر حف  دوم  کردیرودر 

مالکیت همه اشیاء را از آن سوره بقره   1۰۷ت متعدد از جمله آیه  آیادر  قرآن کریمتاکید دارد.  
که از ساوی خدا به  می داندمالکیت قراردادی  را  خدا دانساته و مالکیت انساان نسابت به اموال

اسات و از این منمر در خصاوص امانات مختلا من جمله محیط زیسات  افراد تفویض شاده
ساال گ شاته رویکرد دوم بنا به دالیل متعدد تقویت شاده  5۰. طی  انساان را مسائول می داند

ی به اخالق محیط اسات چرا که آثار مخرب رویکرد اول آشاکارتر شاده اسات و لزوم پایبند
 زیستی هر روز بیش از پیش ضرورت یافته است.

از  ی، بخشا 198۰و  19۷۰، در دهه  یمطالعه فلساف نهیزم کی، به عنوان  زیساتی طیاخالق مح
فعالیت های حوزه  انگلیساای و عمدتاً در اساات که  سااتیز طیجنبش مح  نتایج حاصاال از

قرن  یخیدر اکتشاافات مهم تار یابیرداین شااخه از اخالق به   یها  شاهیآغاز شاد. ر  آمریکایی
ساوء    ایاز حد  شیباساتفاده  یی وایمیساموم دفع آفات شا  یا و یهساته ا  ی، مانند انرژساتمیب

 
1-Corral-Verdugo  et al 



 ، دانشگاه تهران 1398آذر    - مدار دانشگاه اخالق   ی مل   ش ی هما   ن ی دوم 

 

673 

 نیابا   ساتیز طیمح بیتخرمیزان  از  آگاهی. (42: 1981، 1گردد)شااردربر می  اساتفاده از آنها
جامعه بشاری نسابت به تخریب محیط زیسات باال د که حسااسایت های ها باعث شا  یفن آور
در  دیشاد یخساارتها  جادیباعث ا ی کهفناوراین ساوءاساتفاده از  ی. دو نمونه از چگونگبرود
. ی بود و قدرت هساته ا  DDTاساتفاده از شاد  دیجد یساواالت اخالق جهیو در نت ساتیز طیمح

 باید به آن پاسخ می دادند. از این منمر سواالت جدید اخالقی پدیدار شد که متولیان توسعه
معنوی و  ،افزودن مفاهیم اخالقیامروزه و پج از پدیدار شدن مشکالت محیط زیستی، 

( معتقد است 1۷5:  2۰11)2. کالگستونضرورت پیدا کرده است  ارکان توسعه پایدارغیرمادی به  
ضروری  توسعه پایداربیانش و شاجاعت اخالقای در ایجااد سیاستها، برای حصول به که 

نیز بیداری وجدان و اخالق، رکن اصلی بارای سه رکن   2۰در بیانیه ریو ، همچنین اسات

گر انسان به  ا  (.41:  2۰۰۷،  3) تامپسونبرشمرده شده است  و محیط زیستی  اقتصادی، اجتماعی

مخلوقات با این دیدگاه که خود نیز بخشی از طبیعت یا محیط زیست می باشد عنوان اشرف 
و در این میان به علت هوشمندی مسئولیت بیشتری نیز در حف  تعادل آن دارد برسد طبیعتا 

تواند موجبات تخریب محیط زیست را فراهم سازد چرا که از منمر اخالق محیط زیستی نمی
  (.125 :2۰۰8، 4هد بود) جیمیسوناین رفتار همواره نکوهیده خوا

 

 اخالق محیط زیست و نظام آموزشی
معتقد اساات که جهان پایدار را   ۶( به عنوان نمریه پرداز نئوساافر1۰2: 1991) 5ورنادسااکی

دو ابزار مهم برای دساتیابی به توساعه پایدار مبتنی ساازند. انساان های اخالق مدار و خالق می
،  ۷زیستی مشتمل بر دو رکن آموزش و سیاست می باشد )نیکوالدیجبر رعایت اخالق محیط  

(. بادیهی اسااات کاه ترویج دیادگااه هاای اخالقی در حوزه محیط زیسااات برای 415: 2۰۰۶
می تواند  داریتوساعه پا دساتیابی به توساعه پایدار نیازمند سااز و کار آموزشای اسات و از ساویی

 ی باشادهر کشاور  یبرا یطیمح ساتیز  ای یاقتصااد، یمهم اجتماعو چالش موضاو  پر  کی

توسااعه  یآموزش سااازمان ملل متحد برا  چندین دهه . (12: 2۰۰3 ،کالدر و کالسااتون نیو)
جامعه این دیدگاه را روشان کرده اسات که قدم اول در راه رسایدن به توساعه پایدار در  داریپا
 ییتفکر، توانا تیفیک ارکان شاخصایتی چون به دارد که در آن یآموزشا   ساتمیدر سا   شاهیر
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ی توجه شااده معنو اقی، آرمان ها و اشااتیاخالق ی، ارزش هاندهیو ساااختن آ یالگوساااز
 چون یطیواجد شارا یآموزشا  یرو، جامعه به کادرها  نیاز ا (،1۰۷9: 2۰15، 1باشاد)ناسابولینا

  محیط زیساتیفرهنگ  یو ساطح باال  اخالقی یارزشاهاپایبند به  مدرن،  یتفکر جامع فرهنگ
 یو اخالق یطیمح ساتیز اتیبراسااچ اصاول ضارور نینو ی و تربیتیآموزشا تا نمام  دارد ازین

آموزش  با عنایت به وجود مشاکل در نمام های آموزشای، ساازمان ملل کنفرانج به روز شاود.
بر  یبرنااماه جهااننمود. ، ژاپن برگزار یایا نااگو-یدر آچ 2۰14در نوامبر  را  داریا توساااعاه پاا یبرا
مالحمات فنی و  قیتواند منحصاااراً از طر ینم داریکند که توساااعه پا یم دیتأک تیواقع  نیا

نحوه ی عملکرد، فکر و و بلکه تغییر در ت  حاصال شاود و اقتصاادیموافقت نامه های سایاسای 
فنون محیط زیسات کند. دساتیابی به توساعه پایدار  ایفا میدر  یموزش نقش مهماز طریق آ

عموما تکنیک هایی اصااالحیی برای تغییر شاارایط نامطلوب می باشااند این رویکرد به این 
اقدامات پیشاگیرانه، نسابت به پیامدهای  دلیل اسات که انساان غالبا بیش از پایش وضاعیت و

(. آموزه های  4۶: 138۰مسااایل پج از بروز مشااکالت واکنش نشااان می دهند)کریسااتوف، 
اخالقی، دیدگاه هایی با رویکرد پیشااگیرانه و قبل از اقدام می باشااند)آشاانایی و همکاران،  

به دانش، بتواند  هر فرد به نحوی عمل نماید که  آموزش رود که اینرو انتماار می(. از 4: 138۷
و انجام  داریکمک به توساعه پا تیقابلتا به   کند دایپ یدساترسا ی اخالقی مهارت ها و ارزشاها

محیط زیساات، بهبود اقتصاااد ساابز و تالش برای تشااکیل یک جامعه  حف   برای یاقدامات
مساایل محیط زیسات در  عدالت محور دسات یابد و به نوعی رویکردی پیشاگیرانه در خصاوص

 سیستم آموزشی ترویج شود.
  یدر آموزش عال رویکردهای حف  محیط زیسات و پیشاگیری از تخریب آن ،در ساطح جهانی
  19۷۰در ساال   نیروز زم نیاولبرگزاری شاد.  داریپد 19۷۰دهه   لیو اوا 19۶۰در اواخر دهه 

در حوزه  یحرکت جهان اینکه  دهدیمهم نشااان م نیبود. ا  ییتالش دانشااجو  کیحاصاال 
 یدانشاگاه  فعالیت مهم نیبه دنبال او  نشاات گرفته اسات یدانشاگاه فضاایاز  ساتیز طیمح

 یبرا  یجوامع بشار داریآموزش و توساعه پا نیرابطه ب یاجتماع یها یو باالرفتن ساطح آگاه
شاناخته شاد.  تیبه رسام یالملل نیدر ساطح ب 19۷2بار در کنفرانج اساتکهلم در ساال   نیاول

مدرساه  یاز کالچ ها  دیبا ساتیز طیکه آموزش مح کندیم  انیاساتکهلم ب هیاعالم 19اصال  
نمرات روشانفکرانه و رفتار مسائوالنه افراد، شارکتها  یتا مبنا  ردیافراد صاورت پ  یبزرگساالتا  

کاامال خود گساااترش دهاد) هاانادل ،  یدر ابعااد انساااان طیو بهبود مح تیا و جوامع را در حماا
به نام مرکز  1353  وریدر شاهر ساتیز طیدانشاکده مح هیساته اولدر ایران نیز ه (.112: 22۰1
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دانشااکده بعد از   نیشااد. ا لیدر دانشااگاه تهران تشااک سااتیز طیمطالعات مح یهماهنگ
 طیبه مح ی( و توجه جهانیالدیم 19۷2) 135۰در اساتکهلم در ساال  نیکنفرانج ساران زم

  جیدر دانشااگاه تهران تاساا  سااتیز طیمطالعات مح یمرکز هماهنگ هیبا عنوان اول سااتیز
 .دیگرد

به عنوان مروج  دیاسات و دانشاگاه ها با افتهی یاژهیو تیاهم داریتوساعه پا یها  انیامروزه بن
 نی ا گری(، باه عباارت د1۰5: 2۰۰۷ چ،یاجتماا  فعاال بااشاااناد)الکمن و گالو انیا در م دهیا ا نیا

 نی در ا دیرا دارد و با  نهیزم  نیدر ا یبخشاا  یو آگاه جیترو تیباشااد که صااالح یدانشااگاه م
هر قدر   خود حرکت کند. یاجتماع یها تیمسائول یو در راساتا دینما  فاینقش خود را ا نهیزم

که محتوای یک نمام آموزشای به ترویج مسائولیت پ یری و رعایت اخالق در مساایل محیط 
جامعه نیز به مساایل مرتبط با محیط زیست حساسیت بیشتری از  نتیجتازیساتی اهتمام بورزد، 
دانش آموخته شاده در یک سایساتم آموزشای و محتوای آن بر نگرش  (.خود نشاان خواهد داد.  

برای مثال نتایج نشاان ( 33: 2۰۰۷ ،1ونگرد آنها در آینده تاثیر گ ار خواهد بود)یافراد و عملک
کردن  محتوای دروچ آموزشااای در نماام آموزش و پرورش و درونی داده اسااات کاه بین

)شامسای و سارمدی، معنادار وجود دارد ی محیطی در دانش آموزان رابطههای زیساتارزش 
گیری آموزشاای و به تبع آن برنامه ریزی آموزشاای در جهت( در دانشااگاه نیز نمام  5: 1398

رفتار دانشااجویان و نهایتا فارا التحصاایالن دانشااگاهی در خصااوص رعایت اخالق محیط 
 زیستی و حساسیت به مسایل آن بیشترین نقش را دارد. 

ملزم باه  ی و محیط زیساااتعیمناابع طب یهاا ناهیدر زم نادهیآ رنادگاانیگ میتصاااماز آنجاا یکاه 
از  دهیچیواضاح و با اطالعات پ یهساتند که فاقد راه حل ها یدرباره موضاوعات یریگ میتصام

را داشاته  ییتوانا  نیا طیمحی و عی، متخصاصاان منابع طبنیهساتند. بنابرا یاخالق یچالش ها
انساان بر  یفرد یو رفتارها یاقتصااد یها ساتمی، سا یاسا یسا  یامدهایباشاند که در مورد پ

 دیبا  انیدانشاجوحصاول به چنین طرز تفکری   یفکر کنند. برا یانتقاد، به طور ساتیز طیمح
 یخالقموضاوعات ادر خصاوص که به آنها امکان دهد   بیاموزندرا  یتفکر انتقاد یمهارت ها

 . (5: 2۰۰9و همکارن،  2زیست اظهار نمر و اقدام کنند)کوین طیمح رامونیپ
وارد می کنند ناشی از عدم آگاهی آنان  هایی که برخی افراد به طبیعت و محیط زیست آسیب

های عمومی به تواند با ارایه آموزش نسبت به رفتار غیر اخالقیشان می باشد و دانشگاه می
طبیعتا دانشگاهی در این زمینه (. 45: 1995، 3کاهش این آسیب ها کمک کند)ماتیو ریلی
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مناسب و درخور برای مواجه با  توفیق خواهد داشت که ماموریت، چشم انداز و راهبردهای 
  جیکوالدینهای اجتماعی خود را ایفا کنند.  مساله محیط زیست داشته باشند و بتوانند مسئولیت

و آموزش افراد در  یعموم یبخش یآگاه ی(  معتقد است که تالش متمرکز برا42۰: 2۰۰۶)
باشد که بر   ییه هادانشگا یاصل یاز برنامه ها دیبا ستیز طیو حف  مح داریحوزه توسعه پا

منحصر به فرد است و مجموعه ای متمرکز شده اند. هر دانشگاه  ستیز طیمساله مح یرو
اطراف  طیبا محی دانشگاه ، هر مجموعهخاص خود است ییایجغراف سنن، فرهنگ و یدارا

رفع  یبرا دهیآموزش د ی انسان یرویتوانند از دانش موجود و ن یمو  یی کامل دارندخود آشنا
استفاده  یو جهان یمربوط به جامعه مل نیو همچن یمشکالت و مسا ل مربوط به سطح محل

 یامنطقه یشبکه اطالعات کی جاد یتوانند با ا یمبه لحاظ ماموریت خود . دانشگاه ها نندک
 یگیروابط همسا جادیباعث ابا استفاده از این ابزار  و همچنین کنند مبادله ، اطالعات را یقو

در حقیقت . (3۰: 2۰14، 1)جادهاو و همکاراندنشوو توسعه اخالق و احترام به حقوق بشر 
مشخص کنند در کجا مشکل بروز کرده است و همچنین دارند که    فهیحق و وظدانشگاه ها این  

م این صالحیت را دارند که در یافتن راه حل مشکالت اقدام نمایند. این امر بدیهی است که ه
در حوزه اخالق و هم توسعه پایدار مراکز آموزش دانشگاهی باید وظایا مشخصی را بر عهده  

 بگیرند تا کارایی الزم را داشته باشند. 

 نتیجه گیری
. در کشور ما در ستین دیدر جهان امروز قابل ترد یطیمح ستینقش مهم اخالق و فلسفه ز

بروز باعث  ،یطیمح ستیمانند اخالق و فلسفه ز ستیز طیمح ییربناینمر نگرفتن مسا ل ز
با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور  . مشکالت فراوانی در حوزه محیط زیست شده است

است  اسالم نیمب نیمعتقد به د ینیجامعه د کدر حال توسعه به شمار می رود و از سویی ی
یل محیط زیست به کار  نمی تواند رویکردهای غربی را به طور صد درصدی برای حل مسا

ببرد و الزم است گسترش اخالق محیط زیست بر اساچ فرهنگ و اخالقیات اسالمی و ایرانی 
معمواًل ایجاد و گسترش دانش و  دانشگاه نقشی مهم برعهده دارد.   انیم  ن یدر اپیشبرد یابد و 

 های زیستآگاهی زیست محیطی، یکی از راهکارهای مطلوب برای فا ق آمدن بر چالش
شود. در واقع، در اینجا هدف محیطی و دستیابی به توسعه پایدار زیست محیطی محسوب می

این است که از طریق تربیت و آموزش نیروی انسانی و با ایجاد نگرش زیست محیطی مطلوب، 
گام مناسب جهت تحقق اهداف توسعه پایدار برداشته شود. دالیل تاریخی این امر به این  

دهد افزایش آگاهی زیست محیطی معمواًل با  که تجربه علمی نشان میگردد موضو  بر می
 

1 Jadhav et al 
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علیرغم  درایران     (.1:2۰۰۷،  توام بوده است)اشمیت  19۷۰رشد آموزش زیست محیطی در دهه  
توسعه باالی دانشگاه های مختلا در کشور چه در حوزه دولتی و چه خصوصی و گسترش 

سال گ شته، متاسفانه در بسیاری از  15طی رشته های مختلا منابع طبیعی و محیط زیست 
این دانشگاه در سه مقوله هدف، راهبرد و اقدام قابلیت الزم برای ترویج و آموزش و آگاهی 

( نشان ۷: 1393بخشی در حوزه محیط زیست را ندارند.  نتایج تحقیق صالحی و پازکی نژاد)
، پزشکی و منابع طبیعی می دهد که به جز بخشی از فارا التحصیالن رشته های مهندسی

  ان یدانشجو باشد. این مساله کهدانش محیط زیستی سایر دانشجویان در این زمینه پایین می
  مربوط به آن دارند  لیو مسا ستیز طینسبت به مح بیشتری آگاهی ،یطیعلوم مح یهاحوزه

ارتباط امری بدیهی است اما عدم آگاهی سایر رشته ها از موضو  محیط زیست و از سوی عدم  
بین علوم انسانی بویژه در ساحت اخالق و فلسفه با علوم محیطی این نکته را روشن می سازد 

جهت دستیابی  یدر کل مراکز آموزش عالدر کنار ترویج اخالق  یطیمح ستیآموزش ز که 
به محیط زیست سالم تر ضروری است و از طرف دیگر ایجاد رشته اخالق محیط زیست نیز  

در کشور های توسعه یافته چون فالند، کانادا و  عه پایدار در کشور است. از ضروریات توس
نیوزلند رشته تحصیلی اخالق محیط زیست در مقاطع کارشناسی و در حوزه علوم انسانی  

مراکز آموزش عالی و دانشگاهی مختلا وجود   3۰در حال حاضر در کشور تعداد    فعالیت دارند.  
محیط زیست می  دانشگاهی تنها به تدریج برخی دروچ دارند که همانند سایر رشته های 

پردازند و در دروچ ارایه شده نیز جایگاه مساله اخالق و محیط زیست خالی است، ل ا الزم 
است در کنار گسترش رشته محیط زیست که بر مبنای دیدگاه فنی و مهندسی بنا گردیده 

عنوان یک موضو  بین رشته ای مورد توجه است مقوله اخالق در مشارکت با علوم انسانی به  
 قرار گیرد.

 منابع
 ص. 248 .نشر معارف .اخالق اسالمی (13۷9، آذربایجانی، مسعود)دیلمی، احمد

(. ترویج اخالق زیساات محیطی با تاکید بر تغییر شاایوه 139۷) سااواری ممبنیآ آمنهآ خسااروی پورآ بهمن
 . انسان و محیط زیست زندگی.

اندرودی، انشااارت  (. اصااول و روش های مدیریت محیط زیساات، مترجم مهرداد138۰) ارو ب یج ،وفتساا ریک
 ص. 41۰کنگره. 

 ص. 25۶مشهد. آستان قدچ رضوی.  .مبانی و اصول آموزش و پرورش (.139۰)شکوهی، غالمحسین
زیسات محیطی در نمام   هایارزیابی درونی کردن ارزش(.  1398)نایمحمدسا   ی،سارمد،  سایده زهرا، شامسای
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Abstract 

The destruction of the environment and the decline of renewable 

resources have accelerated over the last century. The concept of 

sustainable development emerged in the midst of the twentieth 

century following the emergence of crises and relying on technical 

and ethical principles. Universities have been more active in 

environmental issues since the 1970s. Global experience has shown 

that incorporating ethics into the concept of sustainable 

development enables environmental issues to be overcome. On the 

other hand, the development of the concept of sustainable 

development depends on the important issue of education, and the 

educational system plays an important role in this regard. 

Universities play an important role in the development of 

environmental ethics as one of the most important pillars of 

professional development, as well as the venue for the development 

of high-quality ideas. In Iran, despite the human resources training 

centers in the field of environment, due to the technical approach in 

the field of environment, they have not been very successful in 

expanding the concept of sustainable development and 

environmental ethics. Creating interdisciplinary expertise in the 

field of ethics and the environment is essential to achieving 

sustainable development. 

Keywords: Environmental degradation, Ethics, Development, 

Education 


