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 .های آینده را در برآوردن نیازهایشان به خطر بیافتدبدون این که توانایی نسلنیازهای امروز  تامین یعنی توسعه پایدار

و مفهوم توسعه پایدار . اما است دنیاریزی توسعه پایدار یکی از موضوعات اصلی مورد بحث محافل توسعه و برنامه

  چیست؟اهمیت آن 

های بعدی چاپدر  .کنیمصحبت  و اهمیت آن ابتدا درباره مفهوم توسعه پایداربر آن شدیم تا ما  در این مقاله

فصلنامه جزئیات توسعه پایدار، تعهد صنعت روانکار و رویکرد شرکت افزون روان در قبال این مهم شرح داده خواهد 

 شد. 

 مفهوم توسعه پایدار

 رویکردهای از ناشی اجتماعی و محیطیزیست منفی پیامدهایی که به واسطهاست  ایتوسعه پایدار مفهوم پیچیده

 استه تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت پدید آمدو  انقالب صنعتی از پس اقتصادی یجانبهیک یتوسعه
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، تخریب زمین، نوالیه از ، تخریبتغییرات آب و هوایی ،اینهگازهای گلخا تأثیرهای مختلفی همچون جنبه و

ای که نیازهای توسعه"توسعه پایدار به معنی گیرد. را در بر می شهرها آلودگی هوای کاهش منابع غیر تجدیدپذیر،

در  "های آینده را در برآوردن نیازهایشان به خطر اندازدکند بدون این که توانایی نسلحال حاضر را برآورده می

حفاظت از محیط  برای را هاییحلراه این مفهوم. سازمان ملل تعریف شد ۱از سوی کمیسیون برانتلند ۱۹۸۷سال 

 تخریب طبیعی، منابع نابودی همچون مسائلی بروز از بتواند تا دهدمی ارائه اقتصادی و اجتماعی توسعه ،زیست

کیفیت  مدنآ پایین و عدالتیبی جمعیت،ی رویهبی افزایش هوایی، و آب تغییرات آلودگی، زیستی، هایسامانه

نه تنها بر روی حفاظت از از این رو، تمرکز توسعه پایدار . و آینده جلوگیری کند حاضر های حالانسان زندگی

شخصی، انسجام  رفاه همه افراد در جوامع موجود و آینده، ارتقای گوناگونرفع نیازهای بر روی  بلکهزیست  محیط

، در توسعه پایدار، سه جنبه اقتصادیباشد. به طور کلی، نیز میهای برابر و شمول اجتماعی، و ایجاد فرصت

پایداری  2محیطی و اجتماعی با هم به طور کامل در تعامل هستند و اغلب محققان در این سه جنبه اصلیزیست

 کنند.را بررسی می

سازی و درک بهتر مفهوم توسعه پایدار تعدادی مدل ارائه شده است. از سه ستون برای نمایش توسعه برای ساده

محیطی و اقتصادی های اجتماعی، زیستکه به در نظر گرفتن عرصهاستفاده شده است  ۱-۱پایدار در شکل شماره 

کند. با این حال به دلیل عدم ارتباط این سه حوزه علی رغم در کنار هم برای دستیابی به توسعه پایدار تاکید می

( 2-۱ماره )شکل شدوم  مدلدر شود. لزوم ادغام آنها برای دستیابی به توسعه پایدار از این مدل کمتر استفاده می

ها، توسعه پایدار در محل تالقی بهتر نشان داده شود که ناحیه کوچک تالش شده است با همپوشانی حلقه

که این  الزم به ذکر است .کشدها را به تصویر میهمپوشانی نسبت به کل حوزه، ماهیت ناپایدار بسیاری از فعالیت

، استهای مختلف توافقات در حوزهنیازمند یکسری ل مدل از این موضوع که دستیابی به توسعه پایدار در عم

های حلقه ارائه شده است به شکل توسعه پایدار ( که برای نمایش3-۱)شکل شماره  سوم مدلکند. حمایت می

اند های اقتصاد و اجتماع در حلقه وسیع محیط زیست تعبیه شدهاست که در آن حوزه "تو در تو"متحدالمرکز یا 

ها را برای یتیکسری محدودهستند که  های زیست محیطیمحدودیتاین واقعیت است که این ی و نشان دهنده

. در واقع این مدل تصویر بهتری از نحوه وابستگی اساسی همه کنندهای اقتصادی و اجتماعی تعیین میفعالیت

-هایی که به عملکرد سیستمدهد که چگونه فعالیتدهد و به وضوح نشان میارائه می را های بشر به طبیعتفعالیت

 کنند.رسانند، در نهایت اساس وجود خود انسان را تضعیف میهای طبیعی آسیب می
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 سازی مفهوم توسعه پایدار. های ارائه شده برای سادهمدل .1شکل شماره 

 پایداری اقتصادی

 ندهیآ یهاازیرا بدون به خطر انداختن ن یمصرف فعلسطح داللت دارد که  یدیتول ستمیبر س یاقتصاد یداریپا

گذاری های اقتصادی )تولید، توزیع و مصرف( پایههایی که برای ارزیابی فعالیتبسیاری از چارچوب کند.ه میبرآورد

عنوان مثال رشد اقتصادی همواره به عنوان  به شده است با مفاهیم پایداری اقتصادی و اجتماعی در تضاد هستند.

شود اما اغلب عوامل مهمی مانند کاهش و آلودگی منابع طبیعی اصلی در اقتصاد جهانی شناخته می یک دغدغه

به عنوان نیروی  خدمات است که و کاال این افزایش تقاضا برای شود. در واقع،در این پارامتر نادیده گرفته می

شود. بنابراین، در پایداری اقتصادی ا نمیهمحیطی آنتکند و توجهی به آثار منفی زیسها را هدایت میمحرک، بازار

 تصمیمات اتخاذ شده باید تمام ابعاد پایداری را در بگیرد.

 



 

اقتصاد پایدار در پی یافتن تعادل، میان رشد تولید و رشد جمعیت است. در واقع یک اقتصاد پایدار، اقتصادی است که برای تراز 

  .استکردن رشد با تمامیت محیط زیست، ایجاد شده 

 پایداری اجتماعی

 مشارکترفاه، آموزش، بهداشت، ، به امکانات ی، دسترسی، توانمندسازیبرابری همچون میمفاه یاجتماع یداریپا

که دارد  اصل نیم داللت بر ااهیمف نیا گیرد.ی را در بر میو ثبات نهاد یفرهنگ تی، هوهای اجتماعیدر عرصه

 سیستم یک معنای به اجتماعی پایداری اساسا، باید در نظر گرفته شوند.چون توسعه برای مردم است، پس مردم 

 فقر مانند اجتماعی شرایط بین پیوند به تربنیادی مفهوم در باشد واز اهداف آن می فقر که کاهش است اجتماعی

 نباید فقر کاهش که بر این نکته تمرکز دارد اجتماعی پایداری راستا، این در. پردازدمی زیست محیط تخریب و

 .شود اقتصادی ثباتیبی و زیست محیط تخریب به منجر



 

یکی از مصادیق پایداری اجتماعی  ییبهبود کارا یبرا های شغلی در یک جامعهموقعیتدر  ی )برابری جنسیتی(تیتعادل جنس جادیا

 است. 

 پایداری زیست محیطی 

انسان مولد  یزندگ تداوم یبراطبیعت چگونه  نکهیو ا شودطبیعت مربوط می به ستیز طیمحدر  یداریمفهوم پا

 نیا داللت دارد. طبیعت تیو ظرف ستمیاکوس یکپارچگیبه  محیطیزیست یداریپا در واقع، ماند.یم یو مقاوم باق

ظرفیت  همچنینو  یاقتصاد یهایبه عنوان ورود داریپا ربه طوی عیطب هایهیاست که سرما نیامر مستلزم ا

تر از بازتولید در نظر گرفته شوند. این بدان معناست که منابع طبیعی نباید سریع های تولیدیزبالهبرای  طبیعت

ها ها نباید با سرعت بیشتری از توانایی طبیعت برای جذب آنها توسط طبیعت برداشت شوند و همچنین زبالهآن

 . ها امکان پذیر استدر کره زمین با در نظر گرفتن این محدودیت حفظ تعادلدر واقع،  .منتشر شوند



 

منابع  ی( با استفاده از فناورESG) 3داریپا یتیو حاکم یاجتماع ،یطیمح یو توسعه نوساز ندهیدر آ ستیز طیحفاظت از مح

 .نیزم ارهیو حفاظت از س یکاهش آلودگ یبرا ریدپذیتجد

 اهداف توسعه پایدار

 همه توسط 20۱5 سال در شود،می شناخته نیز جهانی اهداف عنوان به که( SDGs) 4پایدار توسعه اهداف

 و زمین کره از حفاظت فقر، به دادن پایان برای جهانی فراخوان یک عنوان به متحد ملل سازمان عضو کشورهای

 هفده هدف .(2شماره رسید )شکل  تصویب به 2030 سال تا رفاه و صلح از مردم همه برخورداری از اطمینان

SDG آموزش( 4) خوب، رفاه و سالمت( 3) گرسنگی، از بین بردن (2) فقر، ریشه کن کردن( ۱: )عبارتند از 

 رشد و شایسته کار( ۸) پاک، و صرفه به مقرون انرژی( ۷) بهداشت، و پاک آب( 6) جنسیتی، برابری( 5) باکیفیت،

 و مصرف( ۱2) پایدار، جوامع و شهرها( ۱۱) نابرابری، کاهش( ۱0) زیرساخت، و نوآوری صنعت،( ۹) اقتصادی،

 نهادهای و عدالت صلح،( ۱6) خشکی، در زندگی( ۱5) آب، زیر زندگی( ۱4) اقلیمی، اقدام( ۱3) مسئوالنه، تولید

 .اجتماعی برای تحقق بخشیدن به اهداف مشارکت( ۱۷) قوی،

 توسعه اهداف رسید، تصویب به عمومی مجمع توسط هک 20۱۷ ژوئیه 6در تاریخ  متحد ملل سازمان قطعنامه با

 گیریاندازه برای که هاییشاخص با همراه هدف هر برای را خاصی اهداف قطعنامه، این. شدند "ترعملی" پایدار

 ، گسترده و وابسته به یکدیگرSDGهدف  ۱۷ .کندمی مشخص گیرند،می قرار استفاده مورد آن سوی به پیشرفت
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به  باید توسعه بنابراین گذاردمی نیز تأثیر هایحوزه سایر نتایج بر زمینه یک در اقدام معنی کهبه این  هستند،

های سال تحقق این اهداف بین سال .دساز متعادل را محیطی زیست و اقتصادی اجتماعی، ای باشد که پایداریگونه

  .است نشده ذکر پایانی تاریخ اهداف،این  از تحقق برخی باشد، الزم به ذکر است برایمی 2030تا  2020

 هفده هدف توسعه پایدار تعیین شده توسط سازمان ملل متحد. .2شکل شماره 

 گیرینتیجه

شود که در آن شرایط زندگی می متصور بشری جوامع برای را مطلوب ایآینده که است فرآیندی پایدار یتوسعه

های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام

 اولیه نیازهای تأمین توسعه، و حفاظت تلفیق اساسی یعنی نیاز پنج به دارد سعی پایدار یتوسعهدر واقع  .سازدمی

 اکولوژیکی یکپارچگیو حفاظت از  تنوع فرهنگی ، خودمختاری وعدالت اجتماعی به بییادست انسان، زیستی

هدف برای دستیابی به توسعه پایدار و تصویب آن به عنوان قطعنامه  ۱۷گوید. سازمان ملل متحد با تعیین  پاسخ

سرعت بخشیده است. دستیابی  2030توسط کشورهای عضو، اجرایی کردن این تعهد جهانی و جسورانه را تا پایان 

 هاست. ی زمینهدر همهو ت عمومی احاد مردم کامل به این اهداف نیازمند مشارک
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