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 چکیده
 

های خوش آسیب کنون تشدید شده است، طبیعت دستصنعتی تان و طبیعت که از انقالب در کارزار مداوم بین انسا

حس می شود نیاز به ترویج از آنجایی فراوانی شده است به طوریکه ادامه حیات را برای انسان با مخاطره رو به رو کرده است. 

به وجود موجود و مطلوب  بین وضع فاصله زیادی آنکه امروزه حال ،باید بهبود یابد انسان هاکه ما بر این باور هستیم زندگی 

های اقتصادی و اجتماعی و از طریق ایجاد تغییرات مناسب بوسیله کاربرد علوم و فناوری در فعالیتتوان آن را که می آمده است

 انسانی منابع توسعه ترویج نوآوری فنی ودو کارکرد اساسی  .کندمی ایفا حیاتی نقش  که در این رابطه ترویج کم کرددر رفتار 

های توسعه منابع انسانی مانند به جنبهو  های انتقال نوآوری فنی هستندهای ترویج به طور کامل درگیر فعالیتاکثر نظام. است

سی کارکرد اساحال آنکه  نمایند.توسعه اجتماعی و رهبری، سازماندهی و ایجاد نهادهای اجتماعی و محلی کمتر توجه می

اصول، مبانی،  حاضر با هدف بررسی مقالهاز این رو رفتار انسان از طریق آموزش است.  در ترویج ایجاد تغییرات مطلوب

 .انجام شد با تاکید بر آموزش کارکردها و شاخص های پایداری محیط زیست
 

 ترویج، منابع طبیعی ،توسعه پایدار کلمات کلیدی:

 

  



 

2 

 

 . مقدمه1
 هاای نبارد،  در یکاه تاازی پیروزمنداناه خاود در صاحنه      شد، انساان نگ انسان با طبیعت که از انقالب صنعتی شروع ج در

 باین مای بارد.    از طبیعات رادیواناه وار   از تولیدات شیمیایی جنگی است که آن استفاده نمونه ،گرفت کارآمدی بهره هایازحربه

 شااودب بلکااه طبیعاات، بااه صااورت تاادریجی از پااا در       تیاار خااال  بااه یکباااره زده نماای     هااا،جنااگ درایاان گونااه 

محایط  ترین گردهمایی سازمان ملل متحد با نام کنفارانس  کشور جهان در بزرگ 181بلندپایه  حضور سران و مقامات. می آید

محایط زیسات   م بیاانگر عماق فاجعاه تخریاب      1992و توسعه، معروف به کنفرانس سران زمین )ریودو ژانیرو( در سال زیست 

 .]1[گیردبعاد دلهره آن، جهان را در بر میب فاجعه ای که چهره مصیبت بارش هر روز بیشتر آشکار می شود و ااست

، با همکاری سیاستمداران و اقتصاددانان راهی را پیش پای جامعه جهانی قارار داده  زیست محیطیمتفکرین و محققان علوم 

-برد مطلوب نجات طبیعت به شمار میشود و از جانب سازمان ملل به عنوان راهاند که امروزه از آن با نام توسعه پایدار یاد می 

زنان وکودکان مشارکت جدی داشاته باشاند    اعم از ،بایستی تمام اقشارجامعهبه این منظور و جهت حفظ محیط زیست می .آید

ماورد  محایط زیسات   در این مطالعه، موضوع پایداری  .]2[که فرهنگ محیط زیست وترویج آن نقش کلیدی در این رابطه دارد

   ند.ها معین شدشاخصبررسی قرار گرفته است و در ادامه 

 

 محیط زیستحفظ فرهنگ وترویج  .2

واژه ترویج از دو ریشه التین مشتق شده است که یکی به معنی خارج و محیط بیرون و دیگری به معنی کش آمدن یا 

عبارتی ترویج نوعی آموزش است که خارج از مرزهای مراکز آموزش رسمی به محیط های دور و گسترش یافتن است. به 

از آنجاییکه هدف اساسی ترویج، آموزش، ایجاد انگیزه و تغییر رفتار مردم است گاهی به این شاخه از  یابد.نزدیك گسترش می

 .]3[شودعلم، آموزش ترویجی اطالق می

آوری و خالقیت و افزایش دانش آنها برای نگرش و رفتار و تقویت قدرت نو رتغیی آن هدف که است رفتاری علم یك ترویج 

ها تدریس و به دنبال های نوین است. ترویج یك رشته علمی است که بصورت رسمی در دانشگاهآوریها و فنآوریپذیرش نو

 .است بهبود وضعیت زندگی و حرفه

در حال حاضر احساس  باید بهبود یابد. هاانساناست که ما بر این باور هستیم زندگی نیاز به ترویج از آنجایی مورد توجه 

جامعه شکاف عمیقی بین وضع موجود و مطلوب وجود دارد. این شکاف عمدتاً بوسیله کاربرد علوم و فناوری در شود که درمی

 ایفا حیاتی نقش  شود که در این رابطه ترویجرفتار پر میهای اقتصادی و اجتماعی و از طریق ایجاد تغییرات مناسب در فعالیت

 . کندمی

سازد که در اینجا به های گوناگون در این رابطه ما را به اصاول و مبانی فلسفه آموزش ترویجی رهنمون میبررسی دیدگاه

 گردد .برخی از آنها اشاره می

 شود.سوب میدر یك جامعه مردم ساالر فرد به عنوان رکن اساسی آن مح .1

 دهد.خانه اساس هر تمدنی را تشکیل می .2

 خانواده نخستین گروهی است که وظیفه تربیت ابناء بشر را به عهده دارد. .3

 هر تمدن با ثبات بر پایه روابط معقول انسان ها با یکدیگر استوار است. .4

 پذیرد ترویج بر پایه مردم ساالری بنا شده است یعنی آنکه ترقی و تعاالی مردم بدست خودشان صورت می .5

همکاری داوطلبانه و خود یاری در امور ترویجی مورد توجه است، یعنی مردم برای شناسایی و حل مشکالت  .6

 . دارند فعال مشارکت  خود

 گردد.گذاری میا و نیازهای افراد ذینفع پایهه، خواستههابرنامه ترویج مبتنی بر تمایالت، ارزش .7
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ترویج به دنبال ایجاد تحول در طرز فکرها، گرایش ها، عادات و روابط بین انسانها بوده و از وظایف مهم او تشویق مردم  .8

 در امر فراگیری است.

ترویج یك کانال ارتباط دو سویه و دو طرفه است که در آن دانش، تجربه و سایر اطالعات سودمند برای توسعه  .9

 کشاورزی و روستا جریان دارد. 

 ترویج یك فرآیند است که استمرار و تداوم دارد. .10

 ند.ترویج بر این پایه استوار است که مردم از طریق مشاهده و عمل به امور عالقمند شو .11

 . در طراحی و اجرای برنامه های ترویج تاکید موکد بر نیازها و منابع محلی است.12

. ترویج از اعمال قدرت و زور برای تغییر در رفتار مردم دوری جسته و در عوض از ایجاد انگیزش و ترغیب و تعلیم 13

 کند.استفاده می

 .کندترقی و پیشرفت و توانمند سازی آنها را فراهم میترویج از طریق محول کردن مسئولیت ها به مردم زمینه  .14

از انجائیکه آموزش عالی نیز نقش موثری در توسعه پایدار و پایداری محیط زیست دارد مدل زیر جهت توسعه پایدار از 

 .]4[طریق آموزش معرفی شده است 

 ها و مشارکت های علمی و بازنگری برنامه های درسی و رویکردهای آموزش محیط زیستبهبود همکاری -

 .]5[تاثیر منعی بر جوامه انسانی و طبیعی در عملیات روزمره مراکز آموزشیگیری رویکرد سبز و ممانعت از بکار -

 .]5[ارائه خدمات به سطوح مختلف جوامع به منظور تضمین آینده سالم محیط زیستی -

 

 کارکردهای نظام ترویج. 2-1

به زعم وی اکثر انسانی  منابع توسعه به اعتقاد رولینگ ترویج دارای دو کارکرد اساسی است که عبارتنداز: نوآوری فنی و

های انتقال نوآوری فنی برای تولید غذا، مواد خام و کاالهای صادراتی هستند، در های ترویج به طور کامل درگیر فعالیتنظام

اجتماعی و های توسعه منابع انسانی مانند توسعه اجتماعی و رهبری، سازماندهی و بسیج و ایجاد نهادهای حالیکه به جنبه

 نمایند.محلی کمتر توجه می

های ریق آموزش است. این تغییرات جنبهبه هر حال کارکرد اساسی ترویج ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار انسان از ط

 :]3[گیرد که مهمترین آنها عبارتند ازگوناگون رفتار را در بر می

 بدانندتغییر در دانش یا آنچه که مردم می .1

  بمهارت یا فن انجام کارها تغییر در .2

 بتغییر در نگرش یا احساس و عکس العمل در مقابل چیزهای خا  .3

  بتغییر در درك یا فهم کشاورزان .4

 بتغییر در هدف یا مسیر و طریقی را که خود باید در یك دوره زمانی خا  طی کند .5

  بتغییر در اقدامات یا عمل .6

 تغییر در اعتماد یا خود اتکایی.  .7
 

 پایداری محیط زیستاصول . 2-2

 عمومی سازمان ملل، موردپذیرش اکثرکشورهای عضاو قرارگرفات.   م پس ازطرح آن درمجمع 1987مفهوم توسعه پایداراز سال 

 می نویسد: درباره توسعه پایدارمعرفی کرده، (FAO)جهانی  بار و یکی ازپژوهشگران درتبیین تعریفی که سازمان خوار

  نحاوی اسات کاه نیازهاای     و نهادی به  جهت دادن به مقوالت فن آوری حفاظت منابع پایه و به معنای مدیریت و توسعه پایدار

این چناین   را پایدارپژوهشگری دیگر توسعه  شود. تأمین پایدار و رموآینده بشریت به صورت مست های کنونیبرای نسل انسانی
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 اجتمااعی، قابال پاذیرش اسات.     نظار  از پویاا و  از نظراقتصادی، غیر مخرب، ،زیستیمحیط از نظر تبیین می کند: توسعه پایدار

 .]6[استمحیط زیست  بر بشرهای درك تأثیردرازمدت فعالیت رمبتنی براهداف انسانی و فلسفه توسعه پایدا

 در نیماه قارن حاضارکه شااید     اوایل تا وپندارهای علمی مطرح شده از که برخی اصول نهادیم حالی پشت سر در را قرن بیستم

، مصارف بای رویاه    شاك این  مصادیق بارز تردید به آن نگریسته شد.یکی از با شك و متزلزل و آمد،می زمره محکمات به شمار

 باا . ها راباه هماراه داشاته اسات    بومزیست کلیه کشورهای جهان، تخریب سموم شیمیایی درکشاورزی است که تقریباً در و کود

 اصول مشترك زیار  های صاحب نظران،اصولی برای پایداری مطرح شدکه براساس دیدگاه تغییر پندارهای علمی درباره پایداری،

 توان ازآنها به دست آورد:می را

  محیط زیست درك ارزش -

ه های انسانی موردتوجارزش سرمایه به همراه ارزش آنها شوند و عنوان یك ثروت درنظرگرفتهبه  بایدمحیط زیست های سرمایه

 .قرارگیرد

  محیط زیست تداوم پایداری -

توساعه   تعاادل  از مهم ترین اصول توسعه پایدار است که باید تضامین شاود.  محیط زیست بهره برداری از منابع و حفظ و بقای 

 بایاد موردپاذیرش قارار     در توساعه پایادار برناماه هاایی     مورد توجاه قرارگیارد.   باید اجتماعی و مکانی سه بعد زمانی، از پایدار

منااطق فاقاد امکاناات     امکاناات طبیعای و   ازنظر مکانی برای مناطق با بشر، های کنونی وآیندهنظر زمانی برای نسل گیرندکه از

توساعه پایادار باه ایان      ،برابری بین نسلی و درون نسلی. متعادل باشدهای اجتماعی، گروه اجتماعی برای کلیه نظر از طبیعی و

امکانات توسعه پایدار بهره مند شوند و نسل آینده پرداخت کننده هزینه زندگی نسال فعلای نباشاد،     بستگی دارد که همگان از

نسل نباید باعث محدود شدن امکاناات  توسعه یك فرد، جامعه یا  و با نسل حاضر در استفاده از منابع با هم برابر باشند نسل آتی

 افراد، جامعه یا نسلهای دیگر شود.

 کارایی اقتصادی   -

   به این معناکه در برابر هر نهاده، میزان ستانده متناسب و قابل قبولی ازنظراقتصادی به وجودآید.

 

 شاخص های پایداری محیط زیست -3. 2

کاه باه    مورد تجزیه وتحلیال قارار مای گیارد     یهایپایداری در چارچوب شاخص، اشاره شد پیشتری که اصول براساس تعاریف و

 :]7[برخی در ادامه اشاره شده است

 ا اهداف

طبیعات  گری بشر در برابار نظاام   تأثیر قرار داده، حاصل عصیان که امروزه افکارجهانی راتحتمحیط زیست ابعاد مختلف بحران 

برقاراری عادالت    راه در کناد، مای   توجاه  اقتصادی مناابع آن   توانایی حرمت طبیعت ورحالی که به  د باید است. توسعه پایدار

هاای کام درآماد و    یابی به توسعه پایدار، الزم است که ساط  زنادگی گاروه   برای دست ازلحاظ اخالقی نیز، اجتماعی گام بردارد.

صدمه و زیاان جادی نشاود. بادیهی اسات کاه ایان        های آینده، دچار نسل سرمایه عین حال، در و یابد مستضعف جامعه بهبود

  موضوع امری خطیر بوده که به یك تعهد اخالقی قوی نیاز دارد.

 ا بهره وری وبهره برداری

وری سابز کاه بیاانگر    امروزه، بیشتر از واژه بهاره . ، به اراده انسان بستگی داردمحیط زیستنحوه بهره برداری از منابع طبیعی و 

 شود.میآلودگی کم به همراه صرفه جویی است، استفاده 

 ا تعادل

تا بتوان تعادلی بارای نگهداشاتق قابلیات     درچند جبهه به تغییرات مهمی دست زد خواهان آن است که همزمان، شرایط کنونی،

 محتااج   ای، چناان توساعه   اسات و محایط زیسات   توسعه کیفای   در گرو رسیدن به منظور فوق، سکونت کره زمین برقرار کرد.
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باه طاور خالصاه،     است.محیط زیست امکانات بالفعل  متناسب با تولیدی، خدماتی و مختلف هایبخش  جامع به توسعه نگرش

ف هاست که بر هم خوردن هر کدام ضامانت دوام زنادگی راتضاعی   برای موجود زنده، حاصل مجموعه ای از تعادلمحیط زیست 

  کند.می

 برابری ا عدالت و

و نه  های آینده بشربدان نیازداردهر شخصی امانتدار منابعی است که نسلاین شاخص به عدالت بین نسل ها اشاره دارد و اینکه 

 کنند، بلکه در برابر همه بشریت و برای همیشه متعهد است.در حال حاضردرپناه آنها زندگی میتنها در برابر کسانی که 

 انسانا 

-که به دست انساان صاورت مای   زیست محیطی  پژوهشگران جهانی براساس تحقیقات خود معتقدند که ادامه تخریب و تهدید

دیاده گارفتن    ناا  تمامی مسائل فوق ناشای از . گیرد، دیر یا زود مرگ کره زمین و موجودات آن از جمله انسان را به دنبال دارد

  ورزد. نیازدارد که برویژگیهای اخالقی تأکیدانسان  انسان است. خود

 ا مسئولیت

شوند که باتالش فعاالنه ذهنی یا عملی ما همراه اسات.  ما می حوادث بسیاری موجب عکس العمل در در زندگی روزانه، عوامل و

تعاادل جسامانی ماراباه خطار     نخست، عوامل و حوادثی که سالمت و  این حوادث و عوامل را می توان به سه دسته تقسیم کرد.

 مسائولیت   نفاس احسااس   صیانت  برای دفع آن و و حساس هستیم این تعادل رابر هم زند مانسبت به هرعاملی که می اندازند.

ما را بار  دوم، عوامل و حوادثی که سالمت و تعادل عاطفی  این نوع احساس مسئولیت دارای ریشه فطری است. نماییم.جدی می

از ایان   ورزیم و نسبت به بسیاری دیگر کینه و نفارت داریام.  به آنها عشق می داریم یادوست می بسیاری را اشیاء زند. ماهم می

اب دچاار  اضاطر  به ناراحتی و و خوردیم،گزندی برسد، آرامش ما برهم میعناصری که دوستشان دار یا افراد اگر به هر یك از رو،

آیایم  برای رفع خطر از محبوب خود بر مای از این رو در اندیشه طرح اقدامی  توانیم بی توجه باشیم.می شویم، به طوری که نمی

آید، انجاام  از دستمان برای کمك به او بر می رسیم که به وظیفه خود نسبت به وی عمل کرده و آنچهو تنها وقتی به آرامش می

ت و عقاید ما هستند. این عوامل باعث بارانگیختن حاس مسائولی    نظام ارزشی و عواملی که متضاد با حوادث و سوم، ده باشیم.دا

 و رد انتخااب یاا   در راهنمای ما رخ می دهد ومحیط معیار و مبنای قضاوت درباره آنچه در  شوند.اقدام عملی برای رفع آنها می

معیارهاایی   رواقع هیچ شخصی بادون یاك چناین ماوازین و     د جهان بینی ماست. و همان عقایدشوند، امری محسوب می انکار

 زندگی فردی و اجتماعی انتخاب کند. پایداری در و موضع استقرار موقع و تواندنمی

باه صاورت   ها از طرف دیگر، نسل شکی نیست. شوند، مؤثرمحیط زیست درحفظ  تواننددوم به نوعی می در این که موارد اول و

زنجیره وار با هم ارتباط دارند و این موجب پیدایش تعهداتی شده که هر نسل برای حفظ سرمایه نسل بعد ملزم باه اجارای آن   

های نابخرداناه ماا   رفتار و فعالیت های آینده نسبت به اعمال،ذهن بپروران که نسل در این ایده را باید امروز نسل تعهدات است.

نسل آیناده کاه    بوده تا او کارآمد برای استقرار نظام پوی ملزم به فراهم سازی زمینه مساعد نسل امروز، ین،بنابرا آسیب پذیرند.

بدین صورت تعهادات   صحه گذارند. های بعدمواهب طبیعی بهره مند گردیده، بر تداوم این کار به نسل از فرزندان نسل امروزند

 یابند.آینده دور ادامه می حال تازمان  از وار های اخالقی زنجیرهو مسئولیت

 

 گیری. نتیجه3

زیرا کاه طبیعات بایش از ایان نمای       مردم دربسیاری از جوامع باید طرز نگرش خویش نسبت به طبیعت را دگرگون کنندب

عی باس مابهم   دارد،آینده منابع طبی وجود تواند نیازهای آنها را تأمین و اثرات آنان را تاب آورد. با توجه به روندی که هم اکنون

شاود  احیاا و حفاظ آنهاا انجاام مای      رسدب زیرا سرعت تخریب این منابع با سرعت اقداماتی که باه منظاور  و نابسامان به نظر می

در  وجاود نیایاد   باه محیط زیست و مقایسه پذیر نیست. بدیهی است اگر اقداماتی اساسی برای اصالح روند فعلی استفاده ازمنابع

ده نزدیك دچار مشکالت جدی دراین باره شده و در نهایت به توسعه پایدار که هدف غایی اسات، دسترسای پیادا نخاواهیم     آین
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 زماین ماا   وخیم کره اندکه وضع بسیار اپذیرفته کرد.اکثرمتفکران و فیلسوفان انسان شناس غربی و شرقی معاصر، این حقیقت ر

 .است فرهنگ ها وارزشو  ترین آنها تفکیك جدی میان علوم یاساس از یکی قطعاً علت باشد، اگر معلول چند

 گیر اکثر کشورهاست، از بحران روحی و اخالقی سرچشامه گرفتاه اسات. راه   که در حال حاضر گریبانمحیط زیست بحران 

 بدین معناا شده منابع طبیعی تعریف  از استفاده فرآیند بر تسلط او درگرایش رابطه انسان با طبیعت ومحیط زیست حل بحران 

 زندگی خود آن را غنی و سرشار سازد.محیط عمل کند که به جای تباه ساختن کیفیت  که انسان مانند باغبان، چنان هشیارانه

طبیعی بوده است اکنون مشاهده  اگر چه نشر فرهنگ منابع طبیعی در بعد تخصصی و عمومی همواره مد نظر متولیان منابع

، با وجود آنکه در زمینه مسایل تخصصی اقدامات مؤثری صورت گرفته ولی در زمینه آگاهی هاسالشود که پس از گذشت می

موسسات تحقیقاتی و پژوهشی در امور منابع  به طوریکه اگر چه ت.صورت نگرفته اس اقدامیعامه مردم و حتی برخی مسئولین 

شود و هوا و آب های کشور کاسته میاند، اما هنوز از سط  جنگلکرده پیشرفت های قابل مالحظه ای طبیعی و محیط زیست

نه تنها از وسعت مراتع فرسوده کاسته  ،و بخش وسیعی از خاك کشور آلوده شده و یا بر اثر فرسایش از بین رفته و می روند

بینیم و شوره زارهای گسترده ده میهای بیشتری را تهی شپیوسته ادامه داردب هنوز آبخوان نشده بلکه روند قهقرایی آن نیز

و هنوز مشخص نیست که جایگاه منابع طبیعی به طور عام . تری را شاهد هستیم و در نهایت موفق به مهار بیابان زایی نشدیم

 .شودانتظاری به این منابع نگریسته میها و مراتع به طور خا  در الگوی توسعه کشور کجاست و از چه منظری و با چه جنگل

ای انجام نداده حیطی و منابع طبیعی اقدام بایستهآشکار است که دولت و سازمانهای ذیربط در زمینه ترویج فرهنگ زیست م

مردم به حفظ و حراست از منابع طبیعی معتقد نباشند و  همچنین تااند و هنوز راه درازی در پیش است که باید پیموده شود. 

در ادامه  ان خویش آگاهی نیابند، اقدامات اداری به تنهایی کارساز نخواهد بود.به اهمیت حیاتی آن برای خود و آیندگ

 محیط زیست ارائه شده است.به منظور پایداری اتی پیشنهاد

بستری  درجهت ارتجاع( )چه در جهت رشد وچه به شهادت تاریخ گذشته و معاصر، شگفت انگیزترین رفتارهای اجتماعی. 1

خویش عزم کرده زیست محیطی اعتقادی داشته اند. بنابراین شایسته است تا جوامعی که عزم خود را به اعتال و رشد و پایداری 

 .اند از این ویژگی به نحو شایسته استفاده کنند

 .نمایندباید بر آگاه سازی افراد بیشتر تأکید شودب چرا که افراد هستند که برای تحقق پایداری تالش می  .2

 .هاستترین آن بها دادن به انسان، تعادل مد نظر قرار گیرد که مهمهای توسعه پایدارها و تعیین برنامهدرسیاست گذاری.3

، نتیجاه  محیط زیستمجبور نماید. احترام به محیط زیست هیچ قانون و نگهبانی نمی تواند افراد را به احترام گذاردن به  .4

 هاای گروهای و  بایددردستور کاار رساانه   ،محیط زیستهمین دلیل آموزش عمومی مردم درزمینه  به .استآموزش در این باره 

 .را نسبت به طبیعت اصالح کرد و رفتار آنان را با طبیعت متعادل ساخت نگرش آنها این طریق، از تا مراکزتبلیغی قرارگیرد

ری قارار  ماورد بای مها    رامحیط زیست در قلمرو حفاظت  شترویج و آموز برخی از مسئوالن در عمل، این اهرم قدرتمند. 5

اناد کاه چنادان ماؤثر نیساتب توصایه مای شاود کاه          وگریخته اقداماتی صورت داده اند و تنها جستهداده و بدان توجهی نکرده

 .مسئوالن از این اهرم قدرتمند کمال بهره را ببرند و راهکارهای محافظتی تعیین کنند

دلیل اصالی تخریاب    امروزه، توسعه پایداروبی زیان نیازمنداعمال تغییرات اساسی درمعیارها وارزشهاست.اجرای سیاست . 6

ها تحولی اساسی صورت به همین دلیل باید در ارزش های واالی انسانی استببی مسئولیتی وعدم توجه به ارزش ،محیط زیست

 .گیرد

 کارشناساان   داناان،  اقتصااد  ،محیط زیسات و دانشمندان  قشار جامعهکلیه اهمکاری عمیق بین  پایداری، برای رسیدن به. 7

 .توصیه می شود،اقتصادی و سیاسی فرهنگی های علمی، درتمامی بخشو سیاستگذاران   آموزشی
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Abstract  
 

In the ongoing war between man and nature that has peaked ever since the Industrial 

Revolution, nature has suffered enormous damage, which has endangered human life. There is 

a need to promote where we believe that human life should be improved. Today there is a 

great gap between the present status and the desirable one that can be improved by the 

application of science and technology in economic and social activities by making appropriate 

changes in behavior. promoting play a vital role in this purpose. The two main functions of 

promote are technical innovation and human resource development. Most promotion systems 

are fully engaged in the transmission of technical innovation activities and pay less attention 

to aspects of human resource development such as social and leadership development, 

organization and community and local institution building. However, the basic function to 

promote is the desired change in human behavior through education. Therefore, this paper 

aims to investigate the principles, functions and indicators of environmental sustainability 

with emphasis on education. 
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