 26تير ماه 1400

ویژه کارکنان شهرداری ها و دهیاریها و شوراهایهای اسالمی و روستا

ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و توسعة پایدار
روستایی
نواحی روستایی بخش عمده ای از جمعیت و عرصه های طبیعی کشور را به خود اختصاص می دهد و جامعة روستایی نقش

آموزه های مدیریت محیط زیست

17 July 2021
 6ذي الحجه 1442

اساسی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد؛ آنچه امروزه در روستاها بسیار مهم است ،مبحث مهم و کلیدی توسعة
پایدار روستایی است ،به لحاظ توسعة پایدار ،روستاییان در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی دارای مسئولیت
های متعددی می باشند .اما توجه به محیط زیست در تمامی بخش های کشور باالخص محیط های روستایی اهمیت بیشتری
یافته است تا هر چه بهتر و بیشتر بتوان در عین بهره برداری مناسب از محیط از آن حفاظت نمود .بنابراین مناطق روستایی
به واسطة نزدیکی بیشتر به طبیعت و اثرات مستقیمی که بر طبیعت می گذارند و تأثیراتی که از طبیعت می پذیرند ،از اهمیت
بسزایی برخوردار هستند؛ بر این اساس یکی از جنبه های مهم توسعه پایدار که روستاییان نسبت به آن دارای مسئولیت می
باشند ،جنبه های محیط زیستی موجود در روستاها است .از دیدگاه کارول زمینه های مختلفی از مسئولیت پذیری وجود
اساس یکی از مهمترین انواع مسئولیت ها ،مسئولیت اجتماعی است.
هرم مسئولیت پذیری کارول
مفهوم

تعریف

نوع مسئولیت

کلیدی
شهروند

بشر دوستانه

شهروند خوبی در روستا باشیم ،منابع را در جامعه تقسیم کنیم و کیفیت زندگی را باال ببریم.

خوب
اخالق

اخالقی

اخالقی عمل کنیم ،پایبند به کار درست و منصفانه باشیم و از آسیب رسانی بپرهیزیم.

قانونی

از قانون تبعیت کنیم و با تشخیص درست از نادرست در جامعه طبق قانون عمل کنیم.

مداری
قانون
مداری
سود

اقتصادی

سودآور باشیم و زیربنایی برای فعالیت سایر فعاالن اقتصادی به وجود بیاوریم.

دهی

اگر بخواهیم محیط زیست سالم و پایداری در پهنه روستاها داشته باشیم ،باید به چهار نوع مسئولیت فوق
توجه کنیم .به میزانی که این چهار بعد دارای همخوانی و سازگاری باشند ،تعادل ،توازن و پایداری در
عرصة محیط زیست کشور برقرار خواهد شد.

شماره 29

دارد ،او مسئولیت ها را در چهار بعد یا نیاز مطرح کرده است که عبارتند از اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و اجتماعی .بر این

