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 چکیده

موضوع اقتصادی است.  سیاسی و اجتماعی، گی،های مختلف فرهنتوسعه فرایند گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در عرصه

توسعه پایدار در حال حاضر به عنوان یکی از مباحث اساسی در جهان مطرح شده و مفاهیم و موضوعات مرتبط با این رویکرد به 
یک  کمی کردن میزان رشد و پژوهشگران،ز موارد مهم و قابل توجه مدیران صورت مستمر در حال تکوین و تکامل است. یکی ا

نیز نتایج بررسی . در تحقیق حاضر دشومحقق میهای مختلف که معموال با تدوین شاخص استکشور در ارتباط با توسعه پایدار 

دهنده جایگاه نامناسب ایران در مقایسه با کشورهای های مورد مطالعه، نشانوضعیت توسعه پایدار در ایران به لحاظ شاخص
طبیعت و مردم ش ق. در پایان ناستزیست های خوشبختی، شکاف جنسیتی و پایداری محیطاخصتوسعه یافته باالخص از نظر ش

وری و مصلحتی در امر توسعه صها به صورت واقعی و نه باید توسط دولت د کهوشمیمطرح  به عنوان دو بازیگر کلیدی توسعه

های هرج و مرج گونه کنونی کشور سامانیرهایی از بیبرای  ینهادسازی مدنی برای توسعه در ایران راه بنابراین،شوند.  لحاظ
 پیشنهاد شده است.
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 سرآغاز
در دو دهه اخیر همزمان با افزایش روند توجه به مبحث توسعه 

 (& Ngیم متفاوتی از توسعه پایدار نیز شکل گرفتپایدار مفاه

(Wills, 2006 ترین تعاریف مطرح شده مربوط یکی از معروف

باشد می «آینده مشترك ما»به گزارش برانت لند تحت عنوان 
ای که بر اساس این تعریف، توسعه پایدار عبارت است از توسعه

که  ، بدون اینهای کنونی جهان را تامین نمایدکه نیازهای نسل

های خود به مخاطره های آینده را در بر آوردن نیازتوانایی نسل
 . (UNDP ,1997)افکند

به طور کلی افزایش رفاه لزوما به معنای توسعه پایدار نیست و 

 ( ,Ng & Willsتوسعه پایدار لزوما به معنای افزایش رفاه نیست

 پژوهشگران، یکی از موارد مهم و قابل توجه مدیران و 2006).
کمی کردن میزان رشد یک کشور در ارتباط با توسعه پایدار 

های مختلف این امر صورت باشد که معموال با تدوین شاخصمی
ها یا معیارها در واقع برای ساده سازی و تلفیق گیرد. شاخصمی

ها به روند. شاخصچندین پارامتر موثر در یک موضوع بکار می

یک کشور در راستای نیل به توسعه پایدار  تعیین مسیر حرکت
و  1332کنند. اولین بار در اجالس سران در سال کمک می
های پایداری تاکید شد که به بر توسعه شاخص 21دستور کار 

ها دنبال آن کمیسیون توسعه پایدار به منظور تدوین این شاخص
های تشکیل شد که همچنان شاهد تدوین و شکل گیری شاخص

نیز با کمک برخی از در تحقیق حاضر  .باشیمدید میج

در مقایسه با سایر  جایگاه ایرانهای توسعه پایدار شاخص
های مورد بررسی شاخصکشورها مورد بررسی قرار گرفت. 

 عبارتند از:

 (1)(E) شاخص خوشبختی (1
شاخصِ خوشبختی بر اساس زیر شاخصهای وضعیتِ 

فت اقتصادی برای پیشر فرصتهای ،کارآفرینی،اقتصادی
 دان در نظامشهرون و مشارکت وضعیت حکومت ،شهروندان

 آزادیهای فردی و ،و امنیتایمنی  ،سالمت ،آموزش ،حاکم

و  ایشرزهشود )میسرمایههای اجتماعیِ شهروندان تعیین 
 (.1937، محقق

 HDI( (2)( شاخص توسعه انسانی (2

ل این شاخص برای نخستین بار توسط دیوید موریس در سا
های مجزای از یکدیگر در صورت مشخصهه میالدی ب 1300

 «کیفی زندگی -شاخص فیزیکی»طرحی تحقیقاتی با عنوان 

مطرح شد. این شاخص رقمی بین صفر تا یک )باالترین ارزش 
گیرد( است و ممکن نمره یک و کمترین ارزش نمره صفر می

له ازجم امتیازاتی نیز دارد که( 1932 فنی،علیرغم نواقص )

توان سهولت درك آن و فراهم کردن یک مقیاس برجسته در می
مدت زمان مشخص برای ارزیابی و برنامه ریزی کالن هر کشور 

  .را نام برد

 :شودگیری میاین شاخص با استفاده از سه متغیر اندازه
    در آمد که توسط در آمد ناخالص ملی به ازای هر نفرر تعیرین

 .شودمی

 د که توسط میزان سرواد بزرگسراالن، بره    سطح آگاهی و سوا
شود و به تبع میرزان عالقمنردی و   گیری میویژه زنان اندازه

 .دهدگرایش کودکان را به سوادآموزی نشان می

   طول عمر که از راه میزان امید به زندگی از ابتدای تولد افرراد
 . شودگیری میاندازه

 (9) (GDI) شاخص توسعه جنسیتی (9

پایه سطوح استخدام یا اشرتغال، نررد دسرتمزدها،     این شاخص بر
اند و میزان هایی که به مدرسه رفتهسواد بزرگساالن یا تعداد سال

امید به زندگی قررار دارد و بطرور رسرمی توسرط برنامره توسرعه       
سازمان ملل برای سنجش وضعیت زنان جوامع بوجود آمد. مقردار  

ی انسانی بررای  عهی آن است که یا توسنشان دهنده GDI پایین

،  HDIهر دو جنس زن و مررد پرایین اسرت و یرا در مقایسره برا      
ی شرکاف و نرابرابری   تر باشرد نشران دهنرده   آن کم هرچه مقدار

مقردار ایرن    (UNDP, 1995). بیشتر بین مردان و زنران اسرت  

بین صفر و یک است که هر چه بره یرک    HDI شاخص همچون
ی توسرعه  و مررد در زمینره   تر باشد برابری بیشتر میان زننزدیک

 .دهدانسانی را نشان می

 (4) (GDP) شاخص تولید ناخالص داخلی (4

عبارت است از ارزش کل پولی تمرام تولیردات در محردوده یرک     
کشور در طی یک سال، صرف نظر از این که تولیدکننرده ملیرت   

 . (World bank, 2015) آن کشور را داشته یا نداشته باشد
 Global Gender Gap Index( (1)( شکاف جنسیت شاخص (1

شاخص شکاف جنسریتی از جدیردترین شراخص هرای سرنجش      
 277۲باشرد کره از سرال    میزان نابرابری بر اساس جنسریت مری  

ایرن شراخص،   مع جهانی اقتصاد معرفری شرده اسرت.    توسط مج

فاصله بین مردان و زنان را در چهار بعد اساسی )سرالمت و بقرا ،   
اقتصرادی، و توانمندسرازی سیاسری(    دستیابی آموزشی، مشارکت 
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چارچوبی برای سنجش میزان نابرابری براسراس   کند وبررسی می
این شراخص   آید.جنسیت و تحوالت آن در طول زمان بشمار می

کشورها را بر اساس ارزش صفر تا یک، یعنی از تبعیض کامل ترا  
 .برابری کامل رتبه بندی کرده است

و مازاد ظرفیت تولیرد طبیعری    EF( (۲) (شناختیجای پای بوم (۲

  SB( (0)( سرزمین
 Wakarnagelو Rees  برای نخستین بار معیار جای پای

 .(Wackernagel & Rees1, 996) شناختی را مطرح کردندبوم
که به منظور شناختی نوعی ابزار حسابداری استجای پای بوم

ها برای گیری مصرف منابع و جذب آالیندهبرآورد و اندازه

ها به شود و براساس تبدیل آنیت، یا اقتصاد استفاده میجمع
شود. این مفهوم که به موضوع مقایسه اراضی بارور محاسبه می

پایداری در بین کشورها تبدیل شده است، آثار و پیامدهای 

زیست با جوامع، مناطق مختلف، کشورها و افراد را بر محیط
لید نیازهای اساسی و ها به اراضی مورد نیاز برای توتبدیل آن

عبارت دیگر جای پای کند. بهها، مقایسه میجذب آالینده

زیست ها را با پیامدهای محیطشناختی شیوه زندگی انسانبوم
سازد. البته این محاسبات به میزان اطالعات و دقت مرتبط می

ها، شاخص تبدیل، مساحت اراضی کشاورزی، سطح اراضی آن

طبیعی بستگی دارد. جای پای اکولوژیکی به جنگلی و سایر منابع 
 ( ,Harisمیزان مصرف و همچنین به تولید ضایعات بستگی دارد

2004.) 
 ESI((3)( زیستشاخص پایداری محیط (0

هرای  توانرایی و قابلیرت   (ESI) زیسرت شاخص پایرداری محریط  
زیسرت در چنردین دهره آینرده     ها را برای حمایت از محریط ملت

 .(1933صغر سنگاچین. پورا) کندارزیابی می

  EPI( (3) (زیستشاخص عملکرد محیط (3
، به عنوان مکمرل شراخص    (EPI)زیستشاخص عملکرد محیط

را دانشرگاه ییرل و مجمرع جهرانی      (ESI) زیستپایداری محیط
منتشر کرده است. ایرن شراخص برر ابعراد      277۲اقتصاد در سال 

هررا و زیسرت تککیررد داشررته و عملکررد سیاسررت  پایرداری محرریط 

زیسرتی و  های کشورها را در زمینه کاهش معضالت محیطبرنامه
طبیعری مرورد سرنجش و    زیست و مدیریت منابعحفاظت از محیط
 . (Pilot, 2006) دهدارزیابی قرار می

 EVI( (17)( زیستپذیری محیطشاخص آسیب (3
شاخص عددی بدون  ،(EVI) زیستپذیری محیطشاخص آسیب

زیست کشورها را نشان محیطپذیری که وضعیت آسیببعد است

دهد. هدف اصلی طرح این شاخص، ارائه روشی سریع و می
های پذیری کشورها در کلیه حوزهاستاندارد برای تعیین آسیب

بندی زیستی و شناسایی و اولویتاقتصادی، اجتماعی و محیط
ها برای مهمترین اقداماتی است که باید در هر یک از این حوزه

 Environmental) عه پایدار انجام داددستیابی به توس

Vulnerability Index, 2005) . 

 

  تحقیق روش
 انجام برای می باشد و تحلیلی رویکردبر اساس  حاضر مطالعه

ای و های کتابخانهالعات و دادهاز شیوه گردآوری اط پژوهش

  .است شده استفادهاسنادی 
 

 هاهتیاف
شبختی چندجانبه نسل بشر توسعه در پارادایم جدید، خو هدغدغ

است. بر این مبنا تولید ناخالص ملی سرانه باال لزوماً نشانه 
خوشبختی مردم یک جامعه نیست؛ چرا که معیارهای دیگری نیز 

ها را پوشش در این بین تکثیرگذارند که تولید ناخالص ملی، آن

دهد. معیارهای اقتصادی تنها نمایندة بخشی از نیازهای نسل نمی
ر است، درحالی که نیازهای دیگری نیز وجود دارند که حداقل بش

در دیدگاه نخست، همگون با دغدغه های اقتصادی به نظر 

رسند. برای مثال سازمان ملل متحد برای سنجش میزان نمی
شاخص توسعه »توسعه یافتگی از یک شاخص ترکیبی به نام 

نگین ساده کند. این شاخص ترکیبی، یک میااستفاده می «انسانی

های یک کشور در بهداشت و از سه شاخص بیان کنندة موفقیت
شود، که با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده می -سالمتی
که سواد خواندن و نوشتن بزرگساالن جامعه و میزان  -آموزش

گیرد، و نام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی را در بر می ثبت
که در قالب درآمد سرانه بر حسب قدرت  -استانداردهای زندگی

اهمیت  .(UNDP, 2005) شود استخرید تعادلی و بیان می

موضوع آن است که رتبه توسعه یافتگی کشورها بسته به آن که 
های اقتصادی )نظیر تولید ناخالص ملی( یا صرفاً از شاخص

های ترکیبی استفاده شود نتایج مختلفی را به دنبال دارد. شاخص

برای مثال کشورهای عربستان، تایلند، ویتنام، و گواتماال با درآمد 
ملی سرانه متفاوت دارای شاخص توسعه انسانی تقریباً یکسانی 
هستند. تفسیر این اختالف چنین است که برای مثال ویتنام 

بسیار بهتر از عربستان توانسته است منافع حاصل از درآمد و رشد 
 ان رردمری مرزایش کیفیت زندگرت افوررود را به صرادی خراقتص
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 .کشورش تبدیل کند
های ترکیبی مطرح برای سنجش توسعه در از دیگر شاخص

اشاره داشت. این  «الماس توسعه»توان به پارادایم جدید می
الماس چهار شاخص اجتماعی و اقتصادی را در مورد هر کشور 

را با  کشد. بانک جهانی ترکیب این چهار شاخصبه تصویر می

ها در کشورهای همگروه درآمدی )کشورهای مقدار متوسط آن
کند. امید به باال( مقایسه می کم درآمد، درآمد متوسط، و درآمد

زندگی در هنگام تولد، ثبت نام در مقاطع تحصیلی )مقدماتی یا 

متوسطه(، دسترسی به آب سالم، و درآمد سرانه، چهار شاخصی 
 .شوندای الماس نشان داده میاست که در هر یک از محوره

هایی طرفداران توسعه پایدار معتقدند بر اساس چنین دیدگاه

پاسخگویی به نیازهای آتی، وابسته به تعقیب اهداف متوازن 
اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در توسعه است. هر چند 
بسیاری از این اهداف در کوتاه مدت متعارض با هم به نظر 

 شوند. گو ایندر بلندمدت سبب تقویت یکدیگر می رسند، امامی
بر حجم  بایدبرای آن که پایدار بماند، که رشد اقتصادی، 

ها و مشخصی از منابع و خدمات طبیعی، نظیر جذب آلودگی

بازتولید منابع، متکی باشد؛ بنابراین استفاده مسؤوالنه از منابع 
رشد اقتصادی  شود تا منابع الزم برایسبب می یزیستمحیط 

جوامع آینده باقی بماند و چنین رویکردی پایداری توسعه را در 

ای پایدار تلقی عهدت رقم خواهد زد. بدین ترتیب توسدرازم
های ذینفعان مختلفی را از نسل حاضر و شود که خواستهمی

های آینده برآورده سازد، و این مهم را همزمان در سه حوزه نسل

 United) محقق کند یزیستی و محیطاقتصادی، اجتماع

Nations, 2006.)  
، های اقتصادی، اجتماعیبا این رویکرد بر اساس شاخص

فرهنگی و سیاسی آنچه مفروض ماست توسعه نیافتگی ایران در 
موضوع بعدی های تمدن جدید بشری است. مقایسه با پیشرفت

ن این که برای جبرا دالیل این توسعه نیافتگی است. مهمتر آن

فت از این توسعه نیافتگی چه باید کرد؟ و یا به عبارتی راه برون ر
باشد این ای که مبنای این نوشتار میوضعیت کدام است؟ نظریه

توسعه  علتتوسعه نیافتگی داخلی است و  است که علت اولیه

نیافتگی به چگونگی روابط و مناسبات حاکم برنظام بین اللملی 
. این نظریه با رویکردی اثباتی و نه سلبی کندارتباط پیدا می

توسعه یافتگی کشوری چون ایران را در گرو سه مثلث نظام 

)سلیمان پور،  داندها و مثلث تمرکز زدایی میتدبیر، مثلث سرمایه
1931.)  

سه مثلث و نه ضلع شکل  با این رویکرد هرم توسعه مرکب از
صورت همبستگی  خواهد گرفت. ارتباط این عوامل نه تنها به

باشد. به عبارتی مکانیکی بلکه دارای پیوستگی ارگانیکی می
جوارح یک موجود زنده  مجموعه این عناصر به مثابه اعضا  و

تواند است که بدون یکی، دیگری نیز به صورت نهادمند نمی

کارکرد خود را به نحو مطلوبی به انجام برساند و باعث  وظیفه و
م توسعه شود. به بیان دیگر فرایند توسعه رشد و پویایی و تداو

پایدار زمانی شکل گرفته و به پیش خواهد رفت که تمامی این 

تعامل با یکدیگر کارکرد خود را به نحو  عناصر و عوامل در
 ،)بهرامی پاوه و همکاران مطلوب و موثری به انجام برسانند

 .(1932؛ سریع القلم و همکاران، 1931؛ برارپور، 1937

های سی اسناد و مدارك مرتبط با آمایش سرزمین در دههبرر
های مناسبی برای شته حاکی از این است که هنوز مدلگذ

آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد. به عبارت دیگر هنوز 

های های مناسب برای مکانیابی فعالیتمفروضات و پیش فرض
نیست عمرانی تدوین نشده است. به عنوان مثال هنوز مشخص 

آیا تعداد  .بندر در شمال کشور نیاز دارد که کشور به چه تعداد

به پاسخگویی به  بنادر احداث شده قادر در شمال کشور قادر
نیازهای کشور هستند یا خیر؟ نبود این مفروضات و ضوابط که 

، های اقتصادی، اجتماعیبتواند در قالب یک مدل، کلیه مولفه

خود جای دهد، باعث شده است تا زیستی را در  محیط آمایشی و
ها در پهنه سرزمین از توجهیات علمی مناسبی مکانیابی فعالیت
 (.1937نبوی،  ) برخوردار نباشند

های ریزی آمایش سرزمین به معنی تنظیم روابط و کنشبرنامه
مندی بهینه و متقابل انسان، محیط زیست و فعالیت برای بهره

است. به عبارت دیگر مدیران جامعه باید پایدار از منابع سرزمینی 
های چنان استفاده ای از سرزمین به عمل آورند که ویژگی

کند و نیازهای اقتصادی و اجتماعی را طبیعی سرزمین اقتضا می

  (.1930)وردی نژاد و کریمی آشتیانی،  با این ویژگی وفق دهند
ین است های اساسی در ارتباط با آمایش سرزمین ایکی از پرسش

آید یعنی در شرایطی که محیط زیست با که به چه کار ما می

رویه از ، برداشت اضافه و بیسائلی مانند مدیریت فاجعه بار آبم
های آب زیرزمینی، خشک شدن منابع آبی، پایین رفتن سفره

ها، آلودگی ، فرسایش خاك، تخریب جنگلهاها و تاالبرودخانه

، افزایش مواجه است و مسائلی مانند بیکاری رودها و دریاها و هوا
مهاجرت به مراکز شهرها و حاشیه نشینی، بزهکاری و اعتیاد، 

، فرار مغزها و ... گریبانگیر جامعه واری و فساد اقتصادیزمین خ
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های خواهد با در نظر گرفتن جنبهاست. به هر حال آمایش می
اقتصادی، اجتماعی، انسانی و طبیعی و جغرافیایی و همچنین 

ها راه نشان دهد و مسیر توسعه ، امکانات و محدودیتهاضرورت
با اقتصاد  ترسیم کند. اگر آمایش انجام شود و پیشرفت پایدار را

توان بدون ایجاد آلودگی صنعتی شد و سبز و توسعه پایدار می

ها و ها و تاالبرودخانه، ل ایجاد کردبدون تخریب طبیعت اشتغا
 .تواند نجات بخش باشدها را نیز حفظ کرد پس آمایش میجنگل

سقوط  17۲به رتبه  2711شاخصِ خوشبختی در ایران در سال 

نسبت به ایران نامناسب که نشان میدهد وضعیت ، کرده است
)با شاخص هنیافتهی آسیایی مانند بنگالدش کشورهای توسع

نگزدهی ( و کشورهای ج31)با شاخص و الئوس  (179

( میباشد. گفتنی است 171)با شاخص آفریقایی مانند روآندا 
، استرالیا، کانادا، سوئد، نیوزیلند، دانمارك، سویس، کشورهای نروژ

شاخص  17تا  1فنالند و ایرلند به ترتیب در رتبه های ، هلند

 .خوشبختی قرار گرفتهاند
رارای رتبه  2711توسعه انسانی در سال  ایران از لحاظ شاخص

باشد. این شاخص از در مقایسه با سایر کشورهای جهان می ۲3

تا کنون روند صعودی با شیب مالیم داشته است.  1339سال 
امریکای شمالی و استرالیا دارای شاخص توسعه انسانی باالتر از 

درصد هستند که جز  کشورهای با وضعیت مطلوب محسوب  31

شوند، اما کشورهای قاره افریقا دارای بدترین وضعیت به می
درصد می باشند  93تا  11لحاظ این شاخص بوده و دارای مقدار 

درصد  41و ایران دارای وضعیتی میانه با مقدار عددی 

  (Human Development Report, 2015).باشدمی
 دهنده شکاف و نابرابری جنسیتیشاخص جنسیتی در ایران نشان

و برای  ۲3/7باشد، به نحوی که مقدار این شاخص برای زنان می
باشد، که منجر به شاخص توسعه جنسیتی برابر با می 3/7مردان 

 .شده است 313/7

، کشورهای 2711بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 
 GDP خاورمیانه )از جمله ایران( و شمال آفریقا بیشترین کاهش

نشان دادند )بعد از بحران اقتصادی  2719تا  2773را از سال 

 GDP باالی جهانی( و اقتصادهای نوظهور مانند چین دارای نرد

 .باشندمی
در سال  190ایران از لحاظ شاخص شکاف جنسیتی دارای رتبه 

بوده است. به طوری که وضعیت این شاخص از سال  2714
 4با  2711تا  2714روند صعودی داشته، اما از  2714تا  277۲

رسیده است. وضعیت ایران تنها از  141رتبه نزول به رتبه 

باشد. این کشورهای عربستان، سوریه، پاکستان و یمن بهتر می
درصد در کشور رو  14/2با رشد  2712تا  277۲شاخص از سال 

به رو بوده، در صورتی که کشورهای عربستان و یمن در این بازه 
ته اند که امکان ارتقای درصد را داش 17زمانی رشدی در حدود 

 .های آتی خواهند داشترتبه نسبت به ایران را در سال

دهد که کشور بررسی رد پای اکولوژیکی کشورها نشان می
آمریکا دارای باالترین رد پای اکولوژیکی در بین سایر 
کشورهاست. پیش بینی تغییرات رد پای اکولوژیکی در سال 

ر دارای بیشترین رد پای کشو 11نشان داد که تمامی  2711
اکولوژیکی با افزایش میزان عددی این شاخص رو به رو خواهند 
بود، به غیر از کشور روسیه که میزان ردپای اکولوژیکی آن 

 ( ,National Footprint Accountsتکاهش خواهد یاف

(2016.  
در  277۲ایران از لحاظ شاخص پایداری محیط زیست در سال 

که نشان دهنده وضعیت  ر گرفته استجهان قرا 192رتبه 
باشد که ور از لحاظ پایداری محیط زیست مینامناسب این کش

های توان عدم استفاده از ظرفیتدالیل این امر را میمهمترین 

اجتماعی و افزایش فشارهای وارده بر محیط زیست ناشی از سو  
 .مدیریت دانست

 277۲سال  ایران از لحاظ شاخص عملکرد محیط زیستی در

بوده که در وضعیت بهتری نسبت به کشورهایی  19دارای رتبه 
مانند عربستان، هند، عراق، آذربایجان و ... قرار گرفته است. 
کشورهای نیوزلند، سوئد، فنالند، چک، بریتانیا، اتریش، دانمارك، 

کشور برتر از لحاظ این شاخص  17کانادا، ایرلند و مالزی جز  
  .باشندمی

ایران به لحاظ شاخص آسیب پذیری محیط زیستی در سال  رتبه
بوده که ایران را در طبقه آسیب پذیر  919برابر با مقدار  2774

دهد. بهترین وضعیت محیط زیست مربوط به کشورهای قرار می

جهان سوم مانند نیجریه، زامبیا، المبیا، مغولستان و غیره 
 باشد.می

 

 نتیجه گیری

 07های ایران، کمابیش ها و دولتمجلس با توجه به این که

ها اند، بنابراین آنریزی داشتهسال تجربه ناموفق در زمینه برنامه
توانند به عنوان تنها بازیگر توسعه قلمداد شوند. طبیعت و نمی

ها به مردم به عنوان دو بازیگر کلیدی توسعه باید توسط دولت

امر توسعه وارد شوند. وری و مصلحتی در صصورت واقعی و نه 
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توان گفت نهادسازی مدنی برای توسعه در ایران تنها راه لذا می
های هرج و مرج گونه کنونی کشور سامانیبرای رهایی از بی

 )اقلیم( مکان-است. برای این منظور ابتدا نیاز است شرایط زمان
ای را که در طول زمان سبب ایجاد ساختارهای و زمینه پایه

و باز تولید باورهای ضعیف،  ی ناکارآمد و سپس تولیدسیستم

های منفی، هنجارهای نادرست و رفتارهای غلط در جامعه ارزش
ایران شده است را شناسایی و سپس مسائل مرتبط با آن را 

 (.1932 ،القلم و همکارانسریع؛ 1931حیدری، ) مدلسازی نماییم

ی تاریخی و فرهنگی هااقلیم کم آب ایران به همراه پیش زمینه
د آورده که بر اساس ایرانیان، در طول زمان شرایطی را به وجو

-مکان )اقلیم(-شناسی سیستم، این شرایط زمانمبانی پویایی

زمینه پایه سبب ایجاد ساختارهای سیستمی ناکارآمدی شده که 
زاج، خلقیات، باورهای ضعیف، در گذر زمان سبب تولید م

های نادرست و رفتارهای غلط در جامعه های منفی، هنجارارزش

ها و هنجارهای نامطلوب نیز ایران شده است. این باورها، ارزش
 های ترکیبی بعدی، سبب بازدر پویایی بازگشتی و در سیکل

مکان یا اقلیم و زمینه پایه( نوپدید و سپس -تولید شرایط )زمان

ر نهایت این شود که دتر میساختارها و رفتارهای ناکارآمد قوی
چرخه تقویت کننده رشد منفی با بازخورد مثبت و بهره کوچکتر 

شود. نکته قابل از یک منجر به ناپایداری توسعه در ایران می

توجه آن است که در هر سیکل تکرار، آهنگ یا سرعت تغییرات 
نامطلوب به عنوان یک کالن سیستم بیش از پیش و بهره وری 

  (.1932 ،القلم و همکاران)سریع شودیجامعه نیز کمتر از قبل م

های از سوی دیگر با توجه به تحوالت جهانی و حمایت سازمان
سازی مدنی در کشورها، نهادهای دولتی و بین المللی از نهاد

حکومتی به حمایت از فرایندهای نهادسازی مدنی برای توسعه و 
 اند. ها پرداختهدر قالب سمن

های ایران، دولت ها و مجلسوسعه پایدار از دیدگاه بنیاد ت

 :ویژگی بارزند نهگرا دارای توسعه
گیری و گیری از خرد جمعی در فرانیدهای تصمیمهرهب .1

های پویای احزاب و بستر فعالیت رقانونگذاری کشور د

 .چرخش نخبگان

در نظر داشتن منافع مالی و خیر عمومی در فرایندهای  .2

 .ای کالن کشورهطراحی و اجرای سیاست

دهی نظام سیاسی کشور به طوری که انضباط سامان .9

ثباتی سیاسی به حد کمینه اقتصادی به مقدار بیشینه و بی
 .برسد

تخصیص بهینه منابع در جهت توسعه کشور و منافع ملی )نه  .4

ها با منافع ملی و توسعه کشور مسیرهایی که رابطه آن
 .(مشخص نیست

جود شفافیت بیشینه بین اطالعات و جریان آزاد اطالعات و و .1

 . توسعه

وجود رابطه روان بین علم، کنترل و تولید )سه وجه مدیریت  .۲

 .(توسعه

ها با کمترین بوروکراسی روان و کارآمد اداری در دستگاه .0

 .اتالف در زمان و کمترین فرسایش در ظرفیت تحمل مردم

تامین امنیت ملی اعم از امنیت اجتماعی، اقتصادی و  .3

و ر دادن توسعه کشور و منافع ملی )زیستی با محور قرایطمح
  .های امنیتینه چیز دیگر( در متن و )نه حاشیه ای( سیاست

 .(گرا )نه تحریم سازتنش و توسعهسیاست خارجه بی .3

گرای اصولگرا و در عرصه سیاسی ما، دو جریان غیر توسعه
گرای توسعهند و جریان غیر باشمی اصالح طلب دو جناح اصلی

تواند به اعتدال یا جناح تدبیر )که همان سازندگی است( نمی
عنوان جریان یا جناح سوم مطرح باشد و دو جریان دیگر از 
بازیگران آن جناح، به عنوان بازیگران واسطه یا کارگزار در جهت 

 .برندمنافع سیاسی خود )و گاهی در جهت منافع ملی( بهره می
های غیر ها و مجلسگرا، دولتی توسعههادر مقابل دولت

بازی خطرناك زیر را برای  هشت ،گرا از جمله کشور ایرانتوسعه
 :اندبازی نگرفتن مردم و طبیعت در دستور کار خود قرار داده

های فکری در حوزه سرمایه (12)گریو تباه (11)بر باددهی

حوزه گری در های برتر(، اتالفژن های ناب و)هوش
های نامشهودی چون زمان و ظرفیت تحمل طبیعت و سرمایه

های اجتماعی )مثل اعتماد مردم، کاهندگی در حوزه سرمایه

متقابل و تشخص فرهنگی(، جرزنی در حوزه فرایندهای 
های سیاسی و تخصیص گری در حوزه سرمایهانتخاباتی و حذف

ای نامرتبط با  ههای سیاسی منطقنامفهوم منابع ملی برای جریان

گری توسعه ایران و منافع ملی در حوزه سیاست خارجه، فرسایش
در حوزه  (19)گریهای فیزیکی و زیربنایی، یغمادر حوزه سرمایه

گری و میراگری در سازی، تخریبهای اقتصادی، تهیسرمایه

، و تمهیدگری (14)های طبیعی و میراث با ارزشحوزه سرمایه
و کارگردانان سیستم تاراج در حوزه مدیریت  برای بازیگران

 .کالن

از سوی دیگر طبیعت نیز به عنوان بازیگر، طبق مدل چرد و 
ی ساز، تخریب ساز و فلک در پاسخ به استراتژی و رفتارهای ته
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گرا نسبت به های غیر توسعهها و مجلسمیراساز دولت
ز را در دستور اقدام استراتژیک و قهرآمی چهارهای طبیعی، سرمایه

ها و تحمیل گسل یکار خود قرار داده که عبارتند از: فعالساز
زمین لرزه به نقاط مختلف کشور، تحمیل سیل و ارسال سیالب 

روها و متروی کالن شهرها از یک سو و باال بردن دمای به پیاده

کره زمین و تحمیل تغییرات اقلیمی به کشور به واسطه 
های زیرزمینی رودها و بلعیده شدن سفرهها و خشکاندن دریاچه

های حیاتی کشور با عاملیت مردم، ارسال به عنوان شاهرگ

های فراسوی مرزها به مناطق روستایی، شهری، ریزگرد از بیابان
و کالن شهرهای کشور و تحمیل وارونگی و آلودگی هوا بر 

ها و شهرهای صنهتی و کالن شهرها، تحمیل انواع عدم قطعیت

دیگر رویدادهای پیش بینی نشده طبیعی چون بهمن و طوفان 
 (.1932)حیدری  ...و

های حال مردم به عنوان بازیگر سوم و در واکنش به استراتژی

گرا و در خالف های غیر توسعهها و مجلسگانه دولتهشت
ر جهت حمایت از همبازی خود یعنی طبیعت، دجهت یا گاهی 

فی جویانه را در دستور کار قرار اقدام استراتژیک تال شش

دهند که عبارتند از: اعتراض عمومی توسط عامه مردم و می
ها و اصناف(، ها )سمننافرمانی مدنی نهادینه شده توسط تشکل

های تاکید بر آرایی موسوم به آرا  از سر لجبازی در چرخش

های برتر به های هوشمند و ژنسیاسی، مهاجرت سرمایه
ای توسعه یافته، ستیزه جویی یا دولت ستیزی و کشوره

تفاوتی و مشارکت نکردن در رویدادهای های سازمانی، بیشورش
ن اجتماعی و به چالش کشید -های سیاسیانتخاباتی و مناسبت

سازی مدنی توسط نخبگان المللی نظام، نهادمشروعیت بین
قالب  گران میهن پرست برای توسعه ایران درخیرخواه و کنش

 .های مردم نهادایجاد سازمان

گرا در واکنش به های غیر توسعهها و مجلسدر نهایت نیز دولت
اقدامات استراتژیک و قهرآمیز طبیعت و تالفی جویانه مردم، 

های خردورزانه را در دستور کار خود قرار پاسخ تهی از نگرش

 .(1931)برارپور و کالنتر،  دهندمی
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