توسعه پايدار؛ شاخصها و سیاست
مهرداد گودرزوند چگيني
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چکیده
توسعه و بالندگي هر جامعه اي در نتيجه برنامه ريزي توسعه و تدوين سياست ها و استراتژي
هاي توسعه پايدار است .توسعه به مفهوم تحول کيفي ،گذار از دوره اي به دورة ديگر مستلزم
در هم تنيده و داراي وظايفي گسترده و بخش هاي محيطي مرتبط با زندگي اجتماعي انسانها
است و به معناي فراهم شدن زمينههاي الزم براي پيدايي ظرفيتها و قابليت هاي عناصر
مختلف در اجتماع و ميدان يافتن آنها براي دستيابي به پيشرفت و افزايش توانائيهاي کمي وکيفي
است .توسعه پايدار ،نيازمند استفاده از همه ظرفيت و توانايي هاست .الزمه سياست توسعه
پايدار ،داشتن شاخص هاي اندازه گيري براي نيل به اهداف آن است .با توجه به اينکه کشور
ايران از جمله کشورهايي است که داراي چشم انداز بيست ساله مي باشد بر اين اساس در اين
مقاله مفاهيم توسعه پايدار و شاخص آن براي تحقق سياست هاي چشم انداز کشور تبيين شده
است .لذا در اين تحقيق يافته ها نشان مي دهد سياست هاي توسعه پايدار تابعي است از
شاخص هاي رشد و تعالي انسان ها در ابعاد مختلف با تاکيد بر عوامل ارزش هاي فرهنگي در
هر جامعه ايي است.
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ايجاد تغيير همه جانبه در ابعاد اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و ...است .توسعه ،فرايندي
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مقدمه
در هر کشوري توسعه زماني تحقق مي يابد که برنامه ريزان ،برنامه ايي قوي و
متناسب با شرايط و موقعيت محيطي تدوين نمايند.تودارو بر اين باور است که
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توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست که مستلزم تغييرات اساسي در ساخت
اجتماعي و از تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي ،کاهش

سیاست جهانی

نابرابري و ريشه کن کردن فقر مطلق است .توسعه در اصل بايد نشان دهد که
مجموعه نظام اجتماعي هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواستههاي افراد و
گروه هاي اجتماعي در داخل نظام از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و
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به سوي وضع يا حالتي از زندگي که از نظر مادي و معنوي بهتر است حرکت ميکند
(تودارو .)136 :1378،گالبرايت معتقد است :بايد توجه داشت که ،اصول برنامه ريزي
و چگونگي اجراي برنامه ها بايد به گونهاي قطع و يقين منطبق با شرايط ويژه هر
کشور و هماهنگ با مرحلة رشدي اقتصادي آن باشد (جيروند .)1373،بنابراين نمي
توان توسعه را بدون توجه به شرايط هر کشور و شناخت فرصتها و تهديدها توجيه
کرد .متاسفانه در اکثر کشورهاي جهان سوم برنامه هايي زير عنوان ،برنامه توسعه
وجود دارند که عمال نمي توانند .به توسعه ختم شوند .شايد علت اصلي آن را در
فرايند پذير نبودن برنامه ،عدم توجه به ظرفيت نهادي ،عدم شناخت کافي و الزم از
شرايط اقليمي و توانمندي هاي بالقوه آن ،نبود يکپارچگي برنامه ها و نداشتن روندي
که پاي داري توسعه را به همراه داشته باشد و همچنين سنجش پذير نبودن برنامه مي
توان يافت .اگر چه عالوه بر موارد فوق ،عوامل متعدد ديگري را هم نيز مي توان در
اين حوزه مطالعاتي مد نظر قرار داد.
در اين مقاله تالش شده است مفاهيم توسعه و توسعه پايدار ،چشم انداز ،ظرفيت
سا زي نهادها که نقش کليدي در فرآيند توسعه پايدار را بر عهده دارند ،مورد بررسي

قرار گرفته است تا شايد توجه تصميم گيرندگان کالن جهت طراحي ،عملياتي کردن
و سنجش برنامه ها را در بر داشته باشد.
 .1ادبیات تحقیق
واژه «توسعه» از اصطالحات کليدي اقتصاد سياسي و سياست اجتماعي قرن بيستم
مي باشد که در يک معناي وسيع و گسترده به فرايند تغيير اجتماعي يا سطح و
وضعيت برنامه ها در جهت تحول اقتصاد ملي ،بويژه در جغرافياي کشورهاي جهان
سوم و يا استعماري سابق اشاره دارد( .)Derek, et al., 2009: 155يکي از مشکالت
اساسي در برنامه هاي توسعه ،مشخص نبودن ابعاد توسعه در بخش هاي مختلف و
منقطع بودن آن است .در توسعه پايدار ،همه بخش هاي کشور اعم از روستايي و
شهري ،خصوصي و دولتي ،بايستي از سندي منسجم بنام چشم انداز ،که آن هم
قابليت سنجش داشته باشد پيروي نمايند .در ادامه به سياست ها و رويکرد هاي
 .1-1چین
در ربع قرن گذشته ،چين از نظر اقتصادي ،از افزايش چشمگيري برخوردار بوده
است .متوسط سرانه رشد توليد ناخالص ساالنه خود را به  9.5درصد درآمد سرانه
افزايش داد .چين از وضعيت اقتصاد کم درآمد به اقتصاد متوسط رو به باال رسيده
است .اين رويکرد در سه بعد بصورت تدريجي و اصالحات استراتژيک ،تحوالت
اقتصادي انجام شده است:
الف) برنامه ريزي متمرکز به بازار ب) کشاورزي به اقتصاد صنعتي  )3اقتصاد بسته به
باز( .)Gilson and Milhaupt, 2011: 244استراتژيهاي سياستي چين ،مجموعه ايي از
اصالحات اقتصادي در طول سالهاي  1980و  1990بود که منجر به افزايش بيشتر
پس انداز و سرمايه گذاري از طريق بسيج منابع بعنوان يک مشخصه اصلي در
سياست هاي دولت در جهت بازار محور کردن کشور و هدايت قوي دولت

بود( Ma

 . )and Yi, 2010در طول دوره اصالحات در سياست هاي چين ،سرمايه ناخالص از
 30درصد در سال  ،1980به  50درصد در سال  2008افزايش

يافت(2010

.)Yu,
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استراتژيک توسعه پايدار در کشورهاي چين ،شيلي و ويتنام پرداخته شده است.
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حتي امروز ،فعاليت سيستم مالي کشور چين ،وام دهي از طريق بانک هاي داخلي
براي بهبود عمليات تجاري است(.)DRC and World bank, 2013
چشم انداز جامع کشور چين ،مبتني بر توسعه و تحول ساختاري ،بسيج منابع،
سياست هاي صنعتي شدن و مديريت اقتصاد در جهت ادغام در اقتصاد جهاني
بنانهاده شده است.
 .1-2شیلی
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اصالحات سياستي در برنامه توسعه پايدار کشور شيلي ،رويکرد عملگرايانه تر و
قابل انعطاف به بازار بود .در دهه  ،1970تغيير ناگهاني سياست هاي اقتصادي از
طريق آزاد سازي و واردات و مقررات زدايي در بازار مالي داخلي انجام شد که پاسخ
به بحران  1982پس از بازگشت به ساست هاي عملگرايانه تر است .بسيج سياست
هاي صنعتي و اقتصاد کالن به ويژه در  1990انسجام بيشتري بين منابع ايجاد کرد.
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توليد از طريق زنجيره ارزش در دامنه منابع طبيعي ،پويايي بخش صادرات را به
ارمغان

آورد(2007

 .)OECD,در سال  ،2006استراتژيک نوآوري در شوراي ملي

نوآوري براي ايجاد رقابت و حمايت ،دستورالعمل هاي ملي و خوشه هاي صنعتي
ايجاد شد .در همين راستا  3درصد سود معادن براي نوآوري در نظر گرفته
شد(.)Varas, 2012
شيلي  35درصد توليد مس جهان و  31درصد ذخاير آن را به خود اختصاص داده
است 90 .درصد اقتصاد شيلي از سال  1970به صادرات و استخراج مس وابسته بود.
ولي در حال حاضر با تغيير در تنوع اقتصادي  13.6درصد صادرات مس و بقيه
صادرات شامل ماهي ،گوشت ،خدمات مهندسي است(.)Fernandez, et al., 2010
دولت شيلي ابزارهاي سياستي سازمان و موسسات را بر مبناي استانداردهاي نظارتي،
آماده سازي زير ساخت ها ،توسعه صادرات ،تحقيق و پژوهش ،تامين مالي و يارانه
ها قرار داد( .)Ffrench, 2010رويکرد توسعه پايدار در شيلي بر محور ،رشد صادرات،
تنوع و استراتژي طراحي توسعه متمرکز بود .چشم انداز کشور شيلي عالوه بر موارد

اشاره شده در مورد چين ،آزادسازي تدريجي بازار و توسعه روستايي از طريق
صنعتي شدن توليد در بخش کشاورزي استوار شده است.
 .1-3ويتنام
کشور ويتنام مسير توسعه را شبيه چين دنبال کرد .هدف دولت ويتنام تغيير در
ساختار اقتصادي و سازماني از طريق تغيير تدريجي در اصالحات اقتصادي بود .دليل
شباهت مسير ويتنام به چين ،زمينه هاي اقتصادي و سياسي دو کشور بود که سياست
گذاران ويتنام از تجربه چين بهره بردند .برخي از برنامه هاي توسعه پايدار ،اصالح
بخش بانکي ،افزايش جهت گيري بازار در مقابل سيستم بانکداري دولتي ،تمرکز بر
سياست هاي پولي و نظارت بر بانکهاي تجاري براي بسيج و تخصيص منابع مالي
متمرکز شد(.)Ho and Ashle, 2011
اقتصاد ويتنام براي رسيدن به توسعه پايدار ،دو هدف را دنبال مي کرد )1:تاکيد
باشد و اين براي بهبود تخصيص منابع ،افزايش تعداد نهادها خواهد بود )2 .حمايت
از صنايع صادراتي .اصالحات فوق سبب مي شدکه فعاليت هاي تجاري مستقل شود
و سرمايه گذاري خارجي بهبود يابد .بستر اين کار از طريق تعديل ماليات ،طراحي
قانون سرمايه گذاري در سال  2005بر پايه تشويق صادرات و افزايش نرخ ماليات بر
واردات بود( .)McCaig and Pavcnik, 2013سياست هاي فوق در کشور شيلي موجب
شد ذخاير ارزي تا سال  1.3 ،1995ميليارد دالر ،در سال  2003به  6.2ميليارد دالر و
در سال  2008به  23.9ميليارد دالر افزايش يابد(بانک جهاني .)2008 ،چشم انداز
جامع در کشور ويتنام ،با رويکردآزادسازي تجارت ،ادغام در اقتصاد جهاني و توسعه
روستايي تاکيد شد.
نوآوري مقاله حاضر ،توجه به توسعه پايدار با کاربردهاي آن و همچنين شاخص
هاي اندازه گيري مولفه هاي توسعه پايدار است و نيز نقش ظرفيت نهادي بعنوان
کليدترين راهبرد توسعه بمنظور استفاده از فرصت ها و ظرفيت ها است.
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اقتصاد مبتني بر بازار که اجازه مي دهد قيمتهاي داخلي منعکس کننده قيمت جهاني
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 .2مفهوم توسعه و مفاهیم توسعه پايدار
رشد اقتصادي صرفاً پديده اي کمي است .حال آنکه توسعه پديده اي مرکب از جنبه
هاي کمي و کيفي مي باشد .در حقيقت توسعه اقتصادي عالوه بر آنکه رشد اقتصادي
را دربرمي گيرد ،ابعاد کيفي ديگر نظير تغييرات بنيان هاي اقتصادي ،اجتماعي.
سياسي ،علمي و فرهنگي را نيز در خود دارد .در توسعه اقتصادي بهبود در عوامل
توليد -چه از جنبه کمي و چه از جنبه کيفي -بهبود روش هاي توليد ،تغيير ارزش ها
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و تغيير وجهه نظرها نيز به چشم مي خورد .اما در شد اقتصادي چنين نيست(عبداهلل
جيروند .)85 :1373 ،راهبرد تقدم رشد در دهه هاي  1950و  1960به طور گسترده
م ورد توجه و اقبال اغلب کشورهاي در حال توسعه جهان قرار گرفت و سازمان ملل
متحد هدف  5درصد رشد در درآمد ناخالص ملي را براي اين کشورها مطرح
ساخت .نتيجه بکارگيري اين سياست ها نشان داد که اين کشورها در طول سالهاي
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 1975-1950به طور متوسط ساالنه  3/4درصد رشد داشته اند که اين نرخ باالتر از
متوسط نرخ رشد کشورهاي پيشرفته در اوايل توسعه آنها بوده است .اما همين نرخ
رشد باال نتوانست فقر و بيکاري و نابرابري هاي اقتصادي را از بين ببرد .در بسياي
از کشورها که حتي به نرخ موردنظر دست يافتند ،مرگ و مير کودکان بسيار باال ،اميد
به زندگي بسيار اندک ،بي سوادي بسيار شايع و توزيع ثروت بسيار ناعادالنه همچنان
باقي ماند .به همين دليل از دهه  1970توجه اقتصاددانان توسعه به عوامل و شاخص
هاي کيفي توسعه مثل کاهش فقر و بيکاري و  ...جلب شد و به جاي تأکيد صرف
بر رشد توليد ناخالص ملي ،بر افزايش اشتغال ،کاهش فقر ،توزيع برابر درآمدها و
نهايتاً تأمين نيازهاي اوليه مردم ،تأکيد کردند(پروين.)3-4 :1373 ،
در دهه  1960مفهوم دگرگوني نيز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به
عالوه دگرگوني با هدف بهبود کيفيت زندگي مردم دانستند(ولفگانگ.)24 :1377 ،
در دهه  ،1975يونسکو ،در تعريف توسعه اينگونه آورده است که :توسعه بايد
يکپارچه و فراگير باشد و فرآيندي تمام عيار و چند وجهي که تمام ابعاد در زندگي
يک جامعه ،روابط آن با دنياي خارج و وجدان و آگاهي را فراگيرد(ولفگانگ:1377،

 .)27روشه ،توسعه را مجموعه اي از کنش هايي دانسته که بمنظور سوق دادن جامعه
به سوي تحقق مجموعه اي منظم از شرايط زندگي جمعي و فردي صورت مي گيرد
و در ارتباط با بعضي ارزش ها مطلوب تشخيص داده شده است(روشه:1376 ،
.)165
به تدريج از اواسط دهه  1970مباحث مربوط به پايداري وارد ادبيات توسعه شد.
کاربرد اصطالح توسعه پايدار را براي اوّلين بار به خانم«باربارا وارد» نسبت داده
ميشود اين مفهوم کلي با «استراتژي حفاظت جهاني» بطور گستردهاي مطرح شد تا
محافظت از منابع طبيعي و محيط زيست را در راستاي ايفاي نقش بهکرد رفاه انساني
به نحو مطلوب مديريت نمايد .توسعه پايدار ،با داشتن يک«هدف توسعهاي» و
نگاهي جامع و کلي تر از «زندگي در درون مناسبات انسان-محيطي» اهداف
اجتماعي -اقتصادي را دنبال ميکند (بارو.)45 :1386 ،
نسل هاي آتي را در بر آوردن نيازهاي خود به مخاطره بيفکند تامين ميکند .برخي
براي توسعه پايدار سه رکن اساسي متصور شده اند :پايداري زيست محيطي
(اکولوژيکي)  ،پايداري اقتصادي و پايداري اجتماعي( .)Shriberg. 2002کارآمدي هر
سيستمي به لحاظ کردن هر سه بعد پايداري (اکولوژيکي ،اقتصاد و اجتماعي) است.
توسعه ابعاد مختلفي دارد و عوامل متنوعي زمينه ساز آن است .بعضي از پژوهشگران
شش بعد اساسي براي توسعه شناسايي کرده اند .مهمترين بعد توسعه زمان است .به
اين معني که آيا خصوصيات و ايستارهاي يک جامعه در حال توسعه با عامل زمان
تغيير مي کند؟ دومين بعد توسعه فضا ( )Spaceاست که مربوط مي شود به کيفيت
توزيع و گسترش توسعه در محيط جغرافيايي يک کشور .شتاب ( )Kineticسومين
بعد توسعه است که نسبت ميان ميزان فعلي (بالفعل) دستيابي به پيشرفت و امکانات
بالقوه يک کشور است .چهارمين بعد توسعه ظرفيت تخريبي ( )Entropyآن است که
م ربوط مي شود به ميزان و درجه تغيير پذيري سيستم و بي نظم هاي ناشي از تقابل
نيروهاي معارض درون آن .پنجمين بعد ،مربوط مي شود به چگونگي توزيع آن بين
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اقشار مختلف جامعه و آحاد جمعيت يک کشور .سرانجام ششمين بعد توسعه ،مسئله
توازن آن است که مشخص مي کند چگونه و به چه ميزان برون دادهاي يک سيستم
با درون دادهاي آن در تعادل قرار مي گيرند(کاظمي.)141-140 :1374 ،
دنيايي که مک لوهان ،آن را دهکده جهاني و تافلر از آن به عنوان خانه جهاني و
پستمن آن را دنياي همراه مينامند ،دنيايي است که دوران دانشمندي در آن
پايانپذيرفته ودوران روشمندي و کاوشگري فرا رسيده است(خنيفر.)1383،
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اصل عدالت بين نسلي ،اصل عدالت اجتماعي (عدالت دوران نسلي) ،اصل مسئوليت
فرامرزي  ،اصل وابستگي متقابل انسان و طبيعت ،اصل زندگي ماليم در زمين و
حفظ تنوع زيستي  ،اصل مشارکت اثر بخش تمام افراد و گروهها در تصميمگيريهايي
که زندگي آنها را زير تاثير قرار ميدهد ،توجه به فرهنگ و دانش بومي ،برابري
جنسيتي ،صلح وامنيت دسترسي به اطالعات معتبر را به عنوان اصول فرايند توسعه

توسعه پايدار؛ شاخصها و سیاست

پايدار معرفي مي کنند( .)Filho. 2000با توجه به پيچيدگي معني توسعه پايدار،
دلي( )1996در تعريف آن معتقد است " هيچ کس مطمئن نيست معني توسعه پايدار
چيست"  .بنابراين تعريف توسعه پايدار ،بسيار پيچيده است بدليل آنکه دامنه و
وسعت توسعه ،بر پيچيدگي آن افزوده است( .)Daly, 1996مورن و همکارانش ،در
تعريف توسعه ،تاکيد بر حفظ و نگهداري محيط زيست تمرکز دارد .هر تعريفي که
سازگاري با محيط زيست را ناديده بگيرد ناقص است و توسعه به سرانجامي نخواهد
رسيد(.)Moran, et al., 2007
در کنفرانس ريو ،بحث توسعه پايدار از منظر رابطه بين توسعه اقتصادي و حفظ
محيط زيست مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفت .اثرات رشد اقتصادي بر عوامل
زيست محيطي ،محور اين ارزيابي بود .با توجه به گزارش گيلبرت و
همکاران( ) 1996يک جزء ديگر به توسعه پايدار افزوده شد و آن توسعه اجتماعي
بود(et al., 1996

 .)Gilbert,با افزودن اين جزء ،ادبيات توسعه بصورت فزاينده

بازتاب يافت بطوريکه توسعه از سه سبد متمايز تشکيل شد )1 :اجتماعي )2 ،زيست
محيطي و  )3اقتصادي (.)Mitlin, 1992

در جهت گيريهاي توسعه ،بايد سازمانها را به گونه مجموعهاي از نظامهاي پيچيده و
زنده توصيف کرد که اجزاء آنها در توازن منطقي با يکديگر قرار دارند و هدفي
مشترک را دنبال ميکنند و فرايندي مشترک با نگرشي پويا و به هم پيوسته دارند .اما
متاسفانه آنچه که در برنامه هاي توسعه هاي ملي ايران در دوران اخير ارائه شده است
به نسبت آنچه که ديدگاه قانون اساسي و تفکر اسالمي مطرح مي کند و نيز در
مقايسه با کشورهايي که علم فناوري را محور توسعه خود قرار داده اند ،تفاوت
چشمگيري ديده مي شود(مکنون .)1376 ،برنامه هاي توسعه اقتصادي براي جوامع
جهان سوم که از اواسط دهه  1950به اين طرف از سوي قدرتهاي بزرگ سرمايه
داري  ،به ويژه آمريکا  ،پياده شدند در عمل نتوانستند رشد اقتصادي قابل توجهي را
دربسياري از کشورهاي مزبور به وجود آورند( .)Duffield, 2001کشورهاي در حال
توسعه براي دستيابي به توسعه پايدار  ،بايستي بر اساس شرايط و موقعيت جامعه
ظرفيتهاي ملي با نگرش اقتضايي گام بردارند .با تکيه بر وجود منابع داخلي و يا
استفاده از نسخه هاي تجويز شده ،بدون توجه به شرايط محيطي ،نمي توان به توسعه
اي پايدار دست يافت .رجينالدگرين با بررسي تجربيات و آرزوهاي کشورهاي کمتر
توسعه يافته  9عنصر اصلي را استنتاج مي کند که به نظر وي نقش محوري براي
دولت ايفا مي کند .در اينجا به پنج مورد از اين عناصر اشاره ميکنيم:
 .1خود اتکايي فزايندة ملي عنصر اول در توسعه است.
در اينجا عنصر کليدي ايدئولوژي است .به طور غالب ،در کشورهاي در حال توسعه
اين باور خطرناک وجود دارد که بدون سرمايه  ،نيروي انساني و تصميم خارجي
نمي توان کاري انجام داد  .البته اين خطر در صرف استفاده از منابع مالي  ،نيروي
متخصص و شناخت و فکر خارجي نيست ،بلکه جانشين کردن آن به جاي تالشها و
منابع ملي است .سه زمينه کليدي براي عمل در جهت خود اتکايي عبارتند از )1 :بعد
مالي؛  )2نيروي انساني سطح باال براي تصدي پستهاي مديريتي و تکنيکي؛  )3مفهوم
کلي توسعه.

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة چهارم ،شمارة دوم ،تابستان 1394

خود برنامه اي تدوين کنند که بتواند در يک فرايند مشخص و استفاده از همه
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 .2عنصر دوم  ،توسعه نيروي انساني است که به گونهاي بسيار وسيع مورد تاکيد قرار
گرفته است اما به ندرت اين امر در چارچوب استراتژي ملي توسعه نيروي انساني
انجام گرفته و از راه يک برنامة آموزشي ملي وابسته به آن تامين و با تخصيص
نيروي انساني براي تامين رفتن افراد مناسب به مشاغل تعيين کننده پشتيباني شده
است.
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 .3سومين عنصر ،داشتن يک استراتژي توسعه روستايي است ،به ويژه که شمارکثيري
از جمعيت کشورهاي در حال توسعه در مناطق روستايي زندگي مي کنند و درگير
کشاورزي  ،دامداري و ماهيگيري هستند و استراتژي يا برنامه ويا طرحي که توجه
مت مرکزي به بخش روستايي نداشته باشد ،جنبه ملي نخواهد داشت.
 .4چهارمين عنصر  ،تغيير ساختار اقتصادي براي به دست آوردن نرخ رشد طبيعي

توسعه پايدار؛ شاخصها و سیاست

اقتصادي

بسيار

پويا

و

ظرفيت

يا

بازده

باال

براي

افراد

است.

 .5پنجمين عنصر ،کنترل کلي فعاليتهاي اقتصادي است که بخشي از آن ناشي از
ت مايل کلي به دفاع از واقعيت استقالل و بخشي نيز ناشي از رشد واقع گرايانه اين
نکته است که اعمال کنترل ملي بر جهت و تغييرات يک اقتصاد با بازار آزاد که زير
سلطة شرکتهاي خارجي است ،چه سخت مي نمايد(همتي.)1376 ،
بنظر نگارنده ،مفهوم توسعه پايدار ،برداشتي ادراکي از کميت و کيفيت زندگي مردم
در ابعاد زيستي ،اجتماعي و اقتصادي است .در هر کدام از اين ابعاد ،ميزان تحقق
اهداف توسعه ،مي تواند تعيين کننده ميزان دستيابي به توسعه پايدار باشد.بنابراين،
توسعه در کشورهاي مختلف مي تواند تابعي از مجموعه ارزش هاي فرهنگي،
اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيطي باشد .البته بايستي به اين نکته اشاره داشت که
سطح مقياس با ساير کشورها ،همان شاخص هاي بين المللي با اضافه کردن شاخص
هاي بومي هر کشوري است .از طرفي ديگر ،الزمه تحقق توسعه پايدار ،بکارگيري
ظرفيت هاي نهادي است که آن هم مستلزم استفاده از ظرفيت هاي موجود و به فعل
در آوردن آنها در حوزه هاي مختلف است.

 .3چشم انداز توسعه در ايران
اصوال هر کشوري براي تحقق اهداف بلندمدت ،بدنبال توسعه پايدار است .در ايران
براي دستيابي به توسعه پايدار ،براساس سند چشم انداز  ،1404جايگاه اول اقتصادي،
علمي و فنآوري در سطح منطقه با متوسط رشد  8درصد هدف گذاري شده است.
سند چشم انداز بيست ساله کشور ،اهداف و راهبردي هاي بلندمدت کشور براي
توسعه را به نمايش مي گذارد ( انتظاري و محجوب.)67 :1392،
در حاليکه برخي ديگر از کشورهاي منطقه براي خويش اهداف بلندي را ترسيم کرده
اند .يراي مثال ،اردن انتظار دارد در افق  2020توليد سرانه ناخالص داخلي واقعي
خود را به دو برابر افزايش دهد و قزاقستان رسيدن به رشد اقتصادي پايدار با سرعت
بخشيدن به صنعتي شدن و توسعه زير ساخت ها را چشم انداز خود در اين افق
ترسيم کرده است .عر بستان ،يکي از رقباي اصلي ايران در منطقه و در افق  2025به
ايجاد کننده فرصت هاي شغلي با ارزش ،آموزش با کيفيت ،مراقبت هاي بهداشتي
عالي و مهارت هاي الزم براي تضمين رفاه همه شهروندان با پاسداشت ارزش هاي
اسالمي و ميراث فرهنگي پادشاهي است .همچنين ترکيه که اصلي ترين رقيب ايران
در اين امر است چشم انداز خود را براي سال  2023که يکصدمين سال شکل گيري
اين کشور است چنين ترسيم کرده است" :ارتقاي ترکيه به کشوري توسعه يافته و
انطباق ارزش افزوده اقتصادي ،جمعيت ،توسعه انساني و فنآوري با شرايط جهاني و
دستيابي به جايگاه جهاني بر مبناي ترکيه چند جانبه" (فيض پور و آسايش:1393 ،
 .) 86-87اولين گام براي تحقق توسعه پايدار برخورداري از سندي که چشم انداز
بلندمدت کشور را بصورت واقع بينانه لحاظ نمايد .از طرفي ديگر ،داشتن چشم انداز
به تنهايي نمي تواند تضمين کننده توسعه در هر کشوري باشد.بنابراين ،بارور کردن
ظرفيت هاي نهادي براي بهره گيري از فرصت ها و قابليت ها در همه بخش هاي
کشور از اهميت بااليي برخوردار است .دومين گام براي تحقق توسعه پايدار ،الزامات
اجرايي است .در تدوين چشم انداز ،ابزار هاي سياستي بمنظور عملياتي شدن برنامه

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة چهارم ،شمارة دوم ،تابستان 1394

دنبال دستيابي به اقتصادي متنوع و شکوفا ،با محوريت بخش خصوصي است که

225

و راهبردهاي جلوگيري از انحرافات احتمالي بايستي تعبيه و طراحي شود .در گام
سوم مسيرهاي اندازه گيري و مقاطع مشخص و معين شده براي ارزيابي اقدامات
انجام شده تعيين شود .الزم است طبق برنامه سنجش ميزان تحقق چشم انداز صورت
گيرد تا امکان جلوگيري از انحافات احتمالي و در صورت لزوم بازگشت به چشم
انداز در زمان هاي مختلف فراهم شود.
 .4ظرفیت نهادی
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در توسعه پايدار ،يکي از حوزه هاي اصلي که بر آن تاکيد شده و نقش اساسي در
تحقق توسعه پايدار را به همراه دارد ظرفيت نهادي است.
نهاد گرايي تنها در قالب روش ،رهيافت و نظريه مربوط به مطالعه نهادهاي سياسي
خالصه نمي شود .در واقع تحليل نهادي در مطالعات معاصر علوم سياسي و مديريت
دولتي از يک سو بررسي هاي حقوقي قانون اساسي را شامل مي شود و از سوي

توسعه پايدار؛ شاخصها و سیاست

ديگر قلمرو اداره امور دولتي ( )Public Administrationرا در بر مي گيرد(کاظمي،
 .)112 :1379در حوزه نهادي بر نقش نهادها و ظرفيت هاي آنها در رويه اي شدن
(مرسوم سازي) توسعه پايدار تاکيد شده است .يکي از ابعاد مهم توسعه پايدار
نگرش به آن به عنوان يک پارادايم غالب در توسعه است .اينکه آيا توسعه پايدار با
همه ابعاد ،اصول و اهداف خود به پارادايم غالب در اقدامات ،سياستگذاري ها و
طرح هاي توسعه تبديل شده است؟ در اين چارچوب است که بحث هايي همانند
رويه اي شدن و نهادي شدن توسعه پايدار به عنوان يکي از مسائل اساسي مطرح مي
گردد(فيض پور و آسايش.)158 :1393 ،
روزالند ( )Roslandکه با رويکردي چند بعدي به توسعه پايدار مي نگرد ضمن
تاکيد بر نياز به رويه اي شدن آن ،اشاره مي کند که توسعه پايدار بايد به عنوان انجام
توسعه با شيوه اي متفاوت مفهوم سازي

گردد(1998, 77

 .)Rosland,مهمترين

نهادهاي که تاثير مستقيم بر فرهنگ کالن جامعه مي گذارند عبارت اند از :نظام
اقتصادي ،نهاد حکومت و ساختار سياسي آن ،مذهب ،خانواده و آموزش و پرورش و
تمام نهادهايي که به نحوي در قلمرو زيبايي شناختي با انواع هنرها سروکار دارند .هر

کدام از اين نهادها براي تامين بخشي از نيازهاي زيستي ،رواني و اجتماعي
سودمندند و رکود ي ا اختالل در کارآيي و اثربخشي آنها تاثير نامطلوب روي فرهنگ
جامعه مي گذارد(کاظمي.)283 :1379 ،
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي به استناد گزارش براتلند ،توسعه پايدار را حالتي
ايستا و يکسان نمي داند بلکه آن را نوعي فرايند تغيير مي داند که در آن به نهادي
شدن بسياري از اهداف ،اصول و بنيان هاي آن ،تبديل به رويه اي معمول در
تصميمات ،سياستگذاري ها ،قوانين و مقررات و حتي اقدامات روزمره منتهي مي
گردد(.)Strange and Bayley, 2008: 29-30
از منظر سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ،حکمروايي خوب و مديريت عمومي
درست پيش شرط هاي اصلي براي رسيدن به توسعه پايدار هستند ،مسئله ايي که
مرکز تحقيق توسعه جهاني و مرکز اسکان سازمان ملل هم بر آن صحه گذاشته
امروزه در چارچوب رويکرد نهادي به توسعه در سطح عام و توسعه پايدار منطقه
ايي به طور خاص ،هم در عرصه آکادميک و هم در عرصه سياستگذاري و برنامه
ريزي توسعه منطقه اي ،اهميت و اعتبار قابل توجهي براي توانايي ها و ظرفيت هاي
موجود در اين سطوح قايل شده اند( کاظميان و همکاران.)1392 ،
بنابراين ،در توسعه پايدار که نوعي فرايند تغيير رخ مي دهد که الزمه نهادي شدن
اصول ،اهداف ،سياست و رويه هاي اجرايي در تمامي بخش هاي دولتي و
خصوصي و بعبارتي عام کشور است .از طرفي ديگر ظرفيت سازي نهادي ،توجه به
توسعه منابع انساني ،تقويت و توسعه ساختارهاي سازماني ،بهبود و افزايش بسترها و
ابزارهاي سياستي براي باال بردن ظرفيت نهادها و سازمان ها در فرآيند توسعه پايدار
است .لذا ظرفيت سازي نهادي ،عنصري کليدي در بسيج کردن منابع در مسير توسعه
است.
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اند(.)Evans et al., 2005: 3
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 .5شاخص های توسعه پايدار
کتاب ضوابط راهنماي مربوط به شاخص اندازه گيري توسعه پايدار ،نخستين بار از
طريق ايجاد يک الگو ،سپس بر مبناي يک عامل جهتدار و در نهايت توسط
شاخص ها ،سازمان دهي شد .توصيف خالصهاي از متدولوژي متن مربوط به
ضوابط راهنما و نقش و جايگاه آنها در اندازه گيري شاخص توسعه پايدار ،ميتواند
منعکس کننده منشأ داده ها باشد(.)Contor, 2011: 13-18
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 .5-1توسعه اجتماعی
 -2آموزش (سطح تحصيالت)

سیاست جهانی

 )1ثبتنام در مقاطع متوسطه (درصد خالص) :نسبت ثبتنام خالص در واقع همان
نسبت کودکان در سن رسمي تحصيل است که بر مبناي ضوابط آموزش و طبقهبندي
استاندارد بينالمللي  1997استوار ميباشد و منطبق با عوامل و جمعيت نامنويسي

توسعه پايدار؛ شاخصها و سیاست

شده است (بانک جهاني.)2011 ،
درصد نامنويسي ثانويه (مقطع متوسطه) گنجانده شده در الگوي جهتدار آموزش،
منعکس کننده درصد جمعيت کاملي است که از سطح تحصيالت الزمه در راستاي
مشارکت فعاالنه در بازارهاي جهاني برخوردار ميباشند.
 -2نيروي کار ،زن (درصد کلي نيروي کار) :نيروي کار زن به عنان يک درصد
نشاندهنده زنان فعال در سطوح مختلف فعاليتي است .نيروي کارم تشکل از افراد
 15سال و  15سال به باالست که مشمول تعريف سازمان کار بين المللي
جمعيتهاي فعال در عرصه اقتصادي شدهاند (بانک جهاني.)2011 ،
مشارکت شغلي زنان گنجانده شده در الگوهاي جهتدار آموزشي ،منعکسکننده
سطح تحصيالت (برابري در سواد و آموزش) و سطح قابليتي زنان در استفاده از اين
تحصيالت در بازارها و جايگاههاي عملياتي است .اين شاخص گوياي اين واقعيت
است که آموزش  50درصد از جمعيت نامبرده در برخي از کشورهاي رو به توسعه
ناموفق بود.

 .5-2درمان و سالمت
 -1شاخص اميد به زندگي در حين تولد (بر حسب سال) :شاخص اميد به زندگي
در بدو تولد ،نشاندهنده تعداد سالهايي است که نوزاد تازه به دنيا آمده ،با وجود
شرايط و الگوهايي رايج مرگ و مير زنده مانده است (بانک جهاني.)2011 ،
درصد اميد به زندگي گنجانده شده در الگوي جهتدار سالمت به عنوان يک
شاخص اصلي سالمت يک جمعيت و مقياس کليدي توسعه اقتصادي آينده است.
شيوع ايدز ( ،)HIVدرصد کلي (درصد حمعيت در سنين  )15-49شيوع ايدز اشاره به
درصد جمعيت افراد  15-49سال مبتال به عفونت  HIVدارد (بانک جهاني.)2011 ،
درصد ايدز گنجانده شده در الگوي جهتدار سالمت به عنوان مقياس سالمت و
آموزش جنسي يک جمعيت مشخص و نيز سياست سالمت ملي محسوب ميشود.
 -3درصد مرگ و مير  ،نوزادان (به ازاي هر  1000تولد زنده) ،درصد مرگ و مير
 1000تولد زنده در يک سال دارد (بانک جهاني).
درصد مرگ و مير نوزادان گنجانده شده در الگوي جهتدار درمان ،به عنوان يک
مقياس جامعتر رفاه اجتماعي به شمار ميآيد .درصد مرگ و مير نوزادان تحت تأثير
عواملي مثل فقر ،سطح تحصيالت و وجود شرايط با کيفيت درماني ،فاکتورهاي
تغذيه و رضايتمندي قرار دارد و که رويهم رفته به عنوان يک شاخص کلي
سالمت دو جامعهاند (.)UNCSD, 2011
 .5-3مسئولیت اجتماعی دولت
 -1سالمت ،آموزش و هزينههاي حمايت اجتماعي (درصد کلي هزينههاي دولتي)،
هزينههاي خاص به عنوان يک درصد هزينههاي دولتي کلي ،درصد برآيند يا بازده
کار دولتي صرف شده براي نيازهاي اجتماعي خاص تعريف ميشود.
هزينههاي دولتي ،به عنوان عوامل بازگوکننده جهتگيري مسئوليت اجتماعي و يک
شاخص سياست ملي در حوزه سرمايهگذاري دولتي هستند .تحت اين شرايط بازده
کار دولتها و سرمايه اختصاص يافته به آن ،تضمينکننده حفظ رفاه اجتماعي است.
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نوزادان ،اشاره به تعداد نوزادان مرده قبل از رسيدن به سن يک سالگي ،بع ازاي هر
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 .5-4پايداری /ناپايداری
شاخص ناپايداري عمومي ،اين شاخص يک شاخص آماري ترکيبي است که توسط
مارشال مونت کومري طراحي شد و نقش مؤثري در اندازهگيري ثبات اجتماعي و
دولتي برمبناي يک مقياس  30آيتمي ( )0 -30دارد.
شاخص ناپايداري عمومي به عنوان يک مقياس انحصاري ثبات /ناپايداري (به دليل
ماهيت جامعاش) مورد استفاده قرا ميگيرد .اين شاخص منعکسکننده تأثيرات منفي
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سطوح ثبات ضعيف بر حفاظت محيطي ،اقتصادي ،اجتماعي و توسعه است.
 .5-5توسعه اقتصادی
 . Iسرمايهگذاري خارجي
 -1کابران اينترنتي (به ازاي هر  100نفر) .کاربران اينترنتي افرادي هستند که قادر به
دسترسي به شبکههاي جهانياند (بانک جهاني).

توسعه پايدار؛ شاخصها و سیاست

کاربران اينترنتي (به ازاي هر  100نفر) ،گنجانده شده در الگوي جهتدار سرمايه
گذاري خارجي ،منعکس کننده يک ساختار زيربنايي به رسميت شناخته شده و پيش
شرط الزمه براي سرمايهگذاري خارجياند .درصد کاربران اينترنتي ،عالوه بر
قابليتهاي شهروندان طي مشارکت در بازارهاي جهاني ،منعکسکننده توانايي و
قابليت تجهيزات برقي و منابع رسانش اينترنتي است.
 -2سرمايهگذاري خارجي مستقيم ،جريانهاي خالص ( %درآمد ناخالص ملي)
سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،در واقع جريانهاي خالص سرمايهگذاري مورد نياز
در يک سازمان فعال در حوزه اقتصادياند که به سود مديريتي پايدار نياز دارند (1
درصد يا بيشتر آرا) اين نوع سرمايهگذاري بيانگر سهام سرمايه (سرمايه سهامداران)،
سرمايهگذاري مجدد بر روي درآمد و ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت و کوتاهمدت
است (بانک جهاني) .جريانهاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي ( )FDIگنجانده شده
در الگوي جهتدار سرمايهگذاري خارجي ،منعکسکننده سطوح جريان
سرمايهگذاري خارجي و مشارکت اجتماعي در واحدهاي تجاري بينالمللي است.

شاخص استقالل اقتصادي :شاخص استقالل اقتصادي به عنوان يک شاخص ترکيبي،
از سوي سازمان  Heritageو نشريه والاستريت ارائه گرديد .اين شاخص از  10آيتم
مجزا تشکيل شده است که در ارتباط با حقوق و قوانين اوليه کارآفريني (با
درجهبندي استقالل اقتصادي  )0 -100است.
شاخص استقالل اقتصادي گنجانده شده در يک الگوي جهتدار سرمايهگذاري
خارجي به عنوان يک مقياس محوري ،نشان ميدهد که سرمايهگذاري خارجي قادر
به پيشبيني مشارکت فعاالنه شهروندان داخلي در پروژههاي توسعهشان هستند و اين
خود نقش مؤثري در بازنمايي و تجلي سياست اقتصادي ملي دارد.
 .iiناپايداري مالي
 -1تورم ،کاهنده تورم
کاهنده تورم

GDP

GDP

(درصدساالنه) تورم از طريق درصد رشد ساليانه عامل

اندازهگيري ميشود که نشاندهنده درصد تغيير قيمت در سيستم

فعلي در شرايط ثابت دارد.
نرخ تورم گنجانده شده در عامل جهتدار ناپايداري مالي به عنوان يک مقياس
عمومي بيثباتي و تغييرناپذيري محسوب ميشود .لذا در شرايط سرمايهگذاري
خارجي و برابري قدرت خريد ،تغييرناپذيري مالي و تورم از جمله مقياسهاي مهم
هستند.
 .iiiدرآمد
 -1درآمد ناخالص ملي سرانه (مقدار ثابت

$

 .)2000سرانه توليد ناخالص داخلي

( ،) GDPدر واقع اشاره به تقسيم محصول ناخالص داخلي بر جمعيت ساليانه دارد.
سرانه توليد ناخاص داخلي ،در حقيقت بيانگر افزودن ارزش ناخالص بر تمامي
توليدکنندگان موجود در يک سيستم اقتصادي به همراه ماليات هر محصول و کاهش
سوبسيدهايي است که متعلق به ارزش محصول نيستند .سرانه توليد ناخالص داخلي،
بدون استداللهاي مربوط به استهالک داراييهاي ساختگي يا کاهش منابع طبيعي،
محاسبه ميشود .لذا دادهها بر حسب دالر مطرح ميشوند (بانک جهاني).
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اقتصادي است .عامل کاهنده تورم  ،GDPاشاره به نسبت

GDP

در جريان نقدينگي
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يک شاخص توسعه بدون در نظر گرفتن مقياس درآمد شاخص توسعه محسوب
نميشود .از اين رو ميتوان چنين استنباط کرد که سرانه توليد ناخالص داخلي
مهمترين شاخص نامبرده شده در اين حيطه است و به عنوان يک شاخص نرمال
موجود مي باشد .درآمد احتماالً بهترين طرح و الگوي يک سيستم ملي است و نقش
مؤثري در سنجش توسعه اقتصادي دارد.
 .ivدرآمد دولتي
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 -1درآمد مالياتي (درصد درآمد کلي) :درآمد يا عوايد مالياتي ،شامل تمامي
مالياتهاي دولتي گردآوري شده است .عوايد دولتي ،بيانگر جامعيت جريان يک
حکومت ملي است.
لذا درآمد مالياتي به عنوان يک شاخص انحصاري توسعه و رشد دولت است که
توسط جانسون و رابين ويتز ( )2007ارائه گرديد.

توسعه پايدار؛ شاخصها و سیاست

مالياتبندي بيانگر تمايل برخي از افراد در جمعيتها (توانايي تأييد و ارائه هزينه)
در انتقال منابع از افراد و واحدهاي خصوصي به دولت است .اين انتقال منابع ،در
واقع پلي است ميان سياستها و عواملي مالي ،در نتيجه ميتوان چنين استنباط کرد
که مالياتبندي منعکسکننده يک پذيرش دولتي از سوي مردم است.
 :IIIتوسعه محيطي
 .iخوداتکايي منابع طبيعي
 -1غذا ،سوخت و واردات مواد اوليه کشاورزي به عنوان درصد واردات کلي
محسوب مي شوند .واردات مواد اوليه کشاورزي ،سوخت و مواد غذايي (تعريف
شده به عنوان بانک جهاني) به عنوان درصد واردات تجاري محسوب ميشود.
درصدهاي واردات خاص ،به عنوان سطحي توصيف ميشود که براساس آن يک
کشور بر واردات خارجي خود (با توجه به منابع طبيعي اوليه) اتکا ميکنند .اين الگو
در واقع يک مقياس عمومي پايداري منابع داخلي يک کشور هستند.
 .iiثبات و پايداري انرژي

 -1انرژي هستهاي و جايگزين (درصد کل مصرف انرژي) ،انرژي خالص همان
انرژي فاقد کربوهيدارتي است که طي طولي ،فاقد دياکسيدکربن است .اين انرژي
شامل انرژي خورشيدي ،زمين حرارتي ،هستهاي و انرژي آب است.
اين شاخص ،بهترين مقياس موجود مصرف انرژي است .استدالل مربوط به اهميت
اين شاخص و پايداري انرژي و توسعه محيطي ،بر مبناي اين فرض استوار است که
در آينده اين استراتژي نقش سودمندانهاي در استفاده از انرژي کامل يک کشور دارد.
 -2غذا ،سوخت و صادرات مواد اوليه کشاورزي به عنوان يک درصد صادرات کلي،
غذا ،سوخت و صادرات مواد خام کشاورزي (توصيف شده توسط بانک جهاني) به
عنوان درصد صادرات تجاري محسوب ميشود.
اين گروه ،از شاخصها به عنوان بخشي از عامل جهتدار کنترل منابع داخلي
دربردارنده بينشي ايده آل در سطوح خارجي اند .به عبارت ديگر ،اين گروه در ارتباط
 .ivپتانسيل کاربري اراضي
 -1اراضي قابل کشت (هکتارها بر حسب افراد) ،اين اراضي شامل اراضي شناسايي
شده توسط فائو ( )FAOبه عنوان اراضي تحت کشت محصوالت احتمالي،
جايگاههاي چرا (مرتع) ،بازار کار ،باغهاي ميوه و ....اند .تحت اين شرايط ،تغيير
زاراعت ،تحوالت شگرفي را در اراضي به بار آورد.
موجوديت يا دسترسي به اراضي قابل کشت ،نقش و جايگاه مهمي در توسعه و رشد
آينده دارد .رشد در سطوح جمعيت ملي منجر به پيدايش سواالتي پيرامون
قابليت هاي دروني اراضي کشورها در عرضه غذا و مواد غذايي به جمعيتهاي
خاص ميشود.
افزون بر اين ،تمايل پيوسته شهرنشيني ،تأثير مغايري بر موجوديت اراضي کشاورزي،
کاربردي برخي از اراضي و ...دارد.
 -2منابع آبهاي شيرين داخلي قابل احيا به صورت سرانه (مترمکعب) جريان منابع
آب هاي شيرين داخلي قابل احيا ،اشاره به منابع قابل احياي داخلي (جريان رود و
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با منابع طبيعي داخلي استخراج شده و صادر شده با يک شتاب پايدار هيتند.

233

آبهاي زيرزميني ناشي از ريزش باران) در کشور دارد .منابع آب شيرين داخلي قابل
احيا به صورت سرانه ،با استفاده از ارزيابي هاي جمعيت بانک جهاني ،محاسبه
ميشود (بانک جهاني.)2011 ،
موجوديت آبهاي شيرين ،آميخته با اراضي قابل کشت -سرانه ،که اشاره به پتانسيل،
رفاه اجتماعي پايدار در رويداد رشد جمعيت دارد.
بر اين اساس به منظور انتقال اراشي قابل زرع و آبهاي شيرين ،بايد به تشخيص
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منابع مورد نياز پرداخت .اين شاخصها ،منعکسکنندهد مفاهيم احتمالي هستند.
 .Vقابليت اجرا
 : 1تراکم جمعيت (افراد به ازاي مترمربع ،کيلومتر اراضي) ،تراکم جمعيت ،اشاره
به تقسيم جمعيت ساليانه بر اراضي (برحسب کيلومتر مربع) دارد .جمعيت بر مبناي
تعريف اوليه جمعيت استوار است( .تمامي ساکنين صرفنظر از وضعيت قانوني

توسعه پايدار؛ شاخصها و سیاست

شهروندان ،به استثناي پناهندگان که به عنوان بخشي از جمعيت کشور مبدأ به شمار
ميآيد ).در اکثر موارد ،تعريف جرينهاي آب داخلي به رودخانههاي اصلي و
درياچههاي محوري اتالق ميشود (بانک جهاني.)2011 ،
 : 1bرشد جمعيت (ساليانه بر حسب درصد) :درصد رشد ساليانه جمعيت در سال،
اشاره به درصد تصاعدي رشد جمعيت در سال

t-1

تا

t

دارد .تحت اين شرايط،

جمعيت بر مبناي تعريف اوليه شامل تمامي ساکنين به استثناي پناهندگان مقيم در
کشور است (به عنوان بخشي از جمعيت کشور مبدأ)( ،بانک جهاني.)2011 ،
تراکم جمعيت و رشد جمعيت در کنار هم ،گوياي پايداري سطوح جمعيت آينده و
حال است .اين دو شاخص تحت تأثير سطوح محدود منابع محيطي قرار دارد .طي
چند دهه اخير تحوالت شگرفي در اين حوزه به وقوع پيوست .اين دو شاخص در
واقع جزء ابعاد اصلي توسعه پايدار هستند.

نتیجه گیری
همانطوريکه در تعاريف مفاهيم و شاخص ها بحث شد ،توسعه پايدار ،توسعه ايي
است که نيازهاي کنوني جوامع را بدون مخاطره انداختن نيازهاي نسل آينده ،برآورده
سازند مدنظر قرار گرفته است .از تعريف فوق که هم اقتصاددانان و هم دانشمندان
علوم سياسي و اداري بصورت ترکيبي استفاده مي کنند اينگونه برداشت شد که هم
رشد اقتصادي و هم رعايت ميزان و نوع استفاده ،شرايط و امکانات محيطي از
موهبت هاي الهي را در بر دارد .در شاخص اندازه گيري ،ترکيبي از عوامل اقتصادي،
اجتماعي و زيست محيطي است که در ارزيابي ميزان تحقق توسعه با تاکيد بر توسعه
پايدار در هر کشوري اعمال مي شود .در نهايت مي توان اينگونه تبيين نمود که
توسعه ،توجه به شاخص هاي رشد و تعالي انسان ها در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و
پايدار ،بستگي به قابليت سنجش مولفه هاي آن و الزامات اجرايي و جلوگيري از
هرگونه سليقه ايي عمل کردن در وظايف و کارکردها دارد .از جمله عامل مهم و
اساسي ديگري که در تحقق اهداف توسعه پايدار نقش دارد تدوين چشم انداز است
بنحوي که تدوين کنندگان خارج از ساليق سياسي و جناح هاي موجود در هر
کشوري باشند .مجموعه ايي متخصص و صاحب نظر هم در بعد علمي و هم
برخوردار از تجربه الزم و موثر ،مي تواند اين وظيفه خطير را به سرانجام برسانند.
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