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را تحت سيطره خود دارند، مهمترين سؤالي كه پيش مي آيد اين است امروزه قدرتهاي اقتصادي بزرگترين بخش زندگي ما

و اجرا كرد كه با استفاده از تئوريهاي اقتصادي معاصر، در چه سطحي مي و تحليل و تئوري. توان توسعه پايدار را تجزيه ها

و آن را تنها در زنجيره مفاهيم توسعه اقتصادي در قرن گذشته نمي را تأمين كند اي از مطالعات توانست نيازهاي انساني

مس. نمود حمايت محيطي خالصه مي و نقش اين و ماهيت تئوري اقتصادي ائل موجب شد تا رويكردهاي جديدي ارائه شود

و بقاي شهروندي تعريف شود .و وظايف بالقوه آن براي حل مسائل مرتبط با وجود انسان انتقادي

در دو اي خود بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، گروه زيادي از كشورها با ويژگي خاص توسعه 1990در ابتداي دهه

و در حال توسعه تقسيم شدند اگر چه اين كشورها با اقتصاد به اصطالح در حال تغيير، محدود. گروه كشورهاي توسعه يافته

و تحليل ويژگيهاي خاص توسعه آنها در حاشيه ركود وضعيت به حوزه اقيانوس آرام مي شدند ولي توجه كمتري به تجزيه

و اقتصادي مي و نه تنها به تجزيه نميشد شد بلكه وضعيت مصرف تحليل وضعيت آنها در بخشهاي مختلف توليد اقدام

و آلودگي محيطي نيز مورد غفلت واقع شده بود گذاري بخش تغيير در جهت اقتصاد بازار كه مبتني بر سرمايه.منابع طبيعي

و تعديل فعاليتهاي آنه ميخصوصي بود از طريق ساخت دهي مجدد اقتصاد كشورهاي كمونيستي در.شدا دنبال تغيير سريع

را در دهه جهت اقتصاد بازار، باز ساخت و منابع ديگر، بسياري از مسائل جدي هاي دهي اقتصادي، افزايش قيمت انرژي

.اخير موجب شد، ولي افزايش مصرف منابع تجديدپذير از نقطه نظر پايداري تغييرات مثبتي در توسعه ايجاد كرد

	
، بهره وري،توسعه: ����� �� ، رشد  بنادرودسته بندي آنها چرخه بهره وري،،توسعه پايدار
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در بهره مييكشورهر وري يكي از مفاهيم مهم آيد كه چگونگي استفاده از عوامل توليد را در توليد محصول نشان به شمار

و سياسي جامعه مانند كاهش تورم، افزايش سطح رفاه وري بر پديده ارتقاء بهره. دهد مي هاي اصلي اقتصادي، اجتماعي

و توان رقابت سياسي تأثيرات وسيعي دارد تق. عمومي، افزايش سطح اشتغال ريباً تمامي كشورهاي توسعه در حال حاضر

و بسياري از كشورهاي در حال توسعه موفق، سرمايه وري در سطوح ملي، هاي زيادي در جهت ارتقاء بهره گذاري يافته



و نگرش منطقه و توسعه روزافزون خود را مديون توجه و رشد و حتي افراد انجام داده اي، بخشي، مؤسسات، سازمانها

. انندد صحيح به اين مسأله مي

و تحوالت بين و اجتماعي از جمله تغييرات شديد تكنولوژيك، جهاني المللي در زمينه تغييرات شدن اقتصاد هاي اقتصادي

و رشد جمعيت، هاي برونزاي بينو بروز شوك و اقتصادي مانند ساختار جوان و تحوالت سياسي المللي از يك طرف

و انتظارات آنها افزايش آگاهي و اجتماعي بيشتر، زمينههاي عمومي ت ساز بروز تغييرا براي برخورداري از رفاه اقتصادي

و اجراي و جايگاه بخشگر توسعه اقتصادي، كاهش تصديهاي برنامهو تحوالت در هزاره سوم ي دولت، افزايش سهم

و بويژه مشاركت ع جهاني در بحث اجما امروزهبه طور كلي،. مي باشدهاي اقتصادي هاي مردمي در فعاليت خصوصي

.توسعه پايدار ايجاد شده است كه در اين مقاله اثرات رويكرد توسعه پايدار بر بهره وري مورد بررسي قرار مي گيرد
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رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني، وري عبارت است از به حداكثر بهره : (JPC) ژاپنوري تعريف مركز بهره

و كاهش هزينه و غيره به طريقه علمي هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال، كوشش براي افزايش تسهيالت

و آن دستمزدهاي واقعي و عموم مصرف كنندگان، مديري گونه كه به سود كاركنان بهبود معيارهاي زندگي  باشدت

آن وري يك فرهنگ، يك نگرش عقاليي بهره :(NIPO) وري ايران تعريف مركز بهره و زندگي است، كه هدف به كار

و فعالتر است يابي به زندگي هوشمندانه تر كردن فعاليتها براي دست .بهتر
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از رابطة: وري جزء بهره-1 و بهره وري نيروي انساني، مثالً بهره. است) نهاده(منابع وروديبين ستاده با يكي وري سرمايه

 گويندمي وري جزء وري مواد كه اصطالحاً به آن بهره يا بهره

و سرمايه نسبت برون داد خالص است به مجموع نهاده هاي: وري كل عوامل بهره-2 منظور از برون داد. نيروي كار

.خالص همان ارزش افزوده است

كل بهره-3 كل: وري .گويند نسبت كل برون داد تقسيم بر جمع عوامل درون داد را بهره وري
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و سيستمي كه طراحي شده است، اثربخشي الزم را داشته باشد، حتماً بايستي كوشش براي اينكه ما به موفقيت دست يابيم

و حركت ما بايد براساس،وري يك سازمان به عبارتي براي رشد بهره. داراي چارچوب خاصي باشدو تالش ما تالش

.گويندمي وري فرايندي باشد كه به آن چرخة بهره

و اندازه را در فرهنگ سازماني جلو بهره اگر بخواهيم. وري است گيري جزء الينفك فرآيند بهره سنجش گر سازيم،ه وري

آ ون وجود ابزاري براي كنترلشرط اساسي .است...و نظارت بر پيشرفت، يافتن نقاط قابل بهبود



آنها گيري وري ابتدا بايستي پس از تعريف صحيح شاخصها به اندازه براي شروع برنامه بهره وري، در چرخة بهره

هاي مناسبي تعريف كرد توان شاخصميرا مد نظر داشت كه با رعايت آنها جهت تعريف شاخصها بايد نكاتي.پردازيم مي

در. گيري پرداخت اندازهو به  و عملياتي بودن آن معيار است، پس نبايد معياري مهمترين نكات تعريف معيارها، اجرايي

و اندازه همچنين از نكات ديگر، معياري بايد تعريف شود كه قابل. سازي كرد نتوان آن را پياده تعريف شود كه گيري

و اندازه. باشدمحاسبه  پس تعريف. وري است چرخة بهره گيري تعريف صحيح شاخص اولين گام در قسمت سنجش

را به نتايج بهره مي شاخص غلط ما وري، در گام دوم به ارزيابي از به دست آمدن نتايج بهره بعد. رساند وري غلط

(پردازيممي وري هر يك از شاخصها بهره م. را شناسايي و قوت  سازي پس از ارزيابي جهت مرتفع.) كنيمينقاط ضعف

و افزايش بهره مي مشكالت و تحليل ارزيابي وري با جلساتي كه برگزار و جهت بهبودمي شود به تجزيه پردازيم

مي برنامه در گام .) ريزي خواه كوتاه مدت باشد يا بلند مدت برنامه( دهيم ريزي صحيحي براي واحدهاي مربوط انجام

ب و رشد اقتصاد گامهاي اساسي جهت بهبود بهره ريزي، رنامهچهارم پس از و افزايش ميي وري به برداشته همين شود

.يابد ترتيب اين چرخه ادامه مي
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را ارتقاء مي بخشند توسعه ، استانداردهاي زندگي خود را. عبارت از روندي چند بعدي است كه طي آن جوامع نابرابري ها

و فقر را از اعضاي خود مي زدايند  اي.) George,1988:4(كاهش مي دهند پايداري دعوتي است واقع بينانه براي موازنه

، فرهنگي و پويا ميان عوامل موثر فراوان اجتماعي ، معادله اي بين ضرورت هاي زيست محيطي و اقتصادي مورد نياز بشر

، ، هدايت سرمايه گذاريها ، توسعه پايدار فرآيندي است در استفاده از منابع و بنابراين ، با محوريت انسان نيازهاي توسعه

ي جوامع سا و آينده و تغييري نهادي كه با نيازهاي حال ي تكنولوژي  UNESCO(زگار باشد سمت گيري توسعه

,1997:12-14 . (

و انباشت سرمايه مي باشد ، تشكيل و شايد مهم ترين. توسعه در كشورها يك ضرورت است ليكن پيش نياز توسعه اولين

، در تأمين  ، چگونگي انباشت سرمايه براي دستيابي به مسأله اي كه هر نظام حكومتي بلند مدت جامعه با آن مواجه است

،(ر در اقتصاد است رشد مستم  , Arndt(و سنگ بناي توسعه در چگونگي تشكيل سرمايه تعيين مي شود) 63:1389نيلي

1987:53-4 . و ديگر منابع)Hirschman(هيرشمن) ، بدليل كمبود سرمايه ، بر اين باور است كه در جوامع توسعه نيافته

، سرمايه گذاريها بايد از بخش هاي پيشتاز آغاز شوند ، آن بخشي است كه بتواند.الزم ، بخش پيشتاز او توضيح مي دهد

، در اقتصاد  را و ارتباط ها طر) ملي(بيشترين پيوند و اينكه از و منتخب ايجاد كند يق سرمايه گذاري در بخش هاي پيشتاز

را فراهم ساخت  ، مي توان منابع الزم براي سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر اقتصادي  , Hirschman(اقتصادي

1958:4-7 .(

، طرح هايي بايد انتخاب)Leiben Stein(و ليبن اشتاين)Glensin(گالنسون ، بر اين اعتقادند كه در استراتژي سرمايه گذاري

، حد اعالي تأثير ي اقتصادي و توسعه ، در رشد در.را بگذارند شوند كه در بلند مدت و اين سرمايه ها بايد مولد باشند

ح ، اثر بازدهي توليد نهايي آنها  , Leiben Stein, Glensin.(داكثر باشد رشته هايي بكار گرفته شوند كه از نظر اجتماعي

1955 :343-370 .(



، به منظور گسترش بازار)  W.W.Rostow(روستو را و نقل ي حمل ، ايجاد سرمايه گذاري باالسري اقتصادي به ويژه در زمينه

،(، شرط جهش مي داند . 10:1379ستاري فر از برتري نقش، ضمن تأكيد بر مهارتهاي نيروي كار)Kuznets( كوزنتس)

، سخن مي گويد  نيز بر آن اصرار دارد ) Thomas( موضوعي كه تامس) Kuznets ,1955:39(تكنولوژي در توسعه

)Thomas,1977:1582-5 (و لوئيس)Lewis(، را اعتقاد دارد و تجارت جهاني آن موتور رشد تغييرات تكنولوژيك است

و تأثير تجارت بين الملل به عنوان موتور رشد)Arndt(و آرنت) Lewis,1987 :74-5(تسهيل مي كند  از چگونگي نقش

).Arndt,1987:53-4(و توسعه ياد مي كند 

را مشروط به فراهم آمدن)Misra( ميسرا ، آن ، آن زمان كه از انباشت سرمايه بعنوان موتور اقتصادي سخن به ميان مي آورد

و فرهنگي مي كند ، اجتماعي ،(پيش نيازهاي اقتصادي . 83:1366ميسرا موضوعي كه از سوي نظريه پرداز مطرحي چون)

و دانش ملت)Harbison(هاربيسون. نيز مورد تأييد قرار گرفته است"ميرادل" ، ضرورت بهره برداري مؤثر از مهارت ها

، شرط توسعه مي داند را ، هر كشوري بايد در چارچوب)Strtin(و استرتين) Harbison , 1973:3(ها مي نويسد

، سامان بخد  را ، توسعه .)476،1376سيرز،- ماير(مشخصات مربوط به خود

 گسترش مفهوم توسعة پايدار

و ميالدي مطرح شد در واقع پاسخي بوده به تأثيرات مخرب زيست 1980مفهوم توسعه پايدار كه در سال محيطي

و در كل به مفهوم اولين. محيطي نشأت گرفته است اين عقيده از جريانات زيست. بوده است» رشد اقتصادي«اجتماعي؛

المللي، صندوق حيات وحش جهاني، اتحاديه بينUNزيست مفهوم اصالح شده توسعه پايدار در دنيا بوسيله برنامه محيط

(ميالدي بيان گرديد 1980براي حفاظت از منابع طبيعي در سال  .1980=UNEP/wwF, IUCNNR(

:مفهوم اصالح شده اوليه به اين مسئله تأكيد دارد كه

و اقتصادي را و اكولوژي و فعاليت براي اينكه توسعه، پايدار باشد بايد فاكتورهاي اجتماعي و غيرزنده در منابع زنده

و يا بلند مدت(هاي مختلف ).NEP/wwF, IUCNNR, 1980(و يا عدم استفاده در نظر داشت) چه استفاده كوتاه مدت

از هاي توسعه در نظر گرفته شده سه پيش شرطي كه در رابطه با سياست حفظ جريانات اكولوژي،: است عبارتند

.ع ژنتيكياستفاده از منابع وحفظ تنو

و توسعه پيدا كرد مفهوم توسعه پايدار بعد از مقبوليت بيشتري كه در كنفرانس جهاني محيط در) WCED(زيست

ما«گزارش شد» آينده مشترك را WCEDگزارش) 1987در سال Brundtlandگزارش(منتشر و شروع يك نقطه مبنا

در.دبراي همه مباحث آينده در رابطه با توسعه پايدار ايجاد كر را نقطه شروع براي كار كميسيون شناخت آنچه كه بشريت

ما«.باشد آينده مورد تهديد قرار خواهد داد، مي مي» آينده مشترك كه با اين مقدمه شروع :شود

و كسب موفقيت بدون توجه به اثرات آن بر سايرين. زمين يكي است ولي جهان يكي نيست« همه كشورها براي بقاء

مي. كنند تالش مي و بيشتر مصرف در اين شرايط تنها عده كمي از مصرف كنندگان توانند با توليدات آينده باقي خواهند ماند

و پنجه نرم خواهند  و بدبختي دست و مرگ زودرس و با گرسنگي، بيماري و با كمترين ميزان امكانات كنندگان به سختي

.WCED، 1987(»كرد (



و از ميان برداشتن فقر، تعريفي از توسعه پايدار ارائه داده هاي گزارش براي مقابله با چالشاين مصرف بيش از اندازه

مي توسعه«:است را بدون به مخاطره انداختن توانايي توليد براي آينده مرتفع .»سازداي كه نيازهاي امروز

ت مناسب را براي چندين عمل هدفمند شده در تضمين زندگي با كيفي WCEDدر مقابل عوامل عدم توسعه يافتگي،

: كند مردم جهان پيشنهاد مي

 تنظيم رشد-

 تغيير كيفيت رشد-

و بهداشت- و انتظارات براي غذا، انرژي، آب  برآورد نيازهاي اصلي

و پايدار از جميعت-  تضمين يك سطح ثابت

و گسترش منابع اوليه-  حفظ

و مديريت بحران-  بازبيني دوباره تكنولوژي

تر- و .ها گيري محيطي در جريان تصميم كيب مالحظات اقتصادي، زيستدخيل كردن

و بدعتBrundtlandبعد از گزارش ها براي اصالح توسعه پايدار، به صورتي كه امروزه، يك سري از رويدادها

.شاهد آن هستيم ايجاد شد

و توسعه است كه به طور زيست المللي محيط بدون شك يكي از اين رويدادهاي مهم در اين زمينه، كنفرانس بين

.معروف شده است) كنفرانس زمين(Earth Summitغيررسمي با عنوان

و 180برگزار شد، حدود) ريودژانيرو(در 1992در كنفرانس زمين كه در سال كشور جهان تعهدنامه توسعه

در محيط را كه و موضوعات كلي كميسي. اصل تنظيم شده بود را امضاء كردند27زيست و چارچوب ون شامل تغيير آب

و اصول جنگل نيز به امضاء مديران شركت كننده رسيد .هوا، تنوع زيستي

مي) دستور21(برنامه عملي جهاني و پيشنهاد و تداوم الگوي توسعه پايدار تدوين گرديده همه براي هدايت كند كه

جهاني توسعه، كنفرانس2002در سپتامبر سال بعد. هاي توسعه پايدار ملي را برپا نمايند بايست استراتژي كشورها مي

شد 183با حضور) WSSD(پايدار و الزام واقعي براي. كشور در ژوهانسبورگ برگزار حاضرين با يك اتفاق نظر از تعهد

):WSSO, 2002(رسيدن به موضوعات توسعه پايدار حمايت كردند كه شامل

 2015كاهش سطح فقر به ميزان نصف تا سال-

و بهبود توسعه در چارچوب يك برنامه- و10تشويق و حركت به سوي پايداري توليد ساله براي تسريع در جابجايي

 مصرف 



 تنوع بخشيدن در تأمين انرژي از منابع گوناگون-

و زيست- و داراي مقبوليت اجتماعي  محيطي افزايش دادن منابع انرژي قابل توجيه از نظر اقتصادي

ت- و تكنولوژيتسريع، و انتشار انرژي مؤثر و گسترش تحقيقات وسعه  هاي حفاظتي انرژي با توجه به بهبود

و برنامه-  2005هاي تأمين آب در سال توسعه مديريت منابع يك پارچه آب

.2010موفقيت در جلوگيري از كاهش چشمگير تنوع زيستي تا سال-

و پايداري دس و گسترش يافته21تور كنفرانس ژوهانسبورگ باعث تقويت هاي توسعه پايدار به ويژه در ارتباط، تحكيم

شد با فقر، محيط و استفاده از منابع طبيعي .زيست

و يك سطح گسترده و هدف پيشرفته پذيرفته شده اي را براي سياست گذاران توسعه پايدار بعنوان يك اصل عمومي

ج به همين دليل ما شاهد بدعت. ايجاد كرده است و ديد قانوني در حوزه سياستهاي ها، تكنولوژي، دستاوردهاي علمي

.آموزشي هستيم

را در سطوح مختلف تحت تأثير قرار داده در حال حاضر مفهوم توسعه پايدار فعاليت هاي اقتصادي، خصوصي، دولتي

و فردي در زندگي مؤثر مي و بر نوع انتخاب اجتماعي .باشد است

را ايجاد كرده است اي از تعريف چگونگي پايدار بودن تمامي توليدات، مجموعهدر سه دهه اخير بحث درباره ميزان. ها

و آن را در همكاري با اين مفهوم هماهنگ شده) المللي هاي بين هاي ملي تا سازمان بخشي از دولت(ها وسيعي از گروه و اند ها

.اند هايشان وارد كرده فعاليت

ميبراي مثال در دولت انگليس استرات با: شود ژي توسعه پايدار اين گونه تعريف يك مفهوم ساده از تضمين زندگي

مي). DETR, 1999(كيفيت بهتر براي هر كسي كه در حال يا در آينده زندگي خواهد كرد كه اين استراتژي تأكيد كند

و انگليس شامل  : موضوع است4ابزار توسعه پايدار در جهان

ميپيشرفت اجتماعي كه به عنوا- . شودن نياز براي هر شخصي تلقي

 زيست حفاظت مؤثر از محيط-

 استفاده محطاطانه از منابع طبيعي-

و اشتغال- و حفظ سطوح باالي رشد اقتصادي . دستيابي

و هماهنگي پايدار در برنامه و توسعه يافته به يك تعامل ريزي ملي خود اكنون بسياري از كشورهاي در حال توسعه

.اند يافتهدست 

از براساس گزارشاتي كه از دولت كشور بعضي85، حدود 2002در سال WSSDها در سطح ملي دريافت شده قبل



و تأثيرات اين استراتژي هاي پايداري ملي خود را تدوين نموده از استراژي از ها به طور قابل مالحظه اند، اگر چه محتوا اي

ا ).UNCSD, 2002(ستيك كشور به كشور ديگر متفاوت بوده

و مقبوليت توسعه پايدار در بخش در سه دهه اخير يافته. مفهوم توسعه پايدار تحولي در بخش تجاري بوجود آورد ها

و هاي در حال پيشرفت، شروع به تزريق پايداري در استراتژي بسياري از كمپاني. اي داشته است تجاري رشد قابل مالحظه ها

.اند هاي خود نموده فعاليت

از) WBCSD(اين طرز فكر براي مثال بعد از كنفرانس جهاني تجارت براي توسعه پايدار منجر به يك ائتالف وسيع

نامه مشترك براي توسعه پايدار از طريق سه اصل رشد اقتصادي، تعادل المللي براي تدوين يك ميثاق كمپاني بين 165

و ترقي اجتماعي گرديد و پيشرفت .اكولوژيكي

ا و قوانين خود دخيلاي شامل انجمن هاي حرفهز سازمانبسياري و مهندسي توسعه پايدار را در تبليغات هاي علمي

.اند كرده

ها سازمان مهندسي شيمي خودشان را براي استفاده از مهارت20بطور مثال در يك گردهمايي در ملبورن، نمايندگان

و حفاظت از محيطهاي شغلي، توس براي بهبود كيفيت زندگي، گسترش فرصت زيست، عه اجتماعي، پيشرفت اقتصادي

و سازماندهي كرده و با انجام برنامه هماهنگ .اند محيطي كمك شاياني به گسترش مفهوم توسعه پايدار داشته هاي زيست اند

و مؤثرترين تعاريف در اين زمينه از گرفته شده» استراتژي براي حيات پايدار«يكي از مهمترين

و مكتوبات ). UNEPIWWF/IUCN.(است المللي براي حفظ، اتحاديه بينUNEPتعريف ديگري كه از تلفيق نظريات

ازWWFو (IUCN)طبيعت  بهبود كيفيت زندگي در كنار حفظ ظرفيت حاصل«:كه براي توسعه پايدار آمده عبارت است

در. باشدمي» علمي براي پايداري جهاني«و در يك شباهت جزئي» هاي حمايت كننده اكوسيستم مجموعه دانشمندان فعال

مي اين زمينه نيز بيان مي يك بايست در محدوديت سيستم كنند كه بشر هاي طبيعي زندگي كردن را بياموزد در حالي كه به

و مناسب براي همه افراد وجود داشته باشد .تضمين از استانداردهاي كافي

در هاي اخير يافته ها تنها بخشي از اصطالحاتي است كه طي سال اين هاي ما را در رابطه با معاني توسعه پايدار

و بسياري از موضوعات آن اكنون به طور وسيعي هماهنگ. هاي مختلف تحت تأثير قرار داده است جنبه اصول توسعه پايدار

را به سؤال بعنوان مثال.و اصالح شده است و معني توسعه پايدار چيست؟ را كه مفهوم نه ما در توسعه چگو«اين سؤال

.تغيير داده است» پايدار موفق خواهيم بود؟

و محسوس .تر است در عمل امروزه جريان گسترش مفاهيم توسعه پايدار نسبت به استفاده كاربردي از مفهوم آن بيشتر
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ها براي موفقيت آن به وجود آورده دستورالعملتوسعه پايدار در واقع يك چارچوب براي ايجاد تغييرات در ليست

و انتقال آن براي پايداري جامعه نيازمند روش. است و تكامل است مي اين يك مورد در حال رشد با هايي باشد كه ما را

و خسارت هاي زيست مي) براي كاهش آنها(محيطي سطح مصرف مواد .سازد آشنا



و انرژي در اقتصاد، يافتن راهكاربراي رسيدن به موارد باال محدود كردن مو و اد هايي مصرف بهينه در مقابل با نيازها

و استفاده از فناوري يك. هاي پايدار الزم خواهد بود در مقابل افزايش بازيافت مواد بايست توجه كرد كه حركت به سمت

و محيط نمي زيست مسير پايدار، تنها به مديريت بهتر اقتصاد دا خالصه اجتماعي-شتن شرايط مطلوب اقتصاديشود، بلكه

و بلند مدت الزم است براي تضمين پايداري فعاليت .هاي كوتاه مدت

و احياء دوباره فرصت توان به يك پايداري هاي شغلي را ناديده بگيرد، نمي تا زماني كه اقتصاد صنعتي مسئله فقرزدايي

.طوالني مدت اميدوار بود

در.و تضمين از كيفيت رضايت بخش زندگي را براي هر كس به دنبال دارد مفهوم صحيح پايداري يك اطمينان البته

و جلوگيري از افزايش سطح مصرف كافي نيست بلكه برخورد با اين موضوع فقط كاهش ميزان فعاليت هاي آلوده كننده

و ايجاد فعاليت با برنامه و موفقيت در رسيدن به عدالت بيشتر و تقويت فرصت ريزي مناسب براي كاهش فقر ها در داخل

. باشد خارج كشورها نيز الزم مي

و تعريف واقعي توسعه پايدار مباحث زيادي را در هر چند مفهوم توسعه پايدار به قدر كافي روشن است ليكن تفسير

و مديريت آن، بوجود آورده است پايدارو اگر مفاهيم توسعه. خصوص مدلهاي پيشنهادي جديد توسعه پايدار اجتماعي

و پيش و همراهي آن با تعريف فرض بوسيله اصول جديد هاي روش شناختي جديد تقويت شود، درك ماهيت پايداري

و معني جديد مديريت آن آسانتر خواهد بود .جديد توسعه پايدار

ا: كند مقاله حاضر دو هدف را دنبال مي و و نخست تشريح محتوي مديريت توسعه اقتصادي از نگاه اجتماعي كولوژيكي،

و ارائه فهم بيشتر از آن هاي محيطي، از آن جا كه محتوي شاخص.و اثرات آن بر بهره وري دوم، تبيين اصول تئوريكي

و مسائل محيطي از ديدگاه تناسب آن با تصميم و آثار زيست محيطي است، در شامل مفاهيم قلمرو اكولوژيكي گيري

م ميمباحث پايداري توسعه اقتصادي نيز در .شود قاله حاضر به تفصيل بررسي

:هاي زير انجام شده است به منظور دستيابي به اين اهداف، بررسي: روش كار

و تحليل اصول مديريت پايدار-  تجزيه

و تحليل شاخص-  هاي مورد نياز در مديريت توسعه پايدار تجزيه

و كاربرد آن در تصميم بررسي شاخص-  اقتصادي هاي پايداري توسعه هاي محيطي

آن- و قلمرو محيطي از نقطه نظر ارزيابي پايداري بالقوه  بحث مفاهيم آثار اكولوژيكي

 تنظيم اصول تئوريكي براي محاسبه قلمرو محيطي منابع خاص-



و تلخيص منطقي كه تعميم تئوري: متدهاي اصلي تحقيق علمي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از ها

ميتف را در بر و مديريت و تحليل سيستم كرات اقتصادي هاي تئوريكي كه مسائل مديريت توسعه پايدار گيرد، تجزيه

و استدالل دانشمندان كشورهاي ديگر بررسي مي و بررسي فرآيندهاي توسعه اجتماعي را مطابق با نتايج كند، مقايسه

.هاي اقتصادي سيستم

و كارهاي تصميم-1 و ساز ري مديريت توسعه پايدار اجتماعيگي اصول

و محيط زيست همچنين در متون چند رشته مي به لحاظ تاريخي، مفهوم پايداري در ابتدا در اقتصاد عالوه.شد اي استفاده

و احتمال تعامل آنها  و كاربران بسيار متعدد پايداري و جهاني گسترده بوده بر آن مفهوم پايداري از زواياي فرآيندهاي خرد

مير .گيردا در بر

را منجر» ماهيت توسعه پايدار«اگرچه مفهوم و تعاريف توسعه پايدار مباحث زيادي تا حدودي روشن است ولي تفاسير

مي. شده است هم ابهام در مفهوم توسعه پايدار به ماهيت دوگانه آن بر هم» توسعه«گردد زيرا را پوشش» پايداري«و

م. دهد مي و جا دارد از تعريف. تعريف براي توسعه پايدار زيست محيطي ارائه شده است70حيطي در ادبيات اقتصادي

 كند استفاده كنيم؛ ارائه شده در گزارش كميسيون برانتلند كه ايده بهتري در مورد توسعه پايدار ارائه مي

فرصتهاي آن براي تأمين نيازهاي توسعه پايدار نوعي از توسعه است كه نيازهاي نسل امروز را بدون به خطر انداختن«

دارد ولي استفاده از منابع موجود-نه مطلقاً محدودي-مفهوم توسعه پايدار مرزهاي مشخصي. هاي آينده ارضاء كند نسل

را محدود مي و ظرفيت جذب اثرات فعاليتهاي انساني و محيط سازمان اجتماعي ».كند تكنولوژيكي

ما« »آينده مشترك

و محتوي اقتصادي آن در تئوري مديريت مي تواند به عنوان مزيت در نظر ولي مشكل تعريف دقيق عبارت توسعه پايدار

و تنوع مدل رو. هاي احتمالي توسعه مورد غفلت واقع شده است گرفته شود، زيرا در همه سطوح، قلمرو مباحث و از اين

.ادي داردجاي بحث زي

و تحليل پيامدهاي توسعه اجتماعي سه بعد قابل تمييز است :در تجزيه

 بعد اجتماعي-3بعد اقتصادي-2محيطي بعد زيست-1

و توسعه اجتماعي بر اين اساس. مطابق فهم كنوني از توسعه پايدار داراي سه اصل است؛ حمايت محيطي، توسعه اقتصادي

و رويكرد اجتماعي رويكرد اقتصادي، رويكرد زيست. يدار اجتماعي وجود داردسه رويكرد در مديريت توسعه پا .محيطي



و مفهوم حداكثر سازي درآمد-1 رويكرد مديريت توسعه پايدار اقتصادي؛ كه بر مبناي تئوري پايداري سرمايه سولو

پس-هيكس و از طريق ميها انداز منابع ارزشمند ضروري براي نسل ليندال استوار است، يعني اجراي(شودي آينده حاصل

و برابر ميان نسل مي).ها اصل توزيع منصفانه به اين رويكرد در ادبيات توسعه پايدار خيلي مشهود است، از جمله آن توان

و اثربخشي اقتصادي است  و تحليل استفاده از منابع طبيعي تجديدپذير اشاره كرد؛ در واقع مبتني بر تئوري مطلوبيت تجزيه

ولي اينجا ما با موضوعات متعددي مواجه ). Munasinghe 1993(ه در استفاده مطلوب از منابع كمياب كاربرد داردك

و قابليت تغيير آن، همينطور ارزيابي انواع ارزشها نظير منابع  هستيم از جمله آن مسائل مرتبط با حفظ سرمايه، شناسائي انواع

.زيست محيطي

به-2 در اين رويكرد به ثبات سيستم: مديريت توسعه پايداررويكرد اكولوژيكي و فيزيكي توجه دارد كه هاي زيستي

مطابق اين رويكرد وظيفه اوليه توسعه اقتصادي تعيين. مورد توجه واقع شده است) 1973(كارهاي علمي هولينگس 

ها در نگاه اقتصادي ثبات زيرسيستمدر اين مورد حيات. هاي اقتصادي متعدد است هاي طبيعي فعاليت هاي سيستم محدوديت

تواند بنابراين در اهميت حفاظت از تنوع زيستي كافي است بدانيم كه هيچ چيزي نمي. جهاني كل اكوسيستم ضروري است

را بگيرد بي. جاي آن مي اين در واقع به ما مخالفت با استفاده را در تعيين ارزش تنوع زيستي متذكر .شود مالحظه آن

و علل در صحبت از رويكرد اكولوژيكي مديريت توسعه پايدار بايد گفت كه تا كنون تنها به مسائل محيطي از زاويه فني

.شد مسائلي كه اخيراً شناسائي شده است، توجه مي

و شبيه بمب ساعتي است، پيشرفت در چنين مواردي وقتي علل مسائل اكولوژيكي خيلي پراكنده، موانع قلمرو آن نامشخص

و كند خواهد بودحمايت مح در چنين مواقعي نقش مهم، بوسيله توسعه اقتصادي معاصر كه افزايش بخش. يطي خيلي كم

را تشويق مي مي مديريت محيطي و اين تئوري به جاي رويكرد بخشي به مديريت محيطي، خط مشي. شود كند ايفاء

مياقتصادي محيطي جديد يعني حركت به سمت مديريت محيطي منسجم را ضرور اين رويكرد تنظيم اصول. سازدي

مي) يعني اصول منسجم حمايت محيطي(مديريت توسعه پايدار اجتماعي  به. سازد را ممكن و اصول منسجم حمايت محيطي

و ارزيابي مي :شود شرح ذيل ايجاد

و روشهاي بهره) الف و فرهنگي ا ميان همه سطوح محيطي؛ عوامل اقتصادي، اجتماعي و برداري انساني ز منابع محيطي

را مورد توجه قرار مي مي طبيعي و پايدار تأكيد و به مديريت منابع تجديدپذير .كند دهند

را نسبت به اثرات زيست)ب و قابليت تجديد آن براي مدتي طوالني؛ اين امر توجه بيشتري محيطي تضمين حفاظت از منابع

مد منفي جلب مي و در طي ميكند زيرا اين اثرات به كندي جات زمان طوالني جمع و پيامد ويرانگري از خود به شود

از هاي اجتناب نمونه چنين آسيب. گذارد مي گل«: ناپذير عبارت است مي»اي خانه اثر را كاهش دهد، فقدان تنوع كه اليه ازن



آب محيطي از لحاظ گونه زيست و آلودگي مس. هاي زيرزميني هاي حيواني، فرسايش خاك ائل براي درك مسائل شناخت اين

.طلبد، حياتي است محيطي جهاني كه راه حل جهاني مي

و منابع نسل)ج و به كارگيري متدهاي جايگزين براي استفاده عقاليي ازمحيط مي فرصت حفاظت كه هاي آينده؛ به نظر رسد

.باشد اين بحث توجه كمتري به خود جلب كرده ولي بحث ارزشمندي در بازرگاني مدرن مي

و ساختار اجتماعي هاي عوامل پايداري به لحاظ توانايي اجتماعي در مبادله با سيستم محدوديت-3 رويكرد(هاي طبيعي

و هنجارهاي اجتماعي فرهنگي مردم-؛ مفهوم پايداري اجتماعي)مديريت توسعه پايدار اجتماعي گرا مواجهه ميان توسعه

و تالش براي حفظ ثبات سيستم ر مسلط ميهاي اجتماعي و تضمين اين رويكرد برابري ميان نسل. كندا منعكس هاي مختلف

مي بقاي تنوع فرهنگي، همچنين تغيير احتمال تعارض ويران را مورد توجه قرار توسعه پايدار«براي اين منظور. دهد گر

مي» عدالت اجتماعي و جزء گزينه دنبال و نئوليبراليس شود ميهاي آرماني دكترين اقتصادي ارتدكسي .شودم محسوب

را طلب مي و مبناي فرهنگي و با توسعه محلي ارتباط تنگاتنگي اين اصل پاسخگويي به سياره، مسئوليت مشترك جهاني كند

و عمالً بدون توافق قوي در سطح محلي براي تعيين اولويتهاي توسعه پايدار، ارتباط با سيستم. دارد هاي اقتصادي، محيطي

مي.اجتماعي غير ممكن است :را تنظيم كنيم) اصل اجتماعي(توانيم اصول مبنايي مديريت توسعه پايدار اجتماعي بنابراين

.گيري فراهم كنيم براي تحقق توسعه اجتماعي با ثبات، بايد زمينه را براي مشاركت وسيع مردم در تصميم

) اصل پيچيدگي(مديريت توسعه پايدار با در نظر گرفتن سه رويكرد مديريت توسعه پايدار اجتماعي تنظيم اصول عمومي

و تحليل توسعه پايدار با مواجهه سه سيستم زيست ممكن مي و اجتماعي است شود كه مستلزم تجزيه در. محيطي، اقتصادي

از اين مورد هدف مشترك توسعه پايدار اجتماعي حداكثر كردن اهداف از نقطه نظر همه سيستم هاست كه با استفاده

و زيست له، تبادلي كه ميان اهداف متعدد سيستمفرآيندهاي مباد مي هاي اقتصادي، اجتماعي و با ارزيابي محيطي ايجاد شود،

مي آنها از طريق بهينه و در محدوديت زماني فردي صورت مي سازي فرآيندهايي كه در قلمرو فردي .افتد گيرد، اتفاق

و اجت و توسعه پايدار، سازگاري ميان اهداف محيطي، اقتصادي ماعي است كه ارزش مشترك اجتماعي را براي نسل حاضر

مي هاي قابل قبول اثر محيطي امكان هاي آينده بدون اجحاف در محدوديت نسل .سازد پذير

را ادغام مي و ارزشمند براي همه مردم) الف: كند بنابراين مفهوم توسعه پايدار دو هدف ضروري تأمين زندگي مناسب، امن

با» توسعه«كه هدف  و كار مطابق با محدوديتهاي زيستي) ست، است اين» پايداري«فيزيكي محيط، كه هدف-زندگي

و توأم حاصل آيد .اهداف ممكن است متعارض به نظر آيد عليرغم آن بايستي بين آنها اتحاد ايجاد شود



و مهم مطرح مي الف در خط مشي توسعه پايدار سه موضوع اساسي باق-تئوري اجتماعي) شود؛ ) تصادي مناسب توسعه

و اطالعات زيست پايگاه داده ج هاي جامع، معتبر و اجتماعي تجديدپذير بر) محيطي، اقتصادي ارزشهاي اخالقي كه از قبل

 جامعه حاكم است

و بعد چهارم آن بعد نهادي است توسعه پايدار و محيطي است از(داراي سه بعد اجتماعي، اقتصاد فراموشي اين بعد يكي

مي). زرگترين كمبودهاي مديريت اجراي توسعه پايدار اجتماعي استب  ترسيم شود» منشور پايداري«تواند بوسيله اين ابعاد

حفاظت از محيط؛ براي بعد-براي بعد محيطي: براي همه ابعاد مديريت توسعه پايدار بايستي اولويتهايي بايستي تعريف شود

؛ براي بعد اقتصاديعدالت/ تقويت همبستگي-اجتماعي و براي بعد نهادي مشاركت-اجتماعي هم/ تأمين نيازهاي مادي؛

را آنها تنها تعدادي از پيش. تعريف مجزاي شاخص براي چهار بعد پايداري كافي نيست. گيري تصميم شرطهاي ضروري

و اثر همبستگي باز توليدي چهار خرده سيستم مرتبط، بدون ارائه اطالعاتي-هاي خود براي حفظ چرخه در مورد ويژگي

مي هاي خط مشي اين روابط اغلب ارتباط با مهمترين زمينه. كند آنها بيان مي را منعكس تعريف مناسب هدف. كند گذاري

مي. نهايي اين روابط به شرح ذيل ضروري است به براي مثال از ارتباط دو بعدي آنها متغيرهاي مختلفي بوجود آيد

آ نمونه ميهايي از :شودن اشاره

و محيطي- و سياست پايدار-روابط ميان ابعاد اجتماعي  تغييرپذيري

و محيطي-  پيشگيري سياست اقتصادي-روابط ميان ابعاد اقتصادي

و اقتصادي-  توزيع مناسب ارزشهاي مادي-روابط ميان ابعاد اجتماعي

و نهادي-  فرآيندهاي مهم محيطيگيري در مورد هم تصميم-روابط ميان ابعاد محيط

و اجتماعي-  وجود شرايط مناسب براي خود سازماندهي اجتماعي-روابط ميان ابعاد نهادي

و نهادي- و مصرف مشاركت در تصميم- روابط ميان ابعاد اقتصادي  هاي مرتبط با توليد

 هاي مديريت توسعه پايدار اجتماعي نياز به شاخص-2

ر لذا مديريت پايداري نيازمند تعريف. گيري كنيم مديريت آن غير ممكن خواهد بودا اندازهاگر نتوانيم هدف نهايي جامعه

و ارزيابي شود اي در مورد اجراي توسعه بديهي است هيچ تصميم هوشمندانه. اهداف پايداري است كه بايد دائماً بررسي

نم اي از شاخص پايدار بدون استفاده از مجموعه ها نقش مهمي در هر استراتژي شاخص. شوديهاي پايداري معتبر ايجاد

مي گزارش و نظارت بر اجرا بازي گيري هاي توسعه پايدار درجه اجراي اهداف را به خوبي اندازه شاخص. كنند دهي

نمي. كنند مي .گيري شود كند كه چطور بايستي پايداري در عمل اندازه ولي تعريف توسعه پايدار مشخص



مي مجموعه معيني از شاخص. طرفه است توسعه شاخص، فرآيندي دو باشد بلكه ها نه تنها براي اهداف خط مشي نياز

و تنظيم خود خط مشي كمك بكند بايستي شاخص ها فرآيندي كامالً فني يا عملي بنابراين توسعه شاخص. ها به تعيين

و خط مشي را نيز تبيين كند: نيست .بلكه بايد فرآيندهاي ارتباطات

و عملي(دقيق ها بايد شاخص و در كمي كردن اهداف مناسب عمل كند) مفيد المللي كنوني گزارش توسعه پايدار بين. بوده

از تعدادي از شاخص را براي هر يك هاي سه گانه توسعه پايدار، براي مثال تركيبي از شاخص» هاي پايه«هاي ارائه شده

و شاخص محيطي، شاخص .هاي اقتصادي هاي اجتماعي

ح انسجام. آيد ال توسعه پايدار به آساني از طريق جمع مجموعه متفاوت سه گانه، اهداف خط مشي به دست نميدر هر

و مبادله آنها به طور مطلوب بهره شد بيشتر اهداف خط مشي، ضروري است طوري كه بتوان از اثرات هم افزايي با. مند

مي دار به ويژه فرآيندهاي هاي خوب تعريف شده، ارتباط با توسعه پاي استفاده از شاخص براي ارزيابي. شود محلي آسانتر

مي هاي توسعه پايدار از شاخص كارايي استراتژي :توان استفاده كرد هاي زير

و اقتصادي شاخص-  هاي اجتماعي

و شاخص شاخص-  هاي فشار محيطي هاي شرايط محيطي

 هاي اجتماعي هاي فعاليت شاخص-

و پيش با داشتن اصول توسعه پايدار مي» هاي محيطي شاخص«فرضهاي اصلي مطلوبيت محيطي، تنظيم شده توان بيشتررا

مي» شاخص«. بحث كرد و اولويت هر چيزي كه مستقيماً گيري كرد، توان اندازه از طريق تفكيك ارزشها به اهداف خاص آن

سا ها از طريق كاهش كميت شود، در واقع شاخص مشخص مي و و به تبع آن تسهيل هاي همبستگي پيچيده ده كردن آنها

.ارزيابي آنها قابل استفاده است

هاي محيطي براي ايجاد شاخص» پاسخ-اثر-حالت-فشار-برانگيختن نيروها«و» پاسخ-وضعيت-فشار«مدل شاخص

مي گيري شاخص در اينجا سه سطح شكل. شود استفاده مي :شود هاي محيطي مشخص

؛ شاخص) الف  به عنوان معيار اثر بالقوه فعاليت انساني بر محيط هاي فشار محيطي

؛ به عنوان معيار كيفيت محيطي شاخص)ب  هاي وضعيت محيطي

مي هاي پاسخ؛ عكس شاخص)ج .دهد العمل اجتماعي را در مورد تغييرات در وضعيت محيطي نشان

ك بنابراين كميت مطلوب شاخص و هاي محيطي بايد به منظور بهبود در سيستم شاخص و ارزيابي تمايالت رقابتي نوني

.الزامات سيستمي انتخاب شود



و پيچيده مي مطالعه توسعه پايدار مجموعه بزرگ را در بر و جنبه اي از متغيرها مي گيرد را توصيف . كند هاي مختلف توسعه

و يا جمع م براي ايجاد اين مجموعه ما به انتخاب و همچنين تحليل همبستگي روش. يان آنها نياز داريمآوري اين متغيرها

و ارزيابي عدم اطمينان تبعيت كند  عدم(منظم انتخاب شاخص بايستي از روش شناسي علمي كافي، عناصر چند بعدي

مي اطمينان در همة گامهاي فرآيندهاي تصميم و دليل اصلي مشكل بودن تصميم گيري اتفاق مي افتد چنين ). شود گيري تلقي

ها به منظور دستيابي به نتايج بهتر، در اين براي مثال قابليت تكميل يا كاهش تعداد شاخص. باشدمتدي بايد قابل انعطاف 

و بكار گرفته اساساً براي ارتقاء پيشرفتهاي توسعه پايدار، شاخص. زمينه مثال خوبي است هاي خطي قوي بايد شناسايي

به شاخص. شود و معيارهاي نظير» شروع چرخه توسعه«هاي توسعه پايدار بايد و منابع انرژي، منابع طبيعي، شيميايي

.اي ديگر توجه نمايد توسعه

مي هاي پايداري ابزاري براي تالشهاي مدرن جهت ارتقاء حفاظت محيطي در زمينه استفاده از شاخص گام. باشد هاي مختلف

و تامسوكاين.باشدميSبعدي در بررسي پيشرفت كشورها در جهت توسعه پايدار استفاده از شاخص  ،)2003(ايكاين

مي8معتقدند كه شاخص توسعه پايدار شاخصي توافقي است كه شامل و هر يك از سه بخش اقتصادي، شاخص باشد،

و محيطي داراي  .شاخص است6اجتماعي

.تواند تنها به وسيله تركيب چهار بعد تقريباً مبهم حاصل شود از اين رو پايداري مي

و حياتي استاگر چه پايداري بر و اجتماعي ضروري توسعه پايدار» اصل مديريت«. اي كار خط مشي اقتصادي، محيطي

و نهادي در خط مشي محيطي است) اصل انسجام( منافع اقتصادي خود(اصل برتري است همچنين مستلزم منافع اجتماعي

و اغلب مسلط است به خود ايجاد مي تبعيت كند) اصل فرعي(توسعه پايدار اين اصل بايد از اصل نهادي مديريت). شود

مي هاي نهادي در پايين كه مستلزم تصميم .باشد ترين سطح ممكن

را در خط مشي توسعه پايدار اجتماعي مي )Hinter Berger et al,1997(توان مشخص كرد چهار سطح اقتصادي

و مصرف(سطح خرد- )كنندگان مالكين

و شبكه(سطح متوسط- )ها نهادها

و توزيعي(سطح كالن- و) شرايط محاسباتي، مالي

)اهداف اجتماعي(سطح فراتر-

مي مقصود نهايي تعريف همه سطح اقتصادي براي خط مشي گذاري، به شيوه توان از ماتريسمي. باشد اي به هم وابسته،

و نهادياقتصادي، اجتماعي،(براي استخراج سناريوي پايداري استفاده كرد كه هر چهار بعد  و سطوح اقتصادي) محيطي



و فراتر( ميرا به شيوه) خرد، متوسط، كالن و وابسته به هم، در بر از رويكردهاي مدل. گيرد اي همبسته و استفاده سازي

مي ابزارهاي مختلف نشان مي و كاربردي ايجاد شود دهد كه چنين سناريوهايي تواند به شيوه به هم وابسته

)Spangenberg et.al. 2000.(

:شود همه فرآيندهاي توسعه پايدار در همه سطوح به طور همزمان شروع شود توصيه مي

 محلي-4يدولت-3اي منطقه-2 جهاني-1

در) WSSD(كنفرانس جهاني توسعه پايدار تا26كه برگ تشكيل شد توسعه پايدار ژوهانسدر 2002سپتامبر4آگوست

م و همترين عنصر دستور كار بينرا به عنوان يكي از و مباحث جديدي براي اعمال جهاني در مبارزه با فقر المللي مطرح،

و مصرف منابع محيطي وسيع. حفاظت محيطي ارائه نمود و درك توسعه پايدار از اين حيث به ويژه همبستگي فقر، محيط تر

مو. تقويت شد را به ويژه در رد اهداف هزاره توسعه، همينطور مقصود نهايي اعمال دولتها دامنه وسيعي از تعهدات دقيق

درو امروز اين دولت. براي نيل به اجراي اثربخش اهداف توسعه پايدار پذيرفتند ها به طور فزاينده منافع امنيت ملي خود را

و برنامه. دانند قبال دسترسي به منابع مي ه سياستها به. ستندهاي دستيابي به توسعه پايدار براي بقاء ضروري دستيابي

و مكانيزمهاي جديد به عنوان مدل پايدارتر براي توسعه ضروري است .رويكردها

صنايع عنصر سيستم پويايي. توانند به عنوان واحدي مجزا در نظر گرفته شوند در زمينه توسعه پايدار شركتهاي صنعتي نمي

و مالت پيچيده ميان بخشاستفاده از رويكرد سيستمي براي درك تعا. شود وسيعتر محسوب مي هاي مختلف چنين سيستمي

مي توانايي بكارگيري استراتژي و تحليل. سازد حياتي است هاي مؤثرتر كه توسعه صنعتي را به شيوه پايدار ممكن در تجزيه

و شركتها، تنظيم اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي  اصل(اجراي توسعه پايدار در سطح خرد در سازمانهاي اقتصادي

مي امكان) سودآوري  را مد نظر داشته باشند. شود پذير و شركتها نهايتاً بايستي موارد زير :سازمانهاي اقتصادي

را محدود يا ويران نكنند) الف و محيط بايد به همديگر كمك كنند، ولي همديگر .تجارت

.پذير است سودآوري سازمانها با مشاركت در توسعه پايدار اجتماعي امكان)ب

و در استفاده از فرصتهاي توسعه صنعتي به منظور حمايت از صنايع در سازگاري با چالش و توسعه پايدار هاي محيطي

.پايدار برنامه ملي توسعه صنعتي پايدار در ليتواني ارائه شده است

:اصول مديريت در مديريت توسعه پايدار اجتماعي به شرح ذيل عملي است

 نگرش بين بخشي) الف

 مشاركت اجتماعي)ب



 نگري آينده)ج

 استفاده اثربخش از منابع طبيعي)د

و جهاني ارزيابي اثر فعاليتهاي محلي، منطقه)ه اي

 ريزي برنامه)و

كل)ز  گرا تفكر

و كار تصميم .اي به آماده كردن استراتژيهاي جوامع پايدار داشت گيري توسعه پايدار بايد توجه قابل مالحظه با توجه به ساز

تا اجراي موفق استراتژي جوامع پايدار در جامعه خاص موجب مي جوامع پايدار ديگري براي برقراري جامعه-1: شود

و در نتيجه-3اي پايدار را ايجاد خواهند كردو به تبع آن اين جوامع پايدار جامعه منطقه-2پايدار شروع به توسعه نمايند، 

شد اي با جامعه جهاني پايدار جوامع منطقه .متحد خواهد

شد) پايداري(به جهاني) پايداري(در واقع توسعه گام به گام از سطح محلي .عملي خواهد

و مديريتي جامعه و زيست محيط در نتيجه آن تئوريهاي اقتصادي ) پايدار(هاي اقتصادي بهداشت، امنيت گرا، سيستم گرا

و تغيير خواهد داد را تشويق و اكولوژيكي امروز مي.انساني :شود اين تئوريها به شرح ذيل بحث

مي- را ايجاد و رفاه در كل، كه استفاده از چهار شكل سرمايه .كند كاركردهاي محيطي

و مناسب-  مؤسسات اجتماعي با كاركردهاي خوب

 هاي نظارتي اثربخش در اجراي وظايف توسعه پايدار سيستم-

شدعدالت اجتماعي كه منجر به رشد رفاه انساني- .خواهد

و آثار زيست محيطي-3  كاربرد مفاهيم قلمرو محيطي

مي به منظور دستيابي به پاسخ مناسب در اينكه چطور اهداف پايداري توسعه اقتصادي ارزيابي مي توان از دو مفهوم شود

و آثار زيست محيطي استفاده كرد در سوابق آنها مشخص است، توجه عميقي به افزايش توليد. قلمرو محيطي و مصرف

و ديدگاه هاي، منابع متعدد مهم تري است كه در آن بخش رويكرد پيچيده» قلمرو محيطي«. هاي توسعه در جنوب دارند شمال

و تحليل مي مي» قلمرو محيطي«بنابراين. شود در سطح ملي تجزيه در مقايسه با آن در مفهوم. شود در عمل با مشكل مواجه

مي، منابع» آثار زيست محيطي« و در سطح مطلوب جمع توأماً در يك شاخص منفرد آورده مي شود آن. گردد آوري عالوه بر



مي آثار زيست محيطي چالشهاي پايداري را در تغيير بيشتر، ايجاد مي و بيان كه كند، و«كند استفاده مطلوب مردم از زمين

و توجه به ميزان جذب ضايعات در استفاده از و ديگر منابع طبيعي .»آن ضروري است آب

و آثار زيست محيطي سناريوي توسعه نمي يافته بديهي است مفاهيم قلمرو محيطي كند بلكه اي براي تضمين پايداري ايجاد

مي» اصل اجرا«تنها چهارچوب اوليه هدايت مبناي  در آينده اين ارزيابي بايد بوسيله تشكيالت واقعي تكميل. كندرا ايجاد

و مصرف كميت مناب .ع جهان، صورت پايدار صورت گيردشود

و بعدها توسط واكرناگل توسعه يافته است) 1992(ايده اصلي مفهوم آثار زيست محيطي به وسيله رييز رييز،(ارائه شده

و منطقه منفرد، بر استفاده از منابع زمين، تجميع ضايعات، مصرف ). 1994واكرناگل  مهيا كردن زمينه براي هر فرآيند، فعاليت

مي خدمات طبيعي، تأثير مي و محيط ايجاد و اين اثر پيچيده كه بوسيله استفاده از منابع مي گذارد يك شود تواند به معيار

.شناسي نقشه زمين بايد به شكل محاسبه شده ارائه شود بعدي تبديل شود، نوعاً در زيست

و آسيب ديده، باغ/ زمين مطلوب: هاي محاسبه شده شناسائي شده است شش طبقه زمين با رويه ها، زمينهاي آماده، مراتع

و قلمرو دريايي انرژي چراگاهها، جنگل، زمين انرژي .زا زا

دهد كه متوسط آثار زيست محيطي اكولوژيك در جهان استفاده از اين روش براي توزيع زمين به نسبت افراد نشان مي

در. هكتار به نسبت سرمايه است8/1حدود  به آثار زيست محيطي هكتار به نسبت5الي3اغلب كشورهاي توسعه يافته

به. سرمايه رسيده است به. هكتار به نسبت سرمايه است4/0درحالي كه در كشورهاي توسعه نيافته مانند هند اين نسبت بايد

ك هاي آثار زيست محيطي ظرفيت خاطر داشت كه مناطق توسعه يافته از محدوده بر.اند ردههاي اكولوژيك محلي، تجاوز و

.رود مبناي اين ادعا ظرفيت اكولوژيكي از حساب جهاني فراتر مي

هاي توليدي واقعي منطقه، در حال وقوع است يعني نقشه زمين» قلمرو اكولوژيك بالقوه« تالش براي محاسبه

)Wackernagel, Bees, 1996 .( به6در طول يك قرن نقشه زمين از جه5/1هكتار اني تنزل پيدا كرده هكتار در معيار

به نسبت سرمايه تخطي)3/0=8/1-5/1(3/0همچنين در مقايسه آثار زيست محيطي با قلمرو اكولوژيكي، زمين. است

با.اند كرده و روش انگلي-ايم، كه تحت عنوان شاخص كمي غير پايداري مواجه شده» شكست اكولوژيكي«يعني ما

 شود زندگي انساني بيان مي

: وجود دارد» آثار زيست محيطي«ايي نسبت به مفهوم انتقاده

با: نخست و غير مستقيم در ارتباط و اثر زيست محيطي كل را به طور مستقيم آثار زيست محيطي شاخص يك بعدي است،

مي مصرف جمع مي را به دست و بر آن اساس شكل نقشه زمين استفاده شده براي انجام اين محاسبه، طبقات. آورد كند



هاي محلي انواع زمين بديهي است اين دگرگوني هرگز به عنوان ويژگي. رفي مختلف بايد به طبقه نقشه زمين تبديل شودمص

.شودو استفاده از زمين كه ممكن است فراموش بشود، كامل نمي

ت.اي در مورد نقشه زمين است آثار زيست محيطي؛ فرضيه: دوم با اين حال. لقي شودو نبايد به معني استفاده حداقل از زمين

.شود آثار زيست محيطي، ميان استفاده پايدار يا ناپايدار از زمين مطابق تعريفي كه ارائه شد تفكيك قائل نمي

و كار دارد آثار زيست: سوم اين عنصر از آثار زيست محيطي، محاسبات. محيطي با ارزيابي اثر محيطي مصرف انرژي سر

ر) جنگل(دقيق نقشه  ميزمين توليد مي CO2گيرد كه براي تركيبا در بر شود، كه بوسيله سوخت استخراج شده، ايجاد

و عليرغم آن براي نقشهمي CO2بوسيله جنگل تنها يكي از تركيبات CO2ضروري است ولي نقشه  هاي زمين بزرگ باشد

.ضروري است

را كه خيلي براي: چهارم نمي محاسبه آثار اكولوژيكي عنصر آبهاي پرورش ماهي .گيرد مناطق حياتي است در بر

را به جزء: پنجم نمي CO2آثار اكولوژيكي آلودگي محيطي .كند منعكس

و محلي جهاني، منطقه(از نقطه نظر محيطي انتخاب ويژگي ابعاد فضايي: ششم براي محاسبه آثار اكولوژيكي مورد)اي

م استفاده قرار مي و فرهنگي به جاي جنبهگيرد به ويژه وقتي كه موانع ملي بوسيله هاي محيطي تعيين اهيت ژئوپولتيكي

.شود مي

مي به آثار زيست: هفتم را مشخص نمي محيطي تمايالت ضد تجاري تواند به عنوان يك شاخص عيني تفسير كند بنابراين

را در ارتباط با سهم منابع محيطي متد آثار زيست. شود و مناطق و اكولوژيكي ناديده محيطي در كل مزاياي تطبيقي كشورها

.گيرد مي

و ظرفيت حاشيه: هشتم و اطالعاتي را در مورد نرخ سيستمهاي طبيعي در آثار اكولوژيكي يك شاخص ايستا است اي آن

و مكان مختلف ارائه نمي .كند زمان

:محيطي به موارد زير توجه كنيد براي محاسبه آثار زيست

در از اشكال واقعي به جاي فرضيه-1 را به نسبت مقايسه آثار دوگانه زيستها و ناپايدار از زمين محيطي كه استفاده پايدار

.كند استفاده شود افراد منعكس مي

.محيطي بايد انعطاف الزم وجود داشته باشد در محاسبه آثار زيست-2

و واقعي آثار زيست-3 .محيطي پاسخگو باشد هر كسي بايد نسبت به ارزش منحصر به فرد



مياس-4 را تحت شرايط تغييرات بزرگ فراهم كند روش بهتري تفاده از روش سناريو كه امكان بررسي فرآيندهاي پيچيده

و همچنين از روش مدل .سازي بايد براي واقعي كردن نتايج معتبر اقتصادي استفاده كرد است

:شود مطابق مفهوم آپسكور قلمرو اكولوژيكي به شرح زير تعريف مي

و ميزان كل ظر و ايجاد و جنگل توسط انسانها، فيت جذب آلودگي زمين، منابع تجديد ناپذير انرژي، سرمايه، زمين، آب

. مند شوند الذكر بهره حفظ ظرفيت طبيعي آن براي نسلهاي آينده، طوري كه نسلهاي آينده نيز به ميزان مساوي از منابع فوق

مياين مفهوم در هر زمان محدوديتهاي ميزان فشار محيطي مي. دهدرا نشان تواند با اين سيستمها سيستم اكولوژيكي زمين

.سازگار باشد

و كارهاي افزايش ماليات بر منابع بر اساس قلمرو محيطي به عنوان بايد ابزاري ضروري براي» مفهوم در حال ظهور«ساز

.تقويت توسعه پايدار در نظر گرفته شود

):sips et al. 1994/5(اي است زم رويكرد سه مرحلهايجاد مفهوم عملياتي قلمرو محيطي مستل

 تعيين تقاضاي انسانها براي كاركردهاي محيطي-1

 تعيين عرضه پايدار كاركردهاي محيطي-2

و تقاضا-3  سازگاري بين عرضه

نخواهد هاي حمايت مؤثر از محيط، بدون تعيين سهم قلمرو اكولوژيكي در جهان ممكن بدون شك آماده كردن استراتژي

:هاي زير ضروري است فرض براي محاسبه قلمرو اكولوژيكي پيش. بود

.منابع تجديدپذير بايد به ميزاني استفاده شود كه آسيب جدي به محيط وارد نكند-

.منابع تجديدناپذير در يك سيستم محدود بايد مورد استفاده قرار گيرد-

مي- .بالقوه محيطي خطور نكنند شود تا افراد از تركيبات نرخ آلودگي موجب

و از طريق روش افزون بر آن مفهوم. گيري است هاي كمي قابل اندازه بنابراين قلمرو اكولوژيكي به لحاظ ماهوي محدود،

را جهت تعيين اينكه چه ميزان از قلمرو محيطي يك كشور به وسيله ساكنان كشور ديگر مصرف  قلمرو اكولوژيكي فرصتي

مي مي مي. كند شود، پيشنهاد هر اين امر از طريق مقايسه استفاده جهاني از منابع فردي صورت و متوسط مصرف ملي گيرد

را مشخص مي .كند فرد



نمي ارزيابي قلمرو محيطي نشان مي را در مورد. شود دهد كه از آن به ميزان مساوي استفاده كشورهاي غني بايد ادعاي خود

و كلي اين كمبود از طريق افزايش اثربخشي اقتصادي.ش دهندقلمرو محيطي تخصيص يافته به آنها كاه جبران جزئي

.پذير است امكان

 اصول تئوريكي محاسبه قلمرو محيطي براي منابع فردي-4

سي» زمين براي توسعه پايدار اروپا«به عنوان يك پروژة» دوستداران زمين«المللي تقسيم محلي سازمان محيطي بين در

در EFTAكشور اروپايي  و مركزي مشخص» دوستداران زمين«هدف. اجرا شده است 1995-96و مناطق اروپاي شرقي

و مصرف اروپا تا سال   ,Towards sustainable Europe(و ارزيابي قلمرو محيطي آنها بود 2010كردن آيندة توليد

شد). 1995 تا اصول تئوريكي محاسبه قلمرو با مشاركت در اين پروژه فرصت مناسب براي اقتصاددانان خارجي ايجاد

.محيطي را براي منابع فردي بهبود دهند

مطرح شد كه عمدتاً بر اساس دسترسي به منابع نبود، بلكه» دوستداران زمين«محاسبه قلمرو محيطي در پروژه ابتدا به وسيله

بسياري از شاخصهاي محيطي پيشنهاد در طي يك رشته مباحث علمي. داد اثر استفاده ازمنابع محيطي را مورد توجه قرار مي

را ارزيابي مي و همين طور سطح آلودگي منابع كه. كرد شد كه اتمام منابع را و تحليل گروهي از شاخصها اين مقاله تجزيه

مي90حدود  را توأماً شرح درصد همه منابع جاري را در فرآيندهاي صنعتي در بر و همين طور استفاده از منابع گيرد

.دهد مي

مي: انرژي-1 مي وقتي عرضه انرژي در قلمرو محيطي محاسبه كه شود نشان گل«دهد با»اي خانه اثر مشكل اصلي مرتبط

را براي محاسبه قلمرو محيطي ارزش جهاني در نظر گرفته شده براي انرژي، فراهم بخش انرژي مدرن مي و مبنايي باشد

م. كند مي پذيري اند كه افزايش درجه پايان، دانشمندان توافق كرده»اي اثر گلخانه«نفي در تالش براي محدود كردن پيامدهاي

مي20Cاست كه در مقايسه با سطح قبل صنعتي0/10Cدر طي يك دهه   CO2به اين معني كه مقدار. دهد افزايش نشان

از در جو نمي در2الي1حداقل CO2بنابراين در شرايط كنوني بايد كاهش ساالنه. تجاوز كند ppm 550تواند درصد

تن در سرمايه برسد غير واقعي7/1به CO2سطح مطلوب انتشار 2010در واقع اينكه تا سال. سطح جهان صورت گيرد

و نياز به تغيير مناسب در اهداف دارد عليرغم اينكه مهمترين عنصر اين سناريو تبديل منابع جاري انرژي به منابع. است

نمياس) پايدار(تجديدپذير  .تواند بدون تغيير سيستم انرژي جهاني به انرژي پايدار، تحقق پذيردت ولي توسعه پايدار

و تقريبا5/2ًتنها: آبهاي پرورش ماهي-2 آن در پوششهاي%85درصد از عرضه آب، متعلق به آبهاي پرورش ماهي است

و  و برفي دائم جمع شده، كه مردم قادر به استفاده از آن نيستند از. دانند از آن چطور بايد استفاده كرد نمييخي 14و بيش

اكولوژيكي-هزار كيلومتر مكعب از آب پرورش ماهي بالاستفاده است زيرا قسمت اعظم اين آب به بقاء سيستمهاي طبيعي

).Prust 1995(اختصاص دارد 



و آب بالقوه بر را نشان در تعدادي از كشورها شاخص مصرف آب كه نسبت ميان آب مصرف شده اي پرورش ماهي

براي مثال. گاهاً برابر با يك يا بيش از آن است در اينجاست كه از قلمرو محيطي تخطي شده است. دهد، خيلي باالست مي

تر از ذخيره آبي است سريع) يعني وضعيتي كه در آن استخراج آب از منابع زيرزميني آب بيشتر است(مصرف ناپايدار آب 

بر%60يباً كه در طي زمان، تقر .اند ميليون نفر استفاده كرده 140از شهرهاي بزرگ اروپا با جمعيتي بالغ

و مشكل است از. قلمرو آبهاي پرورش ماهي بايد براي هر منطقه به طور جداگانه محاسبه شود اين امر بسيار پيچيده ليكن

و ظرفيت جريانهاي آب ميطريق جو محلي سيستم هيدرولوژي آب، گياهان منطقه، و آبهاي سطحي تعيين .شود هاي زيرزميني

از. پذيري مداوم عرضه منابع است استخراج منابع تجديدناپذير به معني پايان: منابع طبيعي تجديدناپذير-3 بنابراين استفاده

ب. تواند پايداري به دنبال داشته باشد منابع تجديدناپذير نمي توانده آساني نميبه هر حال سياست پايداري منابع تجديدناپذير

مي. از مصرف آن جلوگيري بكند و اقتصادي آن عرضه كافي آن را براي نسلهاي آينده تضمين . كند ولي مصرف هوشمندانه

طوري كه استخراج امروزه منابع تجديدناپذير براي. وضعيت كنوني مصرف منابع تجديدناپذير با يك معضل روبرو است

و ويران منابع طبيعي تجديدناپذير براي مثال براي فلزات، از طريق» قلمرو محيطي«ظرفيت دامنه. كننده است طبيعت مخرب

و هزينه مي كمبود آنها مي. شود هاي محيطي آن مشخص براي(گيرد اين محاسبه كه از مرحله استخراج تا استفاده را در بر

و داروي سمي براي محيط تلقي مي مي). شود مثال مصرف انرژي، سطح بي مسئوليتي دهد كه جريان جهاني محاسبات نشان

).Henterberg . Scbmited-Bleek , 1999(كاهش يابد%50سال آينده50الي30چنين مواردي بايد تا 

. كند كه كميت بالقوه ذخيره شده به طور مساوي ميان كشورها توزيع شود بخاطر داشته باشيد كه اصل عدالت ايجاب مي

ولي(اگر استفاده از منابع تجديد ناپذير. درصد كاهش دهند90الي80استفاده از منابع متعدد را كشورهاي صنعتي بايستي

و. از طريق غير مادي كردن جريانهاي مادي، در فضاي تكنيكي افزايش يابد) قابل تجديد و منجر به استفاده بهينه از منابع

و نهايتاً منجر شد افزايش كارآيي توليد اكولوژيكي كاال نشده  Haffren, 1988(به بهره مندي بيشتر جامعه از آن خواهد

.( 

از چشم اندازهاي گياهي، باتالقي،%78زمين بايد به عنوان منبع محدود در نظر گرفته شود زيرا حدود: منابع كشاورزي-4

و يا در سايه قرار دارند كه براي كشاورزي مناسب نمي باشد امروزه). Clevelan, 1999(خشكي، سنگي، داراي شيب،

مي 43/1475تقريباً از همه زمينهاي قابل كشت در جهان كه حدود  آن). Biswas 1994.(شود ميليون هكتار است استفاده

را در بر مي گيرد%24تقريبا .هكتار به نسبت سرمايه

و رايج توليدات زمين با كاهش پتانسيل زمينهاي قابل كشت در حدود ون هكتار در سال ناپايدار ميلي16روشهاي معاصر

تا. درصد هكتار قابل دسترس خواهد بود22تنها 2010بنابراين تا سال. ميباشد ادامه يابد زمينهاي 2025اگر اين روند

.ميليوني زمين كاهش خواهد يافت4/8درصد هكتار در سرمايه براي كل جمعيت17مناسب براي فعاليتهاي كشاورزي به 



و قابل دسترس براي كشاورزي پيشبه منظور محاسبه :هاي زير بايد مورد توجه قرار گيرد فرض قلمرو محيطي

و در سطح اقليمـ قلمرو محيطي به عنوان نقشه زمين تعريف مي شود كه مستلزم عرضه غذا به جمعيت كشور مي باشد

. مختلف محاسبه مي شود

و يكي از مهمت رين معضالتي است كه در تأمين آينده غذايي خود را نشانـ مشكل تامين غذاي مردم مشكلي جهاني است

و. اين نكته بايد مهمترين اولويت باشد. خواهد داد اي كه هيچ زمين قابل كشتي تلف كشاورزي بايد پايدار باشد به شيوه

. ضايع نشود

و بايد در نظر داشت كه هر ميزان حفا ماـ زمين به عنوان منبع حفاظتي مورد توجه قرار گيرد ظت از آن به همان ميزان غذاي

را كاهش دهد و تنشهاي انساني و اين امر مي تواند عدم اطمينان .را تامين مي كند

و به منظور حفاظت و جنگل ـ بايد توجه داشت كه ده درصد از زميني كه اكنون استفاده مي شود براي باز چرخه كشاورزي

.از محيط رها شده است

3/2محاسبه متخصصين سرمايه طبيعي جهان، نقشه هاي جنگل از زمان شروع عصر كشاورزي مطابق: منابع درختي-5

ميليون 3604سطح زمين يعني تقريبا4/1بنابراين امروزه جنگلها تنها) Mather- chapman 1995(كاهش يافته است

را در بر مي گيرد مي. هكتار را شامل ولي در مقايسه با ديگر زمينها با نرخ شود جنگلهاي مناطق پر باران تقريبا نصف آن

زا كاهش يافته است 1950از سال.اند سريعتري از بين رفته .حدود نصف جنگلهاي مناطق باران

بخاطر داشته باشيد كه جنگل در حفظ زندگي زمين حياتي است دانشمندان محاسبه كرده اند كه يك هكتار از جنگل ارزشي

). Costansget et.al., 1997(انسان سودمند است دالر آمريكايي براي 965حدود 

و ارزش شكل گيري و همچنين حركت در جهت وظايف حفاظتي از جنگل بنابراين ما ابتدا بايد مديريت جنگل پايدار

را بهبود بخشيم و مزيت اجتماعي عمومي .محيط

را نداريممحاسبه قلمرو درختان در سطح جهان نشان مي دهد كه ماحق بريدن درختان جن ميليون 2173و در مقابل. گل

ميليون هكتار از جنگلهاي كنوني بايد پايدار 1431قطع درختان جنگل از باقي مانده. هكتار از جنگل پيشين مسئول هستيم

و پتانسيل آنها براي ذخيره بايد محافظت شود. باشد  كه. تنوع زيست محيطي نبايد ويران شود اين ميزان نشان مي دهد

و استفاده شود2ريبا تق .متر مكعب از درخت از هر هكتار از جهان مي تواند بريده

 راهكارهاي افزايش بهره وري با رويكرد توسعه پايدار



، بهدر دنياي رقابت امروزي مي قدرت اقتصادي هر كشور به عنوان موثرترين شاخص در تقسيم بندي هاي جهاني شمار

و رقابت پذيري، مهمترين عنصر در تركيب قدرت اقتصادي كشورها تلقي بر اين اساس افزايش ارزش. رود توليد

و كيفي محصوال مي و خدماتگردد كه الزمه آن افزايش كمي افزايش. ها مي باشد در كنار افزايش راندمان نهادهت

و سرمايه، افزايش بهره وري بنگاه بهره ، بهبود سطح هاي اقتصادي ناشي از افزايش بهره وري نهاده هاي كار وري ملي

را به همراه دارد و افزايش اشتغال و توسعه اقتصادي اجتماعي از به همين دليل امروزه بهره. زندگي مردم، رشد وري يكي

و افزايش ثروت ملي ملت ها با توجه به  و توسعه مستمر اقتصادي و روش دستيابي به رشد و موثر ترين منبع مهمترين

ميكميابي منابع توليد مح  وري پايدار گردد بسيار مهم است لذا خلق شرايطي كه باعث تسريع در رشد بهره. گردد سوب

و كارآمد از وروديها يا منابع براي توليد محصول بهره منابعي)ها نهاده(وروديها. يا ارائة خروجيهاست وري استفادة مؤثر

و و زمين از قبيل مواد اوليه، ابزارآالت  محصوالت(هستند كه براي خلق خروجي يا ستاده ...و تجهيزات، نيروي كار

مي) توليدي، خدمات ارائه شده و اين امر به حدي وري براي هر سازمان گيري بهره اندازه. شوند استفاده ضروري است

و اجراي يك سيستم حائز اهميت است كه مي و ضعف يك سازمان گيري بهره اندازه توان با برقراري وري به نقاط قوت

در. توليدي پي برد و عملياتي كردن، آنچنان مباحث تئوري بسيار ساده است، ولي در زمان پياده اين مقوله در سازي  كه

و اطمينان از صحت داده نمايد، آسان نيست، چراكه تعريف دقيق شاخصها، ايجاد مكانيزمي جهت توليد تئوري سهل مي ها

همهگيري صحيح شاخصه هاي توليد شده، اندازه داده و مي ا، همه با. نمايند مواردي هستند كه در عمل بسيار دشوار لكن

توجه به رويكرد كشورها در دستيابي به توسعه پايدار مي توان از راهكارهاي ذيل جهت افزايش بهره وري كه با مفاهيم 

و ارتقاءو مي توان گفت كه توسعه پايدار موضوعي انسانتوسعه پايدار نيز همسو مي باشد نام برد  محور مي باشد

و افزايش بهره وري اين عامل مهم در اقتصاد مي تواند موجبات دستيابي به اين مقوله را فراهم نمايد  شاخص هاي انساني

.

:كاهش ضايعات

و افزايش روزافزون آن، يكي از پديده هاي توليد انبوه. يكي از راههاي افزايش بهره وري كاهش ضايعات است ضايعات

و قطع اين جريان هستند كاهش. است كه كشورهاي صنعتي ازجمله اروپاييان در جستجوي يافتن راههايي براي جلوگيري

كه از هزاران سال قبل بدون آنكه آگاهي از مفهوم آن داشته ضايعات يكي از اصول اساسي زندگي اجتماعي بشري است 

به عنوان مثال انسان وقتي با كم آبي روبرو مي شد از مصرف غيرضروري آن خودداري مي كرد،. باشند به كار مي بستند

د و دهها. هندزارعان اگر زمين كمتري براي كشت دارند تالش بيشتري براي بهره بــــــرداري از تمامي آن به خرج مي

و همه حكايت از ضايعات دارند و. مثال از اينگونه زندگي اجتماعي بشري همه و يا كاهش آن موضوع قطع جريان ضايعات

و خسارت محيطي بالقوه از اهميت  همچنين دورسازي ضايعات اجتناب ناپذير، به دليل حجم باالي منابع توليدي تلف شده

ضا. خاصي برخوردار است و بي اهميت كاهش يعات در اقتصاد ملي به قدري است كه بسياري از رسانه هاي كشوري گاه

را به مردم گوشزد مي كنند و اهميت آن و.گاه به بيان مطالبي ازضايعات منابع كشوري پرداخته با كـــاهش ضايعات



و درنتيجه كاهش هزينه ها، سود بيشتري عايد شركت مي شود كه بخشي از آن نيز به عنوان بهره وري به كارگران

و. كاركنــان پرداخته مي شود را براي خود وخانواده خود درنتيجه آنها نيز مي توانند با داشتن درآمد بيشتر زندگي بهتري

مي. درنتيجه افراد جامعه فراهم آورند را بهبود و با ضايعات كمتر عالوه بر آنكه سطح زندگي كارگران از اين رو، توليد بهتر

و.مي گردد شكوفايي اقتصاد مملكت نيز بخشد موجب  را كه براي كاهش ضايعات بايد برنامه اي مناسب اگر اين اصل

و  و تالشهاي همه بخشهـــا كارآمد داشته باشيم، قبول كنيم، تهيه يك برنامه جامع اجرايي براي هماهنگ ساختن اقدامات

و ابزارهاي اين برنامه موجب. واحدهاي سازمان ضرورتي اجتناب ناپذيراست هدايت تالشهاي سازمان درجهت تامين نيازها

و. كاهش ضايعات مي گردد و ايجاد فضايي سرشار از اعتماد كاهش ضايعات موجب كاهش تنشهاي موجود در سازمان

را به همكاري هرچه بيشتر با يكديگر تشويق مي كند را حال كه كاهش ضايعات. اطمينان در بين كاركنان مي گردد كه آنها

كليه.به عنوان يكي از راههـــاي افزايش بهره وري بررسي كرديم، مي پردازيم به چگونگي كاهش ضايعات در شركتها

و پيشنهـــادات سازنده اي را  كاركنان بايد ضمن استفاده از تواناييهاي شخصي خود، با تشكل در گروههاي كاري، نظرات

و افزايش بهره  و اجراي نظام. وري ارائه كننددر ارتبـــاط با كاهش ضايعات در اين رابطـــه مي توان به ايجاد

و تشكيل گروههاي كوچك كاري، نظير گروههاي كنترل كيفــي، گروه كاهش ضايعات، گروه افزايش بهره وري  پيشنهادات

غن.و گروههاي حل مشكل كه متناسب با شرايط خاص سازمان باشد اشاره كرد و در كارهاي گروهي عالوه بر اي نظريات

زيرا اين اعضاي گروه. عقايد ايجاد شده با تعامل گروهي، احتمال زيادي وجود دارد كه تصميمات گروه به عمل منجر شود

و تصويب كرده اند و تعدادشان بيشتـــــر باشد، كار. بوده اند كه راهبردهــــاي موردنظر را ايجاد هرچه گروهها موثرتر

م اندبا كارآيي بيشتري انجام در.ي شود، چون افراد بيشتري براي سرنوشت خود مسئوليت تقبل كرده در كارگروهي سازمان

و تك تك اعضاي گروه نصيب بيشتري از آن مي برند و نظريات بهره مي برد . مواجهه با چالش در رقابت، از تعدد عقايد

و مــي پذي و نظريات افراد را ديگر اعضاي گروه مي شنوند مهمتر. رند، اعتماد به نفس آنان را تقويت مي كنداينكه عقايد

و توسعه فناوري است.از همه، فرد از تنهايي خود خارج مي شود . يكي ديگر از راههاي كاهش ضايعات نوسازي

هرگونه توسعه تكنولوژيك مستلزم افزايش مهارت كاركنان است كه مي بايست به همراه ساير زمينه هاي موردنياز مربوط به

و مشاغل. يرات تكنولوژيك به مورداجرا درآيدتغي فناوري هاي جديد بر روي ساختار سازماني، مهارتها، روابط كاركنان

و. تاثير خواهدگذاشت و تحليل دقيق قرار گرفته و ساير زمينه هاي مرتبط با آنها مي بايست موردتجزيه لذا كليه موارد فوق

.نه از آنها داده شوداصالحات يا تغييرات الزم جهت استفاده بهي

:ايجادتعهددركاركنان

در. يك كارمند متعهد براي سازمان فوق العاده ارزشمند است و حس مسئوليت او مي تواند با انجام به موقع كارهــا

و بهره وري موثر باشد ب. سازمان تربيت كنيدلذا سعي كنيد كارمندان متعهــدي براي. افزايش توليد ا مديران مي توانند

و ايجاد يك فرهنگ عاري از سرزنش، آنها و آنها برآورده كردن نيازهاي اساسي كاركنان، برقراري اعتماد متقابل ميان خود

به.را نسبت به سازمان متعهد كنند و رواني كاركنان برآورده نشود هرگز به طور كامل نسبت تا زماني كه نيازهاي روحي



را به سازمان تنه. سازمان احساس تعهد نخواهند كرد ا متعهد ساختن كاركنان به سازمان كافي نيست بلكه بايد تعهد آنها

و افزايش. همواره حفظ كرد و نگه داشتن آنها درسازمان، غني سازي شغل يكي ازموثرترين راههاي حفظ تعهد در كاركنان

و ايجاد رضايت قدرداني از افراد به خاطر عملكرد برترشان انگيزه اي است. انگيزه در آنان است در حفظ تعهد كاركنان

و غيره براي عملكردهاي)مزايا(استفاده از محركهاي مالي نظير افزايش حقوق. شغلي در آنان ، پرداختهاي موردي تشويقي

و داراي بهره وري باالي كاركنان از لحاظ حفظ تعهد كاركنان حائزاهميت است الزم به توضيح است كه هرگز. استثنايي

و  را دست كم ... تاثير عميق استفاده از اصطالحات ساده متشكرم، دستتان درد نكندوارزش در مقابل انجام كارهاي ساده

آننگيريد زيرا اين كارها سبب ايجاد تعه و به دنبال .افزايش فعاليتوبهرهوريدرآنهاميگرددد در كاركنـــــان

:كاركنانبه توجه

از اين رو سازمانهاي نيك انديش همواره. اتكا به كاركنان خود مي تواند موفق باشدنشان داده است كه يك سازمان فقط با

و اين الگوي رفتاري در مديران سازمانها، كاهش ضايعات  بر بهبود مستمر كيفيت كاري كاركنان خود توجه خاصي مي كنند

و را به همراه دارد كه نتيجه نهايي آن نيز افزايش بهره به.رياستو بهبود كيفيت محصول دادن مشــــاغل جديد يا بهتر

را به كسب موفقيتهاي بيشتر. افراد نشان دهنده آن است كه شما براي موفقيتهاي آنان ارزش قائل هستيد اين كار شما آنها

و اثربخش براي ارتقاي كاركنان با توجه به دو سوال مهم زير اعمال مي شود. تشويق مي كند اول: يكي از روشهاي ساده

كهآ را دارند؟ تنها كارمندي را دارند؟ دوم اينكه آيا آنها انگيزه الزم براي انجام كار نكه آيا آنها توانايي الزم براي انجام كار

را افزايش دهد و هم از توانايي الزم برخوردار باشد مي تواند بهره وري شركت ولي اگر فردي بدون استحقاق. هم از انگيزه

و نارضايتي ساير كاركنان شايسته تر مي شود، خود نيز احساس الزم ارتقاءيافته باشد عالوه بر اينكه باعث رنجش خاطر

و دائماً در دلهره به سر خواهد برد كه همه اين موارد باعث فعاليت و كاهش بهره وري خواهدشد ناامني كرده بعضي.كمتر

ش و برعكس عـــده اي ديگر به از مديران نيازهاي توليد را به ساير نيازهاي سازماني مقدم مي مارند

اي جديد زماني اثربخش خواهدبود. هر دو سبك مذكور اشتباه است. دهندافرادبيشازتوليداهميتمي تغيير يا به كارگيري شيوه

و ابراز عالقه نسبت به رفاه، سالمتي. كه هر دو گروه به يك اندازه موردتوجه قرار گيرند ، توجه به كاركنان به عنوان انسان

و آرزوهاي آنان، موجب عملكـــرد بهتر آنها شدهوسبب مي شود كه بهره وري افزايش يابد . اميال

:ازاستعدادها استفاده

و ارضاكننده ترين كارهاي يك مدير است و استفاده از استعدادهاي فردي افراد يكي از سازنده ترين كه مي تواند. تشخيص

در سازمانها بويژه سازمانهاي بزرگ، اغلب اوقات. وري به كارگرفته شود به شكل ابزاري قوي در راه افزايش بهره

و گاهي اوقات كامالً ناشناخته باقي مي مانند يعني. استعدادهاي فردي به طور كامل موردبهره برداري كامل قرار نمي گيرند

ن وع فرصت از دست رفته افزايش بهره استعدادهاي بالقوه در راستاي افزايش بهره وري به كارگرفته نمي شوند كه خود يك



اند. وري محسوب مي شود را كه به طوركامل مورداستفاده قرار نگرفته بنابراين، الزم است مديران سعي كنند توانمنديهايي

و راههاي بهتر ازكشف .كنندپيدا بهرهوري افزايش آنها درراستايي براي استفاده بيشتر

:انگيزه

. اما اگر حقوق افراد خيلي نازل باشد باعث از بين رفتن انگيزه آنها مي شود. زش افراد نيستمسلماً پول تنها عامل انگي

از اين رو، سعي كنيد از پاداشهاي. درنتيجه پاداش مالي همچنان به صورت يك انگيزش قوي براي آنها باقي مي ماند

و بهره وري حاصل از آن استفاده كنيد نه به تشويقي به عنوان راهي براي سهيم كـــــردن كاركنان در موفقيتهاي سازم ان

ت. عنوان عامل ايجاد انگيزه بزرگترين.اند ميدهندسهيم انجامكه وري كاري فهيم شود در بهـــــرهبه عبارتي براي كاركنان

اين همانو. ايجاد عامل انگيزه در افراد اين است كه به آنها نشان داده شود به نحوي در مالكيت سازمان شريك هستند

ازطرفي. سهيم كردن كارگران در بهره وري حاصل از كارشان است كه به نوبه خود موجب افزايش بهره وري مي گردد

پاداشهاي پرداختي يا سهيم كردن كارگران در بهره وري كارشان بايد عادالنه باشد، در غيراين صورت ممكن است نتيجه 

و كارگران به عبارتي ساده بايد گفت ثمرات. عكس بدهد و مزاياي حاصل از بهره وري بايد به طور عادالنه بين مديريت

را. بهره وري بسيار باالي افراد بيش از پرداختهاي اضافي به آنها ارزش دارد. تقسيم شود ولي همه افراد پاداش عادالنه

اين صورت آنها تعهد بيشتري نسبتدر. افراد مايلند پاداشي كه دريافت مي كنند متناسب با تالش آنها باشد. دوست دارند

شما. به شيوه هاي جديد كار از خود نشان خواهند داد و افكار درغير اين صورت، آنها در مقابل پرداختهاي ناعادالنه

و موجب كاهش بهره وري گردد و ممكن است اين مقاومت به صورت منفعل بوده اگر بـــه. مقاومت نشان خواهند داد

و در صورت حاضر افراد احتياج داش را پيدا كنيد، اگر آنها در جلسات حضور پيدا نمي كنند ته باشيد ولي نمي توانيد آنها

را  بودن در بحثها مشاركت نمي كنند، اگر از انتقال اطالعات خودداري مي كنند، اگر پيغامها را به تأخير مي اندازند يا آنها

را مي گيرند، درآنصورتبلوكه مي كنند، يا چنانچــــه به ظاهر از ايده   هاي شما حمايت مي كنند ولي درعمل جلو آن

و رضايتمندي بيشتر آنها از كارشان،.داشي ظنينب منفعل وجودمقاومتبه بايدنسبت با هدف ايجاد انگيزه در كاركنان

را ارزيابي كنيد و مهارتهاي منحصر به فرد. عملكردشان را بنابراين، به قدرداني از موفقيتهاي افراد و آنها آنان اهميت بدهيد

و. درخصوص شيوه هاي بهبود عملكـــــردشان در راستاي افزايش بهره وري راهنمايي كنيد به جاي انتقاد بيش از حد

و يرش آنهامقصر قلمدادكردن افراد، سعي كنيد به آنها پيشنهادهاي سازنده بدهيد زيرا در اين صورت درجه پذ باالرفته

.گرددمي وري بهــره افزايش درنتيجهتفعالي موجب افزايش



:تغييربه توجه

و حفظ توان رقابتي آنهاست بنابراين، مي توان گفت جهت رشد سازمانها،. تغيير براي سازمانها راهي براي افزايش بهره وري

و افراد سازماني بايد با روند تغييرات سازگاري داشته باشند اين سازگاري مي تواند ازطريق. تغيير امري اجتناب ناپذير است

در بسياري از موارد ممكن است يادگيري تغيير، خود يك تغيير عمده محسوب شود،.دفراگيري مهارتهاي جديد حاصل شو

و سازگار، تشكيل يك  و تفكر جديد . است» سازمان يادگيرنده«در اين صورت يكي از بهترين روشهاي ايجاد شيوه كار

به-سازمان يادگيرنده، سازماني است كه در آن شيوه تفكر تغيير به همين. يك عادت تبديل مي شود گرا براي همه افراد

و سيستم ها به طور طبيعي در معرض بازنگري مستمر قرار مي  و كليه فرايندها علت تغيير همواره در حال رخ دادن است

را به وجود مي آورد كه در مواقع اضطراري،. گيرند و اين اطمينان اين نوع رويكرد، توسعه سازمان را تسهيل مي كند

به. كامل براي مديريت بحران را دارد سازمان آمادگي اما براي اثربخش تر شدن تغييرات عمده، الزم است اين نوع تغييرات

و همه موارد تسري داده شوند و كار موفق است. همه افراد و. امروزه تغيير مهمترين عامل موثر در مديريت كسب سازمانها

تغيير داشته باشند، تا از اين طريق توان رقابتي خود در بازارهاي افراد شاغل در آنها بايد نگرش مثبتي نسبت به مسئله

تغيير براي سازمانها. بي توجهي به يك روند درحال تغيير ممكن است بسيار پرهزينه باشد. تهاجمي امروزي را حفظ كنند

و حفظ توان رقابتي است ه در اثر تغيير، موجب درمورد افراد فرصتهاي به وجود آمد. راهي براي رشد افزايش بهره وري

و خصوصي آنها مي شود انسانها بايد به نحوي خود را با تغيير هماهنگ كنند، چرا كه در غير اين. غني سازي زندگي شغلي

و توان رقابتي خود را از دست خواهندداد . صورت بهره وري آنها كاهش يافته

و نتيجه جمع :گيري بندي

و منطقه مي موقعيوضروري امريست جانبه براي توسعه همهاي داشتن ديد وسيع جهاني و امكانات، تحقق يابد كه از شرايط

و محدوديت ويژگي و سياسي داخلي آگاهي كامل داشته بتوان نگاه جهاني را به منافع ملي ها هاي طبيعي، فرهنگي، اقتصادي

زدو ويژگي . هاي كشوري پيوند

شناختي، اقتصادي، سياسي داراي راهكارهاي شناختي، جامعه نظري، انسان-هاي فلسفي پشتوانهتوسعه پايدار عالوه برداشتن

و شاخص پي عملي و و شفاف براي درك عموم مردم و غيردولتي در چهار چوب هاي معين گيري اجرايي مسوولين دولتي

 1972ار در كنفرانس استكهلم سوئد در ژوئن گيري انديشه توسعه پايد هاي شكل اولين جرقه.هاي توسعه ملي است برنامه

و در گزارش و توسعه در سال زده شد ما«با عنوان 1987كميسيون جهاني محيط زيست ي مشترك شد» آينده پس.مطرح

وو بيانيه اصول جنگل21بيانيه ريو، دستور العمل 1992كنفرانس ريو در سالدر از آن دارى به تصويب رسيد

و تنوع گونه هاى كنوانسيون و هوا به 150و 154جانورى به ترتيب توسط-هاى گياهى تغييرات آب در.امضا رسيد كشور



شد 2000سال و اهداف توسعه هزاره صادر و دو سند مهم بيانيه هزاره باكه در نيويورك اجالس سران هزاره تشكيل گرديد

از مجموعه .ملل قرار گرفته استهاي سازمان اساس فعاليت ذيل، هدف اساسي8اي

و گرسنگي شديد-1  از ميان بردن فقر

 دستيابي به آموزش ابتدايي در همه جهان-2

و توانمندسازي زنان-3  توسعه برابري جنسيتي

و مير كودكان-4  كاهش مرگ

 بهبود بهداشت مادران-5

آن-6 و ويروس مولد  مبارزه با بيماري ايدز

 تضمين پايداري محيط زيست-7

 ايجاد مشاركت جهاني براي توسعه-8

دهد اوالً توسعه با صفت پايداري در برگيرنده ابعاد نگاهي به مجموعه مسايل مطرح شده در ذيل توسعه پايدار نشان مي

و زيست محيطي است اند هاي مربوط به خود با يكديگر مرتبط هاي مذكور با همه زير مجموعه ثانياً جنبه.اقتصادي، اجتماعي

د تك رك ارتباط متقابل آنها براي دوري از جزييو و سازي، نهادسازي، تدوين برنامه بعدي انديشي هنگام مفهوم نگري، ها

. بديلي دارد اجراي آنها اهميت بي

و هوا، مديريت پسماندهاي جامد، بهره بنابراين توسعه پايدار فقط حفاظت از پاكي رودخانه از ها برداري توأم با حفاظت

وو ا، مراتعه جنگل و بيسوادي و كاهش فقر ذخائر دريائي نيست بلكه منشوري است از رشد اقتصادي، گسترش عدالت

با توسعه هر چه بيشتر آزادي و تصويب قوانين مناسب حقوق شهروندي و استقرار حكمراني خوب و فردي هاي اجتماعي

و مشاركت كليه اقشار جامعه . حضور

ملل متحد از وضعيت توسعه انساني، ايران براي اولين بار در ميان كشورهاي با توسعه انساني سازمانجديدترين گزارش در

اين در حاليست.كشور قرار گرفته است 194جهان بين70پله صعود در جايگاه18ايران با بر اين اساس. باال جاي گرفت

.قرار داشت88كه ايران در سال گذشته در رده 

با 2010بندي در گزارش توسعه انساني سال در رتبه علت اين تغيير بزرگ در ميالدي چند تعديل جزئي ولي اهميت

شد شاخص و متدولوژي محاسبه شاخص توسعه انساني عنوان هاي اعمال چنين تغييراتي باعث شد تا مجموعه داده. ها



و بتواند بطور صحيح ان جديدي در محاسبات وارد شده چنين تغييراتي نشان. گيري كند دازهتري شاخص توسعه انساني را

و دستيابي به اهداف توسعه هزاره برنامه و محاسبه صحيح داد كه جمهوري اسالمي ايران در زمينه توسعه انساني ريزي داشته

مي شاخص را نشان دهد ها . تواند جايگاه واقعي ايران
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