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دیباچه

 اولیه های هسته هیرمند، رودخانه ساحل و هامون دریاچه کرانه در ایران، فالت شرقی نیمه در پیش، سال 0555 حدود در

 نخستین از یکی. شد خود زمان شهرهای  دولت ترین شرفتهپی از یکی به تبدیل سال 7555 گذر در که گرفت شکل تمدنی

 او. است قاجار دوره ایران در بریتانیا نظامی مامور بیت، کلنل است کرده اشاره سیستان در شهر دولت این بقایای به که افرادی

 این اکنون ما رو این از و ؛نهاد آن بر را «سوخته شهر» نام بود کرده مشاهده شهر این محوطه در را سوزی آتش یک بقایای که

 این به جنگجو قبایلی هجوم تا هیرمند رودخانه مسیر تغییر از گوناگونی عوامل. شناسیم می سوخته شهر تمدن نام با را تمدن

  .اند شمرده بر شهر دولت این رفتن بین از دالیل مهمترین از ،را منطقه

 باقی معنای به گوییم، می سخن سیاسی – جغرافیایی واحد یک ریپایدا از که هنگامی سوخته، شهر مثال داشتن نظر در با

 در دادند، می تشکیل «زروانیان» را آن ساکنان دانیم می اکنون که سوخته شهر تمدن. است تاریخ طول در آن استمرار و ماندن

 تاریخ صحنه از همیشه برای ناگونگو دالیل به بنا دوران این پایان در اما ،ماند باقی پایدار منطقه آن در ساله 7555 ای بازه

 .شد حذف

 خود تمدن افتادن خطر به از هایی نشانه سرزمین آن ساکنان تاریخ، در شهر دولت این حضور های سال آخرین در اینکه از

 عوامل از ای مجموعه و است فرونریخته یکباره به شهر دولت آن فراوان احتمال به اما نداریم؛ اطالعی خیر، یا بودند دریافته را

 بر مرگ خاکستر شدن پاشیده و شهر دولت فروپاشی ، ناپایداری ایجاد ساز سبب تا اند گرفته قرار یکدیگر کنار در گوناگون

 این کنترل خدمت در را شان تمدن و کردند می شناسایی را آن زروانیان اگر که عواملی مجموعه باشند؛ سرزمین آن روی

  .یافت می استمرار تاریخ در بیشتری های قرن زروانیان شهر – دولت شاید دادند، می قرار مخرب عوامل

 بخواهیم زروانیان از تاریخ، در شهر  دولت این حضور های سال آخرین در تا شد می فراهم فرصت این که کنیم تصور بیایید

 از دور. بماند تاریخ در یادگار به ای کتیبه بر آن حک با تا کنند بیان شهرشان دولت و تمدن کنونی شرایط وصف در ای جمله

 :کردند می بیان را جمله این آنها از توجهی قابل بخش که نیست انتظار

 «.باشد پایدار باید شهر دولت این و نیست پایدار دیگر زروانیان شهر دولت»
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 .شهر کنونی بازگردیمبا در نظر داشتن مثال تمدن شهر سوخته به ایران

 های چالش آنها به توجه عدم صورت در که روبروست ای تنیده هم در و  چندگانه های نبحرا با حاضر حال در ایران،

 :اند ذیل شرح به ها بحران این مهمترین از برخی. نماید ایجاد ،تواند می سیاسی – جغرافیایی واحد این برای را اساسی

 بازنشستگی، های صندوق گیورشکست بیکاری، رکود، تورم، در را خود نمودهای بارزترین که اقتصادی بحران -

 .است داده نشان...  و ارز نرخ شدید نوسانات

 اجتماعی، سرمایه سقوط اعتیاد، نرخ افزایش ایران، شهرهای در نشینی حاشیه رویه بی گسترش که اجتماعی بحران -

 .هستند ایران در بحران این نمودهای بارزترین مذهبی و قومی های نارضایتی

 و عام صورت به هوا آلودگی ،آب کیفی و کمی بحران در را آن مظاهر مهمترین توان می که زیستی، محیط بحران -

 زاگرس های جنگل رفتن بین از جدی خطر و عام صورت به ها جنگل رفتن بین از خاص، صورت به ریزگردها پدیده

 .کرد مشاهده...  و خاک فرسایش زایی؛ بیابان  7خاص صورت به

 هر با موجود شرایط در که است شده سبب آنها، با ایرانیان فرد فرد درگیری و ها حرانب این یخ کوه نوک شدن آشکار

 جمله یک سر بر گویی می سخن که مختلف های حوزه در دانش و سواد از سطحی هر با یا سیاسی جریان و گروه هر از فردی

 :باشند داشته نظر اشتراک یکدیگر با

 «.است ناپایدار ایران کنونی وضعیت»

 :دارند توافق نیز دیگر جمله یک در آنها از توجهی قابل بخش قضا زا و

 «.باشد پایدار باید ایران»

 بر ؛داد انجام فوق های جمله در را کار این توان می کنیم، خالصه جمله دو در را رو پیش کتاب مطالب تمامی بخواهیم اگر

 وضعیت فهم برای چارچوبی تا است شده تالش آن در توان دح در و است ایران ناپایداری کتاب، این اصلی مساله اساس، این

 بین ملی گفتگوی آغاز برای رسد می نظر به که امری شود؛ ارائه کنونی شرایط پیدایش ای ریشه علت شناسایی و موجود

 سوی به کتحر آغاز و ناپایداری از ایران رهانیدن برای آنها توان تجمیع و گوناگون های نگرش و ها ارزش با ایرانیانی

 است. ضروری و الزم پایداری

 .است شده تشکیل فصل 4 از کتاب این منظور این به

                                                           

میلیون هکتار رسیده و در یک دهه اخیر تحت تاثیر پدیده خشکیدگی بلوط،  8میلیون هکتار به  71ها از  دهه گذشته وسعت این جنگل 1در حدود  .7

کشور  وایو تصفیه ه درصد آب شیرین 45ها از آنجا که در تامین  در حدود یک میلیون هکتار دیگر آن از بین رفته است. از بین رفتن این جنگل

 است. روی ایران نقش دارند در نوع خود یکی از مخاطرات بزرگ پیش
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 سنجش برای هایی سنجه است، شده تالش زمینه این در موجود ادبیات بررسی و پایداری مفهوم معرفی با نخست فصل در

 .شود ارائه زیستی محیط و اجتماعی اقتصادی، عدبُ سه ذیل نظری  سازهِ این

 فصل در شده معرفی پایداری شاخص مجموعه داشتن نظر در با و معتبر های داده به اتکا با که بود این بر ،بنا دوم فصل در

 جستجوهای انجام با که آنرو از اما شود؛ ارائه شده معرفی های شاخص به توجه با پایداری ایران وضعیت از گزارشی نخست،

 قابل و دقیق مقادیری پایداری، شاخص ذیل شده معرفی های سنجه و متغیرها از توجهی قابل بخش برای نتوانستیم مقدماتی

 شود، منتشر کتاب از ای اولیه ی نسخه سریعتر هرچه، داشتیم تمایل کشور، شرایط به توجه با دیگر سوی از و بیابیم اتکا

نسخه اولیه از کتاب موکول  مورداز دریافت نظرات خوانندگان در بعد موضوع سنجش دقیق وضعیت پایداری ایران را به 

 های شاخص بررسیبا  برای ارائه تصویری مقدماتی از آنچه که در پایان این مسیر به آن دست خواهیم یافت و ؛هنمود

 این در شده معرفی پایداری شاخص مجموعه مشابه کلیت، نظر از که شاخصی مجموعه، کردیم تالش موجود المللی بین

 و شده فراهم شاخص مجموعه آن به توجه با ایران وضعیت مورد در گزارشی ارائه امکان از این طریق ات ،بیابیم را است کتاب

 لگاتوم موسسه کامیابی شاخص مجموعه به را ما جستجوها این نتیجه. شود حاصل ایران پایداری وضعیت به نسبت کلی فهمی

 را ایران مورد در روشن نمودارهایی بر مبتنی و دقیق نسبتاً گزارشی ارائه امکان موسسه این سایت در موجود امکانات رساند؛

 در را آن توان می که کامیابی شاخص با ارتباط در ایران وضعیت از گزارشی کتاب، دوم فصل در رو این از. کرد می فراهم

. است شده ارائه ،دانست تر نزدیک کتاب این در شده معرفی پایداری شاخص مجموعه به موجود، های شاخص سایر با مقایسه

 موسسه این توسط گرفته صورت های سنجش تمامی لزوماً که داشت توجه باید لگاتوم موسسه کامیابی شاخص با ارتباط در

 واقعی وضعیت بیانگر و دقیق هایی سنجش توان نمی را گوناگون های شاخص و متغیرها با ارتباط در ایران وضعیت مورد در

 وضعیت درباره کیفی های ارزیابی کلیت با را ارزیابی این نتایج کلیت توان می رسد می نظر به اام دانست؛ زمینه آن در ایران

 نسبتاً وضعیت موجود، های داده داشتن نظر در با که نمودیم طرح را پرسش این دوم، فصل پایان در. دانست منطبق ایران

  است؟ عواملی چه نتیجه کرد، توصیف «داریپای شکست» مفهوم با را آن توان می که ،ایران در کنونی ناپایدار

 کیفیت» عامل به ،دوم فصل انتهای در شده طرح پرسش به کتاب این پاسخ موجود، های داده بررسی با سوم فصل در

 حکمرانی عرصه در داده رخ های شکست که است شده حاصل نتیجه این فصل، این در عبارتی به. است رسیده «حکمرانی

. است شده سیاسی – جغرافیایی واحد این در کنونی ناپایدار شرایط پیدایش نتیجه در و حکمرانی یفیتک فتاُ سبب کشور،

 برای هایی، شاخص حکمرانی، کیفیت مفهوم معرفی ضمن زمینه، این در موجود ادبیات داشتن نظر در با نیز فصل ادامه در

 ارائه جهان کشورهای سایر با مقایسه در ایران انیحکمر کیفیت وضعیت مورد در گزارشی و معرفی نظری سازه این سنجش
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 کیفیت فتاُ و حکمرانی عرصه در شده ایجاد های شکست که شود می طرح پرسش این بالفاصله پاسخ، این با اما. است شده

  دانست؟ تری ای ریشه عامل چه تاثیر تحت توان می را کشور حکمرانی

 داده نشان منطقی هایی استدالل با کتاب، سوم فصل انتهای در شده حطر پرسش به پاسخ برای تالش در چهارم فصل در

 وضعیت بهبود صدد در اگر اساس این بر است؛ حکمرانی سیستم طراحی و نوع تاثیر تحت حکمرانی، کیفیت که است شده

 طریق از ایدب هستیم، کتاب نخست فصل در شده معرفی های شاخص به توجه با سیاسی – جغرافیایی واحد یک در پایداری

 حکمرانی، عرصه در گانهشش های شکست وقوع امکان ،(اجزا و روابط قواعد، اصالح) حکمرانی سیستم در تغییراتی ایجاد

 .داد کاهش را شود می مختلف های عرصه و ها حوزه در هایی ناپایداری ایجاد نهایتاً و حکمرانی کیفیت فتاُ سبب که

 از مطالب طرح شده در آن ارائه شده است.ای بندیدر فصل پنجم کتاب نیز جمع

 جایی به سیستم نقطه، این در بازگشت، بی نقطه عنوان تحت دارد وجود مفهومی ها، سیستم نظریه به مربوط ادبیات در

 -جغرافیایی پیچیده سیستم یک منزله به ایران کنونی وضعیت گرفت؛ خواهد پیش در را گذشته از متفاوت مسیری که رسد می

 امید است؛ شده نزدیک آن به زیادی بسیار میزان به که گفت توان می اما رسیده؛ بازگشت بی نقطه به نگوییم اگر عیاجتما

 .یابد استمرار تاریخ در آن پایداری که گیرد قرار مسیری در ایران نقطه، این در که است

 آنکه بدون آید؛ می میان به سخن «ملی گفتگوی» و «ملی منافع» چون مفاهیمی از مرتباً کشور، کنونی سیاسی فضای در

 است، شده ارائه آن از کتاب این در که تعریفی به توجه با ایران پایداری مفهوم رسد می نظر به. شود ارائه آنها از دقیق تعریفی

 باید ملی یگفتگو که دهد نشان و باشد کننده کمک ملی منافع چون مفاهیمی سر بر اجماعی به یافتن  دست زمینه در تواند می

 .شود آغاز هایی بخش چه در تغییر و اصالح ایجاد برای و هایی سنجه و ها شاخص چه بهبود برای چیز، چه سر بر

 معاونت تصدی زمان در سرشت، پاک سلیمان گرامیمان دوست. نبود پذیر امکان افراد برخی یاری بدون کتاب این انتشار

 برخی دادن قرار اختیار در و کتاب این تدوین ایده از حمایت با مهوری،ج ریاست استراتژیک های بررسی مرکز اجتماعی

گوشزد  و کتاب مطالعه با ناجی مهدی. است داشته آن یافتن سامان در کلیدی نقش پایداری، موضوع با مرتبط مهم منابع

 ایفا آن های کاستی کاهش در اساسی نقش ،اصالحی با قبول زحمت ویراستاری کتاب خانم الهه نمودن نکاتی مهم و

 ایران به خدمت مسیر در را آنها موفقیت و نموده اعالم عزیزان این از را خود قدردانی مراتب است الزم جا همین در .اند نموده

 .کنیم آرزو و ایرانیان

 وانت می است داده خاتمه جمهوری ریاست استراتژیک های بررسی مرکز با را خود رسمی ارتباط فاضلی محمد که اکنون

 بزرگترین و است ستودنی او دوستی ایران. کرد تقدیم او به را کتاب این باشد، میان در ای بهئشا آنکه بدون و آسوده خاطری با

 .است وطنمهر اند آموخته وی از هستند او دانشجویان از همگی که کتاب این نویسندگان که درسی
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 بر کتاب، این های کاستی نمودن گوشزد با که خواهیم می محترم انندگانخو و پژوهشگران اساتید، تمامی از پایان در

 .کنند فراهم آینده در کمتر ایرادهایی با را آن انتشار زمینه و نهاده منت نویسندگان

 :که بگویند را جمله این زمین ایران امروز ساکنان وصف در آیندگان است امید

وکردهپایدارراآنخودهایتالشباتاریخیبرههینادرآنساکنانوبودناپایدارشهرایران»

.«نمودندفراهمتاریخدرراآناستمرارامکان
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ایرانوپایداری .1

بر حوزه کاری خود از جنگلبان آلمانی، نخستین کسی بود که در اوایل قرن گذشته، با تمرکز  1«هانس کارل فن کارلوویتز»

های  شد که مرزهای بین علوم در حوزه 4«ای مرزی  دانش واژه»استفاده کرد؛ مفهومی که بعدها تبدیل به  9مفهوم پایداری

ای که بر  به گونه ،آن به معنای مدیریت را  جنگل پایداری کارلوویتز گوناگون را در نوردید و آنها را به یکدیگر پیوند داد.

 0های  سیستمبا تعمیم این تعریف به تمامی  (.1551افزوده شود تعریف کرد )اسکونز و همکاران،  جنگل اریعمر و ماندگ

از  در طول زمان و مصون داشتن آن ماندگاری برای 8سیستم یک مدیریت»به معنی  را پایداری ،توانیم طبیعی و مصنوع می

 .1ریف کنیمتع« خطر نابودی بواسطه اثرات مخرب عوامل درونی و بیرونی

ها برای تاسیس این سیستم  نخستین تالش سیاسی دارای یک پیشینه تاریخی از زمانِ -ایران به منزله یک سیستم جغرافیایی 

پیش از میالد و زمانی دانست که کوروش  003توان مقارن با سال  های گوناگون آن تاکنون است. این زمان را می و بخش

مود که بعدها تبدیل به نخستین امپراتوری بزرگ جهان شد و در دوران اوج وسعت خود شروع به بنیان نهادن قلمرویی ن

میلیون کیلومتر مربع داشته است. مرزهای این سیستم از حیث سیاسی در این بستر تاریخی بنا به دالیل  77مساحتی نزدیک به 

در دوران محمد  سترده در دوره قاجار، نهایتاًهای مختلف دستخوش تغییراتی شده است تا پس از تغییرات گ گوناگون در زمان

  6.رسیده استبا جدایی بحرین از ایران به وسعت و مرزهای کنونی  7905رضا پهلوی و در سال 

 7به وسعت  3اجتماعی –گوییم، مقصود مدیریت یک قلمرو جغرافیایی  ایران سخن می بر این اساس هنگامی که از پایداری

گر درونی و  این سیستم پیچیده با مصون ماندن از اثر عوامل اخالل ای است که کیلومتر مربع به گونه 303هزار و  619میلیون و 

                                                           
2.Von carlowitz,Hans, Carl.  

3. Sustainability  

4. Boundary term 

ی گوناگون را در ها ( اصطالح دانش واژه مرزی را از آن رو به مفهوم پایداری اطالق کرده است که این اصطالح مرزهای بین علوم در حوزهGierynگایرین )

 (1551و همکاران، 4اند )اسکونز نوردیده و از مجرای آن علوم با سیاست و سیاست با علوم تالقی نموده و در هم آمیخته شده

یکدیگر  ای از اجزاست که به گونه مشخصی با . در این کتاب منظور از سیستم هر کلیت طبیعی و یا مصنوعی است که حاصل در کنار هم قرارگیری مجموعه 0

 اند.   ارتباط یافته

سیاسی در مقیاس  –تواند سیستمی زیستی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا ترکیبی از تمامی آنها باشد که یکی از اشکال آن قلمروهای جغرافیایی  .این سیستم می8

 کشور است.

ی یک فعالیت یا فرایند به مدتی  ترین سطح آن به عنوان ظرفیت ادامه ام( پایداری را در ع .Markulev,A&Long,A. در تعریفی مشابه مارکولو و النگ )  1

 (.1579اند )مارکولو و النگ، نامحدود تعریف کرده

 . ایران دارای یک قلمرو فرهنگی فراتر از مرزهای سیاسی کنونی نیز هست که موضوع بحث این کتاب نیست.   6

 شود.  که شامل اقتصاد، سیاست، آموزش و ... است به کار برده میدر این کتاب مفهوم اجتماعی به معنای عام آن  . 3
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تواند به تغییر مرزهای  وضعیتی است که در مراحل نهایی می هرگونه در طول زمان استمرار یابد؛ ناپایداری ایران نیز ،بیرونی

ن آنها توا دیگر نمی ،دیدی منجر شود که علیرغم مشابهت با نام ایرانسیاسی ج –های جغرافیایی  این سیستم و پیدایش سیستم

را همان سیستم قبلی دانست؛ همانگونه که ایران دوره صفوی، با ایران اواخر قاجار و با ایران کنونی با معیار قرار دادن مرزهای 

افرادی که ایران را یک موجودیت مانا در از این منظر بر خالف نظر  متفاوت است. سیاسی، ماهیتاً -این سیستم جغرافیایی 

که از منظری ملی باید علت  ،اما ناپایدار است ،سیاسی کهن –دانند؛ از منظر این کتاب، ایران یک سیستم جغرافیایی  تاریخ می

یر مرزهایی تغی احیاناً هایی اساسی و این علت، سبب ساز ناپایداری ای این ناپایداری را شناسایی نمود و پیش از آنکه ریشه

    اندیشید.   اتیتمهیددوباره شود برای آن 

از طریق سنجش ابعادی که خود متشکل از  وضعیت پایداری آن را توانیم بسته به نوع و پیچیدگی سیستم مورد مطالعه، می

با  دهند که ل میرا تشکی ابعاد در کنار یکدیگر فضایی و ارزیابی قرار دهیم. اینها هستند مورد سنجش  ای از شاخص مجموعه

 درباره آن ارائه شده است. یدر بخش بعد توضیحات و نامیم می «ملی فضای حالت پایداری»آن را  ،توجه به موضوع این کتاب

 فضایحالتپایداریملیابعاد .2

انی کالن جامعه انسانی که از جوامع انس بُعد عد اساسی است: یکهر واحد جغرافیایی سیاسی به صورت عام دارای دو بُ

جغرافیایی که به منزله محیطی این مجموعه انسانی را در بر  ییقلمرو دیگریتشکیل شده و  هایی متفاوت با ویژگی خردتری

 گرفته است. 

 

 

 
 

  سیاسی  -جغرافیایی : ابعاد کلی یک واحد7شکل 
 

بنابراین  ،ای را داشت امعهتوان تصور وجود ج کننده جامعه است و بدون آن نمی احاطهاز آنرو که محیط زیست، محیط 

زیست و یا ایجاد  ای تنظیم شود که جامعه در کوتاه و بلند مدت سبب نابودی محیط زیست باید به گونه رابطه جامعه با محیط

سیاسی به  –فضای حالت پایداری یک واحد جغرافیایی  رو از ایندر آن نشود.  بازگشت و بی بینی تغییراتی غیر قابل پیش

زیست و جامعه تشکیل شده است که برای مشخص  عد اساسی محیطاز دو بُ ،یک واحد ملی به صورت خاص صورت عام و

را برای  مجموعه شاخصی ،عد اساسیبا توجه به این دو بُ باید ،سیاسی در این فضای حالت –کردن جایگاه واحد جغرافیایی 

 سنجش وضعیت واحد طراحی نمود و مورد سنجش قرار داد. 

 محیط زیست

 جامعه
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ه نیز خود از ابعاد گوناگونی چون اقتصاد، آموزش، بهداشت و ... تشکیل شده است که هر یک نیازمند عد جامعبُ

 سیاسی در فضای حالت پایداری است. –تر جایگاه واحد جغرافیایی  سازی و سنجش برای تعیین هرچه دقیق شاخص

 این مجموعه شاخص باید دارای دو ویژگی اساسی باشد:

سیاسی را  -یعنی کلیه ابعاد کلیدی و مهم اثرگذار بر وضعیت پایداری آن واحد جغرافیایی  ؛باشدنخست آنکه باید جامع 

تواند بواسطه عدم آگاهی بلند مدت نسبت  عد و یا یک شاخص کلیدی میمورد توجه قرار دهد؛ چرا که نادیده گرفتن یک بُ

 به آن موجب ایجاد ناپایداری و در نهایت فروپاشی سیستم شود.    

شاخصی که به ما در فهم وضعیت پایداری و یعنی  ؛دومین ویژگی این مجموعه شاخص آن است که باید مانع باشد

گذاران و  ند سیاستتوا های مورد سنجش می کند در آن نباشد؛ چرا که کثرت شاخص ناپایداری آن واحد کمک چندانی نمی

 را به اشتباه اندازد.  گیران تصمیم

گیری  ها دارای اهمیت است و باید معیار تصمیم ه داشت که برآیند وضعیت مجموع این شاخصاز سوی دیگر باید توج

تواند  های دیگر این مجموعه می ها و عدم توجه به شاخص یا سیاست باشد. توجه به برخی شاخص درباره یک کنش

 .  با مخاطراتی روبرو نماید را اسیسی -واحد جغرافیایی  گیری دچار اشتباه نموده و پایداری گذاران را در تصمیم سیاست

اند که تمامی این  سیاسی بر شمرده –ابعاد گوناگونی را برای مفهوم پایداری در واحدهای جغرافیایی  ،در متون مختلف

وضیحات فوق، این کتاب دو تبا توجه به  مفهوم پایداری تاکید دارند؛ 75زیستی قتصادی، اجتماعی و محیطامتون بر ارکان 

البته  .خواهد پرداختبه صورت مستقل زیستی نیز  عد محیطعد جامعه تعریف نموده و به بُماعی و اقتصادی را ذیل بُرکن اجت

( و نهادی )هاک و 1575های سیاسی، فرهنگی )کلمن و فارینگتن، برخی از نویسندگان معتقدند که باید مؤلفه

زیستی  محیطیگر برخی معتقدند که پایداری شامل اهداف ( را نیز به این ارکان اضافه نمود. به عبارت د1551همکاران،

های طبیعت( استانداردهای اجتماعی )زندگی آبرومندانه(، شرایط اقتصادی )رقابت و همچنین  )احترام گذاشتن به محدودیت

تاب این ک (؛1551، 77رشد( و نقش نهادی )مشارکت، توانمندسازی اجتماعات و زنان، صلح و عدالت( است )اسپانگنبرگ

                                                           
ها به شدت با یکدیگر در تعامل بوده و بر هم اثرگذارند. به عنوان مثال یک اقدام که منجر به بهبود  باید توجه داشت که هر یک از این ارکان و شاخص . 75

زیستی آن واحد و یا واحد همسایه  های اجتماعی و یا محیط اند با اثرگذاری منفی بر شاخصتو شود می سیاسی می -های اقتصادی یک واحد جغرافیایی  شاخص

هایی اساسی در بلند مدت شود. از این رو باید توجه  سیاسی را در فضای حالت بهبود نداده بلکه موجب ایجاد ناپایداری -دیگر، نه تنها پایداری واحد جغرافیایی

ای محقق نخواهد شد.  ای و رشته های بخشی، حوزه ای است و با رویکردها و نگرش سیاسی، موضوعی پیچیده و بین رشته –فیایی داشت که پایداری واحدهای جغرا

سیاسی وجود ندارد؛ پیچیدگی متغیرهای  -ای برای پایداری واحدهای جغرافیایی  از سوی دیگر باید توجه داشت که هیچ راه حل و نسخه از پیش نوشته شده

های دیگر در جهت افزایش پایداری است؛ امری که ما را به  ای است که هر لحظه نیازمند اقدام و کنشی متفاوت از زمان و تو در تویی این عوامل به گونهاثرگذار 

 های دیگر کتاب به آن پرداخته خواهد شد.  شود که در بخش های حکمرانی تطبیقی رهنمون می سیستم

11 - Spangenberg,J.H.  
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های متفاوت به  ی برخی بر دیگری در بخشلّگرچه در نهایت تمامی این ابعاد را مورد نظر قرار خواهد داد اما بواسطه اثر عِ

  . پردازد می آنها

زیر را برای مفهوم پیچیده پایداری در یک واحد  و ارکان توانیم ابعاد رسد که می با توجه به توضیحات فوق به نظر می

 در نظر بگیریم:  به صورت عام و یک کشور به صورت خاص اسیسی -جغرافیایی

 

 سیاسی و ارکان پایداری در آن –: ابعاد واحد جغرافیایی 7جدول شماره 

 

 

 

 

 

سیاسی و سایر ارکان در  -جغرافیایی که واحد زیستی محیطه داشت به غیر از رکن باید توجهمانطور که پیشتر نیز بیان شد 

یک از این ارکان به خودی خود بر دیگری  معنا خواهند بود، هیچ بیشود و بدون آن سایر ارکان  درون آن تعریف می

با در نظر گرفتن اثراتی که بر  مکانی تنها –ارجحیت نداشته و قضاوت درباره اهمیت یک رکن بر دیگری در یک نقطه زمانی 

تاکید بیش از حد بر  عنوان مثالگذارد قابل تحلیل و بررسی است. به  جایگاه کلی واحد در فضای حالت پایداری بر جای می

د در بلند مدت ناپایداری را در جامعه و توان زیستی و اجتماعی می محیطرکن اقتصادی و نادیده گرفتن اثر آن بر سایر ارکان 

  71ای افزایش دهد که حتی رشد اقتصادی موقت ایجاد شده نیز متوقف شود. به گونه سیاسی -واحد جغرافیایی  آن

ها باید با در نظر داشتن اثرات  گذاری ، کلیه اقدامات و سیاستسیاسی –یک واحد جغرافیایی  برای افزایش پایداری در

ت پذیرد تا در بلند مدت جایگاه آن واحد در فضای حالت آنها بر هر یک از این ارکان و بر کل مفهوم پایداری صور

هایی برای هر یک از این ارکان که قابلیت سنجش به صورت  پایداری بهبود یافته و یا بدتر نشود. از همین رو تعیین شاخص

لت پایداری سیاسی در فضای حا –اساسی در تعیین جایگاه واحدهای جغرافیایی  کمی یا کیفی را داشته باشند از اهمیت

هایی دقیق و قابل سنجش برای هر یک از ارکان مفهوم  ی تعیین شاخص . البته الزم به یادآوری است که مسألهاست برخوردار

 ای چالش برانگیز بوده و به شدت به رشد و گسترش دانش بشری وابسته است.  مسأله خود پایداری،

                                                           
های بی رویه با توجیحات گوناگون پدیده آمده و  های نامناسب و برداشت گذاری ت نامناسب کنونی ایران در ارتباط با منابع آب که تحت تاثیر سیاستوضعی . 71

 ای از این مورد است. ههایی خشک تبدیل نموده و امنیت ملی کشور را با مخاطراتی جدی روبرو نماید نمون های قابل توجهی را به بیابان رود بخش رفته رفته می

 سیاسی – جغرافیایی واحد

 ارکان پایداری ابعاد

 زیستی محیط زیست محیط

 جامعه
 اقتصادی

 اجتماعی
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و البته تمرکز مشخص بر  های مختلف ه از سوی نهادها و سازمانهای تهیه شد در ادامه تالش شده است با مطالعه شاخص

سیاسی و ارکان پایداری در آن مجموعه شاخصی  –واحد جغرافیایی  ابعادبرای هر یک از  سیاسی ایران، –واحد جغرافیایی 

ی است ارائه پایداری که گام نخست برای تعیین جایگاه واحد در فضای حالت پایدار مفهوم کلیدی مقدماتی جهت سنجش

 .  شود

 هایمحیطزیستیپایداریشاخص .3

پایداری است که بر حفظ و پاسداشت  ترین رکن اساسی سیاسی -واحد جغرافیایی  شناختی یا بوم زیستی محیطپایداری 

این . توانند وجود داشته باشند نه بشر، نه جامعه و نه اقتصاد نمی کند که بدون آنها های حامی حیاتی تأکید می سیستم

بدین معنا که ظرفیت  ی آنها سالم باشند؛ الزم است همه که ،هستندهای حامی حیات، شامل هواکره، آب و خاک  سیستم

غیر قابل  زیستی محیط های انسانی به خدمات حفظ شود. نابودی مداوم یا آسیبی که فعالیت شان باید زیستی محیط خدمات

رو که بستر  زیست از آن محیط(. 1554، 79و ر.ک ساتن 7330است )گودلند،آورد با پایداری ناسازگار  جایگزین وارد می

بشر و جوامع  یداری و خط قرمزی است که بایدمهمترین رکن مفهوم پا ،های انسانی است اصلی زندگی انسان و تمامی فعالیت

که  وده و از انجام اقداماتیتوجه نم های خود به آن گذاری ها و سیاست در کلیه فعالیت ، فارغ از ارزش ذاتی آن،انسانی

   نماید خودداری کنند. ناپذیری را در کوتاه و یا بلند مدت بر آن وارد می ضربات جبران

است که مبنای ثابتی برای منابع خود دارد، از  زیستی پایدار است، واحدی سیاسی که از نظر محیط –واحد جغرافیایی  یک

کند و منابع  زیست اجتناب می ی محیط نابودسازنده یا کارکردهای منابع تجدیدپذیرهای  زه از سیستمبرداری بیش از اندا بهره

صورت گرفته باشد.  آن های مناسب ی جایگزین گذاری در زمینه دهدکه سرمایه ای کاهش می تجدیدناپذیر را تنها به اندازه

وم است که معموالً به عنوان منابع شامل حفظ تنوع زیستی، ثبات جوی و دیگر کارکردهای زیست ب زیستی محیط پایداری

؛ هاک و 1559های گوناگون )ر.ک هریس، های مختلفی توسط افراد و سازمان . شاخصشوند بندی نمی اقتصادی طبقه

  برای سنجش 74((1550های ییل و کلمبیا ) ؛ دانشگاه7330؛ هاموند و همکاران،7330؛ هاموند و همکاران،  1551همکاران،

طراحی شده است که در جدول زیر به مهمترین آنها با توجه به دو ویژگی جامع و مانع بودن اشاره  پایداری محیط زیستی

 .   شده است

 

                                                           
13. Sutton,Philip 

14. http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/esi  
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 سیاسی -واحد جغرافیایی  های محیط زیستی پایداری : شاخص1جدول شماره 

مضمون
خرده

مضمون
شاخص

هواکره

 ای میزان انتشار گازهای گلخانه تغییر اقلیم

اتمسفر و 

 هواکیفیت 

 ی اوزون میزان مصرف مواد آلوده کننده

 میزان تمرکز فراگیر آلودگی هوا در مناطق شهری

 های مختلف )صنعتی، خانگی، نیروگاهی و ... ( کربن به تفکیک بخش اکسید میزان انتشار گاز دی

 میزان انتشار اکسید سولفور

 میزان انتشار اکسید نیتروژن

 اک به ناپاک در طول سالنسبت روزهای هوای پ

 (PM1.0)میکرون  1.0شاخص کیفیت هوا بر حسب ذرات معلق زیر 

 زمین

 نرخ تغییر کاربری زمین

 نرخ فرسایش خاک

 تراکم جمعیت

 70نسبت دام به مرتع



 پسماند

 سرانه تولید پسماند جامد شهری و صنعتی

 درصد بازیافت پسماند و استفاده مجدد از آن

 تولید پسماندهای خطرناک

 تولید پسماندهای رادیو اکتیو

 کشاورزی

 درصد زمین کشاورزی دائمی و قابل کشت

 میزان استفاده از کودهای شیمیائی

 

                                                           
15. http://frw.org.ir/00/Fa/StaticPages/Page.aspx?tid=1501 
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 میزان استفاده از سموم کشاورزی

 درصد کشت محصوالت منطبق با توان اکولوژیک منطقه به کل محصوالت

 لید محصول کشاورزی در منطقه در مقایسه با بهترین عملکردهای جهانینسبت آب مصرفی برای تو

 نسبت کشت محصوالت ارگانیک به کل محصوالت

 نسبت مناطق جنگلی نابوده شده به کل مناطق جنگلی )سالیانه( ها جنگل

 زایی نرخ بیابان بیابان زائی

 ی به کل مساحتهای رسمی و غیر رسمی شهر گاه نسبت مساحت سکونت شهرنشینی

اهاقیانوس

،دریاهاو

سواحل

دریا و 

 ساحل

 وضعیت ذخایر دریایی

 نسبت ذخایر ماهی در محدوده زیستی امن

شده دریایی نسبت مناطق حفاظت  

های مرجانی و درصد پوشش زنده منطقه اکو سیستم صخره  

 های ساحلی انبوهی جلبک در آب

 کنند ساحلی زندگی می درصد کل جمعیتی که در نواحی

 های مهم ی گونه صید ساالنه شیالت

آبتازه

کمیت آب 

 شیرین

 های سطحی و زیرزمینی افت ساالنه سطح آب

 نرخ فرونشست زمین

 های مختلف شدت مصرف آب توسط بخش

 پذیر نسبت مصرف به میزان آب تجدید

 های مختلف نرخ بازچرخانی آب در بخش

 های آب نیاز بیوشیمیائی به اکسیژن در سفرهکیفیت 
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78انبوهی کلی فرم مدفوعی در آب تازه رینآب شی
 

 درصد فاضالب تصفیه شده

 ها کیفیت بیولوژیک و شیمیایی رودخانه

 های زیرزمینی کیفیت بیولوژیک و شیمیایی آب

 میزان وجود فسفر در آب شرب

تنوع

زیستی

 زیست بوم
 ای مهم انتخاب شدهه بوم مساحت زیست

 نسبت مساحت مناطق حفاظت شده به کل مساحت

 ها گونه
 های در معرض خطر فراوانی گونه

 های کلیدی )گیاهی، جانوری( میزان تغییر سالیانه در گونه

 

 هایاقتصادیپایداریشاخص .4

ابع طبیعی که دروندادهای فیزیکی قابل رکنی از پایداری است که بر بخشی از من اساسی جامعه و عد، یکی از دو بُاقتصاد

بیند تمرکز  ها( و تمام شدنی )به عنوان مثال مواد  معدنی( را برای فرایندهای تولیدی تدارک می تجدید )به طور مثال جنگل

شتر زیستی و اجتماعی( در دو قرن اخیر بی دیگر )محیط صادی پایداری در مقایسه با دو رکناقت رکن(. 7330کند )گودلند، می

 ،اجتماعی حتی زیستی و علیرغم اهمیت کمتر نسبت به ابعاد محیط ،از حد مورد تاکید و توجه بوده است و همین تاکید بیش

از نظر اقتصادی، پایداری در صورتی محقق خود یکی از عوامل اساسی وضعیت نامناسب پایداری در جهان کنونی است. 

طریق ن حفظ شود. منظور از رفاه، مصرف کاالها و خدمات بازار است که از شود که خوشبختی و رفاه جامعه در طول زما می

همبستگی  و خانوار و دیگر پیامدهای غیربازاری از قبیل  زیستی محیط و شامل خدمات تولید اقتصادی ممکن شده است؛

شود  هزیستی تأکید می. به عبارت دیگر در بحث از پایداری اقتصادی بر مفاهیمی چون رفاه، مطلوبیت و باجتماعی است

پایداری اقتصادی را این گونه تعریف نموده است: یک سیستم پایدار از نظر اقتصادی  71(. هریس1579)مارکولو و النگ، 

                                                           
کلی فرم ها به عنوان شاخص میکروبی مناسبی برای نشان دادن آلودگی مدفوعی در نمونه های آب مورد استفاده (:faecal coliformکلی فرم مدفوعی ).   78

د استفاده قرار قرار می گیرند. از جمله ویژگی هایی که باعث شده این گروه از باکتری ها به عنوان شاخص میکروبی برای نشان دادن آلودگی مدفوعی آب مور

 .(http://www.environmentalhealth.ir)گیرند

17 . Harris,J,M.  
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های دولت و قرض خارجی  ینهسیستمی است که قادر به تولید مداوم کاالها و خدمات به منظور حفظ سطوح قابل مدیریت هز

)هریس،  کند رسانند، اجتناب می آسیب می ای مختلف اقتصادی که به تولید صنعتی و کشاورزیه بخش عدم تعادلو از  است

 اقتصادی پایداری آورده شده است. عدبُهای مربوط به  (. در جدول زیر شاخص1559
 

 سیاسی -واحد جغرافیایی  76های اقتصادی پایداری : شاخص9جدول شماره 

مضمون
خرده

مضمون
شاخص





















ارساخت

اقتصادی

 

 

 

 

 

عملکرد 

 اقتصادی

 تولید ناخالص داخلی سرانه

 درآمد سرانه

 73درآمد قابل تصرف خانوار

 نرخ تورم

15ضریب نفوذ کاربران اینترنت  

 ضریب نفوذ کاربران تلفن همراه

 سرمایه انسانی

وری شاخص بهره  

17ضریب جینی  

 GDPسهم سرمایه گذاری در 

                                                           
های دیگر تکمیل شده  ای و مجموعه شاخص ( است که با منابع داده1558های طراحی شده توسط سی اس دی ) چارچوب اولیه این جدول بر اساس شاخص . 76

هایی را برای سنجش هر یک از این  یستی و نهادی( مجموعه شاخصاست. سی اس دی  با در نظر گرفتن چهار رکن برای پایداری )اقتصادی، اجتماعی، محیط ز

ها  اصالح شدند. این مجموعه شاخص 1550تا  1557های  منتشر و سپس در فاصله سال 7338ها برای اولین بار در سال  ارکان پیشنهاد نموده است. این شاخص

  شاخص است. 38خرده مضمون و  05مضمون،  74شامل

. آید انداز، تخصیص دهد و مقدار آن، از طریق کسر نمودن درآمد شخصی، از مالیات بر درآمد، بدست می تواند، به مصرف و پس فرد میدرآمدی است، که . 73

اختنی، الت جاری پرددر حوزه کالن، درآمد قابل تصرف؛ با اضافه کردن تمام انتقاالت جاری دریافتنی، بجز انتقاالت اجتماعی غیر نقدی و کسر کردن تمام انتقا

درآمد قابل تصرف، قلم تراز کننده حساب توزیع ثانویه درآمد . آید یک واحد تجاری، یا بخش نهادی، بدست می  بجز انتقاالت اجتماعی غیر نقدی، به درآمد اولیه

 .است

20. http://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=3&Sel=1341421 

21. https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1341/zarib%20jini-41-14.pdf 
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 عادل داد و ستد کاالها و خدماتت تجارت

 وضعیت مالی

 

 قرض به نسبت تولید ناخالص ملی

ODA کلی دریافت شده یا رسیده به عنوان درصد تولید ناخالص ملی 

 

 

 اشتغال

 

11(نفرشاغل 75 زیر) های اقتصادی کوچک و متوسط تغییرات تعداد بنگاه  

مات(نرخ اشتغال به تفکیک بخش )صنعت، کشاورزی و خد  

 نرخ خود اشتغالی

وقت نرخ اشتغال پاره   

 نرخ بیکاری

 سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی

 

 

 

 بودجه

 

 

 

های دولتی مجموع بدهی دستگاه  

 سرانه بودجه عمومی

 سرانه بودجه جاری

 سرانه بودجه عمرانی

 سرانه مخارج اجتماعی

19درآمدهای مالیاتی  

ها های بخش غیر دولتی نزد بانک سپرده  

 ی مادی شدت استفاده مصرف مادیالگوهای

                                                           
 گیرد و از این نظر اهمیت دارند. ها صورت می درصد اشتغال کل در این بنگاه 65حدود  تقریباً.11

 دولتی و غیردولتی و بخش اقتصادی به تفکیک . 19
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تولیدو

مصرف
 

استفاده از 

 انرژی

14شدت مصرف انرژی  

10وری انرژی بهره  

 درصد تولید انرژی تجدیدپذیر از انرژی کل

 های مختلف سرانه مصرف آب، برق و گاز در بخش

 ی حمل و نقل ده شده بر اساس شیوهی پیمو ی فاصله سرانه حمل و نقل

 

 هایاجتماعیپایداریشاخص .5

ای  این رکن به اندازه ،است سیاسی –جامعه و پایداری واحد جغرافیایی  پایداری اجتماعی یکی دیگر از ارکان پایداری

ستی پایداری، زی محیطتواند با اثرگذاری مخرب بر ارکان اقتصادی و  که در صورت عدم توجه به آن می دارداهمیت 

سیاسی ایجاد نماید. پایداری اجتماعی را به عنوان شرایط  -جغرافیایی ای را برای پایداری واحدهای های عدیده شچال

سازند، تعریف  ی زندگی در یک جامعه و فرایندهای موجود در آن جامعه که دستیابی به این شرایط را میسر می دهنده بهبود

به خدمات مهم  دسترسی یکسان و فراگیری ،در آنتوان پایدار دانست که  می جتماعی راا (؛1554اند )مک کنزی، نموده

های نسل فعلی متضرر  های آتی به سبب فعالیت ؛ نسلدارد )شامل بهداشت، آموزش، حمل و نقل، مسکن و تفریح( وجود

رزشمند های ناهمسان ا فرهنگهای مثبت  که در آن جنبه دارد شوند؛ در آن جامعه یک سیستم روابط فرهنگی وجود مین

ی  هشود؛ مشارکت سیاسی گسترد مورد حمایت قرار گرفته و ترویج می در آن انسجام فرهنگی شود؛ شمرده شده و حفظ می

                                                           
مثالً . شود گیری استفاده می حدهای مختلفی برای این اندازهاز وا. آید این شاخص با تقسیم واحدی از انرژی بر واحدی از تولید ناخالص داخلی به دست می. 14

 .یو، یا کیلو ژول به عنوان واحد مصرف انرژی تی بی7555یک یا هزار یا یک میلیون دالر به عنوان واحد تولید ناخالص داخلی و معادل یک بشکه نفت خام یا 

اگر شدت مصرف انرژی در استان یا کشور الف دو برابر استان یا کشور ب باشد یعنی کشور  مثالً. باال بودن شدت مصرف انرژی نشانگر مصرف بیشتر انرژی است

 .است الف برای تولید میزان برابری از کاال و خدمات دو برابر کشور ب انرژی مصرف کرده

دارد، ارقام متفاوتی از شدت مصرف انرژی گیری شدت مصرف انرژی و همچنین تولید ناخالص داخلی وجود  های مختلفی که برای اندازه با توجه به روش

شود اما با این نقیصه  وری مصرف انرژی محسو ب می های مطلوب برای مقایسه بهره شدت مصرف انرژی از شاخص. است کشورها در منابع مختلف اعالم شده

ن ساختارهای اقتصادی و نوع صنایع کشور در آن لحاظ های جغرافیایی و همچنی ، تفاوت(مثل سرمای شدید) و هوایی روبروست که عواملی چون شرایط آب 

 .شود نمی

در . وری انرژی وجود دارد گیری بهره واحدهای متفاوتی برای اندازه. نامند وری انرژی می میزان تولیدکاالها و خدمات به ازای مصرف هر واحد انرژی را بهره. 10

 .ه ازای هر بشکه معادل نفت خام مصرف انرژی معیار محاسبات استهای بانک مرکزی ایران میزان تولید ناخالص داخلی ب گزارش

ها از طریق صدور  های انرژی باید این نکته را در نظر داشت که چون بخشی از تولید ناخالص داخلی این استان های صادرکننده حامل در مورد کشورها یا استان

 .های انرژی را از تولید ناخالص داخلی آنها کسر کرد ور حاملآید، لذا باید قسمت مربوط به صد های انرژی به دست می حامل
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های فعالیت سیاسی و مدنی به خصوص در سطح محلی وجود دارد؛ سیستم  انتخابات بلکه در دیگر حوزه شهروندان نه تنها در

پایداری اجتماعی از نسلی به نسلی دیگر وجود دارد؛ افراد جامعه در ارتباط با  برای انتقال آگاهی دربارهندی آموزشی توانم

اجتماع بتواند از طریق آنها به صورت جمعی نقاط  کنند؛ سازوکارهائی وجود دارد که گاهی احساس مسئولیت میانتقال این آ

ی کنش  د دارد که اجتماع در صورت امکان از طریق آنها و به واسطهکارهائی وجووت و نیازهایش را تعیین کند؛ سازوق

کارهائی برای هواداری سیاسی وجود دارد تا از طریق آنها نیازهائی که قابل برآورده عی نیازهایش را برآورده کند؛ سازوجم

ی توزیع  حقق انصاف در زمینهی کنش اجتماعی نیستند، برآورده شوند. سیستم اجتماعی پایدار باید در جهت ت شدن به وسیله

پذیری  و فرصت، تدارک مناسب خدمات اجتماعی از قبیل بهداشت و آموزش، برابری جنسیتی و مشارکت و مسئولیت

های مختلفی برای سنجش و ارزیابی پایداری اجتماعی ارائه شده که  ها و مؤلفه (. شاخص1559سیاسی تالش نماید )هریس،

 .   ترین آنها اشاره شده استبه برخی از مهم در جدول زیر

 سیاسی -واحد جغرافیایی  های اجتماعی پایداری : شاخص4جدول شماره 

شاخصخردهمضمونمضمون

 سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی در سطح 

 18کالن، میانه و خرد
 واحدهادر مقایسه با دیگر  نمره و رتبه سرمایه اجتماعی

 فقر برابری

 فقردرصد جمعیت زیر خط 

 درصد سالمندان زیر خط فقر

 ضریب جینی نابرابری اقتصادی

 نرخ بیکاری

 درصد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی

 اند درصد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که در سال گذشته توانمند شده

 نشین درصد جمعیت حاشیه

                                                           
تواند بین  . این روابط میخاص بر آنها حاکم باشد ییها ویژگی بین کنشگران فردی و جمعی است که  سرمایه اجتماعی، ارزش افزوده حاصل از روابط اجتماعی. 18

اقشار  و از سوی دیگر ،)سرمایه اجتماعی میانی( ها و نهادهای موجود ماعی کالن(، سازمانکنشگران فردی از یک سو و سیستم سیاسی کالن کشور )سرمایه اجت

ها  البته این کنش دهند. )سرمایه اجتماعی خرد( برقرار باشد که ضمن اثرگذاری و تاثیرپذیری از یکدیگر سرمایه اجتماعی کلی کشور را تشکیل می اجتماعی و افراد

های صورت گرفته به آن توجه نشده اما  تا کنون در پیمایش علیرغم اهمیت که .ردیهای گوناگون نیز صورت پذ ثال نهادها و سازمانتواند بین کنشگران جمعی م می

 .قرار گیرد توجه مورد جهت سنجش کامل سرمایه اجتماعی و در صورت تهیه شاخصی ملی و دولتی در این زمینه باید رسد به نظر می
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برابری )جنسی، قومی، 

 مذهبی، دینی و سیاسی(

 متوسط دستمزد زنان نسبت به دستمزد مرداننرخ 

 درصد زنان صاحب مناصب بلند پایه

 های قومی مختلف درصد افراد صاحب مناصب بلند پایه از گروه

 های مذهبی و دینی مختلف درصد افراد صاحب مناصب بلند پایه از گروه

 فرایند ثبت نام کاندیداها و احزابمیزان عادالن بودن 

ها و دیگر ابزارهای  به رسانه گوناگون نامزدها و احزاب دسترسی منصفانه زانمی

 ارتباطی

 همه شهروندان از حق مشارکت در انتخابات ملیمندی  میزان بهره

 تندرستی

 الگو و وضعیت تغذیه

 سوء تغذیه درصد کودکان دچار

 های الکلی های گازدار، چیپس، پفک، نوشابه سرانه مصرف نمک، شکر، نوشابه

 سرانه مصرف میوه و سبزیجات

 مرگ و میر
 نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال

 امید به زندگی در بدو تولد

 بهداشت

به ترتیب اولویت عامل اصلی مرگ و میر75  

 میزان شیوع پر فشاری خون

 میزان شیوع دیابت

 میزان شیوع اضافه وزن

 نرخ شیوع ایدز

ت تحت پوشش بیمه درمانیجمعی  

 سرانه مصرف سیگار و قلیان

 سرانه هزینه مراقبت بستری

 سرانه هزینه بهداشت عمومی
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 درصد جمعیت برخوردار از تسهیالت دفع فاضالب مناسب

 جمعیت برخوردار از آب آشامیدنی سالم

 میزان شیوع افسردگی 

های  دریافت مراقبت

 بهداشتی

 های بهداشتی اولیه ت برخوردار از دسترسی به تسهیالت مراقبتدرصد جمعی

 های عفونی سازی کودکان در برابر بیماری نرخ ایمن

 نرخ دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری

 آموزش

 سطح آموزش
 رسانند نرخ کودکانی که تحصیالت ابتدایی را به پایان می

 سطهسطح دستیابی بزرگساالن به آموزش متو

 سواد

 نرخ باسوادی

 11(و روستا محل سکونت )شهر تحصیل زودهنگام بر حسب جنس و  ترک

)تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی، توسعه   R & Dبودجه صرف شده برای 

 تجربی(

 تعداد و سرانه اختراعات ثبت شده

 16هایی همانند تیمز و پرلز در آزمون آموزان رتبه دانش

آموزان طبق آزمون وزارت آموزش و پروش گین ضریب هوشی دانشمیان  

 شرایط زندگی خانه و مسکن

 سرانه مساحت زندگی برای هر فرد

 کنند درصد جمعیتی که در مناطق مستعد خطر ناشی از بالیای طبیعی زندگی می

 های مالی و جانی در اثر بالیای طبیعی خسارت

                                                           
 کنند تا قبل از دیپلم ترک تحصیل میسال که  14افراد زیر  . 11

که نهادی غیرانتفاعی و غیر دولتی است از چند دهه پیش، چهار سال یکبار، در دنیا برگزار ( IEA) المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ها را انجمن بین این آزمون. 16

در برگیرندۀ مطالعۀ  PIRLSپرلز. کشورها با روشهای معتبر فنی سنجیده میشوندهدایت علمی آزمونها با دانشگاه علوم تربیتی بوستون آمریکاست و در آن . کند می

معنا  ساخت گیرند و توانایی المللی پیشرفت سواد خواندن است و در آن بررسی میشود که دانش آموزان در مدارس تا چه حدی، خواندن و درک مطلب یاد می بین

م است و اینکه دانش آموزان چقدر در تحصیالت پایۀ وـعلت و یاـیاضررفت ـد پیشـنروی ـلمللا ینـلعه بمطانیز در برگیرندۀ ( TIMSS) به دست میآورند؟ تیمز

 .کنند ریاضیات و علوم واقعا ًپیشرفت می
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 های اجتماعی آسیب امنیت

 زندانیان به جمعیت نسبت

 13های قضایی ساالنه میزان پرونده

های انتظامی استان میزان پرونده  

مواد مخدر صنعتی و سنتی( الکل و نرخ اعتیاد ) به تفکیک  

 نسبت طالق به ازدواج

 میزان اختالالت روانی

 نرخ اقدام به خودکشی

 درصد کودکان بد سرپرست

پاسداشت 

 فرهنگی های داشته
 های تاریخی حفاظت شده های تاریخی ثبت شده به مکان درصد مکان 

 

 جمعیت
 تغییر جمعیتی

 نرخ رشد جمعیت

 های رسمی و غیر رسمی گاه نسبت جمعیت ساکن در سکونت

 

سیاسی به صورت عام و واحد ملی به  –در این فصل تالش شد تا ضمن روشن کردن مفهوم پایداری واحد جغرافیایی 

هایی که  صورت خاص، فضای حالت پایداری این واحدها از طریق شناسایی ابعاد و ارکان اصلی تشکیل دهنده آن و سنجه

پایان  بی ایکه مرحله توان از طریق سنجش آنها وضعیت این ابعاد و ارکان را مشخص نمود ترسیم شود. پس از این مرحله می

 ،گام بعد ،سیاسی مورد بازنگری و تدقیق قرار گیرد –احدهای جغرافیایی هایی مشخص در و باید توسط بخش است و مرتباً

سیاسی در این فضای حالت از طریق سنجش ابعاد و ارکان معرفی شده است.  –کردن جایگاه یک واحد جغرافیایی  مشخص

 امری که در فصل بعد توضیحاتی درباره آن ارائه خواهد شد.

                                                           
 های حل اختالف به تفکیک دادگاه و شورا . 13
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دهند که  زیستی در مجموع فضای حالتی را شکل می اقتصادی، اجتماعی و محیطرکن سه زیست و جامعه و  عد محیطدو بُ

تعیین جایگاه دقیق ایران در فضای حالت معرف وضعیت پایداری آنهاست.  ،در این فضا سیاسی -جایگاه واحدهای جغرافیایی

در فصل قبل، با دو چالش اساسی روبروست: نخست آنکه با  معرفی شده مجموعه شاخص پایداری پایداری با توجه به

های معتبری وجود ندارد و یا  های فوق، یا داده جستجوهای مقدماتی انجام شده، در ارتباط با بخش قابل توجهی از شاخص

ای در ارتباط با آنها در دست نیست. دوم آنکه  هها در نظام گردآوری داده در ایران قرار نداشته و داد این شاخص اصوالً

بر است که  یابی به برآوردی مقدماتی از وضعیت پایداری ایران با توجه به آنها امری زمان ها و دست سنجش دقیق این شاخص

 معرفی شده در این کتاب و دریافت نظرات اساتید، پژوهشگران، کلی با توجه به ضرورت طرح هر چه سریعتر چارچوب

و  کتاب ای ازپس از انتشار نسخه اولیه نویسندگان ترجیح دادند که آن را به گذاران در ارتباط با آن، مداران و سیاست سیاست

تواند به  ، آنچه که میبا ایده اصلی کتاب ین بخش برای آشنایی بیشتردر ا. اما موکول کنند خوانندگان دریافت نظرات

که مقدمه ورود به مباحث طرح شده در  ،رکی از جایگاه ایران در فضای حالت پایداریو ایجاد د خروجی نهایی نزدیک باشد

لگاتوم که یکی  موسسه 95های جهانی موجود، شاخص کامیابی ، با جستجویی در مجموعه شاخصهای بعدی کتاب است فصل

و تالش شد تا گزارشی با  ترین آنها به مجموعه شاخص پایداری معرفی شده در فصل نخست کتاب است، انتخاب از نزدیک

های  توان در مورد میزان اعتبار شاخص اگرچه می، توجه به آن در مورد وضعیت پایداری ایران ارائه شود. باید توجه داشت

را بیان  های قابل پذیرشی ابهامات و تردید ،ها روز بودن مقادیر این سنجش های صورت گرفته و به سنجش دقت انتخاب شده،

و  رانامد سیاستنخبگان،  کیفی رسد که خروجی این شاخص، تفاوت فاحشی با فهم مجموع به نظر می اما در ،نمود

  گذاران ایرانی از وضعیت کلی ایران ندارد. سیاست

، 90، سالمت94، آموزش99، حکمرانی91، محیط تجاری97عد کیفیت اقتصادیوم، از نه بُشاخص کامیابی موسسه لگاتمجموعه 

تشکیل شده است. با در نظر داشتن مجموعه  93و محیط طبیعی 96، سرمایه اجتماعی91های فردی ، آزادی98منیتایمنی و ا

                                                           
30. Prosperity index  

 www.prosperity.comرفته و گزارشی از آن بر روی سایت این موسسه به آدرس ( مورد سنجش قرار گLegatumاین شاخص هرساله توسط موسسه لگاتوم )

 شود.  منتشر می

31. Economic quality  

32 .Business environment  

33. Governance  

34 .Education  

35. Health  

36. Safety and security  
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  عد اقتصادی )کیفیت اقتصادی، محیطتوان به سه بُ را می این شاخص عدبُ اری معرفی شده در این کتاب، هشتشاخص پاید

زیست )محیط طبیعی(  دی، سرمایه اجتماعی( و محیطهای فر تجاری(، اجتماعی )سالمت، آموزش، ایمنی و امنیت، آزادی

عد حکمرانی نیز خود شاخص مستقلی است که به هنگام تقلیل داد؛ همانطور که در فصل بعد نیز توضیح داده خواهد شد بُ

 شود. سیاسی، وارد فضای تحلیل می –و پایداری واحدهای جغرافیایی  های حکمرانی ، سیستمبحث در مورد رابطه حکمرانی

   است.  1571در سال لگاتوم شود مبتنی بر گزارش منتشر شده از سوی موسسه  گزارشی که در ادامه ارائه می

 پایداریاقتصادیجایگاهایراندرفضایحالت .1

 کیفیتاقتصادی .1.1

 وجود د،هایی برای رش های اقتصادی کالن، وجود بنیان کشورها را بر اساس بازبودن اقتصاد، شاخص ،عد کیفیت اقتصادیبُ

 در ،کشور مورد بررسی 743از بین  عددر این بُ ایران ،1571کند. در سال  بندی می اقتصادی و کارآیی بخش مالی رتبه  فرصت

 ایران، سوئد به عنوان نخستین کشور و یمن به عنوان آخرین کشور . در نمودار زیر جایگاهجهان قرار گرفته است 759جایگاه 

گانه منطقه از در همین سال ایران در بین کشورهای بیست قابل مشاهده است. 1571تا  1551های  در فاصله سال 1571در سال 

 نظر شاخص کیفیت اقتصادی در رتبه دوازدهم قرار گرفته است. 

 
 : وضعیت ایران در بعد کیفیت اقتصادی در مقایسه با یمن و سوئد7نمودار شماره 

                                                           
37. Personal freedom  

34. Social capital  

31. Natural environment  
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 محیطتجاری .1.2

های تجاری، موانع موجود در مسیر نوآوری  ها را در ارتباط با محیط کارآفرینی، زیرساختعد محیط تجاری، وضعیت کشوربُ

و کشورهای ایاالت  711عد در جایگاه ایران از نظر این بُ 1571دهد. در سال  پذیری بازار کار مورد سنجش قرار می و انعطاف

نمودار زیر جایگاه ایران در فضای حالت محیط  در .ندا جهان قرار گرفته های اول و آخر متحده آمریکا و ونزوئال در رتبه

از نظر نشان داده شده است.  1571تا  1551های  در فاصله سال بندی تجاری در مقایسه با کشورهای نخست و آخر این رتبه

 ایران در رتبه سیزدهم قرار گرفته است.  ،کشور منطقه خاورمیانه 15محیط تجاری در بین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایاالت متحده و نزوئالعد محیط تجاری در مقایسه با : وضعیت ایران در ب1ُنمودار شماره 
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 جایگاهایراندرفضایحالتپایداریاجتماعی .2

 آموزش .2.1

ها و سرمایه انسانی مورد  عد آموزش، کشورهای جهان را بر اساس میزان دسترسی ساکنان آنها به آموزش، کیفیت آموزشبُ

عد قرار گرفته است. در همین سال جهان از نظر این بُ 10ایران در جایگاه  1571دهد. در سال  بندی قرار می ارزیابی و رتبه

در اند.  عد قرار گرفتهبندی با در نظر داشتن این بُ های اول و آخر رتبه کشورهای سوئیس و جمهوری آفریقای مرکزی در رتبه

شایان ذکر است که ایران بهترین بندی در این فضا نشان داده شده است.  رتبهنمودار زیر جایگاه ایران و کشورهای اول و آخر 

ایران از  ،گانه منطقه خاورمیانهدر بین کشورهای بیستعد به دست آورده است. رتبه خود را در مقایسه با سایر ابعاد در این بُ

  دارد. نظر آموزش در جایگاه پنجم قرار

 

 
 ر بعد آموزش در مقایسه با سوئیس و جمهوری آفریقای مرکزی: وضعیت ایران د9نمودار شماره 
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 سالمت .2.2

گیرانه  های پیش های سالمت و مراقبت عملکرد کشورها را در سه حوزه سالمت روانی و فیزیکی پایه، زیرساخت ،عد سالمتبُ

جهان  30عد در جایگاه ر این بُکشور مورد بررسی از نظ 743ایران در بین  ،1571دهد. در سال  مورد سنجش و ارزیابی قرار می

قرار گرفته است. در همین سال کشورهای لوکزامبورگ و جمهوری کشور منطقه خاورمیانه در رتبه شانزدهم  15و در بین 

اند. در نمودار زیر جایگاه ایران و کشورهای اول و آخر  بندی جای داشته های اول و آخر رتبه آفریقای مرکزی در رتبه

 نشان داده شده است.عد سالمت رتباط با بُا بندی در رتبه

 

 
 عد سالمت در مقایسه با لوکزامبورگ و جمهوری آفریقای مرکزی: وضعیت ایران در ب4ُنمودار شماره 
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ایمنیوامنیت .2.3

را در ای  بندی وضعیت کشورها را در این حوزه بر اساس امنیت ملی و ایمنی فردی ارزیابی نموده و رتبه ،ایمنی و امنیت عدبُ

 773ایران از این نظر در جایگاه  ،لگاتومهای صورت گرفته توسط موسسه  کند. بر اساس آخرین ارزیابی این زمینه ارائه می

بندی  های اول و آخر رتبه قرار گرفته و کشورهای سنگاپور و عراق در رتبه کشور منطقه در رتبه شانزدهم 15و در بین  جهان

 مقایسه با این دو کشور نشان داده شده است.  عد درارتباط با این بُ ار زیر جایگاه ایران دراند. در نمود گرفتهجای 

 

 
 عد ایمنی و امنیت در مقایسه با سنگاپور و عراق: وضعیت ایران در ب0ُنمودار شماره 
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 آزادیفردی .2.4

های فردی و  ای، آزادی ق قانونی پایههرچه بیشتر حقومین أتعد آزادی فردی شاخص کامیابی، پیشرفت کشورها را به سوی بُ

بدترین عملکرد خود را در مقایسه با سایر ابعاد در  ،1571دهد. ایران در سال  مدارای اجتماعی مورد سنجش و ارزیابی قرار می

در همین  قرار گرفته است. کشور منطقه در رتبه هیجدهم 15و در بین  جهان 744عد تجربه نموده و از این نظر در جایگاه این بُ

گاه ایران و کشورهای اول و آخر با توجه به این . جایاندجای داشته های اول و آخر سال کشورهای نیوزیلند و سودان در رتبه

 در نمودار زیر نشان داده شده است.  عدبُ

 
 عد آزادی فردی در مقایسه با نیوزیلند و سودان: وضعیت ایران در ب8ُنمودار شماره 
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 یسرمایهاجتماع .2.5

های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و  وضعیت کشورها را از نظر قدرت روابط شخصی، حمایت شبکه ،سرمایه اجتماعی عدبُ

و در  جهان 15ایران از نظر سرمایه اجتماعی در جایگاه  ،1571دهد. در سال  مشارکت مدنی مورد سنجش و ارزیابی قرار می

های اول و آخر جهان  در رتبه بوروندیگرفته است؛ در همین سال کشورهای استرالیا و  قرار 75کشور منطقه در رتبه  15بین 

در مقایسه با دو کشور فوق  عد سرمایه اجتماعیوضعیت ایران در ارتباط با بُ اند. در نمودار زیر از نظر این شاخص قرار گرفته

 نشان داده شده است. 

 

 

 
 بوروندیاسترالیا و د سرمایه اجتماعی در مقایسه با : وضعیت ایران در بع1نمودار شماره 
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 یزیستمحیطیپایدارجایگاهایراندرفضایحالت .9

زیستی و  ی کیفیت محیط طبیعی، فشارهای محیط وضعیت کشورها را از نظر عملکرد در سه حوزه ،عد محیط طبیعیبُ

بندی صورت  دهد. در آخرین رتبه یابی قرار میزیست مورد سنجش و ارز هایی در جهت نگهداری و حفظ محیط کوشش

است. در همین سال جهان قرار گرفته  779ایران از این نظر در جایگاه  ،1571در سال لگاتوم گرفته از سوی موسسه 

اند. در نمودار زیر وضعیت  کشورهای نروژ و پاکستان بهترین و بدترین عملکرد را در مقایسه با سایر کشورهای جهان داشته

در این سال ایران در بین کشورهای در مقایسه با نروژ و پاکستان نشان داده شده است.  زیست محیطایران در فضای حالت 

 سیزدهم قرار گرفته است.گانه منطقه در رتبه 15

 

 
 عد محیط زیست در مقایسه با نروژ و پاکستان: وضعیت ایران در ب6ُنمودار شماره 
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40ایداریجایگاهایراندرفضایحالتپ .4

ی عد کلسه بُ با تسامح معرف وضعیت ایران در توان آنها را گانه فوق، که می هشت با توجه به وضعیت ایران در ابعاد

ابی و به تسامح توان به تصویری از وضعیت ایران در فضای حالت کامی می اقتصادی پایداری دانست، زیستی، اجتماعی و محیط

ا سنجش شاخص پایداری معرفی شده در فصل نخست کتاب و ترسیم جایگاه ایران در پایداری دست یافت؛ که این تصویر ب

فضای حالت پایداری با توجه به وضعیت ایران در این مجموعه شاخص، از دقت و قابلیت اطمینان بیشتری نیز برخوردار 

  خواهد شد. 

و جایگاه  کشور مورد بررسی 743ز بین ا جهان 771در جایگاه  1571در سال  ، ایران،گانه فوق با ترکیب ابعاد هشت

اول و  جایگاهکشورهای نروژ و یمن در  ،قرار گرفته است. در همین سال کشور حاضر در منطقه خاورمیانه 15پانزدهم از بین 

در  ندر نمودارهای زیر وضعیت ایران در فضای حالت پایداری در مقایسه با دو کشور نروژ و یم اند. بندی قرار گرفته آخر رتبه

 گانه فوق نشان داده شده است.  در ارتباط با ابعاد هشت آن وضعیت همچنین و 1571تا  1551های  فاصله سال

 
 : وضعیت ایران در فضای حالت پایداری در مقایسه با نروژ و یمن3نمودار شماره 

                                                           
بعد مورد سنجش موسسه لگاتوم است  6همانطور که پیشتر نیز بیان شد با تسامح جایگاه ایران در فضای حالت کامیابی را که حاصل ترکیب وضعیت ایران در .   45

 های ارائه شده در این کتاب دانست.  توان معادلی برای جایگاه ایران در فضای حالت پایداری با توجه به تعریف و شاخص می
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 منگانه در مقایسه با نروژ و ی ای ایران در ابعاد هشت : وضعیت رتبه75نمودار شماره 

 

جهان  کشور 743از  778) ،ایران در مقایسه با بخش قابل توجهی از کشورهای جهانآن است که  گویای فوق هاینمودار

این به آن معناست که پایداری این  حالت پایداری برخوردار نیست؛ ( از وضعیت مناسبی در فضایکشور منطقه 15از  74و 

رو شده است که اگر تمهیدی برای آن اندیشیده با مخاطراتی جدی روب گوناگونهای  سیاسی در حوزه –واحد جغرافیایی 

سیاسی را با توجه به  –این قلمرو جغرافیایی  کنونی بازگشت رسانده و موجودیت تواند این سیستم را به نقطه بی نشود می

به معنای « شکست پایداری»مفهوم  ازتوان  میبر این اساس است که  شرایط منطقه و جهان به شدت در معرض خطر قرار دهد.

از سوی ای که بر عمر و ماندگاری آن افزوده شود سخن گفت.  اجتماعی به گونه –شکست در مدیریت این قلمرو جغرافیایی 

توان بیان  می ،های آینده دیگر با توجه به شرایط کنونی ایران و باال بودن احتمال افزایش فشارهای اقتصادی به کشور در ماه

بیش از پیش دچار مخاطراتی جدی خواهد شد و وضعیت نامناسب اقتصادی، با  که وضعیت پایداری اقتصادی کشور کرد

اند زمینه نزول  عد اجتماعی قابل تعریفهای بهداشتی، سرمایه اجتماعی، امنیت روانی و ... که ذیل بُ اثرگذاری منفی بر شاخص

تر  جهت تامین سادهبا افزایش فشارها بر منابع طبیعی  فراهم کرده و احتماالً جایگاه ایران در فضای حالت پایداری اجتماعی را
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نیازها در شرایط نامناسب اقتصادی، حلقه شومی شکل خواهد گرفت که نتیجه نهایی آن افول هرچه بیشتر جایگاه ایران در 

     پذیر نخواهد بود.  سهولت امکان بینی آینده به و رسیدن به نقطه بی بازگشتی است که در آن پیش فضای حالت پایداری

و خارج کردن آن از وضعیت نامناسب  پایداری نخستین گام برای تالش در جهت بهبود جایگاه ایران در فضای حالت

به آن پرداخته  در حد توان موضوعی که در فصل بعد ؛شکست پایداری ایران است ای شناسایی علت اصلی و ریشه ،کنونی

   خواهد شد. 
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 کیفیتحکمرانیوجایگاهکشورهادرفضایحالتپایداری .1

به صورت عام و ایران به سیاسی  -واحدهای جغرافیایی مهمترین متغیر اثرگذار بر جایگاه»این پرسش که  برای یافتن پاسخ

ا نامناسب کشورها در ارتباط با وضعیت مناسب ی باید متغیری را بیابیم که «ایداری چیست؟در فضای حالت پ صورت خاص

و از سوی دیگر بتوان با دالیل منطقی و  ؛فضای حالت پایداری اثرگذار باشد بر جایگاه مناسب یا نامناسب آنها در ،آن متغیر

در صورت یافتن  الت پایداری و آن متغیر را توجیه کرد.سیاسی در فضای ح – جغرافیاییتحلیلی، رابطه بین جایگاه واحدهای 

که بهبود وضعیت  اینگونه بیان کرد ،ضمن تبیین چرایی وضعیت نامناسب ایران در فضای حالت پایداری توان می ،این متغیر

  بهبود جایگاه ایران در فضای حالت پایداری شود. تواند سبب می متغیر ان در ارتباط با آنایر

ها در علوم  و با در نظر داشتن کاربرد نظریه مجموعه 1571در سال لگاتوم  موسسه بندی منتشر شده از سوی ه رتبهبا توجه ب

در  تری در مقایسه با سایر کشورها جایگاه مناسباز که  کشوری 95 مجموعه (7966و  1556و  1555، اجتماعی )ر.ک ریگین

  :عبارتند از ی برخوردارندفضای حالت پایدار

ژ، نیوزیلند، فنالند، سوئیس، سوئد، هلند، دانمارک، کانادا، استرالیا، انگلستان، آلمان، ایرلند، ایسلند، لوکزامبورگ، }نرو

کنگ، پرتغال، جمهوری،  اتریش، بلژیک، سنگاپور، ایاالت متحده آمریکا، فرانسه، اسپانیا، اسلوونی، مالت، ژاپن، هنگ

  {یاچک، استونی، اروگوئه، کاستاریکا، ایتال

توان متغیری را یافت که در بین تمامی این  ببینیم آیا می، کنیم های مختلف منتشر شده تالش می حال با کندوکاو در داده

آن به عنوان شرط الزم و کافی جایگاه مناسب یک واحد کشور مشترک بوده و از سوی دیگر بنیانی نظری برای معرفی  95

 . پایداری در اختیار داشته باشیمسیاسی در فضای حالت  –جغرافیایی 

گانه، اطمینان به  79های  که با شاخص ؛حکمرانی است شاخصلگاتوم سسه سنجش شده توسط مو یکی از مهمترین ارکان

، 41انگیز گری چالش تنظیم ، ادراک فساد، سطح دموکراسی، کارآیی سیستم حقوقی در47دولتصحت انتخابات، اطمینان به 

گذاری  قانون، شفافیت سیاست گری، حاکمیت ل قضایی، حقوق و مشارکت سیاسی، کیفیت تنظیم، استقال49دولتاثربخشی 

کشوری که با توجه به  95شود. مجموعه  سنجیده می حضور زنان در مجلس ملی و 44دهندگان یأرمشارکت جمعیت ، دولتی

 تند از:در مقایسه با سایر کشورها از رتبه بهتری برخوردارند عبار ن رکنای

                                                           
 ای عام به خاص دارند توجه نمود. در این مباحث باید به تفاوت نظام سیاسی و دولت در ایران که رابطه . 47

42 .efficiency of legal system in chalenging regulation 

43. government effectiveness 

44. voting age population turnout 
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فنالند، نروژ، نیوزیلند، سوئد، سوئیس، هلند، لوکزامبورگ، دانمارک، کانادا، انگلستان، ایسلند، آلمان، ایرلند، استرالیا، }

هنگ بلژیک، اتریش، سنگاپور، ژاپن، اسرائیل، ایاالت متحده آمریکا، استونی، اروگوئه، فرانسه، مالت، پرتغال، ماریتوس، 

  سپانیا{کنگ، نامیبیا، شیلی، ا

اریکا و ایتالیا بقیه کشورهای کشور جمهوری چک، اسلوونی، کاست 4مقایسه دو مجموعه فوق گویای آن است که به جز 

در مجموعه کشورهایی که  ،برخوردارند تری در فضای حالت پایداری جایگاه مناسب کشوری که از 95در مجموعه  حاضر

به  . البته باید توجه داشت که این چهار کشور نیز از نظر حکمرانیدارندحضور  از سطح حکمرانی باالیی نیز برخوردارند

 پایداری توان آنها را نیز در زمره کشورهایی با سطح باالی قرار دارند که با تسامح می 48و  98 ،91، 97، های در رتبه ترتیب

که در  بیا، ماریتوس و شیلییکشور نام 9جز  دهنده آن است که به نشانوعه همچنین مقایسه این دو مجم .در نظر گرفت

ت از کشور نخس 95بقیه کشورهای این مجموعه نیز در مجموعه  قرار دارند، پایداریاز نظر سطح کلی  99و  94، 15های  رتبه

ح در زمره نیز با تسام توان آنها را می ،بیایبه جز نام ،های این کشورها که با توجه به رتبه نظر سطح پایداری قرار دارند؛

 باال قرار داد.  کشورهایی با سطح پایداری

 ه مجموعه کشورهایی با سطح پایداریتوان اینگونه بیان کرد ک می ،ها با توجه به نکات فوق و در نظر داشتن نظریه مجموعه

کشورهایی با ر مجموعه زی ،زیرمجموعه کشورهایی با سطح حکمرانی باال و مجموعه کشورهایی با سطح حکمرانی باال ،باال

  کرد: گیری توان اینگونه نتیجه می ،ها س مطالب مطرح در نظریه مجموعهکه بر اسا ؛باالست سطح پایداری

جایگاه  ،در فضای حالت پایداری سیاسی –واحد جغرافیایی  شرط الزم و کافی برای آن است که یک ،کیفیت حکمرانی

کیفیت تحت تاثیر مستقیم  ،در فضای حالت پایداری سیاسی -ی جغرافیاییواحدها به عبارتی جایگاه ؛مناسب و باالیی را بیابد

و حکمرانی را در  شاخص پایداری(با تسامح ) این موضوع در نمودار زیر که رابطه شاخص کامیابی .حکمرانی در آنهاست

 دهد به خوبی مشخص است.  کشور مورد بررسی لگاتوم نشان می 743بین 
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 کامیابی )پایداری( و حکمرانی: رابطه 77نمودار شماره 

 

حال که حکمرانی و کیفیت حکمرانی از چنین اهمیتی در پایداری و یا ناپایداری کشورها برخوردار است در ادامه این 

 جهت سنجش آن پرداخته خواهد شد.  مناسبهای  ها و سنجه مفهوم حکمرانی و شاخص معرفی فصل به

حکمرانیوکیفیتحکمرانی .2

برای رساندن آن به هدف و یا مجموعه  جامعه گر درونی و بیرونی و تنظیم روابط درون یک اثر عوامل اخالل فرایند کنترل

سیاسی  –قرارگرفتن واحدهای جغرافیایی  با توجه به مطالب طرح شده در بخش قبل گویند. 40هدف مشخصی را حکمرانی

حکمرانی است که در  کیفیت ، نیازمند نوعی ازپایدار یدر مسیر و حرکت آنها پایداری ای مناسب از فضای حالت در نقطه

 اند.   نامیده 48ادبیات جهانی آن را حکمرانی خوب

                                                           
45. Governance  

46. Good Governance  
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، المللی بینکنندگان عمده ءاهداکه مؤسسات مالی و حکمرانی خوب در دو دهه اخیر چنان اهمیت و جایگاهی یافته است 

یابی  که اطمینان حاصل شود اصالحاتی در جهت دست کنند می ءها اهدابه کشور های خود را تنها در شرایطی ها و وام کمک

 شود.  انجام میدر آنها « حکمرانی خوب»به 

سنجش  بیانگر آن است که برای 41حکمرانی و کیفیت حکمرانی مفاهیمی چون ری بر ادبیات جهانی موجود دربارهمرو

 شود: می د استفادهنمتغیر در زیرمجموعه آنها قرار دارکه در مجموع صدها  شاخص کلی 8 از کیفیت حکمرانی در کشورها

 -8 حاکمیت قانون و -0مقررات تنظیمی، کیفیت  -4کارائی حکومت،  -9ثبات سیاسی و عدم خشونت،  -1پاسخگویی،  -7

 وضعیت یک سیستم حکمرانی با سنجش کهدهند  عد فوق، فضای حالت کیفیت حکمرانی را تشکیل میبُ شش .کنترل فساد

و نسبت به قرار داشتن کشورها  ؛کیفیت حکمرانی مشخص کرد را در فضای حالت آن جایگاه توان در ارتباط با این ابعاد می

 46حکمرانی جهانیهای  شاخصبه ها  شاخصاین در مجموعه کشورهایی با کیفیت حکمرانی خوب و یا بد قضاوت نمود. 

کشور  171 . در حال حاضرگیرند سنجش و بررسی قرار می ساله توسط بانک جهانی مورد هر 7338و از سال  اند معروف شده

از تعداد زیادی از مؤسسات، شهروندان  ،ها شاخصهای مربوط به این  دادهبانک جهانی قرار دارند.  های سنجش تحت پوشش

بخش دولتی، بخش خصوصی و های  دیدگاه گردآوری شده و و کارشناسان مختلفی از کشورهای صنعتی و درحال توسعه

های پیمایشی در سراسر جهان را منعکس  غیردولتی و همچنین هزاران نفر از شهروندان و شرکتهای  سازمانکارشناسان 

 . شوند گردآوری می سازمان مختلف 91از  و منبع داده 90از ها  دادهد. این نکن می

وضعیت پایداری  همانطور که آگاهی درباره ذکر استها پرداخته شده است. شایان  رفی این شاخصدر ادامه به مع

و  پایداری  ای شاخص ها نیازمند سنجش دورهسیاسی و اندیشیدن تمهیداتی در جهت بهبود وضعیت آن –قلمروهای جغرافیایی 

 –یم کیفیت حکمرانی بر پایداری واحدهای جغرافیایی با توجه به اثرگذاری مستق ر.ک به فصل قبل(،) است گانه آن ابعاد سه

ای  آگاهی و شناخت نسبت به جایگاه کشورها در فضای حالت کیفیت حکمرانی نیز که از طریق سنجش دوره ،سیاسی

 شود الزم و ضروری است.  پذیر می های کیفیت حکمرانی امکان شاخص

                                                           
 این زمینه به منابع زیر رجوع کنید:در  . 41

IMF,2005  Hyden & Braton, 1113: 7؛Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi, 2004: 130 ؛

 

44.worldwide  Governance Indicators (WGI)   
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حاکمیتقانون .2.1

کیفیت اجرای قراردادها، حق مالکیت، توانایی پلیس و دادگاه  ،که از نظر مردم پردازد این شاخص به سنجش این موضوع می

 اجرای در انجام وظایف خود و همچنین احتمال بروز جرم در جامعه، به چه میزان است. به عبارت دیگر مردم تا چه اندازه

 .دانند میقانون و نه اعمال نفوذ و قدرت را در انجام امور مؤثر 

ییدولتشیوکارآاثربخ .2.2

از فشارهای سیاسی،  فیت خدمات اجتماعی و استقالل آنهاکیفیت خدمات دولتی، کی ،شاخص اثربخشی و کارآیی دولت

را مورد سنجش قرار  خودهای  سیاستدولت و اجرای آنها و نیز میزان تعهد دولت نسبت به اجرای های  سیاستکیفیت تدوین 

 .دهد می

 خگوییپاس .2.3

تا چه اندازه شهروندان کشور قادر به مشارکت در انتخاب حکومت خود هستند و تا چه حد در  به این معناست که پاسخگویی

 کشور آزادی تشکل، آزادی بیان و آزادی رسانه وجود دارد.

و واضح  اشتهو توضیح د عمل صورت گرفته باید قابلیت توجیه. امات صورت گرفته استپاسخگویی پذیرش مسئولیت اقد

 باید در برابر اعمالشان پاسخگو باشند. ها  سازمانو روشن باشد. این بدان معنی است که اشخاص حق دانستن دارند و اینکه 

کیفیتمقرراتتنظیمی .2.4

ک و مقرراتی که به توسعه بخش خصوصی کمها  سیاستتدوین و اجرای  شاخص به بررسی توانایی حکومت جهتاین 

 که مقررات و قوانین تنظیم شده چه سطحی از کیفیت و کارائی را دارا هستند. بیانگر آن است پرداخته و کند، می

ثباتسیاسی .2.5

شده و از طریق ثباتی  بیدچار  که تا چه حد احتمال دارد که حکومتپردازد  میبه بررسی این نکته شاخص ثبات سیاسی 

 نظیر انقالب، کودتا و تروریسم سقوط کند.آمیزی  خشونت ابزارهای

کنترلفساد .2.2

منافع شخصی خرد و کالن مین أتهای دولتی در جهت  سنجش و ارزیابی میزان استفاده از مقام بهشاخص کنترل فساد 

بخش عمده آن بررسی میزان  اماشود  میپردازد. بخشی از فرایند سنجش با استفاده از ادراک و تجربه فساد ارزیابی  می

های اطالعاتی مختلف به بررسی شاخص  بانک هداد 91با استفاده از  WGIشفافیت و پاسخگویی سیستم حکمرانی است. 
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بر آزادی و در دسترس شود  میهای مختلف تعریف  بانک ه. تأکیدی که بر سیاست ضد فساد در دادپردازد میکنترل فساد 

 تأکید دارد.شوند  میعات برای کسانی که به طور مستقیم از تصمیمات حکومتی متأثر بودن اطال

هایی هستند که با رشد و گسترش دانش بشری در  های پایداری، شاخص های فوق همانند شاخص طبیعی است که شاخص

افزوده شده و یا از آن حذف موعه هایی به این مج ممکن است متغیرها و شاخص ؛یابند زمینه کیفیت حکمرانی تکامل می

های فوق باید در نظر داشت آن است که کشورها باید به توسعه همزمان و همگام  نکته دیگری که در ارتباط با شاخص شوند.

تواند عدم  ها و عدم رشد و توسعه برخی دیگر می یافتگی برخی از این شاخص توسعهها توجه داشته باشند  این شاخص

ایجاد کند که اثرات مخربی را بر ثبات سیستم سیاسی و نظام حکمرانی خواهد داشت. با در نظر داشتن مورد  هایی را تعادل

گویی، کیفیت مقررات تنظیمی، اثربخشی و کارآیی  هایی چون پاسخ ایران، در شرایطی که کیفیت حکمرانی از منظر شاخص

ها  افیت بدون تالش برای بهبود در وضعیت سایر شاخصتالش در جهت افزایش شف ،دولت در وضعیت مناسبی قرار ندارد

تواند موجب فرسایش هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی در سطح کالن شده و سطح نارضایتی سیاسی را به میزان بسیار زیادی  می

زم و ضروری ثباتی ال ها برای جلوگیری از ایجاد عدم تعادل و بی افزایش دهد. از این منظر است که توسعه متوازن این شاخص

 است. 

  .شاخص کلی فوق، توضیحات و نحوه عملیاتی کردن آنها آمده است 8های مربوط به  شاخص 1شماره  در جدول
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 حکمرانی کیفیت عملیاتی توضیح و ها شاخص: 1 شماره جدول

عملیاتیکردنتوضیحزیرشاخصشاخص

حاکمیتقانون

 قطعیت قانونی
ر اساس و مطابق با تا چه اندازه دولت و حکومت ب

 ؟کنند میمقررات قانونی در ارائه امنیت حقوقی اقدام 

  اداریهای  استفادهپیگرد قانونی سوء 

 آزادی بیان 

 انحصار در استفاده از زور 

 عدم دخالت تعصبات مذهبی 

  مجازات حقوقی یا سیاسی برای مقاماتی که از موقعیت

تا چه اندازه اعمال شده و تا چه کنند  میخود سوء استفاده 

 .شود میهای مدنی تضمین و محافظت  حد آزادی

  ها اقلیتمطلوبیت حقوق و آزادی 

 بررسی قضایی
مستقل، حکومت و دولت را در های  دادگاهتا چه میزان 

 ؟کنند میخصوص انطباق با قانون کنترل 

 قضات انتصاب
چه اندازه روند انتصاب قضات، استقالل قوه قضائیه  تا

 ؟کند میرا تضمین 

 پیشگیری از فساد
استفاده موقعیت خود  سوءتا چه حد مقامات دولتی از 

 ؟کنند میبرای منافع خصوصی جلوگیری 

پاسخگویی

 پذیری مسئولیت

یم )جمعی و فردی( در برابر تصمگیران  تصیمهمه 

 گرفته شده مسئولند.

  شروط در خصوص پذیرش ابتکارات و فراخوان آن به

 مقامات دولتی

  حقوق شهروندینامه  آیینآگاهی دولت محلی از 

 گذاری  ارزشفکر مستقل در خصوص ممیزی های  اتاق

 عملکرد مالی

 منشور شهروندی 

 استاندارد خدمات ارائه شده 

 های  انتخابو ها  درخواستد نیاز برای شرایط مور

 شهروندان

 43شهروندگرابندی  بودجه
 

شود  میدر خصوص تصمیمات گزارش و توضیح داده 

 را متوقف کرد. آنتوان  میو 

 انطباق با نیاز
 مشروع انتظارات با ها روش و ساختارها قوانین، اهداف،

 انطباق دارد. نیازها و

 بازده زمانی
 در شکایات و ها درخواست و عمومی ماتارائه خد

 داده شوند. پاسخ منطقی و معقول زمانی بازه یک

                                                           
 .کند میاز چه منطقی طبعیت بندی  بودجهدرخواست تا چه اندازه بر اساس نیاز شهروندان تنظیم شده است. بندی  بودجه.  43
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  مربوط به عرضه خدماتهای  هزینهبرونداد و 

  گزارش و دفاع از  بودجه، عملکرد و قراردادها به

 صورت عمومی

 امتیازدهی شهروندان در خصوص خدمات ارائه شده 

 ی شهروندان در خصوص خدمات و امتیازدهی به ارزیاب

 آن

  بزرگهای  طرحرفراندوم اجباری در خصوص 

 امکانات شکایت شهروندان 

 فرایند انتخاب مدیران 

  های  پروندهمدت زمان سپری شده از ورود تا خروج

 قضائی

  توجه به بازخورد شهروندان در خصوص خدمات )میزی

 هی به خدمات(اجتماعی و امتیازد

 وضعیت جامعه مدنی 

 آزادی مطبوعات 

کارائیواثربخشی

کیفیت خدمات دولتی، کیفیت خدمات اجتماعی و  اجرای مؤثر تصمیمات دولت

استقالل آنها از فشارهای سیاسی، کیفیت تدوین 

ن تعهد های دولت و اجرای آنها و نیز میزا سیاست

در ثباتی  بیاست. ها  سیاستدولت نسبت به اجرای 

کسب و کار یا قوانین کارائی و اثربخشی را مؤثر 

 .سازد می

 کیفیت آموزشی 

 کیفیت نظام بهداشتی و سالمت 

  ،برق(، حمل و نقل، ها  زیرساختکیفیت آب آشامیدنی(

 دفع زباله و ...و داری  نگهسیستم 

 مدیریت مواقع اضطراری 

  اقتصادی دولت با سرعت تغییرات در های  سیاستتطبیق

 هاکیفیت زیرساخت

 کیفیت آموزش
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 کیفیت بهداشت

 اقتصاد

 خدمات عمومی مستقل از دخالت سیاسی 

 اجرای موثر تصمیمات دولت 

 بوروکراسی مانع فعالیت تجاری 

کنترلفساد

 اک فسادادر

شاخص ادراک فساد مبتنی بر سنجش نظرات مردم و 

اهل کسب و  نخبگان،  مختلف )متخصصین، های  گروه

  جامعهکار و ...( درخصوص میزان رواج فساد در 

  های  سیاستآیا ترتیبات نهادی مناسبی درخصوص

 ضدفساد وجود دارد؟

  فساد را مورد پیگرد آمیزی  موفقیتآیا به طور مؤثر و

 دهند؟ قرار می

  از میزان فساد در اقتصاد. از منظر گذاران  سرمایهارزیابی

آن است که آیا مقامات باشد  میآنچه مهم گذاران  سرمایه

خاصی های  پرداختبلند مرتبه احتمال دارد درخواست 

غیرقانونی مانند رشوه در های  پرداختشند و آیا داشته با

سطوح پایین، پروانه صادرات و واردات، معامالت، مالیات، 

 وام معمول است.پلیسی یا دادنهای  امنیت

 تجربه فساد

روش تجربه فساد به بررسی دیدگاه عموم مردم در 

ها  دولتتالش مورد میزان فساد در کشورها و همچنین 

در مبارزه با فساد، دالیل پرداخت رشوه و نگرش نسبت 

 به گزارش فساد

 ها گیری انتشار تصمیم

مطابقت تصمیمات گرفته و اجرا شده با قوانین و 

مقررات و داللت بر دسترسی عموم به اطالعات مربوط 

 و نتایج.ها  سیاستگیری، اجرای  به تصمیم

  گزارش اینترنتی در خصوص بودجه پیشنهادی و انتشار

 عملکرد ساالنه

  از جمله هزینه امتیازات گرفته ها  گیری تصمیمانتشار همه

 در اینترنت شده

 فرایند آزاد مزایده و مناقصه 

 فرایند باز برای عقد مناقصه 

 حق دسترسی به اطالعات عمومی 

  تیاطالعاهای  کمپیندسترسی به 

 آزادی بیان
اطالعات آزاد و ارزیابی عمومی آن برای افزایش 

 قدرت شهروندان

  دسترسی عمومی به اطالعات
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ثباتسیاسیوعدم

خشونت

 وضعیت دموکراسی
 

  دموکراسی پیوستههای  سالتعداد 

 وقوع خشونت قومی 

 ها قومیتوضعیت  تعداد مرگ و میر ساالنه در اثر مبارزه 

کیفیتمقررات

تنظیمی

 تجاری و مالیهای  سیاست
و ها  سیاستتوانایی حکومت برای تدوین و اجرای 

، کند میمقرراتی که به توسعه بخش خصوصی کمک 

اختصاص دارد و بیانگر آن است که که مقررات و 

قوانین تنظیم شده چه سطحی از کیفیت و کارائی را 

 تنددارا هس

 کنترل قیمت 

 شدت مقررات محیط زیستی 

 سهولت شروع کسب و کار جدید 

 گسترش مقررات دولتی 

 شیوع موانع تجاری 

 زیست محیطیهای  سیاست
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توضیح داده شد، زمانی کاربردی خواهد بود که بتوانیم به کمک  1که در جدول شماره هایی  شاخصدانش در خصوص 

 ط موجود را توضیح دهیم.آنها شرای

با توجه به مباحث  توان اقتصاد و تعمیم آن به حوزه پایداری و حکمرانی، می در   05با در نظر داشتن مفهوم شکست بازار

توان  که می سیاسی در فضای حالت پایداری –وضعیت نامناسب واحدهای جغرافیایی  که بیان کرد اینگونه طرح شده تاکنون

بر این اساس، شکست  در آن واحدهاست. 07«شکست حکمرانی»، بواسطه تعبیر کرد« شکست پایداری»از آن به وضعیت 

ثبات سیاسی و پاسخگویی،  گانه شش حکمرانی به وضعیتی اشاره دارد که بواسطه ضعف سیستم حکمرانی در یکی از ابعاد

کنترل فساد یا تمامی آنها، کیفیت حکمرانی  می، حاکمیت قانون ومقررات تنظی، کیفیت کارائی حکومت عدم خشونت،

و قرار گرفتن آن در محدوده  سیاسی –کیفیت حکمرانی، سبب کاهش پایداری واحد جغرافیایی  کاهش یافته و این کاهشِ

 . شود شکست پایداری می

 جایگاهایراندرفضایحالتکیفیتحکمرانی .3

ر فضای حالت پایداری از اهمیتی اساسی برخوردار است؛ با توجه به اثرگذاری کیفیت همانطور که شناخت جایگاه ایران د

حکمرانی بر وضعیت پایداری، شناخت جایگاه ایران در فضای حالت کیفیت حکمرانی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

گردآوری شده ارائه شده  1551-1577های  سالکه در فاصله  د کیفیت حکمرانی،ابعا مربوط بههای  داده ،9شماره  ر جدولد

بهترین جایگاه در فضای حالت کیفیت حکمرانی  1.53کشور دانمارک با کسب نمره  ،است. در بین کشورهای مورد بررسی

 ایران در کشورها،بندی  خوشه دراند.  بدترین جایگاه را در این فضا از آن خود کرده -1.81و کشور سومالی با کسب نمره 

 یفیت حکمرانی خیلی بد قرار گرفته است.خوشه کشورهایی با ک

 

 

 

 

 

 

                                                           
50. Market failure  

 شود که در آن تخصیص کاالها و خدمات توسط بازار آزاد بهینه نیست.  از مفهوم شکست بازار برای توصیف وضعیتی استفاده می

51. Governance failure  
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 آنهابندی  دستهو کیفیت حکمرانی : بررسی وضعیت کشورها بر اساس شاخص 9جدول شماره 

ف
دی
ر



دستهبندی

حکمرانی
کشورها

 حکمرانی خیلی خوب 7

لند، ژاپن، استونی، استرالیا، پرتغال، ایرسه، قبرس، چک، مالت، ماریتوس، بلژیک، فرانجمهوری 

کنگ، ایسلند، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ،  ند، هنکریش، کانادا، آلمان، دانمارک، فنالات

 سوئد، سوئیس، شیلی، سنگاپور

 حکمرانی خوب 1

، کاستاریکا، رتوریکو، ساموآ، ایتالیا، قطر، بلغارستانکره جنوبی، یونان، پاناما، کیپ ورد، نائورو، پو

مالزی، نامبیا، عمان، لهستان، رومانی، اسلوواکی، آفریقای   لیتوانی،  رواسی، مجارستان، التوی،ک

جنوبی، اسرائیل، باهاماس، موریس، اسپانیا، بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا، بوتسوانا، اسلوانی، تایوان، 

 اوروگوئه، ترینداد و توباگو، سنت لوسیا

 یحکمرانی میان 9

  لسوتو، عربستان، آلبانیا، بوسنی و هرزگوین،  سودان جنوبی، بلیز، کیریباس، گامبیا، بنین، گویانا، 

سورینام، ارمنستان، ارژانتین، بورکینافاسو، چین، هندوراس، جمهوری دمینیکن، اندونزی، جامائیکا، 

، سنگال، فیلیپین، تایلند، مکزیک، مالی، مغولستان، مولداوی، موروکو، موزامبیک ماالوی، قزاقستان،  

مقدونیه، گرجستان، مونتهنگرو، روآندا،  تانزانیا، اوکراین، اوگاندا، زامبیا، ویتنام، سیشل، کوزوو، 

بحرین، برزیل، السوادور، کلمبیا، هند، غنا، کویت، پرو، اردن، سریالنکا، صربستان، ترکیه، تونس، 

 امارات، بوتان، جزایر سلیمان

 حکمرانی بد 4

هائیتی، لیبی، صربستان،   تاجیکستان، بروندی،  موروس، کامبوج، جمهوری  قرقیز، الئوس،کو

لیبریا، لبنان، ماریتانیا، نیجریه،   سوازیلند، بالروس، گابن، جمهوری کنگو، جیبوتی،

بولیوی، اکوادور، اتیوپی،  سرالئون،  توگو، الجزایر،  آنگوال، آذربایجان، بنگالدش، پاپوآنیوگینه،

  روسیه،  پاراگوئه،  نیجریه،  پاکستان، نیکاراگوئه،   کنیا، ماداگاسکار،  نپال، گواتماال،   ر، کامرون،مص

 کوبا، گینه بیسائو

 حکمرانی خیلی بد 0
چاد، گینه، ایران،   افغانستان، گینه استوایی، ترکمنستان، ازبکستان، جمهوری دموکراتیک کنگو،

 سودان، کره شمالی  اریتره، آفریقای مرکزی، عراق، میانمار، ونزوئال، زیمباوه، یمن،

 (1551-1577های سال WGIهای داده)بر اساس  7937جلیلی،  منبع:

 

کشور  743ایران از نظر شاخص حکمرانی در بین  ،1571بر اساس گزارش منتشر شده از سوی موسسه لگاتوم در سال 

 بهترین عملکرد را کشور در بین کشورهای مورد بررسی این شاخصقرار گرفته است. از نظر  799مورد بررسی در جایگاه 

فنالند و بدترین عملکرد را کشور یمن داشته است. در نمودار زیر جایگاه ایران در فضای حالت حکمرانی در مقایسه با دو 

 کشور فوق نشان داده شده است. 
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 ه با فنالند و یمنمرانی در مقایس: وضعیت ایران در فضای حالت حک71نمودار شماره 

 ،در این فصل توضیح داده شد که مهمترین متغیر اثرگذار بر پایداری کشورها و جایگاه آنها در فضای حالت پایداری

تری داشته و در مجموعه کشورهای  به عبارتی کشورهایی در فضای حالت پایداری جایگاه مناسب ؛کیفیت حکمرانی است

حالت کیفیت حکمرانی نیز جایگاه مناسبی داشته و در مجموعه کشورهایی با کیفیت گیرند که در فضای  پایدار قرار می

سیاسی، بواسطه عملکرد ضعیف  –بر این اساس شکست حکمرانی در واحدهای جغرافیایی  حکمرانی خوب قرار داشته باشند.

 سب کشورها در فضای حالت پایداریتوان مهمترین عامل اثرگذار بر جایگاه نامنا کیفیت حکمرانی، را میگانه ششدر ابعاد 

 دانست.    و قرار گرفتن در وضعیت شکست پایداری

و مهمترین علت « وضعیت ایران ناپایدار است»نشان داده شد که در وهله نخست  تا این بخش از کتاببا تمرکز بر ایران، 

در این  حکمرانی کیفیت گانه عاد هفتشکست حکمرانی در ایران بواسطه وجود نقاط ضعفی در اب این وضعیت ناپایدار نیز

گویی به آن برای افزایش پایداری  و پاسخ شود بالفاصله طرح می ای که پرسش راهبردی . اماسیاسی است –قلمرو جغرافیایی 

کیفیت » این پرسش است که ،هایی اساسی الزم و ضروری است ایران و جلوگیری از حرکت آن به سمت ناپایداری

سیاسی به صورت عام و  –به عبارتی برای بهبود جایگاه یک واحد جغرافیایی  «تاثیر چه عاملی است؟ خود تحت ،حکمرانی

ایران به صورت خاص در فضای حالت کیفیت حکمرانی و در نتیجه بهبود جایگاه آن در فضای حالت پایداری باید بر چه 

های  سیستم مفهوم پرسش مهم و اساسی با ارجاع به عامل و یا عواملی متمرکز شد؟ در فصل بعد کوشش شده است که به این 

   حکمرانی پاسخ داده شود. 
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سیاسیوسیستمحکمرانی–رابطهواحدجغرافیایی .1

ری، جایگاهی در فضای حالت سیاسی با در نظر داشتن شاخص پایدا –بیان شد که هر واحد جغرافیایی  تا این بخش از کتاب

با  است. گانه معرفی شده در فصل قبل با توجه به ابعاد هفت تحت تاثیر کیفیت حکمرانی در آن واحد ،که این جایگاه ؛دارد

وضعیت ناپایدار ایران  توان گزاره فوق را اینگونه بیان کرد که سیاسی می –در نظر داشتن ایران به منزله یک واحد جغرافیایی 

 .بواسطه جایگاه نامناسب این کشور در فضای حالت کیفیت حکمرانی است ،در فضای حالت پایداری یگاه نامناسب آنو جا

های ارائه شده در  به عبارتی برای بهبود وضعیت پایداری ایران باید کیفیت حکمرانی را در آن با توجه به تعریف و شاخص

توان به  سیاسی در فضای حالت پایداری با کیفیت حکمرانی را می –یایی جغراف رابطه جایگاه یک واحد ؛ارتقا دادفصل قبل 

  صورت مدل ساده زیر نمایش داد. 

 
 سیاسی با کیفیت حکمرانی -: رابطه واحد جغرافیایی1شکل 

 

جایگاه یک  آن است که پاسخ گوید تالش است تا در حد توان به آن شود و این فصل در اما پرسشی که بالفاصله طرح می

  ؟کشور در فضای حالت کیفیت حکمرانی خود تحت تاثیر چه عامل و یا عواملی است

از قواعد، اجزا و روابط  که 01خروجی یک سیستم حکمرانی استخود  گانه آن، ششو وضعیت ابعاد  کیفیت حکمرانی

گویی  باالیی از پاسخدهد که سطح  به عبارتی، آنچه که به یک سیستم حکمرانی این امکان را می خاصی تشکیل شده است.

ای با کیفیت بهتر وضع  گرانه سطوح باالیی از ثبات سیاسی و عدم خشونت را از خود به نمایش گذارد؛ قوانین تنظیم داشته؛

معماری سیستم حکمرانی  طراحی و فساد را به میزان بیشتری کنترل کرده و کارآیی بیشتری را از خود نشان دهد به کند؛

 وابسته است. 

مقررات تنظیمی، رو برای بهبود وضعیت پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارائی حکومت، کیفیت  ناز ای

باید از طریق اصالح های عملکردی یک سیستم حکمرانی دانست،  توان آنها را شاخص کنترل فساد که می حاکمیت قانون و

                                                           
ت که مهمترین وظیفه آن کنترل و تنظیم روابط یک واحد اجتماعی برای رسیدن به هدفی است. سیستم حکمرانی، کلیتی متشکل از تمامی قواعد و اجزایی اس . 12

 دهند.  سیاسی در مقیاس کشور نظام سیاسی، جامعه مدنی، فرهنگ و خانواده مهمترین اجزای سیستم حکمرانی را تشکیل می –با در نظر داشتن واحدهای جغرافیایی 
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ین اجزای نظام حکمرانی، زمینه بهبود در پاسخ سیستم را معماری سیستم حکمرانی، و ایجاد تغییر در قواعد، اجزا و روابط ب

فراهم کرد؛ باید توجه داشت که صرف تغییر و اصالح قوانین و عدم توجه به اصالح اجزا و روابطی که بخش قابل توجهی از 

مثال اگرچه  به عنوان .کردپاسخ سیستم حکمرانی نتیجه آن است بهبود چندانی در عملکرد سیستم حکمرانی ایجاد نخواهد 

اما  ،برای بهبود کیفیت حکمرانی الزم و ضروری است ،تصویب قوانینی در راستای افزایش شفافیت در سیستم حکمرانی

و  ، کنترل فسادبه افزایش شفافیت لزوماً ،صرف تصویب قوانین و عدم ایجاد اصالحات در اجزا و روابط سیستم حکمرانی

و به تبع آن  سیاسی –ز این منظر بهبود کیفیت حکمرانی در یک واحد جغرافیایی شود. ا بهبود کیفیت حکمرانی منجر نمی

)قواعد، اجزا و روابط بین اجزای سیستم  تحت تاثیر طراحی سیستم حکمرانی ،در فضای حالت پایداری واحد جایگاه آن

 کمیل نمود. ورت زیر تتوان به ص مدل قبل را میدر آن کشور است. با در نظر داشتن مطلب فوق  حکمرانی(

 
 با کیفیت حکمرانی و سیستم حکمرانی در فضای حالت پایداری سیاسی –واحد جغرافیایی  جایگاه : رابطه9شکل 

 

باید  ،ایداریبرای بهبود جایگاه یک کشور در فضای حالت کیفیت حکمرانی و به تبع آن در فضای حالت پ ،بر این اساس

 –شکست حکمرانی در واحد جغرافیایی  که سبب ،سیستم حکمرانی بین اجزای و روابطنقاط ضعف موجود در قواعد، اجزا 

شکست  آنکه از پیش را شناسایی نمود و اصالحات و تغییرات الزم را سیاسی و کاهش کیفیت حکمرانی در آن شده است

    در آنها پدید آورد.ود در فضای حالت پایداری ش بازگشت سیاسی به نقطه بی –سبب رسیدن واحد جغرافیایی  حکمرانی

پیش از هر  ،گذاری یک سیستم حکمرانی جدید برای اصالح یک سیستم حکمرانی از پیش موجود و یا طراحی و بنیان

که این سیستم باید با توجه به چه مشخصات عملکردی و با در نظر داشتن چه هدف و یا مجموعه هدفی  بدانیمچیز باید 

سیاسی، ماندگاری  –که تاکنون نیز مشخص شده است مهمترین هدف یک واحد جغرافیایی  اصالح یا طراحی شود. همانطور

ر محیط پیچیده پیرامون است که مهمترین معیار برای قضاوت در مورد وضعیت واحد در این رابطه، جایگاه آن در فضای د

ایجاد اصالح در یک سیستم حکمرانی از یا  ،گذاری یک سیستم حکمرانی جدید  بنابراین طراحی و بنیان. حالت پایداری است

توان معماری اگرچه می انجام گیرد. سیاسی -جغرافیایی  داشتن مجموعه شاخص پایداری واحدر باید با در نظ ،پیش موجود

رو که هر هدفی جز پایداری سیستم حکمرانی و ایجاد اصالح در آن را با توجه به اهداف دیگری نیز دنبال کرد اما از آن

 هایی سوق دهد که در نهایت سببگریها و تنظیمسیاسی ممکن است سیستم حکمرانی را به سمت کنترل -جغرافیایی واحد

را در  سیستم حکمرانی به منزله محیطی ای شود که خودسیاسی - جغرافیاییفروپاشی سیستم  ناپایداری و در مراحل نهایی
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پذیرترین ترین و توجیه؛ مناسبفروپاشی سیستم حکمرانی است ناپایداری و معنای به آنفروپاشی  ناپایداری و برگرفته و

واحدهای  ،عدم توجه به این موضوع سیاسی، پایداری آن واحد است. –هدف برای سیستم حکمرانی یک واحد جغرافیایی 

در پی بیشینه کردن منافع  ند که صرفاًک ای می های حکمرانی در خدمت سیستمسیاسی را تبدیل به منابعی  – جغرافیایی

 .هایی خاص در آن واحدها هستند و نه پایداری کلیت واحد اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک افراد و گروه

بروز  تا حد ممکن آگاهی شود که موضوع سبب می اهمیت طراحی و اصالح سیستم حکمرانی بر اساس شاخص پایداری،

. این از اهمیت فراوانی برخوردار شود سیاسی در فضای حالت پایداری –واحد جغرافیایی سیستم حکمرانی از وضعیت واقعی 

 توان با تکمیل مدل ارائه شده قبلی به صورت زیر نمایش داد.     نکته را می

 
 سپاچینگبا سیستم حکمرانی، مقایسه کننده و مرکز دی در فضای حالت پایداری سیاسی –واحد جغرافیایی  جایگاه : رابطه4شکل 

 

سیاسی در فضای حالت  –واحد جغرافیایی  ای جایگاه ، مرکزی است که وظیفه رصد دورهدر مدل فوق، مرکز دیسپاچینگ

. این مرکز باید (7938)ر.ک فتاحی،  را بر عهده دارد و جایگاه سیستم حکمرانی در فضای حالت کیفیت حکمرانی پایداری

های پایداری و کیفیت حکمرانی  وده و منفعت اساسی آن در سنجش دقیق شاخصمستقل ب کامالًای طراحی شود که  به گونه

سیاسی و سیستم حکمرانی در فضای حالت پایداری و کیفیت حکمرانی باشد. اثر  -جغرافیاییو تعیین دقیق جایگاه واحد 

 .در این مراکز کاهش یابدای کنترل شود که تا حد ممکن خطای سنجش  گر بر مراکز دیسپاچینگ باید به گونه عوامل اخالل

 و جایگاه سیستم حکمرانی در فضای وضعیت واقعی واحد در فضای حالت پایداری، کننده وظیفه دارد مقایسه باالدر مدل 

و واحد  مطلوب با وضعیت ،را که توسط مرکز دیسپاچینگ مورد سنجش و شناسایی قرار گرفته است کیفیت حکمرانی حالت

که حاصل عملکرد سیستم  مقایسه کرده و تفاوت بین جایگاه مطلوب و جایگاه واقعی هاادر این فضسیستم حکمرانی 

به همراه اصالحات الزم در سیستم حکمرانی  را گر و تنظیم روابط درون واحد است حکمرانی در کنترل اثر عوامل اخالل

یستم حکمرانی نیز باید از طریق کنترل اثر به صورتی دقیق به سیستم حکمرانی ارسال کند. س برای بهبود عملکرد این سیستم
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در فضای حالت پایداری را ایجاد کرده است  درونی و بیرونی و تنظیم روابط درون واحد که جایگاه کنونی گر عوامل اخالل

 ،و همچنین رفع نواقصی در خود که جایگاه کنونی سیستم حکمرانی در فضای حالت کیفیت حکمرانی را پدید آورده است

جایگاه واحد در فضای حالت پایداری شود. ناتوانی سیستم حکمرانی از کنترل اثر  به تبع آن کیفیت حکمرانی و بهبودسبب 

ناشی از وجود نقاط ضعفی در سیستم حکمرانی  ،های مناسب برای بهبود جایگاه واحد گری گر و یا انجام تنظیم عوامل اخالل

سیاسی در فضای حالت پایداری و جلوگیری از حرکت واحد به سمت  –است که برای بهبود وضعیت سیستم جغرافیایی 

مورد بازبینی و اصالح قرار  ، بایدکند روبروتواند موجودیت و کلیت آن را با مخاطراتی جدی  های اساسی که می ناپایداری

سبب  تواند می ،اصالحاتاین نقاط ضعف و یا ناتوانی در ایجاد این  های حکمرانی به برطرف کردن یستمگیرند. عدم توجه س

و فضای  به نقاط نامناسب فضای حالت پایداری و بخش حکمرانی با حرکت دادن واحد شکست سیستم حکمرانی شده و

ین فضا برساند در ا بازگشت ه بیرا به نقط و سیستم حکمرانی سیاسی –در نهایت واحد جغرافیایی  ،حالت کیفیت حکمرانی

سیاسی را در پی  –از فروپاشی سیستم حکمرانی تا فروپاشی کل واحد جغرافیایی  ای بینی شتواند تبعات غیر قابل پی که می

      داشته باشد. 

شناسیکلیسیستمحکمرانیدرایرانآسیب .2

های ارائه شده در فصل دوم کتاب نشان داد که ایران از جایگاه مناسبی در فضای حالت پایداری برخوردار نیست و  داده

هایی اساسی روبرو شده  زیستی با چالش در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط سیاسی –واحد جغرافیایی  پایداری این

ایران از نظر کیفیت حکمرانی نیز در  ،های صورت گرفته است؛ در فصل سوم کتاب نیز نشان داده شد که با توجه به ارزیابی

ای قرار گرفته است که کشورهایی با کیفیت حکمرانی  در منطقه ،التو از این نظر در فضای حوضعیت مناسبی قرار ندارد 

ما  ،بسیار بد در آن منطقه جای دارند. قرار دادن این دو داده در کنار یکدیگر و توجه به مباحث نظری طرح شده در این فصل

وجود  ،رانی در این کشورو وضعیت نامناسب کیفیت حکم شکست پایداری ایران رساند که علت اصلی را به این واقعیت می

 09 سیاسی است. –این واحد جغرافیایی  )قواعد، اجزا و روابط بین اجزا( سیستم حکمرانی معماری هایی در نواقص و ضعف

آن است که وضعیت این سیستم از نظر قواعد، اجزا و روابط  نیازمند ،کالبدشکافی کامل و دقیق سیستم حکمرانی در ایران

شناسی و  عد کیفیت حکمرانی )ر.ک فصل سوم( مورد آسیببُ ششبا توجه به  کالن به سطح خرد از سطح بین اجزای آن

                                                           
ورت عدم موافقت با وضعیت نامناسب پایداری در ایران و یا ابهام در مورد دقت تصویر ارائه شده از پایداری ایران در این باید توجه داشت که حتی در ص.   13

سیاسی ایجاد نخواهد کرد؛  –واحدهای جغرافیایی   کتاب، این امر تغییری در گزاره اهمیت تعیین کننده کیفیت حکمرانی و سیستم حکمرانی در وضعیت پایداری

تر از تصویر کلی ارائه شده در این کتاب است باز هم برای بهبود  دی که بنا به دالیل گوناگون ممکن است معتقد باشند که وضعیت پایداری ایران بسیار مناسبافرا

 توانند بر گزاره فوق و تبیین ارائه شده در این کتاب تکیه کنند.  هرچه بیشتر این وضعیت می
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گذارانه برای بهبود کیفیت حکمرانی و در نتیجه بهبود  هایی عملی و سیاست یابی به توصیه تا امکان دست ؛تحلیل قرار گیرد

خوردن سیستم حکمرانی کنونی با منافع  پیوندطه هایی که بواس توصیه ر شود؛جایگاه ایران در فضای حالت پایداری میس

سازی آنها به مراتب بسیار دشوارتر  ، پیادهی در درون و برون مرزهاهای گوناگون اقتصادی و سیاسی قابل مالحظه افراد و گروه

 ن پرداختهفرصتی دیگر به آ درمجالی فراختر است که  هاست. در هر حال این موضوع نیازمند یابی به این توصیه از دست

 . خواهد شد

بررسی کلی سیستم حکمرانی در ایران گویای  ،کیفیت حکمرانیگانه  ششها و نقاط ضعف مرتبط با ابعاد  جدا از آسیب

شناسی سیستم کنونی  آسیب تر در زمینه مباحث عمیقپیش از ورود به  که ؛در این سیستم است تراساسی وجود نقاط ضعف

نسبت به معرفی برخی از  در این بخش تالش شده است قاط ضعف برطرف شود. بر این اساسنیازمند آن هستیم که این ن

که بدون برطرف کردن آنها بهبود کیفیت حکمرانی و در نتیجه بهبود جایگاه کشور در فضای حالت  ها آسیبمهمترین این 

 اشاره شود.   پذیر است اگر نگوییم غیر ممکن اما به دشواری امکانپایداری 

  پارادایمسیستمحکمرانیدرقضتنا .2.1

شوند که خود این ای از اهداف طراحی میاجتماعی به مجموعه –های حکمرانی برای رساندن واحدهای جغرافیایی سیستم

گویند. در سطح پارادایم است تری هستند که آن را پارادایم میهای کالنای از مفاهیم و چارچوبمجموعهاهداف برآمده از 

. در گام طراحی شود چیست هدف به آن باید برای رساندن واحد شود مهمترین هدفی که سیستم حکمرانییکه مشخص م

توان به د که آنگاه مینشوهای قابل سنجشی میبعد این مفاهیم و الگوهای فکری کالن تبدیل به اهداف و مجموعه شاخص

توان به صورت این موضوع را میآنها انجام داد.  یابی عملکرد سیستم حکمرانی را بر اساسصورت دقیق معماری و ارز

 شماتیک در شکل زیر نمایش داد. 

 

 

 

 

 

 

 : رابطه پارادایم، اهداف و سیستم حکمرانی0شکل 

 

 پارادایم

 اهداف

 سیستم حکمرانی
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یک پارادایم منسجم  مبتنی بر ،یکی از ایرادهای وارد بر سیستم حکمرانی ایران آن است که طراحی و معماری این سیستم

خود را در تناقض در اهداف و حتی تناقض در طراحی سیستم حکمرانی و  ،ت. این تناقض در پارادایمو بدون تناقض نیس

 های آن یعنی سیستم سیاسی نشان داده است.یکی از مهمترین بخش

حاصل ترکیب  این پارادایم، .ملت نامید –توان پارادایم امت می در بهترین حالت پارادایم سیستم حکمرانی کنونی را

 .ملت است منافع امت و منافع جانسی از دو پارادایمنامت

 هاای از انسان به مجموعه رود و عموماً سیاسی یک واحد ملی فراتر می –امت، مفهومی است که از مرزهای جفرافیایی 

ر یک واحد ای از افراد هستند که زیستن آنها د ت مجموعهاشاره دارد که به یک ایدئولوژی دلبستگی دارند؛ از سوی دیگر ملّ

اگر در پارادایم منافع امت بیشینه کردن منافع امت هسته مرکزی  ت کرده است.آنها را تبدیل به یک ملّ، سیاسی –جغرافیایی 

تامین بیشینه منافع  سیاسی باید در خدمت آن قرار گیرد، در پارادایم منافع ملت، – جغرافیاییاست و امکانات و منابع واحد 

 جهت حرکت کند.  آن شده و در طراحیآن اساس  حکمرانی باید بر سیستم و راد یک واحد ملی در اولویت قرار داردحداکثر اف

 جا سیاسی –در یک قلمرو جغرافیایی  خودو سیستم حکمرانی آن گرچه  ؛پارادایم منافع امت با مرز جغرافیایی بیگانه است

هایی از دهد که بخشمنافع امتی قرار می تأمینسیاسی را در خدمت  –جغرافیایی آل منابع آن قلمرو دارد اما در حالت ایده

منافع امت از ارجحیت  ،کنند. در این پارادایمسیاسی دیگری زندگی می –در واحدهای جغرافیایی  دهندگان آن اصوالً تشکیل

کن ملتی دیگر، اما برخوردار از عقایدی مشابه با روست که فردی سااز این ؛بیشتری در مقایسه با منافع ملت برخوردار است

و عضو  کندزیست می متولد شده و سیاسی –که اگرچه در همان واحد جغرافیایی امت، از ارزش بیشتری در مقایسه با فردی 

    . تبرخوردار اس ،آن ملت است اما با توجه به معیارهای ایدئولوژیک امت در ذیل امت قابل تعریف نیست

سیاسی تحت مدیریت خود را در  –پارادایم منافع ملت، منابع واحد جغرافیایی  سیستم حکمرانی مبتنی بر در سوی دیگر

 گیرد.ساکنان آن به کار می بیشینه نمودن منافع مجموع پایداری آن واحد و تأمینجهت 

رو که انس از دو پارادایم فوق است که البته از آننامتج یترکیب ،پارادایمی که سیستم حکمرانی در ایران بر آن مبتنی است

توانستند پس از  ،گذاری سیستم از منابع قدرت بیشتری برخوردار شدندحامیان پارادایم منافع امت به هنگام طراحی و بنیان

مین اهداف أها و تضادهای فراوان با حامیان پارادایم منافع ملت، در مجموع معماری سیستم حکمرانی را به سمت تچالش

 ،رو که به صورت کامل در این امر موفق نشدند، تناقض حل نشده در سطح پارادایماما از آن ؛پارادایم منافع امت سوق دهند

های ناشی از آن تا امروز نیز ادامه د که تضادها و ناپایداریخود را بعدها در اهداف و معماری سیستم حکمرانی نیز نشان دا

 دارد. 
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حکمرانی امری  های موجود در پارادایم سیستمحل تناقض ،طالب فوق و با در نظر داشتن موضوع این کتاببا توجه به م

ها با اهداف و ضروری در بهبود وضعیت ایران در فضای حالت پایداری است. امری که بواسطه پیوند خوردن این تناقض

 پذیر است. ای مختلف به دشواری امکانهمعماری سیستم حکمرانی و منافع اقتصادی و سیاسی افراد و گروه

 تناقضدراهدافومعماریسیستمحکمرانی .2.2

های حل نشده و سرکوب شده موجود در سطح پارادایم با ورود به مرحله تعیین اهداف و معماری سیستم حکمرانی نیز تناقض

ن سطوح نیز تالش نمودند که اهداف و و هر یک از حامیان دو پارادایم منافع امت و منافع ملت در ای ،خود را نشان داد

ها تناقض در اهداف و معماری سیستم طراحی سیستم حکمرانی را به پارادایم مدنظر خود نزدیک نمایند؛ نتیجه این تالش

هایی از آن مبتنی بر پارادایم منافع امت حکمرانی بود؛ به این ترتیب اهدافی مشخص شد و سیستمی طراحی گردید که بخش

های سطح نظری را به سطح عینی و واقعی وارد کرد و ، این امر تناقضهایی دیگر مبتنی بر پارادایم منافع ملتخشبود و ب

های فلسفی و نظری که ناپذیر شکل گرفت؛ اکنون دیگر جدالهای آشتینظامی از منافع اقتصادی و سیاسی حول این تناقض

عاری از تناقض را برای مبتنی شدن  ه و یک پارادایم یکپارچه و نسبتاًیک نتوانست دیگری را از عرصه رقابت خارج کردهیچ

ها، تضادها و هایی عینی بر سر منافع اقتصادی و سیاسی شد. جدالسیستم حکمرانی بر آن بوجود آورد، تبدیل به جدال

وجهی از منابع ایران را به خود های پارادایمی تا به امروز حل نشده ادامه دارد و بخش قابل تهایی که همانند همان تنشتنش

 معطوف کرده است. 

اند که تغییرات و اصالحاتی را در مجموعه ، تالش کردهتدر چند دهه گذشته اگرچه برخی از حامیان پارادایم منافع مل

رو که اما از آن ،نزدیک کنند تاهداف و معماری سیستم حکمرانی پدید آورده و آن را بیش از پیش به پارادایم منافع مل

کند که مبتنی هایی از سیستم میای است که منابع اقتصادی و سیاسی بیشتری را متوجه بخشمعماری سیستم حکمرانی به گونه

اما تقویت حامیان پارادایم منافع  ؛اندبر پارادایم منافع امت طراحی شده است در مجموع موفقیت چندانی به دست نیاورده

هایی در های سیستم حکمرانی در جلوگیری از پیدایش و حل بحرانناکارآمدی ایران، اسیسی –ملت، در واحد جغرافیایی 

های ناشی از حضور یک سیستم حکمرانی در منطقه و جهان و سرانجام بحران 04زیستیهای اقتصادی، اجتماعی و محیطحوزه

 ؛منافع ملت ندارد پارادایم جهانی حاکمیتهایی از آن مبتنی بر پارادایم منافع امتی است که جایگاهی در زمانه که بخش

                                                           
 تواند خود به منزله عاملی در جهت تضعیف پایگاه حامیان پارادایم منافع امت عمل کند.  ران اقتصادی میها و بویژه بح این بحران.  14
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هایی از سیستم حکمرانی را که مبتنی بر پارادایم منافع امت است در شرایط دشواری بخش احتماالً شرایطی را پدید آورده که

را به ها، حل مساله تمرکز منابع اقتصادی و سیاسی در آن بخش که اگر به درستی مدیریت نشود، ؛ شرایطیقرار خواهد داد

 های قابل توجهی را به پایداری ایران تحمیل خواهد کرد.نموده و هزینهپذیر دشواری امکان

 بازبودننسبیحلقهفیدبک .2.3

شکل  مدل ارائه شده در با توجه بههای موجود در سطح پارادایم، اهداف و معماری سیستم حکمرانی در ایران، جدا از تناقض

با  برای کارآمد بودن نیازمند آن است که از پارادایم و اهدافی که بر آن مبتنی است، ، فارغیک نظام حکمرانی ،4شماره 

سیاسی در رابطه با اهدافی داشته  –روز و دقیقی از وضعیت خروجی واحد جغرافیایی به اطالع نسبتاً ،ایجاد یک حلقه فیدبک

توان ظر باز و یا بسته بودن حلقه فیدبک میاز ن باشد که سیستم حکمرانی برای رساندن واحد به آن طراحی شده است.

که بدون توجه به وضعیت خروجی واحد  های حکمرانی حلقه بازسیستم های حکمرانی را به دو دسته کلی تقسیم کرد:سیستم

که با در نظر داشتن پاسخ و  های حکمرانی حلقه بستهو سیستم کنندگذاری و اجرا میتحت مدیریت خود اقدام به سیاست

سبب ایجاد ناپایداری در  های حکمرانی حلقه باز عموماًسیستم .دهندگذاری و اجرا را انجام میروجی واحد، امر سیاستخ

 یابی به اهداف ندارند. واحدهای تحت مدیریت خود شده و موفقیت چندانی در دست

نسبت به شناسایی  عموماً برد،رنج میهایی جدی در مجموعه اهداف خود از تناقض نظام حکمرانی در ایران عالوه بر آنکه

توان آن را به و از این رو می هایی اساسی است؛ وضعیت خود در فضای حالت همین مجموعه هدف متناقض نیز دارای ضعف

این ایراد از آن روست که این سیستم در طراحی خود بخشی که وظیفه  های حکمرانی حلقه باز نزدیک دانست.نوع  سیستم

درکی  اصوالً ،؛ به همین دلیل این سیستم00نی انجام دهد در نظر نگرفته استهای حکمرا چینگ را در سیستممرکز دیسپا

  متناقض را نیز ندارد. مبهم و گرایانه در ارتباط با وضعیت خود در فضای حالت همین مجموعه هدف واقع

 کنندهمقایسهعدموجود .2.4

فارغ از پارادایم و اهدافی که بر آن  سیستم حکمرانی، یک های مترین بخشیکی از مه، 4با توجه به مدل ارائه شده در شکل 

و ارائه پیشنهادهایی  کننده است که وظیفه مقایسه جایگاه واقعی با جایگاه مطلوب واحد در فضای حالت مقایسه مبتنی است،

 تناقض در ابهام و ایران بواسطهرا بر عهده دارد. سیستم حکمرانی اصالحی به سیستم حکمرانی برای کم کردن این فاصله 

                                                           
طراحی آن که با  همهای مورد ارزیابی این سازمان و  مجموعه شاخص همگرچه شاید بتوان چنین نقشی را برای سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر گرفت اما . 00

 گر را به شدت بر آن افزایش داده امکان ایفای چنین نقشی را از این سازمان گرفته است.  اختار دولت، اثر عوامل اخاللقرار دادن آن در س
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های الزم برای یک  ورودی اصوالً ،سو و عدم وجود مراکز دیسپاچینگ کارآمد مجموعه هدف سیستم از یک پارادایم و

ایجاد  ،های قبل ها با توجه به پیشنهادهای ارائه شده در بخش پس از تولید این ورودی ؛کننده را تولید نکرده است مقایسه

استقالل و دقت مراکز دیسپاچینگ و  کننده سیستم را بر عهده داشته باشند الزم و ضروری است. مقایسهکارکرد نهادهایی که 

های  تواند از طریق ایجاد داده هاست که عدم توجه به آن می سازی این بخش اصلی ضروری در طراحی و پیاده ،کننده مقایسه

هایی شود که نه تنها  ها و کنش گذاری موجب اقدامات، سیاست کارآمدی سیستم حکمرانی را کاهش داده و ،غیر واقعی

هایی اساسی در آن ایجاد ناپایداریتواند سبب  بلکه می رسیدن سیستم حکمرانی به اهداف خود نخواهد داشت تاثیری در

        .سیستم شود

 توازنوتفکیکاجزاعدم .2.5

برای کارآمدی بیشتر در  ،کنندبوده و چه اهدافی را دنبال می جدا از آنکه مبتنی بر چه پارادایمی ،های حکمرانی سیستم

باید  ،منافع شخصی و گروهی خاصمین أتبه ابزارهایی در جهت برای جلوگیری از تبدیل شدن آنها و  یابی به اهداف،دست

ه مبتنی بر همین تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائی لزوم تجربه بشریاصل ضروری توازن و تفکیک اجزا را رعایت کنند. 

 اصل است. 

در طراحی سیستم، که امکان بر هم زدن این تفکیک را در طول  ستم حکمرانی و یا وجود نواقصیعدم تفکیک اجزای سی

  .کندمیزا بر یکدیگر را بی اثر یعنی نظارت اج ،، مهمترین نتیجه حاصل از تفکیکزمان فراهم کند در مجموع

مسلط  ءتواند در یک بازه زمانی، یک جزء را بر سایر اجزا نده سیستم حکمرانی نیز میعدم توازن اجزای اصلی تشکیل ده

های کلیدی آن درآورد. با برهم  کننده نقش کنترلکرده و کل سیستم حکمرانی را در خدمت منافع آن جزء و گروه و افراد 

اهدافی که برای آن طراحی شده است نظام حکمرانی دیگر در خدمت  در سیستم حکمرانی، ءاجزا خوردن توازن و تفکیک

شود ها و افرادی میمدت گروهمنافع کوتاه تأمینتبدیل به ابزاری برای  هایی خاص،با استثمار آن توسط افراد و گروه نیست و

  های کلیدی آن نظام دسترسی دارند.که به نقش

در معماری این سیستم، از آسیب عدم توازن و  با توجه به مطالب فوق، نظام حکمرانی در ایران بواسطه وجود نقاط ضعفی

گذاری، در گذر زمان امکان انباشت هرچه بیشتر برد که همین عدم توازن و تفکیک به هنگام بنیانرنج می ءتفکیک اجزا

 له توازن و تفکیک اجزا افزوده است. أهایی از سیستم فراهم کرده و بر بغرنجی مسمنابع اقتصادی و سیاسی را در بخش

این فصل در صدد جلب توجه به اهمیت کلیدی این گزاره بود که وضعیت پایداری کشورها بیش از هر چیز تحت تاثیر 

سیاسی  –به این معنا که برای بهبود کیفیت حکمرانی در یک واحد جغرافیایی  ؛حکمرانی آنهاست طراحی و معماری سیستم
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ضعف موجود در قواعد، اجزا و روابط بین اجزای سیستم حکمرانی که باید نقاط  ،و به تبع آن بهبود وضعیت پایداری واحد

پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم سبب عملکرد ضعیف این سیستم در ارتباط با شش شاخص کلیدی کیفیت حکمرانی )

ن و عملکرد ضعیف در ارتباط با ای ( شدهکنترل فسادیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون وخشونت، کارآئی حکومت، کیف

شناسایی نمود و نسبت به اصالح  سیاسی اثرات مخربی را برجا گذاشته است –ها بر وضعیت پایداری واحد جغرافیایی شاخص

که  شرطپیش 0باید  ،های عملکردی فوقآنها اقدام کرد. اما پیش از اصالح معماری یک سیستم حکمرانی با توجه به شاخص

های کیفیت حکمرانی را با ح معماری یک سیستم حکمرانی با توجه به شاخصتواند پروژه اصالعدم تحقق نسبی آنها می

های جدی در عدم وجود تناقض  -7 :شرط عبارتند ازپیش 0این  .هایی جدی روبرو نماید بررسی شودموانع و چالش

ه از پارادایمی که شفافیت نسبی و عدم وجود تناقض در اهداف برآمد -1پارادایمی که سیستم حکمرانی بر آن مبتنی است 

وجود بخشی که وظیفه مراکز دیسپاچینگ را با توجه به توضیحات ارائه  -9یابی به آنهاست. سیستم حکمرانی به دنبال دست

وجود بخشی که وظیفه مقایسه کننده را با توجه به توضیحات ارائه شده در این فصل انجام  -4شده در این فصل انجام دهد 

که مانعی بر سر راه تسخیر شدن بقیه اجزای سیستم  در سیستم حکمرانی ءتوازن و تفکیک اجزا وجود سطحی از -0دهد. 

  توسط یک یا چند جزء دیگر شود.

شنگران کلیدی یک سیستم حکمرانی در نو عدم وجود اجماع در بین ک گانه فوقهای پنجشرطعدم تحقق نسبی پیش

گانه های ششان اصالح معماری سیستم حکمرانی را با توجه به شاخصامک آنها، پرداختن به ارتباط با اهمیت و ضرورت

ها مقدم بر شرطچرا که تحقق این پیش ؛نمایدکیفیت حکمرانی اگر نگوییم غیر ممکن اما به میزان بسیار زیادی دشوار می

م حکمرانی و استلزامات سیاسی به منزله مهمترین هدف سیست –هرگونه بحث در رابطه با اهمیت پایداری واحد جغرافیایی 

 حرکت به سوی آن است. 
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 آن را در دو جمله زیر خالصه کنیم: تمام مطالب توانیم این کتاب بیان شد که می در دیباچه

 «ایران ناپایدار است و ایران باید پایدار باشد کنونی وضعیت»

هایی جدی وجود تناقضباید در  را ایران ترین علت وضعیت ناپایدار کنونیایریشه ،کتاب اینبراساس تبیین ارائه شده در 

بر آن مبتنی است. پیدایش این پارادایم متناقض، ناشی از عدم  که سیستم حکمرانی جستجو کرد ملتی -در پارادایم امت

دی پارادایمی بود که بعدها سیستم حکمرانی بنپیروزی نهایی هر یک از حامیان دو پارادایم امت و ملت در لحظه چارچوب

 سو به منافع امت نظر داشت و از سوی دیگر به منافع ملت. بر آن مبتنی شد. به این ترتیب پارادایمی شکل گرفت که از یک

و در شرایط عدم توجه به ضرورت شفاف خود را بازتولید کرد  ،این تناقض در سطح پارادایم با ورود به سطح اهداف

 ن مجموعه اهداف یک سیستم حکمرانی، مجموعه هدفی را پدید آورد که غیر شفاف و در بعضی موارد متناقض بود. بود

در گام بعد، پارادایم متناقض و مجموعه هدف غیر شفاف و متناقض که باید معماری سیستم حکمرانی بر آنها مبتنی 

بخشی که پارادایم منافع امت را  شکیل شده بود:از دو بخش کلی تای شد که شد، سبب طراحی سیستم حکمرانیمی

از  منافع ملت در سیستم حکمرانی بود؛ اما که نماینده پارادایمکرد و در صدد تحقق آن اهداف بود و بخشی نمایندگی می

منابع قدرت حکمرانی، حامیان پارادایم منافع امت از انسجام بیشتری برخوردار بودند و نظام گذاری آنرو که به هنگام بنیان

های حامی پارادایم منافع امت از جایگاه با ای شد که بخشبیشتری را در اختیار داشتند معماری کلی سیستم حکمرانی به گونه

سبب انباشت منابع اقتصادی و سیاسی قابل توجهی  در گذر زمان تری در نظام حکمرانی برخوردار شدند و همین امراهمیت

مانعی  و بین نخبگان، گفتمان منافع ملت در جامعهپیش یافتن بیش از مقبولیتکه بعدها حتی با  ها شد. منابعیدر این بخش

 روی اصالح معماری سیستم حکمرانی در جهت نزدیک شدن به اهداف و پارادایم منافع ملت بود. پیشاساسی 

امی از منافع اقتصادی و سیاسی را در درون و برون ها و مباحث نظری در سیستم حکمرانی، نظتجسم عینی یافتن پارادایم 

شان به این یا آن پارادایم پدید ها فارغ از دلبستگیمرزهای کشور ایجاد کرد که حامیانی را برای هر یک از این بخش

ود و به آورد. نتیجه این امر آن بود که تضاد و تناقض سطح پارادایم، خود را در فضای سیاسی کشور نیز بازتولید نممی

دو پارادایم فکری متفاوت  از پایانی دامن زد که تا کنون نیز ادامه دارد. در این فضا از آنرو که افرادمناقشات و تضادهای بی

کنند و از شنوند اما فهم نمیسخنان یکدیگر را می ها وجود ندارد اصوالًبرای گفتگو بین این پارادایممشترکی هستند و بنیان 

شود که تجسم نظام حکمرانی نمایندگی میهایی از بخش توسط شان نیز به صورت عینیون منافع اقتصادی و سیاسیقضا چ

پذیر عینی این و یا آن پارادایم است رسیدن به این فهم مشترک با دشواری بسیار بیشتری از یک بحث نظری صرف امکان

ای از حامیان امت با منافع اقتصادی و سیاسی مشخص در مقابل جبهه منافع ای از حامیان پارادایمشود؛ به عبارتی جبههمی

یکی از این دو جبهه بواسطه معماری خاص  پارادایم منافع ملت بازهم با منافع اقتصادی و سیاسی مشخص قرار گرفته است.
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تر در منابع دست پایینداشتن منابع اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را در اختیار دارد و جبهه دیگر، علیرغم  ،سیستم حکمرانی

در گذر زمان از مقبولیت بیشتری در جامعه برخوردار شده است. این تجمع و کثرت منابع اقتصادی و  ،اقتصادی و سیاسی

آمیز تضادها را به ی را پدید آورده که حل مسالمتشرایط ،سو و گسترش رو به رشد مقبولیت در سوی دیگرسیاسی در یک

  . کندر میپذیدشواری امکان

های پارادایمی که در سیستم حکمرانی عینیت یافته است، این نظام حکمرانی از ها و تعارضاز سوی دیگر جدا از این تناقض

  برد:سه آسیب جدی دیگر رنج می

نخست عدم برخورداری از بخشی که به صورتی کارآمد وظیفه مراکز دیسپاچینگ را انجام دهد، این آسیب سبب شده 

که نظام حکمرانی در ایران بیشتر به یک سیستم حکمرانی حلقه باز شبیه باشد تا یک سیستم حکمرانی حلقه بسته. است 

   کنند از توانایی الزم برای تعقیب بهینه اهداف برخوردار نیستند.  های حکمرانی حلقه باز فارغ از اهدافی که دنبال میسیستم

ه که به صورت منظم فاصله بین وضعیت مطلوب و وضعیت واقعی را مشخص دوم، عدم برخورداری از یک مقایسه کنند

 کند.

سوم، عدم توازن و تفکیک اجزای سیستم، که شرطی ضروری و الزم برای آن است که یک سیستم حکمرانی تبدیل به 

 قی بماند. هایی از جامعه نشده و در خدمت برآورده کردن اهداف باابزاری برای تامین منافع شخصی و گروهی بخش

ای پدید آید که از کارآمدی الزم نه برای برآوردن اهداف این ارد فوق آن شده است که سیستم حکمرانینتیجه مو

  .ی متناقض حاصل از ترکیب دو پارادایم ملت و امتپارادایم برخوردار است و نه آن پارادایم و نه حتی پارادایم

زیستی که های اقتصادی، اجتماعی و محیطو تعمیق هرچه بیشتر بحران بع ملیشدن مناتواند تا تهیاین سیستم حکمرانی می

مبتنی بر پارادایم منافع  که عموماً شود یا تعارض شدید با سیستم جهانیکشور های شدید در تواند سبب ایجاد نارضایتیمی

این در های کلیدی ی کنشگران ایفا کننده نقش؛ اما این مسیر نه برای کشور و نه حتی براملت است به مسیر خود ادامه دهد

 خوشایند نیست. های پارادایمی آنهافارغ از دلبستگی سیستم حکمرانی

فوق را بپذیریم آنگاه نخستین گام برای تالش در جهت پایداری ایران آن است که پارادایم و نقطه هدف شفاف  تبییناگر 

سیاسی در نظر بگیریم. پیشنهاد این کتاب  –ان به منزله یک واحد جغرافیایی و تا حد ممکن عاری از تناقضی را برای ایر

به منزله محیطی است که تمامی ایرانیان را فارغ از « پایداری ایران»بازگشت به پارادایم منافع ملت و تمرکز بر مفهوم 

ساکنان آن نیز فارغ از آنکه چه شان در بر گرفته است. اگر به این محیط آسیبی وارد شود، های ایدئولوژیکدلبستگی

دلبستگی ایدئولوژیکی داشته باشند از این آسیب و گزند در امان نخواهند ماند. بنابراین پذیرفتن این پارادایم به عنوان پارادایم 
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ا به ضرورتی که اگر امروز به اختیار به آن تن ندهیم فردهژمون، نه یک انتخاب که یک ضرورت برای تمامی ایرانیان است. 

 به آن تن خواهیم داد.  های فراوانو با صرف هزینه اجبار

گریزی از  ابهاماست که برای کاستن از این  در سطح پارادایم مفهوم پایداری ملی در شکل کلی آن مفهومی مبهم

ش شد تا با در کتاب تال اول نخواهیم داشت. به این منظور در فصل سازی و تبدیل آن به مجموعه هدفی قابل سنجششاخص

های بومی ایران، مجموعه شاخصی برای سنجش این مفهوم پیچیده طراحی و ارائه نظر داشتن ادبیات جهانی موجود و واقعیت

مجموعه شاخص معرفی شده در این کتاب که صرفا شاخصی مقدماتی است باید در گذر زمان تدقیق و تکمیل شود تا با  شود.

 گاه ایران در فضای حالت پایداری بیابیم. تر از جایسنجش آن درکی دقیق

معرفی مجموعه شاخص کامیابی موسسه لگاتوم در این کتاب و تکیه بر گزارش این موسسه برای رسیدن به درکی از 

که با توجه به  رو صورت گرفتاز آن صرفاً ، که موضوع فصل دوم کتاب بود،وضعیت کنونی ایران در فضای حالت پایداری

ترین مجموعه شاخص از نظر کلیت به شاخص پایداری ملی معرفی این مجموعه شاخص نزدیک ورت گرفته،های صبررسی

. این امر که گزارش این موسسه در مورد وضعیت ایران را بپذیریم و یا در آن تشکیک وارد کنیم استشده در این کتاب 

ری ایران و راهکارهایی که برای بهبود جایگاه ایران در هیچ اثری در تبیین ارائه شده در این کتاب برای وضعیت کنونی پایدا

ای نزدیک با سنجش مجموعه امید است که در آیندهسازی و اجرا کنیم نخواهد داشت. فضای حالت پایداری باید پیاده

 شاخص پایداری معرفی شده در این کتاب به سنجشی بومی از وضعیت پایداری ایران دست یابیم. 

شناسی سیستم حکمرانی زدایی از پارادایم و اهداف سیستم حکمرانی در ایران به مرحله آسیباقضپس از تدقیق و تن

رسیم. سیستمی که باید از کارآمدی مناسبی برای رساندن ایران به اصول سیستم حکمرانی جدید می یک کنونی و یا طراحی

بنا بر مباحث طرح شده در فصل باشد.  برخوردار های معرفی شده در سطح اهدافکلی طرح شده در سطح پارادایم و شاخص

 شرطپیش 8 تحقق این سیستم با توجه به پارادایم و مجموعه هدف معرفی شده در این کتاب، باید از توانایی کافی برای سوم،

و عدم یی، ثبات سیاسی اسخگوپبرخوردار باشد. به عبارتی سیستم طراحی شده باید بتواند سطوح باالیی از  حکمرانی خوب

را محقق سازد. شکست سیستم حکمرانی  ئی حکومت، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون و کنترل فسادخشونت، کارآ

زیستی با شکست سیستم حکمرانی در تحقق یکی از این شروط و یا در ایران در ایجاد پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط

های موجود در قوانین، اجزا و روابط بین اجزای حکمرانی کنونی باید ضعفتمامی آنها ارتباط دارد و برای اصالح سیستم 

سیستم حکمرانی که سبب شکست در تحقق این شروط شده است را شناسایی و مرتفع نمود. امری که بواسطه پیوند خوردن 

ر بوده و نیازمند وجود پذیهایی خاص به دشواری امکانسیاسی افراد و گروه –نواقص سیستم حکمرانی با منافع اقتصادی 

 های کلیدی و اثرگذار این سیستم حکمرانی قرار دارند. کنشگرانی است که در نقش سطح ای قوی دراراده
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ایران و ارائه پایداری نه برای شناسایی علت اصلی وضعیت نه چندان رضابت بخش اامیدوار یاین کتاب در مجموع تالش

سو و عمق و از یک آمیز منطقه و جهان امید است بواسطه شرایط مخاطره ؛بود آنراهکاری در حد توان برای بهبود وضعیت 

یش از آنکه به کار پ، این کتاب های ایجاد شده در ایران بواسطه ضعف و ناکارآمدی سیستم حکمرانیشدت ناپایداری

از شرایط موجود  ی آرامون رفتبتواند در اصالح سیستم حکمرانی کنونی و بر ،بیاید یک سیستم حکمرانی نوین گذاری بنیان

 موثر باشد.    
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