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 با استفاده از یک الگوی راهبردی  در کالردشت محلی پایداری توسعهسنجش وضعیت

  
  ، دانشگاه تربیت مدرسجوی دکترای رشته مدیریتدانش -∗کورش برارپور

  
 16/12/1385تأیید نهایی  28/8/1385دریافت مقاله 

  
  چکیده

 وارد ادبیات مدیریت شهری شده اما   دهه است2که مفهوم راهبردهای توسعه شهری حدود  نرغم ای به 
که تنها در حد هدایت و  ای است های مدیریت شهری در کشور ما به گونه رویکرد غالب به توسعه در سیستم

محدود های فیزیکی  ی هادی یا جامع شهری، تغییرات کاربری واحدها و گسترش سرمایهطرح هاراهبری 
که  های غالب در فرایند توسعه شهری در ایران، طوری شکل گرفته است به عبارت دیگر پارادایم. مانده است

های توسعه اقتصادی  استراتژی،که در دنیای امروز ست ایاین در حال. بیشتر به بعد اقتصادی توسعه توجه دارد
 به موجب کند که را ایجاد میهایی پویایی، اجتماعی و زیست محیطی آن،بدون در نظر داشتن ابعاد انسانی

یافتگی به جای آن که به عنوان پیشران برای فرآیند توسعه عمل کنند، با تأخیرهای   عوامل اصلی توسعهآن،
 این نوشتار. کنند ها را ناپایدار تلقی می گونه توسعه در این حالت، این. گیرند زمانی، در مقابل توسعه قرار می

   وضعیت پایداری توسعه،(PW)دهی ترجیحی  با استفاده از روش وزنکند که ای را ارایه می ههای مطالع یافته
 ،سنجشگیری،   پس از نمونهمطالعهاین در . ده است دابررسی قرار سنجش و محلی را در کالردشت مورد 

 و مقایسه  سال گذشته20 در کالردشت حاصل از توسعه محلی منفیی و پیامدهااوردها دست و پایشپردازش
این منطقه از   محلی میل توسعۀجهت، یداری توسعهبرای سنجش پا  ارایه شدهالمللی  بینهایآن با استاندارد

  .شود میهای مناسب پیشنهاد   به سمت پایداری، سیاستکشورمان
، (PW)ترجیحیدهی  وزن صنعت گردشگری،، ، توسعه پایدار(CDS)  توسعه شهری-راهبرد: ها واژهکلید 

  .شتکالرد
  

  مقدمه
هـای   کـه دارای جاذبـه      اسـت   مازنـدران   اسـتان   در غـرب   سـاله، 4000 بـا قـدمت      ای زیبا و باستانی    کالردشت منطقه 

هـای   به همین دلیل همـواره مـورد توجـه و شـکارگاه شـاهان سلـسله      . باشد فردی می گردشگری طبیعی منحصر به
  ). 1378ملکپور، (مختلف نیز، بوده است

هـای    یکـی از اولویـت     گردد و پـروژه توسـعه آن        بر می  40 به نیمه اول دهه    ،ین منطقه ا  تاریخچه توسعه  اگرچه
 اما پس از پیروزی انقـالب اسـالمی و براسـاس         )1371ابوترابیان،  (آمد طرح انقالب سفید پهلوی دوم به حساب می       
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 خـود بـه      قال سـرمایه  انت ، مبنی بر  1370داران داخلی در اردیبهشت      توصیه یکی از دولت مردان کشورمان به سرمایه       
 های ، خیل عظیمی از سرمایه)1370روزنامه اطالعات،(های گردشگری آن منطقه کالردشت به منظور توسعه جاذبه  

سـنجی در   این در حـالی بـود کـه پـیش از آن، هیچگونـه مطالعـه امکـان         .  به کالردشت گسیل شد    آن ها  اقتصادی
گذاری در صنعت  هدف سرمایهسرمایه، نه با  صاحبان البته. خصوص توریستی شدن کالردشت صورت نگرفته بود

هـای مـردم کالردشـت       عیـان نـشینی و اهـداف سـوداگرایانه بـه خریـد و فـروش زمـین                 اگردشگری بلکه بـا نگـاه       
 اجتمـاعی دوران انقـالب، جنـگ و پـس ازجنـگ را              -تازگی پیامدهای اقتصادی   به   )هم وطنان همچون دیگر   (که

پیامـد ناشـی از خریـد و فـروش          . ای دوره گـذار قرارداشـتند، مبـادرت کردنـد         پشت سرگذاشـته بودنـد و در ابتـد        
شد بلکه جـذابیت ناشـی از        های انسانی در آن منطقه خالصه نمی       های کشاورزی مردم، تنها درکاهش سرمایه      زمین

م بیـشتری از  کرد تا به واسطه آن، مردم برای رسیدن به سـه   های منطقه، دینامیکی را ایجاد می      باال رفتن قیمت زمین   
ها و منابع طبیعی کننـد و یـا جهـت رسـیدن بـه سـود اقتـصادی          منافع کوتاه مدت اقتصادی، اقدام به تخریب جنگل       

هـای سـرمایه اجتمـاعی،       سـازکاهش شـاخص    های خود بپردازند و همـین امـر زمینـه          بیشتر، به فروش چندباره زمین    
هـای   البته جذابیت گران شـدن زمـین      . منطقه گردید در   اعتماد متقابل، آرامش، امنیت و تشخص فرهنگی      : همچون

، بـا مطـرح     1370 دهـه     اول شـد، بلکـه در نیمـه       کالردشت تنها بین مردم بومی و تازه واردین به منطقه خالصه نمی           
هـای طبیعـی کالردشـت       های دیگری جهـت کـاهش سـرمایه         شمال دینامیک  -شدن احداث پروژه آزاد راه تهران     

بـرگ کالردشـت بابـت پـروژه یـاد شـده بـه               هـای پهـن     هکتار از بهترین جنگـل     700شد که به موجب آن       آشکار
 درنیمه هم چنین). 1شکل(، )1379،ها  جنگلسازمان -ابراهیمی(شد های دولتی و مجریان پروژه واگذار می      دستگاه

برگ کالردشت شکل گرفت که طـرح خـروج          های پهن  ، دینامیک دیگری جهت تخریب جنگل     1380اول دهه   
    در اختیـار دامـداران بـومی بـود،         آن هـا  به موجب این طرح، معـادل مراتعـی کـه مالکیـت             . جنگل نام داشت  دام از 
هـای    واگذار و به طور خود گـردان، منجـر بـه تغییرکـاربری زمـین               آن ها های مشرف به شهرکالردشت به       جنگل

هـا و واگـذاری    ش جنگل بخشی از زدای2شکل. شد  مسکونی می وضعیت کشاورزی به بکر یایادشده از وضعیت  
  . را به افراد به تصویرکشیده استآن ها

  

      
  بابت طرح       های انبوه منطقه طویدره کالردشت زدایش جنگل2شکل قلعه کالردشت   های منطقه پیزدایش چهار هکتار از جنگل 1شکل          

  )آرشیو پژوهش: بر گرفته از(خروج دام از جنگل                  )              آرشیو پژوهش: بر گرفته از( بابت پروژه آزادراه                 
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   فرسایش خاک ناشی از احداث سد در منطقه سیاه بیشه کالردشت      4 شکله منطقه رودبارک کالردشت  راج شدهای استخدپوی تخته سنگ 3شکل

  )آرشیو پژوهش: بر گرفته از(                              )آرشیو پژوهش: بر گرفته از(             در بستر رودخانه سردآبرود
  

اکولوژیـک یـا    (پـذیر هـای طبیعـی زایـش     ی که منجر به زدایش سرمایه     های دیگر  پروژه 4 و   3های اما مطابق شکل  
هـای تزیینـی    منطقه کالردشت شـده، پـروژه اسـتخراج سـنگ         ) ناپذیر مادی یا تجدید  (و زایش ناپذیر  ) تجدیدپذیر

  . رودبارک و احداث سد آبی سیاه بیشه است
هـای   وژه واگـذاری جنگـل    کـرد پـر    های طبیعی کالردشت را تکمیل مـی      پروژه دیگری که زدایش سرمایه    
، اداره کـل منـابع      6 و   5هـای    بر اساس مستندات این طرح و مطـابق شـکل         . حاشیه این شهر به کارمندان دولت بود      

های مناطق طبرسو، الهو و حـسن کیـف          ، با بوته زار تلقی کردن جنگل      1370طبیعی استان مازندران در اواخر دهه     
دولت واگذار نمود که اغلب این افراد نیز پس از دریافـت مبـالغ نـاچیز،                 را به کارمندان     آن ها  هکتار از    پنجحدود  

  .این منابع را به ثروتمندان منتقل کردند
  

           
ای منطقه الهو کالردشـت توسـط کارمنـدان         ه  زدایش جنگل  .6شکل های منطقه طبرسو کالردشت توسط کارمندان دولت          زدایش جنگل  5شکل

                   آرشیو: بر گرفته از(های فیزیکیآن به ثروتمندان و گسترش سرمایه                                             )آرشیو پژوهش: بر گرفته از( انتقال دولت و
  )پژوهش                                                                                                                     

های مناسب  ی این پژوهش عالوه بر سنجش میزان پایداری توسعه درکالردشت، پیشنهاد سیاستاصلهدف 
 شهر 80برای ترسیم آینده مطلوب این شهر، حدود . باشد  مطلوب نیز میای برای انتقال آن منطقه به سمت آینده

 سال آینده را هدف قرارداده است مورد بررسی 50 که آن هاها و الگوهای توسعه  ز سراسر جهان همراه با مدلا
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یابد که جامعه انسانی و طبیعی کالردشت  جهت معنا می اهمیت و ضرورت اجرای این پژوهش از آن. قرارگرفت
. 2زیست  تخریب محیط. 1: بارتند ازبرد که ع رنج می) 2ضروری  و هم1فوری از جنس؛ هم(از سه مسئله کلیدی

ترین سوال پژوهش نیز بر این  اساسی. های انسانی و اجتماعی رشد ایستای سرمایه. 3ساخت و سازهای غیرمجاز 
  که؛ آیا توسعه صورت گرفته در کالردشت پایدار است یا خیر؟  از اینعبارت استگیرد و آن  مبنا شکل می
 ,Lee)  هاآرمانانداز و  وناگون در قالب مفاهیم متنوعی چون بیان چشم گهایروشتوسعۀ پایدار به مفهوم 

 ,Gore(دهی اجتمـاعی سـازمان  باز،)Rolston, 1994(، توسـعۀ اخالقـی   )Clark, 1989(هـا   ، تبـادل ارزش (1993

ایـدۀ محـوری توسـعۀ پایـدار     .  بارور شده اسـت )Viederman, 1994( ، یا فرایند تحول به سمت آیندۀ بهتر)1992
مطـابق بـا تعریـف ایـن        .  تببین گردیـد   1987مؤثرتر از همه توسط کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در سال             

های آتی بـرای   احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن توانایی نسل"ای پایدار است که بتواند       کمیسیون، توسعه 
 ,World Commision on Environment and Development(".هایـشان تـأمین کنـد    سازی نیازمندی برآورده

المللـی،  هـا، نهادهـای بـین     ای توسـط دولـت    از آن زمان تا کنون این بیان موجز و پرمحتوا به طـور فزاینـده              . )1987
های غیردولتی پذیرفته و تأیید شده اسـت         های تجاری، مؤسسات علمی و دانشگاهی و گروه         و شرکت   ها سازمان

)Gladwin, 1997(.ترتیب امروزه ادبیـات مـدیریت راهبـردی توسـعه بـا گـذر از توجـه صـرف بـه            بدین 
هـای تأثیرگـذار در فراینـد        ای توجه خود را به مدیریت انواع سـرمایه         های فیزیکی به طور فزاینده     سرمایه

بیولوژیکی در کنار منـابع     پذیر   خدمات، کارکردها، فرایندها و منابع زایش      (3طبیعیهای   توسعه همچون سرمایه  
دانـش،   (4هـای انـسانی    ، سـرمایه  )هـای زیرزمینـی    های فـسیلی، آب    ناپذیر نظیر مواد معدنی، سوخت     زمینی زایش 

انـسجام اجتمـاعی، اعتمـاد    ( 5هـای اجتمـاعی   ، و سـرمایه   )Ĥن هـا  مهارت، سالمتی، تغذیه، ایمنی، امنیت و انگیزه انس       
معطـوف کـرده   ) هـای صـنفی، نظـم    ها، آزادی تشکل برابری فرصت پذیری و تشریک مساعی،      متقابل، مشارکت 

 در پنجمـین و شـشمین   )EU, 2000( اتحادیـه اروپـا   هـم چنـین   .)Gladwin et al., 1995, White, 2004( اسـت 
کند؛ طی یک دهه گذشته، مفاهیم و منطق توسعه پایـدار             اعالم می   شهرها ریزی خود برای آینده    چارچوب برنامه 

 .ای یافته است های راهبردی توسعه شهری گسترش قابل مالحظه گیری در، جهت

  اقتـصادی مثبتـی اسـت   -توسعه پایدار محلی، تغییر اجتماعی: گوید می )Gunn, 1994( به نقل از گان 6ریس
دهد و تحقق    ثیر و تغییر اساسی قرار نمی     و اکولوژیکی جامعه محلی را تحت تأ      های فرهنگی، اجتماعی     که سیستم 

. تموفقیت آمیز آن به فرایندهای منسجم سیاسی، برنامه ریزی، مدیریتی، پایش و یـادگیری اجتمـاعی نیازمنـد اسـ               
د کـه آن، از طریـق مـساعدت دولـت،            کارایی سیاسی آن به مشارکت فعـال سـاکنان محلـی بـستگی دار              هم چنین 

  .گیرد ذینفعان صورت می همه سسات اجتماعی و ارتباطِ به خوبی مدیریت شدهمؤ

                                                           
1  Urgent 
2  Important 
3 Natural Capitals 
4  Human Capitals 
5  Social Capitals 
6 Rees    
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ان گیری میز ترین روش اندازه  کشورها با یکدیگر آسان1های اخیر مقایسه تولید ناخالص ملی سرانه تا سال
محیطی توسعه  اما به موازات آن که ارتباط میان رشد اقتصادی و ابعاد اجتماعی و زیست. یافتگی بوده است توسعه

جانبه به رشد اقتصادی،  شوند که توجه یک نوا می شود، متخصصان و اقتصاددانان بر این مهم هم بهتر درک می
تواند برای مدت طوالنی به همین سیاق ادامه  نمیسازد یعنی  ناپذیری توسعه را ناپایدار می به نحو اجتناب

بر این مبنا تولید . دغدغۀ توسعه در پارادایم جدید، خوشبختی چندجانبه نسل بشر است .)Soubbotina, 2004(یابد
ناخالص ملی سرانه باال لزوماً نشانه خوشبختی مردم یک جامعه نیست؛ چرا که معیارهای دیگری نیز در این بین 

 .دهد  را پوشش نمیآن هاتأثیرگذارند که تولید ناخالص ملی، 

نمایندۀ بخشی از نیازهای نسل بشر است، درحالی که نیازهای دیگری نیز وجود معیارهای اقتصادی تنها 
 ملل سازمانبرای مثال . رسند های اقتصادی به نظر نمی دارند که حداقل در دیدگاه نخست، همگون با دغدغه

. کند  استفاده می"2شاخص توسعه انسانی"یافتگی از یک شاخص ترکیبی به نام  متحد برای سنجش میزان توسعه
های یک کشور در بهداشت و  کنندۀ موفقیت این شاخص ترکیبی، یک میانگین ساده از سه شاخص بیان

شتن بزرگساالن  که سواد خواندن و نو-شود، آموزش  که با امید به زندگی در هنگام تولد سنجیده می-سالمتی
 که در قالب -یرد، و استانداردهای زندگیگ نام در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی را در بر میجامعه و میزان ثبت 

  .)UNDP, 2005( است–شود   بیان می3درآمد سرانه بر حسب قدرت خرید تعادلی
گیـری  هایی ترکیبی برای انـدازه    اندرکار توسعه از شاخص   المللی دست  ی بین  ها سازمانترتیب امروزه    بدین

 از 4فراینـد مـدیریت سـبدی   " توسعۀ پایـدار را  ،بانک جهانی. )Soubbotina, 2004(کنند توسعه پایدار استفاده می
 ایـن   7 بانک جهانی مطابق شـکل     ".داند که مردم پیش رو دارند     هایی می ها به منظور حفظ و اعتالی فرصت      دارایی

ذخیـره  " فیزیکی، طبیعی، و انسانی دانسته است و بر این اساس شاخـصی بـه نـام       سبد را متشکل از سه دسته سرمایه      
  .)The World Bank, 2006d(گیری توسعه پایدار مطرح کرده است  را برای اندازه 5"شده تعدیل خالص

  
  ))The World Bank, 2006d( (های از انواع داراییسبد ثروت ملی در قالب 7شکل

                                                           
1 GNP Per Capita  
2  Human Development Index 
3 Purchasing Power Parity (PPP) 
4 Portfolio 
5 Adjusted Net Saving (formerly called Genuine Saving)  

 های انسانیسرمایه

 های طبیعیسرمایه 

 های فیزیکیسرمایه
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 نشان داده شده اسـت نـرخ واقعـی ذخیـره را در یـک اقتـصاد پـس از                     8ن شاخص که نحوه محاسبه آن در شکل       ای
  .)Bolt et al., 2002(سنجد  های فیزیکی، طبیعی، و انسانی میمحاسبۀ میزان کاهش یا افزایش سرمایه

  
  (Bolt et al., 2002) گذاری خالص محاسبه نرخ سرمایه8شکل

  برای توسـعه پایـدار  راهبردی الگویی شده بر اساس مفهوم ذخیرۀ خالص تعدیل )Gladwin, 2000(گالدوین
ی  و تولیـد   های فیزیکـی   سرمایه ، نسبت به  های طبیعی و اجتماعی    سرمایه به  اولویت دادن  اساسبرپیشنهاد داده که    

 2ای اجتمـاعی  ه  و سرمایه  1های طبیعی   نمایش داده شده، سرمایه    9در این الگو، که در شکل     . پایه ریزی شده است   
. شـوند  نگریسته شوند، به عنـوان مکمـل آن فـرض مـی            3های مصنوع بشر  بیش از آن که به عنوان جایگزین دارایی       

شـده در الگـو     وری هر نوع سرمایه به وجود انـواع دیگـر وابـسته اسـت، پـس هـر گونـه سـرمایه معرفـی                       چون بهره 
  . توانند جای خالی دیگری را پر کنندام نمیبه معنای دیگر هیچ کد -بایست جداگانه سالم باقی بماند یم

      
 

  محورانسان     

  
 

  پایدار      

  
 

  فقرزا
 

    
  

  محورطبیعت   

  
  
  
  

  )Gladwin, 2000( هاگذاری و مراقبت سبد سرمایهای سرمایهن پایداری به مع9شکل

                                                           
1 Natural Capital 
2 Social Capital 
3 Manufactured Capital 

-ذخیرۀ خالص تعدیل
 شده

-افزایش سرمایه
 های فیزیکی

 کاهش
های سرمایه

 طبیعی

-افزایش سرمایه
 های انسانی

 تولید ناخالص ملی

100 

 سرمایه اکولوژیک

 سرمایه مادی
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تما
 اج
مایه

سر
  

انی
 انس

مایه
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  سازیتهی گذاریسرمایه
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  ها مواد و روش
ریزی شده و طی مبانی علمی این پژوهش مبتنی برمفاهیم توسعه پایدار و با تکیه بر دانش علوم مدیریت تحول پایه

یابی، گردآوری داده، پردازش اطالعات، ارایه ورود، عارضه:  ازعبارت استهشت گام وارد فاز اجرا شد که 
های تحول بر اساس منطق توسعه پایدار، رهبری و  طراحی برنامهنفعان طرح،یابی به ذیبازخورد اطالعات عارضه

نامه،  پرسش: های اولیه پژوهش براساسگردآوری داده. های تحولسازی برنامهمدیریت تحول، ارزیابی و نهادینه
 های اعمال شده ها و رویه  و مصاحبه صورت گرفته و برای بررسی اسناد، قوانین، دستورالعمل)میدانی(مشاهده

های طبیعی به افراد، از روش مطالعه اسنادی و تحلیل  برای اداره مدیریت شهری و واگذاری سرمایه
، 1مشاهده سایه به سایه: های ثانویه نیز بر اساس  گردآوری دادههم چنین. استفاده شده است) اطالعات(محتوای
های موجود در حوزه  ا و مدلنامه و مصاحبه صورت گرفته و برای پردازش اطالعات پژوهش از الگوهپرسش

 فرضیه این پژوهش این است که توسعه صورت گرفته در. مدیریت تحول و توسعه پایدار استفاده شده است
 ارزیابی پایداری توسعه نیز بر اساس معیارهای معرفی شده .ستنبوده ا سال گذشته، پایدار 20شت طی کالرد
  ارزیابی، تشریح شده، ماتریس2ده از روش وزندهی ترجیحیی جهانی صورت گرفته و با استفا هاسازمانتوسط 

  .متوازن تعدیل شده استخراج گردید
، سمت و سوی اولیه این پژوهش را که هدف کلی آن سنجش و  در بخش دیباچهرویدادهای یادشده
شورای  به پیشنهاد 1383کرد که در اواخر مشخص می1377کالردشت بود در اوایل  ارزیابی پایداری توسعه در

ساله آینده 20تدوین چشم انداز و استراتژی های ": گیری طرحی با عنوان شهرکالردشت منجر به شکل
 با ٣نهاد مردمسازمانسیس یک  سبب تأهم چنینو "اندازملی، براساس سند چشم1404کالردشت برای افق 

یی  هاسازمانبا ساختار موازی، ی  هاسازمان. شد "بنیاد توسعه پایدارکالردشت"رویکرد ساختارموازی و با نام 
 الف(برارپور). 1385کامینگز، (رسانند ی با ساختار رسمی، یاری می هاسازمانهستند که با هدف حل مسئله به 

 سال گذشته به دلیل 20در طول : کند اعالم می مشکالت جامعه کالردشت زمینه درایطی مطالعه) 1385
 نابود آن ها درصد از 43های کالردشت، حدود شت دوباره جنگلهای غیرعلمی و عدم حفاظت و یا کابرداشت

هر هکتار جنگل ) 1378 سودابه علی احمدکروری،(ها جنگلسازمانست که طبق اعالم  ااست این درحالیشده 
 هکتار 700اگر چه : کنند نیز اعالم می) 1385(و جاللی) 1384(انوشیروان محسنی. کند  تن اکسیژن تولید می5/2

 شمال به پیمانکار طرح واگذار شده بود اما اخیراً -های کالردشت بابت کارمزد پروژه آزاد راه تهران ازجنگل
های صورت نیز میزان تخریب) 1385(پور  سلیمان.های قبلی مرتبط با این موضوع لغو شده است تمامی مصوبه

 هکتار 40برگ شده را حدود  کن کردن درختان پهن گرفته توسط طرح خروج دام از جنگل که منجر به ریشه
مصارف صنعتی  ازای هرتن کاغذ، مقوا و سایر به: افزاید ای دیگر می در مطالعه) 1384(برارپور. کند اعالم می

   .شود های کالردشت قطع می  درخت ازجنگل17دیگر، 

                                                           
1 Shadow Observation. 
2 Preferred Weighting(PW). 
3  Non Govermental Organization(NGO) 
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ه ارزش تجاری هرتخته سنگ گرانیتی اسـتخراج شـده از منطقـ           ) 1384( مدیره شهرکالردشت    چه هیأت  اگر
کنـد امـا     میلیون تومان بـرآورد مـی      100 )که به لحاظ مرغوبیت در نوع خود در جهان بی نظیر است           (رودبارک را   

های زیست محیطی ناشی از استخراج غیر علمی آن که بستر رودخانه سردآبرود را بـرای خیـزش سـیل و                      خسارت
 درآمد حاصل از اسـتخراج ایـن   هم چنین . نددادیگر حوادث غیرمترقبه آماده ساخته، غیر قابل برآورد و جبران می          

هـای اجتمـاعی و    های انـسانی در کالردشـت نـشده بلکـه کـاهش سـرمایه      ها نه تنها منجر به افزایش سرمایه       سنگ
   ).1385 برارپور، ب(های نادر گیاهی و جانوری را در پی داشته استانقراض نسل برخی از گونه

 تـن زبالـه تولیـد       10ست که درکالردشت به طور متوسط روزانه         ا مطالعات میدانی این پژوهش حاکی از آن      
جـویی ارزی بـه همـراه     هزار دالر صرفه300شود، به طوریکه اگر این حجم از زباله بازیافت شود ساالنه حدود  می

هـای  هـا را در جنگـل    های زیست محیطی ناشی از دفع نـاقص زبالـه         خواهد داشت، این درحالیست که اگرخسارت     
 میلیون تومان، برای ازبین بردن زبالـه درکالردشـت هزینـه            400دِ کالردشت نادیده بگیریم، ساالنه حدود       آباعباس

هـای ناشـی از آن بـه     به دلیل فقدان سیستم بازیافت فاضـالب شـهری درکالردشـت، آلـودگی        هم چنین  1.می شود 
رسـد کـه    ای خود به این نتیجه می     هاین پژوهش در یکی دیگر از یافته      . شودهای سطحی و زیرزمینی منتقل می     آب

های رشـد اقتـصادی آن، بـه فـروش زمـین توسـط              درآمد سرانه شهر توریستی کالردشت به عنوان یکی ازشاخص        
ــه صــنعت گردشــگری  هــای ســرمایه مطالعــات برارپــور در خــصوص ارزیــابی شــاخص ! مــردم وابــسته اســت و ن

 تحصیل کرده ساکن درکالردشت به طور مستقیم         درصد ازجوانان  85حدود  : کهست ا حاکی از آن  ) 1385(انسانی
 نفـر  100از هـر : وی مـی افزایـد  . گری در حوزه خریـد و فـروش زمـین اشـتغال دارنـد      یا غیرمستقیم به شغل واسطه    

بـوده بـه طـوری کـه ایـن دو نفـر بـه نـدرت وارد صـندوق پـست                      2  نفر صاحب پـست الکترونیکـی      2فرهنگی تنها   
رسـد   همین زمینه، روی مدیران شهرکالردشت به ایـن نتیجـه مـی            ای دیگر در   مطالعه. شوند خود می 3الکترونیکی

هـای   های مدیریت نوین آشنا نبوده و اکثراً بـه دلیـل فقـدان زیرسـاخت                با دانش و مهارت    آن ها کدام از    هیچ: که
کشور مـا را فـرا       های مرتبط با این پاردایم تقریباً نوظهور در        در منطقه، مهارت   (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات   

  ).1385برارپور، (اند نگرفته
کالردشـت و     پژوهـشی در   -گوید به دلیـل فقـدان دانـشگاه و مراکـز علمـی             ای دیگر می   حاتمی در مطالعه  

یافتگی، های علمی و شغلی قشر تحصیل کرده به سایر نقاط داخل یا خارج از کشور، عوامل اصلی توسعه                 مهاجرت
دلیل نا کارآمدی ابزار و     ه  های این پژوهش حاکی از آن است که ب         یافته .بوده است درخدمت توسعه پایدار منطقه ن    

 محـیط زیـست آن      زدایش سال گذشته عوامل اصلی توسعه یافتگی در جهت          20 طی   کالردشت،ارکان توسعه در    
     ر  را در ایـن منطقـه کـه د         زدایـش ، رونـد روبـه رشـد        10شـکل  4 رفتـار مرجـع    . و نه توسعه پایـدار     ستعمل کرده ا  

بعـد از    کنـد کـه،   نمـودار بیـان مـی     این  . دهدنمایش می  شود،های آن پرداخته می   های بعدی به بررسی علت     بخش

                                                           
  .روندبندی بکار میهای کالردشت، موادی هستند که برای بسته درصد ازحجم زباله30حدود  1

2 Email 
3 Mail box 
4 Reference Mode 
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ــه شــمال کــشور در اردیبهــشت   رخــداد ــده ، 1383زلزل ــیر فراین ــشس ــروکش کــرده اســت  زدای ــا حــدودی ف   ت
   .)1384،برارپور(
  
  
  
  
  
  
  
  

  )های پژوهشیافته: منبع(رفتار مرجع زدایش محیط زیست کالردشت  10شکل
  

به عبارت دیگر افزایش     یا  رشد اقتصادی و    نرخ یادشده منجر به افزایش نسبی     های ایش زد اگرچه سیرفزاینده 
را در پـی داشـته    4و طبیعی 3اجتماعی ،2کاهش سرمایه های انسانی، منطقه شده اما این   در1های فیزیکی نسبی سرمایه 

  . است
  

 سعه پایدارسازی الگوی راهبردی توبومی

شده توسط بانک جهانی و شده در الگوی ذخیرۀ خالص تعدیلپژوهش حاضر، کار خود را بر مبنای مفاهیم ارایه
گیری از ماتریس  با الهام9شده در شکل الگوی راهبردی معرفیبر این اساس . الگوی راهبردی گالدوین بنا نهاد
  . به کار گرفته شد11 تکامل یافت و در قالب شکل )David, 2001( 5ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی

 گانـه   4شـده در الگـوی گالدویـن اسـت و ابعـاد              دارای همان چهار ناحیه معرفی     11 شکل   دستگاه مختصات 
   :  عبارتنـد از  بعـد  چهـار ایـن . دهـد هـای اخیـر نـشان مـی       در منطقۀ کالردشـت را از منظـر پایـداری در سـال             توسعه
هـای   های طبیعی کالردشت اعـم از سـرمایه         کالردشت، مصونیت سرمایه    و اقتصادی  تماعی اج های انسانی، سرمایه
ناپذیر، ثبات محیط کالردشت و توان بازدارنـدگی جامعـۀ محلـی کالردشـت در برابـر                  پذیر و زایش  زایش طبیعی

  .های طبیعی زدایش سرمایه

                                                           
1 Physical capitals 
2Human Capital  
3 Social Capitals 
4 Natural Capital 
5 Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) 

1383 1370  
زمان

نرخ زدایش محیط زیست 
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  )های پژوهشیافته: منبع(یداری توسعه در منطقۀ کالردشت ارزیابی پای بومی شده الگوی11شکل

ای کـه    نامـه  های معرف هر یک از ابعاد چهارگانه انتخاب و در قالب پرسش           در این مرحله معیارها و شاخص     
هـا و    هـا، شایـستگی    دانـش، مهـارت   "در این راستا سرمایه انسانی کالردشت به عنوان         . این مقاله آمده، بیان شدند    

تعریـف گردیـد    "گر خلق رفاه شخصی، اجتماعی و اقتصادی در منطقـه اسـت   های محلی که تسهیل  یسایر ویژگ 
)OECD, 2001( .  در پژوهش حاضر، برای ارزیابی کیفیت و کمیت سـواد افـراد )Statistics Canada, 2005( در 

 برارپـور، پ (های زیر که بر اساس استانداردهای سواد عـصر دیجیتـال طراحـی گردیـده    جامعۀ کالردشت از معیار  
  :، استفاده شده است)1385
 .مهارت زبانی و سواد عددی الزم برای کار و زندگی در اجتماع: سواد پایه •

گیـری، مـشارکت در امـور       دانش و فهم مفاهیم علمـی و فراینـدهای مـورد نیـاز در تـصمیم               : سواد علمی  •
 .وری اقتصادیشهروندی، مسایل فرهنگی و بهره

های ها و منافع، تجزیه و تحلیل محرک   توانایی شناخت مسایل اقتصادی، راهکارها، هزینه     : سواد اقتصادی  •
دهی شـواهد اقتـصادی، و      سازمانآوری و   اقتصادی، سنجش پیامدهای تغییرات اقتصادی و سیاسی، جمع       

 . درآمد و هزینههماهنگ کردن

کند، در خدمت چه اهدافی است و علم بـه          دانستن این که فناوری چیست، چگونه کار می       : سواد فناوری  •
 .هاچگونگی استفاده کارآمد از آن برای رسیدن به هدف

توانایی استفاده، تفسیر، درک ارزش و خلق تصاویر ثابـت و متحـرک بـا کمـک امکانـات                   : سواد بصری  •
 . ر برای تفکر، تصمیم گیری، ارتباط و یادگیری بهترموجود در عصر حاض
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های گونـاگون، تـشخیص ایـن کـه چـه      توانایی ارزیابی اطالعات به دست آمده از رسانه : سواد اطالعاتی  •
زمانی به اطالعات نیاز است، تعیین محل ترکیب و کاربرد مفیـد اطالعـات، و انجـام بهینـه امـور فـوق بـا              

 .ی اطالعاتی و ارتباطیهااستفاده از فناوری، شبکه

هـا و   های موجـود در رسـوم، ارزش      ها و تفاوت  توانایی درک و ارج نهادن به شباهت      : سواد چندفرهنگی  •
 .های دیگر عقاید فرهنگ بومی و فرهنگ

، نهادهای اقتصادی دولتـی و   هاسازمانالمللی کشورها و  شناخت و درک ارتباطات بین    : 1آگاهی جهانی  •
  .های فرهنگی و اجتماعی در سراسر جهان یتها و شخصخصوصی، گروه

ها و هنجارهایی تعریف شد که کـنش جمعـی را           روابط، شبکه "سرمایه اجتماعی نیز در این پژوهش به عنوان         
 روشی که برای ارزیابی سرمایۀ اجتمـاعی کالردشـت اسـتفاده شـد، اسـتفاده از      .)OECD, 2001( "کندتسهیل می
ایـن  . )Grootaert et al., 2004(  بـود 2"گیری سرمایۀ اجتماعیپرسشنامه جامع اندازه"شده در های معرفیشاخص

پرسشنامه به ویژه برای کاربرد در کشورهای در حال توسعه طراحی شـده و هـدف از اجـرای آن ارزیـابی دربـارۀ                        
ترتیب متغیرهایی که در ارتبـاط بـا سـرمایۀ اجتمـاعی در              بدین. ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی در یک جامعه است       

  : ازعبارت استکالردشت مورد ارزیابی قرار گرفتند 
دهی خویش و بسیج منابع برای حل مشکالت مـشترک          سازمانتعهد و اشتغال مردم به      : هاو شبکه ها  گروه •

ها در سطح جامعه است که بـر مبنـای سـرمایۀ اجتمـاعی آن جامعـه           ها و شبکه  یکی از نتایج فعالیت گروه    
 فعالیـت و اثـر  ای با سرمایۀ اجتماعی بـاال، میـزان       رود در جامعه  به عبارت دیگر انتظار می    . گیرد شکل می 

 .های فعال آن جامعه نیز باالتر باشدها و شبکهبخشی گروه

هـا و رویکردهـای آنـان        دهندۀ گـرایش   این مؤلفه از رفتار افراد جامعه شکل      :  و همبستگی   متقابل اعتماد •
ی  هـا  سـازمان هنگامی که اعتماد متقابل افراد و همچنین اعتماد افراد بـه            . نسبت به تعامل با یکدیگر است     

 .شود تر می عال در آن جامعه باالتر باشد، دستیابی به توافقات و انجام معامالت سادهف

اجرای بسیاری از خدمات در یک جامعه مستلزم تشریک مـساعی افـراد آن              : همکاری و تشریک مساعی    •
هـا و    هـای مختلفـی چـون ایجـاد و نگهـداری زیرسـاخت            تواند بـا هـدف     این همکاری می  . جامعه است 

ریـزی   ی، ارتقاء سطح پاسخگویی مدیران محلی، یا مثالً کـسب امتیـاز از نهادهـای برنامـه                خدمات عموم 
  .برای دریافت خدمات و منابع بیشتر باشد

جریـان عمـودی    . دهـد ارتباطات و اطالعات بنیان تعامالت اجتماعی را تشکیل می        : ارتباطات و اطالعات   •
هایی مهم در فرایند گیری مؤلفه به سطح تصمیم   اطالعات از سطح سیاستگزاران به پایین و از سطح محلی         

جریان افقی اطالعات نیز موجب تبادل تجربیـات در سـطح جامعـه و ایجـاد یـک گفتمـان       . توسعه هستند 
 .ها را از بین خواهد برد تفاهم ها و سوء اعتمادی سازنده خواهد شد که بی

                                                           
1 Global Awareness 
2 Social Capital Integrated Questionnaire (SC-IQ) 
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های ستیابی افراد جامعه به فرصت    دربرگیری و پذیرش اجتماعی مشوق د     : دربرگیری و پذیرش اجتماعی    •
 .بردبرابر است و موانع رسمی و غیررسمی مشارکت آحاد جامعه را از بین می

های افراد جامعه بـرای شـرکت       ها و توانایی  توانمندسازی به توسعۀ ظرفیت   : توانمندسازی و کنش سیاسی    •
ایند به ارتقاء سطح زنـدگی افـراد        این فر . های اجتماعی اشاره دارد   ها، و کنترل  در گفتگوها، تأثیرگذاری  

توانمندسازی افراد جامعه، متضمن پاسخگویی بیشتر نهادهای حکـومتی خواهـد           . جامعه منجر خواهد شد   
توانـد در جهـت   کنش سیاسی یکی از ابزارهایی است که در پی توانمندشدن افراد یـک جامعـه مـی       . بود

 . بهبود وضعیت زندگی آن جامعه به کار گرفته شود

وم متمایز اما وابسته به هم  دو مفه، کهاقتصادیرشد اقتصادی و توسعه      های اقتصادی بر اساس دو متغیر     یهسرما
هـایی همچـون؛ درآمدسـرانه سـنجیده        رشد اقتصادی یک فاکتور کمی بوده و با شـاخص         . شود سنجیده می  ندهست
نـوآوری در فنـاوری     : تری همچون بناییشود در حالیکه توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی بوده و با معیارهای زیر           می

برخالف اینکـه رشـد اقتـصادی پیـشنیاز         . شودو تعداد نیروی انسانی ماهر و کارآمد در یک جامعه، محک زده می            
 اما در کشور ما اغلب، این دو مفهوم بـا یکـدیگر اشـتباه گرفتـه     (SOUBBOTINA, 2004)ست اتوسعه اقتصادی

  :پژوهش عبارتند ازهای اقتصادی در این  شاخص .شودمی
این خصوص هیچگونـه اطالعـات      در  . محلی GDPست از نسبت جمعیت بومی به        ا عبارت: درآمد سرانه  •

 بـه صـورت     ، اغلـب  آن هـا   عالوه بـر درآمـدهای ثابـت         منطقهبومیان   اما درآمد    ، یافت نشد  قابل استنادی 
 ؛، تابعی است از متغیر فروش زمینفصلی

بنابراین نوآوری ). 1381خلیل، تارک،  (ست از تجاری کردن ایده     ا نوآوری عبارت : نوآوری در فناوری   •
ی زیرسـاخت هـا  در کالردشت . فناوریی توسعه از تجاری کردن ایده از طریق       عبارت است  در فناوری 

که مفهوم اقتصاد دیجیتـال بـر ایـن اسـاس           (های نوین و تاثیرگذار بر اقتصاد منطقه      فناوری به ویژه فناوری   
 .سخت و مغز افزاری توسعه پیدا نکرده استه به لحاظ نرم، ، چ)گیردشکل می

 نیروهای کاری که توانمنـدی اسـتفاده از دانـش خـود،             عبارت است  :تعداد نیروی انسانی ماهر و کارآمد      •
 پژوهشی  -در کالردشت به دلیل فقدان مراکز علمی      .  را داشته باشند    محلی برای حل مسایل واقعی جامعه    

ای افـراد اسـت،     هـای حرفـه     ارتقای سطح دانـش و مهـارت       آن ها ، که وظیفه    )هاانکوباتور(و مراکز رشد  
 .تعداد نیروهای ماهر و کارآمدی که توانمندی حل مسایل واقعی جامعه را داشته باشند اندک است

بـرروی مـسایل     ای به صـورت حرفـه     که در کالردشت تعداد افرادی   : )1378منصوری،  (تعداد پژوهشگر  •
سـال  15بـه طوریکـه طـی       .  باشند نسبت به کل جمعیت آن، بسیار اندک اسـت          کالردشت پژوهش کرده  

 مورد کـاوش    ی و کارشناسی ارشد، مسایل منطقه      کارشناس رساله 7 دکترا و    رساله 2گذشته تنها در قالب     
که جامعه انسانی، طبیعی و مدیریتی کالردشت استفاده انـدکی از    یا علمی قرار گرفته، به گونه     و بررسی 

 .ی این پژوهشگران برده استهایافته
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 ,Segnestam, 2002, Segnestam(شده توسـط بانـک جهـانی   های توصیههای طبیعی از شاخصدر حوزۀ سرمایه

  1:بندی شدندها در موارد زیر دستهاین شاخص.  برای انجام پژوهش استفاده شد )1999
 و احیاء درختان؛کاری ها، جنگلزدایی و قطع درختان، پاکیزگی جنگلجنگل: جنگل •

های گیاهی و جانوری در اثـر       اندازی و آسیب به گونه    شکارهای قانونی و غیرقانونی، دست    : تنوع زیستی  •
 های گیاهی و جانوری؛توسعه، تعداد و تنوع گونه

    هـای کـشاورزی و باغـداری، فرسـایش خـاک، تخریـب             پوشش گیاهی طبیعـی، زمـین     : استفاده از زمین   •
 ها؛ کوه

 ها؛ آب شرب، آب کشاورزی، دفع و تصفیه فاضالب: آلودگی آب •

  .CH4  وCO2ی، Ĥن هاصدور گازهای گلخ: آلودگی هوا •
  

های تثبیت فرایند توسعۀ سرمایه   در بررسی بعد ثبات محیط محلی، معیارهای زیر به عنوان عوامل تاثیرگذار بر              
. ر و نزدیـک جامعـه کالردشـت دارد        انسانی و اجتماعی جامعه کالردشت بررسی گردید که اشـاره بـر محـیط دو              

 نیروی رقـابتی پـورتر در حـوزه مـدیریت     5گیری از  و محیط نزدیک با الهامPEST2محیط دور با استفاده از آنالیز   
 )David, 2001(واردیـن، مـشتریان و محـصوالت جـایگزین    ها، رقبای اصلی، تازهتامین کننده:  شامل-استراتژیک

  :)های مشابه استفاده شدهکه در این مطالعه از معادل(مورد بررسی قرار گرفت
های ملی که منجر به     دولت مرکزی نسبت به افزایش سرمایه      "تمایل ماندگار "ثبات سیاسی کشور؛ میزان      •

 . انسانی و اجتماعی منطقه کالردشت شودهایافزایش سرمایه

هـای توسـعه اجتمـاعی    تحوالت اجتماعی کالن؛ میزان تاثیرگذاری وضعیت رشد یا افول شاخص        •
  ماننـد آن اطالعات معتبر، دانش، روش، منش، خرد، علم، فناوری، سواد، تعداد پژوهشگر و    : نظیر

 .های انسانی و اجتماعی کالردشتبر افزایش یا کاهش سرمایه

: هـای اقتـصادی نظیـر   تحوالت اقتصادی کالن؛ میزان تاثیرگذاری وضعیت رشد یا افـول شـاخص    •
هـای   بـر افـزایش یـا کـاهش سـرمایه           مانند آن  تولید سرانه ملی، تورم، بیکاری یا اشتغال، بورس و        

 .طبیعی، انسانی و اجتماعی کالردشت
 اجتمـاعی کالردشـت از تغییـرات        هـای انـسانی و     تحوالت جهـانی فنـاوری؛ میـزان تاثیرپـذیری سـرمایه           •

 .های فناوری دارد پارادایمی که در روندهای جهانی مشهود و ریشه

خـواری، قاچـاق چـوب، قاچـاق معـادن و آثـار               از کسانی که از طریق زمین      عبارت است دال الن سنتی؛     •
 .شوند های انسانی، اجتماعی و طبیعی آن میباستانی کالردشت سبب کاهش سرمایه

    هـای نـوتر و      که عمل دالالن سنتی را بـه روش         از کسانی  عبارت است ن به منطقه کالردشت؛     تازه واردی  •
 ).و معموال دارای تحصیالت عالیه هستند(دهند تر انجام می های مدرن شیوه

                                                           
 . هش در نظر گرفته نشد آورده شده بود که در این پژوSegnestamهای مربوط به گرم شدن کره زمین نیز در مطلعات  شاخص1

2  Political, Economic, Social, Technology 
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گـذار وارد   که معموال در قالـب گردشـگر یـا سـرمایه           از کسانی  عبارت است مشتریان جامعه کالردشت؛     •
 .گذارندهای طبیعی، انسانی و اجتماعی کالردشت تاثیر میش یا افزایش سرمایهمنطقه شده و بر کاه

برخالف درآمـدهای حاصـل     (که  درآمدهای جایگزین؛ شامل درآمدهای مبتنی بر دانش و مهارت است          •
و یا بر عکـس،     . شودهای انسانی و اجتماعی کالردشت می     سبب افزایش سرمایه  ) گریاز داللی یا واسطه   

هـای انـسانی و اجتمـاعی منطقـه         که سبب کاهش سرمایه   های کاذب با فرمت جدیدی است     شامل درآمد 
 .گردد

های زیر باالخره در آخرین بُعد، توان بازدارندگی جامعه محلی در برابر زدایش محیط زیست با استفاده از شاخص            
  :مورد پرسش قرار گرفت

 سازی؛ فرهنگسازی مردمی وی غیردولتی محلی در آگاه هاسازمانتوانمندی  •

 های دولتی جهت کاهش یا جلوگیری از زدایش؛نفوذ محلی بر دستگاهاثرگذاری افراد صاحب •

 جسارت مدیران محلی در برابر عامالن زدایش؛ •

 ی توسعه پایدار محلی؛ طرح هاحمایت مدیریت ارشد استانی و کشوری از  •

  . ی تحول و توسعه پایدار محلیطرح هاحمایت خیرین اقتصادی از  •
  

  های طی شده برای سنجش وضعیت پایداری توسعه در کالردشتگام
 31 پس از معرفی و تبیین معیارهای معرف ابعاد چهارگانه نمودار ارزیابی توسعه پایدار در منطقۀ کالردشت برای 

ین نظرات ایشان در مورد اای  نامه  پرسش با استفاده از روش  وهایی حضوری خبرگان محلی، طی مالقاتنفر از
 برای ارزیابی )Welford, 1997(در این مرحله، از چارچوب توسعه داده شده توسط وِلفُرد. معیارها سنجیده شد

استفاده از الگوی وِلفُرد مقیاسِ ارزیابی ابعاد چهارگانه نمودار توسعۀ پایدار . وضعیت توسعۀ پایدار الگو گرفته شد
ی که به هایسشنامهاین هفت واحد در پر.  به هفت واحد تغییر دادSPACEرا از شش واحد مرسوم در ماتریسِ 

، "نه مخالفم و نه موافق"، "نسبتاً مخالفم"، "مخالفم"، "کامالً مخالفم": های داده شد در قالب عبارتافراد خبره
  .دادند خود را نشان می"کامالً موافقم" و "موافقم"، "نسبتاً موافقم"

   :SPACEدر این مرحله مشابه روش 
) کامالً مخالفم + (1 به معیارها از     ، و سرمایۀ طبیعی    اقتصادی -عی اجتما -های انسانی در محورهای سرمایه   .1

 .نمره داده شد) کامالً موافقم+ (7تا 

 -1 بـه متغیرهـا از       ،در محورهای ثبات محیطی و توان بازدارنـدگی جامعـه کالردشـت در برابـر زدایـش                 .2
 .امتیاز داده شد) کامالً مخالفم (-7تا ) کامالً موافقم(

  :1 موزون پیش رفتSPACEار با روش ترتیب ادامۀ کبدین
 . محورهای نمودار به دست آمد از هر یکمیانگین موزون .3

                                                           
 مقاله 2شده همراه با محاسبات اعمال وزن هر یک از معیارها در پیوست شماره های تکمیل و نتایج پرسشنامه1شناسی محاسبات پژوهش در پیوست شمارهروش-1

 .آمده است



  
 187                                                              پایداری توسعه محلی در کالردشت با استفاده از یک الگوی راهبردی سنجش وضعیت

 

 جمـع شـد و نقطـۀ متعلـق بـه      ،ی ثبات محیطـ با و اجتماعی    ، اقتصادی ها یعنی سرمایۀ انسانی   Yامتیاز محور  .4
حـیط   سرمایۀ طبیعی و تـوان بازدارنـدگی م         مصونیت ها یعنی  Xامتیاز محور   . ها مشخص گردید  Yمحور  

 .ها معلوم گردید Xمحلی نیز با یکدیگر جمع شد و نقطۀ متعلق به محور 

    خطـی ترسـیم شـد تـا محـل تقـاطع         افقـی Y خطی عمودی و از نقطۀ امتیاز محور Xاز نقطۀ امتیاز محور  .5
ای که وضـعیت توسـعۀ کالردشـت در         محل تقاطع این دو خط به عنوان ناحیه       نقطۀ  .  مشخص شود  آن ها 
ناحیـۀ  در  ) -09/2 , -54/0(صات  تـ خقطـه بـا م    ایـن ن  . ر در آن قرار گرفته اسـت تفـسیر شـد          های اخی سال

 . مشخص شده است12جنوب غربی نمودار یا همان ناحیۀ فقرزایی به دست آمد که در شکل 

که مرکز ثقل چهارضلعی حاصل از تالقی نقاط فرایند ارزیابی ) -09/2 , -54/0(با توجه به این که نقطه         .6
دهـد و   نـشان مـی  12ای خـاص را در مـاتریس شـکل      شـود، تنهـا یـک نقطـه از منطقـه          وب مـی  نیز محـس  

ای بـه شـعاع   به تعیین وضعیت پایداری دارد، مطابق با الگوی گالدویـن بـا رسـم دایـره     1رویکردی قطعی 
 وضـعیت پایـداری   2ای رسم شد تا بـا رویکـردی فـازی    هارضلعی، دایره چواحد و به مرکزیت مرکز ثقل       

 .ررسی قرار گرفته باشدمورد ب

  
  )های پژوهشیافته: منبع( نتایج حاصل از ارزیابی پایداری توسعه در منطقۀ کالردشت. 12شکل

  

                                                           
1 Crisp 
2 Fuzzy 

مصونیت سرمایه
های طبیعی

  
)

ش
زای

ش
پذیر و زای

ناپذیر
( 

 های انسانی، اجتماعی و اقتصادیسرمایه
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  های تحقیق یافته
های طبیعی و بیشترین مقدار انباشتگی برای معرف حداکثر مصونیت برای سرمایه+) 7(، مقیاس12در شکل
شود که محاسبات انجام شده، هر دو معیار را کمتر از حد  مالحظه می؛ اماباشدسانی و اجتماعی میانهای سرمایه
نشان دهنده کمترین توان بازدارندگی جامعه محلی در برابر ) -7(از دیگرسو، مقیاس. دهد، نشان می+)5/3(متوسط

، PWم شده با استفاده از روش محاسبات انجا. باشدزدایش محیط زیست و معرف حداقل ثبات محیط محلی می
به عبارت دیگر، ناموزون بودن فرم .  به سمت حداقل است، دو معیار اخیر در کالردشتکه میلست احاکی از آن

، مبین ناپایداری و یا نا متوازن بودن توسعه محلی در 12ظاهری چهارضلعی واقع در دستگاه مختصات شکل
  .کالردشت است

آن ایجاد شده، در ناحیه فقرزایی قرار شده که از تالقی برایندی چهار راس  اداگرچه مرکزثقل چهارضلعی ی
. باشدناحیه انسان محوری نیز میدارد اما دایره به شعاع واحد و به مرکزیت مرکزثقل چهارضلعی، دربرگیرنده 

ور و حدود درصد از حجم توسعه صورت گرفته در کالردشت، انسان مح10که حدود البته این بدان مفهوم است
محور بودن توسعه در کالردشت به مفهوم گسترش که انسانباید توجه داشت. استدرصد آن فقرزا عمل کرده90

  .های اجتماعی، انسانی و طبیعی همراه بوده استاست که با کاهش سرمایههای فیزیکی سرمایه
      لی در کالردشت حکایت که نتایج حاصل از مطالعات این پژوهش از ناپایداری توسعه مح خالصه این

به مفهوم کاهش،  -های انسانی و اجتماعی توسعه در کالردشت، برای سرمایه بهانتساب صفت ناپایداری. کند می
 به مفهوم غیرقابل -ناپذیرهای زایشپذیر و برای سرمایه به مفهوم بازگشت-پذیر زایشهای طبیعیِبرای سرمایه

  . استبازگشت
  

  ی گیرنتیجهبحث و 
 گام هفت طی سنجشفرایند .  علمی قرار گرفتسنجش پایداری توسعه محلی در کالردشت مورد ،در این مطالعه

  :زیر صورت پذیرفت
   توسعه پایداربرای المللیمعیارها و استانداردهای تعریف شده از سوی موسسات بینشناسایی  .1
  از دستاوردهای توسعه محلی در کالردشت1گیرینمونه .2

 2دهگردآوری دا .3

 ها  داده3سازیصافی .4

  اطالعات5 و پردازش در کالردشت معیارهای بومی شده4اندازه گیری .5

عرفی شده برای توسعه پایدار توسط مقایسه نتایج حاصل از توسعه محلی با معیارهای م و 6پایش .6
  المللیموسسات بین

                                                           
1 Sampling 
2 Data Gathering 
3  Filtering 
4  Measuring 
5  Processing 
6  Monitoring 
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   محلی با معیارهای جهانی توسعه بینارایه راه حل برای کاهش یا حذف شکاف .7
  

های  سال گذشته پروژه20 طی که شد مشخصآن ها بندیدسته ها و گردآوری دادهگیری،پس از نمونه
 شمال، طرح -راه تهران  پروژه آزادروتمندان غیربومی،های بومیان کالردشت توسط ثید زمینسریالی همچون خر

در منطقه ) معدن بریر( سنگ از ها به کارمندان دولت، پروژه استخراجخروج دام از جنگل، طرح واگذاری جنگل
پذیر طبیعی و موجب های زایشاحداث سد آبی برای نیروگاه سیاه بیشه، سبب کاهش سرمایه نهایتاً رودبارک و

اطالعات بازیافت شده از عمل  پردازش هم چنین. کالردشت شده استطبیعی درناپذیر های زایشزدایش سرمایه
 سال گذشته، با معیارهای جهانی توسعه مقایسه 20تایج توسعه محلی را درهای این پژوهش که نسازی دادهصافی

در واقع، . دهد که توسعه محلی در کالردشت نه تنها پایدار نبوده بلکه فقرزا نیز عمل کرده استکرده، نشان می
های  سرمایهیا زدایشو های انسانی و اجتماعی های فیزیکی در این منطقه به قیمت کاهش سرمایهگسترش سرمایه

سازی گذاری نسنجیده و غیر علمی در صنعت گردشگری، تهی به عبارت دیگر سرمایه.طبیعی عمل کرده است
  .های پایه این منطقه زیبا از کشورمان را به دنبال داشته استدر انواع سرمایه

 که فقرزایی را در محلی دهد که یکی از مهمترین علل ناپایداری توسعهنتایج حاصل از این پژوهش نشان می
 پژوهشی و مراکز -ز علمینبود دانشگاه، مراک. های انسانی استجامعه کالردشت در پی داشته، فقدان سرمایه

علم، خرد، سواد، اطالعات، منش، دانش، روش، : ی اساسی همچونزیرساخت هادر  ضعف رشد، سبب بروز
خود، سبب در اختیارگیری فرآیندهای مدیریتی ارتباطات اثربخش و فناوری در منطقه شده و این پدیده نیز 

ی این پژوهش حاکی  تکمیل نتایجهم چنین. تر شده است توسط افراد با سطح توانمندی و کارآمدی پایین،منطقه
های اجتماعی همچون های انسانی منطقه در سطوح قابل قبولی هم ارتقاء یابد اما به سرمایهاز آنست که اگر سرمایه

- هد متقابل توجه جدی نشود، برنامهل، کنش سیاسی و اجتماعی، سطح مشارکت پذیری مردم و تعاعتماد متقاب

  . ای، کاری عبث و بیهوده استهای توسعهریزی برای توسعه و اجرای برنامه
های صنعت  با ماموریتهای صورت گرفته در کالردشت ارتباط اندکیگذاریبا توجه به اینکه سرمایه

 ،های مدیریت سرمایه بنابراین نظام مدیریت شهری منطقه، بایستی از طریق طراحی سیستم.ردگردشگری طبیعی دا
         ها بایستی در جهتاین سیستم. های بخش خصوصی منجر شودای عمل نماید تا به جذب سرمایهبه گونه

های نطقه شامل جاذبههای گردشگری مجاذبهسازی بالفعلموتورهای رشد اقتصادی منطقه از جمله ی ساز فعال
در این صورت، . های کشاورزی شامل گیاهان دارویی و زینتی عمل نماید  و فرصتطبیعی، تاریخی و بافت کهن

های توسعه اقتصادی نیز جان شاخص شود بلکه  فعال می به صورت موثرهای رشد اقتصادی محلینه تنها محرک
ی طرح هابایستی توجه داشته باشند که در برنامه ریزی و اجرای مدیران محلی و استانی . گیردای به خود میتازه

 فراهم نمایند، سپس به  رازیستها و محیط  را برای حفاظت از جنگل و تمهیدات الزمراه کارهاای، ابتدا توسعه
 برای تقویت چرخه تخریب محیط  را دیگریدهای رشصورت حلقه مسایل اساسی دیگر بپردازند زیرا در غیر این

  .کنندزیست منطقه فعال می
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 د اما آن چیزی که سبب نابودی وجود نداری قانونهایدر کشور ما مشکل کمبود ماده یا تبصره هم چنین
 50 و 45بنابراین مطابق اصول. شود، عدم اجرای درست قوانین است میهاسازی سرمایه یا تهیفضای عملیاتی

 از قوانینی که ی کنندهای متحول شوند تا به عنوان پشتیبانستی به گونههای قضایی نیز بایقانون اساسی ایران، سیستم
های علمی و کارشناسی به ناپایداری توسعه همچون ناپایداری توسعه محلی در کالردشت یاری بدون پیش زمینه

  . رسانند، عمل نکنندمی
جش و ارزیابی قابلیت اطمینان سازان کالن کشور بایستی توجه داشته باشند که ابتدا در سنمدیران و تصمیم

 چند پایلوت ای خود حداکثر درایت و حساسیت را به خرج دهند و پس از تست آن در یک یاهای توسعهمدل
 موجود های و چالش آن اشراف پیدا کرده و در جهت رفع موانع، فرصت و تهدید قوتمشخص، به نقاط ضعف،

 با  با نام قانون والن محلی و استانی نیز باید توجه داشته باشند کهمدیران و مسئو .تمهیدات الزم را در پیش گیرند
یی نکنند طرح هاهای طبیعی، انسانی و اجتماعی را فدای ارایه مجوزهای غیر کارشناسی شده، منابع ملی و سرمایه

یا گذاری زیست، بهره برداری اقتصادی از طبیعت، سرمایهحفظ محیط:  با اصطالحاتی همچونالًکه معمو
  .شودکارآفرینی خلط می

  
  منابع

ها و مراتع کشور در پاسخ به اعتراضات مردمی در مورد  جنگلسازمانمجموعه مکاتبات ) 1379(ابراهیمی، محمدرضا. 1
  . شمال-های کالردشت بابت پروژه آزادراه تهرانواگذاری جنگل

هـای همـایش نخبگـان علمـی     عـه سـخنرانی   ، مجمو "1404انـداز کالردشـت بـرای افـق         چشم") 1384(برارپور، کوروش . 2
  .کالردشت

، "فوریت، ضـرورت و اهمیـت ایجـاد تحـول بـا رویکـرد توسـعه پایـدار در کالردشـت                    ") 1385الف  (برارپور، کوروش . 3
  .روزۀ توسعه پایدار در کالردشتمجموعه مقاالت اولین گفتمان نیم

شـده در نشـست    ، مجموعه مباحث علمـی طـرح      "زندراندهی استان ما  طرح تحول و سامان   ") 1385ب  (برارپور، کوروش . 4
 نشست مشترک مدیران ارشـد اسـتان مازنـدران و منتخـب اعـضای هیـأت علمـی                   –دفاعیۀ طرح تحول استان مازندران      

  .های کشوردانشگاه
در دسـت   (، انتـشارات دانـشگاه صـنعتی شـریف          21های قـرن    سواد عصر دیجیتال و مهارت    ) 1385پ  (برارپور، کوروش . 5

  ).اپچ
کالردشت و معمای توسعه پایدار، مجموعه مقاالت چهارمین کنفـرانس     ) 1385الف  (برارپور، کوروش و کیانوش کالنتر    . 6

  .المللی مدیریت تهرانبین
  .165-297، صص 1371پاسخ به تاریخ، ترجمۀ دکتر حسین ابوترابیان، انتشارات رخ، ) 1371(پهلوی، محمدرضا. 7
، مجموعـه مقـاالت اولـین       "تحقیقـاتی در توسـعه کالردشـت      -های علمی ها و پارک  ش دانشگاه نق") 1385(حاتمی، بیژن . 8

  .روزۀ توسعه پایدار در کالردشتگفتمان نیم
 شمال توسـط دولـت      -شده کالردشت بابت پروژه آزادراه تهران      های واگذار گیری جنگل بازپس")1385(جاللی، محمد . 9

  .ها و مراتع جنگلسازمانران با رییس های پژوهشگ، آرشیو مجموعه مصاحبه"جدید
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