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  تغيير فلسفه، الگوي توسعه و مديريت: مديريت زيست بومي

  

  

  حميد فراهاني راد

امروز جهان در حال تجربه تغيير رويكرد به طبيعت از تمركز بر توليد كااليي به تمركز  -

  . بر شرايط اكولوژيك است

ه بر توجه به توليد كااليي، توجه فزاينده به حفاظت و در بعضي از موارد اكنون عالو -

  منظر طبيعي نيز اضافه شده استزيست بوم و احياي 

ارزشگذاري ... زمين از جنبه هاي زيبايي منظر، زيستگاه حيات وحش   بنحو فزاينده اي -

  . مي شود

ي و حفظ و احياي هدف از مديريت اراضي گسترده شده است و شامل تنوع زيست -

  . فرايندهاي اكولوژيك نيز مي شود

عالوه بر اينها آگاهي رو به رشدي در مورد چارچوب اجتماعي كه مديريت منابع در  -

  داخل آن اتفاق ميافتد نيز بوجود آمده است

در كشورهاي متعددي گروه ها و سازمان هاي مختلف مديريت زيست بومي را  -

  برسميت شناخته اند

 . به طبيعت دارد holisticت زيست بومي نگاهي كلي مديري -

 در چارچوب پايداري استو بهره برداري نگاهش به محصوالت  -

حيواني،  يهدف اوليه آن حفظ شرايط سالم اكولوژيكي است تا ادامه حيات گونه ها -

 گياهان و زيست بومها را تضمين نمايد

است كه بهمان اندازه كه به درك مديريتي  فلسفهدر عين حال مديريت زيست بومي  -

  اطالعات بيولوژيك بستگي دارد به درك عوامل سياسي و اجتماعي نيز مربوط مي شود

  . رد انسانها به جهان طبيعت مي باشدكرويتغيير مديريت زيست بومي مستلزم  -
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  مديريت زيست بومي مستلزم بررسي و ارزيابي صريح  -

 روابط بين انسانها و طيبعت، •

 اي خط مشي هاالگوه  •

  و روشهاي بررسي علمي است •

بر سر حراست ) محيط زيستيپيشرفته كشورهاي ( بحث در گذشته -

ساده كردن  در تعارض با هم و(  utilitarianيا بهره مندي  Protectionismگرايي

  مساله

ريشه هاي اين دو نگرش در مورد رابطه اسان و طبيعت  به چارچوب وسيعتر تفكر  -

  سياسي غرب 

 نگاه اساسي تر از اينكه طبيعت بايد حفظ شود يا بهره برداري گردد -

نحوه اي كه بر اساس آن جامعه اين روابط را تعريف مي كند در   اصول تئوريك  -

كمروايي، روشهاي بررسي علمي، و كنش متقابل بين انسانها و هم چنين در حمرتبط با 

  خط مشي هاي منابع طبيعي باز تاب مي يابد

  

  يسه تفكر روشنگري و انتقادي از چهار جنبه مقا

 روابط بين انسانها و طبيعت •

 مفهوم عقالنيت •

 نقش و ساختار علم •

 و روابط اجتماعي انسانها •

  

رابطه بين مديريت هاي منابع طبيعت و نگرشهاي فلسفي و خط مشي هاي  -

  :حكومتي 
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 نگاه جامعه مان به طبيعي چيست؟ •

 يست؟نقش دولت در مديريت منابع طبيعي چ •

 نقش بازار در اين ميان چه مي باشد؟ •

•   

  

  

  

  

  تحوالت در علم و سياست دو ديدگاه

  

  مديريت زيست بومي  تفكر روشنگري  عنوان

  طبيعت 
هارموني ، سنتز، بهم   تسلط، اربابي 

  مربوط

  اخالقيات
بخش بخش شده، 

  روابط متقابل خرد

كل نگر، روابط فيمابين 

  مهم

  روحي/معنوي
 "خدا مرده است "

  يچهن

 "نيچه مرده است "

  خدا

  رهبري 

اقتدارانه، رهبران 

  تعيين شده

در صورت : مشروط

لزوم رهبران از 

اجتماعات برگزيده مي 

  شوند  

  مديريت
متمركز يا عير متمركز، 

غير منعطف، تاكيد كم 

گروه هاي بهم مرتبط، 

انعطاف پذير، تمركز 
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بيشتر بر انگيزشها و   بر انگيزشها يا ابتكارات 

  ارات  ابتك

  تصميم گيري

بدون انعطاف، زنجيره 

  فرمانها

منعطف نسبت به 

چارچوب مساله، بهم 

  مرتبط با ديگر مسايل 

تنها : اقتدار گرا  

كارشناسان و عقايد 

حرفه اي به جساب مي 

را  "پاسخ"علم . آيد

  بدست مي دهد

نظرات : مشورتي 

تمامي دست 

اندركاران به حساب 

علم توليد . مي آيد

و علم  مي كنداطالعات 

به تنهايي قادر به تهيه 

  نمي باشد "پاسخ"

  نهادها
سلسله مراتبي، 

  بروكراسي باال به پايين، 

منعطف، پايين به باال، 

  باز و تعاوني 

  مشاركت
استداللي، / برهاني  نفوذ، پول

  مشورت

  برنامه ريزي

بهم مرتبط،سازمان   جامع، عقاليي

نيافته، در پي نظم در 

يال خ/بي نظمي، خالق

  پردازانه 

  علوم

تعيين گرا، خطي، 

ايستا، رويكرد مبتني بر 

  شرايط هميشه متعادل 

Stochastic غير ،

پويايي با بر : خطي، پويا

هم خوردن دوره اي 
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تعادل هاي موقت در 

تعادل  -تحول..اثر 

  موقت

  

خوب قوي و نظريه 

تعريف شده، داده هاي 

گسسته، و نتايج با 

  قابليت پيش بيني باال

غازي، شروع نظريه آ

ها، نظريه و عمل، 

ارتباط متقابل داده ها 

و نتايج نامطمئن، انتظار 

  شگفت زدگي داشتن

  مدلها

نقشه ها، بهينه سازي 

-خطي، تحليل هزينه

 monetizedفايده 

نظام اطالعات 

جغرافيايي، پايگاه 

، relationalاطالعاتي 

( شبيه سازي غير خطي

، )وابسته به زمان و مكان

ابي جنبه هاي ارزشي

اجتماعي، اقتصادي و 

  سياسي
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