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Abstract 
 

Propose: In this article, theoretical and practical approaches to understanding the potential 
impact of administrative corruption and rentier system on the performance of relevant 
organizations and the impact of this phenomenon on traffic projects and air pollution in big 
cities. With the help of neuro linguistic psychology techniques and coaching and alignment 
with the problem from one aspect and another aspect as a person who observes these problems 
from the outside, it is targeted and suggested.        

Findings:   The conclusion of this project find out lack of independent standard for prevent 
rentier problem. This project will lead to the creation of a new international standard for Anti-
rentier management. (Sabetrasekh, Farahmand, (2021) proposal for standardization of anti-
rentier disease and management system). This standard will be registered with the International 
Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, (ISO).         

Keywords: Coaching & Neuro-linguistic psychology skills, Corruption and rentier system, 
anti-rentier standard management and management system, Development and problem-solving, 
traffic and air pollution, conflict of  interest, sub consciousness, livelihood adjustment  
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 و آلودگی هوا  بررسی اثرات سیستم رانتی و فساد اقتصادي بر ترافیک
 پی و کوچینگ از دیدگاه ان ال

 
 اییرضا عمر دکتر  پروفسور

	
 فرهمند ثابت راسخ دهقی

 موسسه آموزش عالی ترجمان علوم  Post DBAدانش آموخته
 

 چکیده:

تاثیر  و در این مقاله رویکردهاي نظري و عملی براي درك تاثیر بلقوه فساد اداري و سیستم رانتی بر عملکرد سازمان هاي مربوطه
با کمک از تکنیکهاي روانشناسی عصبی کالمی و  می باشد.این پدیده در پروژه هاي ترافیکی و آلودگی هواي کالن شهر ها 

مشگل از یگ جنبه و از جنبه دیگر بعنوان شخصی که از بیرون این معضالت را مشاهده  و درك هو مشاهد کوچینگ ( مربیگري)
 ریتیمدی استاندارمنجر به خلق یگ و یافته ها در پایان، به نتیجه رسیدن این پروژه  پیشنهاد می شود.و  هدف گذاريمی کند 
جهانی  استانداردهاياین استاندارد در سازمان بین المللی  می باشد. رانتی بهبودي مرض به منظور جلوگیري و بین المللی جدید

 -تاندارد ،ایزو اس ضد رانتی مدیریت بین المللی (پیشنهاد و تدوین، استاندارد به ثبت خواهد رسید. ، ژنوسویسمستقردرکشور 
          ). 2021( ثابت راسخ، فرهمند

 یافته ها:

یافته اي همچون عدم وجود یگ سیستم استانداري مستقل براي جلو گیري از سیستم رانتی و رانت   به نتیجه گیري این پروژه 
 نشود. ایاستاندارد بین المللی جدید براي سیستم ضد رانتی می  یگ  ایجاد پیشنهاد خواري می باشد. این یافته منجر به

) 2021راسخ، فرهمند، ( ابتث( در کشور سوییس ، ژنو ثبت خواهد شد.  (ISO )استاندارد در سازمان بین المللی  استانداردها

) ISO( س،یاستاندارد، ژنو، سوئ یالملل نیدر سازمان ب استاندارد نی). امدیریت ضد رانتی ستمیسبراي  يساز استاندارد شنهادیپ
 ثبت خواهد شد.

 :رویکردروش شناسی و 

  د.می باش این معضل ناشی از که هدف و یافته ها به منظور کاهش فساد اداري و سیستم رانتی و بهبود مشگالت آلودگی هوا
  :دکرده و به مرحله اجرا بگذارنهدفگذاري  را به منظور کاهش  اثرات منفی ناشی از سیستم رانتی دولتها می توانند اقدامات زیر را

     عمومی از پیامدهاي منفی سیستم رانتی.افزایش آگاهی  )1(

ارتقاء به  و و بهبود مداوم در جامعهاین پدیده ، نها دینه کردن تقویت مقررات و قوانین و کنترل براي مبارزه با سیستم رانتی )2(
 .د هااستاندارروز رسانی 

 موارد سیستم هاي رانتی. تعقیبقضایی براي رسیدگی و کمک غیر انتفاعی و نهادهاي  یافزایش ظرفیت نهادهاي مردم )3(

 سطح محلیبراي نظارت و گزارش در مورد سیستم رانتی در  ، پر قدرت و بدون تعارض منافع کامال مستقل ایجاد یگ اداره )4(
   .يکشورو ملی ، 

 هر ، صرف نظر ازنادنشهر واطمینان از دسترسی براي همه  خدمات عمومی و بهبود کیفیت خدمات اطالع رسانی عمومی و) 5(
  طیف، طبقه و رتبه و درآمد.

 و برطرف کردن این سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه علوم اجتماعی و براي شناسایی و علل ریشه اي سیستم رانتخواري )6(
      .مرض و آسیبهاي اجتماعی ناشی از این پدیده
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  ی.رانتضد ها و مقررات سیستم  براي بررسیوابی تصاس غیرو بی طرف نظارتیایجاد یگ مکانیسم  )7(

از سیستم رانتی و  متأثرو افزایش سازمان هاي جامعه مدنی و فعاالن شهروندي براي دفاع از حقوق شهروندان  تأسیس )8(
 .      رانتخواري

ا و آموزش ، اجر پذیر تجدیدانرژي هاي پاك و مشاغل و کار آفرینان به سرمایه گذاري در منابع  تشویقایجاد انگیزه براي   )9(
 .کردن استاندارد ضد رانت

 و حمل و نقل عمومی نظیر رژي هاي پاكنبا ا ، کارخانجات و نیرو گاه هاتوسعه زیر ساخت هاي حمل و نقل عمومی ترویج )10(
   ی از ترافیک و آالینده ها.مونو ریل براي کاهش آلودگی هوا ناش

ز هر ا ها وابستگی و از قبیل خویشاوندي درامودر تمام و تعهد براي ضد رانت و جلوگیري از رانت  شفاف سازي ،شفافیت  )11(
   .و ملزم اجرا تبعیض نو بدو سطوح از راس هرم تا پایین و بدون استثنا در تمام نوع و

( پیشنهاد و تدوین، فرهمند ثابت  و اجرایی آن استاندارد در تمام سطوح.  ضد رانتیمدیریت بین المللی  ایجاد استاندارد )12(
 ). 1400، (راسخ 

  محدودیت هاي تحقیق:

 محدود می شود بهیافته ها  این .این پروسه به یگ برنامه ریزي در تمام سطوح شهروندي و سازمانهاي جامعه مربوط می شود
      . بهبود آلودگی هوا و ترافیک شهري کار برد آن براي و سیستم مدیریت  ضد رانتی توسعه

  :مفاهیم

مهارتهاي مورد نیاز براي کارهاي مشارکتی  نداز طریق آموزش افراد در مهارتهاي مربیگري و روانشناسی عصبی کالمی، می توان
 مشترك را بهبود بخشید.و حل مشگالت 

می تواند طیف وسیعی از مشگالت سازمانی را حل کند و  وسازمانهاي دولتی براي شرکتها و کار آفرینانیگ برنامه آموزشی 
     پیشرفت در مقابله با آنها را امکان پذیر سازد.

 کلید واژه ها:

سئله، م، توسعه پایدار، حل استاندارد ضد رانت، فساد رانتی، مهارتهاي روانشناسی عصبی کالمی و مربیگري، سیستم 
 ، خود آگاهی ونديشهرو حقوق ،رانتی اقتصاد نفتی گازي ،اریسک ه ،وري هو بهر بهینه سازيآلودگی هوا، ترافیک و

        ، تضاد منافع.، آزادي بیان، تورمتعدیل معیشت ،جمعی خرد،ناخود آگاهی، عمل

 
 

     مقدمه
وردهاي آپژوهشهاي مورد نظر و دست  ،پرداخت و در مرحله دومهوا و ترافیک خواهیم  آلودگیبه شواهد  بتدامقاله ااین  در

 تحلیلکه همان  مقاله در محدوده این و در مرحله سوم دنبال کردن اهداف کلی و ویژههیم درا مورد بررسی قرار می تحقیقاتی 
  خواهیم پرداخت. را می باشد )رابرت دیلتز ( و هرم دیلتز ورگیري از مدل اسک با بهره گذاري  فو هد

 
با بهره  . سپس معضلحل این  براي و هدف گذاري  پیدا کردن راه حل براي افرضیه ه این پروپوزال می پردازیم به پایاندر  

 دازیم.می پر  به این معضل با نگاه سیستمیو  ( روانشناسی عصبی کالمی) ان الپی ، (مربیگري) گیري از مدلهاي کوچینگ
کل  رسیستم ناراضی باشد آن سیستم به اختالالت د یگاگر عضوي در  ،شده  رجوعآن  بهلپی و کوچینگ ا ناهمانطور که در 

  تبدیل می شود. باشد جامعه که همان سیستم
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نش ز که در افری ،بنی ادم اعضاي یگدیگرند : همچنین با الهام گرفتن از فرهنگ غنی ایرانی و بیان شاعر شیرین سخن سعدي
، با این الهام می پردازیم به سیستم سازي براي رفع این قرار نماند دگر عضوها را ، روزگار عضوي به درد أورد. چویگ گوهرند

 موجب پیشرفت است ، اتحاد موجب راحتی و اسایش و معنویت است. سیستمدر  تحاداکه می دانیم ، رهما نطو .معضل
    
 ولوژي:د مت

  ماخذ می گیرد. و آمارهاي جهانی داخلی منابعاز استفاده در این پژوهش منابع مورد الزم به ذکر است که 
همچنین مصاحبه هاي فردي ، گروهی و تحقیقات میدانی مورد استفاده استفاده می شود.  روشهاي تشریحی در این مقاله از 

 می باشد در اینجا هاز مدلهاي مربوطکه و هرم دیلتز ر مدل اسکو مروري به تحقیقات انجام شده در این ضمیمه و قرار می گیرد.
 مورد بهر برداري قرار می گیرد. 

شان ن نظیر خط زمانی چند گانه، که ،یالپن ا مختلف و تکنیکهاي کوچینک و مدلهاي ها مبحثدر  نکاه سیستمی باهمچنین 
قرار  برداري بهره مورد می کند ایفا ما در زندگی روزمره و در آینده امروز  چه نقشی را می باشد و در گذشته ارویداده دهنده

        ) مدلهاي کوچینگ و تکنیکهاي روانشناسی عصبی کالمی.  1401عمرایی، (رضا پروفسور    .دهیممی 
 

    معضل: این نشانه ها ي
شدن  و کمافزایش مرگ ومیر، از بین رفتن امید و انگیزه، کوتاه شدن میانگین طول عمر باعت معضالت ترافیک و آلودگی هوا 

دوره فعالیت مفید اقتصادي، افزایش تغییرات در عملکرد فیزیولوژي بدن به ویژه عملکرد تنفسی و قلبی و عروقی از جمله این 
 و افزایش مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و هزینه هاي زیاد که بهره وري اقتصادي و اجتماعی  .پیامدهاي منفی می باشد
   .مورد بهره برداري قرار می دهیم رامی باشد مورد تحقیق هاي گوناگونی در سطح بین المللی  انده سالمتی را به حداقل رس

 
از جمله بیماریهاي قلبی و  تهدید جدي براي سالمتی کتهران ی شهر هوا در کالن شهر ها مثل آلودگی همانطور که می دانیم

 ، هلت متریک)2021(  جهانیآمار بهداشت ایران و  و مارآ( سازمانهاي  می باشد تنفسی

ذکر  به زمال واقع می گردد.در اینجا مثمر ثمر  می تواند توسعه یافته از روشها و قوانین و مدلهاي تکنیکی و مدیریتی الگو برداري
ینگ کوچ و ان الپی حث امب در نظیر مدلینگ و منتورینگ که الگو برداري ياو تکنیک ه ها مدل از این الگو برداري ها است که

                                                                                                                                  هستند بهره برداري می شود.
                                                                                                                                                    

ت اس نروژ پادشاهی رکشو  وردهآبدست  را یکی از کشورهاي موفق در این عرصه که تجارب ارزشمند و نتایج تحسین برانگیزي
وژه پر این در قسمتی را و الگو برداري را نهاآ تجربیات با ارزش و در این عرصه الگوي از کشورهاي پیشرفته  )2022تیل تاك (

       .دگیر می قرار  مورد بهره برداري  تحقیقی
 وجود میبهم را  مثل استرس روحی روانی مشکالت معضل بلکه ، کیفیت زندگی سطح وردنآپایین  در معضالت ترافیک نه تنها

وجود ب را شلوغی نامطلوب ، تراکم ترافیک ، صداي اگزوز از صوتی ناشی آلودگی چون یتمعضال .را از بین می برد امشآر و وردآ
       . دروآمی 

 
 يرو هنا بهر بهوقت گرانبهاي شهروندان در ترافیک  ،مربوط به بهروري می باشد در کالن شهر ها ترافیک معضل از جمله 

از سوي دیگر مصرف و  )1401 –2022 (تیمور پور - ثابت راسخ :ارزیابی، هزینه و منفعت. شودتبدیل می  اقتصادي و اجتماعی
صرف بی م .سرمایه ملی میشوددر  نا بهره وري به بدلیل انتظار ماندن در صف ترافیک و از بین بردن ثروت ملی سوختبی رویه 

نام   دهااز سوبسی نوعی اتالف و نا بهره وري می توانعرضه می شود را  که با سوبسید به مصرف کننده گان رویه سوخت فسیلی
    .برد

 
ري در سیستم اقتصادي را با نا براب ،وردآبوجود می  را اقتصادي ناپایدار معضالتیکی از سوبسیدي  یلیسف هاي سوخت استفاده 

 .سوق می دهد مد و بی رقابتی در عرصه اقتصاديآکار  به سمت نا ثروت و رفاه عمومی را توزیع
 (2021) B.C, Environmental Economist)  
 

 رحله ايم کنمی توان ی ،توجه به ساختار اقتصادي مبتنی بر یارانه و تنظیم شدن اقتصاد به این نوع یارانه هااز طرف دیگر با 
مدلی براي جایگزینی این یارانه به صورتی که اقتصاد  کند. البته می تضعیف را چون قدرت خرید شهروندان یارانه ها را حذف کرد

 تحلیل است.قابل  در اینجا همسو سازد عدد جامعهو تعدیل معیشت قشر هاي مت را با بهره وري

هر تجویزي در اقتصاد بیمار همانند داروي می باشد که پزشگ به بیمارش تجویز و اگر با نادیده گرفتن اثرات نا مطلوب تجویز  
شگیري براي پی .را بیمار تر می کند نا مطلوب و پیچیده تري را در پی خواهد داشت و اقتصاد بیمار و پیامد هاي اثرات سپس شود
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نا مطلوب را  جنبی تصمیمات غلط، می توان از متخصصین حاذق که به وضوح اثرات و اتجویز ه از اثرات نامطلوب ناشی از
 گاه هستند مورد استفاده قرار داد.شناسایی و راه حل براي درمان بدون عوارض جنبی را آ

ش نخست آنکه، افزای  .نقش دارند هوا آلودگی لودگی محیط زیست وآن عوامل گوناگونی در اقتصاد نفتی و رانتی ایرا قابدر    
 ردهک فراهم را  هوا محیط زیست و آلودگی تخریب است عامل اصلی بهره کشی و رانتبري از طبیعت بر درآمد دولت که متکی

 -این میان ند. درندر آلودگی هوا نقش فعالی را بازي می ک سیستماتیک زنی فسیلی مصرف کنندگان سوخت ،بر این عالوه. است
  عوامل طبیعی و اقلیمی نیز در آلودگی هوا موثرند. -در فقدان مدیریت و برنامه بلند مدت

میتوان با تدوین مقررات و بهینه کردن کارکرد دستگاه اداري، تا حدي به کاهش آلودگی هوا کمک کند. تجربه نشان داده که  
، هلت 2021( .می باشد هادولت دو عملکر، عمل  تالش سازمانهاي مردم نهاد و جامعه مدنی بسیار فراگیرتر و پایدارتر از اقدامات

 متریک)

 ها:تحلیلها و ارزیابی 

در این  )1401ماه آبان -سپیده  ،رتیمور پو -فرهمند  ثابت راسخ، (: هوا آلودگیدر ترافیک و  هزینه و منفعت تحلیل: ارزیابی(
ی بررس است و سالمتی براي شهروندان ، اجتماعیاقتصادي يهزینه هاي دولتی و شهروندي در امر سالمتی و منفعت ها تحلیل

           . )راسخ، تیمور پور،ثابت 2022ماتریس( می شود
 
ن یارانه و نداشت یلیسهاي ف الگو برداري از الگوي مصرفی سوخت ،نظیر نروژ با استاندارد باال مرفه يبا مقایسه دیگر کشورها 

از طرف دیگر جایگزین کردن و با بهینه سازي و مهیا کردن و نظم دادن به وسیله   )،تیلتاك 2022(یلیسبراي سوخت هاي ف
ایجاد  هاي حمل و نقل عمومی نظیر قطار و مترو و مونو ریل و اتوبوسهاي برقی و مهیا کردن خط عبور براي دوچرخه ها و...

 .دوسایل حمل و نقل خصوصی  این معضل ترافیک را به حد اقل رساندن برايمحدودیت 
   
بی  مصرف  )2022( یو ان د پ  هسازمان ملل، بخش توسع(و سازمانهاي بین المللی از جمله  دانشمندان از بعضیبنا به نظریه  

که باعث گرمایش بیش از حد مجاز  و استخراج در طبیعت طریق مهار نکردن و پخش گازهاي متان از یلیسف سوخت هاي رویه
باعث کربونیزه شدن  کره زمین جذب الزم در تحمل سوختهاي فسیلی و بیش از براي کره زمین شده و یا استفاده زیاد از حد

الی خشگ س تیجهگرمایش بیش از حد کره زمین و در ن محیط زیست اتمسفر زمین ومحیط زیست و از بین بردن الیه اوزون در 
این  تخریب زمین و مسیستبهم خوردن اکو  هایتدر ن و بها در نقاط دیگر کره زمینآاز کره زمین و بارش زیاد و سیل  در نقاطی
   ).2022(سازمان ملل    .می شود ناخواسته اجباري و مهاجرتهايباعث  و همچنین کره خاکی

  
ن را آ نو همچنی شده است به تحلیل گذاشته  یلیسف سوخت هايارزیابی خسارت هاي ناشی از مصرف بی رویه  ،در این تحلیل

  .یممدل اسکور تشریح می نمای در
ست محیطی زی هاي با کیفیت پایین استانداردزنجیر وار به  وسیستماتیک به ساختار ترافیک شهري  گونه اي  با این معضالت 

     .شودمی  مربوط
  

 هاي موثر : عوامل و علت
 
 استفاده هک گونه اي رفتار کند به صورتی که نسل حاضر می باشد. توسعه پایدار مربوط به توسعه پایدار در این مقاله بحث دیگرم 

 از ومینده را محرآحق نسلهاي مصرف بی رویه ذخایر تجدید نشدنی مثل سوخت هاي فسیلی   باشد. اي از منابع طبیعی هبهین
    کنند.می   زیست محیط یکاکولوژی ذخایر دیگر از محروم وذخایر این 

 
 پردازیم. ب  دهاست که اشاره به نوع دیگري از نبودن استفاده بهینه اي ذخایر گازي که تبدیل به معضل ش ذکربراي نمونه الزم 

در سرمایه گذاري براي توسعه فاز هاي مختلف  تسوءمدیری و و نا بهره ور معضل  مربوط می شود به مدیریت بسیار نا کار آمد این
 ربه آمار صحیح برداشتی ها از این میدان گازي مشترك که با برداشت فزاینده تر قطپارس جنوبی را مشاهده نمود و با مراجعه 

   در دهه هاي گذشته و چندین برابر بیشتر از ایران، منابع گاز بخش ایرانی هم به سمت بخش قطري مخزن سرازیر خواهد شد. 
 

 دالر دبا قطر قراردادي معادل شصت میلیار  مشترك  مخزن هايکشور چین براي چپاول  قرارداد  ما دوباره شاهد در این روزها
منعقد کردند که باعث پمپاژ و چپاول بیشتر منابع  نفت براي خرید گازو......  سعودي، امارات عربستانهاي دیگر با  دمیلیارو 

با اینگونه استخراج فزاینده تر از طرف قطر ما  بعنوان مثال می شود و همسایگان و شرکاي تجاري آنهااز طرف  مشترك با ایران
ل دلی خواهیم بود.در این مخزن را شاهد  گذاریهايه یدر پنج سال آینده شاهد افت فشار خواهیم بود و باعث از بین رفتن سرما
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شترك را دارند می این چپاول ها را در نداشتن قرارداد هاي قوي دو جانبه براي حفظ منافع ایران با همسایگان که میدانهاي م
 توان جستجو کرد. 

 
و مراحل زیل را  می آوریمدعوت به عمل و کوچی  در این ضمیمه از یگ بیزنس کوچ  ربراي بررسی این معضالت و عوامل متاث 

      به راه حل نزدیک می شویم. به مرحله هدف گذاري با توجه به یافته ها را و نتیجه می گذاریمبه گفتگو 
رانتی و نظارتهاي استصوابی و بدون تخصص جستجو  ب هايصو من در استخدام ها این معضالت را: آیا می توانیم سوال کوچ

 ؟کرد
 ،با قراردادهاي ناقص دوجانبه و به این امر توجهی ندارند خوار رانتو  و بدون تخصص کفایتمسئوالن بی متاسفانه   کوچی:

سرمایه  و نداشتن شدن و نابودي تعدیل معیشت رفقیر تروز به روز شاهد  ام ثروت ملی را بدست شرکاي بیگانه به تاراج دادند و
فرار بزرگترین سرمایه  و از طرف دیگر شاهد ملت هستیم ارزي براي احداث صنایع مورد نیاز و براي مهیا کردن کار و رفاه براي

 .هستیم ن و متخصصین به خارج از کشورفرار مغز ها و متفکری یعنی
 -براي بهره برداري از میدانهاي مشترك منابع انرژي فسیلی بین کشورها  جانبهقراردادهاي دو -1401( ثابت راسخ، فرهمند،   

       ).2022قطر( - نکشور ایرا
   

 ت ملیثرو غارت رفتنبه  ی توانیمآیا م و اگر خوب متوجه شده باشم که از شما دریافت کردم صحبتهايبا توجه به  :سوال کوچ 
نگیزه ا نداشتن شفاف و دو یا استاندار پویا نداشتن سیستم را در و استفاده آالینده هاي مانند سوخت مازوت ایران ذخایر گازي  و
عف و ض مملکتی ني مسئوالبی کفایتی ها و بهآزادي بیان و اجازه نداشتن اعتراض به این نابسامانی ها  عمومی وارکت شم و

     ؟ جستجو کرد مدیریتی
 

اي قرارداده و یا ضعف در و نداشتن همراه با فساد مخرب و ریشه آن را دریگ سیستم رانتیبراي اولین بار  می توانیم  کوچی:
 هدف گذاري و نتیجه حل این معضل را می توان با یگ استاندارد ؟ کرد مشاهدهتأمین منافع ملی  ضعف شفافیت و با جانبهدو

براي توسعه اقتصادي و از بیرون آمدن اقتصاد رانتی مبتنی بر ذخایر انرژي فسیلی می توان بیشتر روي  مثال  مطلوب بگیریم.
در عین  خود قرار داده ایم و مخاذن مشترك  با همسایگان تمرکز کرد و به این روش هم منافع همسایگان را در گرو منافع ملی

ز تاراج جلوگیري ا استراتژي از طرف دیگر حال صلح را با همسایگان ایجاد کرده و باعث جلوگیري از دخالت بیگانگان در منطقه و
دیگر  و منابع مشترك انجام داده ایم وبا آرامش اقتصاد خام فروشی رانتی را به اقتصاد تولیدي و نوآوري ، بهینه اي تبدیل کرده

    ایم. به مرحله عمل در آورده حفظ و منابع غیر مشترك با همسایگان را براي حق  استفاده نسلهاي آینده
 نظر شما در مورد بهره وري و پایین بودن بهره وري چیست؟  کوچ :
 م.رقابت کنی هتکنولوژي از رده خارج شد : با عصر موج تکنولوژي نسل پنجم ما نمی توانیم با تکنولوژي نسل هايی کوچ
           : می توانید توضیح دهید موج نسل پنجم چیست؟کوچ

گ از طریق چکیده کردن وظایف  در ی ، یعنی اینکه نظارتلتکنولوژي هاي جدید و دیجیتا نسل ، نسل تکنولوژي پنجم: کوچی
. برون از شرکت مادر وظایف به بیرون درصد 80يسپار برون جمله زاست. او بهینه سازي و بهره وري در وقت و سرمایه سیستم 

بهینه  ،رقابت پذیري باال و غیر انحصاري و غیر رانتی با به دیگر شرکتهاي داخلی نو آور سپاري یعنی واگذاري و تقسیم وظایف
بیزنس و تسهیل در سرعت چرخش مالی  و پایین آوردن ریسک  درو تعیین سقف  و مذاکره قرارداد هاي قوي و بازدارنده . اي

 می باشد.و ارزیابی نیازهاي بازار و جامعه در کسب و کار هاي خورد و متوسط 
نمونه اي از این را می توان در صنعت اتوموبیل سازي، الکترونیک و دیگر صنایع در ژاپن ویران شده درست بعد از اتمام ( جنگ  

قوانین رقابتی با احداث مارکهاي صنعتی گوناگون رقابتی سالم داخلی  حه کرد و نتیجه رقابت سالم و تصحیجهانی دوم) مشاهد
مشاهده کرد، به صورتی که قوانین و روش هاي صحیح توسعه صنعتی و نو آوري مسجل را با ارتقا کیفیت و قیمت رقابتی از 

ي ده درصدي براي هر سال و در غیر این صورت منجر به محروم بودن طریق معافیت هاي مالیاتی ( بشرط) ارتقا کیفیت و نو آور
از معافیت هاي مالیاتی و نهایتا خارج کردن  کسب و کارهاي که نا بهره ور و نا کار آمد بودند اقتصاد و صنعت را در جهان پیش 

 بردند. 
ز با ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به دالیل اتخاذ با این روش رقابت در کیفیت و قیمت را به اوج خود رساندند. البته ژاپن امرو

روش هاي مالی انبساطی و انقباضی در دنیا و در ژاپن تفاوت با موقعیت امروز ژاپن را دارد و منظور در اینجا روش هاي توسعه 
و روش ها موجود و اي صنعتی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که با توسعه امروزي براي صنعتی کردن  ایران با توجه به قوانین 

      بهبود قوانین و از دید گاه مدلهاي الگوبر داري  که در کوچینگ مد نظر است را شامل  می شود.
 

  گذشته تجربه هاي تلخ عبرت از و اقتصادي پایدارتوسعه  روبروي معضل
 
و  اديآز ترافیک و آلودگی کالن شهر ها و همچنین  سالمت و بهبود براي مثال ذخایر ملی که می بایستی صرف رفاه و آبادي و 

ا شرکت نفتی سلسله قاجار ب ، متاسفانه تبدیل شده به نوعی شبیه قراردادهاي بگیرداین سر زمین مورد استفاده قرار  سربلندي
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و  تن ذخایررف ننگین گلستان و ترکمن چاي که باعث به یغما نفتی انگلیسی ویلیام دارسی و کمی عقب تر شبیه قراردادهاي
  . )2022( ثابت راسخ، فرهمند، قراردادهاي دو جانبه (سرزمین ایران شد.  قسمت عظیمی از

    
یل از قب از طریق به اشتراك گذاشتن با متخصصان دلسوز ه حل هاي ساده و قابل اجرارا می توان به نوعی را ااین گونه ننگ ه

  حل کرد. د جمعی و حافظه تاریخیبا استفاده از خر بی غرض و با دانش و  ...و  اتکنوکرات ه  اقتصاددانان، حقوق دانان ،
 

 جزئیات اب در این پروژه، معضل را و می باشدمدلهاي کوچینگ با کمک از  این پروژه بخشی از هدفگذاریها،ا واین راه حل ه
مربوط به تحریم هاي اقتصادي  مدیریتیبی کفایتی  با توجه به نکات ذکر شده ، الزم به ذکر است که .کردخواهیم  بررسی

صورت ب این نابسامانی هاي مدیریتی ملی می باشد. و منافع در امور حفظ منابع یلیاقتنمیشود، بلکه ضعف مدیریت و نادانی و بی 
روژه پبراي  و کمبود بودجه بودجه همچون سیستم اعضاي دیگر خود را بروي  در یگ سیستم اثر نا مطلوب اي و زنجیره خودکار

    .خواهد گذاشت و... و ترافیک و آلودگی هوا هاي عمرانی
 

   ي در راه توسعه و رفع آلودگی هوا مشاهده می کنید؟دیگرچه معضل  سوال کوچ:
 

 زو گامد ارزي حاصل از نفت آخروج در و داخلی اتو حتی غیر ضروري بجاي تولید مواد مصرفی بی رویه واردات معضلکوچی: 
و هاي کالن از چند نرخی بودن ارز  هو سوءاستفاد بوسیله رانت خوران اقتصادي ....  و ، مس، طالو مواد خام نظیر سنگ آهن

و از طرف دیگر نتیجه چند نرخی بودن ارز،  ارز بوسیله صادرات کاال هاي سوبسیدي قاچاق و غیر قاچاق منتهی می شود جخرو
البته بهینه شدن قیمت ارز به معناي باال . مشکالتی از جمله نبودن ارز در نقطه بهینه اي را بصورت جدي اتفاق رقم می زند 

رمایه بمنظور سو استفاده ذخایر ارزي فقط  اقتصادي بردن قیمت ارز به هیچ عنوان ذکر نمی شود. با رسیدن ارز به تعادل و ثبات
 معضل بیکاري هاي باالي را خلق کرده اند. با این روش رجیحا در کسب و کارهاي خرد و متوسط که نوآوريگذاري در صنایع و ت

 .بهینه سازي می شود و توسعه اقتصادي به حجم باالي
 
از جمله   نامناسب هاي سوبسیديمعضل دیگر مربوط می شود به منظم نبودن قیمتها نسبت به قیمت واقعی تولید بدلیل ارز  

و وبسیدي س ارز واقعیغیر  که تولید کننده تصور میکند تولیداتش مقرون به صرفه است در حالی که از قیمتسوبسید انرژي 
سود  و مقرون به صرفه بودن و فکر می کند سود کرده است در صورتیکه در تولیداتش استفاده کرده است و سوبسید انرژي ارزان
ت. در اقتصاد شده اس و رانت باعث رقابت نا سالم ي ارزي نامناسبسوبسیدها این نوع  چون فقط یگ تفکر باطل است جادر این

ن موقع رقباي خارجی با بر تري رقابتی بازار آتصور کنید روزي با نبود این سوبسیدها چه اتفاقی خواهد افتاد، می دانیم که در 
 ي رانتی. وري باید جستجو کرد نه اکتفا به سوبسیدها راه حل را در بهره تولیدات ایران را تسخیر می نمایند.

  
و انتقال به خارج از کشور بوسیله انگلهاي  به غارت سرمایه هاي ملی ،آشوب هاي اقتصادي و در این هرج و مرج ها  نتیجتا

حداث ا استفاده براي بجاي سرمایه هاي ملیاین در کشورهاي مبتال به بیماري رانتی  . صورت می گیرد آنها مافیایی اقتصادي و
 جايب  شده است. یرانت فساد تبدیل به و محیط زیست ، آلودگی هواترافیک معضل رفع و صحیح توسعه اي و پروژه هاي صنایع

ه ب اقتصاد رابازار کسب و کار و  از طریق احداث صنایع و پروژه هاي توسعه اي،  سرمایه و ارزش افزوده ، صادراتتولید کمک به
         . اند سپرده و اقتصاد نفتی و وارداتی و نابهره ور سوق داده که توسعه را به قهقرا و سفته بازانی ریسکی رانت خوران

 
راي تامین درآمد ب و اعتبارمجبور به تولید پول بی  اقتصاد را ناشی از رانت، از طرف دیگر به علت نداشتن در آمدهاي مالیاتی 

 و از این طریق یگ نوعرا بوجود آورده  ابر تورمیاست و نتیجه آن پدیده  کرده عمومیبدهی هاي 
مواقع به زیر خط فقر  خیلیبه حداقل و در  را قدرت خرید و رفاه جامعه وجامعه تحمیل شده  قشر ضعیف به »ییمالیات نامر « 

 اقتصاد را به ،ها بانک در حداکثري هاي گسترده و فساد مالی انبساط روش هاي نامناسب این نوع رفتارها و تقلیل داده است.
          کشانده است.ورشکستگی 

فقدان یگ سیستم مالیاتی پیشرفته بصورتی که تولید کننده گان و صادر کننده را تشویق به تولید نماید را می سوال کوچ:  
  ؟نام برد ضل دیگریگ مع  توان بعنوان

ي و مالیات بر کاالهاي تولید بعنوان مثال گرفتن مالیات از تولید کننده گانی که کاالهاي صادراتی عرضه می کنند کوچی:  
هره وري و نا بباعث  کنترل براي کیفیت عالی نداشتن و در بازار و انحصار طلبی به صورت منفی رقابت آزادو نداشتن  صادراتی

  واردات بی رویه و ضد توسعه اي سوق می دهد. نابودي تولید شده و کشور را به
 
کشورهاي صادر کننده عضو بلوك هاي اقتصادي نظیر بازار مشترك اروپا براي دادن امتیاز به تولید کننده گان  بعضی اوقات 

رنامه هاي چون بیش از حد مجاز در بعضی مواقع باند بوجود آورده  شانکشورهاي اتحادیه  بین خود داخلی خود اختالفاتی را
ند. ایران با وجود نداشتن چنین محدودیت هاي با دست خود برنامه هاي مشوق صادراتی را محدود دار ، تولیدي مشوق صادراتی
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 یستمس یکبدلیل نا آگاهی در و نابسامانی ها ضد توسعه اي تمام این گناهان تولید و صادرات را نابود کرده است. کننده براي
               .جستجو کرد توان می ی رانتاستصوابی،انتسابی و را

 
  ؟ دادهخواهد  را سر لوحه قرار روش هاموفق اقتصادي این  ر صادر کنندهکشو یگ فکر می کنید که: سوال دیگر کوچ

 
استفاده  تو صادرا ، رقابتبراي تولید و صادرات به شرط اینکه ارز بدست آمده براي توسعه تکنولوژیکی و ارتقا کیفیتکوچی:  

یر کاالهاي غواردات  مالیات سو بالعک شود قرار داده صادراتی مورد معافیت مالیات و آزمایی باشد یو نتیجه آن قابل راست شود
« .بصرفه و رقابتی شود ي مقرون گذار هنظر سرمایاز  را به حد اکثر رسانده تا تولید کاالهاي داخلی مقرونضروري و یا مصرفی 

ایین براي ارتقا کیفیت و قیمت پ و ریسک هاي مالی و با به حد اقل رساندن بین تولید کننده گان داخلی سالم البته با رقابت
ل حاضر داخلی در حا واقعی انحصار طلبی و نداشتن رقابت  .»بدون بازار رقابتی و انحصاري بوجود آورد  را رقابتی نه اینکه تولید

ان ( رقابت یعنی تعداد تولید کننده ک شود.در بازار داخلی عرضه  و گران انحصاري معضلی را بوجود آورده که تولیدات بی کیفیت
 غیر تبعیض و قیمت رقابتی ،براي رقابت سالم و مبتنی بر توسعه و ارتقا کیفیت و ریسک مالی پایین و وري باال با بهره داخلی
 وارد اتی را به اقتصاد صادراتی، صنعتی، توسعهمی توان اقتصاد  و با نو آوري با این روش لید کننده گان کاال هاي داخلی).بین تو

        تبدیل کرد. و پیشرفته اي
 

 ؟ و منافع ملی چگونه پایمال می شود : آیا فکر می کنید مشگل از کجا سر چشمه می گیردسوال کوچ
 
مشاهده می کنیم که با  د و با بی توجهی به منافع ملی عمل می کنند ونعمل می کن این روش راامروز بر عکس  کوچی:  

مواد و انرژي ذخایر و ، و جوان نظیر نیروي کاري متخصص هبالقوات امکانصادرات به خارج و  داخلی و مبازار عظی امکان داشتن
 تقیمغیر مس را و بازار عظیم ایران عمل کرده و معافیت هاي مالیاتی این روش توسعه اي صادرات بر عکس تولید و براي مورد نیاز

و از طرف  ندا هخارجی پر د اختمصرفی و دیگر کاال هاي و به واردات کاالهاي  به تولید کننده گان خارجی  دو دستی تقدیم
م البته مسئله رقابت را ه .دیگر بر علیه روش هاي مشوق اقتصادي براي رشد و توسعه صنایع و تولیدات داخلی عمل می کنند

ار کرد و تولید کننده گان داخلی را انحصاري و بدون رقابت و ارتقا کیفیت رها کرد که خود کنمی توان در این مرحله نا دیده ان
  ود آوردن رقابت سالم بین صنایع و بیزنس ها امر بسیار حیاتی می باشد.بوج سرانه عمل کنند.

 ت وحله به اجرا گذاشرمدلهاي نظیر معافیت مالیاتی بشرط راستی آزمایی رقابتی و ارتقا کیفیت و نوآوري را می توان در این م 
 شیرین نتیجه .گانه درخواست و اعمال کرد معافیت هاي مالیاتی سالیانه بر حسب پیشرفت و توسعه صنایع و کسب و کار را جدا

 با توجه به باال بردن قدرت خرید سرانه به وضوح مشاهده نمود.می توان  پیشرفت اقتصادي ، اجتماعی  این پدیده را سپس در
عث با تامین مالی براي بیزنس هاي خورد و متوسط مطلوب سطح نبودن .که اقتصاد را به چرخش در می آورد متناسب با تورم

 ارتقا رشد و توسعه اقتصادي بسیار حیاتی می باشد وبراي  پایین آمدن رشد اقتصادي می شود. نتیجتا سطح تامین مطلوب مالی
    می توان راه حل هاي پویایی را پیشنهاد کرد.

 
ر مصدر ستم رانتی دبی کفایت و بی تخصص که از طریق سی نو قانون گذارا ندر مسؤلی می توان را معضالتدلیل اصلی این    

انی تا بیشتر به ناد نداز طرف دیگر رانت خوران اقتصادي را مورد تشویق قرار داده ا  امور هستند به راحتی مشاهده و جستجو کرد.
اقتصادي و نا رضایتی عمومی را در بر خواهد  صنعتی، . این نابسامانیهاي اقتصاد دستوري باعث عقب افتادگیخود ادمه دهند

 .و جامعه را به زیر خط فقر سوق خواهد داد داشت
 دو شاخصه مهم و مثبت در اقتصاد دستوري که شامل ایجاد بازار کار و پایین آوردن تورم می باشد را در اقتصاد دستوري

متاسفانه تمام نکات منفی اقتصاد دستوري اجرا شده به غیر از دو اصل مثبت که شامل  .ایران مشاهده نمی کنیم  رانتی
ی که آن را اقتصاد رانت  شده مکتب اقتصادي جدیدي قایجاد کار و پایین آوردن تورم می باشد و نتیجه آن منجر به خل

            دستوري می شود نام گذاري کرد.
       

 چه معضل دیگري در این مشگل مشاهده می کنید؟ : سوال کوچ
و  یدتول اهداف در (افزایش حجم نقدینگی) مالی سیاست انبساطی مده ازآبدست  رانتی از سرمایه هاي عظیمی قسمت کوچی: 

از طریق فساد بانکی کشور و فرار  و به خارج از کشور بصورت انتقال سرمایه تعدیل معیشت مردم عمل نکرده و ایجاد بازار کار
ا ر و توسعه صنایع ،رو کاو رقابت سالم در کسب  و گرانی ناشی از آن نصیب شهروندان می شود داده شده است سوق سرمایه

      .نابود می کند
 
طح س در مقایسه باامالك  ها از جملهرشد بسیار نامناسب قیمت ددر عملکر را می توان این پدیده نا مناسب ياز جمله نشانه ها 

 و کاالي مورد نیاز به وضوح مشاهده کرد. مسکن شهروندان در شهروندان و سقوط قدرت خرید هاي مدآپایین در 
 

 : نتیجه منفی روشهاي انبساطی مالی را چگونه لمس می کنید؟سوال کوچ
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اقتصاد  هودرنتیجده ش شدید تورمغیر مولد نظیر، بورس بازي و سفته بازي که باعث  نتیجه سیاستهاي انبساطی مالی کوچی:

از  حیحص استفادهمی توان با  حالتدر این  .می شود جلو گیري از سرعت تورم انقباضی مالی براي روشمجبور به پیش گرفتن 
ق نو و از طریداراي تکنولوژي نسل پنجمی  خرد و متوسط  کسب و کار هاياز  بهبود سیاستهاي مالی و موقعیت انقباض مالی و

 چون بورس و سفته،  گرفت اقتصادي نتیجه مثبت که از بهره وري باال و غیر رانتی و غیر بورس بازي فعال هستند  آوري ها 
زان در این موقعیت از سرمایه هاي باد آورده بی نصیب می مانند و باید براي رشد بیزنس خود روش هاي خردمندانه مولد را با

کار،  . رقابت ،اقتصاد به تعادل و پایداري می رسد صنعت، ، تعدیل قیمتها واو تقاض هبازار عرضپیشه کسب و کار خود کنند و 
می گیرد و آرامش و رفاه در جامعه می تواند در این  را در این شرایط و اقتصاد غیر مولدصنعت و پیشرفت جاي بورس بازي ها 

هد نخواو توسعه  امشآربه   و جامعه بشریت شهروندان و معنوي هیچ جامعه اي بدون تعدیل معیشت مادي موقعیت پدیدار گردد.
          .رسید

 
انقباضی مالی و تاثیر منفی آن روي بعضی از بخش هاي اقتصادي مثل بخش کشاورزي  روش هايبا نگاهی از جنبه دیگر به  

 و بهره وري متوجه می شویم که این بخش کم در آمد نمی تواند در سیاست انقباضی دوام بیاورد و می توان با بهینه سازي و
موقعیت جلوگیري کرد و شاهد پیشرفت  این در روش انقباض مالی اثرات منفیآب از  بهینه سازي مثال در ،کمک به این بخش
     .بود بخش استراتژیک این و بهینه سازي در

 
نتیجه سیاست انقباضی ( کاهش حجم نقدینگی) و کمبود مالی و ناتوان بودن در باز پرداخت وام هاي کالن و در نتیجه شروع  

مستغالت را در بر خواهد داشت و این چرخه معیوب  ماننداز دست رفتن سرمایه هاي ورشکستگی ها و ریزش ارزش قیمتها و 
ژه پرو هو بودج اوصول مالیات ه زنجیره وار به ،این نشانه ها و دالیل ورشکسته اقتصاد رانتی خود را به وضوح نشان خواهد داد.

   . گذاشتهاي توسعه اي مربوط به بهبودي ترافیک و آلودگی هوا تاثیر شدیدي خواهد 
  
د و این بیماري متاسفانه تمام وجو نهاده ام مریضی رانتی نام ایران، نا بهره ور در سیستم اقتصاد رانتی را ود آمدهبوج این پدیده 

 ، میدانی مشاهداتو  اقتصاد رانتی –( ثابت راسخ، فرهمند  مشاهده نمود. به وضوح  می توان و آن راایران را در بر گرفته است 
)2022.(          

 چه معضلی را می بینید؟ : دیگرسوال کوچ
 

تضاد منافع و نداشتن  فساد حکومتی،،همسو با دنیاي صنعت و کسب و کار معضل اختالس و نداشتن قوانین مدرن : کوچی
باعث این  و عمل نظر ادي بیان براي ابراززاشتن آدو نشفافیت  ،، نداشتن حق دسترسی آزاد به اطالعات مورد نظر نظارت

ندارد البته استا .است کرده ام بوجود آوردهنام گذاري  که را »مریضی رانتی « یهنظرقتصادي شده و وري او نا بهره ورشکستگی 
ضد رشوه بصورت خیلی ضعیف در ایران وجود دارد ولی نا کار آمد است و احتیاج به یگ سیستم ضد رانتی مکمل و قوي می 

امعه ج در بهترین حالتش، است و نابود کننده و  خطرناك و کشندهبسیار  رانتی این بیماري تواند از این معضل جلوگیري کند.
 .سوق می دهد ، نا آرامیبی ثباتی قهقراي، را به

 
 نهادپیش –راسخ، فرهمند  ثابتشاخصه هاي مریضی رانتی را مفصل و با جزییات در بخش مربوطه در این پروژه خواهم گنجاند. ( 

      . )مریضی رانتی 2022( هسیستمهاي مدیریت ضد رانت همراه با راهنمایی براي استفاد و یمریضی رانت : استاندارد سازي
وسیله ب این کار افرینان .در ایران داشتند را هوا آلودگی براي بهبودات که قصد تولید هاي فرینآزدن کار  نبر زمی مثال دیگر، 

این نوع  عن را نداشتن توجیه اقتصادي بیان کردند ولی در واقآ، دلیل ندشدن حمایتبلند پایه محیط زیستی در ایران  نمسؤولی
توان  که می واقعی صنعتگران و کار افرینانو حمایت نکردن از  رانتی اقتصاد مربوط می شود به سیستم و توجیه ها رد کردنها

             .)2022( ثابت راسخ، تحقیقات میدانی، .گذاشت به مرحله تحقیق  در جزییات این پروژه ن راآ
 

  : در مورد شهر سازي و ترافیک چه فکري دارید؟ سوال کوچ
 

وا ه آلودگیو  ترافیکل ضمدرن و بدون مع شهر سازي استانداردهايو فرضیه هاي توسعه اي که با  شهر سازي مبحث   کوچی:

مونو  ثو احدا »هزینه –منفعت « اقتصادي نظیر  با بهره گیري از مدلهاي .پژوهش قرار خواهیم داد جا موردایندر  را تصور شده
، صوتی، پایین آوردن هزینه ها، صرفه جویی در وقت گرانبهاي شهروندان، ریل ها بمنظور کم کردن فشار ترافیک و آلودگی هوا

اشی از ن تو صادرات این صنع ارتقا سطح سالمتی شهروندان، ارتقا تکنولوژیکی، نو آوري و باال بردن سطح دانش فنی، بومی
براي هدف  در کسب و کار کوچینگتوسعه اي  مدلهاي  استفاده ازشده و صحیح انجام اجراي این پروژه ها بصورت کارشناسی

   .استفاده می شود در این امر گذاري
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توسعه اي و هدف گذاري  یا بهتر بگوییم کوچینگ توسعه اي که لهاي کوچینگ در امر برنامه هاي داز م می دانیمهمانطور که 
در  هدف گذاريمیشود. براي این  قرار داده بهره برداري مورد عمل و خرد و کالن است هاي پروژهابزار مناسبی براي مدیریت در 

هوا می باشد مورد  آلودگیو  ترافیک معضلحل  براياي مذکور توسعه مدلهاي  نمونه اي از که همانا مربوطه را هايابتدا مدل
  ارزیابی قرار می دهیم.

 
 با ضمیر آگاه هدف گذاري در  را ، اجزا اثرات این، منابع مورد نیاز ،نتیجه پروژه  ،علتها،ی مثل نشانه ها یاجزا اسکور مدل در

  .کردترسیم خواهیم 
 

وري  هبهر عدمشامل صدمات سالمتی  جسمی، روحی و صدمات اقتصادي از قبیل یشتر اشاره شد معضالت ترافیک پهمانطور که 
هروندان که ش است این معضالت نشان دهنده ثروت ملی و مشاهدات روزمره قیمتها و به یغما رفتن توزیع نابسامان  است. اقتصادي

      ن رو برو هستند.آبا 
 

که شامل محیط ،  رفتار ، تواناییها، ارزشها و باورها ، شخصیت و هویت ، و در سطح  را از طریق هرم دیلتز دالیل این معضالت
  . قرار می دهیمتحلیل می باشد در این پروژه تحقیقی مورد بررسی و  و رسالت معنویتباالیی هرم که 

 
الیل براي جستجوي دو را در این مرحله  و نا بهره وري ایران و اقتصاد رانتی مثل تهران شهرهاتلفیقی از معضالت ترافیک کالن   

ثابت راسخ،  (. دهیممورد بررسی قرار می  و هرم دیلتز مدل اسکور با کمک گرفتن از واست  پروژدر این  قسمتهاکه یکی از 
       .)2022(ر تیمور پو

 
چرا که بدون کارشناسی عقالنی و ، بهروري می شود  عدم بهها ه پروژ باعث سوق دادن  یرانت همانگونه که می دانیم سیستم

 فاسدانو منابع مالی در جامعه به جاي سوق داده می شود که رانت خوار  و نابهره وريو با رانت خواري  و اخالق وجدان نداشن
و باعث غیر اقتصادي بودن و گران تمام شدن پروژه  اند داده در آنجا سود خود را بدون در نظر گرفتن منافع جامعه سوقاداري 

 و رکود را به حد اکثر و تولید و اشتغال را به حداقل ها اقتصادي و اجتماعی می شوند
   می رساند.

 
 ،مدلها با علم اقتصاد و علم محیط زیست این تلفیقپویاي را طلب می کند که آن را هم می توان از  يها حلراه  معضالتاین 

 حلهاي پایدار و راه به عضالت وماین حل   براي مفید و الگو برداري و دیگر علم ها ، علوم انسانی، مهندسیمحیط زیست حقوق
    .داد تنومند سوق

 
  ؟ مشگل فکر می کنید وجود داشته باشدحل این چه نگاه سیستمی براي  کوچ:

 
اشد سیستم ناراضی ب یگلپی و کوچینگ از آن نام برده شده که اگر عضوي در ا ناکه در  همانطورو  با نگاه سیستمی  کوچی:

حی واز قبیل ناهنجاري هاي اقتصادي و اجتماعی و سالمتی و ر رفتارها و الودگی هوااز جمله ترافیک و آن سیستم به اختالالت 
     می شود. یلتبد روانی و ازبین بردن انگیزه براي توسعه جامعه که زنجیر وار بهم متصل هستند

 
ردازیم. پب به دلیل سیستم رانتی بهره وري  نا قابل ذکر است که به موضوع ،بوط می شود به رفتارهاردر سطح  دیگر هرم که م

 مديآار نا کو  تورمبه  زنجیر واراقتصاد رانتی پدیده  که چونکه است، تمرکز مقاله قابل توجه و معضل نابهره وري اقتصاد در این
   .مربوط می شود ي پایدار و نهایتا به معضل ترافیک و الودگی هواها ياپروژهاجراي در  و نابهره وري

  
 قتاتالف وبه دلیل  چون نیروي انسانی و مالی ،است در اقتصاد جامعه يروه شهر ها یکی از عوامل نا بهر النترافیک تهران و ک 

، رود هدر می در ترافیک گران تمام می شود و سرمایه تولید و در نتیجه گرانی ،و تورم  دنمی شو کم بهره ورترافیک  در و انرژي 
 ري، نا بهره ووقت اتالف ،هاي ناشی از الودگی هوا و ترافیکی مریض( بنزین ، استهالك اتوموبیل، هواي الوده، سرمایه هاي مثل 

قشر کم در آمد می شود و عارضه اي بوجود می  نصیب قشر متوسط و  سیبهااین آ .است ناشی از این معضل زیاد یاربسو تورم 
  اقتصادي. رکودتورم  همراه با آورد بنام 

 
حت ت ناشی از این پدیدهو رکود به دلیل گرانی را و تمام جامعه  هم کارکنان و تولید کننده گان  ،اقتصادي تورم همراه با رکود 

در جامعه و فقر به بیکاري  نهایتاو  خریدتأثیر قرار می دهد و پدیده هاي را بوجود می أورد که در نتیجه پایین امدن قدرت 
ل ضرفع معبراي  که در اقتصاد کالن و بودجه هاي توسعه اي و دایره وار ردد. این معضل زنجیره وار و سیستماتیکگمی  تبدیل

      شعاع خود قرار می دهد.را هم تحت می باشد ترافیک 
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 نقش باورها 
 

   سوال کوچ:
 ؟رفتارهاي محدود کننده در این معضل باشند بوجود آورنده باورهاي منفی از جملهمی توان 

 
رف و براي بر ط را شناسایی»  وضعیت این است و ما کاري نمی توانیم بکنیم« مانند  محدود کنندهباورهاي  شناسایی کوچی:

را تغییر داده و  رسیدن به نتیجه مطلوب مسدود می کندبراي  را که ذهن انسان و مخرب دود کنندهمحبا ورهاي   کردن این
    .جایگزین کرد را ی با باورهاي مثبت و سازندههای راه حلآن براي 

 
ن آرا شناسایی کرده و روي  شده ورده و یا الگوبرداري نا مطلوبآرا بوجود  منفین رفتار آکه  ناسایی باور غلط شدر این مرحله  

     مکرر براي تقییر انجام می دهیم.نکته تالش 
 
که این باورهاي  یبه سواالت است نیاز ،و سازنده به باورهاي مثبتمسدود کننده  مخرب و و منفی باورهاي تقییر دادن براي  

ه ب را تزلزل داده و باورهاي منفی آن و کرده آشکاربا سوال کردن را  باورهاي منفی و سپس آن کرده در جامعه نهادینه منفی را
نقش باورها در توسعه جامعه نقش بسیار مهمی را ایفا می  .دقییر دات  »ما می توانیم می شود و« و سازنده همانند هاي مثبترباو

       کند. 

 الزم را تغییراستفاده کرد و  معضلروي  و تفکر روي ضمیر ناخود آگاه تمرکز طریق می توان از،  مطلوب براي رسیدن به نتیجه
 هدبیان ش هرم دیلتز وحسط درکه  با باورهاي مثبتضعیت مطلوب و هدف گذاري شده وکه همانا نتیجه  ریتغی . ایندبوجود اور
 قابل توجیح می باشد.  در اینجا

ه ک آنو با رجوع به داده هاي ان ال پی مرحله پایانی، رسیدن به رسالت که در سطح باالي هرم می باشد مد نظر می باشد در  
ي و رفع براي جلوگیر ابداع یگ استاندارد بین المللی در به رسالتو با نیت مثبت عملی یگ نیت مثبت نهفته است پشت هر

یشنهاد و (پ - . ( روش استاندارد سازي و کمیته کار گروه، استاندارد ایزو)یمکوشش می کن با نیت مثبت معضل سیستم رانتی
    .) 2021بین المللی مدیریت ضد رانت، ثابت راسخ، فرهمند تدوین، استاندارد

 سر چشمه رفتار هاي غلط
 
 فرهنگ و، وجدان اخالق مهارت  یا نداشتن بدلیل نداشتنو  قتصادياختالس ا اداري و رانت خواري و فساد غلط مانند يرفتارها 

 منافع ضتعار( مربوط به کافی قوانینفقدان  بعنوان مثال را طلب می کند. راهکارهاي پیشرفته ،قوانین توسعه اي و اجرا نکردن
   )2022ثابت راسخ،فرهمند (  است. از دالیل این معضل و اجراي آن )
گذاري این  تأثیرمتصل شده به مشگالت ترافیک و آلودگی هوا و چگونگی  و سیستماتیک زنجیره وارکه  این رفتارهاچگونگی   

  خواهیم داد.مورد بررسی قرار  پژوهشیدر این پروژه  ت رامعضالرفتارها و این 
   

 ه دهد ؟عبه شما ارا را له راه حل هايعآیا فکر می کنید رفتار ها و تمرکز روي مس کوچ:
 

 ود اگاه کار گرفتن ضمیر نا خببا  و الپی و کوچینگ ذکر شده، تمرکز براي رسیدن به نتیجه که در مبحثهاي ان ههمانگون کوچی:
که تجربیات گذشته را براي  و دیگر تکنیکها همچون خط زمان و تکنیک چند مرحله اي خط زمانی تکنیکهايو استفاده از 

  .و علل این معطالت را ریشه یابی کرد قرار داد مورد بهره برداريرا می توان  انسانها اشکار می کند 
    

 متافر یا استفاده از استعاره
درت ق چگونه تمرکز و اینکه هابراي پیدا کردن راه حل که  نشان دهنده  تمرکز ، متافر و یا أسعاره ايتشابهیدر اینجا با بیان  

  می پردازیم. فکري را بوجود می أورد
 
که  یبراي تصور کردن و درك قدرت  می توان را مده ازاین تمرکزآپدید سوزنده تشابه تمرکز نور خورشید و قدرت  براي مثال، 
    .ترسیم کرد در اینجا راید آبدست می  تمرکز از
 
تی ما وق که بیان کننده قدرت تمرکز است، شرح می دهیم. استعاره در مورد تمرکز نور خورشید،  یا استعاره با شرح این متافر 

با  ار بین ولی وقتی که یگ ذره ،صفحه را روشن و گرم می کند خورشیدقرار دهیم، نور  خورشیدصفحه کاغذي را در مقابل نور 
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ق از طری مدهآپدید قدرت و ي زیادتولید گرما،  خورشیدتمرکز زیاد نور  ،دهیم فحه کاغذ قرارص برويخورشید از نور  تمرکزش
     . کنداشکار می  را قدرت تمرکز می شود کاغذ ندناسوز این تمرکز که باعث

 
 را ترسیم می کند، به همین گونه می توان نقش انسانها ذهنیتمرکز  ضمیر نا خود آگاه و در نهفته بیان کننده قدرت ،تشابهاین 

 لهاراه ح ا تمرکزببا رجوع به تکنیکهاي ان الپی و .می شود را متوجه شد باعث باال بردن قدرت ذهنی که تمرکز در ذهن انسان
و مورد استفاده  پیدا یم آنها را با تمرکزمی توان نهفته است و ما که گنجینه اي از راه حل ها را دارد انسان ضمیر نا خود اگاه در

 .قرار دهیم
   کوچینگ)عاره ها، متافرها در ان ال پی و ت، ( استفاده از أس( تمرکز قدرت می أورد) 

 
 ی انسانطبیعی ، ساختار جمعیتی و ذخایر بلقوه 

د وبا توجه به سطح ساله را دارا می باش 32میانگین  مارآ ،ایران در جمعیت و مراجعه به درهرم دیلتزهویتی با توجه به ساختار 
، شسفانه از دانأزنان ایرانی که مت با هویت کرده تحصیلاین نیروي جوان و مخصوصا نیروي  ،باال در تمام رشته ها تحصیالت

ی و عتماتوسعه اقتصادي و اج تغییر در براي این تواناییها .استفاده بهینه نشده است  عظیماین نیروي  ارزش، شخصیت و توانایی
 معضالتبراي رفع این می توان  را و محیط زیست اقتصاد،علوم اجتماعی و مخصوصا در حیطه بخش هارفع کمبودها در تمام 

           .اري قرار دادبهره بردمورد 
 

تربیت منابع انسانی مورد نیازاز ابزارهاي  ذخایر، منابع وتامین  هدفگذاري براي حل مشگل می توانیمبا رجوع به مدل اسکور و
کم رنگ شدن  پیش بینی آینده نزدیک و من براي پیش بینی هاي .گیرد می است که در آینده نزدیک بسیار مورد توجه قرار

 و ترکیدن حباب ریزش علی الخصوص وغیر واقعی بحران نقدینگی ناشی از دست رفتن سرمایه هاي باد آورده جهانی سازي و
  و کننده مثل چین و اروپا دتولیدر کشورهاي  و باال رفتن قیمت مواد اولیه ناشی از کاهش بسزاي سود آوري ي جهانها بورس

دوره ارزانی بپایان می رسد در نتیجه کم رنگ شدن جهانی سازي و پر رنگ شدن تولیدات داخلی و احیا  کشورهاي صنعتی، 
ویا و ، پبا شروع پروژهاي صنعتی و توسعه اي ، اجتماعی ، اقتصادي، فرهنگی مناسب پذیر شدن تولیدات داخلی و امکان و شدن
  .می شود احتیاجبسیار مورد و متخصص  جوان این منابع انسانی جدید

 
ایران بیش از پنجاه درصد اقتصادش در اقتصاد جهانی ادغام  .البته کم رنگ شدن جهانی سازي با اقتصاد جهانی متفاوت است 

ازي س انیتصور اینکه جه .و نه چندان دور ، البته بصورت متعادل و عاقالنه تر در آینده نزدیکشده است و ادامه هم خواهد داشت
البته جهانی سازي با  لیو بود می شود یگ امر غیر ممکن و غیر قابل تصور و از اوهامات سرچشمه می گیردبطور کلی محو و نا

فروپاشی را شاهد  ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، وجدید و متعادل جایگزین نظم جهانی پر متالطم امروزي می شود  نظم ساختار
، و جهان به آرامش که جهان را بازیجه خود قرار داده اند خارج خواهد شدي ها و سرمایه دنیا از دست این یک درصدخواهیم بود 

        . بر می گرددرفاه و صلح و دوستی 
      فرار مغزها و نیروي متخصص جوان

 
متاسفانه امروز شاهد فرار مغزها ومتخصصین پر انرژي و جوان کشور به خارج هستیم، متخصصینی که از بدو تولد تا دوره کار  

آمدي میلیاردها ارز هزینه دارد و بهترین سرمایه براي توسعه  اجتماعی، فرهنکی و اقتصادي کشور هستند را در حال از دست 
 می باشد نا کار آمدي سیستم اقتصادي، اجتماعی و باعث غم و انده هر وطن دوست و بی کفایتیدادن هستیم آن هم بدلیل 

      . وقتی که شاهد هستیم این ذخایر پرقیمت و با استعداد انسانی امکان توسعه کشورشان را ندارند
 
از طریق منابع انسانی داخلی و خارجی امکان پذیر است. بدلیل عقب  و منابع انسانی مورد نیاز بهره گیري ازتوسعه پایدار با  

 لی متاسفانهموجود و نیروي انسانی متخصص و مورد نیاز در حال حاضر یگ و سیستم رانتی، افتادگی اقتصادي و اجتماعی

  .  )2022 ذخایر انسانی و توسعه پایدار ، – ( ثابت راسخ، فرهمند .است بیکار
 

که تمام معضالت اقتصادي،اجتماعی، فرهنگی مورد نظر  براي یک موقعیت بتداعی کردن یک تصور مطلوو با برنامه ریزي
  .مهیا می سازد رآمده راد ي آن به مرحله عملاجرابراي و هدفگذاري شده 

 
هره ب و  برنامه ریزي و هدفگذاري مدیریت منابع انسانی مدرن به را می توان با کمک و برنامه ریزي از طریق دانش ها این نیاز
 . )2022ماتریس، ثابت راسخ، تیمور پور (.ن را مشاهده نمودآتاثیر  نتیجه و از این منابعبهینه  برداري

 
یکی  مروري خواهیم داشت. می کند توصیفهر جامعه را  در محیط تاحتیاجاهرم که  وحبا مروري بر هرم دیلتز و سطدر پایان  

  نام دارد. محیط و در سطح باالیی رسالت هرم در سطح اولیه سطوحاز 
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 و رسیدن به مرحله رسالت  احتیاجات اولیه انسانها در محیط

 
هر جات به حقوق اولیه ااحتیاز جمله  .مد نظر قرار می دهیم مدل هرم دیلتز پایینی حدر سط راجامعه  احتیاجاتامنیت و  

این و  مایحتاج اینتبعیض بر طرف گردد، بشود،  تامین  هستند از هر طیفی نشهرونداحترام به حقوق تمام ا ،حقوق بشر وانسان
و براي توسعه اقتصادي و اجتماعی،  اولین احتیاجات انساناز این مواهب، می باشد و حق بر خورداريغیر قابل انکار  رکن مهم
    .می باشد حیاتی و ضروري ،فرهنگی

 
 از ضروریات براي پرورش نیروي انسانیدر جامعه  ،، حقوق بشرمعیشت و آزادي بیان و احساس امنیت تعدیلکردن  دبرآ ورلزوم 

 بصورت حق برخورداري از این نیازهاي اولیه . باال بردن سطح دانش و آگاهی هر جامعه می باشد براي و زندگی شأنهايدر تمام 
  .است ناپذیر انکار حزر و غیر قابلو می باشد هر انسان اولیه حقوق،  در تمام شئون زندگی سیستماتیک

ز دوران ا معنویاتموزش آو  تربیتبا تعلیم و د، قابل ذکر است که نمی باشو رسالت  معنویاتدر سطح باالیی هرم که مربوط به 
 کودکی تا مراحل پایانی عمر انسان الزمه توسعه می باشد.

 
 و همدلی در جامعه براي توسعه بیداري، انگیزه، همت و غیرت و وطن دوستیو کاري اخالق و وجدانهمچون تعلیم و تربیت  

  ورد.آ عمل در مرحله بهرا  و حقیقی توسعه واقعی می تواند
 
و قانونمندي با عدل و  ، احترام متقابل به حقوق تمام شهروندانبرابري حقوق زن و مرد ،بیانآزادي  نظیر معنویات و مادیات 

 مثل دو بال یگ پرنده هستند که یگ بال بدون بال دیگر معنویات و مادیات .اندبه اوج پیشرفت خود می رس را اجتماعانصاف، 
در  می توان را که غیر قابل انکار است مادیات و معنویات هر دو رکن براي توسعه پایدار برساند.به اوج خود  را نمی تواند پرنده

    .اجرا گذاشت رحلهبه م پایدار برنامه هاي توسعه اي
 
هر انسان است و دستمزد می تواند متناسب با تورم باشد که باعث کنونی  روزمره از اهم أمور زندگیمادیات  درمعیشت تعدیل  

اندازه گیري  براي» سیستم بارومتریک اقتصادي « ایجاد یگ  . ایده اي نظیرنشود و اعتصابات و تضعیف اقتصاد نارضایتی عمومی
تحري و  .کنیمو اجرا  تنظیم ابداع ، پیشنهاد و  می توانیمو براي تعدیل معیشت  شهر وندان فشار تورم به روي معیشت و درآمد

سر لوحه رشد و تو سعه  جستجو در تعدیل معیشت و رقابت جهانی با کشورهاي که دستمزد کم به شهروندان می دهند و آن را
اقتصادي قرار داده اند بزودي بپایان خواهد رسید، دالیل این پدیده، همچون تقییرات در ساختار اقتصاد جهانی و تمام شدن 

    .ه استمی باشد را هم قبال در این مقاله ذکر شدپدیده در آینده نزدیک  این دالیل ارزانی مواد اولیه که یکی از
 
ه منابع انسانی و استفادبهینه سازي  د ناچیز شهروندان را می توان با بهینه سازي و نوآوري در تکنولوژي و جایگزین دستمز 

ن نهادینه و به رقابت بیارتقا و به حالت تعدیل معیشت جامعه  زصحیح از منابع  طبیعی و ذکاوت مسعولین متخصص و دل سو
بوجود آورد، این مراحل  را و ایجاد رفاه در جامعه است جهانی رقابتیکه شامل بازار آن المللی به مرحله اجرا گذاشت و نتتیجه 

    تعهداتی هاي رانتی در امور کارهاي مملکتی و توسعه اي می باشد.مبه جاي  متخصصینشامل بکار گیري 
را در   و اجتماع درد اقتصاد که )( مسؤلین خیر اندیش و دانا  خاذق  جامعههاي  بیماري رانتی ، احتیاج به پزشگ  براي عالج 

جتماع د که اقتصاد و اند تجویز عالج بدون عوارض جنبی را با توانایی هاي علمی بلقوه را تجویز کننبتوان درك می کنند و هجامع
ولی  ،تمام این راه حل ها موجود  .مورد نظر می باشد و به شکوفایی و سعا دتمندي سوق دهد بیاورداز این بیماري بیرون را 

    هستند گرفتار شده است.نا حاذق  پزشگان جامعه که  افسوس که جامعه بدست نا بخردان و
 

 دور  را از تمدن معنویاتهم  أمور کشوري در غیر تخصصیدخالت  کهچون ،کشوريامور  غیر تخصصی از ينهاد ها افراد و جدایی
  سوق می دهد. و ورشکستگی اجتماعی، اقتصادي بی راهه به و امور از واقعیات فاصله گیري را به کشوري أموروهم  می کند

و عقب  کريف انسدادباعث  چونکه تقلید و تعصبات براي توسعه ضروري است جستجوي حقیقت و ترك تعصبات و تقالید لهعمس
 و تقلید واز معنویت درك اشتباه   و نا بهره وري اقتصادي، اجتماعی را در بر خواهد داشت.، نا آگاهی و نا دانی تفکر افتادگی

تمام گناهان و اشتباهات سرچشمه  تعصبات کورکورانه ، معنویت بشر و کرامت انسانی، و مادیات را به گمراهی رهنمون می کند.
اش نادانی است و سر چشمه نادانی را می توان در نداشتن تعلیم و تربیت صحیح و در نتیجه بوجود آمدن معضالت مذکور که 

  هاي پویا و پایداري را طلب می کند.حل  راه حل هاي
طیف هاي دگر اندیش در  بجاي دشمنی با در جامعه پرهیز از خشونت و اشاعه محبت هاي هاین راه حل ها را می توان در گزین 

د. چرخه معیوب میشودر جوامع  و وحدت عمومی پذیرشو  باعث صلح و آرامش این پدیده جستجو کرد. دنیا تمام ملل اجتماع و
 ر هايرفتا تاقوانین را دارد و نتیج اجتماع و،  و عقاید باروها فرهنگ،  اوهاماتی و ازتعلیم و تربیت غلط در خشونت که سر چشمه

دگر اندیشی باعث پیشرفت  .شده است جایگزین خرد جمعی متاسفانهو آورد را بوجود می  ي اجتماعیو نا هنجاریها روحی، روانی
  و دشمنی باعث کدر شدن قلب انسانها و عقب افتادگی را پیامد دارد.، تعصب و ابداعات می شود و خشونت 
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و ح صلرا به چرخه سالم جامعه این چرخه معیوب  دتفکر صلح و دوستی بجاي خشونت و کینه توزي می توانکردن جایگزین  
و  ،هر گاه تفکر خشونتی و جنگی ویا ضرب وشتم به ذهن خطور می کند می توان آن را با تفکر صلح  د.توسعه اي تبدیل کن

ا می توان ر روانشناسی عصبی کالمی این نظر شاهد شد.را  در توسعه پایداربدون خشونت جایگزین و تقییر داد و نتیجه مثبت 
البته مؤلفه هاي دیگر اقتصادي، اجتماعی  نسانی و حقوق بشر رسید.و به کرامت ا دقرار دا سر لوحه امور و سازندگی مدنیت نوین

و بهبود آلودگی هوا ایفا می کنند ولی خارج از این مقاله می باشد و می  هنقش مهمی را در توسع ، اقلیمی، فرهنگی، جغرافیایی
بحرانی را تبدیل به امکانات و پیشرفت این نشان دهنده این است که می توان هر  توان آنها را جداگانه مورد بررسی قرارداد.

 بلقوهاي تبدیل کرد.
 
یت و قابلروش هاي صحیح می توان از موقعیت کم نظیر بی ارزش بودن ارز ریال در مقابل دیگر ارز هاي رایج دنیا این با اتخاذ  

ی در ایران بسیار توسعه نیافته تلق ارتقا مدیریت در بهره وري که متاسفانه براي روشی راباال در بازارهاي جهانی  یرقابتقیمت 
تخاذ کرد او کوچ سازمانی و تکنیکهاي روانشناسی عصبی کالمی  علم بیزنس کوچینگ مدلهاي ارتقا داد و با استفاده از می شود

را که زنجیروار بهم صادرات  ،بازار کار دکه هم تولید و هم تعدیل معیشت شهروندان و بر طرف کردن معظل هواي آلوده و ایجا
رح در دنیاي و مط مطلوب مهم صادرات صنعتی و غیر نفتی بسیار تبدیل شد به یگ کشور او در نهایتمتصل هستند بر طرف کرد 

        تبدیل شویم.  گفرهن علم، و صنعت و اقتصاد
 

  توصیه:
 

یماري ب خواب غفلت فرو رفته و عالم بوده به تمام براي ،خرد و دانایی که در گذشته منشأ علم وملتیایران  سزاوار نیست مملکت
ه فرو رفت ، معنوي ،اقتصادياجتماعی نا بهره وري در و خودخواهی و بی تفاوتی، ،آگاهیناو ، کسالتو رانتخواري و بطالتنتی ار

. این شود تاریخی رنسانس یگ خلق می تواند منجر به تجدد در مدنیت به رسالت رسیدن و مذکور تمعنویا رسیدن بهباشد. 
ست تولد ا در حال در ایران و مورد نظر مورد نیازرنسانس  اقتصاد و تکنولوژي و یا بهتر بگوییم، اجتماع،هنر،  در فرهنگ،تجدد 

 و کردخواهد شروع  بزودي دوران بلوغ خود را  نشانه هاي آن را شاهد هستیم. این نظم جدید یا رنسانس دوم در تاریخ بشر، و
بی نظیر بوجود آورد که منشا آن ایران عزیزمان  و توسعه اي و جهان قرار گیرد خدمت عالم انسانی در و آیدمی مرحله اجرا در به 

 . گیرد خواهد رقرا مورد بهره برداري عالم بشریت تجدید خواهد شد و دوباره  ،این منشا علماست
 

لت م و انگیزه دار شدن ، پرهیز از خشونت، صلحشادمانی و کامرانیپیامد هایی همچون کرامت انسانی ، را که  این پدیدهنتیجه 
مت عظباز گشت به مشاهده و بزودي این رسالت می توان با اجراي و می شودالهام بخش دنیا ، است ي مشابهملتها ایران و دیگر

                            .رنسانس جدیدي در تاریخ بشریت شود منجر بهگردد و دیرینه ایران دوباره تجدید
  

             ).2022استاندار بین المللی مدیریت ضد رانتی -( ثابت راسخ،فرهمند 
 
      نتیجه گیري:    
 

این   عالیم ،تشریح شددر پایان می پردازیم به جمع بندي این پیشنهاد تحقیقی و همانگونه که با کمک مدل اسکور و هرم دیلتز 
ورد را م وتا کنون ادامه دارد اقتادهاتفاق  (تکنیک خط زمانی چند گانه) گذشته درمعضل در زمان حال و دالیل این معضالت که 

       می نماییم. مبذول اي بهتر با توسعه پایدار، سعی بلیغ آیندهو براي  پژوهش قرار می دهیم
 

 رنامه ریزيب  دربا کمک از منابع و تواناییها وتجربیات موجود  و رانتی تبا نگاهی به معضال براي رسیدن به یگ نتیجه مطلوب و
. با امید به اینکه این کنیم  بررسیرا  مقاله استدر این ت نام برده اثرات مطلوب را که برطرف کردن معضال ، و هدف گذاري

  . سوق دهدمثبت را به سوي راه حل و تغییر معضل  با کمک مدل هاي کوچینگ و تکنیکهاي ان الپی، ،تحلیلها
 
 
 

    فرضیه :
 

 داردتاثیر معضالت ترافیک و آلودگی هوا و محیط زیست   بررانتی  و سیستم اقتصاد  -
 نداردرانتی بر معضالت ترافیک و آلودگی هوا و محیط زیست  تاثیر  و سیستم اقتصاد -
 

ه یارا راه قرار گرفتو پیشنهاد فساد اداري که در این مبحث مورد ارزیابی  ،رانتیسیستم اقتصاد و هوا و معضل ترافیک و آلودگی  
 کردیم. 
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با جزییات رسیدن به  ابراي اجر ن راآ ،ادعا  رت اثباتصودر و  کرد تست   ن راآ میتوان است که ايه فرضیهداراي  معضلاین  

با امتحان فرضیه و شواهد موجود متوجه شدیم اقتصاد و سیستم رانتی بر معضالت ترافیک  .بررسی قرار داد نتیجه مطلوب مورد
. ما می توانیم راه حلی براي ازبین بردن سیستم و اقتصاد و آلودگی هوا و محیط زیست تأثیرات بسیار منفی و مخربی را در بر دارد

جویز تکه بیشتر نقاط جهان را مبتال ساخته جتماعی، اقتصادي رانتی و بصورت یگ استاندارد بین المللی و براي این بیماري ا
  .کنیم

 
 

تز)رابرت دیل هرم(  
 

 : SCOREمدل  
 
 

S = symptom.: ) نشا نه ها ) :  زمان حال  
C = cuses : -(دالیل) :    زمان گذشته    

O = Outcomes: ( نتایج) : زمان حال    
R = Resources( منابع): در تمام زمانها مورد نیاز 

E = effects     : یندهآ( اثرات) : زمان    
 

 گذ شته ـ حال ـ اینده
<<<<<<<<<<< 
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               )  1140 آبان -، سپیده تیمور پور  – ، فرهمندثابت راسخ –ارزیابی هزینه و منفعت  (
                                                                               )12ماتریس  (

  
                 

                     

 

 

 

 

 هزینه منفعت
 

وردن مخارج بیماریهاي آ، پایین بر طرف کردن آلودگی هوا -
 بهداشت و سالمتی عمومی.. ارتقا ناشی از آلودگی هوا

 باال بردن بهره وري، صرفه جویی در وقت. -
 
 
 
 پاك سازي هوا. -
 
و اجراي  تعدیل معیشت و بهبودي اقتصاد و منافع جامعه -

 .پروژه ها
 راهی بسوي ریشه کنی سیستم رانتی. -
 پیشرفت جامعه و کار آمدي سیستماتیک و پایدار. -
 بودجه کافی براي توسعه و محیط زیست و ترافیک.  -
 مدن از رکود اقتصادي و پیشرفت  کشور. آتولید کار و بیرون  -

 
 شکوفایی اقتصادي و اجرایی پروژه هاي ترافیکی -

  وردن اقتصاد.آو بنظم در  ، توسعه ايو زیست محیطی 
  

 وردن نارضایتی ها.آتاثیر گذاري و پایین  -
دلسوزي براي عموم و شکوفایی در وردن همدلی و آبوجود  -

 امر توسعه.
 
      سربلندي و توسعه در تمام عرصه هاي اجتماعی، اقتصادي و -

 بیرون امدن از رکود .
  بدست آوردن تجربه مجانی.     -

 
جایگزینی حمل نقل عمومی برقی ، منو ریل و  -

 ، اتوبوسهاي برقی.مترو
ط در وس برطرف کردن  معضل ترافیک با منو ریل -

که هزینه بسیار کمتري را دارد  اتوبانهاي و ابلوا ره
  هاي شخصی. اتومبیل استفاده بیش از حد بجاي

 جايب گاز سوز جایگزینی اتوموبیل هاي برقی و -
 . تهاي بنزین و دیزلسوخ

  از بین بردن اقتصاد رانتی. -
 ضایجاد قوانین و راهکارهاي پیشرفته براي تعار -

 منافع.
 .ادارياز بین بردن فساد  -
 از بین بردن رشوه خواري و اختالس . -
تولید پروژه هاي عمرانی در زیر ساختهاي حمل  -

 و نقل عمومی.
به روز رسانی متدهاي تنظیم کیفیت و کنترل در  -

 هشفاف سازي براي جلوگیري و سوءاستفاد
 مافیایی اقتصادي. 

  بازنگري در قوانین از رده خارج شده .  -
در پیشرفت جامعه  نآموزش  اخالق و همسو بود -

و وجدان کاري و منفعت خود را در منفعت جامعه 
 دیدن.

تشویق و بکارگیري ، کار آفرینی براي نیروي  -
 در کشور. و زنان عظیم جوان 

 الگو برداري از کشور هاي موفق در این موارد. -
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