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  چکیده  
زیست در جمهوري اسالمی ایـران   گذاري محیط هاي سیاست بندي چالش هدف این مقاله اولویت
باشد. با توجه به محدود و نارسا بودن ادبیات مکتـوب در ایـن    اي جونز می بر اساس مدل مرحله

بـراي تحلیـل مسـئله     نامه پرسشحوزه، از روش کیفی، تحلیل نظرات خبرگان و ابزار مصاحبه و 
اجرایی کشور هستند کـه ابتـدا بـا اسـتفاده از      -نظران علمی م. جامعه آماري صاحببری ره میبه

ها از طریـق   نفر از آنها انتخاب شدند. در مرحله اول گویه 50گیري گلوله برفی تعداد  روش نمونه
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گانـه ریکـرت میـزان اهمیـت هـر گویـه را        پـنج نظران خواسته شد که بر اساس طیف  از صاحب
گـذاري   هـاي سیاسـت   تـرین چـالش   عمـده  ،هـاي پـژوهش نشـان داد    بندي نمایند. یافته اولویت
ت؛ هاي کمی و کیفی منابع حیاتی کشور شده اس زیست در ایران که منجر به افت شاخص محیط

هاست. عدم هماهنگی بخشـی و میـان بخشـی، ناکـافی بـودن       مربوط به مرحله اجراي سیاست
گـذاري   ها و قوانین و نبود ضـمانت اجـرا سـه چـالش اصـلی سیاسـت       نظارت بر اجراي سیاست
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  مقدمه . 1
قـرار  جهـان   105، ایـران در رده  )»1(محیطـی   زیسـت شاخص عملکرد «مطابق گزارش اخیر 

زیستی دانشگاه ییل  هاي محیط توسط مرکز قانون و سیاست 1999دارد. این گزارش از سال 
المللی شبکه اطالعات علوم زمین دانشگاه کلمبیـا و بـا همکـاري مجمـع جهـانی       و مرکز بین

گیرد. با وجود انتقاداتی کـه   صورت مداوم مورد بازنگري قرار می شود و به اقتصاد منتشر می
ا همچنـان سـنگ   هـ  ایـن گـزارش   ،آیـد  توسط محافل رسمی علمی و اجرایی به آن وارد می
محیطـی اسـت کـه     هـاي زیسـت   گـذاري  محک مناسبی براي سنجش میزان موفقیت سیاست

  دهد.   محیطی نشان می صورت شاخص عملکرد زیست نتایج ملموس خود را به
 9سیاست محـوري،   محیطی، کشورها را در دو زیست  شاخص عملکرد 2016گزارش 

 The methods used for the 2016( نمایـد  شـاخص سـنجیده و مقایسـه مـی     20موضـوع و  

Environmental Performance Index, http://epi.yale.edu/chapter/methods,( .  اعدادي کـه
ات ـهـا و توافقـ   انـون پیمـ ـابعی همچـ ـوند با مراجعه به منـش عنوان هدف در نظر گرفته می به

المللی و قضاوت متخصصان بر مبنـاي اجمـاع نظـر     ی، استانداردهاي تعیین شده بینـالملل بین
عنوان نشانگري از عملکرد هـر کشـور در    ها در واقع به شود. شاخص نظران تعیین می صاحب

شاخص مزبور است و تفاوت بین وضع به وجود آمده را با آنچه که بر مبناي اهداف باید به 
 ,Mohammadi & Hjinajaf( کنـد  اختالف و فاصله بین آنهـا را بررسـی مـی   رسیده و  آن می

2013(.  
کشور  180از  133ترین عملکرد ایران مربوط به تنوع زیستی و زیستگاه با رتبه  ضعیف

، کیفیـت هـوا   109، اثرات بر سالمت بـا رتبـه   110است. پس از آن به ترتیب شیالت با رتبه 
، 92، منـابع آب بـا رتبـه    97، اقلیم و انـرژي بـا رتبـه    101تبه ، آب و بهداشت با ر109با رتبه 

  باشد.  شاخص جنگل فاقد آمار می ،گیرد قرار می 68کشاورزي با رتبه 
هاي منجـر بـه ایـن عملکـرد      گذاري شناسی سیاست مل که ضرورت آسیبأنکته قابل ت

 2006در سـال  ران ـایـ محیطی  زیسترد ـازسنجی عملکـار بـد، انتشـده ان میــضعیف را نش

http://epi.yale.edu/chapter/methods
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دهـد؛   است. مقایسه رتبه ایران در این دو سال نشان می 2016هاي گزارش  بر اساس شاخص
به جز بهبود نسبی شاخص منابع آب و زیـر شـاخص فاضـالب و ثابـت مانـدن رتبـه اقلـیم و        

هـا وجـود دارد کـه حـادترین      محیطی در کلیه شاخص انرژي، افت بارز رتبه عملکرد زیست
 Country rankings on the( باشـد  مـی  109بـه   52ت هوا با افت رتبـه از  آن در شاخص کیفی

2016 EPI, http://epi. yale. edu/country-rankings(.  
)» 2شبکه ردپاي جهـانی ( «زیست ایران را گزارش  هاي ناشی از وضعیت محیط نگرانی

برداري یـک سـرزمین را بـر حـداقل فضـاي       هاي قابل بهره کند. این شبکه ابتدا پهنه تأیید می
نماید. عـدد بـه دسـت آمـده سـرانه ظرفیـت        مورد نیاز براي تأمین معاش یک فرد تقسیم می

است. سپس میانگین مصرف هر فرد از منابع را در تعداد افـراد  زیستی یک منطقه و سرزمین 
نماید. عدد به دسـت آمـده ردپـاي اکولوژیـک سـرزمین اسـت. مقایسـه         سرزمین ضرب می

هـاي توسـعه قـرار     اي در برابر برنامه ظرفیت زیستی و رد پاي اکولوژیک یک سرزمین آیینه
  نماید.  میداده و وضعیت و پایداري توسعه در آینده را پیشگویی 

هـاي   مقایسه روند دو نمودار ظرفیت زیستی و ردپاي اکولوژیک ایران در فاصـله سـال  
دهد که به موازات سقوط سرانه ظرفیـت زیسـتی کشـور در     میالدي نشان می 2012تا  1961

هـاي ناپایـدار توسـعه، نمـودار      زیست ناشی از برنامه اثر افزایش جمعیت و نیز تخریب محیط
سـرانه   2012اي کـه در سـال    ولوژیک کشور صعودي بوده اسـت. بـه گونـه   سرانه ردپاي اک

هکتار جهانی است. به ایـن   8/2هکتار جهانی و ردپاي اکولوژیک  9/0ظرفیت زیستی ایران 
ترتیب ایران در لیست قرمز بدهکاران اکولوژیک قرار دارد و میزان مصرف منابع زیسـتی و  

 Results from the( ظرفیـت زیسـتی کشـور اسـت    برابر  1/3زیست حدود  تأثیر آن بر محیط

National Footprint Accounts 2016 Edition, www.footprintnetwork.org(.  
هـانی، میـانگین جهـانی مصـرف آب در بخـش کشـاورزي،       جبر اساس گزارش بانک 

ي بـا  درصد است. ایـن نسـبت ارتبـاط معنـادار     32/2و  63/11، 70شرب و صنعت به ترتیب 
تـر بـا کسـر از سـهم      یافتـه  اي که کشورهاي توسعه گونه یافتگی کشورها دارد. به سطح توسعه

نماینـد کـه بـه ارزش     بخش کشاورزي، سهم بیشتري از آب را در بخش صنعت مصرف می
عنوان مثال سهم بخش کشاورزي، شرب و صنعت در فرانسه  گردد. به افزوده بیشتر منجر می

 درصـد، در پاکسـتان   72/10و  46/15، 72/73 درصـد در ترکیـه   70و  18، 4/12 به ترتیـب 
 درصــد، در ژاپــن 97/11و  99/25، 03/62درصــد، در کــره جنــوبی  76/0و  26/5، 95/93

http://www.footprintnetwork.org
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درصـــد منـــابع آب  21/23و  12/12، 61/64درصـــد و در چـــین  55/17و  32/19، 13/63
درصد است کـه   12/1 و 65/6، 18/92باشد. در ایران سهم این سه بخش  استحصال شده می

بـا میـانگین جهـانی و میـانگین کشـورهاي در حـال توسـعه بسـیار فاصـله دارد و بـه الگــوي           
  نیافته نزدیک است.  کشورهاي توسعه
وري آب نمایانگر میزان تولید ناخالص داخلی به ازاي هر مترمکعـب آب   شاخص بهره

نـه زمـین) نهـاده     خشـک کـه آب (و   ویژه در کشورهاي خشک و نیمه است. این شاخص به
وضـعیت   2014تا  1977هاي  . در فاصله سالباشد میبسیار حائز اهمیت  ،کمیاب تولید است

دالر بـه ازاي هـر مترمکعـب     75/2دالر بـه   46/2ایران در این شاخص با افت و خیزهایی از 
 1/52دالر در فرانسـه،   1/71دالر و  14آب رسیده است که در مقایسـه بـا میـانگین جهـانی     

ــن، دال ــوبی،   8/45ر در ژاپ ــره جن ــا،  7/29دالر در ک ــادا،  1/28دالر در آمریک دالر در کان
باشد و نشـان از   دالر در چین بسیار نازل می 2/8دالر در برزیل،  2/15 ،دالر در ترکیه 6/15

ــی دارد  ــابع محــدود آب ــالف من  :World Development Indicators (Last Updated( ات

07/28/2015), http://data.worldbank.org(.  
هـاي   سابقه سیاست اوالً زیست در شرایطی است که این وضعیت ایران در حوزه محیط

و هـدف   1404تـا افـق    ،ثانیـاً رسـد و   زیست کشور به نـیم قـرن مـی    تنظیمی در حوزه محیط
مبنـا هـدف ایـن مقالـه      ،مانده است. بـر ایـن   دستیابی به رتبه اول منطقه فقط دو برنامه توسعه

محیطـی ایـران    عملکـرد زیسـت   يزیست با هدف ارتقـا  گذاري محیط شناسی سیاست آسیب
گذاري عمومی به جاي تأکید بر بعد فنی مسئله بـر   است. در این مسیر از زاویه رشته سیاست

  بعد سیاستی آن پرتو خواهیم افکند.  
هـاي دولـت اسـت کـه بـر روي       مجموعه فعالیـت محیطی  هاي زیست منظور از سیاست

گذارد و یا در پی اثرگذاري است. این  زیست و استفاده از منابع طبیعی اثر می کیفیت محیط
گذاري  گیرد. در سیاست المللی صورت می گذاري در سه سطح زیر ملی، ملی و بین سیاست
عوامـل   و هـا  ز آالیندهنماید تا بین عوامل مختلف اعم ا گذار سعی می زیست، سیاست محیط

بـا روش خـاص    ،به وجود آورنده آلودگی و محیطی که تحت آلودگی قـرار گرفتـه اسـت   
   .)Ghavipanjeh & Zarei, 2004( خود براي حل مشکل پل ارتباطی به وجود آورد

هاي مـدیریتی،   گذاري جنبه هاي دولتی توسط علوم سیاست راهبردهاي مطالعه سیاست
گیرد. در انجام این امر از راهبردهاي مختلفـی اسـتفاده شـده     اداري و ساماندهی را در بر می

http://data.worldbank.org
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ــه، راهبــرد فرآینــدهاي سیاســت   ــد را برگزیــده 1گــذاري اســت کــه نویســندگان ایــن مقال  ان
)Ashtarian, 2002: 20( اي مــدلی مفهــومی اســت کــه فرآینــد   فرآینــدي یــا چرخــه.مــدل

  دهد.   گذاري عمومی را از خالل حرکت در مراحلی متوالی نمایش می سیاست

  مواد و روش. 2
تـرین   گـذاري عمـومی بـه بیـان مهـم      اي در سیاسـت  در این مقاله بـا اسـتفاده از مـدل چرخـه    

پیش فـرض ایـن مـدل     محیطی ایران خواهیم پرداخت. هاي زیست گذاري مشکالت سیاست
چگونـه  «توان درباره  می» چگونه بودن عملکرد دولت«آن است که تنها در صورت شناخت 

  .)Jones, 1970: 8-9( نظر داد» باید بودن آن
گذاري عمومی همچون السول، جونز، بریجمن، دیویس، میشل و  پژوهشگران سیاست

 9و  7، 5گـذاري را در قالـب مـدل     هـاي متفـاوتی از مراحـل چرخـه سیاسـت      اسکات گونه
زیسـت   هاي بخش محـیط  اند. نویسندگان این مقاله با توجه به ویژگی اي ترسیم نموده مرحله

 5گویـان، مـدل    توسـط کلیـه پاسـخ     نامـه  پرسـش فهـم   در ایران و نیز کاهش ابهام و تسـهیل 
انـد. جـونز    محیطـی برگزیـده   گذاري زیست اي جونز را جهت بررسی فرآیند سیاست مرحله

گیران را به پنج مرحله به هم وابسـته ذیـل    آل تیپیک عملکرد دولت و تصمیم صورت ایده به
  کند:   تقسیم می

  ؛ور کار حکومتمرحله شناخت مشکل و قرار گرفتن مشکل در دست .1
  ؛ها حل مرحله ارائه راه .2
  ؛گیري مرحله تصمیم .3
  ؛مرحله اجرا .4
  .مرحله ارزیابی .5

صـورت   اي بایـد بـه   آل تیپیک بودن این مراحل به این معنی است که مـدل چرخـه   ایده
توانـد   ها مـی  هـم مرحلـع نظـصورت خطی. در واق نه به ،پذیر مورد استفاده قرار گیرد انعطاف

حتی در برخی موارد تشخیص بعضی مراحل مشکل و یـا   ،برعکس گردد به هم خورده و یا
  . )Vahid, 2005: 23-24( ناممکن است

زیسـت بـر اسـاس مـدل      گـذاري محـیط   هـاي سیاسـت   ترین چـالش  ور احصا مهمظمن به
                                                                                                                                        
1. Policy process 
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ها از طریق طراحی، توزیـع و   بریم. در مرحله اول گویه بهره می نامه پرسشاي از ابزار  چرخه
نفــر اســت و در فــاز اول از  50بــاز اســتخراج شــدند. حجــم نمونــه مــا   مــهنا پرســشتحلیــل 
ــش ــنج     پرس ــک از مراحــل پ ــر ی ــا در ه ــد ت ــته ش ــوندگان خواس ــه سیاســت  ش ــذاري  گان گ
گیـري   ها را ذکر نمایند. این افراد به شیوه نمونـه  ترین چالش مورد از مهم پنجمحیطی  زیست

زیسـت کشـور در قـواي     ی حـوزه محـیط  گلوله برفی از مدیران ارشد و میانی سـابق و کنـون  
گـذاري   گانه و نیز اساتید مبرز دانشگاه و دانشجویان صاحب نظـر دوره دکتـري سیاسـت    سه

  زیست و مدیریت انتخاب شدند.  هاي مختلف محیط عمومی و گرایش
ور افزایش عمق مباحـث  ظمن در فاز دوم از آنجا که هدف محدود نمودن موضوعات به

 50هایی که مورد وفاق حداقل  صورت نزولی مرتب و گویه فراوانی به ها بر حسب داده ،بود
  شوندگان بودند تفکیک شدند.  درصد پرسش

ور اطمینـان  ظـ من بسته تنظیم شده و به نامه پرسشهاي پرتکرار در قالب  در فاز سوم داده
طـی   نفر از افراد متخصص مصاحبه و اصالح شد. سپس مطالعه راهنما انجـام و  5از روایی با 

نفر از جامعه آماري تکمیل شد و پس از آن براي سنجش ضـریب   15توسط  نامه پرسشآن 
ها از ضریب آلفاي کرونباخ اسـتفاده   قابلیت اعتماد بر اساس تکنیک هماهنگی درونی گویه

بـراي ضـریب آلفـاي کرونبـاخ الزم      7/0گردید. براي پایا قلمداد کردن یک ابزار، حداقل 
ایـن مقالـه بـه     نامـه  پرسـش هاي  ضرایب قابل اعتماد گویه .)Kalantary, 2003: 75-77( است

است کـه   905/0و 935/0، 883/0، 908/0، 870/0گانه چرخه به ترتیب  تفکیک مراحل پنج
  در حد قابل قبول است.   نامه پرسشاز نظر آماري بیانگر قابلیت اعتماد 

در  نهـایی  نامـه  پرسـش ، نامـه  پرسـش در فاز چهارم پس از اطمینـان از پایـایی و روایـی    
نظران قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا گرایش خود را از میـان   نفر از صاحب 400اختیار 

گانه مقیاس لیکرت انتخاب نمایند. آنچه در ادامه خواهد آمد، گزارش توصیف  حاالت پنج
گـذاري   ي سیاسـت ها ترین چالش هاي این مرحله است که بیانگر مهم فراوانی و درصد گویه

  باشد.  زیست در جمهوري اسالمی ایران می محیط

  نتایج و بحث. 3
، بـه توصـیف فراوانـی و درصـد فراونـی      نامه پرسشدر این بخش بر اساس آمار و اطالعات 

  ها پرداخته شده است.   گویه
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  هاي مرحله شناخت مسئله و قرار گرفتن در دستور کار چالش .1

ر گـرفتن در دسـتورکار، فرآینـدي اسـت کـه بـه کمـک آن،        منظور از شناخت مسئله و قرا
د تا از سوي یـک نهـاد   ـآین اسی باال میـریق مراجع مختلف سیـها و موضوعات از ط هـاندیش

هـاي   ایی مـورد توجـه قـرار گیرنـد. اگـر چـه مکـان       ـگذاري یا قض اد قانونـاسی مانند نهـسی
وجود دارد که قادر بـه وضـع رسـمی     -یه یا کمیسیون تنظیمییانند قوه مقننه، قضام -اندکی
د کــه وجــود دارشــماري  امــا منــابع بــی ،انــد گــذاري هــاي (دســتورکارهاي) سیاســت تقــویم

 .)Shafritz & Borick, 2012: 131-134( شـوند  استخراج میها، از آنها  موضوعات این تقویم
هاي هر گویه مشخص شـده اسـت و هـر چـه      ها بر اساس میانگین رتبه در ادامه اهمیت گویه

  این میزان بیشتر باشد آن گویه از اهمیت بیشتري برخودار است.  
هاي هر گویه مشخص شده اسـت و   ها بر اساس میانگین رتبه اهمیت گویه 1در جدول 

  دار است.  رتري برخوآن گویه از اهمیت بیش ،هر چه این میزان بیشتر باشد

  » هاي مرحله شناخت مسئله و قرار گرفتن در دستورکار چالش«ها در  گویه بندي اهمیت رتبه .1جدول 

 ها میانگین رتبه حداکثر نمره حداقل نمره تعداد نمونه ها گویه
روي کشور  دهی به مسائل پیش اولویت
بر مبناي مالحظات اقتصادي، سیاسی  عمدتاً

شود و به مالحظات  و امنیتی انجام می
 شود.  توجهی می محیطی کم زیست

400 3 5 55/5  

نفع در  هاي ذي مشارکت شهروندان و گروه
بندي نیازهاي محلی هر  تعیین و اولویت

 منطقه ضعیف است. 
400 1 5 34/4  

هاي دولتی  ها و سازمان هماهنگی بین ارگان
(تقنینی، اجرایی و قضایی) متولی و یا مؤثر بر 

 زیست ضعیف است.  حوزه محیط
400 3 5 19/4 

بـر مبنـاي    روي کشور عمـدتاً   دهی به مسائل پیش اولویت«با توجه به اطالعات جدول گویه 
ــه مال مالحظــات اقتصــادي، سیاســی و امنیتــی انجــام مــی  محیطــی  حظــات زیســتشــود و ب

هـا برخـودار اسـت.     از اهمیت بیشتري نسبت به سایر گویـه  55/5با رتبه «شود  توجهی می کم
هاي دولتی (تقنینی، اجرایی و  ها و سازمان هماهنگی بین ارگان«این در حالی است که گویه 

 کمتـرین اهمیـت   19/4با رتبه » زیست ضعیف است قضایی) متولی و یا مؤثر بر حوزه محیط
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 ها دارد.   را نسبت به سایر گویه

  گیران حل به تصمیم هاي مرحله ارائه راه چالش. 2

پــس از شــناخت مشــکل، کــارگزاران حکــومتی بــه بررســی آن پرداختــه و ســعی در ارائــه  
کنند. آنها در این ارتباط به رایزنی بـا بـازیگران اجتمـاعی     پیشنهادهایی براي حل مشکل می

باشـد.   هاي مـورد نظرشـان مـی    حل حمایت آنها در خصوص راه پردازند و به دنبال جلب می
گیران را به ترتیب نزولـی نشـان    حل به تصمیم هاي مرحله ارائه راه بندي چالش رتبه 2جدول 

  دهد.  می

  » گیران ها به تصمیم هاي مرحله ارائه راه حل چالش«ها در  بندي گویه رتبه .2جدول 

 ها میانگین رتبه حداکثر نمره حداقل نمره تعداد نمونه ها گویه
هاي خاص  در سطح ملی و محلی، گروه
هاي  حل اقتصادي و سیاسی در ارائه راه

 محیطی اعمال نفوذ زیادي دارند.  زیست
400 3 5 31/5 

هاي کلی نظام در حوزه  عدم وجود سیاست
ها  زیست سبب تشتت در منطق راه حل محیط

 شود.  مدت می در میان
400 1 5 28/5 

هاي کاربردي محدودند و جایگاه  پژوهش
 06/5 5 1 400 هاي سیاستی دارند.  حل ضعیفی در ارائه راه

هـاي خـاص اقتصـادي و     در سـطح ملـی و محلـی، گـروه    «با توجه به اطالعات جدول گویه 
از اهمیـت   31/5با رتبـه  » محیطی اعمال نفوذ زیادي دارند هاي زیست حل سیاسی در ارائه راه

هـاي   پـژوهش «حالی اسـت کـه گویـه     دار است. این دررها برخو به سایر گویه بیشتري نسبت
 06/5بـا رتبـه   ». هـاي سیاسـتی دارنـد    حـل  کاربردي محدودند و جایگاه ضعیفی در ارائـه راه 

  ها دارد. ت را نسبت به سایر گویهکمترین اهمی

  حل و یا تصمیم بخشی به یک راه هاي مرحله مشروعیت . چالش3

نفـع   هاي ذي گذاري، اجرایی و گروه هاي قانون گیري، کنش متقابل بخش مدر مرحله تصمی
گیـر   حل توسط تصـمیم  عنوان راه افتد و در نهایت یک طراحی خاص از سیاست به اتفاق می

 3جـدول   .)Palumbo, 1992: 658( یابـد  ي او رسمیت مـی أپذیرفته شده و از طریق امضا یا ر
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زیسـت در ایـران را بـر اسـاس نظـر خبرگـان نشـان         گیـري محـیط   هاي مرحله تصمیم چالش
  دهد.  می

  » حل و یا تصمیم هاي مرحله مشروعیت بخشی به یک راه چالش«ها در  بندي اهمیت گویه رتبه .3جدول

 ها میانگین رتبه حداکثر نمره حداقل نمره تعداد نمونه ها گویه
زیست بر مبناي  گیري در حوزه محیط تصمیم
اندیشی سیاسی و اجتماعی است و نه  مصلحت

 محیطی.  مالحظات واقعی زیست
400 1 5 23/3 

علت باال بودن تبعات سیاسی و اجتماعی اخذ  به
گیر، مسئوالن از اتخاذ  تصمیم براي تصمیم

محیطی  تصمیم در بسیاري از مسائل زیست
 نمایند. (وضعیت بدون تصمیم)  خودداري می

400 1 5 17/3 

گیري سنتی و فرد محور است و  هرم تصمیم
مشارکت خبرگان درون سازمان و برون 

 سازمان ضعیف است. 
400 1 5 04/3 

زیسـت بـر مبنـاي مصـلحت      ر حوزه محیطگیري د تصمیم«با توجه به اطالعات جدول گویه 
از  23/3بـا رتبـه   » محیطـی  اندیشی سیاسی و اجتماعی اسـت و نـه مالحظـات واقعـی زیسـت     

هـرم  «دار است. این در حـالی اسـت کـه گویـه     رها برخو بیشتري نسبت به سایر گویهاهمیت 
گیري سنتی و فرد محور است و مشـارکت خبرگـان درون سـازمان و بـرون سـازمان       تصمیم

  ها دارد.  کمترین اهمیت را نسبت به سایر گویه 04/3با رتبه » ضعیف است

  چالش مرحله اجرا. 4

هاي سیاستی، انتظارات و اهداف بـه اقـدام و عمـل     مشکل، ایدهدر مرحله اجرا با هدف حل 
ایـن کـار از طریـق ترجمـه یـک تصـمیم        )Lester & Goggin, 1998: 1-9( شـوند  تبدیل مـی 

شـود. ایـن    صورت دستورالعمل و ساختارهاي مناسب ایجاد می برآمده از مجلس یا دولت به
پیچیـده   )Berman, 1978( ،ندبیا مییند که در خالل آن تصمیمات حکومتی امکان تحقق افر

هـاي   ترین چـالش  یات بوده و ممکن است ماهیت سیاست را تغییر دهد. مهمئو سرشار از جز
  نشان داده شده است.   4این بخش در جدول 
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  » هاي مرحله اجرا چالش«ها در  بندي اهمیت گویه رتبه .4جدول

 ها رتبه میانگین حداکثر نمره حداقل نمره تعداد نمونه ها گویه
افزایی الزم در بین نهادهاي  سویی و هم هم

 93/8 5 3 400 نفع و مسئول وجود ندارد.  اجرایی ذي

نظارت کافی بر اجراي صحیح قوانین و 
 00/8 5 1 400 هاي مورد نظر وجود ندارد.  سیاست

زیست و وجود  توجهی به محیط دلیل کم به
فشارهاي خارجی ضمانت اجراي کافی براي 

 محیطی وجود ندارد.  هاي زیست سیاست
400 3 5 91/7 

افزایـی الزم در بـین نهادهـاي اجرایـی      سـویی و هـم   هـم «با توجه به اطالعات جـدول گویـه   
هـا   نسـبت بـه سـایر گویـه    از اهمیـت بیشـتري    93/8بـا رتبـه   » نفع و مسئول وجـود نـدارد   ذي

زیسـت و وجـود    توجهی بـه محـیط   دلیل کم به«دار است. این در حالی است که گویه ربرخو
بـا  » وجـود نـدارد  محیطـی   زیسـت هاي  فشارهاي خارجی ضمانت اجراي کافی براي سیاست

 ها دارد.  کمترین اهمیت را نسبت به سایر گویه 91/7رتبه 

  هاي مرحله ارزیابی چالش. 5

رزیابی در پـی تعیـین موفقیـت یـا شکسـت اجـراي یـک سیاسـت از طریـق تشـریح           مرحله ا
پیامدهاي آن است. ارزیابی در صورتی که با رعایت استانداردهاي ضروري به انجام برسـد،  

اي بــر ادامــه، تغییــر یــا توقــف یــک سیاســت خواهــد داشــت. اعــالم   کننــده تــأثیرات تعیــین
ها نـه تنهـا بـر فضـاي عمـومی       ارزیابان سیاست هاي موفق یا ناموفق در اجرا از سوي سیاست

هاي مردم نسبت به کارکردهـاي دسـتگاه عمـومی تأثیرگـذار اسـت، بلکـه        جامعه و دیدگاه
 ,Malekmohammadi( دهـد  تأثیر قرار مـی  مداران را نیز به شدت تحت آینده سیاسی سیاست

2015: 89-90(.   
است. نخست معـادل ارزیـابی میـزان    ارزیابی در این بخش به دو معنا درنظرگرفته شده 

هـاي   محیطی است و دوم به معنـی ارزیـابی اثـرات پـروژه     تحقق اهداف یک سیاست زیست
  عبارتند از:   ،هاي این بخش ترین چالش زیست. مهم مختلف بر روي محیط
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  » هاي مرحله ارزیابی چالش«هاي  بندي اهمیت گویه رتبه .5جدول 

 ها میانگین رتبه حداکثر نمره نمرهحداقل  تعداد نمونه ها گویه
محیطی عموم ضعیف است و  سطح آگاهی زیست

این مسئله منجر به کمرنگ شدن نقش نظارتی 
هاي دموکراتیک  شهروندان و ضعف سیستم
 شود.  ارزیابی می

400 1 5 34/4 

 20/4 5 1 400گیرد و یا صوري است.  ارزیابی صورت نمی معموًال
به مطالعات ارزیابی اثرات کارفرمایان و مجریان 

کنند.  محیطی به شکل مانع قانونی نگاه می زیست
 مانعی که باید آنرا دور زد!

400 1 5 17/4 

محیطی عمـوم ضـعیف اسـت و ایـن      سطح آگاهی زیست«با توجه به اطالعات جدول گویه 
هـاي دموکراتیـک    مسئله منجر به کمرنگ شدن نقش نظـارتی شـهروندان و ضـعف سیسـتم    

دار اسـت. ایـن   رها برخو از اهمیت بیشتري نسبت به سایر گویه 34/4با رتبه » شود بی میارزیا
محیطی بـه   کارفرمایان و مجریان به مطالعات ارزیابی اثرات زیست«در حالی است که گویه 

کمترین اهمیـت را   17/4با رتبه » کنند. مانعی که باید آنرا دور زد شکل مانع قانونی نگاه می
  ها دارد.  ر گویهنسبت به سای

  گیري نتیجه
شـبکه ردپـاي   «، »شـاخص عملکـرد زیسـت محیطـی    «زیست ایران به گواهی  وضعیت محیط

فاصـله   1404انـداز   در سـند چشـم  » زیست مطلوب محیط«با هدف » نیجهابانک «و » نیجها
اي دارد. در جســتجوي چرایــی ایــن وضــعیت نگارنــدگان مقالــه از منظــر رشــته  قابــل توجــه

ترین  مهم يبه احصا نامه پرسشگذاري عمومی و با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق و  سیاست
  اند.  اي پرداخته چرخهزیست در قالب مدل  گذاري محیط هاي سیاست چالش

هاي مرحله اجـرا از بـاالترین رتبـه میـانگین برخـوردار بودنـد. عـدم همـاهنگی          چالش
ها و قوانین و نبود ضمانت اجرا  بخشی و میان بخشی، ناکافی بودن نظارت بر اجراي سیاست

  سه اولویت اول احصا شده در مرحله اجراست.  
مربـوط بـه مرحلـه شـناخت مسـئله و قـرار        پس از آن سه گویه، باالترین رتبه میـانگین 

روي کشـور   دهی به مسائل پـیش  دهندگان، اولویت گرفتن در دستور کار است. به نظر پاسخ
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شــود و بــه مالحظــات  بــر مبنــاي مالحظــات اقتصــادي، سیاســی و امنیتــی انجــام مــی عمــدتًا
هـاي توسـعه    شود و به عبـارت دیگـر پایـداري مبنـاي سیاسـت      توجهی می محیطی کم زیست

  کشور نیست.  
دهنـد. تأثیرگـذاري    هاي بعدي را تشـکیل مـی   ها، اولویت سه گویه مرحله ارائه راه حل

محیطـی حـائز اهمیـت     هـاي زیسـت   ادي و سیاسی در ارائه راهنفوذ اقتص هاي ذي باالي گروه
زیسـت   هـاي کلـی محـیط    ه مربوط به فقـدان سیاسـت  یترین گو است. پس از این چالش مهم

زیسـت تـا حـدودي مرتفـع شـده       هاي کلی محـیط  است که خوشبختانه پس از ابالغ سیاست
بـه برنامـه عملیـاتی و سـند     ها تا زمانی که تبدیل  است. البته باید توجه داشت که این سیاست

کننـد. چـالش بعـدي مربـوط بـه فقـدان        قابلیـت اجـرا و ارزیـابی پیـدا نمـی      ،سیاستی نشـوند 
هـاي ارائـه شـده از کـارایی کـافی       حـل  شود تـا راه  هاي کاربردي است که سبب می پژوهش

  رو شود.   هگیر با دشواري روب برخوردار نباشند و در مرحله بعد تصمیم
است که بـه   ط به مرحله شناخت مسئله و قرار گرفتن در دستورکاراولویت بعدي مربو

ویـژه جوامـع محلـی صـورت      نفعـان بـه   نظر خبرگان به اندازه کافی از طریـق مشـارکت ذي  
ینـد تعیـین مسـئله و    اساز و کارهاي الزم براي مشارکت آنـان در فر   گیرد و نیاز است تا نمی

تواند منجر به شناخت مسائل واقعی گـردد   میقرارگرفتن در دستورکار فراهم شود. این مهم 
نفعـان را در اجـراي موفـق تصـمیمات      و عالوه بر افـزایش رضـایت عمـومی، مشـارکت ذي    

  تضمین نماید. 
هاي عمـومی چـالش مهـم بعـدي اسـت کـه در مرحلـه ارزیـابی،          بحث کمبود آگاهی

یـک و جامعـه   ینـدهاي نظـارت دموکرات  اشود فر نقصان آن نمایان است. این مسئله سبب می
محــور کمرنــگ گــردد. پــس از آن در همــین مرحلــه فقــدان ارزیــابی و یــا صــوري بــودن  

  محیطی با وجود الزامات قانونی از اهمیت برخوردار است.   هاي زیست ارزیابی
شود که تشـتت در شـناخت    اي در مرحله اول چرخه سبب می ضعف هماهنگی بین قوه

هاي مـوازي و گـاه متقـاطع و اتـالف      اهد تصمیممسئله اصلی ایجاد شود و در مراحل بعد ش
  نیرو و بودجه باشیم.  

چالش بعدي آن است که در مرحله ارزیـابی، کارفرمایـان دولتـی و غیردولتـی اهتمـام      
کوشند با استفاده از ابزارهاي  ها ندارند و می محیطی طرح کافی به بحث لزوم ارزیابی زیست

  و یا به اجراي صوري بسنده کنند.  فراقانونی از اجراي آن شانه خالی کنند 
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حل و اتخاذ تصمیم به  بخشی به راه هاي مرحله مشروعیت کمترین رتبه میانگین را گویه
هـاي   گیـري  دهند. پررنگ بودن مالحظات اقتصادي و سیاسی در تصـمیم  خود اختصاص می

دلیـل   هگیر به روزمرگی و پرهیز از اتخاذ تصـمیمات پردامنـه بـ    محیطی، تمایل تصمیم زیست
باال بودن تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی اتخاذ تصـمیم و در نهایـت هرمـی و فـرد محـور      

گیـر و خبرگـان    محیطـی و کمبـود گـردش نخبگـان تصـمیم      گیري زیست بودن نظام تصمیم
  دهند.   هاي این مرحله را تشکیل می مشاور چالش
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  منابعفهرست 
1. The Environmental Performance Index (EPI)  
2. Global Footprint Network 

  


