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 چکیده
 است. ساخته ناپذیراجتناب و ضروری امری را ایرویه و محتوایی ابعاد به توامان توجه به نیاز پایدار توسعه ارزیابی پیچیده ماهیت

 و هاشاخص شکل به و شوندمی استخراج نظری متون بررسی از که مفاهیمی و محتوایی ابعاد به توجه کنار در که مفهوم این به
 داد قرار مدنظر نیز را شوندمی مطرح پایدار توسعه ارزیابی در که یهایروش است الزم ،کنندمی پیدا دنمو توسعه ارزیابی معیارهای

 از یا و هاآن میان از را بهینه روش پژوهش اهداف به توجه با و هاآن هایمحدودیت و هافرصت تحلیل و تجزیه طریق از و
 هایگذاریسیاستترین مهم تا شده تالش کشور ششم برنامه تفصیلی سند قالب در اگرچه نمود. انتخاب هاآن تلفیق طریق
 و مدیریتی -حکمروایی اجتماعی، اقتصادی، هایبحران وجود با امّا شود، تدوین 1033 تا 1031 سال بین کشور توسعه
 طرف یک از شود مشخص تا گذاشت آزمون معرض به را پایدار توسعه اصول به سند این پایبندی میزان است الزمزیستی محیط

 کدام دیگر طرف از و گرفته صورت بیشتری توجه پایدار توسعه هایشاخص و ابعاد کدام به نسبت سند این هایگذاریسیاست در
 منظور به دلفی روش دو تلفیق از هاسوال این به گوییپاسخ جهت در اند؟شده انگاشته نادیده سند این در هاشاخص و ابعاد

 این نتایج است. شده استفاده یکم نتایج به یابیارز یفیک جیتان تبدیل جهت در ICOLD ماتریس وها شاخص هب امتیازدهی
 بر که حالی در و نداشته یکسانی توجه پایدار توسعه ابعاد وها شاخص تمام به ششم برنامه تفصیلی سند که دهدمی نشان پژوهش
 و کیفیت حفظ و 2CO ویژه به هواهای آالینده کاهش و محیط هوای یتکیف فقر، با مبارزه و محرومهای گروه از حمایت

 و دریاها از حفاظت سبز،های پهنه ویژه به و خدمات به عمومی دسترسی به نسبت دارد، تاکید سالم و شیرین آب به دسترسی
  دارد.می مبذول را کمتری توجه ساحلی مناطق
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 سرآغاز
 موضوع با رابطه درالمللی بین توجه شروع، استکهلم کنفرانس اگر

 رویودوژانیر در نیزم سران کنفرانس د،شو قلمدادزیست محیط
 چرا بودزیستی لمللی محیطابین یهاجنبش از ینینو عصر آغاز
 حفاظت موضوع به یجهان جامعه آگاهی کنفراس این ماحصل که
 توسعه با توامانها بومزیست سالمت و رفاه یبرازیست محیط از

 اجالس در کنفرانس این از پس سال بیست .بود داریپا یاقتصاد
 داریپا توسعههای شاخص نیتدو موضوع 23 عالوه به ویر
(SDGs) های تیفعال یابیارز یبرا یاریمع و مالک انعنو به

 .گرفت قرار گذارانسیاست و دولتمردان توجه کانون در بشر
 مالحظات هیکل دیبا که نددیرس جهینت نیا به کشورها ن،یبنابرا

 تیرعا یاتوسعه یهاپروژه و هابرنامه یاجرا در رازیستی محیط
 تهیه پایدار توسعه قالب در را خود هایبرنامه و هاطرح و ندینما

 .نمایند
 ران،یا یاسالم یجمهور یاساس قانون پنجاهم اصل یمبنا بر

 وندیپ و شده یتلق یهمگان یافهیوظزیست محیط از حفاظت
 از توسعهریزی برنامه ندیفرآ وزیستی محیط مالحظات انیم

 قرار دیتاک و توجه مورد پروژه، یاجرا تاگذاری سیاست مرحله
 حال در یکشورها از یاریبس ماننده زین رانیا است. گرفته
 نهیزم در یمتعدد مشکالت و لیمسا با اکنون هم جهان، توسعه

 یروند نیچن استمرار و بوده بانیگر به دست یطیمح یداریپا
 ن،یبنابرا سازد. مواجه یجد موانع با را توسعه ریمس تواندیم

 به بتوانند که نیا یبرا ،زیستیمحیطهای استیس وها برنامه
 و معضالت بروز از و شده رهیچ مشکالت بر نیادیبن یصورت

 در مطلوب یبستر عنوان به و ندینما یریشگیپ یآت مخاطرات
 یندهایفرآ قلب در یستیبا ند،ینما نقش یفایا توسعه امر

 ریسا با تنگاتنگ تعامل در و شده وارد توسعهریزی برنامه
 دارد ضرورت رو،نیا از د.شون اجرا و دهیرس بیتصو به ها،بخش

 نظام کانون درزیست محیط یراهبرد یابیارز نظام که
 .ردیگ قرار توجه مورد ،یزیربرنامه

 نیز کشور ششم توسعه برنامه قانون 01 ماده «الف» بند قالب در
 هایبرنامه و هاسیاست در زیستمحیط راهبردی ارزیابی لزوم بر

 پایداری معیارهای و ضوابط ها،شاخص اساس بر ایتوسعه
 تفصیلی سند از ییهابخش در و است شده تاکید زیستمحیط
 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم برنامه

 هایسال بین را کشور توسعه گیریجهت که ایران اسالمی

 راهبردی برنامه عناوین تحت کند،می مشخص 1033 تا 1031
 ابعاد در را کشور توسعه هایگذاریسیاست ترینمهم توانمی

 زیستیمحیط و مدریتی -حکمروایی اقتصادی، اجتماعی، مختلف
 هایبحران وجود با حال داد. تشخیص هاسال این بین را

 مشکالت مسکن؛ مشکل و فقر بیکاری، قبیل از اجتماعی
 تک توسعه، برای الزم هایزیرساخت نبود مانند اقتصادی
 فسیلی، هایسوخت حد از بیش مصرف صادرات، بودن محصولی

 پایین و طبیعی منابع ناکارامد مدیریت مانند مدیریتی لمسای
 هایبحران همچنین و اجتماعی مشارکت سطح بودن

 در غبار و گرد شهرها،کالن هوای آلودگی جمله اززیستی محیط
 الزم ،هادریاچه و هاتاالب شدن خشک کشور، جنوبی هایاستان
 معرض به را پایدار توسعه اصول به سند ینا پایبندی میزان است

 در طرف یک از شود مشخص تا گذاشت آزمون
 هایشاخص و ابعاد کدام به نسبت سند این هایگذاریسیاست
 کدام دیگر طرف از و گرفته صورت بیشتری توجه پایدار توسعه

 .اندشده انگاشته نادیده سند این در هاشاخص و ابعاد

 نشانزیستی محیط منظر از توسعه اول امهبرن پنج بررسی نتیجه
 اهداف قالب درزیست محیط بخش توسعه، اول برنامه در دهدمی

 شرایطی با توسعه دوم برنامه .بود مطرح تبصره یک و کیفی
 برگزاری با مقارن ،زیرا .شد تدوین توسعه اول برنامه از متفاوت

 بار اولین برای .بود برزیل در 1332 سال در زمین سران کنفرانس
 موضوع کشور توسعه برنامه کالنهای هدف در کشور، در

 پایدار توسعه مفهوم بار نخستین برای و گنجانیدهزیست محیط
 قانون 23 اصل تصویب از پس .شد کشور توسعه برنامه وارد

 موضوعات و قوانین سایر همچونزیستی محیط قوانین اساسی،
 کشور، توسعه ساله پنجهای هبرنام قانونی مواد وها تبصره به مهم

 در عطفی نقطه چه اگر موضوع این یافتن رسمیت .شد اضافه
 عملکرد ولی رود،می شمار به کشورمانزیست محیط تاریخ

 دنبال بهزیستی محیط پیامدهای و اجرا عرصه در را مطلوبی
 موضوع که گفت توانمی طورکلی به نهایت در .است نداشته
 از برنامه به برنامه و رفتهرفته توسعه هایبرنامه درزیست محیط
 در را بیشتری قوانین و مواد و شده خارج ایحاشیه حالت
 مطلب این .دهدمی اختصاص خود به توسعه ساله پنج هایبرنامه

 مشهود بسیار توسعههای برنامه سایر و پنجم برنامه مقایسه با
 و دقت میزان هم و تعداد منظر از هم پنجم برنامه که چرا .است

 و باالتر بسیارزیست محیط با مرتبط هایتبصره و مواد شمول
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 & Goldani) است کرده عمل هابرنامه سایر از ترجامع

Emami, 2015.)  

 یدیکل اصول طریق از تواندمی همچنین پایدار توسعه ارزیابی
 که روش نیا .پذیرد انجام کیاستراتژریزی برنامه و داریپا توسعه

 استفاده مورد یاسلواک و بالروس ،یشرق یاروپا کشور دو یبرا
 یهایاستراتژ یابیارز روش که دهدیم نشان ،است گرفته قرار

 تیتقو یبرا یتوجه قابل لیپتانس یدارا داریپا توسعه یمل
 روش یاثربخش البته دارد. یملّ سطح در یداریپا یزیربرنامه

 یندهایفرآ تیتقو در داریپا توسعه یملهای یاستراتژ یابیارز
 مستلزم ک،یاستراتژریزی برنامه و داریپا توسعه یبرا یمل

 نیا است. یحکمرانهای وهیش در شتریب ییگوسخپا و تیشفاف
 یندهایفرآ تیفیک بهبود در شرفتیپ که دهدیم نشان موضوع

 در ترعیوس مالحظات به داریپا توسعه یملهای یاستراتژ یابیارز
 Cherp et) دارد یبستگ یادار اصالحات و ینسازما ساختار مورد

al., 2004.) ریزیبرنامه نظری مبانی و اصول همچنین 
 اقتصادی، ابعاد در آن یهاشاخص و روستایی پایدار یتوسعه

 تحلیل معیارهای یمنزله به و استخراج محیطی و اجتماعی
 مدل چارچوب در انقالب، از بعد توسعه هایبرنامه محتوایی

 گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد EFQM سازمانی تعالی بیارزیا
 به توجه سطح افزایش وجود با که دهدمی نشان نتایج .است

 بیشترین که انقالب از بعد هایبرنامه در روستایی پایدار یتوسعه
 بر توجه این اما شود،می مشاهده توسعه چهارم یبرنامه در آن

 از ترپایین ابعاد تمام در سازمانی، تعالی مدل ساختار اساس
 توانمندساز عناصر ها،برنامه در که دهدمی نشان و است میانگین

 کردن نهادینه برای ریزانبرنامه و گذارانمشیخط باور در
 از اجرایی مدیریت و است نشده شناخته درستی به پایداری
 نیست برخوردار پایداری اجرای برای الزم ظرفیت

(Rokanuddin Eftekhari et al., 2012.) 
 صورت هایهمطالع بیشتر که دهدیم نشان نظری ادبیات بررسی
 پایدار توسعه چارچوب در ملّی توسعه اسناد ارزیابی حوزه در گرفته

 محتوایی ابعاد بر یا و اندداشته دیکات موضوع یاهیرو ابعاد بر یا
 تعریف و استخراج شامل را ارزیابی محتوای اگر واقع در آن.
 را ارزیابی رویه و پایدار توسعه ارزیابی هایسنجه و هاخصشا

 در بگیریم نظر در پایداری ارزیابی هایتکنیک و هاروش شامل
 ساله پنجهای برنامه درزیست محیط جایگاه» مانند مقاالتی
 یابیارز یبرا یروش» و «منتخب عنوان هفت منظر از توسعه،
 و محتوا روی بر بیشتر دتاکی «داریپا توسعه یملهای یاستراتژ

 تحلیل» مانند مقاالتی در و بوده پایداری هایشاخص استخراج
 انقالب از بعد هایبرنامه در روستایی یتوسعه جایگاه محتوایی
 EFQM سازمانی تعالی ارزیابی روش بر بیشتر تاکید «اسالمی

 محتوای همچنین و ارزیابی هایروش سایر به اینکه بدون بوده
 پژوهش این در بنابراین باشد. گرفته صورت مکفی توجه پایداری

 در اسناد ارزیابی ایرویه و محتوایی ابعاد به توامان توجه هدف با
 روش طریق از اول وهله در شده سعی پایدار توسعه چارچوب
 و شود استخراج پایدار توسعه هایشاخص و ابعاد ایکتابخانه

 تجزیه و بررسی دمور حوزه این در شده مطرح هایروش سپس
 و دلفی روش ترکیب طریق از در نهایت .یردگ قرار تحلیل و

 اساس بر و هم کنار در هاشاخص تمام اهمیت ICOLD ماتریس
 برنامه بطن از و بوده بخشی میان ماهیت از برخوردار که اهدافی
 تحلیل و تجزیه و بررسی مورد است، شده استخراج توسعه ششم
 .گیرد قرار

 شامل پایدار توسعه هاشاخص استخراج وهشپژ این هدف
 و مدیریتی-حکمروایی اقتصادی، اجتماعی، یهاشاخص
 پایداری میزان توانمیها آن طریق از که استزیستی محیط
ها شاخص این است ذکر به الزم سنجید. را ملی کالنهای برنامه

 جهانی یجنبه که پایدار توسعه نظری مبانی میان پوشانیهم از
 دارد محلّی یجنبه که مقاله این پژوهشی نمونه وضعیت و رددا
 بخش این از که اطالعاتی تحلیل و تجزیه است. آمده دست به
 در تحقیق این آتی مسیر کنندهتعیین آیدمی دست به تحقیق از

 است: زیر هایسوال به گوییپاسخ جهت

 برنامه تفصیلی سند پایداری ارزیابی برای الزم هایشاخص 
 اند؟کدام کشور ششم وسعهت

 پاسخ پایدار توسعه ابعاد به چگونه کشور ششم توسعه برنامه 
 دهد؟می

 

 پژوهش شناسی روش

 هایشاخص و ابعاد تحقیق، اول سوال به گوییپاسخ منظور به
 مستخرج ایکتابخانه اسناد و نظری مبانی مطالعه از پایدار توسعه

 طریق ازها آن این از یک هر اهمیت سطح سپس و شده
 است. آمده دست به حوزه این متخصصین از دلفی پرسشنامه

 ارزیابی هایروش تحقیق دوم سوال به پاسخ جهت در سپس
 ،AHP مراتبی سلسله روش مانند توسعه هایبرنامه و اسناد

EFQM ماتریس و ICOLD اینکه با وجود است. شده تشرح 
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 جمله از علوم مهه در یعیوس کاربرد یمراتب سلسله تحلیل ندیفرا
 را متخصصین و کارشناسان نظر نقطه و کرده دایپ یشهرساز در
 ندیفرا این اام دهدمی دخالت گیریتصمیم فرآیند در

 و ردیگینم نظر در را میتصم عناصر نیب متقابل یهایوابستگ
 فرض طرفهکی و یمراتب سلسله را میتصم عناصر بین ارتباط

 که فردی به منحصر روش وجود با نیز EFQM مدل در .کندیم
 وجود اام دهد،می هارای توسعه اسناد محتوای تحلیل و ارزیابی در

 حدودی تا مدل این تعریف در شده تعیین پیش از معیارهای
 از ولی کشد.می چالش به را پایدار توسعه چارچوب در ارزیابی
 از طرف یک از ICOLD ماتریس و دلفی ترکیبی روش طریق
 در که است ساختمند ارتباطی تکنیک یک که فیدل روش طریق
 تکیه با تعاملی و سامانمند گوییپیش منظور به اصل
 آزمایی راستی به توانمی شده ابداع خبرگان اندیشیبرهم

 در دیگر طرف از پرداخت. نظری مبانی از مستخرج هایخصشا
 هایاستراتژی و هاشاخص از متشکل که ICOLD ماتریس قالب

 و تجزیه را هاآن میان روابط تمام توانمی است پایدار توسعه
 از هاشاخص و معیارها استخراج با دیگر طرف از و نموده تحلیل
 چارچوب با تطبیق بلیتقا ماتریس این پایدار توسعه نظری متون

 و اسناد توانمی پایدار توسعه قالب در و بوده دارا را پایدار توسعه
  نمود. ارزیابی آن طریق از را توسعه هایبرنامه

 آن از استفاده با که است ییهاروش از یکی ICOLD ماتریس
 صورت به را پروژهزیستی محیط یابیارز یفیک جینتا توانیم

 بر طرحهای تیفعال از کی هر اثر روش نیا در کرد. انیب یکم
 دهیسنج مختلف ابعاد کیتفک به یمطالعات منطقه یطیمح عوامل

 اثر هرهای یژگیو بیان ICOLD سیماتر محاسن از شود.می
 نیا در استفاده مورد اعداد و هاعالمت که یطور به باشد،یم

 این در دهند.یم شرح را اثر هایویژگی و تیوضع س،یماتر
 اثر، ماهیت طریق از طرح در یاستراتژ هر مختلف اثرات ماتریس

 (.1 جدول) شودیم لیتحل وقوع زمان و اثر تداوم رات،یثات شدت

 

 ICOLD (Kiakjori, 2007) توصیفی ماتریس :(1) جدول

 شودیم انیب نامطلوب و مطلوب اثرات دادن نشان یبرا - و + اثر ماهیت

 اثر شدت

 عمده راتییتغ از یناش اثرات :زیاد

 متوسط رییتغ از یناش اثرات متوسط:

 ییجز رییتغ از یناش اثرات :مک

 اثر تداوم
 شوند. یم حادث یمقطع صورت به عمل از بعد راتیتاث مقطعی: اثرات

 افتد یم اتفاق میدا طور به عمل از پس که راتیتاث دائم: اثرات

 یحال در افتند یم اتفاق اقدام با زمان هم آنها از یبعض افتد. ینم قاتفا هم با زمان هم راتیتاث تمام وقوع زمان
 شود.یم انبی مدت بلند و مدت میان فوری، با عمل زمان افتند. یم اتفاق یمدت از گربعدید یبرخ که

 

 بیان زیرهای کنندهتوصیف از استفاده با اثر ویژگی نوع واقع در
 شود:می

 و مطلوب کنندهبیان ترتیب به - و +های عالمت :اثر نوع

 .باشدمی اثر بودن نامطلوب

 مورد در کنندهتوصیف این زیاد،-1 :اثر شدت کنندهتوصیف

 نسبت توجهی قابل تغییرات موجب که شودمی برده کار به اثراتی
 نماد با شاخص این موردنظر ماتریس در .ندشومی موجود وضع به

 کنندهتوصیف ینا ؛ متوسط -2 .شودمی داده نشان 0 عددی
 نسبت آنها از حاصل تغییرات موجب که شودمی شامل را اثراتی

 تغییر این مقدار ولی است، عمده اثرات از کمتر موجود وضع به
 نماد با شاخص این .گیرد قرار کم گروه در که نیست کم قدر آن

 گروه در اثراتی کم؛ -0 .شودمی داده نشان 2 عددی

 نسبت آنها از حاصل تغییرات که یرندگمی قرار کم کنندهتوصیف
 .باشد اندک درجه با و قبل گروه دو اثرات از کمتر موجود وضع به

 .باشد می 1 عدد ماتریس در شاخص این نمایش نماد

 و پیوندندمی وقوع به خاص مقطع در که اثراتی :اثر تداوم

 .شوندمی داده نشان T نماد با و هستند مقطعی اثرات ندارند، تداوم
 خواهند وجود مداوم یا ایدوره صورت به مدت دراز در که اثراتی
 .شوندمی داده نمایش P نماد با و هستند دایم اثر داشت،

 ایجاد پروژه یک نتیجه در که اثراتی کلیه :وقوع زمان

 ممکن اثرات برخی آیند،نمی پدید همزمان طور به شوند،می
 پدیدار فعالیت وعشر از کوتاهی فاصله در یا بالفاصله که است
 .ندده رخ تریطوالنی زمان در است ممکن اثرات برخی و شوند

 کنندهبیان ترتیب به ,I M, L نماد سه ICOLD ماتریس در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
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 ,Kiakjori) باشندمی اثر مدت دراز و مدت میان فوری، وقوع

 منظور به و استراتژی هر شدت تشخیص از پس .(2007
گرفت. بهره (2) دولج از توانمی فوق عوامل سازیکمی

 

 ICOLD (Kiakjori, 2007) ماتریس کمی توصیف :(2) جدول

 کمی مقدار مخفف اثر نوع تاثیرگذار عوامل

 اثر شدت
 0 0 زیاد

 2 2 متوسط

 2 1 مک

 اثر ماهیت
  + مثبت
  - منفی

 اثر تداوم
 T 52/3 مقطعی

 P 2/1 دائم

 وقوع زمان
 I 1 فوری

 M 2/3 مدت میان

 L 2/1 مدت لندب
 

 توسط که است عواملی و هااستراتژی از ترکیبی مذکور مدل
 ارزیابی توصیفی آمار کمک با استراتژی هر کارشناسان از تیمی
 داده اختصاص ضریب طریق از طرف یک از ،بنابراین .است شده
 مربوطه متخصیص و کارشناسان نظر نقطه از شاخص هر به شده

 توانمی استراتژی هر اثر نوع تشخیص طریق از دیگر طرف از و
 نمود. شناسایی را بعد هر متعاقبا و شاخص هر نهایی نمره

 

 توسعه ششم برنامه تفصیلی سند ارزیابی

  سند هایویژگی -

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم برنامه تفصیلی سند
 بین را کشور توسعه گیریجهت که ایران اسالمی جمهوری

گذاری سیاست حوزه در کندمی مشخص 1033 تا 1031 هایسال
 این تمامی در است. فرابخشی جلد 1 و بخشی جلد 2 از برخوردار

 ترینمهم توانمی راهبردی برنامه عناوین تحت هابخش
 هایبرنامه داد. تشخیص را کشور توسعههای گذاریسیاست

 به دستیابی راهبردهای کلی، اهداف شامل بخش هر راهبردی
 این در شود.می هاسیاست و راهبردها کمی، اهداف داف،اه

 هاگذاریسیاست سایر نماینده کلی اهداف که این تعل به پژوهش

 مورد آنها دهد،می قرار سیطره تحت را هابخش تمامی و بوده
 ششم برنامه در که است ذکر به الزم اند.گرفته قرار ارزیابی
 تلفیق و حذف اب که دارد وجود کلی هدف صد حدود توسعه
 .(0 جدول) شد انتخاب کلی هدف پنجاه در نهایت مشابه اهداف

 

  پایداریهای شاخص انتخاب و غربالگری -

 یهادولت والمللی بین ینهادها دار،یپا توسعه ارتقا یراستا در
 یداریپا یهاارزش به یدستاب دنبال به مختلف سطوح در مختلف

 در راتییتغ ای و تیوضع رکد هدف با امروزه هستند. یشهر
 از یامجموعه ،یشهر داریپا عملکرد با رابطه در یشهر مناطق

 است. افتهی توسعه یابیارز یابزارها و هاچارچوب ها،شاخص
 یبررس هدف، میتنظ به کمک یبرا یشهر یداریپا یهاشاخص
 مردم و کارشناسان گذاران،استیس انیم ارتباط لیتسه و عملکرد

 (.Shen et al.,2011) ستنده مهم اریبس
 سال در داریپا توسعه یرسم اجالس نیاول از پس سال ستیب

 جامعه رهبران ژوهانسبورگ، اجالس از پس سال ده و 1332
 در 2312 سال ژوئن 22 تا 23 فاصله در گرید بار یجهان

 تا آمدند گردهم 23 عالوه به ویر اجالس در لیبرز یرویودوژانیر
 و یبررس را 1332 سال نیزم اجالس هسال ستیب یتاوردهادس
 داریپا توسعههای شاخص نیتدو موضوع .ندینما یابیارز
(SDGs) اهداف نیا تا شد مقرر و شد مطرح اجالس همین در 

 و عام طور به بشرهای تیفعال یابیارز یبرا یاریمع و مالک
 دهه چند در داریپا سعهتو خصوص در اخص طور بهها دولت

 کشورها داریپا توسعههای شاخص بیتصو از پس شوند. ندهیآ
 و یکشورهای گزارشها شاخص نیا یمبنا بر تا ندشد مکلف

 حال نیا با .ندینما هیاراالمللی بین عمجام به و هیته را خود یمل
 هامدت تا مختلف جوامع بر حاکم یهاارزش و هانگرش لیدل به

 های شرو و داریپا توسعههای شاخص مورد در یکامل اجماع
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 Sixth Social, Economic and Cultural) کشور توسعه ششم برنامه از مستخرج کلی اهداف :(3) جدول

Development Plan Detailed Document of the Islamic Republic of Iran, 2015) 

کد
 

کد اهداف
 

کد اهداف
 

کد اهداف
 

کد اهداف
 

 اهداف

G
1
 شتابان، رشد به دستیابی 

G زاتغالاش و پایدار
1

1
 

ها ظرفیت از حداکثری استفاده
 و سرزمینی پهنههای مزیت و

 در کشور ثروم نقش ایفای
 جهان

G
2

1
های آالینده انتشار کاهش 

G زیستیمحیط
3

1
 

 رقابت و وری بهره افزایش
 و کاال توزیع نظام در پذیری
 کار و کسب فضای در خدمات

 اینترنتی

G
4

1
 به دسترسی در عدالت 

ای هبیمه پوشش
 اجتماعی

G
2
 عدالت جامعیت، گسترش 

G مالیاتی کارایی و
1

2
 توسعه نظام در تمرکززدایی 

 موجدهای سرمایه ارتقاء و ملی
 مناطق توسعه

G
2

2
 و تخریب از جلوگیری 

 منابع وزیست محیط آلودگی
 ها آن احیا و طبیعی

G
3

2
 کاهش و وری بهره افزایش 

 و کشور در انرژی شدت
 یانرژ مصرف سازیبهینه

G
4

2
 و ملی هویت تحکیم 

 فرهنگی وفاق

G
3
 اعتبارات وابستگی قطع 

G نفتی منابع به ایهزینه
1

3
 

 نظام سازی یکپارچه
 بین هماهنگی وریزی برنامه

 و ای منطقههای سیاستگذاری
 بخشی

G
2

3
 زیستی تنوع احیای و حفاظت 

G کشور
3

3
 بهره و تولید کردن حداکثر 

 مشترک میادین از برداری
 گازی و نفتی

G
4

3
 خانواده کارکرد تقویت 

 آن در زن جایگاه و

G
4
 

 و اقتصاد کردن پذیر رقابت
 در دولت مداخله کاهش

 اقتصاد

G
1

4
 و خدمات توسعه و ارتقاء 

 حداقل روستاییهای زیرساخت
 شهری مناطق درصد 33

G
2

4
 محیط مطلوب حکمرانی 

G زیست
3

4
 

 هدر کاهش و بازیافت افزایش
 رژیان مصرف و تولید در روی

 و مالحظات رعایت با
 زیستیمحیط استانداردهای

G
4

4
 باسوادی سطح افزایش 

 شغلیهای فرصت و
 زنان

G
5
 

 اقتصاد ثبات برقراری
 رشد به کمک و کالن
 رکود از خروج و تولید

G
1

5
 و انسانی توسعه شاخص ارتقاء 

 مناطق سطح تا اجتماعی
 شهری

G
2

5
 

 منابع پیوسته هم به مدیریت
های حوضه سطح در آب
 منابع بین تعادل ایجاد و آبریز

 بهره منظور به آب مصارف و
 آب منابع از پایدار برداری

G
3

5
 همه دسترسی تسهیل 

 مسکن به درآمدی گروهای
 مناسب

G
4

5
 

 سهم افزایش
 تولید در گردشگری
 داخلی، ناخالص
 کشور ارزی درآمدهای

 اشتغال ایجاد و

G
6
 

المللی بین تعامالت توسعه
 روابط بر اکیدت با اقتصادی

 ایمنطقه

G
1

6
 اشتغال تثبیت و توسعه 

G روستایی
2

6
 آب حجم نسبت کاهش 

 حجم به کشور کل مصرفی
 تجدیدشونده آب منابع

G
3

6
 مفید عمر طول بهبود 

 در جویی صرفه و ساختمانها
 انرژی مصرف

G
4

6
 و تعلیم کیفیت ارتقاء 

 تربیت

G
7
 

 و پذیری رقابت سطح ارتقا
 صادرات ی توسعه

 خدمات و کاال تیغیرنف

G
1

7
 

 فقرا انسانیهای قابلیت ارتقای

G
2

7
 

 نیاز مورد آب پایدار مینتا
 مصارف برای جامعه آحاد

 و روستاها شهرها، شرب
 عشایر

G
3

7
 شقوق کلیه در ایمنی ارتقای 

G تلفات کاهش و نقل و حمل
4

7
 

 اجتماعی منزلت ارتقاء
 ای حرفه جایگاه و

 آموزش انسانی سرمایه
 پرورش و

G
8
 

 و باروری نرخ افزایش
 میر و مرگ میزان کاهش

 نوزادان

G
1

8
 نقش و معیشت و درآمد ارتقای 

G درآمد کم طبقات
2

8
 

 بهینه برداری بهره و حفاظت
 و طبیعی پایه،منابع منابع از

 چارچوب در تولیدی بسترهای
 پایدار توسعه

G
3

8
زیستی محیط شرایط بهبود 

 کاهش و بخشهای فعالیت
 هایندهآال انواع انتشار

G
4

8
 کاهش و کنترل 

 اجتماعی هایآسیب

G
9
 

 مهاجرت مدیریت

G
1

9
 

های زیرساخت ارتقا و توسعه
 تاکید با فقیر محالت و مناطق

 شرق محور محروم مناطق بر
 غرب و

G
2

9
 و منابع وری بهره افزایش 

 به کشاورزی تولید عوامل
 آب ویژه

G
3

9
 نقل و حمل سهم افزایش 

G مسافر جابجایی در عمومی
4

9
 

 وضعیت ساماندهی
 فرهنگی اجتماعی

 هایسکونتگاه
 غیررسمی

G
1

0
 

 مناطق توانایی ارتقای
 به دستیابی در استانها
 اقتصاد و درآمد، اشتغال،
 پایدار وری بهره

G
2

0
 در مسکن دسترسی تسهیل 

G فقرا استطاعت
3

0
 بهره و پذیری رقابت ارتقا 

G کشور صنعتی وری
4

0
 سالمتهای شاخص ارتقای 

G فرزندآور و باروری
5

0
 در پایدار امنیت ایجاد 

 در ویژه به کشور
 مرزی مناطق

 

 یبرگزار با کنیل نداشت، وجود هاآن یریگاندازه و سنجش
 گرفت قرار کار دستور در موضوع نیا 23 عالوه به ویر کنفرانس

 یبرا خصوص نیا در یریفراگ و جامعهای شاخص بتوان تا
 ,Poorasghar Sangachin) کرد نیتدو داریپا توسعه سنجش

 .است طرفه دو فرایند یک همیشه هاشاخص توسعه (.2015

 به بلکه هستند، ترمطلوب سیاسی اهداف از تنها نه هاشاخص
 هایشاخص بنابراین .دنکنمی کمک نیز هاآن تدوین و تهیه

 باید بلکه باشد؛ علمی یا فنی صرفا فرایند یک دنتواننمی توسعه
 & Valentin) باشند سیاستی و طیارتبا پروسه یک

Spangenberg, 2000.) را عملکرد یریگاندازه نقش هاشاخص 
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 داشته کاربرد توانندمی یشهر یداریپا یابیارز روند در و دارند
 از متفاوتی هایمجموعه کنون، تا .(Shen et al., 2011) باشند

 هیاار پایداری غالب استراتژی اساس بر پایدار توسعه یهاشاخص
 استفاده کینئوکالس اقتصاددانان مثال عنوان به است. شده

 مشکالت یاصل لیدل عنوان به را یعیطبمنابع از ناکارآمد
 شکست از یناش یناکارآمد نیا کنند.یم ییشناسازیستی محیط

 بر یاقتصاد یاستراتژ ن،یبنابرا است. یخارج اثرات علت به بازار
 اساس بر یخارج یهانهیهز متمرکزاست. یگذارمتیق یرو

 ،دمور نیا از یواقع مثال شود.یم زده نیتخم مختلفهای روش
 اروپا ونیسیکم «سوخت چرخه یخارج اثرات» مورد در مطالعه
 در یاقتصاد یاستراتژ از شده مشتقهای شاخص است.

 «سبز GDP» ای و «داریپا درآمد» مانند یپول یواحدها
 عنوان به توانیم را یپول یهاشاخص .شوندیم یریگاندازه

 کنندیم فرض هاآن ،رایز .شناخت فیضع یداریپا یهاشاخص
 هم به کینزد یهانیگزیجا ،یعیطب و یدیتولهای هیسرما که

 )مثالزیستی های محیطنهیهز که است یمعن دینب نیا هستند.
 ال)مث شده دیتول هیسرما یایمزا با تواندیم جنگل(های بیآس

 .(Rennings & Wiggering, 1996) دنشو جبران درآمد(
های ستمیس بر را یاقتصاد یهاتیفعال ریثات یشناسبوم یاستراتژ
 با کندیم تالش یاستراتژ نیا کند.یم یبررس زیستیمحیط

زیست محیط ثبات مانند یعیطبهای ییتوانا از حفاظت از استفاده
 کند. حفظ راها ستمیاکوس ک،یاکولوژ یریپذانعطاف ای

 یواحدها در یشناسبوم یاستراتژ از شده مشتق یهااخصش
 آستانه که یکیزیف یهاشاخص شوند.یم یریگاندازه یکیزیف

 به تواندیم کنند،یم نییتع را یبحران یکیاکولوژ توابع عملکرد
 هاآن که چرا شود، شناخته یقو یداریپا از ییهاشاخص عنوان

 را گیردمی گرفته نظر در ضعف یداریپا که را ینیگزیجا زانیم
 دیدگاه (.Rennings & Wiggering, 1996) کنندیم ینف

 اجتماعی، بعد چهار از متشکل پایداری، تعریف پایه بر ترکامل
 اقتصادی هایشاخص بر عالوه حکمروایی و محیطی اقتصادی،

 نیز حکمروایی و اجتماعی هایشاخص برای شناختی،بوم و
 بر اجتماعی هایشاخص و معیارها طورکلی به است. لیقا اهمیت

 از حمایت و اجتماعی رفاه مینات منظور به انسانی منابع پیشرفت
 سازیزمینه شهری،زیست محیط سازیسالم ها،خانواده تمامی
 و فقیران از حمایت سیاسی، توسعه و شهروندان مشارکت برای

 دارد کیدات هاآن زندگی سطح ارتقاء و شهری درآمد کم طبقات
(Valentin & Spangenberg, 2000). اجتماعی بعد اگرچه 

 اما دارد، اشاره انسانیهای توانایی مجموع به (انسانی سرمایه)
 و انسانی تعامالت به (اجتماعی سرمایه عنوان تحت) نهادی ابعاد

 جامعه حکمروایی به یعنی کندمی هدایت را هاآن که قواعدی
 .کنندمی اشاره

 پایدار توسعه و شهری حکمروایی بین بطهرا عملی، دیدگاه از
 و تجارب تحلیل و تجزیه ،اول .شود مرور جنبه دو از تواندمی

 در دولت ناتوانی و ضعف نقاط شناسایی برای قبلی هایاقدام
 ظهور توانمی مثال، عنوان به .است شهری توسعه اهداف ترویج

 دولت توانایی عدم به پاسخ در را شهروندان مشارکت استراتژی
 1313 و 1323 دهه در شهرها کاهش به رو مناطق احیای برای

 (.Baker et al., 2010) کرد ذکر را انگلیس و متحده ایاالت در
 به دادن پاسخ در محلی جوامع استراتژی ظهور این، بر عالوه

 و رسمی غیر اسکان شرایط بهبود درها دولتهای ناکامی
 عنوانه ب تواندمی سعهتو حال در کشورهای در فقیرهای محله
 قرار توجه مورد گذشته دهه چند در عملی تحوالت از هایینمونه
 در محدود و خاصهای نگرانی به عموما تحوالت این .گیرد
 توسعه هیارا منظور به نه و دهندمی اهمیت خاصیهای زمینه
 عدم ،هاییاستراتژی چنین ظهور دیگر جنبه .شهری پایدار

 شهری توسعه اهداف ترویج در رسمی نهادهای وها دولت توانایی
 توسعه در حکومت توجه قابل نقش عوامل، این تمام وجود استبا

 .کندمی انکار غیرقابل را محلی چه و ملی سطح در چه شهری،
 تحقق محلی، حکومت رهبری و منابع ظرفیت، توانایی، بدون

 Evans et al., 2005) است ممکن غیر بسیار توسعه اهداف

Hambelton and Gross 2007;.) از نقل به همکاران و شن 
 حداقل یداریپا یهاشاخص که کردند شنهادیپ ون و او انگ،ژ
 ترجمه یبرا یحیتوض یهاابزار .1 باشند: ریز موارد شامل دیبا

 یبرا یشیآزما یابزارها .2 ؛یعمل طیشرا به داریپا توسعه میمفاه
 را داریپا توسعه که ییهااستیس و هانهیگز انتخاب به کمک

 یبرا عملکرد یِابیارز یابزارها .0 و دهندیم گسترش
 .(Shen et al., 2011) موثر یهاتالش مورد در یریگمیتصم

 پایداری یهاشاخص ندمعتقد (1331) کیبرت و گای همچنین
 باشند، مرتبط هم به اییکپارچه شکل به .2 باشند، جامع .1 :باید

 طریق از همه از ترمهم .0 و باشند داشته کاربرد مدت دراز در .0
 (.Guy & Kibert, 1998) یابند توسعه نفعذی چندین نظر

 اول وهله در پژوهش این در شده گفته موارد به توجه با
 به )الزم شدند انتخاب ،فوق هایویژگی از برخوردار هایشاخص

 از جامع هایشاخص استخراج جهت در که است ذکر
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 هایشاخص بتوان تا است شده استفاده یبیترکهای شاخص
 آزمایی درستی جهت در سپس و نمود( تعریف را تریکامل

 حوزه متخصصین دیدگاه ،دلفی روش به منتخب هایشاخص
 مطالعه مورد هایشاخص از یک هر وضعیت پیرامون شهرسازی

 آزمون از استفاده با و شد آوریجمع پرسشنامه 22 قالب در
 صفر فرض آزمون این در .گرفت قرار ررسیب مورد میانگین

(H0) درستی به بررسی مورد متغیر که است آن بر مبتنی 
 متغیر که است آن نیز (H1) آزمون ادعای .است نشده انتخاب

 با هاداده که آنجا از .است شده انتخاب درستی به بررسی مورد

 یعنی 0 عدد میانگین است شده گردآوری درجه 2 لیکرت طیف
 بیان بنابراین .است شده گرفته نظر در لیکرت طیف وسط نقطه

 است: زیر صورتبه پژوهش هایفرضیه آماری
H0: µ ≤ 3 

H1: µ > 3 

ها شاخص تمامی امتیاز که دهدمی نشان پرسشنامه نتایج
 بنابراین شود.می رد صفر فرض و (0 )جدول بوده 0 از تربزرگ

 به بررسی مورد غیرمت که گرفت نتیجه آزمون این از توانمی
 اند.شده انتخاب درستی

 

 متخصصین دیدگاه از مستخرج منتخبهای شاخص :(4) جدول

 میانگین ماخذ هاشاخص اختصار ابعاد

اد
ص

اقت
 

Ec1 منابع سایر و انرژی آب، مصرف  (Economist Intelligence Unit, 2012; 

Huang et al., 2015) 


Ec2 ناپذیر تجدید منابع و فسیلیهای سوخت مصرف )Rennings, & Wiggering, 1996)  

Ec3 پذیر تجدید انرژی منابع )Jesinghaus,2007)  

Ec4  کار نیروی  (Karlsson et al., 2007)  

Ec5 ملی ناخالص تولید (Rennings, & Wiggering, 1996)  

Ec6 درآمد عادالنه توزیع (Huetinga & Reijnders, 2004)  

Ec7 ملی درآمد و انداز پس (Rennings, & Wiggering, 1996)  

Ec8 اقتصادی رفاه (Huang et al., 2015)  

Ec9  روستایی توسعه و پایدار کشاورزی (Badrich Weberhares, 2002)  

ی
وای

مر
حک

-
ی

ریت
دی

م
 

G1 کارآمد و پاسخگو شفاف، حکومت )Shen et al., 2011)  

G2 سبز اقدامهای برنامه (Economist Intelligence Unit, 2012) 

G3 سبزهای سیاست در عموعی مشارکت (Economist Intelligence Unit, 2012; 

Bauler et al., 2007) 


G4 کار و کسب نهادهای پایدار مدیریت )Shen et al., 2011)  

G5 سبز فضای مدیریت (Economist Intelligence Unit, 2012) 

ی
ماع

جت
ا

 

S1  اجتماعی امنیت )Shen et al., 2011)  

S2 مناسب سرپناه و مسکن )Mohammed Ameena & Monjur 

2018) 
 

S3 اجتماعی ادغام ترویج )Shen et al., 2011)  

S4 فرهنگ به توجه (Mohammed Ameena & Monjur 

2018), (Shen et al., 2011) 


S5 سبزهای پهنه ویژه به و خدمات به عمومی دسترسی )spangenberg & bonniot, 1998)  

S6 اجتماعی رفاه (Badrich Weberhares, 2002)  

S7 جامعه تعادل و عدالت )spangenberg & bonniot, 1998)  

S8 فقر با همبارز و محرومهای گروه از حمایت )Huetinga & Reijnders, 2004)  

S9 جمعیت پویایی (Badrich Weberhares, 2002)  

S10 بشر رفاه و سالمت (Badrich Weberhares, 2002)  

S11 پرورش و آموزش و عمومی آگاهی تحصیالت، گسترش )Valentin & Spangenberg, 2000)  
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 میانگین ماخذ هاشاخص اختصار ابعاد

 گراهدف

S12 پایدار توسعه جهت در علم ار استفاده (Badrich Weberhares, 2002)  

ط
حی

م
ی

ست
زی

 

En1 متعادل جغرافیایی توازن )Shen et al., 2011)  

En2 سالم و شیرین آب به دسترسی و کیفیت حفظ (Badrich Weberhares, 2002)  

En3 
 هواهای آالینده کاهش و محیط هوای کیفیت به توجه

  2CO هویژ به
)Huang et al., 2015)  

En4 زمین از پایدار استفاده )Shen et al., 2011)  

En5 زیستمحیط با سازگار و موثر نقل و حملهای سیستم ( de Oliveira Cavalcanti et al., 2017) 

En6 موثر و پاک پذیر، تجدید انرژی از استفاده و بازیافت (Jesinghaus, 2007; Mohammed 

Ameena & Monjur 2018) 
 

En7 زیستیمحیط خسارت مالی ارزش برآورد )Rennings, & Wiggering, 1996)  

En8 زیست محیط با سازگارهای فناوری (Badrich Weberhares, 2002)  

En9 
های اکوسیستم و جنگل )آب، طبیعی منابع پایداری

 طبیعی(
)Guy & J. Kibert, 1998)  

En10 آینده نسل حقوق و طبیعت حفظ ) Guy & J. Kibert, 1998)  

En11 ساحلی مناطق و دریاها از حفاظت (Badrich Weberhares, 2002)  

 

 تحقیق هاییافته -
 ارزیابی تحقیق، این در ICOLD ماتریس از استفاده هدف

 ابعاد و اجزا بر ششم توسعه برنامه اثر کیفی خصوصیات و ویژگی
 0 در پایداری هایشاخص توسط مسیر این در که است پایداری

 مدیریتی -حکمروایی و اقتصادی اجتماعی، محیطی، اصلی بعد
 ارایه بعد هر در جداگانه طور به اثراتهای ماتریس و شده تحلیل

 ICOLD روش در اثر نهایی امتیاز محاسبه منظور به است. شده

 و اثر تداوم اثر، ماهیت در اثر شدت ضرب حاصل (آثار اهمیت)
 شده محاسبه امتیاز جبری جمع از و شده محاسبه وقوع زمان
 در نهایت .شودمی محاسبه آن نهایی امتیاز شاخص هر برای
 از که شاخص هر اهمیت درجه در ضرب آمده دست به امتیاز
 شاخص هر نهایی امتیاز و شودمی بود آمده دست به دلفی روش

 .(1 )نمودار شد محاسبه بعد هر تعاقبام و

 

 
 کشور ششم توسعه برنامه در پایدار توسعه هایشاخص از یک هر نهایی امتیاز (:1) نمودار

 

 پایدار توسعه تحقق برای الزم شرطزیستی محیط پایداری اگرچه
 را پایداری مفهوم امروزه اام ،(Maleki et al., 2014) است
 آن با همزمان و کرد محدود آن محیطی بعادا به صرفاً تواننمی
 در داشت. توجه آن حکمروایی و اقتصادی اجتماعی، ابعاد به باید

 اقتصادی، توسعه ششم برنامه تفصیلی سند توجه میزان راستا این
 این از یک هر به نسبت اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 است: گرفته صورت ابعاد
  نتایج و گرفته صورت ایـهتحلیل ،یـزیستمحیط ادـابع لحاظ به
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 ششم برنامه در که دهدمی نشان QSPM ماتریس از حاصل
 راهبردهای به اول وهله در هاشاخص وزن به توجه با کشور
 ژهیو به هواهای ندهیآال کاهش و طیمح یهوا تیفیک به مربوط
CO2 (En3) هوای آلودگی است. گرفته صورت توجه بیشترین 

 در ریزگردها وجود از ناشی هایبحران و رانای کالنشهرهای
 سند شده سبب بلوچستان و سیستان و خوزستان مانند هایاستان
 در باشد. داشته تاکید موضوع این بر بیشتر کشور ششم توسعه
 و نیریش آب به یدسترس و تیفیک حفظ بر تاکید نیز دوم وهله
 هالیخشکسا به توجه با طرف یک از که است بوده (En2) سالم

 بر در گذشته دهه طی در را کشور سراسر که آبی هایبحران و
 توسعه برنامه قانون 2 ماده عنوان تحت دیگر طرف از و گرفته
 برنامه محوری لیمسا از یکی عنوان به آب موضوع از نیز ششم

 تامین و مرتبط های()پروژه هایطرح تدوین نیازمند که شده یاد
 این نیز ششم توسعه سند اهداف در بنابراین، .است الزم بودجه

 میزان به توجه با دیگر سوی از است. شده منعکس موضوع
 کشور ششم توسعه سند اهداف یزیستمحیط هایشاخص اهمیت

زیستی محیط خسارت یمال ارزش برآورد هایشاخص برای
(En7) یساحل مناطق و اهایدر از حفاظت و (En11) اهمیت 

  (.2 دار)نمو است بوده لیقا کمتری
 

 
 زیستی محیط هایشاخص نهایی امتیاز :(2) نمودار

 کشور ششم توسعه برنامه در پایدار توسعه
 

 هاشاخص برای شده محاسبه امتیاز نیز اجتماعی ابعاد لحاظ به
 به توجه با که مفهوم این به ؛است متفاوت 130 تا 1/05 بین
 (S8) فقر با مبارزه و محرومهای گروه از تیحما ها،شاخص وزن

 مانند اهدافی طریق از که بوده امتیاز بیشترین از برخوردار
 کم طبقات نقش و شتیمع و درآمد یارتقا ،عدالت گسترش

 دولت توسط فقرا استطاعت در مسکن یدسترس لیتسه و درآمد
 کنار در (S6) یاجتماع رفاه نیز بعدی وهله در شود.می دنبال

 مانند اهدافی در ترتیب به که دارند قرار (S1) یاجتماع تیامن

 و درآمد، اشتغال، به یابیدست در هااستان مناطق ییتوانا یارتقا
 در ژهیو به کشور در داریپا تیامن جادیا و داریپا یوربهره اقتصاد
 نمودار در که طورهمان دیگر سوی از اند.شده دیده یمرز مناطق

 (S4) فرهنگ به کشور توسعه ششم برنامه در است مشخص (0)
 سبزهای پهنه ژهیو به و خدمات به یعموم یدسترس هچنین و
(S5) است. شده توجه کمتر 
 

 
 توسعه اجتماعی هایشاخص نهایی امتیاز :(3) نمودار

 کشور ششم توسعه برنامه در پایدار
 

 برنامه پایدار، توسعه مدیریتی -حکمروایی هایشاخص میان در
 داشته تاکید سبز اقدام یهابرنامه بر بیشتر کشور توسعه ششم

(G2) وزیست محیط مطلوب یحکمران مانند اهدافی طریق از و 
 شاخص این تحقق جهت در آب منابع وستهیپ هم به تیریمد

 به امتیاز بیشترین نیز بعدی درجه در است. کرده تالش پایداری
 با که دارد تعلق (G4) کار و کسب ینهادها داریپا تیریمد

 یارتقا و یاتیمال ییکارا و عدالت ت،یجامع گسترش مانند اهدافی
 خدمات و کاال یرنفتیغ صادرات توسعه و یریپذرقابت سطح
 گرفته صورت هایبررسی نتایج دیگر طرف از شود.می دنبال
 (G5) سبز یفضا تیریمد به نسبت برنامه این که دهدمی نشان

 مبذول را کمتری توجه (G1)کارآمد و پاسخگو شفاف، حکومت و
 (.0 )نمودار است اشتهد

 

 
 مدیریتی -حکمروایی هایشاخص نهایی امتیاز :(4)نمودار

 کشور ششم توسعه برنامه در پایدار توسعه
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 به نسبت کشور ششم توسعه برنامه توجه میزان اگرچه
 هایشاخص از ترمتعادل پایدار توسعه اقتصادی هایشاخص

 این نهایی زامتیا اام است بوده حکمروایی و اجتماعی محیطی،
 با که مفهوم این به است. بوده یکدیگر از متفاوت نیز هاشاخص

 بر برنامه این تاکید بیشترین شده محاسبه هایامتیاز به توجه
 مصرف کاهش و (Ec1) منابع سایر و انرژی آب، مصرف کاهش
 از که است بوده (Ec2) تجدیدناپذیر منابع و فسیلیهای سوخت
 کاهش نفتی، هایوابستگی کاهش هایسیاست و اهداف طریق
 هدر کاهش و بازیافت افزایش وزیستی محیطهای آالینده انتشار
 از شود.می دنبال سند این در انرژی مصرف و تولید در روی
 سند این پایدار، توسعه اقتصادی هایشاخص بین در دیگر سوی
 ملی درآمد و اندازپس به نسبت خود هایگذاریسیاست در کمتر

(Ec7) اقتصادی رفاه و (Ec8) ست.ا داشته تاکید 
 

 
 توسعه اقتصادی هایشاخص نهایی امتیاز :(5) نمودار

 کشور ششم توسعه برنامه در پایدار
 

 ششم برنامه تفصیلی سند که دهدمی نشان پژوهش این نتایج
 بر اول وهله در پایدار توسعههای شاخص میان در کشور توسعه

 شاخص دارد. تاکید فقر با مبارزه و ممحروهای گروه از حمایت
 ویژه به هواهای آالینده کاهش و محیط هوای کیفیت به توجه

CO2 و شیرین آب به دسترسی و کیفیت حفظ شاخص کنار در 
 توازنها آن از بعد و اندگرفته قرار بعدی جایگاه در سالم

 این دیگر سوی از دارند. قرار اجتماعی رفاه و متعادل جغرافیایی
 از کمتری توجه پایدار توسعه هایشاخص از برخی به نسبت سند
 به عمومی دسترسی از عبارتند ترتیب به که است داده نشان خود

 مناطق و دریاها از حفاظت سبز، هایپهنه ویژه به و خدمات
 به توجه ،زیستیمحیط هایخسارت مالی ارزش برآورد ساحلی،
 کارآمد. و پاسخگو شفاف، حکومت همچنین و فرهنگ

 به نسبت یکسانی توجه سند این نیز پایدار توسعه ابعاد لحاظ به
 تمرکز محیطی ابعاد بر بیشتر و نداشته پایدار توسعه ابعاد تمامی

 قرار اقتصادی ابعاد دوم جایگاه در و ناچیز اختالف با دارد.
در نهایت  واست  اجتماعی بعد به قمتعل سوم جایگاه اند.گرفته

 هایشاخص و حکمروایی بعد به نسبت ششم برنامه تفصیلی سند
 دهدمی نشان که است داشته مبذول را ممکن توجه کمترین آن

های سیاست در بلکه موجود وضعیت در تنها نه ما کشور
 فاصله پایدار توسعه رواییمحک ابعاد با نیز خود پیشنهادی

 دارد. داریمعنی
 

 
 برنامه در پایدار توسعه ابعاد نهایی امتیاز (:6) نمودار

 کشور ششم توسعه
 

 گیرینتیجه

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم برنامه تفصیلی سند
 را کشور توسعه گیریجهت ترینمهم ایران اسالمی جمهوری

گذاری سیاست کند.می مشخص 1033 تا 1031 هایسال بین
 اهداف، به دستیابی راهبردهای کلی، اهداف شامل سند این
 که این تعل به شود.می هاسیاست و راهبردها کمی، افاهد

 تمامی و بودهها  گذاریسیاست سایر نماینده کلی اهداف
 این، پژوهش این در دهد،می قرار سیطره تحت را هابخش
  است. گرفته قرار ارزیابی مورد اهداف

 دلفی روش با ICOLD ماتریس تلفیق طریق از پژوهش این در
 پایدار توسعه چارچوب در ششم برنامه تفصیلی سند کلی اهداف

 از که مدلی است ذکر به است.الزم گرفته قرار ارزیابی مورد
 عواملی و هااستراتژی شامل شده ایجاد روش دو این ترکیب

 آمار کمک با استراتژی هر کارشناسان از تیمی توسط که است
 طریق از طرف یک از، بنابراین .است شده ارزیابی توصیفی

 نظر نقطه از شاخص هر به شده داده اختصاص ریبض

 طریق از دیگر طرف از و مربوطه متخصیص و کارشناسان
 و شاخص هر نهایی نمره توانمی استراتژی هر اثر نوع تشخیص

 است. شده شناسایی بعد هرمتعاقبا 
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 و هاشاخص لحاظ به سند این دهدمی نشان پژوهش هاییافته
 میان در و نداشته مبذول را یکسانی توجه پایدار توسعه ابعاد

 فقر با مبارزه و محرومهای گروه از حمایت بر بیشتر هاشاخص
 کاهش و محیط هوای کیفیت به توجه شاخص دارد. تاکید

 و کیفیت حفظ شاخص کنار در 2CO ویژه به هواهای آالینده
 و اندگرفته قرار بعدی جایگاه در سالم و شیرین آب به دسترسی

 گرفته قرار اجتماعی رفاه و متعادل جغرافیایی توازنها آن از بعد

 ابعاد بر بیشتر مذکور سند نیز پایدار توسعه ابعاد لحاظ به است.
 هایگذاریسیاست در اینکه حال است؛ متمرکز اقتصادی و محیطی

 منعکس دیگر ابعاد از کمتر مدیریتی -حکمروایی ابعاد سند این
 تفصیلی سند اندک توجه ماحصل موضوع این که است شده

 و سبز یفضا تیریمد هایشاخص به نسبت توسعه ششم برنامه
 است. کارآمد و پاسخگو شفاف، حکومت
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