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 چکیده 
ایران وضزیستی  محیطوین قوانین  دت  متبا وجود قد به های کلی محیطسیاست  انداز واهداف چشم بر اساس    زیست عیت محیطدر  زیست 

بین  هایشاخص گواهی   نیست. معتبر  مطلوب  است   مقاله  این  المللی  نموده  دنبال  را  اصلی  هدف  یک    دو  چالشکه  مهمترین  های بیانگر 
جهت دسترسی به    .شودرا شامل می  هابندی چالشاولویت  که  م اینو دو  استحل  راه  رایها  هدر مرحل  ایرانزیست در  محیطگذاری  سیاست 

اول   گلولهنمونه   باافراد  هدف  محیطگیری  حوزه  میانی  و  ارشد  مدیران  از  سهبرفی  قوای  در  کشور  و  زیست  دانشگاه  اساتید  نیز  و  گانه 
نامه استفاده از پرسش  باو    زیست و مدیریت انتخاب شدندی مختلف محیطاهش یو گرا  )علوم سیاسی(گذاری  سیاستدانشجویان دوره دکتری  

که  باز قرارگرفتند  سوال  مورد  نهایت    پاسخ  عمده    6در  نمودن  ،  شد  مشخصگذاری  سیاستچالش  محدود  هدف  که  آنجا  از  دوم  فاز  در 
شوندگان بودند تفکیک  درصد پرسش   50ق حداقل  اد وفرکه مو  هایی  ها بر حسب فراوانی به صورت نزولی مرتب و گویه داده  د،موضوعات بو

  نفر متخصص واقع شد  5مورد مصاحبه  نامه بسته تنظیم و به منظور اطمینان از روایی  های پرتکرار در قالب پرسش داده  در مرحله بعد  شدند. 
نظران قرار گرفت تا  نفر از صاحب  400یار  تر اخدنامه نهایی  پرسش ید قرار گرفت در نهایت  یمورد تا  9/0و با ضریب اعتماد )آلفای کرونباخ (  

های خاص اقتصادی و سیاسی  »در سطح ملی و محلی، گروه  دست آمده از تحلیل کمی چالشه  طبق نتایج ب  گرایش خود را انتخاب نمایند
خوردار بود که این خود قابل  رب  یه قباز اهمیت بیشتری نسبت به    31/5اعمال نفوذ زیادی دارند« با رتبه  زیستی  محیطهای  حلراه  ارایهدر  
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 سرآغاز
تبدیل شدن به اولین کشور منطقه    1404ن در سال اایراز دناچشم
و    ی  هاشاخصدر   جمهم  از  محیطمختلف  مناسب مله    زیست 

 (Secretariat of the Expediency Discernment.است

(Council, 2015.  از اصل    با وجود  50اقدامات تقنینی مناسب 
  ت زیسمحیطهای کلی  تا سیاست  جمهوری اسالمی قانون اساسی

مابال وضع غی  رهبری  معظم  زیست محیطی  ها شاخصیت  قام 
است. نزولی  عملکرد   ایران  شاخص  در  مقایسه  مقام  در 

و در بین   105،  2016در سال  در جهان  رتبه ایران  زیست  محیط
به   2006است که نسبت به سال    18انداز  کشور هدف چشم  24
در  ویژ استه  داشته  افت  آب  منابع  شاخص   (Country  زیر 

(rankings on the EPI, 2016. 
زیستی  ا  در ظرفیت  سرانه  اکولوژیک    9/0یران  ردپای   1/2و 

است. به عبارت روشن میزان مصرف منابع زیستی و تاثیر آن بر  
سرانه    زیست بیش از دو برابر ظرفیت زیستی کشور است.محیط
تن    7/7تن در سال و در ایران    9/4در جهان حدود    CO2  انتشار
جهان است که  در   CO2 کننده نخستولید ت  10و  زجان  ایر .است

می CO2 درصد 1/ 84حدود   تولید  را  که    حالیدر    ؛کندجهان 
دارد را  اکولوژیک  ردپای  در  سهم  باالترین  کربن  ایران   .ردپای 

باالی   با جمعیت  بین کشورهایی  در  آبی  ردپای  نرخ   5باالترین 
  ت سا  سال  رب دمتر مکع  589میلیون نفر را دارد که تقریبا معادل  
(Footprint calculator, 2016)  .تصویر از  دهندههشدار  این 

قوانین و سیاستزیست  محیطوضعیت   با  مقایسه  پیشرو در  های 
حوزه   این  مسایدر  در  از جمله  تغییر  و  بررسی  لزوم  که  است  لی 

کشور را بیش از پیش  زیست  محیطدر نظام  گذاری  سیاستچرخه  
 مشخص می نماید

گونه   گذاریتساسی  پژوهشگران متفاوتیعمومی  مراحل    های  از 
ای ترسیم مرحله   9و    7،  5را در قالب مدل  گذاری  سیاستچرخه  

اند. قالب    نموده  در  را  مراحل  این  رامش  و  مرحله    5هاولت 
شکل تصمیمدستورکارگذاری،  ارزیابی  گیری،  و  اجرا  گیری، 

کردهطبقه   مونیر   .(Howlett & Ramesh, 2009)  اندبندی 
لستر مدل    .ده نتایج استو مشاهمرحله تدوین، اجرا  ل به سه  یقا
اجرا،  مرحله  6 تدوین،  دستورکار،  که  است  نموده  ترسیم  ای 

برمی در  را  پایان  و  تغییر  قالب  گیرد.  ارزیابی،  در  را  مراحل  این 
راه  کردن  پیدا  مسئله،  پیشحلتنظیم  آینده،  ها،  محیط  بینی 

  (,Hughesباشدمی هاحلراه ی ب ازیرا و  هاحلراه اثرات سازیمدل

(2005 . 
الوانی و شریف ایرانی  زاده از منظر رشته مدیریت  از پژوهشگران 

انعکاس    له،ال به مراحل شناسایی مسیعمومی قا  گذاریمشیخط
عمومی، سازمان  گذاری،  به  خطت  دستورکار  و   مشی،نظیم  اجرا 

   Alwani & Sharifzadeh, 2008))د ارزیابی هستن

2008) Gholampour Ahangar & Qolipour)مراحل   ؛  
دستورگذاری  سیاستفرآیند   صورت  به  و   را  تجزیه  کارگذاری، 

گزینه  به  تحلیل،  و  اجرا  سیاست،  طراحی  گزینه،  انتخاب  سازی، 
  Malik Mohammadiکند.  کارگیری، ارزیابی و خاتمه بیان می

اجرا  (2015) تدوین،  دستورکار،  تغی،  مراحل  و ارزیابی،  پایان   یر 
میسیا تفکیک  را  لز رچا  با   سوهم  Vahid  (2009 )  نماید.ست 

به  یقا  جونز دستور    5ل  در  گرفتن  قرار  و  مشکل  شناخت  مرحله 
 گیری، اجرا و ارزیابی است. ها، تصمیمحلراه ارایهکار، 

ویژگی به  توجه  با  پژوهش  این  محیطدر  بخش  در  های  زیست 
فه تسهیل  و  ابهام  کاهش  نیز  و  پرایران  کلیه تو  شنامه سم  سط 

مدل  سخپا جونزحله مر  5گویان،  فرآیند   ای  بررسی  جهت 
است  برگزیده  زیستیمحیطگذاری  سیاست  ,Vahid)  شده 

ایده ج  (2009 صورت  به  و ونز  دولت  عملکرد  تیپیک  آل 
 کند: ه به هم وابسته ذیل تقسیم میگیران را به پنج مرحلتصمیم

م • گرفتن  قرار  و  مشکل  شناخت  کاردشکل  مرحله  دستور   ر 
 حکومت 

 هاراه حل ارایهمرحله   •

 گیری  مرحله تصمیم •

 مرحله اجرا •

 مرحله ارزیابی  •

چالش بر  خاص  طور  به  مقاله  مرحله  این  چرخه   دومهای  از 
شود.  گذاری  سیاست می  متمرکز  گیری عمومی  شکل  از  بعد 

 گردد.آغاز میگذاری  سیاستای در  دستورکار فرآیندی دو مرحله
مرحله عرصه  یشپ  ارایهبه    اول  در  در  اقدام  برای  عمومی نهاد 

می داده  پرداخت  مشروعیت  پیشنهاد  به  دوم  مرحله  در  و   شود 

می تقنینی  جنبه  سیاست  و  پژوهشگران شده  از  برخی   یابد. 

صورت به  و  مرحله  یک  قالب  در  را  مرحله  دو     این 

 بندی و اتخاذصورت  (Shafritz&Break, 2012)  گیریتصمیم
ها سیاستین  دوت  و  (Ashtarian, 2007)ا  هسیاست

(MalikMohammadi, 2015 )    میدر این    گیرند.نظر  در 
به   مرحله مجزا    پیرویپژوهش  دو  این  چالز جونز  به  اندشدهاز   .



 25  ی و همکاران(سید محمد مجاب) ایران های راه حل گزینی در سیاستگذاری محیط زیستچالش 

چرخه   از  دوم  مرحله  ترتیب   ارایه عمومی  گذاری  سیاستاین 
و اخذ تصمیم در  حل  راهبخشی به یک  است و مشروعیت حل  راه

دیگرمجاو    ومسه  مرحل بر  ل  استقابل  مرحله    .رسی    ارایهدر 
تنظیمهرا اعمال  حل  راهکنندگان  حل  مجموعه  بسط  و  شرح  به 

مناسب مسا   پیشنهادی  با  مواجهه  برای  قبول  قابل  عمومی    لیو 
ممکن است از قوه مجریه، قوه  حل  راهکنندگان  پردازند. تنظیممی

گروه  ترکیمقننه،  یا  خصوصی  نفع  ذی  باشند آناز    بیهای   ها 
(Jones, 1970). ف است و باید مطالعات  مرور منابع ندارد و ضعی

 اضافه شود
 سالم باشد زیست  محیطکشور به دنبال    کیشود  یم  سببآنچه  

کشورهای  استیس آن  در   بنابراین،  .است  داخلی  سواالت  این 
می متبادر  که ذهن  و  کیکدام    گردد  با  های  یژگیاز  کشور 

باال  استزیستی  حیطم  یعملکرد  ا  یهیدب  ؟ مرتبط  که   ن یاست 
کاربرداها  سیاست نظر  کنترل   ،رایز  .دارد  تی اهم  اریبس  یز 
مشکالت    یواکنش  صرفازیست  محیط ، ستینزیستی  محیطبه 

نت کشورها   یاس یس  ندیفرا  کی  جهیبلکه  در  که  مختلف   یاست 
باز  یاساس های  تفاوت ا ،  گرانیدارد.  و  قوت  های یدئولوژینقاط 

فعالتحت  که    ییهاتیمحدود،  اآنه  یبنس و یم   تیآن  کنند 
نهادساخ و    یزیمتماهای  تفاوت  یملهای  دولت  نیب  یتار  دارند 
نزیستی  محیطهای  استیس  نیبنابرا است  زیآنها   متفاوت 

Kammerlanders, 2021)  & Schulze  ) 
گویی به دو سوال مشخص است نخست این مقاله به دنبال پاسخ 

  ران یدر ا  ستیزطیمحگذاری  سیاست  یهاچالش  ن یمهمترکه    آن
مرحله   وحل  راهدر  است  کدام  دارای    این  گزینی  یک  کدام  که 

 . باشدمیاولویت باالتری نسبت به بقیه  
 Maknoon(2004 )  زیستی  محیطارزیابی  »  با عنوان  ایدر مقاله

زیست در  نقش ارزیابی محیط  به بررسی  «راه هدایت توسعه پایدار
ن داشت که توسعه کشورها بر یدار پرداخت و اذعا پا  سعهوت  تحقق

های بلند مدت و کوتاه  ها و برنامه ساس تدوین راهبردها، سیاستا
در رساله   Kamali &Farahani (2011 )  گیردمدت صورت می

خود   پایدار  دکتری  جهان  توسعه  در  توسعه  نوین  مرجعیت  را 
پایدار  می توسعه  است تحقق  معتقد  و  اورجد  ر دداند  ل مستلزم  ه 
دقی ش شنناخت  دوم  درجه  در  و  پدیده  این  جدیدترق  ین  اخت 

مدل روش  و  تحلیل  سیاستهای  های  در   توسعههای  اجرای 
سطح هم  توسط  است.    کشورهای  شده  انجام  پژوهش  در 

Noori(2008)  « عنوان  ارتقا با  مدیریت   یلزوم  جایگاه 
اقتصادیمحیط توسعه  پنجم  برنامه  در   و   اجتماعی،  زیست 

راستای    گینفره در  پایدارتوکشور  جایگاه  «  سعه  بررسی  به 
در قبل و بعد انقالب توسعه    هایزیست در برنامهطمدیریت محی

در انتها به لزوم ارتقا جایگاه  ایران پرداخته شده است و    میاسال
محیط اشاره  مدیریت  تبیین نموده  زیست  و  راهبردها  تدوین  و 

اساسی   را از جمله ارکان  تدمدبلن   و  های کوتاهها و برنامهسیاست
فرا هدفمندتوسعه  و  جانبه  همه  کشورها    گیر  در میدر  داند. 

توسط    یپژوهش عنوان    Molaee & Kashef (2016) که  با 
بر   یدر بخش کشاورز  یاتوسعههای  اهداف برنامه   نیی»لزوم تع

پا توسعه  شد؛    دار«یمدار  ایران  انجام  در  که  شد  داده  نشان 
رتداوم    زیستیمحیطارات  خس  هبتوجهی  بی خطر  توسعه  به  ا 

است در.انداخته  از  ناشی  امر  رشنظ  این  گرفتن  ار  ه  ب  صادیقتد 
به جای ص به هر طریق ممکن  ناخالص ملی  تولید  افزایش  ورت 

اقتتوس کعه  مفهصادی  جامعه  بسیار  گسترده وم  و  رشتر  از  د تر 
می دارد،  م  .باشداقتصادی  تمام  اقتصادی  توسعه  های هفلودر 

اقتصاداجتم ا  بایست در نظر گرفته شود؛ تهنگی میفر  ی واعی، 
 پایدار سوق نماید.  سعهوبه سمت ت

Kelly  (2005  )بررس مقا   یبه  هوا  استیس  سهیو  و  دو    ییآب 
پرداخته   دیجد  یاستیس یابزارها نهمیکشور انگلستان و آلمان در ز
  .کنندمی  ان یو نقاط ضعف و قوت آن را ب

  هلند دولت    ریاخ  یاهدر سال Clement  (2017  )  تعا طبق مطال
پروازانه در خصوص   ا اهداف بلندرا ب  هایاز استراتژ  یعی وس  فیط

مقابله با    یبرده که تعهد خود را برا  شیتجارت گازها پ  یهاطرح
   کند. تیتقو ییآب و هوا راتییتغ
گذاری سیاست  لیتحلوه یبه تجزGreenberg  (2008  )کتاب    در

  ی علوم و فناور  سنده،یوبه نظر ن  ده است.ش  تهپرداخ  ستیزطیمح
.  کند مین  نمیخوب الزم است؛ اما آن را تض  استیس  یخوب برا

برا خوب  تاث  یعلم  و  علل  از  ما  هوا,   راتییتغ  راتیدرک  و  آب 
استراتژ برا  یهایتوسعه  معضالت    یمعقول  و  خطرات  کاهش 

ا  یضرور   ستیزطیمح با  سال   نیاست،  پحال  از   وتویک  نمایها 
فراتر از علم،    اریبس  ینکته است که عوامل  نیا  ادآوریکه    گذردیم

کل س  ید ینقص  توسعه  و  اتخاذ  در    جاد یا  دیجد  یهااستیرا 
   .کندمی

et al ngWa   (2010)  س با    نیچ  یها استیبه  مقابله  در 
مح س  ستیزطیمشکالت  است.  در   نیچ  یها استیپرداخته 
  هشد  میرحله تقسم  5ه  ب  70ه  هد  از بعد از  ستیزطیحفاظت از مح

ا با  تخر  نیاست.  مح  ستمیاکوس  بیوجود  مشکالت   ی ستیزطیو 
مل  یهمچنان معضل اقتصاد  را تحت    یاست که  و سالمت مردم 
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است.  ودخ  ریتاث داده  اقدامات  نیچ  قرار  حاضر  قرن  آغاز  را   یاز 
اقتصاد توسعه  بهبود  تشد  یجهت  از    یها استیس  دیو  حفاظت 

   است. ندهرسا رابه اج ستیزطیمح
Boutig & bernaoe  (2016  )دموکراسی که  در  دریافتند  ها 

با سایر رژیم  های سیاسی بیشتر متعهد به انجام اقدامات  مقایسه 
نشان  زیستی  محیط واکنش  اقلیم  تغییر  قبال    . دهندمیدر 

Spenser  (2012  )بلند مدت در   یهااستیدر پژوهش خود به س
نودازپردمی  ستیزطیحوزه مح تعرپ  دهنس ی .  از  ی هالشچا  فیس 
 قات یتحق  یبرا  زیبلند مدت، سه سوال چالش برانگگذاری  سیاست

خوب  یها یدموکراس  ایآ  .1:  دهدمی  هیارا  ندهیآ به   ی برا  یحاکم 
با چالش آمدن  مناسب هستند؟   یهااستیس  یهاکنار  بلند مدت 

کنون  ایآ  .2 با   یبرا  یاقدامات  انطباق  و  خطرات  کاهش 

 تعهد   لهمسا  به  آخر  در  .3است؟    یکاف   ستیزطیمح  یها لشچا
به    لیمسا   برای  معتبر مدت  گذاری  سیاستمربوط  و بلند 
  .پردازدمیآن  یطراح یهانهیو گز میعل نگریآینده

Korouer  (2021  )  امیبیان سال  دارد  کمیسیون ،  1973ز 
  ت اس را صادر کرده    (EAP)  یط یچند ساله اقدام محهای  برنامه 

اهداف    اداتشنهیپ  که های استیس  یبرا  ندهیآ  یقانون و 
را مشخص    هیاتحادزیست  محیط سال    میاروپا  در  ، 2013کند. 

تحت عنوان  2020دوره تا  یرا برا EAP نمیشورا و پارلمان هفت 
محد،  خوب  یزندگ» اساس   بیتصو  « ما  اره یس  ودهدر  بر  کردند. 

دار را    تیولوهدف انه    هامبرن  نی ا،  کیاز ابتکارات استراتژ  یتعداد
طب،  کند   می  نییتع از  حفاظت  جمله:  پذ،  عتی از    ی ریانعطاف 

؛ و مبارزه  کم مصرف و کم کربن،  داری؛ رشد پاتریقو  یکیاکولوژ
تهد با    یدهایبا  ایسالمت  یبرازیست  محیطمرتبط  برنامه    نی. 
،  اروپا  هیاتحادزیستی  محیط  نی بهتر قوان  یبر لزوم اجرا  نیهمچن

 ریدر سازیستی  محیطهای  م جنبهو ادغا  یگذار  هیمارس،  زور  علم
 د کن می دی کاها ت استیس

Kammerlander & Schulze  (2021  )مقاله تحت  در  ای 
زیستی  محیطهای  استیس  یاقتصاد  -یاس یس  یهمبستگعنوان  

چون   سواالتی  به  که  تالشند  چه   زیستیمحیطعملکرد  در 
  ی نهاج ایآ، ور خاصه طب ؟  رداد  نظام سیاسی هر کشور با یارتباط 

در    یشود؟ نقش دموکراسمیزیست  محیط  بیشدن منجر به تخر
به    بنابراین،  ستیچدر کشورها    و انجام آن زیست  محیطعملکرد  

 ،چپ گراهای  با سیاست  یهادولتواقع  در  این نتیجه رسیدند که  
به    ت می اهزیست  محیطبه    شتریب  ،گراراست  یها دولتنسبت 

 رد  عملک نیرـوح باالتـرا به وضـگرکزـم یاـهدولتاما  دهندیـم

 . را دارند  زیستیمحیط

 

 ها مواد و روش
رویکردهای پژوهشی، رویکرد   میانبا توجه به ماهیت موضوع از  

شد. برگزیده  اکتشافی  تحقیقاتی  طرح  و  این    تلفیقی  در 
طرح  صورت داده بندی  تحلیل  و  گردآوری  به پژهشی،  ابتدا    ها 

نهایت یک گمیصورت    میپس ککیفی و سرت  وص جا یرد و در 
کاربرد عمده این نوع طرح پژوهشی در خصوص    شود.میتفسیر  

ع در می بررسی  پژوهشگر  که  است  موضوعاتی  جدید  یا  و  ق 
است   سنجش  ابزار  و  راهنما  چارچوب  فاقد  آنها  خصوص 

(Creswell, 2003) . 
 امه رسشنو تحلیل پ  زیعوت  ها از طریق طراحی،در مرحله اول گویه 

شوندگان خواسته شد  پرسش  50  از  ز اولاج شدند. در فا باز استخر
پنج مراحل  از  یک  هر  در    5زیست  محیطگذاری  سیاستگانه  تا 

چالش مهمترین  از  شیوه  مورد  به  افراد  این  نمایند.  ذکر  را  ها 
و  نمونه ارشد  مدیران  از  برفی  گلوله  کنونی  میانگیری  و  ی سابق 

کشوطمحی  زهحو درزیست  سه  ر  مگانه  قوای  اساتید  نیز  برز  و 
دکتری   دوره  نظر  صاحب  دانشجویان  و  گذاری سیاستدانشگاه 

گرایش   میعمو محیطو  مختلف  انتخاب های  مدیریت  و  زیست 
 شدند. 

در فاز دوم از آنجا که هدف محدود نمودن موضوعات به منظور  
داده  بود؛  مباحث  عمق  فرافزایش  حسب  بر  صورنی  ااوها  ت به 

گویهولی  نز و  وفاهامرتب  مورد  که  حداقل  یی  درصد    50ق 
 شوندگان بودند تفکیک شدند.پرسش

های پرتکرار در قالب پرسشنامه بسته تنظیم شده  در فاز سوم داده 
نفر از افراد متخصص مصاحبه   5نان از روایی با  میو به منظور اط

آ طی  و  انجام  راهنما  مطالعه  سپس  شد.  اصالح  پرو  نامه  سشن 
آمن  15توسط   جامعه  از  تکفر  برای  میاری  آن  از  پس  و  شد  ل 

سنجش ضریب قابلیت اعتماد بر اساس تکنیک هماهنگی درونی  
 ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. گویه 

ابزار، یک  کردن  قلمداد  پایا  الز   7/0 برای  کرونباخ    است مآلفای 
.(Kalantary, 2003)  گ اعتماد  قابل  های پرسشنامه ویه ضریب 

ما ک  9/0  قاله ین  ناست  از  اعتماد  ه  قابلیت  بیانگر  آماری  ظر 
 .پرسشنامه در حد قابل قبول است

اط  از  پس  چهارم  فاز  پرسشنامه،  میدر  روایی  و  پایایی  از  نان 
اختیار   در  نهایی  صاحب  400پرسشنامه  از  اعضای  ،  نظراننفر 

عل در  میهیأت  دخیل  سیاستگذاران  و  مدیران  زه حو  و 
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آممون  کهزیست  محیط جامعه  از  و    4820ارینه  اساتید  نفری 
با استفاده از روش نمونه با    گیریخبرگان و مسئولین  تصادفی و 

کوکران فرمول  از  گردید  استفاده  آنها   ،اتخاذ  از  و  گرفت  قرار 
از   را  خود  گرایش  تا  شد  پنج  میانخواسته  مقیاس حاالت  گانه 

 لیکرت انتخاب نمایند. 

 هایافته نتایج و 
که بیانگر    هاویه اوانی و درصد گگزارش توصیف فر  (1)  در جدول

چالش جمهوری محیطگذاری  سیاستهای  مهمترین  در  زیست 
 . مشخص شده است باشدمیحل  راه ارایهایران در مرحله   میاسال

 

 « حل گزینیراهله مرحهای چالش »های ت گویه می توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد اه (:1) جدول

 جمع

Sum 

کامالً  

 مخالف 
 موافق  ن ینابیب مخالف 

کامالً  

 موافق 
 گویه 

نظران فقط چرخه بسته و محدودی از کارشناسان و صاحب  -1 فراوانی 48 176 112 32 32 400
 درصد  12 44 28 8 8 100 گیرند. میمورد مشورت قرار  زیست محیط 

بهترین  های حل شود، راه می سببزیست جه بخش محیط بودکمبود  -2 فراوانی 48 240 40 24 48 400
 درصد  12 60 10 6 12 100 ممکن باشندهای ان بدترینمیاز  

ها و ن هزینه میبه علت کمبود و یا فقدان آمار و اطالعات دقیق، تخ -3 فراوانی 112 144 96 16 32 400
 رصد د 28 36 24 4 8 100 گیردمیها به سختی و با دقت کم و انحراف زیاد صورت  منفعت

  ارایهخاص اقتصادی و سیاسی در  های در سطح ملی و محلی، گروه -4 فراوانی 112 176 112 - - 400
 درصد  28 44 28 - - 100 محیطی اعمال نفوذ زیادی دارندهای حل راه 

ها  حل راه  ارایه کاربردی محدودند و جایگاه ضعیفی در  های  پژوهش -5 فراوانی 72 232 32 16 48 400
 درصد  18 58 8 4 12 100 د سیاسی دارن

 فراوانی 48 192 112 16 32 400
 شود میها نها توجه کافی به نقش مردم و رسانه حل راه   ارایهدر   -6

 درصد  12 48 28 4 8 100

 

کارگزاران حکومتی به بررسی آن پرداخته    پس از شناخت مشکل،
آنها در   کنند.میل  مشکپیشنهادهایی برای حل    ارایهو سعی در  

پردازند و به دنبال میبا بازیگران اجتماعی    ارتباط به رایزنی  این

 باشد. میهای مورد نظرشان  حلحمایت آنها در خصوص راه   جلب
چالشرتبه  (2)جدول   مرحله  بندی  به  راه  ارایههای  حل 
 دهد. میگیران را به ترتیب نزولی نشان تصمیم

 

 راه حل«  رایهامرحله  های چالش »ی هاگویه  اهمیت بندیبه رت (:2)جدول

 گویه ها
تعداد  

 نمونه 

 حداقل  

 نمره

حداکثر  

 نمره

 انگین می

 رتبه 

و محلی، گروه و سیاسی در  در سطح ملی  اقتصادی  های حلراه   ارایه های خاص 
 اعمال نفوذ زیادی دارند.زیستی محیط 

400 3 5 5/31 

محدو پژوهش کاربردی  در   دندهای  ضعیفی  جایگاه  سحل راه   ارایه  و  یاستی های 
 دارند. 

400 1 5 5/06 

دقیق،تخ  اطالعات  و  آمار  کمبود  یا  فقدان  علت  هزینهمیبه  منفعتن  و  به  ها  ها 
 گیرد. میسختی و با دقت کم و انحراف زیاد صورت  

400 1 5 4/82 

محیط  بخش  بودجه  حل می   سببزیست  کمبود  راه  بهتشود،   میاناز    رینها 
 ای ممکن باشند. هبدترین

400 1 5 4/39 

 4/05 5 1 400 شود.می ن ها توجه کافی به نقش مردم و رسانه ها راه حل  ارایهدر  

صاحب  فقط و  کارشناسان  از  محدودی  و  بسته  مورد زیست  محیط نظران  چرخه 
 . گیرندمیمشورت قرار  

400 1 5 89/3  
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جدول   اطالعات  به  توجه  محل گویبا  و  ملی  سطح  »در  ی،  ه 
اقتصگروه خاص  سیاسهای  و  در  ادی  های  حلراه  ارایهی 

رتبه  زیستی  محیط با  دارند«  زیادی  نفوذ   اهمیت   از  5/ 31اعمال 
به سایر گویه  این دربیشتری نسبت  برخودار است.  حالی است  ها 

« گویه  ک  فقط  که  از  محدودی  و  بسته  و چرخه  ارشناسان 
قرار    یستزمحیطنظران  صاحب مشورت  با  گیرندیممورد   »

 ها دارد.ت را نسبت به سایر گویه میکمترین اه 89/3رتبه
حوزه   در  تقنینی  اقدامات  قدمت  وجود  ایران، زیست  محیطبا  در 

محیط کشور  وضعیت  عملکردزیست  »شاخص  گواهی   به 
انداز زیست مطلوب« در سند چشم« با هدف »محیطزیستمحیط
قابل    1404 در  هتوجفاصله  دارد.  این جسای  چرایی  تجوی 

از    وضعیت مقاله  با    میعموگذاری  سیاستمنظر  نگارندگان  و 
ع مصاحبه  ابزار  از  مهمترین  میاستفاده  احصاء  به  پرسشنامه  و  ق 

چرخهمحیطگذاری  سیاستهای  چالش مدل  قالب  در  ای زیست 
 اند.پرداخته

گروه  نفوذ  مرحله  این  در  چالش  سیمهمترین  خاص  و    اسیهای 
د مساراه  ارایهر  اقتصادی  بارز زیستی  محیطل  یحل  نمود  است. 

منابع آب   را در خصوص قرار گرفتن مشکل کمبود  این موضوع 
که   موضوع  این  شاهدیم.  دولت  دستورکار   توسط  بیشتر در 

بخش  زیست  محیط  کنشگران متولیان  حفاظتی  طیف  و 
دولتمحیط دستورکار  در  مقننه  و  مجریه  قوه  در  ار قر  زیست 

  Gasfield  (1981)علت آنچه    حل بهراه  ارایهحله  مرگرفت، در  

گروه قدرت  منفعتی  عوامل  از  میهای  برخورداری  یعنی  نامد؛ 
گروه توسط  دولتی  ارتباطات  و  سازمان  و  منابع،  اقتصادی  های 

صورت   به  و  کرد  پیدا  مسیر  تغییر  امنیتی  و   حل راهسیاسی 
این در  یافت.  تبلور  آب  راه مر  انتقال   شده   ارایه  هایحلحله 

محیط کشت زیستتوسط  مجازی،  آب  انتقال  همچون  گرایان 
نی، استفاده بهینه از آب سبز و بازچرخانی آب خاکستری  میفراسرز

از    بنابراین،را به خود جلب کند.  ان  گیرممینظر تصو ... نتوانست  
برنامه   ، (Abdullahi, 2013)دید   یک  وجود  که    عدم  معین 
تصتصمیمای  ههگرو و  را  ممیساز  به  مجر،  خصمشگیر  را  یان 

را به صورت    فردی و یا جمعی تعیین و سازو کارهای اجراصورت  
موجب موازی کاری در اجرا و تشویش ،  تعریف کرده باشد  میعل

 گردد . میها دستگاه

نبودن پژوهش به کاربردی  بعدی معطوف  این حوزه چالش  های 
به کمگونه است.  که  اسراهتر  ای  سیاستی  مجرای  حل  از  که  ت 

راه پژوهش عنوان  به  و  آمده  باال  دانشگاهی  برگزیده  های  حل 
شماره   شونده  مصاحبه  خصوص  این  در  تمام    7شود.  استاد  که 

دانشگاه  از  اغلب  یکی  است؛  معتقد  است،  مادر  ات تصمیمهای 
عل توجیه  برای  دانشگاه   میسیاسی  ارجاع  به  نه میها  و  شوند 

 کس.برع
ناظر   بعدی  آچالش  مار است. اطالعات در  به کمبود اطالعات و 

داخل کشویی  و  نیست  در دسترس  یا  نیست،  موجود  این بخش 
 سازی است. ( و یا مشکوک به عدد4)مصاحبه کننده شماره  است

سازمان محدود  مالی  منابع  به  ناظر  پنجم  های  چالش 
استزیستمحیط سبب  ی  که  راه می.  انتخاب  معطوف ها  حلشود 

ها باشد. این موضوع به ویژه در  ترین بد  میانحل از  ن راه به بهتری
بح اقتصادیرانشرایط  و  سیاسی  امنیتی،  جنگ   های  همچون 

تحریممیتح و  بخش  لی  بر  را  خود  فشار  اقتصادی  های 
(. مثال 1  کننده شماره)مصاحبه  ل نموده استمیزیست تحمحیط

منظور    ر مالچ نفتی بهب  میشاخص این بحث اولویت مالچ پلیمر
و گرد  مشکل  اقتصادی    حل  مالحظات  علت  به  که  است  غبار 
 حل برگزیده نشده است.تاکنون به عنوان راه 

حل  راه  ارایهچالش بعدی ناظر به کمبود مشارکت جامعه مدنی در  
شماره   شونده  مصاحبه  گفته  به  تجربه    5است.  ساله    25که 

های  سایتی مردم نهاد و  هادر قالب تشکلزیستی  محیطفعالیت  
ها نسبت به  د؛ دیدگاه مسئولین به ویژه در شهرستان خبری را دار

مرد قالب   میمشارکت  در  صرفا  و  بوده  المجالسی«  »زینت 
است و عمدتا در فاز اجرا خواهان حضور   میهای بسیج عمومدل

 آنان هستند.
  لقه بودن ح  ()حکومت گروه اندک  چالش بعد ناظر به الیگارشیک

مالی افراد حاضر در هر  است. بررسی اج  میمومشاوران بخش ع
افرادی که  میدوره نشان   الگوی تکرار شونده در خصوص  دهد؛ 

دستگاه مشورت  قرار  طرف  قابل میها  نکته  دارد.  وجود  گیرند؛ 
چند  مشاور  زمان  یک  در  افراد  این  از  برخی  که  است  آن  تامل 

ا شورای  مجلس  دولتی،  تشخمیسالوزارتخانه  مجمع  یص  ، 
... و  نظام  حالی دنباشمی  مصلحت  در  بدنه    که  ؛  ضعیف  ارتباط 

و   دستگاهتصمیمکارشناسی  در  متولی  گیر  داردهای  این وجود   .
گروه  نفوذ  و  اولویت  به  بر  چالش  دستگاه  از  خارج    ارایههای 

پردازد و در پیوند با مراحل بعد یکی از دالیل توفیق میها  حلراه
اجرای  محد نمایان  متصمیود  را  بدنه سمیات  از  بخشی   ازد. 

یا  دستگاه درست  به  متولی  در غهای  نقشی  که  است  معتقد  لط 
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و    تصمیم ندارد  بی  بنابراین،سازی  بهترین حالت  در  در  و  تفاوت 
مخالف   حالت  روب  تصمیمبدترین  دشواری  با  را  اجرا  و  رو  هبوده 

 کنند. می
 

 گیری نتیجه
کطوهمان یافتهر  در  مشاهه  خاص هاگروه گردد  میده  ها  ی 

اعمال نفوذ  زیستی  محیطهای  حلراه   ارایهاقتصادی و سیاسی در  
دارند با    بنابراین،و    زیادی  همچنین  و  مورد  این  به  توجه   با 

نتایج به  گروه   نگاهی  به  نفوذ  معتقد  و  نفوذ  صاحب   های 
نحوی هر  به  نشان    توسعه  همان  میرا   در   کهور  طدهد 

تحت عنوان    Kammerlander & Schulze  (2021)تحقیقات  
اثر زیستی  محیطهای  استیس  یاقتصاد   -یاس یس  یهمبستگ و 

گردد همچنین در گام بعدی  میها نمود  مثبت آن در حل چالش
بودن  میدیده   های کاربردی و  پژوهش  شود که مشکل محدود 

به عنوان یکی از  تی  یاسهای سحلراه   ارایهدر    آنها  جایگاه ضعیف
ده است که لزوم توامان کردن علم و اصلی شناخته شهای  لشچا

مشخص   حوزه  این  در  را  همان  میعمل  ضرورت کند  که  طور 
و آینده نگاری مشکالت را   بلند مدتهای  روی آوردن به سیاست

نمایان   همان  میدوچندان  مقالهسازد  در  که    Spenser  گونه 

  شود میدیده   (2012)
وضعیت  ب بزیست  محیط  یها شاخصهبود  نگاهی  ایران  ا 

حل گزینی نیازمند اتخاذ سیاست پایین سیاستگذارانه در مرحله راه
فراهم و  باال  ذیبه  همه  مشارکت  فرصت   شامل نفعان  سازی 

مدنی، تعیین   جامعه  در  کارشناسی  بدنه  و  محلی  جوامع 
برنامهراه پ  ریزی جهتحلهاست.  نمودن  نیز  هشژوهکاربردی  ا و 

کمک   این هدفها به  ج پژوهشسازی نتایوکار اجراییتدوین ساز 
نان میقابل اط های  ایجاد ابرهای اطالعاتی و شبکه داده   نماید.می

فضای  نمودن  دموکراتیک  و  شفافیت  به  دسترس  قابل  و 
کمک    میعموگذاری  سیاست خطا  ضریب  کاهش  و   نمایدمیو 

نمود دار  اولولیت  ماحتمال  فزیست  محیطع  وضون  رآیند  در 
 دهد. میتخصیص بودجه را افزایش  ابالغ و  تصویب،
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