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 «کاراخت مسئله و قرار گرفتن در دستورهای مرحله شنچالش»بندی اهمیت گویه ها در رتبه -1جدول 

تعداد  هاگویه
 نمونه

حداکثر  حداقل نمره
 نمره

 میانگین 
 هارتبه

بر عمدتا روی کشور دهی به مسائل پیشاولویت
انجام مبنای مالحظات اقتصادی،سیاسی و امنیتی 

توجهی کم محیطیزیستبه مالحظات و  شودمی
 شود.می
 

400 3 5 5/55 

نفع در تعیین و های ذیمشارکت شهروندان و گروه
 ضعیف است. بندی نیازهای محلی هر منطقهاولویت

 

400 1 5 4/34 

 تقنینی،)های دولتیها و سازمانهماهنگی بین ارگان
اجرایی و قضائی( متولی و یا موثر بر حوزه 

 ضعیف است. زیستمحیط

400 3 5 4/19 

 

 

 

 «گیرانها به تصمیمهای مرحله ارائه راه حلچالش»ها در بندی گویهرتبه -2 جدول

تعداد  گویه ها
 نمونه

حداکثر  حداقل نمره
 نمره

 میانگین 
 رتبه ها

و اقتصادی خاص  هایگروهدر سطح ملی و محلی، 
اعمال  محیطیهای زیستحلسیاسی در ارائه راه

 نفوذ زیادی دارند.
 

400 3 5 5/31 

های کلی نظام در حوزه عدم وجود سیاست
ها در زیست سبب تشتت در منطق راه حلمحیط
 شود.مدت میمیان

 

400 1 5 5/28 

در های کاربردی محدودند و جایگاه ضعیفی پژوهش
 دارند. های سیاستیحلارائه راه

 

400 1 5 5/06 
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 «حل و یا تصمیمی به یک راههای مرحله مشروعیت بخشچالش»در  هابندی اهمیت گویهرتبه -3جدول

تعداد  گویه ها
 نمونه

حداکثر  حداقل نمره
 نمره

 میانگین 
 رتبه ها

نای بزیست بر مگیری در حوزه محیطتصمیم
است و نه  اندیشی سیاسی و اجتماعیمصلحت

 محیطی.مالحظات واقعی زیست
 

400 1 5 3/23 

علت باال بودن تبعات سیاسی و اجتماعی اخذ  به
ذ تصمیم مسئوالن از اتخا ،گیرتصمیم برای تصمیم

محیطی خودداری در بسیاری از مسائل زیست
 )وضعیت بدون تصمیم( نمایند.می
 

400 1 5 3/17 

یری سنتی  و فرد محور است و گهرم تصمیم
مشارکت خبرگان درون سازمان و برون سازمان 

 است.ضعیف 
 

400 1 5 3/04 

 
 

  

 «های مرحله اجراچالش» ها در رتبه بندی اهمیت گویه -4جدول

تعداد  گویه ها
 نمونه

حداکثر  حداقل نمره
 نمره

 میانگین 
 رتبه ها

افزایی الزم در بین نهادهای اجرایی سویی و همهم
 وجود ندارد. نفع و مسئولذی
 

400 3 5 8/93 

های قوانین و سیاستنظارت کافی بر اجرای صحیح 
 وجود ندارد. مورد نظر

 

400 1 5 8/00 

زیست و وجود فشارهای به محیط توجهیکمبه دلیل 
های ی کافی برای سیاستضمانت اجرا خارجی

 محیطی وجود ندارد.تزیس

400 3 5 7/91 
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 «های مرحله ارزیابیچالش»های بندی اهمیت گویهرتبه -5جدول 

تعداد  گویه ها
 نمونه

حداکثر  حداقل نمره
 نمره

 میانگین 
 رتبه ها

ضعیف است و این محیطی عموم سطح آگاهی زیست
شهروندان نظارتی منجر به کمرنگ شدن نقش مسئله 

 .شودهای دموکراتیک ارزیابی میو ضعف سیستم
 

400 1 5 4/34 

گیرد و یا صوری معموال ارزیابی صورت نمی
 .است

 

400 1 5 4/20 

کارفرمایان و مجریان به مطالعات ارزیابی اثرات 
حیطی به شکل مانع قانونی نگاه مزیست

 کنند.مانعی که باید آنرا دور زد!می
 

400 1 5 4/17 

 

 


