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ي توسعه اجتماعي، ها برنامههاي  تحليل محتواي ميزان مطابقت سياست
  اقتصادي و فرهنگي پس از انقالب با الگوي توسعه پايدار
  ١*كريم نادري مهديي، خليل كالنتري، سيد محمود حسيني، علي اسدي

  ۳۱/۲/۱۳۸۶: تاريخ پذيرش ۲۲/۸/۱۳۸۵: تاريخ دريافت

  چكيده
ي توسعه را با الگوي توسعه ها برنامههاي  همسويي سياست هدف اين تحقيق آن است تا ميزان
شناختي،  تحقيق حاضر از لحاظ روش. هاي اخير مشخص كند پايدار به عنوان الگوي غالب دهه

هاي مربوط به نتيجه تحليل توصيفي درباره ميزان ذکر عبارت. دارد تأكيدبر روش تحليل محتوا 
ه در برنامه اول هيچ گونه ذکري از اين عبـارت بـه عمـل    نشان داد ک ها برنامهتوسعه پايدار در 

مرتبه عبـارت توسـعه پايـدار     ۱۴و ۱۴، ۴ي دوم، سوم، و چهارم به ترتيب ها برنامهنيامده و در 
ي اول، دوم، سوم، و چهارم بـه  ها برنامهميزان توجه به بعد اجتماعي توسعه در . ذکر شده است

ميزان توجه به بعد زيست محيطي توسـعه پايـدار   . تمرتبه بوده اس ۱۴۴و  ۵۷،۱۱۶، ۴۸ترتيب 
و دفعـات ذكـر نمادهـاي     ،۴۹و  ۴۱ ،۳۱، ۲۰ي اول، دوم، سوم، و چهارم به ترتيب ها برنامهدر 

هـاي   در محتـواي سياسـت  . بـوده اسـت  مرتبـه   ۴۳و  ۴۹ ،۳۲، ۲۴پايداري اقتصادي به ترتيب 
مرتبـه بـه ايـن نمادهـا      ۱۶ و ۱۳، ۵ ،۷ي چهارگانه به ترتيب ها برنامهكشاورزي در مجموع در 

هاي برنامه چهارم توسعه كه باالترين فراواني توجـه بـه    درصد از سياست ۶۲. اشاره شده است
مقوالت توسعه پايدار كشاورزي را به خود اختصاص داده است، حاوي مقوالت توسعه پايـدار  

                                                            
 همـدان  يگـروه تـرويج و آمـوزش كشـاورزي، دانشـگاه بـوعلي سـينا       نويسنده مسـئول و اسـتاديار   : به ترتيب*
)knadery@yahoo.com( و آموزش كشاورزي، دانشـكده اقتصـاد و توسـعه    گروه ترويج  ت علميئاعضاي هي؛

 .كشاورزي، دانشگاه تهران
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بـر   يـاد شـده  برنامـة  هاي كشـاورزي   ي است كه در سياستتأكيددهندة  است كه اين امر نشان
  .الگوي توسعه پايدار صورت گرفته است

ي هـا  برنامه /فرهنگيتوسعه / اقتصاديتوسعه  /اجتماعيتوسعه / تحليل محتوا: ها واژه كليد
 .اسالمي ايران جمهوري/ توسعه پايدار/ توسعه

* * * 
  مقدمه

د ترديـد  ، مفروضات و مدعيات پاراديم توسعه كالسـيك مـور  ۱۹۷۰تقريباً از آغاز دهه 
فقرفزاينده، نابرابري، تبعيض و ستم بـه زنـان، قربـاني شـدن جـوهر       .جدي قرار گرفت

محيطي از قبيل آلودگي در سطح محلي و جهاني، کميابي فزاينـده   آدميان، فجايع زيست
، نـابودي تنـوع زيسـتي، و    هـا  جنگـل منابع آب شيرين، فرسايش منابع خاک، تخريـب  

ين توسعه مسائلي بودند كه در آغاز مورد توجه آگاهان بداخالقي حاكم بر الگوهاي پيش
هـاي   هاي ايدئولوژيك و اقتدارگرايانه در سـال  بر اثر تلقي. و متخصصان امر قرار گرفت

بست  به بن هاي توسعه از تسلط گفتماني فرو غلتيدند و عمالً يما، پاراد۱۹۸۰پاياني دهه 
هـاي پـاراديم قـديم     ها و طرز تلقي رشبنابراين، برآيند اين مشكالت، تغيير نگ. رسيدند

طـور بـارزتر    توسعه را به چالش كشيد و منجر به مطرح شدن پاراديم جديد توسعه و به
هـاي   هرچند توسعه پايدار مفهوم كامال جديدي نيسـت و از دوره . توسعه پايدار گرديد

مـل  هـاي تكا  هاي محيطـي و برخـي راهبـرد    ماقبل تاريخ، بسياري از مردم از محدوديت
آميز و دراز مدت بقا همچون مـديريت بهينـه و حسـن تـدبير مناسـب آگـاهي        موفقيت
هـاي   هاي اخيـر توسـعه پايـدار خـود را بـر پـاراديم       ، اما در دهه)۱۳۷۶بارو، ( اند داشته

محيطـي   متعارف توسعه در تمام ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسـي، فرهنگـي و زيسـت   
توان به سه دوره متمايز قبـل   توسعه پايدار را مي مبه طور كلي تکامل مفهو. تحميل كرد

بنـدي نمـود    تقسـيم  و بعـد از برانتلنـد   ،از کنفرانس اسـتکهلم، از اسـتکهلم تـا برانتلنـد    
)Mebratu, 1998 .( اي در حفاظت  جايگاه ويژه ها سنتدر دوره اول اعتقادات مذهبي و

نتي بـا وجـود اينکـه در    عبارت ديگر همه تفکرات مذهبي و س از محيط داشته است، به
 تأكيـد ها و ساختارهاي مختلف قرار داشتند اما به نوعي به هماهنگي بشر با محيط  بافت
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اهميت زنـدگي هماهنـگ بـا    «ي بومي ها سنتكردند و عنصر اصلي همه تفکرات و  مي
بـوده واهميـت ارتباطـات مـردم بـا      » نگـر  کلي«همچنين چشم انداز غالب . بود» طبيعت

  .شود ميها ديده  ور ذاتي در اعتقادات و عرفط طبيعت هم به
در » کنفـرانس محـيط انسـاني سـازمان ملـل     «و با برگزاري  ۱۹۷۲دوره دوم از سال 

زيسـت و اسـتفاده از    اهميت مديريت محـيط «استکهلم شروع شد و در اين کنفرانس به 
ز برداشـته  تأکيد گرديد که اين مسئله نشان ا» عنوان يک ابزار مديريت ارزيابي محيطي به

در زمـان برگـزاري ايـن کنفـرانس، گروهـي      . هايي به سوي توسعه پايدار بود شدن گام
خودجوش از متخصصان و شهروندان تجمع نمودند و باشگاه رم را تشـکيل دادنـد کـه    

هـاي بعـد    بعداً اين کلوپ گزارش جامعي درباره محـيط طبيعـي تهيـه کـرد و در سـال     
توسـعه سـالم از نظـر    «، »توسعه بدون تخريب«، »سعهو تو  زيست محيط«هايي نظير  واژه
در برنامـه محيطـي سـازمان ملـل ظـاهر      » توسـعه اکولـوژيکي  «و نهايتـاً  »  زيست محيط
عنـوان   ، اتحاديه بين المللـي حفاظـت از طبيعـت بـه    ۱۹۸۰درسال ). WCED,1987(شد

 ترين تالش در يکپارچگي توسعه و محيط، راهبـرد حفاظـت جهـاني را مطـرح و     اصلي
هر چند خود واژه توسـعه پايـدار در مـتن آورده نشـده بـود، امـا يکـي از        . تدوين کرد
بـوده اسـت کـه قطعـاً     » حفاظت از منابع براي توسعه پايـدار «هاي اين راهبرد  زيربخش

  ).Bossel,1999(مفهوم پايداري را دربرداشته است 
اگرچه . شدزيست و توسعه سازمان ملل شروع  دوره سوم با شروع کنفرانس محيط 

براي اولـين بـار اعتبـار يافـت، امـا      » توسعه پايدار«دليل طرح  اتحاديه حفاظت جهان به
مفهوم توسـعه پايـدار   » آينده مشترک ما«کميسيون برانتلند در گزارش خود تحت عنوان 

را رسماً براي اولين بار تعريف کرد و اعتبار اين تعريف تا به امروز به قوت خود بـاقي  
که  است ۱۹۹۲در سال » نشست زمين«هاي اصلي بعد از اين کنفرانس،  تاز نشس. است

زدايـي،   هاي بيابـان  ، کنوانسيون۲۱المللي اعالميه ريو، دستورکار  منجر به انتشار سند بين
  .تنوع زيستي و تغيير اقليم گرديد
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هـا قبـل در اذهـان     بنابراين، با عنايت به مطالب فوق، هرچند توسعه پايدار از مـدت 
ريزان وجود داشته است اما اولـين تعريـف رسـمي توسـعة پايـدار       صصان و برنامهمتخ

ه ئارا ۱۹۸۷معروف به كميسيون برانتلند در سال » زيست كميسيون جهاني محيط«توسط 
اي كه نيازهاي كنوني جهـان را   توسعة پايدار عبارت است از توسعه«بر اين اساس، . شد

اي آتي را در برآوردن نيازهـاي خـود بـه مخـاطره     ه تأمين كند، بدون آنكه توانايي نسل
كـرده   ارائـه اين كميسيون تعريف ديگري نيز از توسعه پايـدار  ). WCED,1987(»افكند
هـا،   گذاري تغييري است در استفاده از منابع، هدايت سرمايه فرايندتوسعة پايدار «: است
  »ينده سـازگار باشـد  گيري توسعة فناوري و تغييري نهادي كه با نيازهاي حال و آ سمت

  ).۱۳۷۹نصيري، (
بر اساس ادبيات موجود، با توجه بـه گسـتردگي حيطـه عمـل و پيچيـدگي توسـعه       

هـاي مختلفـي از قبيـل پايـداري      نظران مختلف توسعه پايدار را از جنبـه  پايدار، صاحب
و پايـداري اجتمـاعي    ،شـناختي، پايـداري اقتصـادي    صرف سيستم انساني، پايداري بوم

در يـک   .)Turner,1993; Redclift,1994; Bossel,1999(انـد   ي و تحليل كردهبند طبقه
  تـوان در قالـب    مربـوط بـه توسـعه پايـدار را مـي      ها و نظريـات  بندي كلي، ديدگاه جمع

  .بندي کرد دسته ۱جدول 
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  هاي نظري توسعه پايدار ديدگاه ‐۱جدول 

  Gallopin,2003: از اقتباس

  توصيف توسعه پايدار ديدگاه

 –گرا  تعادل
  نئوكالسيك

ر بر اساس فناوري و جـايگزيني،  رشد پايدا):انسان مداري(عدم كاهش رفاه
، حفظ مجموع سرمايه طبيعـي و اقتصـادي، غلبـة     زيست تعديل ظواهر محيط

  گذاري بازارگرا، اهداف فردي بر اهداف اجتماعي، سياست

 –شناختي  بوم
 تكاملي

هـا   ها، چـرخش  هاي طبيعي، اجازه به نوسانپذيري نظامحفظ قابليت انعطاف
هاي طبيعـي،  فراينـد عدم قطعيتهاي موجـود در   ، يادگيري از)تخريب منظم(

اي متعـادل در   هاي تغذيه اكوسيستمي، جريان/ زيستي/ افزايش تنوع ژنتيكي 
 هاسيستماكو

حفظ ظرفيت سازگاري به شـكل دانـش و فنـاوري جهـت مقابلـه بـا عـدم          فني –تكاملي 
  هاها و فناوري گران، بخشها، افزايش تنوع اقتصادي كنشقطعيت

 –ي فيزيك
  اقتصادي

هاي ماده و انرژي در داخل و خارج اقتصاد، فعليت و هاي جريانمحدوديت
سياست چرخة توليد، توسـعة رفتـار ضـايعاتي     ‐توليد صنعتي بر اساس مواد

  كاهش مصرف، بازيافت و توليد يكپارچه

مهندسي 
  شناختي بوم

ـ   زيسـت  يكپارچه سازي منـافع بشـر، كاركردهـا و كيفيـت محـيط      ه وسـيل  هب
هـاي مهندسـي درمحـدوده     حل ، طراحي و بهبود راهها سيستمكاري اكو دست

دهـي،   گيري از قابليت ارتجاع، خودسازمان ، بهرهها سيستماقتصاد، فناوري اكو
  هاي طبيعي براي اهداف انسانيخودتنظيمي و كاركردهاي نظام

وي رفـع نيازهـاي   باقي ماندن در ظرفيت نگهداري، جهت دهي مصرف به س  شناسي انساني بوم
  ي انسان در زمان و فضاها فعاليتافزايياساسي، مالحظة ارتباط آثار هم

–اجتماعي
 شناختي زيست

، احتـرام بـه طبيعـت    هـا  سيستمحفظ نظام اجتماعي و فرهنگي متعامل با اكو
  هاي محلي  تلفيق شده با فرهنگ، اهميت احياي گروه

  نهادي –تاريخي 
هاي آينده، تلفيق ترتيبات نهادي بـراي  ها و نسلشتوجه برابر به طبيعت، بخ

هـا و   محيطـي، حمايـت نهـادي از نگرانـي     گذاري اقتصادي و زيست سياست
 نگر به جاي جزءنگرهاي كلحلراهمسايل مربوط به طبيعت،
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  مسئله تحقيق
هـاي   ها و مشکالتي كه در زمينه فقر، نابرابري، ناهنجاري ه به چالشطرف با توج از يك

ها و مخاطرات بهداشتي حاکم بر زنـدگي، آلـودگي، کميـابي     اجتماعي، گسترش بيماري
و مراتـع و تنـوع زيسـتي در     هـا  جنگلفزاينده منابع آب، فرسايش منابع خاک، تخريب 

ار در صدد رفـع آنهاسـت و از   حال نابودي، در کشور حادث شده است كه توسعه پايد
عنـوان ركـن، پايـه و اسـاس      طرف ديگر با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسالمي به

توان اذعان كـرد كـه در    گذاري نظام حكومتي، مي ريزي و سياست فكري و مبناي برنامه
سطح جهان، ايران از معدود كشورهايي است كه در قانون اساسـي آن بـه صـراحت بـر     

شـده اسـت و منصـفانه اسـت اگـر       تأكيـد عنوان يك وظيفه  زيست به حيطلزوم حفظ م
بگوييم كه قانون اساسي ايران در زمرة نـادرترين قـوانين اساسـي جهـان اسـت كـه بـه        

اين دستاورد قانوني . محيطي صراحتاً و مشخصاً توجه دارد شمول زيست مشكالت جهان
طرح نبوده است يك توفيق بـزرگ  در زماني كه هنوز مسئله توسعه پايدار مانند امروز م

  .شود ميمحسوب 
اصل پنجاهم قانون اساسي مصداق بارز توجه به توسعه پايدار در ركن اصـلي نظـام   

هاي بعـدي بايـد    كه نسل امروز و نسل  زيست در جمهوري اسالمي، حفظ محيط«: است
 از ايـن رو . گـردد  در آن، حيات روبه رشدي داشـته باشـند، وظيفـه عمـومي تلقـي مـي      

زيست و تخريب غير قابل جبران آن  ي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيطها فعاليت
  . »مالزمت پيدا ميكند، ممنوع است

ساله پس از انقـالب   ي توسعه پنجها برنامههاي  اكنون سؤال اين است كه آيا سياست
ريـزي و   عنوان چارچوب و مبناي برنامـه  به اندازه كافي از اصل پنجاهم قانون اساسي به

است تا محتواي  آن بر تحقيق اين است؟ گرفته الهام پايدار توسعه راستاي در گذاري سياست
ي توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پس از انقالب را بر اساس ها برنامه هاي سياست
هاي  تحليل قرار دهد تا ميزان همسويي سياست مورد علمي طور به پايدار توسعه معيارهاي

  ) هـاي اخيـر   عنـوان الگـوي غالـب دهـه     بـه ( را بـا الگـوي توسـعه پايـدار     ها هبرناماين 
  .دكنمشخص 



  ۷ ۳، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  …هاي تحليل محتواي ميزان مطابقت سياست
 

  چارچوب نظري و مفهومي 
اساس مفاهيم، تعاريف، اصـول و معيارهـايي كـه در ادبيـات توسـعه پايـدار توسـط         رب

و  شدنظران مختلف بيان شده است، چارچوبي از نمادهاي توسعه پايدار تدوين  صاحب
  .)۲ جدول(قرار گرفت معيار تحليل 

  
  هاي توسعه پايدار براي تحليل محتوا چارچوب مفهومي و مقوله ‐۲جدول 

  منابع مورد استناد  ها نمادها و مقوله  ها زمينه

مرتبط با عبارت 
 »توسعه پايدار«

 توسعه پايدار، پايداري،
  توسعه همه جانبه، توجه به همه ابعاد توسعه

اكثر قريب بـه اتفـاق   
  منابع

  با مرتبط
  موضوعات

  محيطي زيست

، هـا  سيسـتم زيست، حفظ يکپارچگي اکوحفظ محيط
ــاروري اکو ، هــا سيســتمتنــوع اکوسيســتم، افــزايش ب

اســتفاده بــه ميــزان ظرفيــت اكوسيســتم، بهبــود      
مند از منابع پايـه،   ي طبيعي، استفاده نظامها سيستماكو

استفاده بهينه از منابع، حفظ و بهداشت منـابع، حفـظ   
وري منابع، افزايش کيفيـت   ، افزايش بهرهتعادل منابع

محيطـي، کـاهش    منابع، توجه بـه مالحظـات زيسـت   
تخريــب و آلــودگي آب و خــاک، حفاظــت و احيــا، 

زيسـت،   گذاري محيط تلفيق حفاظت و توسعه، ارزش
زايي، حفظ ذخاير ژنتيکـي، حفـظ    زدايي، جنگل بيابان

تنوع زيستي، کـاهش اسـتفاده از سـموم و کودهـاي     
هـاي بيرونـي، کـاهش     ، کاهش اتکا به نهـاده شيميايي

ضــايعات و پســماندها، تبــديل ضــايعات، شــوري و 
، جلـوگيري از اتـالف   هـا  خاکو  ها آباسيدي شدن 

انرژي، توليد انرژي پاک، حفاظت از بيوسفر، استفاده 
از منابع تجديدپذير در سطح پايـدار، بازتوليـد منـابع    

 تجديدپذير
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 ؛۱۳۸۱باسل،
 ؛۱۳۸۱رادفورد،
؛ ۱۳۷۶ميكسل، 
۱۳۸۱كابريدو،  

مرتبط با 
موضوعات 

  تصادياق

رشـد   ي توليد پايدار،ها فرصتمردمي کردن سرمايه، 
ــ  ــت اقتصــادي امني ــدار، امني ــرمايهپاي ــذاري،  ت س گ

ي اشتغال، رفع بيکـاري،  ها فرصتوري، افزايش  بهره
سازي فنـاوري، توليـد فنـاوري پايـدار، توزيـع       بهينه

منــدي اقتصــادي،  ثــروت و درآمــد در جامعــه، بهــره
اقتصادي در جامعه، زندگي شرافتمندانه، رفع شکاف 

هــاي اجتمــاعي، لحــاظ کــردن  لحــاظ کــردن هزينــه
ــه ــي،    هزين ــارايي، تمرکززداي ــابع، ك ــه من ــاي تخلي ه
  سازي فناوري، تأمين رفاه اقتصادي بهينه
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  …ادامه در صفحه بعد 
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 ‐۲ادامه جدول 

  منابع مورد استناد  ها نمادها و مقوله  ها زمينه

  مرتبط
  با موضوعات
  اجتماعي

گيري مشارکتي، افـزايش اختيـارات   مشارکت،تصميم
ــار،   ــويض اختي ــردم، تف ــاني،    م ــابع انس ــعه من توس

ــاز،  توان ــوزش توانمندس ــايي، آم ــازي، خوداتک مندس
محيطـي،   آزادي، اخالقيات، رعايـت اخـالق زيسـت   

ــاعي،     ــت اجتم ــده، منزل ــودات زن ــه موج ــرام ب احت
پذيري، قانونمندي و قانون پذيري، احتـرام   مسئوليت

ــدني،    ــاي م ــهروندي، نهاده ــر و ش ــوق بش ــه حق  ب
هاي مدني، رعايـت حقـوق زنـان و کودکـان،      آزادي

سازي نهادي، افزايش تعـامالت   ظرفيت تغيير نهادي،
هاي محلي، ارج نهادن بـه فرهنـگ و    ظرفيت گروه و

دانش بومي، انسـجام اجتمـاعي، يکپـارچگي ملـي و     
هـاي ملـي و اخالقـي، عـدالت      قومي، حفـظ اقليـت  

اجتماعي، توزيع منصفانه منابع و امکانات، مسـاوات  
ي برابر، عدم نژادگرايـي، تـأمين   ها فرصتو برابري، 

هـاي اجتمـاعي، توجـه بـه      تماعي، حفـظ سـرمايه  اج
بهداشت عمومي، خدمات بهداشتي، حفـظ سـالمتي   

مير کودکان، افزايش اميد  و ، کاهش نرخ مرگها انسان
به زندگي، مبارزه با فقرو فقرزدايي، توجه به جنسيت 

امنيت، امنيت اجتماعي، امنيت  و زنان، امنيت غذايي،
 يريشغلي، امنيت فکري، تسهيالت سن پ

Bakshi and Fiksel, 
2003; Bossel, 1999; 
Jin and High, 2003; 

Parris and Kates, 
2003; Turner, 1993; 

OECD, 2004; 
UNEP, 2001; 
IISD, 1997; 
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Smith, 2000; 
OECD, 2001 

 
 ؛۱۳۸۱رادفورد،
 ۱۳۸۱كابريدو،

  مطالعات اسنادي: مأخذ

  ها مواد و روش
  طـور مختصـر    دارد؛ ايـن روش بـه   تأكيـد » تحليل محتوا«روش  شناسي تحقيق بر روش

تحليل محتـوا روشـي اسـت کـه      .مرور و مختصات تحقيق در قالب آن بيان شده است
  طور واقـع بينانـه    زباني يک متن گفته يا نوشته شده را بهبتوان براساس آن، خصوصيات 

زبـاني  دربـاره مسـائل غير  ي هـاي  شناخت و از آنها نيـز اسـتنتاج   طور علمي يا عيني و به
هاي موجود  روش براي بررسي محتواي آشکار پيام از اين). GAO,1996(آورد  دست به

و تحليـل محتـوا روشـي مناسـب بـراي پاسـخ دادن بـه         شـود  مـي در يک متن استفاده 
روش تحليـل  ). ۱۳۸۱سـرمد و همكـاران،  (درباره محتواي يـک پيـام اسـت     هايي سؤال

باشـد   اي علمي براي بررسـي محتـواي مـدارک اسـنادي مـي     ه کارگيري روش محتوا، به
  ).۱۳۷۳هولستي،(
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  اصول تحقيق 
با توجه به معيارهاي حاکم بر ايـن روش، در تجزيـه و تحليـل محتـوا چهـار خصـلت       

  :اساسي به شرح زير مورد نظر بوده است
هـايي کـه جهـت     واحدهايي که براي تحليـل اسـتخراج گرديـد، مقولـه    : عيني بودن ‐۱

شد و معيارهايي که براي بررسي و ارزيابي آنها انتخاب  گرفتهندي آنها درنظر ب طبقه
  .طور صريح و دقيق مشخص شدند گرديد، همه به

صفت منظم بودن تحليل محتوا ايجاب مي کرد که تمام آنچه در محتـوا  : منظم بودن ‐۲
مـدنظر قـرار گيـرد و براسـاس واحـدها و       شـود  مـي  مربوطبه مساله مورد بررسي 

هاي حاصـل از   اند، تحليل گردد و داده هايي که براي تحقيق در نظر گرفته شده قولهم
هـاي خـاص محقـق دربـاره      داوري هاي شخصي و پـيش  تحقيق از هر گونه استنباط
  .دور باشد محتواي مورد تحقيق به

توجه گرديـد و   پيام يا متن آشکار محتواي به فقط محتوا در تحليل: آشکار بودن محتوا ‐۳
  . هاي فردي درباره محتوا مورد نظر قرار نگرفت داوري پيشهاي شخصي و  تنباطاس

شـمار آمـد    و تحليل بـه  هر متن يا پيام، ترکيبي از عناصر قابل تجزيه : مقداري بودن ‐۴ 
بندي نمـود و بـا شـيوه     توان آنها را به واحدها و مقدارهاي خاص طبقهكه ب طوري به

  .ر دادآماري مورد سنجش و ارزيابي قرا
  مراحل تحليل محتوا

  :تحليل محتوا مورد عمل قرار گرفت فرايندمراحل ذيل در 
 ؛ )جامعه آماري(تعريف و تحديد مجموعه اسناد  •
 بررسي ادبيات موضوع به منظور شناخت مقوالت؛  •
 تعريف واحدهاي محتوا، شامل واحدهاي ثبت و شمارش، و واحد متن؛ •
 وا در هر مقوله؛مقوله بندي و جاي دادن داده هاي محت •
 رسيدگي به قابليت اعتماد و اعتبار؛ و •
 .ها تحليل داده •
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  واحدهاي تحليل محتوا
آغـاز   )۱(نخستين گزينش با واحد ثبت. گذاري را تعيين کند تحليلگر بايد واحدهاي رمز

 ترين واحدهاي مورد استعمال در تحليل ترين و فشرده کلمات و نمادها، کوچک .شود مي

عنوان  نمادها به و کلمات تحقيق، هدف بنابر تحقيق اين در). Weber, 1990( هستند محتوا
نيـز بخـش مربـوط بـه      )۲(واحـد مـتن  . واحد ثبت و شمارش مورد استفاده قرار گرفت

  .ي توسعه بوده استها برنامههاي بخشي و فرابخشي مندرج در متن اسناد  سياست
ابتدا دستورالعمل کدگذاري تدوين هاي تحقيق،  داده )۳(منظور تعيين قابليت اعتماد به

در گام اول ابتـدا  . دهي شدند ها استخراج و نمادها سازمان شد و سپس چارچوب مقوله
اســتخراج و کدگــذاري توســط محقــق صــورت گرفــت و در گــام دوم دســتورالعمل  

شناسي که بـر مباحـث    کدگذاري و چارچوب مقوالت در اختيار محققي با گرايش زبان
درصـد   ۹۷نتيجه كدگـذاري دو محقـق در   . ز اشراف داشت قرار گرفتتوسعه پايدار ني

  .داراي توافق و شباهت بودند

  نتايج و بحث
در . هاي استخراج شـده بـا دو رويکـرد توصـيفي و تحليلـي ارائـه گرديـده اسـت         داده

 فراوانــيهــا از آمــاره فراوانــي اســتفاده گرديــده اســت، زيــرا  اســتخراج و تحليــل داده
مورد استفاده در سنجش خصوصيات محتواست که در آن وقوع هر  ترين روش گسترده

هـاي ديگـر در    کساني که مقياس فراواني را بـا مقيـاس  . صفت معيني به حساب مي آيد
تـر   بخش اند که مقياس فراواني رضايت اند، اغلب نتيجه گرفته تحليل محتوا مقايسه کرده

ها کـه اساسـاً    ين شکل ارائه دادهتر بنابراين، رايج). GAO, 1996 ؛۱۳۷۳هولستي ،(است 
  ).۱۳۷۸كريپندورف، (ها هستند  وظيفه تلخيص تحليل را بر دوش دارد فراواني

 هـا  برنامـه در سياسـت  » ميزان ذکر عبارت توسعه پايـدار «نتيجه تحليل محتوا درباره 
ــدار   هــيچ) ۱۳۷۲‐۱۳۶۸(نشــان داد کــه در برنامــه اول  ــارت توســعه پاي   ذکــري از عب

، و )۱۳۸۳‐۱۳۷۹(، سـوم  )۱۳۷۸‐۱۳۷۴(ي دوم هـا  برنامـه اما در  ،ه استصورت نگرفت
مرتبه از اين عبارت سخن به ميـان آمـده    ۱۴، و ۱۴، ۴به ترتيب ) ۱۳۸۸‐۱۳۸۴(چهارم 
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۱۶  
۱۴  
۱۲  
۱۰  
۸  
۶  
۴  
۲  
۰  

اني
راو
ف

  

۱۳۸۴ ۱۳۷۹ ۱۳۷۴ ۱۳۶۸ 

؛ سازمان مـديريت  ۱۳۷۴؛ سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۹سازمان برنامه و بودجه، (است 
مقوله اصلي ). ۱۳۸۴ريزي كشور؛  رنامه؛ سازمان مديريت و ب۱۳۷۸ريزي كشور،  و برنامه

جزئيـات  . بيشترين فراواني را دربرنامه چهارم داشـته اسـت   »توسعه پايدار«ذكر عبارت 
  .است آمده ۳مربوط به مقوالت و فراواني آنها در جدول 

  

  ها برنامهفراواني مقوالت مرتبط با عبارت توسعه پايدار در  ‐۳جدول 
 هابرنامه 

  ها مقوله
درفراواني

 برنامه اول
فراواني در 
  برنامه دوم

فراواني در 
  برنامه سوم

فراواني در 
  چهارم برنامه

  ۷  ۴ ۳ ۰ اشاره صريح به عبارت توسعه پايدار
  ۲  ۷ ۱ ۰ جانبه توسعه همه
  ۵  ۳ ۰ ۰  پايداري

  ۱۴  ۱۴ ۴ ۰ هاي توسعه پايدارمجموع ذکر عبارت
   هاي تحقيق  يافته :مأخذ

هاي اوليه مطرح شدن توسعه پايدار توسط كميتـه جهـاني    سال برنامه اول توسعه در
ريـزان   شده است که نشان از ناآگاهي برنامه طرح و اجرا) ۱۹۸۷(زيست و توسعه  محيط

را دهـه پايـداري نـام     ۱۹۹۰اسـت کـه دهـه      اين در حالي. داردمبحث توسعه پايدار  از
ريـزان   برنامـه پايدار مـورد توجـه   ي بعدي به تدريج عبارت توسعه ها برنامهدر . اند نهاده

  . )۱نمودار (قرار گرفته است 
  
  

  

  
  

  ي توسعه ها برنامهسال شروع اجراي 
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  ي توسعهها برنامههاي  روند ظهور عبارت توسعه پايدار در سياست ‐۱نمودار 
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هاي  استنتيجه تحليل محتوا درباره ميزان توجه به بعد اجتماعي توسعه پايدار در سي
و  ۱۱۶، ۵۷، ۴۸ي اول، دوم، سوم، و چهارم به ترتيـب  ها برنامهنشان داد که در  ها برنامه
بيشترين فراواني . ها و نمادهاي پايداري اجتماعي پرداخته شده است مرتبه به مقوله ۱۴۴

بـوده اسـت کـه جزئيـات     » افزايش اختيـارات مـردم  «و » مشاركت«مربوط به دو مقوله 
  . شود ميديده  ۴ت و فراواني آنها در جدول مربوط به مقوال

با توجه به گستره مقوالت و نمادهاي پايداري اجتماعي، ميزان توجه به اين بعـد در  
بـا شـروع برنامـه سـوم يـک تغييـر       . ي اول و دوم توسعه بسـيار نـاچيز اسـت   ها برنامه

يي نظير ها كه مقوله طوري محسوس در توجه به بعد پايداري اجتماعي صورت گرفت، به
پذيري، تغيير نهادي، توسعه منابع انساني، امنيت، امنيـت اجتمـاعي و    قانونمندي و قانون

فکري، توجه به زنان، احترام به حقوق بشر و شهروندي، آزادي، توزيع منصفانه منابع و 
امکانات و عدالت اجتماعي بعد از برنامه دوم دچار جهش شد و بيش از گذشـته مـورد   

اين مسئله تا حد زيادي متأثر از تغيير رويکردهـاي برنامـه بـا تغييـر     . توجه قرار گرفت
روند توجه به پايداري اجتمـاعي  . دولت بوده که در برنامه چهارم هم تداوم داشته است

  گويــاي صــعودي  كــهآمــده  ۲ســاله پــس از انقــالب در نمــودار  ي پــنجهــا برنامــهدر 
ــال    ــول س ــاعي در ط ــد اجتم ــه بع ــه ب ــد توج ــودن رون ــاي ب ــراي  ه ــهاج ــا برنام   ي ه

  .توسعه است

  
  ي توسعهها برنامههاي اجراي  سال

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
  ي توسعهها برنامههاي  روند توجه به پايداري اجتماعي در سياست ‐۲نمودار 

۱۶۰  
۱۴۰  
۱۲۰  
۱۰۰  
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۱۳۸۴ ۱۳۷۹ ۱۳۷۴ ۱۳۶۸ 
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  ها فراواني مقوالت مرتبط با پايداري اجتماعي در برنامه ‐۴جدول 
 هابرنامه 

  ها مقوله
فراواني در

 اولبرنامه
فراواني در 
  برنامه دوم

فراواني در
 برنامه سوم

فراواني در 
 چهارم برنامه

  ۳۲  ۱۹  ۲۳ ۱۹  مشارکت
  ۴  ۱۲ ۶ ۵ افزايش اختيارات مردم
  ۷  ۸ ۳ ۴ توسعه منابع انساني
  ۴  ۵ ۳ ۰ عدالت اجتماعي

  ۷  ۱۲ ۲ ۲ تغيير نهادي
  ۵  ۶ ۳ ۲ تأمين اجتماعي

  ۴  ۴ ۰ ۱ پذيريقانونمندي و قانون
  ۱۹  ۰ ۰ ۰ نمندسازيتوا

  ۱۳  ۶ ۲ ۲ امنيت، امنيت اجتماعي و فکري
  ۴  ۳ ۲ ۲  اخالقيات
  ۳  ۱ ۱ ۱ پذيري مسئوليت

  ۶  ۴ ۱ ۱ توجه به زنان
  ۴  ۱ ۱ ۰ مبارزه با فقر و فقرزدايي
  ۳  ۴ ۱ ۳ توجه به بهداشت عمومي

  ۱  ۱ ۰ ۰ کاهش نرخ مرگ و مير کودکان
  ۱  ۰ ۰ ۰ اميد به زندگي
  ۰  ۳ ۳ ۲ رفاه اجتماعي

  ۳  ۴ ۳ ۳ آموزش توانمندساز
  ۲  ۴ ۰ ۰  آزادي

  ۳  ۲ ۰ ۰ احترام به حقوق بشر و شهروندي
  ۶  ۰ ۰ ۰ هاي اجتماعيحفظ سرمايه

  ۷  ۹ ۳ ۱ توزيع منصفانه منابع و امکانات
  ۰  ۴ ۰ ۰ يکپارچگي ملي و قومي

  ۱  ۰ ۰ ۰ هاي ملي و اخالقي حفظ اقليت
  ۱  ۲ ۰ ۰ انسجام اجتماعي

  ۲  ۱ ۰ ۰ ري مشارکتيگي تصميم
  ۲  ۱ ۰ ۰ ارج نهادن به فرهنگ و دانش بومي
  ۱۴۴  ۱۱۶  ۵۷ ۴۸ مجموع فراواني پايداري اجتماعي

  هاي تحقيق  يافته :مأخذ



  …، كريم نادري مهديي، خليل كالنتري  ۳، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۴
 

  »محيطـي توسـعه پايـدار    ميـزان توجـه بـه بعـد زيسـت     «نتيجه تحليل محتوا درباره 
  ، و چهـارم بـه ترتيـب    ي اول، دوم، سـوم هـا  برنامهنشان داد که در  ها برنامه  در سياست

و نمادهاي پايداري زيست محيطـي پرداختـه شـده     ها مقولهمرتبه به  ۴۱و  ۴۹ ،۳۱، ۲۰
  . )۵جدول (است 

  

  ها برنامهمحيطي در  فراواني مقوالت مرتبط با پايداري زيست ‐۵جدول 
 هابرنامه 

  ها مقوله
فراواني در
 برنامه اول

فراواني در 
  برنامه دوم

فراواني در 
 ه سومبرنام

فراواني در 
 چهارم برنامه

  ۸  ۹ ۱ ۴ زيست حفظ محيط
  ۴  ۵ ۶ ۲ استفاده بهينه از منابع

  ۵  ۵ ۴ ۱ محيطيتوجه به مالحظات زيست
  ۷  ۲ ۳ ۳ کاهش تخريب و آلودگي

  ۳  ۳ ۱ ۱ هاکاهش آالينده
  ۰  ۱ ۲ ۰ پيشرفت بدون تخريب

  ۲  ۶ ۲ ۲ حفاظت و احيا
  ۲  ۱ ۳ ۲ حفظ و بهداشت منابع

  ۲  ۲ ۳ ۲ زيستگذاري به محيط زشار
  ۲  ۴ ۰ ۱ حفظ تعادل منابع

  ۰  ۱ ۲ ۰ نتيکيژحفظ ذخاير
  ۲  ۲ ۱ ۱ حفظ تنوع زيستي

  ۰  ۱ ۰ ۰ مند از منابع پايه استفاده نظام
  ۱  ۲ ۱ ۰ شيمياييوکودهايازسموماستفاده کاهش

  ۰  ۲ ۰ ۰ افزايش کيفيت منابع
  ۱  ۱ ۰ ۰ يکپارچگي اکوسيستم

  ۰  ۱ ۰ ۰ يستمتنوع اکوس
  ۰  ۰ ۲ ۰  زدايي بيابان

  ۰  ۰ ۱ ۰ توليد انرژي پاک
  ۴۱  ۴۹  ۳۱ ۲۰ محيطيجمع پايداري زيست

  هاي تحقيق  افتهي: مأخذ
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۱۳۸۴ ۱۳۷۹ ۱۳۷۴ ۱۳۶۸ 

محيطي، ميزان توجـه بـه ايـن     مقوالت و نمادهاي پايداري زيست ةبا توجه به گستر
روند افزايشي كند ي اول و دوم توسعه بسيار ناچيز و تا حدودي با يك ها برنامهبعد در 
اما با شروع برنامه سوم توسعه اگرچه تغيير نسبتاً محسوسي در توجه . است بودهمواجه 

جـز در دو مقولـه    به اين بعد از پايداري صورت گرفته است اما اين افزايش و تغيير، بـه 
ت بـه سـاير   تـوجهي نسـب   كه افـزايش قابـل  » حفظ تعادل منابع«و «  زيست حفظ محيط«

اين مسئله تـا حـد   . ها از روند مناسبي برخودار نبوده است ، در بقيه مقولهشتهمقوالت دا
زيسـت توسـط الگوهـاي     ها و مشکالت ايجاد شده بـراي محـيط   زيادي متأثر از چالش

هاي مـرتبط بـا پايـداري     توسعه قبلي بوده است و کامال واضح است كه گنجاندن مقوله
   ).۳نمودار (قادي در اين دوره بوده است ريزي انت محيطي متأثر از روش برنامه زيست
  

 

 

 

 
  

  ي توسعهها برنامهسال شروع اجراي 
  هاي تحقيق  يافته :مأخذ

  ي توسعه ها برنامههاي  روند توجه به پايداري زيست محيطي در سياست ‐۳نمودار 

در يک نگـاه کلـي گويـاي افزايشـي بـودن رونـد ميـزان توجـه بـه بعـد            ۳نمودار 
  . ي توسعه بوده استها برنامههاي اجراي  پايدار در طول سال محيطي توسعه زيست

  در سياسـت » ميزان توجه به بعد اقتصادي توسعه پايـدار «نتيجه تحليل محتوا درباره 
  ي اول، دوم، سـوم، و چهـارم توسـعه بـه ترتيـب      هـا  برنامـه نشـان داد کـه در    ها برنامه
 .اري اقتصادي پرداختـه شـده اسـت   ها و نمادهاي پايد مرتبه به مقوله ۴۳و  ۴۹، ۳۲، ۲۴

  .شود ميديده  ۶جزئيات مربوط به مقوالت و فراواني آنها در جدول 



  …، كريم نادري مهديي، خليل كالنتري  ۳، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۶
 

  ها برنامهفراواني مربوط به مقوالت مرتبط با پايداري اقتصادي در  ‐۶جدول
هابرنامه 

  ها مقوله
فراواني در
 برنامه اول

فراواني در 
  برنامه دوم

فراواني در 
 برنامه سوم

در فراواني 
  چهارم برنامه

  ۱۷  ۱۵ ۷ ۱  يور بهره
  ۸  ۶ ۳ ۷  اشتغال
  ۶  ۵ ۱ ۲  بيکاري
  ۵  ۸ ۱۲ ۳  کارايي

  ۲  ۲ ۴ ۹ تمرکززدايي
  ۰  ۱ ۱ ۰ توزيع ثروت

  ۲  ۵ ۳ ۲ ي اقتصاديمند بهره
  ۲  ۲ ۱ ۱ يگذارسرمايهامنيت اقتصادي و

  ۰  ۲ ۰ ۰ ازمنابعهاي استفادهکردن هزينه لحاظ
  ۰  ۲ ۰ ۰ اجتماعييهاهزينهلحاظ کردن 

  ۰  ۱ ۰ ۰ ي توليد پايدارها فرصت
  ۱  ۰ ۰ ۰ ي فناوريساز بهينه

  ۴۳  ۴۹ ۳۲ ۲۴ جمع پايداري اقتصادي
  هاي تحقيق  يافته :مأخذ

ي اول و دوم توسعه بسيار ها برنامهميزان توجه به اين بعد در  ۶با عنايت به جدول  
در توجـه بـه ايـن بعـد از      يحسوسـ ولي با شروع برنامه سوم تغيير م. ناچيز بوده است

پايداري صورت گرفته است؛ اين مسئله تا حد زيادي از مشـکالت مربـوط بـه الگـوي     
پر واضح است که گنجاندن مقـوالت مـرتبط بـا    . نوسازي و تعديل اقتصادي متأثر است

ــأثر از روش    ــه توســعه و مت ــر در رويکــرد دولــت ب ــداري اقتصــادي نشــان از تغيي پاي
تقادي در اين دوره بوده است که تا حدودي در برنامه چهـارم هـم تـداوم    ريزي ان برنامه

  . داشته است
 ۷هـا، در جـدول    منظور تئوريزه كردن تحليل بعد پايداري اقتصـادي در سياسـت   به

به همراه فراواني آنها ذكر شده تا رونـد توجـه   » محوري رشد«مقوالت مربوط به ديدگاه 
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اسـت، در  » پايـدارگرا «ه در نقطـه مقابـل ديـدگاه    كـ » محـور  رشد«به مقوالت اقتصادي 
  .تبيين شود ها برنامه  سياست

  فراواني مقوالت مرتبط با رشدگرايي ‐۷جدول
 ها برنامه   

  ها مقوله
فراواني در 
  برنامه اول

فراواني در 
  برنامه دوم

فراواني در 
  برنامه سوم

فراواني در 
  برنامه چهارم

  ۱۰  ۷  ۲۰  ۱۳  گذاري و بازار قيمت، قيمت
  ۴  ۴  ۶  ۴  رشد اقتصادي
  ۵  ۲  ۵  ۲  پذيري رقابت و رقابت

  ۲  ۰  ۲  ۳  رشد توليد داخلي و خارجي
  ۰  ۰  ۲  ۱  تعديل اقتصادي

  ۱  ۳  ۶  ۴  سودآوري 
  ۰  ۱  ۳  ۲  بازدهي اقتصادي

  ۰  ۱  ۱  ۲  مزيت نسبي
  ۱  ۲  ۴  ۳  انداز و سرمايه پس

  ۲۷  ۲۱  ۴۶  ۳۴  جمع 
  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

ي هـا  برنامههاي رشدگرا و در  ي اول و دوم، مفروضهها برنامهر ، د۷براساس جدول 
  بنـابراين،  . قـرار گرفتـه اسـت    تأكيـد هاي پايداري مـورد   سوم و چهارم، عمدتاً مفروضه

با عنايت به مباحث فوق و فراواني بـه بعـد پايـداري اقتصـادي، بيشـترين فراوانـي بـه        
وط است و ساير مقوالت داراي فراوانـي  مرب» اشتغال«و » كارايي«، »وري بهره«هاي  مقوله

آمـده   ۴نمودار فراواني و روند تغيير در توجه بـه ايـن بعـد در نمـودار     . كمتري هستند
  .است

  



  …، كريم نادري مهديي، خليل كالنتري  ۳، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۸
 

  

  

  

  
  

  ي توسعهها برنامهسال شروع اجراي 
  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

  ي توسعه ها برنامههاي  روند توجه به پايداري اقتصادي در سياست ‐۴نمودار 

گوياي افزايشي بودن روند توجـه بـه توسـعه پايـدار اقتصـادي در طـول        ۴نمودار 
ي اول توسعه تا برنامه سوم بوده است و در برنامه چهارم ايـن  ها برنامههاي اجراي  سال

  .ها سير نزولي به خود گرفته است سياست
هـاي توسـعه پايـدار در     بندي و تحليل تطبيقي ابعاد مختلف سياسـت  منظور جمع به
و  ۸هاي پايـداري در قالـب جـدول     سياست  ساله پس از انقالب، فراواني ي پنجها برنامه
هاي توسعه پايدار  كه مجموعه سياست دهد مينشان  ۸جدول . ارائه شده است ۵نمودار

  . دار بوده استراز يك روند صعودي برخو
  

  هاي مرتبط با ابعاد توسعه پايدار مجموع فراواني سياست ‐۸جدول
 ها برنامه   

  ها مقوله
فراواني در 
 برنامه اول

فراواني در 
  برنامه دوم

فراواني در 
 برنامه سوم

فراواني در 
  چهارم برنامه

  ۱۴  ۱۴ ۳ ۰ »توسعه پايدار«اشاره به عبارت
  ۱۴۴  ۱۱۶ ۵۷ ۴۸ پايداري اجتماعي
  ۴۱  ۴۹ ۳۱ ۲۰ محيطيپايداري زيست

  ۴۳  ۴۹ ۳۲ ۲۴ پايداري اقتصادي
  ۲۴۸  ۲۳۰  ۱۲۵ ۹۴  جمع

  هاي تحقيق  يافته: خذمأ
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ي توسعه در ابعاد مختلف توسـعه پايـدار را   ها برنامههاي  وضعيت سياست ۵نمودار 
حـدودي   ميزان توجه به توسعه پايدار تـا  روند طور كلي به. دهد ميطور تطبيقي نشان  به

  . افزايشي بوده است
  

  

  

  

  

  

  

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ
  توسعه  يها برنامه سياست در پايدار توسعه مختلف ابعاد به توجه ميزان ندرو تطبيق ‐۵نمودار 

  هاي كشاورزي محتواي سياست
هاي اقتصادي كشور از اين قاعـده   ترين بخش عنوان يكي از مهم بخش كشاورزي هم به
هاي اين بخش نيز  گذاري، به سياست هاي حاكم بر نظام سياست مستثني نيست و نگرش

شـويم كـه    مـي   هاي بخش كشاورزي متوجه با نگاهي به سياست. است تعميم داده شده
 .اسناد برنامه نشان از اعمال الگوهاي اقتصادي غالب هر دوره بر بخش كشـاورزي دارد 

هاي بخـش كشـاورزي تحميـل     تر به سياست ها در مقياس كوچك در واقع همان نگرش
ي هـا  برنامـه وسـعه، در  ها مشخص شد كه پاراديم غالب ت در تحليل سياست. شده است

اول و دوم رشد محوري بوده است و در برنامه سـوم و چهـارم تاحـدودي بـه الگـوي      
هاي كشاورزي هم كامالً  اين مسئله در سياست اماتوسعه پايدار گرايش پيدا كرده است، 

سال شروع اجرای برنامه
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هـاي بخـش    مشخص است و مجموع اشـاره بـه نمادهـاي توسـعه پايـدار در سياسـت      
مرتبـه   ۱۶، ۱۳، ۵، ۷اول، دوم، سوم و چهارم به ترتيب برنامـه  ي ها برنامهكشاورزي در 

  . بوده است
  

  

  
  

  
  سال شروع اجراي برنامه

  هاي تحقيق  يافته: مأخذ

  ي توسعهها برنامه كشاورزي هاي سياست در پايدار توسعه مفروضات به توجه روند ‐۶نمودار

هش توجـه بـه ابعـاد    تعديل اقتصادي، راهبرد اصلي برنامه دوم بوده كه منجر به كـا 
در برنامه چهارم توسـعه كـه بـاالترين    . توسعه پايدار در بخش كشاورزي گرديده است

 ۶۲فراواني توجه به مقوالت توسعه پايدار را به خـود اختصـاص داده اسـت، محتـواي     
هـا حـاوي مقـوالت و نمادهـاي توسـعه پايـدار اسـت كـه ايـن امـر            درصد از سياست

الگوي توسـعه پايـدار در برنامـه مـذكور     به ي كشاورزي ها دهندة گرايش سياست نشان
  .است

  گيري بندي و نتيجه جمع
عنوان اسـاس فكـري نظـام     با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسالمي از يك طرف به

توان اذعان كـرد در   گذاري، مي ريزي و سياست مبناي برنامه به مثابه حكومتي و از طرفي
ري است كه در قانون اساسي آن به صراحت به لزوم سطح جهان، ايران يكي از دو كشو

عنوان يك وظيفه نگريسته شده است و منصفانه است اگر بگـوييم   به  زيست حفظ محيط
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قانون اساسي ايران در زمره نادرترين قـوانين اساسـي جهـان اسـت كـه بـه مشـكالت        
ژي جامعه اين اصل با ايدئولو. محيطي صراحتاً و مشخصاً توجه دارد شمول زيست جهان

زيست و توسعه پايدار به عنـوان   مدني كامالً انطباق دارد و مصداق آن حفاظت از محيط
اين دستاورد قانوني در زماني كه هنوز مسـئله توسـعه پايـدار    . يك وظيفه عمومي است

اي كه از تحليل  نتيجه. شود ميمانند امروز مطرح نبوده است يك توفيق بزرگ محسوب 
ن گرفت اين است كه به اقتضاي زمان تدوين قانون اساسي، توسعه قانون اساسي مي توا

مصـاديق و   با اينكه. عنوان يك الگوي توسعه تا حدودي مورد توجه بوده است پايدار به
ي هـا  برنامههاي تدوين و اجراي  پيامدهاي توسعه ناپايدار به مرور زمان و در طول سال

تـوجهي   هاي اسناد برنامه نشان از بي نتايج تحليل سياست ،تر شده است مختلف ملموس
گيـري آن   ي اول و دوم دارد و از نظر الگوي نظري، سـمت ها برنامهبه توسعه پايدار در 

هر چنـد  . بوده است» الگوهاي كالسيك و نئوكالسيك اقتصادي تأثيررشدمحور تحت «
 ي اول و دوم توسـعه نيـز توسـعه اجتمـاعي و فرهنگـي عـالوه بـر توسـعه        ها برنامهدر 

ي سوم و چهارم ها برنامهداد اما در  ها را تشكيل مي اقتصادي، بخشي از محتواي سياست
محيطي نيز به اين ابعـاد   بعد اجتماعي مورد توجه بيشتري قرار گرفته است و بعد زيست

توان بـه عـدالت اجتمـاعي، رشـد و توسـعه       از جمله اين مقوالت مي. اضافه شده است
ين حقوق افراد، افزايش مشاركت آحاد مردم جامعه، حفاظت فرهنگي، امنيت انساني، تأم

  محيطـي   ، جلوگيري از تخريـب منـابع و توجـه بـه مالحظـات زيسـت       زيست از محيط
  .اشاره كرد

، بيش از همه بخش كشـاورزي را  ها برنامهبعدي به توسعه و رشدگرايي در  نگاه تك
بخـش كشـاورزي   . اسـت متضرر كرده و ضربات مهلكي بر پيكر اين بخش وارد نموده 

تازهاي ساير  و ها و تاخت اندازي هاي طبيعي فراوان متحمل دست دليل دارا بودن عرصه به
هاي  ريزان، چالش براي برخي از برنامه ها برنامهالبته شايد در شروع . ها بوده است بخش

انـدك مصـاديق    ولي با گذشت حـدود سـه دهـه، انـدك      ،پيش رو ملموس نبوده باشد
برخـي از ايـن   . هاي تحميل شده به بخش كشـاورزي نمايـان گرديـده اسـت     يتعادل بي
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زارشـدن   و شـوره   زايـي  فرسايش شـديد خـاك، بيابـان   : اند از مصاديق ناپايداري عبارت
برداري مفرط از منابع آبي و افـت   ، بهرهها جنگلاراضي، تبديل اراضي، تخريب مراتع و 

هـاي آبخيـز،    هضـ گـذاري در حو  رسـوب سـابقه   هاي زيرزميني، افزايش بـي  شديد سفره
و مواد غذايي و علوفـه دامـي    ها آبرويه و مفرط از مواد شيميايي و آلودگي  استفاده بي

مـوارد فـوق   . با بقاياي سموم شيميايي، و نهايتاً اختالل در اکوسيستم بخش كشـاورزي 
ـ  ن را به اين فكر واداشته است كه در سياستمسئوال دار را هاي بخش، الگوي توسعه پاي

ها در راسـتاي توسـعه پايـدار     همين دليل در برنامه چهارم، سياست به. مدنظر قرار دهند
  .است  دهي شده طراحي و جهت
هاي  گذاري تلقي شود و سياست عنوان خروجي اصلي نظام سياست ها به اگر سياست

ابـل  ريزي كشور مورد تحليل قـرار گيـرد، نتـايج زيـر ق     تحليل شده در قالب نظام برنامه
  :استنباط است

مـدت   مـدت و بلنـد   ي ميـان هـا  برنامههاي  ريزي كشور در تدوين سياست نظام برنامه •
محيطـي   اقتصادي و زيست ‐توسعه دچار ضعف نظري شده است و عناصر اجتماعي

به طور منقطع و بريده از يكـديگر برحسـب شـرايط و ضـرورت بـر سـاختار نظـام        
ي اول و دوم عنصـر  هـا  برنامهيج تحقيق، در بر اساس نتا. اجتماعي تسلط يافته است

محيطـي   اقتصادي، و در برنامه سوم و چهارم عنصر اجتماعي و اندكي عنصر زيسـت 
ها فاقد يك رويكرد سيستمي، پويا و مبتني بـر   اساساً سياست. مورد توجه بوده است

محيطـي تـابعي از    هـاي اجتمـاعي و زيسـت    الگوي روشن هستند و عمـالً سياسـت  
  .اند ي اقتصادي به شمار رفتهها برنامه

هـاي   تـوجهي بـه مفروضـه    ي توسعه، بيها برنامههاي  نگر به سياست در يك نگاه كل •
ي سوم و چهارم ها برنامهتوجهي به آن در  ي اول و دوم وكمها برنامهتوسعه پايدار در 
ر توان چنين نتيجه گرفت كه الگوي توسعه پايدار د از اين رو، مي. كامال مشهود است
گذاري كشور جايگاه مقبولي ندارد و مورد اهتمام  ريزي و سياست بدنه ساختار برنامه

 . جدي و عملي قرار نگرفته است
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  ها يادداشت
1. recording unit   2. unit content    
3. reliability 
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