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شناسايي دوگانهاي خطمشيگذاري عمومي در حوزة محيط زيست ايران
حسين اصلي

پور١

استاديار مديريت دولتي دانشگاه عﻼمه طباطبائي
)تاريخ دريافت - ٩٨/٤/١ :تاريخ پذيرش(٩٨/١١/١٢ :

چكيده
رشته خطمشي گذاري عمومي به عنوان يك دانش مسئله -محور ،با هدف حلّ مسائل عمومي شكل گرفت.

حال اين سوال وجود دارد كه چگونه ميتوان مسائل و چالشهاي خطمشيگذاري عمومي -كه خود به دنبال حل
مسائل عمومي است -را واكاوي نمود؟ بدين منظور نيازمند طراحي چارچوبي براي تبيين چالشهاي

خطمشيگذاري عمومي هستيم .از آنجا كه سطح تبيينگري چنين چارچوبي از طريق تطبيق با يكي از موضوعات
متداول در كشور افزايش خواهد يافت ،لذا پژوهش حاضر پس از معرّفي چارچوب به تطبيق آن با مسائل و

خطمشيهاي زيستمحيطي ميپردازد .بدين منظور از رهگذر به كارگيري روش كيفي تحليل مضمون و انجام
مصاحبه با خبرگان و بررسي اسناد باﻻدستي محيط زيست ،مضامين اصلي و فرعي در قالب »دوگان«ها استخراج
شد كه از مهمترين آنها ميتوان به دوگان دانش كنش ،دوگان نشانه ريشه ،دوگان حفاظت توسعه ،دوگان تعامل

تحفّظ و دوگان ساختار كاركرد در خطمشيگذاري زيستمحيطي اشاره كرد.

واژگان كليدي :چالش خطمشيگذاري ،خطمشي عمومي ،خطمشيگذاري زيستمحيطي ،دوگان.
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ﻣﻘدﻣﻪ
مديريت دولتي با توجه به منابع و نتايج از يك طرف و كنترل فرآيندهاي سازمانِ عمومي از
طرف ديگر به دنبال يافتن تركيبي ميان تعقّل گرايي مديريت و تحقّق منافع عمومي است
) (Denhardt, 1990: 125از بارزترين مصاديق »منفعت عمومي« ٢توجه به مسائل عمومي مبتﻼ
به شهروندان )و از جمله آن مسائل زيستمحيطي( ميباشد ) (Agenda, 1992: 21رشته
»خطمشي گذاري عمومي« كه در دهه  ١٩٦٠ميﻼدي توسط هارولد ﻻسول بنيان نهاده شد ،به
عنوان يك دانش »مسئله -محور« ،٣با هدف غاييِ حلّ مسائل عمومي شكل گرفت
) (Howlett & Ramesh, 2009: 5در عين حال اين سوال همچنان باقي است كه چگونه ميتوان
»مسائل« و »چالش«هاي خطمشيگذاري عمومي -كه خود به دنبال حل »مسائل عمومي« در
جامعه است -را واكاوي و ارائه نمود؟ چنانچه نظام خطمشيگذاري خود در درون خود از
مسائل و مشكﻼتي رنج برد ،طبعاً در حلّ مسائل عمومي شهروندان اثربخشي ﻻزم را نخواهد
داشت و شايد عدم اشراف و شناخت مسائل خطمشيگذاري عمومي يكي از ريشههاي اصلي
ل مسائل عمومي جامعه باشد .به عبارت ديگر ﻻزم است انديشمندان،
عدم توفيق به ح ّ
صاحبنظران و پژوهشگران خطمشي پيش از پرداختن به محتواي مسائل عمومي كشور يعني
همان چرايي ،چيستي و چگونگي خطمشيگذاري در موضوعات مختلف ،در پي طراحي
چارچوبي به منظور استخراج مسائل و چالشهاي داخلي خطمشيگذاري عمومي باشند .تا كنون
براي شناخت موضوعات ،رويدادها و پديدههاي مديريتي مدلها و چارچوبهاي نظري مختلفي
ارائه شده كه از جمله مهمترين و رايجترين آنها ميتوان به »مدلهاي شناخت« سازمان اشاره
كرد :مدلهايي نظير كارت امتيازي متوازن ،انواع مدلهاي تعالي سازماني )نظير  ،EFQMبالدريج
و  ،(...مدلهاي تبيين كننده ابعاد ساختاري و محتوايي سازمان ،مدلهاي زنجيره ارزش در
سازمان ،مدلهاي چندشاخگي يا چندﻻيهاي سازمان و  . ...مدلهاي مذكور در عين تفاوتهاي
اساسي كه با يكديگر دارند ،داراي يك وجه تشابه ميباشند :همه آنها در راستاي شناخت و به
تبع آن آسيبشناسي عملكرد سازمان به عنوان يك كل و يا بخشها و اجزاء تشكيل دهندهي آن
به كار ميروند .حال اين سوال وجود دارد كه مشابه سازمان براي شناخت و آسيبشناسي
»خطمشيگذاري عمومي« در موضوعات مختلف از چه چارچوب يا چارچوبهايي ميتوان
بهره گرفت؟ به عبارت ديگر چنانچه بخواهيم اجزاء خطمشيگذاري عمومي در يكي از
موضوعات محتوايي آن )نظير خطمشيهاي بهداشت و سﻼمت ،محيط زيست ،اقتصادي ،رفاهي،
2 - Public interest
3 - Problem-oriented
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آموزش عالي ،فضاي مجازي ،قضايي و  (...را مورد واكاوي و آسيبشناسي قرار دهيم از چه
چارچوب )هايي( ميتوانيم استفاده كنيم؟ طبعاً استفاده از چارچوب مورد نظر نهايتاً منجر به
شناخت و يا استخراج چالشهاي خطمشي عمومي در يكي از موضوعات عمومي آن – در اين
پژوهش حوزه محيط زيست -خواهد شد .بر اين اساس هدف اصلي پژوهش حاضر ارائه
چارچوبي براي شناخت چالشهاي خطمشيگذاري عمومي در حوزه محيط زيست به عنوان
يكي از عرصههاي حياتي خطمشيگذاري عمومي بوده و به تبع اين هدف به دنبال پاسخ به اين
سوال اصلي است كه »خطمشيگذاري در حوزه محيط زيست كشور دچار چه دوگانهايي
است؟«

ﻣباني نظري پژوهش
با توجه به هدف مذكور براي پژوهش حاضر در ادامه ابتدا برخي از مهمترين مدلهاي
شناخت سازمان و پديدههاي مديريتي مرور خواهند شد .سپس چارچوب مورد نظر براي
استخراج چالشهاي خطمشيگذاري عمومي ارائه شده است.

ﻣدل سﻪشاخگي
يكي از مدلهاي مشهور و شناخته شده در حوزه شناسايي ابعاد مختلف يك پديده با رويكرد
مديريتي ،مدل »سه شاخگي« است .ميرزايي اهرنجاني ) (١٣٧٧معتقد است عوامل سازمان و
مديريت را مي توان در قالب سه دسته عوامل »رفتاري«» ،ساختاري« و »زمينهاي« بررسي و تجزيه
و تحليل نمود .منظور از شاخه ساختار سازمان ،همه عناصر ،عوامل و شرايط فيزيكي و غير
انساني سازمان است كه با نظم ،قاعده و ترتيب خاصي به هـم پيوسـته و چـارچوب ،قالب،
پوسته ،بدنه و يا هيكل فيزيكي و مادي سازمان را تـشكيل مـي دهند .بنابراين تمام عوامل غير
زنده سازمان )اعمّ از منابع مالي ،اطﻼعاتي و  (...وقتي با تركيب خاصي در بدنه كلي سازمان
جاري مي شوند ،جزء شاخه ساختاري سـازمان مـحسوب ميشوند )ميرزايي اهـرنجاني و
سرلك .(٢٩-٣٢ :١٣٨٤ ،منظور از شاخه محتوا يا رفتار سازمان ،انسان و روابط انساني در سازمان
است كه با هنجارهاي رفتاري ،ارتباطات غير رسمي و الگوهاي خـاصي بـه هـم پيوسته و
محتواي اصلي سازمان را تشكيل مي دهند كه در واقع عوامل زنده سـازمان مـحسوب مي شوند
)ميرزايي اهرنجاني (٤٨-٤٤ :١٣٧٧ ،و نهايتاً منظور از شاخه زمينه ،تمام شرايط و عوامل محيطي
و بسترساز است كه بـر سـازمان و يا شرايط مديريت آن حاكم است .اين شاخه مهمترين و
اصليترين شاخه است و نه تنها موجب بقا و رشـد دو شـاخه ديگـر ،بلكه بوجود آورنده دو
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شاخه ديگر نيز در سازمان بوده و خﻼصه بقا و رشد كلي سازمان بدان وابـسته اسـت .در چنين
رابطهاي ،عوامل ساختاري و رفتاري و زمينهاي به شكل روابط سيستمي مداوم در حال تعامل
مي باشند بين آنها به هيچ وجه سهگانگي حاكم نميباشد) .همان(٣١٧ :

ﻣدل تعريف بنيادين سيستم
تاكنون تعاريف مختلفي از مفهوم »سيستم« ارائه شده است كه وجه مشترك آنها »مجموعه
اجزاء به هم مرتبط« است .به همين شكل اجزاء سيستم نيز به انحاء مختلفي تبيين شده است .به
منظور ارائه تعريف بنيادين ٤از سيستم از دنياي واقعي خارج شده و به دنياي مفهومي و سيستمي
وارد ميشويم .تعريف بنيادين جملهاي است كه ضمن توصيف سيستم ايدهآل ،اهداف آن،
اشخاص درگير در موقعيت ،افراد تحت تأثير و تأثيرگذار را معرّفي ميكند .براي ايجاد يك
تعريف بنيادين ،روش شناخته شدهاي به نام  CATWOEنخستين بار توسط پيتر چكلند(١٩٧٢) ٥
به كار گرفته ميشود .اين روش به عنوان يكي از چارچوبهاي متأخر در تبيين اجزاء سيستم
محسوب ميشود و ميبايست بايد توسط صاحبان مسئله براي تدوين و فرموله كردن يك تعريف
بنيادين مورد استفاده قرار گيرد و داراي ابعاد زير است:
 -Cمشتريان :٦مشتريان ،ذينفعان و افرادي كه در سيستم متضرّر ميشوند چه كساني هستند؟
 -Aبازيگران :٧بازيگران و شركت كنندگان در سيستم چه كساني هستند؟
 -Tفرآيند تبديل :٨چه چيزي توسط اين سيستم دگرگون ميشود؟
 -Wجهانبيني :٩اساس جهانبيني در اين سيستم چيست؟
 -Oمالكان :١٠مالك اين سيستم چه كسي است؟ چه كسي قدرت متوقّف كردن اين سيستم
را دارد؟
 -Eعوامل محيطي :١١محدوديتهاي محيطي كه بايد در اين سيستم در نظر گرفته شود چه
چيزهايي هستند؟ )آذر ،خسرواني و جﻼلي (٥١ :١٣٩٥ ،بر مبناي چارچوب نظري CATWOE
ميتوان مصاديق عناصرششگانه اين روش در يك نظام خطمشيگذاري را ذكر نمود و سپس
بر اساس آن چالشهاي هر يك از اين حوزهها را برشمرد.
4 - Root Definition
5 - Peter Checkland
6 - Customer
7 - Actors
8 - Transformation Process
9 - Weltanschauung
10 - Owners
11 - Environmental Factors
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ﻣدل تحليل ﻻيﻪاي علتها
سهيل عنايتاﷲ) ،آيندهپژوه پاكستانياﻻصل( با طراحي روش »تحليل ﻻيهاي علّتها«١٢
)يا روش ﻻيهاي علّي( ابزاري پركاربرد به جعبهابزار پژوهشگران رشته مديريت افزود .اين روش
فضاي جديدي را براي خلق آيندهاي بديل فراهم ميكند كه در آن نه تنها علل ظاهري مشكﻼت،
بلكه علّتهاي بنيادين و عميق آنها نيز مورد شناسايي و تحليل قرار ميگيرند .تحليل ﻻيهاي
علّتها )تحليل علّي ﻻيهاي( توجه پژوهشگر و خطمشيگذار را به چهار سطح متفاوت جلب
ميكند .سطح نخست كه ليتاني ناميده ميشود ،شامل روندهاي كمّي و مسائلي است كه معموﻻً
با مقاصد سياسي درباره آنها اغراق ميشود و بسيار مورد توجه رسانههاي خبري هستند .براي
مثال ،ميتوان به موضوع آلودگي هوا يا نرخ رشد جمعيت اشاره كرد .اين سطح بسيار رؤيتپذير
است و آشنايي با آن نيازمند توان تحليلي خاصي نيست .سطح دوم به علل اجتماعي ،اقتصادي،
فرهنگي ،سياسي و تاريخيِ مشكﻼت مطرح در سطح ليتاني ميپردازد .اين سطح با بررسي
دقيقتر ريشههاي مشكل ،تبييني قابل قبول از علل پيدايش آن عرضه ميكند و وظايف دولت و
ديگر بازيگران را در حل آن مشخص ميكند .معموﻻً در اين سطح دادهها به چالش كشيده
ميشوند ،اما »پارادايم« طرح مسئله مورد پرسش قرار نميگيرد .سومين سطح ،با نگاهي عميقتر
به ساختارها و نيز جهانبينيهاي)گفتمانها( مشروعيتدهنده به ساختارها مينگرد .در اين سطح
نه تنها بايد به افراد و ساختارها توجه كرد بلكه بايد گفتما ِن حامي ساختار و نيز برندهها و
بازندههاي اين گفتمان را شناسايي نمود .نهايتاً آخرين سطح ،سطح اسطوره يا استعاره است .اين
سطح مبتني بر اين فرض است كه داستانهايي عميق يا نوعي كهنالگوهاي جمعي وجود دارند
كه بُعدي احساسي به جهانبيني/گفتمان ميدهند .منظور از كهنالگوي جمعي ابعاد احساسي و
ناخودآگاه مسئله مورد بررسي است .اين ابعاد احساسي ريشه در تجربههاي تاريخي يك ملّت
دارند و به همين دليل از جنس اسطوره و استعاره هستند )عنايتاﷲ و ميلويويچ (١٣٩٥ ،در
حاليكه بيشتر تحليلهاي معمول خطمشي عمومي در سطح دوم باقي ميمانند و به ندرت وارد
سطح سوم يا چهارم ميشوند ،تحليل علّي ﻻيهاي از ما ميخواهد كه دائماً هر چهار سطح را مد
نظر داشته باشيم.

12 - Causal Layered Analysis
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ﻣدل شناخت خطﻣشي هاولت و راﻣش
يكي از طبقهبنديهاي كاربردي در راستاي شناخت ابعاد و اجزاي خطمشي عمومي،
دستهبندي هاولت و رامش در اين باره است .طبق نظر آنهاسه بخش اساسي حلّ مسائل در خط
مشيگذاري عمومي را ميتوان اين گونه برشمرد ):(Howlett and Ramesh,2009: 6-7
.١بازيگران خط مشي :كه تعيين كننده محتوا و فرآيند خط مشيگذارياند  .٢ساختارها و نهادهاي
خط مشي :كه حدود تأثيرات بازيگران را قاعدهمند ميسازند و .٣مجموعه ايدهها و دانش خط
مشي :كه در اختيار بازيگران خط مشيگذاري قرار ميگيرد .هاولت و رامش دسته اول يعني
بازيگران خط مشي را در اين پنج دسته طبقهبندي نمودهاند» :كارگزاران منتخب«؛ »كارگزاران
انتخابي«؛ »گروههاي ذينفع«؛ »سازمانهاي پژوهشي« و »رسانههاي جمعي« .دو نكته در اينجا
مورد توجه است :نخست آنكه با توجه به نوع خط مشي و ميزان تأثيرگذاري گروههاي سياسي
يا علمي در آن ،طبقات مختلفي از بازيگران حضور برجستهتري خواهند داشت .به عنوان مثال
در خطمشيهاي علمي و فنّي ،حضور نخبگان علمي و در خطمشيهاي عمومي حضور
سياستمداران و گروههاي سياسي برجستهتر ميباشد .نكته ديگر آنكه به تعبير هاولت با عبور از
مراحل خط مشي عمومي به تدريج تعداد بازيگران شركت كننده در خط مشي كاهش مييابد.
به همين دليل ،دستور كارگذاري طيف وسيعي از بازيگران دولتي و اجتماعي را شامل ميشود تا
اينكه در مرحله تصميمگيري ،در عمل همه بازيگران غير دولتي و نيز بازيگران ساير سطوح
دولتي كه ارتباط مستقيمي با مسئله عمومي ندارند از دور خارج ميشوند و تنها گروه
انگشتشماري از سياستمداران ،قضات و مقامات دولتي كه صﻼحيت اخذ تصميم در زمينه مورد
نظر را داشته باشند مشاركت ميكنند ).(Howlett and Ramesh,2009: 221-222

چارچوب نظري شناخت چالشهاي خطﻣشيگذاري عموﻣي
پيش از مطالعه و بررسي هر چارچوب نظري در فضاي علوم انساني ابتدا بايد در مورد مباني
فسلفي آن تأمل كرد .شايد بتوان پشتوانه فلسفي »چارچوب نظري چالشهاي خطمشيگذاري
عمومي« را از حيث ادّعاي جهانشمولي آن كه ناظر به تمام حوزههاي موضوعي خطمشي عمومي
است ،همانند نظريه عمومي سيستمها ،پشتوانهاي »مدرن« تلقّي كرد .از حيث ديگر و از جهت
استخراج گفتمانها ،انگارههاي ذهني و نيز روايتها و داستانهاي ذهني حاكم بر خطمشيگذاران
ميتوان آن را طرفدار نظريات فلسفي »تفسيريون« دانست .همچنين شايد بتوان از جهت آشكار
ساختن چالشهاي موجود در كنشهاي بازيگران خطمشي عمومي و به تبع آن به نقد كشيدن
عملكرد آنها -كه به نوعي صاحبان قدرت در تصميمگيري محسوب ميشوند -آن را در برخي
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ابعاد نزديك به مباني فلسفي انديشمندان »انتقادي« قلمداد كرد اما با همه اين اوصاف آنچه از
ارائهي اين چارچوب مورد نظر نگارنده بوده است ،سودمندي عملي آن براي خطمشيگذاران و
نيز دانشپژوهان خطمشي عمومي است چرا كه هدف نهايي از تبيين اين چالشها ،فايدهمندي
آن در اصﻼح و بهبود عملكرد خطمشيگذاران و به تبع آن ارتقاء نظام خطمشيگذاري خﻼصه
ميشود.
جدول  - ١ابعاد و مولفههاي تشكيل دهنده چارچوب نظري استخراج چالشهاي خطمشيگذاري
ابعاد اصلي

مولفههاي شكلدهنده

منابع

انگارههاي ذهني كنشگران
كنشگران خطمشي

)گرايش و عﻼقمندي(

هاولت و رامش٢٠٠٩ ،

انگارههاي ذهني كنشگران

ساباتيه٢٠٠٧ ،

)دانش و توانمندي(
كنشهاي رفتاري كنشگران
ساختار كنشگران

ايدهها و محتواي
خطمشي

ساختار روابط كنشگران خطمشي
محتواي مسائل عمومي
محتواي خطمشيهاي عمومي
خروجي و پيامدهاي خطمشي عمومي
اسطورهها و داستانهاي حاكم بر كنشگران

بستر و زمينه خطمشي
عمومي

خطمشيگذاري

ساباتيه٢٠٠٧ ،
چكلند١٩٧٢ ،
ميرزايي اهرنجاني١٣٧٦ ،
هاولت و رامش٢٠٠٩ ،
)عموم انديشمندان خطمشي(
چكلند١٩٧٢ ،
ميرزايي اهرنجاني١٣٧٦ ،
سهيل عنايتاﷲ٢٠٠٩ ،

شرايط اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ملّي

ﻻسول١٩٥١ ،

شرايط جهاني مرتبط با موضوع

زاهدي١٣٨٩ ،

دوگانها :ابزاري ﻣوثر در تبيين چالشهاي خطﻣشيگذاري عموﻣي
مفاهيم رشتههاي مختلف علوم انساني ،از جمله رشته مديريت داراي تعاريف مختلف و
متعدّدند .به ندرت پيش ميآيد كه مفهومي داراي يك تعريف متعيّن و دقيق باشد .معموﻻً هر
كدام از انديشمندان از زاويه ديد خاصّ خود »مفهوم« مورد نظر را تعريف ميكنند .همين امر
منجر به پيچيدگي بيشتر علوم انساني در مقايسه با علوم طبيعي و علوم پايه ميشود .حال در نظر
بگيريد عﻼوه بر گستردگي تعاريف ،تناقض و تضادّ نيز در آنها نيز وجود داشته باشد .به عبارت
ديگر خود مفهوم )در اينجا :چالشهاي خطمشي عمومي( داراي پيچيدگي باشد .در چنين حالتي
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انتقال معنا به مخاطب به مراتب دشوارتر ميگردد .به همين دليل در رشته مديريت از ابزارهايي
به منظور سادهسازي و كاهش پيچيدگيها در انتقال معنا استفاده ميشود .يكي از اين ابزارها
استفاده از گونهاي خاص از »تشبيه« يا اصطﻼح ًا »استعاره« ) (Metaphorsاست .براي نمونه
استعاره »سازمان به مثابه پرده نقّاشي« را در نظر بگيريد .اين استعاره به انتقال مفهوم وجود
نظرات ،اهداف فرعي ،منافع گروهي و  ...متنوع و گوناگون در سازمان بسيار راهگشاست .عﻼوه
بر استعاره ،ابزارهاي ديگري نيز براي سادهسازي و انتقال معنا وجود دارد كه يكي از مهمترين
آنها ابزاري تحت عنوان »دوگان «١٣است .فرهنگ لغت آكسفورد اين اصطﻼح را چنين تعريف
كرده است» :تفكيك ميان دو گروه يا دو چيز مجزّايي كه كامﻼً متضادّ يكديگر بوده و متفاوت از
هم هستند .«١٤مطابق با تعاريفي كه از اصطﻼح »دوگان« ارائه شده است ،دو يا چند قسمت متضاد
داراي ويژگيهاي معيني هستند كه مهمترين آنها سه ويژگي زير است:
 دو مفهوم يا دو گروه معنايي مورد نظر كامﻼً مجزّا و متضادّ با يكديگر هستند.
 مجموع مفاهيم زير مجموعه دو اصطﻼح داراي »جامعيت« است .به عبارت ديگر كليه
مفاهيم مرتبط بايد زير مجموعه يكي از دو مفهوم يا دو گروه متضاد قرار گيرند.
 هيچ مفهومي نميتواند همزمان جزء هر دو مفهوم متضاد قرار گيرد .به عبارت ديگر
هر مفهومي يا زير مجموعه مفهوم  ١يا مفهوم  ٢است.
اين جمله در زبان اهل علم شايع است كه »تُعرَف اﻻشياء باضدادها« يعني اشياء از راه نقطه
مخالف و نقطه مقابلشان شناخته مي شوند و به وجود آنها پي برده مي شود .اگر چيزي نقطه
مقابل نداشته باشد ،بشر قادر نيست به وجود او پي برد هر چند آن چيز مخفي و پنهان نباشد و
در كمال ظهور باشد .در حقيقت ،مقصود بيان يك نوع ضعف و نقصان در دستگاه فهم و ادراك
بشري است كه به طوري ساخته شده كه تنها در صورتي قادر است اشياء را درك كند كه نقطه
مقابل هم داشته باشند )مانند نور و ظلمت( )مطهري .(١٢٢ :١٣٨٤ ،مزيت اصلي استفاده از اين
ابزار زباني در بيان چالشهاي خطمشيگذاري عمومي ،سادگي در انتقال معنا و به عبارت ديگر
سهولت فهم چالش مورد نظر است .از جمله برخي از دوگانهاي بسيار معروف رشته مديريت
دولتي كه پيشتر توسط انديشمنداني نظير دنهارت مطرح شده است ،ميتوانيم به اين موارد اشاره
ميكنيم» :دوگان نظر -عمل» ،«١٥دوگان سياست -اداره «١٦و دوگان »بوروكراسي -دموكراسي.«١٧
13 - Dichotomy
14 - The Separation that Exists between two Groups or Things That are Completely Opposite to and
Different each other.
15 - Theory- Action Dichotomy
16 - Policy- Administration Dichotomy
17 - Bureaucracy- Democracy Dichotomy
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وجه تمايز اصلي پژوهش حاضر نسبت به ساير پژوهشهاي مرتبط در موضوع شناسايي
چالشهاي خطمشيگذاري عمومي و نيز خطمشيگذاري زيستمحيطي استفاده از همين ابزار
زباني )دوگانها( در احصاء و طبقهبندي چالشهاي مرتبط بوده است .از نظر پژوهشگر اين ابزار
همچون ساير ابزارهاي زباني موجود در حوزه خطمشيگذاري عمومي نظير »استعارهها«؛ ظرفيت
باﻻيي در تبيين چالشها براي خطمشيگذاران و مديران دولتي را داراست.

روش تحﻘيق
با توجه به آنكه پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع اكتشافي است از استراتژي تحليل
مضمون ١٨به عنوان يكي از استراتژيهاي پژوهش كيفي استفاده شده است .در اين پژوهش در
مجموع  ١٦مصاحبه نيمهساختاريافته تخصصي با خبرگان به عﻼوه بررسي اسناد باﻻدستي حوزه
محيط زيست صورت گرفته است .از آنجا كه نمونهگيري به روش هدفمند صورت گرفته لذا
معيار انتخاب مصاحبه شوندگان يكي از موارد ذيل بوده است :برخورداري از حداقل  ٥سال
سابقه مديريتي در حوزه محيط زيست ،حداقل يك دوره نمايندگي مجلس شوراي اسﻼمي،
برخورداري از پژوهشها و تأليفات مرتبط با موضوع خطمشيگذاري زيستمحيطي ،عضويت
هيئت علمي در رشتههاي مرتبط با خطمشيگذاري عمومي در دانشگاههاي دولتي .مصاحبهها
)بين  ٦٠تا  ١٢٠دقيقه( ضبط ميشد تا با مرور چندباره گفتگوها ،تحليل و بررسي دقيقتري
نسبت به ديدگاههاي طرح شده مشاركت كنندگان انجام شود.
جدول  - ٢مشخصات نمونه تحقيق
مشخصّات
حوزه تخصّصي
مدير حوزه محيط
زيست
فعال تشكلهاي
مردمي محيط زيست
نماينده مجلس
شوراي اسﻼمي

تعداد

محدوده سنّي

 ٤نفر

باﻻي  ٤٥سال

 ٢نفر
 ٢نفر

بين  ٣٠تا
 ٤٠سال
باﻻي  ٥٠سال

جنسيت

ميانگين سابقه كاري

 ٣نفر مرد

 ٢نفر  ١٠سال

 ١نفر زن

 ٢نفر  ١٥سال

 ٢نفر مرد

 ٥سال

 ٢نفر مرد

 ٤سال

تحصيﻼت
 ٢نفر كارشناسي
 ١نفر كارشناسي ارشد
 ١نفر دكتري
 ١نفر كارشناسي
 ١نفر كارشناسي ارشد
كارشناسي ارشد

18 - Thematic Analysis
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پژوهشگر محيط
زيست

 ٤نفر

بين  ٣٠تا ٤٥

 ٣نفر مرد

سال

 ١نفر زن

 ١٠سال

 ٣نفر كارشناسي ارشد
 ١نفر دكتري

 ٣نفر بين ٣٠
عضو هيئت علمي
دانشگاه

 ٤نفر

تا  ٤٠سال

 ٢نفر مرد

 ٣نفر  ٥سال

 ١نفر باﻻي

 ٢نفر زن

 ١نفر  ٢٠سال

دكتري

 ٥٠سال

تجزيه و تحليل اطﻼعات در روش تحليل مضمون مبتني بر فرآيند »كدگذاري« است .مضمون
يا تم ،بيانگر چيز مهمي در دادهها در رابطه با سؤاﻻت تحقيق است و تا حدي معني و مفهوم
الگوي موجود در مجموعهاي از دادهها را نشان ميدهد .اين روش ،فرآيندي براي تحليل دادههاي
متني است و دادههاي پراكنده و متنوع را به دادههايي غني و تفصيلي تبديل ميكند
) .(Braun & Clarke, 2006: 88در نهايت ،فرآيند تحليل دادهها منجر به ظهور دو دسته مضامين
»فرعي« و »اصلي« ميشود .نهايت ًا طبقهبندي مضامين فرعي در كنار يكديگر منجر به ايجاد مضامين
اصلي تحقيق ميشود ) .(Ryan & Bernard, 2003اعتبار و روايي در پژوهش حاضر نيز همانند
آنچه در تحقيقات كيفي مرسوم است »با تأكيد بر قابليت اعتماد ،١٩اصالت دادهها ،مربوط بودن،
و موثّق بودن« انجام گرفته است )هومن ،١٣٨٥ ،ص  .(٦٠-٦٢عﻼوه بر اين از نظر كرسول
پژوهشگران كيفي به منظور افزايش اعتبار پژوهشهاي خود بايد حدّاقل از دو راهبرد استفاده
كنند ) .(Creswell, 2005در پژوهش حاضر اقدامات زير انجام شد:
 تطبيق اعضاء :با توجه به دشواري دسترسي مجدّد به مصاحبه شوندگان ،نيمي از آنها
) ٨نفر( ،نظر خود را درباره خروجي تحليل دادهها عرضه كردند و مطابق نظرات آنها ،نتايج
بازبيني شد كه در حدّ اصﻼح »عناوين« برخي مضامين اصلي و مضامين فرعي زيرمجموعه
آنها بوده است.
 كثرت گرايي :منظور تنوع سطوح مصاحبه شوندگان و محتواي بررسي شده )مديران اجرايي،
نمايندگان مجلس ،اساتيد دانشگاهي و محتواي اسناد باﻻدستي محيط زيست( ميباشد.

جايگاه ﻣحيط زيست در اسناد باﻻدستي كشور
در اين بخش اسناد باﻻدستي كشور در حوزه محيط زيست در چهار بخش »قانون اساسي«،
»سند چشمانداز«» ،سند ملّي محيط زيست« و »برنامههاي توسعه پنج ساله كشور« مورد بررسي
قرار ميگيرد:
19 - Trustworthiness
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اصل  ٥٠قانون اساسي :محيط زيست در قانون اساسي ايران از جايگاه ويژهاي برخوردار
است به طوري كه يك اصل به صورت جداگانه و مستقيم به آن اختصاص يافته )اصل پنجاهم
قانون اساسي .(٢٠اين در حالي است كه قانون اساسي شماري از كشورهاي توسعه يافته درباره
جايگاه محيط زيست سكوت كرده است .با اين وجود مطابق با دادههاي بدست آمده عدم ترجمه
مفاد اصل  ٥٠قانون اساسي به خطمشيها و اسناد عملياتيتر و خُردتر مشكﻼتي را پديد آورده
است .سند چشمانداز كشور )افق  :(١٤٠٤در بند چهارم سند چشمانداز بر برخورداري آحاد
مختلف جامعه از محيط زيست مطلوب تأكيد شده است .سياستهاي كلّي محيط زيست :اين
سياستها در سال  ١٣٩٤به عنوان يك خطمشي فراگير و حاكم بر نظام برنامهريزي محيط زيست
كشور به ويژه در تنظيم برنامههاي توسعه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام،
توسط رهبري در  ١٥بعد به قواي سهگانه ابﻼغ شد .سند ملّي محيط زيست :يكي از خبرگان در
مورد اين سند كه متولي تنظيم آن شوراي عالي انقﻼب فرهنگي در است چنين ميگويد» :برخي
از موارد مندرج در اين سند درتمام كشورهاي عضو سازمان ملل ،شاهكار و بينظير است و در
صورت تصويب آن به لحاظ رعايتهاي محيط زيستي گام بسيار خوبي به جلو برداشته
ميشود .«٢١C.نكته حائز اهميت در مورد سند مذكور آن است كه عرصه فعلي تدوين
خطمشيهاي زيستمحيطي از يك ابرخط مشي عملياتيتر نسبت به اصل  ٥٠قانون اساسي و يا
سند چشمانداز رنج ميبرد و همين خﻸ سياستي ،آسيبهاي فراواني را در هماهنگي ميان
دستگاههاي اجرايي و تقنيني مربوط بوجود آورده است .مفاد زيستمحيطي برنامههاي توسعه:
اين مقوله برآمده از انجام »مطالعه تاريخي« است .منظور از مطالعه تاريخي بررسيِ اجمالي
مستندات مربوط به برنامههاي توسعه كشور )برنامه اول تا ششم توسعه( از منظر مﻼحظات
زيستمحيطي است .موضوع برنامههاي توسعه از دو جهت قابل بررسي است .نخست
سياستهاي كلي برنامههاي توسعه كه به نوعي بر تدوين برنامه حاكم است و دوم محتواي
برنامههاي توسعه كه در آن شاهد »تطور و تكامل تدريجي برنامههاي توسعه« در خصوص
موضوع محيط زيست ميباشيم .بررسي برنامههاي كﻼن توسعه كشور حاكي از آن است كه هر
چند جهتگيريهاي مثبتي در زمينه حفظ محيط زيست صورت گرفته و تﻼشهاي قابل توجهي
» - ٢٠در جمهوري اسﻼمي ،حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي
داشته باشند ،وظيفه عمومي تلقي ميگردد؛ از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير
قابل جبران آن مﻼزمه پيدا كند ممنوع است «.عﻼوه بر اين اصل چهل و پنجم قانون اساسي نيز مرتبط با قلمرو موضوعي خط
مشيگذاري زيستمحيطي ميباشد.
 - ٢١منظور مصاحبه شونده شماره سوم است .طبقهبندي مصاحبه شوندگان :با توجه به  ١٦مصاحبه نيمه ساختاريافته صورت
گرفته با خبرگان ،از مصاحبه شونده اول تا نهم ) Aتا  (Iدر زمره مصاحبه شوندگان با سابقه اجرايي مرتبط؛ مصاحبه شوندگان
دهم تا دوازدهم ) Jتا  (Lنمايندگان ســابق مجلس شــوراي اســﻼمي ،ســيزدهم تا پانزدهم ) Mتا  (Oداراي دانش تخصــصــي
زيستمحيطي و مصاحبه شونده شانزدهم ) (Pداراي دانش تخصصي مديريت دولتي.
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انجام پذيرفته ،لكن اين اقدامات در مقابل ميزان تخريب و آلودگيهاي زيستمحيطي ناشي از
فعاليتهاي توسعهاي بسيار ناچيزند.

كنشگران و گروههاي ذينفع خطﻣشيگذاري زيستﻣحيطي كشور
كنشگران و گروههاي ذينفع عرصه خطمشيگذاري عمومي در هر كشوري منحصر به فرد
بوده و با توجه به نوع نظام حاكميتي ،قانون اساسي و بسياري از عوامل ديگر از كشوري به
كشور ديگر متفاوت ميباشد .بررسي انجام شده حاكي از آن است كه در كشور شاهد كنشگران
و گروههاي ذينفع متكثّري در موضوع خطمشيگذاري زيستمحيطي هستيم كه عمدهترين آنها
عبارتند از:
 كنشگران فراقوّهاي :مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ شوراي عالي انقﻼب فرهنگي.
 كنشگران فرانهادي :٢٢شوراي عالي محيط زيست؛ صندوق ملّي محيط زيست؛ كميته ملّي
توسعه پايدار؛ شوراي عالي آب.
 كنشگران قوّه مجريه :سازمان حفاظت محيط زيست؛ سازمان برنامه و بودجه؛ كميسيون
زيربنايي صنعت و محيط زيست؛ سازمان جنگلها و مراتع؛  ٨وزارتخانه كليدي مرتبط.
 كنشگران قوّه مقنّنه :كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي؛ فراكسيون محيط زيست و
توسعه پايدار؛ مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسﻼمي؛ ديوان محاسبات كشور.
 كنشگران قوّه قضاييه :سازمان بازرسي كلّ كشور؛ شعب ويژه دادرسي زيستمحيطي.
 كنشگران سطح محلّي :شوراهاي اسﻼمي شهر و روستا؛ شهرداريها و دهياريها.
 كنشگران مستقل :رسانههاي مكتوب ،ديداري شنيداري و شبكههاي اجتماعي؛ سازمانهاي
مردمنهاد؛ دانشگاهها پژوهشگاههاي محيط زيست.
 كنشگران بخش خصوصي :صنايع و معادن خصوصي؛ كسب و كارها )اصليپور و
شريفزاده(١٣٩٤ ،

 - ٢٢درباره تفاوت ميان بازيگران فراقوّهاي و فرانهادي ،ارائهي اين توضــيح ضــروري اســت كه »بازيگران فراقوّهاي« فراتر از
قواي سهگانه ت شكيل شده و تصميمات آنها مرتبط با وظايف و اختيارات هر كدام از قوا ﻻزم اﻻجرا ست ،حال آنكه »بازيگران
فرانهادي« آن دسته از بازيگراني هستند كه در داخل قوّه مجريه و فراتر از يك دستگاه اجرايي )يا يك وزارتخانه( تصميمگيري
و اعمال نفوذ ميكنند.
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يافتﻪهاي پژوهش
در اين بخش عناوين مضامين اصلي تحقيق در قالب چارچوب نظري پژوهش ارائه شدهاند.
در ادامه  ٨دوگان استخراج شده از بطن مصاحبههاي نيمهساختاريافته از طريق استناد به اظهارات
خبرگان و مصاحبهشوندگان تشريح ميشوند.
دوگان گرايش-كنش
منظور از »كنش« ،برآيند »دانش« و »گرايش« بازيگران يا گروههاي ذينفع است .توضيح آنكه
اقدامات زيستمحيطي بازيگران به صورت همزمان تحت تأثير اطﻼعات و دانستههاي علمي
آنان در حوزه محيط زيست )دانش زيستمحيطي( و نيز عﻼقمندي آنان به موضوع »توسعه
پايدار« و صيانت از محيط زيست )گرايش زيستمحيطي( است .البته در اين باره رابينز و جاج
) (٢٠١٢سه عنصر اصلي »نگرش «٢٣افراد كه منجر به بروز »كنش«هاي مختلف از سوي آنها
ميشود را اين گونه برميشمرند :نخست عنصر شناخت يا اطﻼعات )بخش دانشي( ،دوم عنصر
احساسات و عﻼئق )بخش گرايشي( و سوم عنصر قصد و نيت .٢٤در اينجا به دليل قابليت
رهگيري و برآورد بسيار پايين عنصر سوم يا همان قصد و نيّت ،اين عنصر در بررسي پايههاي
كنشهاي بازيگران و ذينفعان خطمشيگذاري زيستمحيطي كنار گذاشته شده است .مطابق با
اظهارات خبرگان در مورد بازيگران مختلف اجزاء متفاوت اين كنش دچار دوگانگي است به
طوري كه در مورد بازيگران قوه مجريه )دستگاههاي اجرايي كشور( شاهد دوگان وجه »گرايش«
با اقدام يا »كنش« آنان هستيم و در مورد قوه قضاييه و بازيگران مستقل شاهد دوگان وجه »دانش«
با »كنش« زيستمحيطي ميباشيم .در مورد قوّه مجريه به دليل حضور سازمان محيط زيست در
هيئت دولت و به عنوان يكي از معاونين تأثيرگذار رئيس جمهور ،معموﻻً بخشي از دانش
تخصّصي محيط زيست )هر چند محدود( به مجموعه اجزاي دولت ،منتقل ميشود .بنا به گفته
رئيس سابق سازمان حفاظت محيط زيست» :بنده از ابتداي تشكيل كابينه از رئيس جمهور تقاضا
كردم كه تمامي وزيران براي برنامههايشان پيوست زيست محيطي ارائه كنند .عﻼوه بر آن تمامي
وزيران سوگند نامهاي براي تعهدشان به حفظ منابع طبيعي را قرائت كردهاند .«F .اين اقدامات
)هر چند نمادين( موجب جلب توجّه دستگاههاي اجرايي به موضوع محيط زيست ميشود ،به
عﻼوه آنكه سازمان حفاظت محيط زيست به دليل حضور در قوه مجريه تعامل گستردهتري با
تمامي دستگاههاي اجرايي كشور در مقايسه با ساير قوا و يا بازيگران مستقل دارد و اين تعامل
23 - Attitude
24 - Intention
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زمينه انتقال دانش محيط زيست به مسئولين اجرايي را فراهم ميسازد .اما اين وجه انتقال دانش
لزوماً با »گرايش« و يا »عﻼقهمندي« دستگاههاي اجرايي به موضوع محيط زيست همراه نيست
و اينجاست كه شاهد دوگان »گرايش -كنش« در اين دستگاهها هستيم .به گفته يكي از خبرگان
»  ...عامل مهم ديگر )خارج از سازمان حفاظت محيط زيست( ،نگاه حاكم بر بدنه دولت و
مديريت اجرايي است كه اولويت را با مسائل توسعهاي ميداند تا مﻼحظات زيستمحيطي«J .
بنا بر اظهار رئيس سابق سازمان» ،دستگاههاي اجرايي )بهرهبردار( بزرگترين مخرّب محيط زيست
كشور محسوب ميشوند.«F .
دوگان دانش-كنش
همانطور كه اشاره شد »كنش زيستمحيطي« مجموعهاي از مفاهيم انتزاعيِ متعدّد است كه
از بطن دادههاي گردآوري شده ظهور يافته و برآيند »دانش« و »گرايشِ« زيستمحيطي
در كنار برخي ويژگيهاي متمايز كننده ميباشد .بنابراين نقص در اطﻼعات صحيح و
دانستههاي علمي زيستمحيطي ،نقص در كنش نهايي را منجر ميگردد .قوه قضاييه از طريق
سازمان بازرسي كل كشور و تشكيل دادگاههاي رسيدگي به شكايات ،يكي از اركان خط
مشيگذاري زيستمحيطي است .بنا به گفته يكي از خبرگان »در حال حاضر شعب ويژهاي در
قوه قضاييه براي بررسي به شكايات و پروندههاي زيستمحيطي در نظر گرفته شده است .«A
اما مؤلفه كليدي در اين زمينه »تأثير آموزش زيستمحيطي قضات« بر اخذ تصميمات مربوط
است .يكي از خبرگان در اين رابطه ميگويد» :قوه قضاييه در بعد نظارت مشكﻼتي دارد چرا كه
آشنايي قضات با موضوعات زيستمحيطي كم بوده و بايد در اين زمينه آموزش ببينند .البته تا
كنون كارگاههاي مؤثر آموزشي براي قضات برگزار شده و نتايج خوبي به همراه داشته است .اين
آموزشها كه به تدريج در اصﻼح بينشهاي قضات موثر است ،بايد به صورت برنامهريزي شده
ادامه يابد.«M .سازمان بازرسي كلّ كشور نيز ميتواند كليه دستگاههاي حاكميتي كشور را از
جهت عمل به وظايف زيستمحيطي خود مورد بررسي قرار دهد كه البته در اين بخش نيز
نيازمند تكميل و به روزرساني دانش زيستمحيطي هستيم .يكي ديگر از خبرگان در اين باره
اينگونه اظهار داشته است » :در راستاي بهبود اين شرايط ميتوان اعضاء مؤثر قوه قضائيه نظير
سازمان بازرسي را به اجﻼسها ،همايشها و نشستهاي زيستمحيطي فرستاد و به آنها اجازه
سخنراني در اين زمينه داد تا به اين صورت ناگزير به توسعه دانش و مطالعه خود در مورد محيط
زيست ميشوند و در نتيجه به تدريج فرهنگ حمايت از محيط زيست به آنها منتقل ميشود.
 .«Cالبته نكات مطرح شده درباره قوّه قضائيه به هيچ وجه به اين معني نيست كه وجه »دانشي«
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ساير بازيگران خطمشيگذاري زيستمحيطي كامل و بدون نقص است .به عنوان مثال بنا بر
دادههاي بدست آمده ،تلقي ارتباط نادرست مقوله »توسعه پايدار« و »محيط زيست« در مسئولين
اجرايي كشور كه ناشي از ضعف تخصصي و آگاهيهاي كافي آنهاست ،يكي از موانع مهم در
اين زمينه محسوب ميشود .در اين ميان يك برداشت نادرست اما مصطلح )رايج( وجود دارد و
آن اينكه معموﻻً اصطﻼح توسعه پايدار را معادل رعايت مﻼحظات زيستمحيطي تلقّي ميكنند.
در حالي كه »محيط زيست« فقط يكي از ابعاد چندگانه توسعه پايدار محسوب ميشود و بايد به
عنوان يكي از زيرمجموعههاي توسعه پايدار محسوب شود نه معادل آن .اظهارات يكي از خبرگان
در اين باره كامﻼً گوياست» :توسعه پايدار فراتر از يك وزارتخانه است .در حال حاضر نيز معاون
رئيس جمهور به نيابت از رئيس جمهور رياست كميته ملي توسعه پايدار را به عهده دارد .معاون
رئيس جمهور نه به عنوان رئيس سازمان محيط زيست بلكه به نيابت از شخص رئيس جمهور
چرا كه همانطور كه گفته شد مباحث توسعه پايدار بسيار گستردهتر از حوزه وظايف و اختيارات
سازمان حفاظت از محيط زيست است .«K .از سوي ديگر »كميته ملي توسعه پايدار« نيز كه در
حال حاضر زيرمجموعه شوراي عالي محيط زيست فعاليت ميكند ،درگير يك تناقض مفهومي
است .از يك سو و به لحاظ نظري ،محيط زيست به عنوان يكي از ابعاد چهارگانه توسعه پايدار
)در كنار سه بعد اقتصادي ،اجتماعي و سياسي( طرح ميشود .به اين معنا كه توسعه در هركدام
از ابعاد چهارگانه بدون در نظر گرفتن ساير ابعاد» ،ناپايدار« بوده و در بلندمدّت آسيبهايي به
همراه دارد .اما در ساختار اجرايي كشور ،كميته ملّي توسعه پايدار زيرمجموعه ساختار شوراي
عالي محيط زيست قرار گرفته و به عنوان يكي از بازوهاي فكري اين شورا محسوب ميشود به
تعبير يكي از مصاحبه شوندگان »متأسفانه در حال حاضر كميته ملي توسعه پايدار كشور زاييده
شوراي عالي محيط زيست است.«K .
دوگان حفاظت-توسعﻪ
نكته نخست در اين باره اذعان خبرگان به نقض اصول توسعه پايدار در مقطعي از دهههاي
گذشته )به ويژه بعد از پايان دوران جنگ تحميلي( است .در اين باره اظهارات دو تن از خبرگان
آمده است» :بعد از جنگ تحميلي در دهه  ٧٠موضوع سازندگي و توسعه كشور به صورت جدّي
مطرح شد و در مقطعي شاهد يك دوره توسعه شتابزده بوديم .توسعه اگر پايدار نباشد مي تواند
مشكل آفرين باشد .در اين مقطع زماني ساختارهاي ﻻزم براي توجه به محيط زيست ايجاد نشده
بود» «M .ما بايد توسعه پايدار و رشد صنعتي و اشتغال داشته باشيم اما در كنار آن نميتوانيم از
مسائل محيط زيستي غافل بمانيم چرا كه ظرفيت رشد اقتصادي ما همين طبيعت است .بخش
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عمده اقتصاد ما اقتصاد كﻼسيك است كه هنوز به منابعي چون آّب و خاك اتكا دارد ،اين منابع
بايد باشد كه اقتصاد و زندگي بچرخد .«F .البته ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه اولويت
گرفتن موضوع توسعه نسبت به حفاظت ،ريشه در عوامل اقتصاد كﻼن جامعه دارد .بنا بر گفته
يكي از خبرگان »اگر تخلفي در دولت اتفاق بيافتد محيط زيست ميتواند آن كارخانه دولتي را
تعطيل كند ولي به دليل وجود مسائل ديگر نظير پايين بودن سطح فعلي توليد و نيز تأثير مستقيم
تعطيل كارخانههاي توليدي بر افزايش بيكاري و مسائل حاشيهاي آن ،دولت چنين كاري نميكند.
 «Cيكي ديگر از خبرگان در اين باره چنين گفته است» :به عنوان مثال در بحث جنگل دو ديدگاه
وجود دارد .يكي ديدگاه بهرهبرداري )سازمان جنگلها( و ديگر ديدگاه حفاظتي )سازمان حفاظت
محيط زيست( .در حال حاضر ميزان جنلگلهاي ما در كشور به حدّي كاهش يافته كه بايد نگاه
دوم يعني نگاه حفاظتي در اولويت قرار گيرد .«J .مجلس شوراي اسﻼمي به عنوان يكي از
اصليترين بازيگران عرصه تدوين خط مشيهاي زيستمحيطي نقش بسيار مهمّي در چگونگي
شكلگيري و مشروعيت بخشي خط مشيها دارد .اگر چه ذيل قوه مقنّنه بازيگران متعدّدي در
حوزه مسائل زيستمحيطي ايفاي نقش ميكنند )نظير »ديوان محاسبات كشور« و »مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسﻼمي«( اما مطابق با اظهارات خبرگان ،در اين ميان »كميسيون
كشاورزي ،آب و منابع طبيعي« داراي نقش كليدي در خط مشيگذاري زيستمحيطي محسوب
ميشود .البته به فراخور موضوع ،امكان ورود ساير كميسيونهاي تخصصي مجلس به ويژه
كميسيون »عمران«» ،انرژي« و »صنايع و معادن« در موضوعات زيستمحيطي وجود دارد .حتّي
در موارد مربوط به مسائل زيستمحيطي مرزي نظير آبهاي مرزي و  ...به كميسيون امنيت ملي
و سياست خارجي نيز ارسال ميشود اما جمعبندي مباحث به منظور ارائه در صحن علني توسط
»كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي« صورت ميپذيرد ٢٥.نقيصه مهم مربوط به اين كميسيون
به عنوان بازوي اصلي خط مشيگذاري قوه مقنّنه در موضوعات زيستمحيطي ،كمرنگ بودن
وجه محيط زيست در آن است به طوري كه حتّي عبارت »محيط زيست« نيز در عنوان كميسيون
مذكور وجود ندارد .يكي ديگر از خبرگان در اين زمينه اينگونه اظهار داشته است» :اگر چه اين
كميسيون فعاليتهاي زيستمحيطي را مورد توجه قرار ميدهد ،اما بايد گفت كه حتي در قوه
مقننه جايگاه محيط زيست متناسب با اهميت محيط زيست در قانون اساسي كه يك اصل به
خود اختصاص داده  ،قابل بهبود است  .«L.مطابق با نظر مشاركت كنندگان در تحقيق ،نكته بسيار
مهم در مورد كميسيون مذكور »اِشكال در شأن بهرهبرداري و حفاظت كميسيون كشاورزي« است.
 - ٢٥شايان ذكر ا ست در زمان برر سي ﻻيجه بودجه ساليانه ك شور مو ضوعات زي ستمحيطي در كمي سيون تلفيق بودجه ذيل
»كميته امور عمومي« مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
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به اين معنا كه حوزه كشاورزي به عنوان يكي از حوزههاي »بهرهبردار« محيط زيست ،همزمان
ايفاي نقش »حفاظت« از آن را نيز بر عهده دارد كه اين موضوع كمرنگ شدن وجه حفاظتي يعني
وجه زيستمحيطي را )به ويژه در مباحث مربوط به توسعه كشاورزي( به دنبال داشته است .به
طوري كه يكي از خبرگان چنين پيشنهادي را طرح نمود» :در مجلس حتماً كميسيون توسعه
پايدار شكل گيرد و به صورت فعال نقش آفريني كند «K .يكي ديگر از خبرگان نيز درباره تناقض
ماهوي موضوع »حفاظت محيط زيست« و »توسعه )كشاورزي(« اين گونه اظهار نظر كرده است:

» ١٣٠٠ميليارد تومان بودجهاي كه براي  ٢٤راهكار نجات درياچه اروميه در نظر گرفته شده بود ،بخش

عمدهاي از آن به اسم نجات درياچه اروميه صرف توسعه كشاورزي در ساير مناطق شد«J .

دوگان ساختار-كاركرد
در ساختار قوه مجريه» ،سازمان حفاظت محيط زيست« به عنوان معاونت رئيس جمهور و
فراتر از وزارتخانهها عمل ميكند ،اما مطابق با نتايج بدست آمده از خبرگان ،اختيارات واقعي
اين معاونت متناسب با جايگاه رسمي آن نيست .نكته حائز اهميت در اين ميان نگاه مسئولين
اجرايي به موضوعات زيستمحيطي به عنوان »يك مانع جدّي« در پيشبرد طرحها و برنامههاي
مدّ نظرشان است .بنا به گفته يكي از خبرگان» :عمده نگاهي كه از سوي وزارتخانهها به موضوع
محيط زيست وجود دارد ،نگاه مانع بودنِ رعايت مﻼحظات زيستمحيطي است .اگر به ظاهر
هم پشتيباني صورت گيرد اما در باطن نيست چرا كه آنرا مانع ميدانند .«F .منظور از »بوروكراسي
محيط زيست« كشور همان »سازمان حفاظت محيط زيست« است كه به عنوان بازوي تخصّصي
ساختار كﻼن اجرايي كشور در حوزه محيط زيست ايفاي نقش ميكند .امّا بنا بر اظهارات خبرگان
اين سازمان با مشكﻼت مهمي در اين زمينه روبروست .اين مشكﻼت باعث شده كه اختﻼﻻت
جدّي در »كاركرد« سازمان ايجاد شود .منظور از »كاركرد« همان برونداد و خروجي »ساختار«
محيط زيست كشور است :سازمان حفاظت محيط زيست عليرغم جايگاهي كه در قوه مجريه به
عنوان معاون رئيس جمهور و فراتر از تمامي وزارتخانهها داراست ،كاركردهاي اثرگذار و حاكم
نسبت به اقدامات وزارتخانهها نداردبنا به گفته يكي از خبرگان »بر روي كاغذ اختيارات معاون
رئيس جمهور )رئيس سازمان حفاظت محيط زيست( از وزرا باﻻتر است اما در عمل اينطور
نيست .به عنوان مثال اختيارات رسمي رئيس يكي از شركتهاي پتروشيمي كشور در حدّ يكي
از مديركلهاي وزارتخانهها و يا سازمان حفاظت محيط زيست نيست ولي درعمل به دليل قوّت
بودجهاي و گردش مالي فوقالعاده از نفوذ بيشتري برخوردار است و به همين دليل در صورت
آسيبرساني چنين شركتي به محيط زيست ،اختيارات واقعي سازمان در مواجهه با آن قابل قياس
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با اختيارات رسمي نيست » .«Aسازمان محيط زيست از وزن ﻻزم در سبد اولويتها و
تصميمگيريهاي دولت برخوردار نيست .بنده خودم شاهدت جلسه ارزيابي سدّ باراندوز بودم.
در همين جلسه به مدير كل محيط زيست استان گفته كه اگر ميخواهي مخالفت كني ديگر
نميتواني در مسئوليتت ادامه كار دهي .يعني خيلي راحت مﻼحظات زيستمحيطي را زير پا
ميگذارند .«B .عﻼوه بر اين سازمان حفاظت محيط زيست در درون خود از كاستيهايي رنج
ميبرد كه رفع برخي از آنها حتّي به حلّ مسائل زيستمحيطي كشور اولويت دارد چرا كه با
وجود چنين ضعفهايي شاهد بهبود كاركردهاي سازمان نخواهيم بود .از جمله آن »ضعف بدنه
مديريتي بوروكراسي محيط زيست«» ،ضرورت برنامهريزي راهبردي متناسب با بلوغ سازمان« و
مهمتر از اين دو »اولويت و فوريت حلّ مسائل درونسازماني بر مسائل زيستمحيطي« است .بنا
به گفته يكي از معاونين سابق سازمان »نگاه حاكم بر سازمان باعث شده كه كارشناسان اهتمام
ﻻزم را نداشته و به تدريج نسبت به اهداف عالي سازمان بيتفاوت شوند .سازمان بايد
راهكارهايي را به كار گيرد تا عﻼوه بر انگيزش مادّي و معنوي ،يك هويتبخشي براي منابع
انساني بوجود آيد و افراد احساس بهرهوري و فايده در نتيجه فعاليتهاي خود نمايند  ...ضعفي
كه در سازمان وجود دارد هم در بدنه مديريتي است و هم بخش كارشناسي سازمان .سازمان بايد
به لحاظ كارشناسي آنقدر قوي باشد كه وقتي يك كارشناس صنعت نفت يا راه و شهرسازي و
 ...مراجعه مي كند اطﻼعات كارشناس سازمان كمتر از مراجعه كننده نباشد تا توان توجيه و
استدﻻل كافي را داشته باشد.«G .
دوگان نشانﻪ-ريشﻪ
زاهدي ) (١٣٨٩ايجاد تعادل و تلفيق اهداف اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي -يعني سه
بعد اوليه و اساسي توسعه پايدار -را مستلزم داشتن چشماندازي بلندمدتتر و تعيين تأثيرات
تصميمگيري و تصميمات فعلي روي نسلهاي آينده ،وضع قوانين ،مقررات و سياستها ميداند.
معموﻻً چنين رويكرد بلندمدّتي در خطمشيگذاري زيستمحيطي وجود ندارد و اهتمام
خطمشيگذاران بر حلّ مسائل كوتاه مدّت متمركز ميشود .نكته حائز اهميت ديگر در اين باره
آن است كه در يافتن راهحلها )خطمشيها(ي زيستمحيطي به جاي توجه به ريشهها و علل
اصلي ،معموﻻً به حل موقّتي بحرانها يا به عبارت بهتر تسكين عارضههاي بيروني اكتفا ميشود.
اظهار نظر دو تن از خبرگان در اين زمينه كامﻼً گوياست» :بايد ديد ريشه اصلي بحرانهايي مانند
آلودگي هوا كه طي اين مدت به نتيجه نرسيده چه بوده است؟ شايد مهمترين دليل آن اين بوده
كه ما صاحب واقعي را در حوزه محيط زيست در كشور نداريم و با يك مديريت پينگپنگي در
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بسياري از بحرانها مانند آلودگي هوا سازمانها و ارگانها )به ويژه شهرداري و سازمان محيط
زيست( توپ را در زمين هم انداختهاند .به نظرم كاري كه چند صاحب داشته باشد ،بيصاحب
است ،آلودگي هوا نيز به نوعي بيصاحب است» .«J .در حال حاضر راهكارهايي كه در مسئله
آلودگي هوا اتخاذ ميشود كوتاه مدّت است نظير تعطيلي مدارس يا زوج و فرد كردن خودروها.
دليل اين امر شرايط اضطرار آلودگي است .تا وقتي نتوانيم برنامههاي بلند مدت را اجرايي كنيم
به ناچار به دنبال چنين برنامههايي خواهيم بود.«H.
دوگان نفع عموﻣي-بخشي
اگرچه تأمين »منفعت عمومي« به عنوان هدف غايي و مقدّس در ادبيات مديريت دولتي و
خطمشيگذاري عمومي مطرح ميشود ،اما متأسفانه در »محيط سياسي« حاكم بر خطمشيگذاري
زيستمحيطي كشور شاهد عدم پيوستگي برنامههاي مربوط در دولتهاي متوالي هستيم ،به
طوري كه تحت تأثير قرار گرفتن رويكرد سيستمي دولتمردان از جانب نگاه جناحي و سياسي
دولت خود ،منجر به بروز مشكﻼتي در خط مشيگذاري زيستمحيطي شده است ...»:به دليل
اينكه معموﻻً يك دولت برنامه توسعه را تدوين ميكند و دولت بعدي بايد بخشي از اجراي
برنامه را به عهده گيرد و همين مسئله مشكﻼتي را پديد ميآورد .در حالي كه نگاه مسئولين بايد
سيستمي باشد نه آنكه وابسته به افراد باشد «I .نظر يكي ديگر از خبرگان در اين باره اين چنين
است» :به عنوان مثال ممكن است دولت بگويد برنامهاي را به دﻻيلي درست نميدانم و اجرا
نميكنم همانطور كه در برنامههاي توسعه قبل اين اتفاق روي داد .«K .نكته حائز اهميت ديگر،
تأثير »گرايشات قومي« در واكنش به خط مشيهاي زيستمحيطي است» .متأسفانه امروز شاهد
آن هستيم كه برخي گرايشات سياسي و قومي نفوذ كردند در طراحي بسياري از پروژهها .مثﻼ
اﻻن راهآهن اصلي ما در يكي از استانها از مسير بسيار سختي ميگذرد كه فردي كه آن را طراحي
كرده در صدد آن بوده كه منطقه خود در آن حوزه را از بن بست خارج كند.«Q .
دوگان كاﻻي اساسي-لوكس
يكي از يافتههاي بسيار مهم بدست آمده از مصاحبهها ،ارائه كنشهاي زيستمحيطي
شهروندان ،خط مشيگذاران و بوروكراتها متناسب با سطح رفاه اجتماعي بوده است .به اين
معنا كه در جوامع توسعه يافته و برخوردار از رفاه بيشتر ،ارائه كنشهاي زيستمحيطي بيشتر و
به عبارت ديگر حسّاسيت عمومي در قبال رخدادهاي مربوط شديدتر است» :بنده با اين موضوع
كه اهتمام به مسائل زيستمحيطي در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته تفاوت
محسوسي ندارد زياد موافق نيستم .چرا كه مثالهاي زيادي براي نقض آن وجود دارد .به عنوان
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نمونه ميتوان به ماجراي اشتوتگارت  ٢١اشاره كرد ٢٦.مثال ديگر تضاهراتي است كه در آلمان
و فرانسه عليه توسعه نيروگاههاي هستهاي مي شود .در كشور ما ،مردم براي پافشاري بر احداث
جاده از ميان جنگل ابر راهپيمايي ميكنند و موضوع قطع درختان اهميتي نزد عموم ندارد .در
واقع بايد گفت متناسب با كيفيت رفاه در هر جامعهاي تعلق خاطر به رعايت مﻼحظات
زيستمحيطي در آن جامعه كم و زياد ميشود .«A .چنين واكنش زيستمحيطي شهروندان
اروپايي در قبال رخدادهاي زيستمحيطي در حالي است كه مطابق با اظهارات خبرگان در كشور
ما نه تنها چنين حسّاسيت عمومي وجود ندارد ،بلكه شهروندان در پارهاي موارد به دليل تأمين
نيازهاي معيشتي اقدام به تخريب محيط زيست مينمايند ...» .اما در مقابل ،مردمي هم هستند كه
كارهايي بر ضدّ آن انجام ميدهند .به عنوان مثال اينكه درختها را به طور گستردهاي و براي
منافع كارفرمايشان قطع ميكنند .«H .چنين موضوعي به خوبي در بروز بحران درياچه اروميه
قابل پيگيري است ،به اين شكل كه بنا بر نظر خبرگان يكي از علل اصلي بروز بحران و شايد
اصليترين عامل خشك شدن درياچه ،توسعه بيرويه كشاورزي و تأمين نيازهاي معيشتي
شهروندان در منطقه و اقدامات مرتبط با آن بوده است » :بخشي از سدسازيها به دليل فشار
نمايندگان مجلس و رفع برخي از مشكﻼت مربوط به بيكاري مردم منطقه بوده است» ... «P.وقتي
آب زيادي كه سهميه درياچه )اروميه( بوده است از طريق حفر هزاران چاه غير مجاز در منطقه
در حال مصرف بيرويه در بخش كشاورزي است بروز بحران طبيعي است» «N .اﻻن فقط نبايد
بحث كشاورزي را مطرح كرد بلكه منابع طبيعي و مراتع ما نيز دستخوش تغيير و بحران شده
است .چيزي در حدود دو برابر و نيم دام بيشتر در چراگاهها و مراتع استان )آذربايجان غربي(
در حال چرا هستند كه اين باعث تخريب منابع طبيعي ما شده است .«R .اين بدان معناست كه
متناسب با افزايش سطح رفاه اجتماعي و عبور شهروندان از نيازهاي معيشتي ،توجّه آنها به
رعايت مﻼحظات زيستمحيطي افزايش مييابد .همانطور كه در كشورهاي توسعه يافته اروپايي
شاهد حسّاسيتهاي به مراتب بيشتري از جانب شهروندان نسبت به رعايت مﻼحظات
زيستمحيطي هستيم .عﻼوه بر اظهارات مصاحبه شوندگان ،يافتههاي كمّي تأييد كننده ديگري
نيز بر اين ادّعا وجود دارد .نتايج پژوهش بانك جهاني كه در سال  ٢٠٠٨با موضوع وضعيت
محيط زيست ايران و ميزان اهميت آن از نظر مردم صورت گرفته و طيّ آن با  ١٢٠٠تن از
ساكنين تهران انجام شده بود حاكي از آن است كه مسائل زيست محيطي در مقايسه با ساير مسائل
عمومي كشور از نظر اكثريت پرسش شوندگان اولويت بسيار پاييني دارد به طوري كه فقط
 - ٢٦اين ماجرا مربوط مي شود به تأسيس يك راهآهن زيرزميني در منطقه اشتوتگارت آلمان كه منجر به قطع شدن  ٣٠٠اصله
درخت مي شد .مردم اشتوتگارت  ١٠سال مانع از اجراي اين طرح شدند .هزينه كل پروژه  ٧ميليارد يورو بود و موجب توسعه
كسب و كار و رونق تجاري ميشد اما با اين حال مردم منطقه از بروز آن جلوگيري كردند.
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 ٤درصد از پرسششوندگان قائل به اهميت مسائل زيستمحيطي باﻻتر از مسائل اقتصادي و
معيشتي بودهاند .(Calabrese, 2008:.14-16) .با تحليل نظري يافتههاي بدست آمده ،پژوهشگر
معتقد است كه متناظر با سلسله مراتب نيازهاي فردي انسان )آبراهام مزلو( كه از سطوح نيازهاي
فيزيولوژيك آغاز شده و نهايتاً به نيازهاي زيباييشناختي و خودشكوفايي فردي در اوج هرم
ختم ميشود ،در »سطح اجتماعي« نيز ميتوان جايگاه »نياز احترام به محيط زيست« را به شكل
دقيقتري مشخص نمود به اين شكل كه جايگاه موضوع محيط زيست در »سلسله مراتب نيازهاي
اجتماعي« انسان را در نقاط باﻻيي هرم دانست .بنابراين عبور از »نيازهاي معيشتي« )متناظر با
سطح نيازهاي فيزيولوژيك در سلسله مراتب نيازهاي فردي( در راستاي توجّه بيشتر به موضوع
محيط زيست و ارتقاي حساسيت ملّي در اين رابطه ضروري است .معناي ديگر اين سخن آن
است كه مادامي كه نيازهاي معيشتي شهروندان در حدّ ضرورت برطرف نشده است ،انتظار بروز
حساسيت از جانب آنان در قبال مسائل زيستمحيطي ،انتظار بيجايي است .البته ذكر اين نكته
به هيچ وجه به اين معني نيست كه محيط زيست را بايد يك كاﻻي لوكس )و نه كاﻻي اساسي(
تلقّي كرد ،بلكه صرف ًا ناظر به ادراك شهروندان از موضوع محيط زيست و توجه آنها به مﻼحظات
زيستمحيطي است.
دوگان تعاﻣل-تحفّﻆ
همانطور كه بخش مهمّي از مسائل زيست محيطي ملّي هر كشوري ريشه در مسائل
زيستمحيطي منطقهاي و بينالمللي دارد ،خطمشيگذاري زيستمحيطي نيز ميبايست در تعامل
با بازيگران مرتبط جهاني و منطقهاي صورت پذيرد .در اهميت عوامل »محيط جهاني« همين بس
كه اساساً يكي از علل اصلي جب توجه خطمشيگذاران داخلي به موضوع محيط زيست به ويژه
در برنامه اول و دوم توسعه تحت تأثير چند رويداد )بحران( جهاني و به تبع آن اجﻼسهاي
برگزار شده در اين زمينه بوده است .يكي از خبرگان در اين باره گفته است» :در دهه  ٨٠ميﻼدي
بحث تغييرات آب و هوا و گرم شدن زمين مطرح شد و توجه جهان را به سمت محيطزيست
معطوف كرد .پديدههايي مثل تحليل رفتن ﻻيه ازن تبعات گستردهاي را براي محيطزيست انساني
به وجود آورد و حركتهايي كه در سطح جهاني در زمينه محيطزيست صورت گرفت.
نشستهاي مهم ديگري در سطح جهاني موجب شد كه وجود سازمان حفاظت محيطزيست و
بها دادن به آن در اولويت قرار گيرد «M .با ادامه چنين رويكردي بود كه برنامه سوم توسعه ،در
مقايسه با دو برنامه قبل تبديل به عنوان نقطه عطفي در بها دادن به موضوع محيط زيست گرديد:
»اجراي پروژههاي كوچك بينالمللي از طريق تسهيﻼت جهاني محيط زيست توسط تشكلهاي
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زيستمحيطي از جمله فعاليتهاي مثبت در برنامه سوم توسعه بوده كه اثرگذاري خوبي در زمينه
نهادينه كردن حفاظت از محيط زيست در جامعه داشته است .«E .رئيس سابق سازمان حفاظت
محيط زيست نيز در مورد اهميت بهرهگيري از فرصتهاي پيش آمده عرصه بينالملل چنين
اظهار داشته است » :يكي از راهبردهاي مورد توجه دولت حاضر بهرهگيري از ديپلماسي محيط
زيست است ،ما معتقديم از طريق اجراي الزامات محيط زيست و عمل به تعهدات كشورها در
قبال تعهدات بينالمللي زيست محيطي همكاريهاي بين ملتها نزديكتر و روابط اين كشورها
بهبود مي يابد .«F .يكي ديگر از خبرگان )شهردار اسبق تهران( نيز بر بهرهگيري مالي از
فرصتهاي بينالمللي تأكيد كرده است» :همانطوري كه مكزيكوسيتي آلودگي هواي خود را از
طريق حمايت هاي بانك جهاني و برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد حل كرد ،ما نيز در در
بحران هاي زيست محيطي ميتوانيم از حمايت فني و مالي دستگاهها و مجامع بين المللي استفاده
كنيم .«J .مصاحبه شونده ديگري شرايط محيطي جهان را به عنوان عامل توجه خط مشيگذاران
به تعهدات بينالمللي حوزه محيط زيست دانسته است» :ميزان تأثيرگذاري اين كنوانسيونها و
توافقنامهها بر برنامهريزي كﻼن زيستمحيطي كشور به دو عامل وابسته بوده است :يكي به
مديريت كﻼن زيستمحيطي )رئيس سازمان و رئيس جمهور( كشور و ديگري تحوﻻت جهاني.
 «Iطبعاً در »محيط جهاني« كشورهاي نزديكتر به ايران )كشورهاي منطقه و همسايه( اهميت
بيشتري نسبت به ساير كشورها دارند .يكي ديگر از خبرگان درباره بحران درياچه اروميه در اين
باره گفته است» :به عنوان مثال در حوزه ارس سه استان آذربايجان غربي ،شرقي و اردبيل ذينفع
هستند و عﻼوه بر آن كشورهاي همسايه كه از آب ارس استفاده ميكنند .«N .نكتهاي كه به
صورت مشترك توسط چند تن از خبرگان به عنوان يكي از مصاديق مهم تأثيرگذار تكرار شد،
تأثير تحريمها و عوامل اقتصاد كﻼن كشور بر شرايط تدوين خط مشيهاي زيستمحيطي بود.
»من معتقدم كه رفع تحريمها در برطرف كردن برخي مسائل تأثير داشته و به ويژه دسترسي به
تكنولوژيهاي روز در مورد محيط زيست را تسهيل ميكند» «H .تحريمهاي غير عادﻻنه نه تنها
به تخريب محيط زيست كمك كرده بلكه به محيط زيست جهاني لطمه زيادي زده است «F .اما
در اين بين اتخاذ برخي رويكردهاي امنيّتي به موضوع محيط زيست مانع تعامل موثر با بازيگران
منطقهاي و بينالمللي مربوط شده است .اگرچه اين موضوع صرفاً توسط يكي از خبرگان )(O
مورد تأكيد قرار گرفت ،اما از نظر پژوهشگر در توسعه »ديپلماسي زيستمحيطي« -كه به عنوان
يك بند مستقل در سند سياستهاي كلي محيط زيست به قواي سهگانه ابﻼغ شده است -نقش
قابل توجهي ايفا مينمايد.
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جدول  - ٣عناوين چالشها )دوگانهاي( خطمشيگذاري زيستمحيطي و مولفههاي آنها
ابعاد اصلي

مضامين اصلي
دوگان گرايش -كنش

كنشگران خطمشي

دوگان دانش -كنش
دوگان حفاظت -توسعه

مولفهها
اهميت گرايش )عﻼقمندي( زيستمحيطي
ضعف كنشگران دستگاه اجرايي
اهميت دانش )تخصّص( زيستمحيطي
ضعف كنشگران دستگاه قضايي
اولويت توسعه اقتصادي به حفاظت محيط زيست
ضعف ساختاري كميسيون كشاورزي قوّه مقنّنه
اختيارات صوري معاونت رئيس جمهور

ساختار كنشگران

دوگان ساختار -كاركرد

محتواي خطمشي

دوگان نشانه -ريشه

بودجه غيرمتوازن معاونت رئيس جمهور
ضعف مديريتي بوروكراسي محيط زيست

دوگان كاﻻي اساسي -لوكس
بستر و زمينه
خطمشي عمومي

دوگان نفع عمومي-بخشي
دوگان تعامل -تحفّظ

اكتفا به تسكين عارضههاي بيروني
عدم اهتمام به ريشههاي مسائل زيستمحيطي
نقش سطح رفاه عمومي بر حساسيت زيستمحيطي شهروندان
نقش تأمين نيازهاي معيشتي شهروندان بر تخريب محيط زيست
حاكميت رويكرد سياسي به خطمشي محيط زيست
تأثير گرايشات قومي در خطمشي محيط زيست
نقش اجﻼسهاي جهاني در خطمشي محيط زيست
اهميت توسعه ديپلماسي محيط زيست

شناسايي چالشهاي خطمشيگذاري محيط زيست در ادبيات موضوع ،معموﻻً مبتني بر
روشهايي نظير تحليلهاي آماري پيامدهاي محيط زيستي و نيز به كارگيري محاسبات رياضي
در اندازهگيري آﻻيندهها (Werf, 2012) ،تحليل سناريوهاي تصميمگيري و نيز استفاده از
مدلهاي عاملمحور تطبيقي- (Lempert et al., 2009) ٢٧كه همگي مبتني بر روشهاي كمّي
است -صورت ميگيرد .هم چنين در ارزيابي خطمشيهاي زيستمحيطي از رويكرد سيستماتيك
در چهار بخش »ارزيابي زمينه خطمشي«» ،ارزيابي وروديها و منابع«» ،ارزيابي فرآيند خطمشي«
و »ارزيابي محصول خطمشي« نيز استفاده ميشود ) .(Crabbe & Leroy, 2009بررسي يافته ساير
پژوهشها در تحليل چالشهاي خطمشيگذاري زيستمحيطي بيانگر آن است كه بخش قابل
توجهي از آنها بر عدم هماهنگي خطمشيهاي زيستمحيطي يك زيرسيستم با خطمشيهاي
27 - Adaptive Agent-based Models
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حاكم بر سيستم بزرگتر نظير عدم هماهنگي خطمشي سيستم ايالتي با حكومت فدرال مركزي
در اياﻻت متحده آمريكا ) (Jacobs et al., 2007يا عدم هماهنگي خطمشي كشورهاي اروپايي
با خطمشي اتحاديه اروپا ) (Straaten, 2007و يا خطمشي محيط زيستي يك كشور با كشورهاي
همسايه خود ) (Hills and Roberts, 2010تأكيد دارد .بنابراين تأكيد پژوهش حاضر بر به
كارگيري رويكرد كيفي در شناسايي چالشها مبتني بر مصاحبه با خبرگان مرتبط و نيز تمركز بر
چالشهاي خطمشيگذاري در بستر سيستم داخلي كشور از جمله تمايزات اين تحقيق با ساير
پژوهشهاست .اين مهم به ويژه با توجه به خاص بودن سيستم سياسي ايران )منبعث از قانون
اساسي جمهوري اسﻼمي ايران( و نيز خاص بودن اسناد باﻻدستي حاكم بر خطمشيگذاري
زيستمحيطي كشور اهميت بيشتري يافته و چالشهاي متفاوتي را در خطمشيگذاري
زيستمحيطي ايران نسبت به ساير سيستمهاي سياسي و نيز كشورهاي ديگر نتيجه خواهد داد.
با اين حال اهميت چرخه سياسي در بروز چالش خطمشيگذاري محيط زيست )(Sprinz, 2012
با قسمتي از محتواي دوگان نفع عمومي -بخشي؛ اهميت توسعه تعامﻼت بينالمللي محيط
زيست ) (Mabroor, 2017با بخشي از محتواي دوگان تعامل -تحفّظ؛ تأثير رفاه عمومي بر كنش
زيستمحيطي شهروندان ) (Humphreys, 2009; Calabrese, 2008با محتواي دوگان كاﻻي
اساسي -لوكس و اهميت ريشهيابي در خطمشيگذاري زيستمحيطي ) (Arponen, 2014با
بخشي از محتواي دوگان نشانه -ريشه همراستاست .نهايتاً ذكر اين نكته ضروري است كه عﻼوه
بر عنوانگذاريهاي بديع در دوگانهاي حاكم بر خطمشيگذاري زيستمحيطي كشور ،اساس ًا
استفاده از ابزار زباني »دوگان«ها در تبيين چالشهاي خطمشيگذاري زيستمحيطي نوآوري
اصلي پژوهش حاضر محسوب ميشود.

توصيﻪهاي سياستي
ارتقاء »شوراي عالي محيط زيست« ﺑﻪ »شوراي عالي توسعﻪ پايدار« :بنا بر تعاريف ،بُعد
»محيط زيست« به عنوان يكي از ابعاد چهارگانه توسعه پايدار )شامل ابعاد اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي و زيستمحيطي( مورد بحث قرار ميگيرد .اين در حالي است كه در ساختار اجرايي
فعلي قوه مجريه موضوع »توسعه پايدار« ذيل محيط زيست قرار گرفته است به اين صورت كه
»كميته ملّي توسعه پايدار« به عنوان يكي از زيرمجموعههاي »شوراي عالي محيط زيست« فعاليت
ميكند .اين نقيصه خدشه دار شدن انسجام خطمشيهاي اقتصادي و زيستمحيطي را به دنبال
خواهد داشت.
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احياء سياست »يك در هزار« ﺑﻪ عنوان راهكار پايدار تأمين مالي خط مشيهاي
زيستمحيطي :در برنامه دوم توسعه به منظور برطرف ساختن محدود بودن منابع مالي و
بودجهاي خط مشيهاي زيستمحيطي »سياست يك در هزار« به عنوان راهكار پايدار تأمين مالي
خط مشيهاي زيستمحيطي در نظر گرفته شد .سياست مذكور ناظر به تخصيص بخشي از
بودجه كليه دستگاههاي اجرايي كشور به مسائل زيستمحيطي مرتبط با حوزه كاريشان بود كه
احياء آن موانع بسيار اجراي خط مشيهاي زيستمحيطي را برطرف خواهد ساخت .به لحاظ
ساختاري نيز »صندوق ملّي محيط زيست« بستر مناسبي براي اجراي اين سياست محسوب
ميشود.
تفكيك كميسيون »كشاورزي« و »محيط زيست« در مجلس شوراي اسﻼمي :همانطور كه
اشاره شد بررسي موضوعات زيستمحيطي در مجلس شوراي اسﻼمي از طريق كميسيون
تخصصي آن يعني »كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي« صورت ميپذيرد .نقيصه اصلي
كميسيون مذكور همزمان شدن شأن بهرهبرداري )كشاورزي( و حفاظت )محيط زيست( در آن
است.
تقويت ﺑعد آموزشي و تخصّصي محيط زيست ﺑراي كنشگران :مطابق با يافتههاي تحقيق
برگزاري دورههاي آموزشي براي كنشگران قوّه قضائيه ،زمينه صيانت از محيط زيست و برخورد
جدّي با متخلّفان را بيش از پيش فراهم ميسازد .همچنين تقويت موضوع محيط زيست در كتب
و برنامههاي درسي آموزش و پرورش و نيز ارائه درس مشترك محيط زيست براي كليه رشتههاي
دانشگاهي زمينه تغيير نگرش تدريجي نسل بعدي به اين مهم را مهيّا مينمايد.
شكلگيري مركز و مرجع رسمي جهت ارائﻪ آمار و اطﻼعات زيستمحيطي كشور :مطابق
با نظر خبرگان ،آمار و اطﻼعات زيستمحيطي در موضوعي مشابه ،بعضاً متفاوت است به طوري
كه به عنوان مثال در خصوص بحران درياچه اروميه هر نهاد و يا منبعي ،آمار زيستمحيطي
خاص خود را ارائه ميدهد .با توجه به اهميت آمار و اطﻼعات صحيح ،دقيق و بهنگام در
تصميمگيريهاي كﻼن ،شكلگيري يك مرجع رسمي جهت ارائه آمار مربوط ،صحيح ،دقيق و
بهنگامِ زيستمحيطي ضروري به نظر ميرسد.
تقويت ﺑعد رسانﻪاي محيط زيست :توجه به اين سياست باعث ميشود فرآيند تدوين خط
مشيهاي زيستمحيطي از حال تقريباً منفعل فعلي – كه نسبت به بروز مسائل زيستمحيطي تا
سرحدّ بحران واكنش خاصي نشان نميدهد -شكل »فعّال« و يا حتّي »بيشفعّالي« به خود بگيرد.
در اين زمينه راهاندازي شبكه مستقل محيط زيست در رسانه ملّي )شبكه تلويزيوني و راديويي
مستقل( و نيز صدور مجوّز انتشار مطبوعات مكتوب و يا مجازي از سوي وزارت فرهنگ و
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ارشاد اسﻼمي بسيار راهگشا خواهد بود .البته در سطح پايينتر اختصاص بخش ثابتي از
برنامههاي يك شبكه خاص در رسانه ملّي به موضوعات زيستمحيطي و نيز صفحه ثابتي در
مطبوعات مكتوب و مجازي كشور به اين موضوعات نيز منجر به بهبود شرايط فعلي خواهد شد.
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