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مقاله پژوهشی
بررسی عوامل تعارض خطمشیگذاری حوزه محیطزیست و صنعت در ایران
زهرا حاجی هاشمی اسفرجانی
دکتری مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران
سید مهدی

الوانی1

استاد مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی
سید حسین اخوان علوی
استادیار مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسن دانایی فرد
استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس تهران
(تاریخ دریافت - 99/3/3 :تاریخ پذیرش)99/9/28 :
چکیده
تقابل محیط زیست و صنعت همواره به دلیل تعارضهای ماهوی که با یکدیگر دارند ،بهویژه در اواخر قرن
بیستم ،توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف کرده است .مغایرت بین این دو حوزه از آنجائی معنیدار
میشود که از یک سو دولتها همواره به دنبال توسعه از طریق رشد صنعت بوده و از سوی دیگر کنشگران و
متفکرین زیست محیطی و اجتماعی ،محیط زیست را به عنوان عنصری ارزشمند و متضمن توسعهی پایدار
برشمردهاند .در این پژوهش تالش شده است علل تعارض خط مشی در این دو حوزه در ایران بررسی شود .بدین
منظور ،علل تعارض خطمشی با استفاده از نظر خبرگان شناسائی و سپس با استفاده از تکنیکهای کمّی رتبهبندی
شد .مهمترین عوامل ایجاد کننده تعارض در خطمشیگذاری زیستمحیطی عبارتاند از :تقدم عقالنیتِ سیاسی بر
دیگر عقالنیتها ،اتخاذ سیاستِ روزمرگی و کوتاهمدت توسط دولت ،تعارض میان خطمشیگذاران و ذینفعان
صنعت و محیطزیست  ،نگاه سخت(سختافزاری و مهندسی) به توسعه و نگاه هزینهای به محیطزیست.
واژگان کلیدی :خطمشی ،ایران ،تعارض خطمشی ،محیطزیست ،صنعت.
 Email: Alvanimehdi7@gmail.comنویسنده مسئول 1-
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مقدمه
مدتهاست که توجه بشر معطوف به اهمیت محیط زیست شده است ،اما دهههای آخر
قرن  20را میبایست زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست .امروزه خطر بزرگی که بشر
از ناحیه تخریبهای زیست محیطی احساس میکند نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را بر هم
زده بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر قرار داده است .بنابراین در کنار مشکالتِ
فعلی بشر امروز ،فاجعه برهم خوردن تعادل زیست محیطی یکی از مهمترین مسائل و دغدغههای
اوست .هر چند تأثیر انسان بر منابع زیست محیطیِ پیرامون خود عمری به قدمت حیات او دارد
اما تخریب و نابودی آن به دنبال انقالب صنعتی به طرز خطرناکی شدت یافت و پیشرفت علم
و فناوری انسا ن را قادر ساخت تا طبیعت را مقهور خویش سازد و موجب انهدام تدریجی اما
مستمر محیط زیست شود (حسینی نسب و پایکاری .)1391 ،رشد اقتصادی که متأثر از رشد
صنعت و تولیدات صنعتی است ،هدف اصلیِ بسیاری از خطمشیهای اقتصادی دولتهاست .با
این حال رشد اقتصادی و همچنین افزایش تولیدات صنعتی معموالً باعث ایجاد زیانهای جدی
به محیطزیست به دلیل استفاده فزاینده از منابع طبیعی میشود .از اینرو مخاطرات زیست محیطی
ناشی از فعالیتهای اقتصادی به یک موضوع بحثبرانگیز تبدیل شده است .با توجه به این
موضوع طی دهههای اخیر برخی از طرفداران محیط زیست از دیدگاه شکست بازار با تجارت
آزاد و رشد اقتصادی به قیمت تخریب محیط زیست موافق نیستند .از سوی دیگر بعضی از
متفکرین براین باورند که رشد اقتصادی و تولیدات صنعتی ،یکی از نیازهای دستیابی به محیط
زیست سالمتر و ریشهکن کردن فقر است .بنابراین به تدریج موضوع تعارض میان رشد اقتصادی
و کیفیت محیط زیست به یکی از موضوعات مورد بحث در حوزه اقتصاد محیط زیست تبدیل
شد به طوری که امروزه کشورها ویرایشهای مختلفی از توسعه پایدار را دنبال میکنند (پژویان
و مراد حاصل .)13۸6 ،در این میان مبحث خطمشیگذاری دولت در خصوص ایجاد توازن بین
محیط زیست و صنعت مطرح میشود .دولت چگونه میتواند خطمشیهایی را تدوین کند که
منجر به تعادل بین این دو عنصر مهم شود؟ از یک سو محیط زیست و صنعت بهطور ساختاری،
سنتی و ریشهای با یکدیگر تعارض دارند و از طرف دیگر عدم خطمشیگذاری صحیح یا به
عبارت دیگر عدم انسجام یا تجانس یا تعارض خطمشیها ،شکاف بین محیط زیست و صنعت
را بیش از آنچه که به طور ماهوی وجود دارد ،عریضتر نموده است .پژوهشها نشان میدهد
عدم هماهنگی درونی یک خطمشی یا عدم تجانس میان خطمشیها ،باعث انحراف نتایج حاصل
از آنها در هر سه بخش خروجی ،پیامد و اثر خطمشی شده است .عالوه بر عدم هماهنگی
اتفاقات دیگری نیز ممکن است در طول فرایند خطمشیگذاری رخ دهد که موجب شود آنچه
به عنوان هدف از وضع خطمشی در ذهن خطمشیگذار بوده با آنچه که اجرا شده است متفاوت
باشد .این تفاوت را میتوان تحت عنوان مفهومی به نام شکاف خطمشی پیشنهاد کرد .بدین معنا
که خطمشی در مسیر خود حرکت ننموده و دچار انحراف شده است (قلی پور و همکاران،
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 .)1394از طرفی دیگر مشکالت اجرایی زمانی اتفاق میافتد که نتایج مطلوب مربوط به منافع
مورد نظر حاصل نشود و چنین مشکالتی تنها اختصاص به کشورهای در حال توسعه نداشته و
هر جا و هر زمان که عوامل اساسی و حیاتی برای اجرای خط مشی عمومی از دست برود -چه
در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته -مشکل اجرا وجود خواهد داشت
(عباسی و همکاران .)1395 ،ایران با مسائل عمومی متعددی مواجه است ،بنابراین اگر قرار باشد
خطمشی گذاری عمومی و اجرای آن در ایران به طور مداوم از برخی نارساییها رنجور باشد،
تالش برای وضع خطمشیهای جدید یعنی هدر رفت منابع مادی و انسانی ،در شرایطی که
تحوالت شتابان حاصل از تغییرات محیطی و پویاییهای درونی هر روز مسئله و مشکل تازهای
میآفریند ،چگونه میتوان به خطمشیگذاری با درماندگیهای از پیش مشخص و کم و بیش
مهلک گذشته اقدام کرد؟ به این منظور پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است
که علل و عوامل تعارض خطمشیگذاری حوزهی محیطزیست و صنعت چیست؟ هدف این
پژوهش ،شناسائی این عوامل با استفاده از نظر خبرگان و متخصصین امر در حوزه محیط زیست
و صنعت و سپس رتبهبندی آن با استفاده از تجزیه و تحلیل کمی است .علل و عوامل بروز
تعارض خطمشی از نقطه نظرهای بسیاری قابل بررسی است .در این میان تجربه خطمشیگذاران،
متولیان و کارشناسان مربوط می تواند به شناسائی این علل و عوامل کمک کند و بدیهی است
شناخت این علل در پیشگیری از آن کمک رسان خواهد بود.
مبانی نظری
تعارض خطمشی

یکی از مهمترین پدیدههای اساسی و زیربنایی مطالعات خطمشی ،تعارض است .در هر
دولتی ،تصمیمگیریهایِ حول خطمشی عمومی این پتانسیل را دارد که با درجههای متفاوتی از
شدت ،درگیر تعارض شوند .هنوز ،یک خالء نظری و تعریفی ،این مفهوم را احاطه کرده است.
تئوریها و چهارچوبهای موجود در خطمشی و سیاست معموالً با تعارض ،بهعنوان یک مفهوم
پسزمینهای 2برخورد میکنند که فرض میشود وجود دارد ،جدا(مستقل) از تبیینِ منبع و اثرات
آن (ویبل و هِیکیال .)2017 ،در ادبیات علوم سیاسی ،مفهوم تعارض در ارتباط با
سیاست(خطمشی سیاسی)  ،اما غالباً در پیوندِ ضمنی با خطمشی عمومی ،بررسی میشود .اشنادیر
( )1960منحصراً بر سیاست(خطمشی سیاسی) و «شیوع تعارض» متمرکز شد .کاب و اِلدر
( )1972در پژوهشی ،بعضی از مفاهیم پایهای که برای مطالعه تعارض در تدوین صورت جلسه
الزم هستند را شناسایی کردند اما نظرات آنها هرگز تبدیل به یک برنامه پژوهشی نشد .نایت
( )1992تعارضها را بهعنوان اثرات توزیعی موردانتظارِ تغییر نهادی بررسی میکند اما اصطالح
را مستقیماً تعریف یا اهمیت نظری و کاربردی آن را بررسی نمیکند .متلند ( )1995مفهوم
2 - Background Concept
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تعارض خطمشی را بهعنوان یک محرک عِلی در اجرا وارد میکند اما منبع تعارض و نقش آن
در دیگر جنبههای فرایندهای خطمشی را واکاوی نشده رها میکند .کلمن و فیشر ( )2003نقش
ترسها یا نگرانیها را (بهطور مثال نگرانی مالی یا کمبود بودجه یا ازدست دان شغل یا پایگاه
اجتماعی) در تشدید یا تداوم تعارضها موثر میدانند.کالوسون و اکسلی ( ،)2017ایده کلی
«تضاد» ،را از طریق دوقطبیسازی(دو دستگی) نظرات عمومی مطرح میکنند (ویبل و هِیکیال،
 .)2017مقدسپور و همکاران( ،)1392ناهمسویی ابزارهای اجرای خطمشیها ،تعارضات
خطمشیها با یکدیگر و عدم انسجام درونی خطمشیها را از علل مهم شکست خطمشیها بیان
میکنند .ادبیات حل تعارض یا نزاع هم بر راهکارهای حل یا کاستنِ تعارضات میانگروهی از
طریق رویکردهای تسهیلگری و اجماعمحور متمرکز است (دستنامه تحلیل و حل تعارض،
2009؛ ویبل و هیکیال2017 ،؛ بهنقل از ساسکین و کروکشانک19۸7 ،؛ لویک و دیگران،2003 ،
پوتنام و واندلک2003 ،؛ دستری و کلبی2004 ،؛ فرستر .)2009 ،از منظر ویبل و هیکیال (،)2017
تعارض خطمشی ممکن است در سه سطح کنش روی دهد :سیستم سیاسی ،3زیرسیستم
خطمشی 4و موقعیتهای کنش خطمشی .5وسیعترین سطحی که تعارض خطمشی قابل مشاهده
است سیستم سیاسی است که قلمرویی کلی دارد و قدرتی کلی در طیفی از مسائل خطمشی
اِعمال میشود .تعارضهای خطمشی اجزای الزم – نه خوب نه بد -در شکلدهی رهآوردهای
حکمرانی و خطمشیهای سیاستی هر جامعهای هستند .تعارضها ذاتاً برای افراد یا یک جامعه
ناسالم نیستند .در واقع ،بعضی از درجههای تعارض برای پویایی گروه در هر سطحی از کنش،
سالم و طبیعی است .یکی از معماهای مطالعه دولت و خطمشیها ،ارزیابیِ منبع ،شدت و اثرات
تعارضهای خطمشی است .و در اینصورت ،سوال این نیست که آیا تعارض خوب است یا بد،
بلکه سوال این است؛ در چه شرایط و محیطی ،تعارض خطمشی بروز میکند ،ادامه پیدا میکند
یا پایدار میشود ،فروکش میکند یا متوقف میشود و چه شکلهایی از تعارض چه نتایجی در
پی دارد .پژوهشگران چارچوبی از تعارض خطمشی ارائه میدهند(ویبل و هیکیال:)2017 ،

3 - Political System
4 - Policy Subsystem
5 - Policy Action Situations
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قسمتهایی از تعارض خطمشی
ویژگیهای شناختی
ویژگیهای رفتاری
بازخور

برونداد)(output
رهآورد)(outcome

محیط خطمشی
سطوح کنش
کنشگران(بازیگران)خطمشی
وقایع یا رخدادها
مسئلهی خطمشی

شکل  -1نمودار چارچوب تعارض خطمشی.

این چارچوب روی بخشی از تعارض خطمشی که بین ویژگیهای رفتاری و شناختی تمایز
قائل میشود متمرکز است.
پژوهشهای دیگری وجود دارد که به بعضی از عوامل مرتبط با تعارض اشاره شده است.
در جدول زیر بهطور خالصه به بعضی از این پژوهشها اشاره میشود:
جدول  -1عوامل کلی مرتبط با تعارض خط مشی
نام

سال

پژوهشگر

پژوهش

کلمن و و
فیشر
اسلوپ و
بلوئر

2003
2005

مطلب کلی راجع به(مرتبط با) تعارض
نقش ترسها یا نگرانیها(بهطور مثال نگرانی مالی یا کمبود بودجه یا ازدست دان شغل یا
پایگاه اجتماعی) در تشدید یا تداوم تعارضها
تعارض منافع گروههای درگیر با یک مسئله
دشواری در شناختِ تعارضهای پنهان
کامالً مخرب یا کامالً سازنده نبودن هیچ تعارضی

کریسبرگ

2006

اهمیت وقایع و رخدادها در شکلگیری یا کاهش یا افزایش تعارض میان بخشها

2007

نامتقارن بودنِ میزان مخرب بودن یک تعارض

200۸

در حالیکه به یک بخش یا گروه درگیر تعارض آسیب زیادی وارد میشود ،گروه مقابل
متحملِ فشار کم یا بسیار کمی میشود
از نظر پژوهشگران ،عوامل زیر باعث بروز تعارض میان خطمشیها میشوند:
حکمرانی متکثر دولت

نی ؛ بهنقل از
ریچاردسون،
 1996و
ردز)1997 ،

فعالیتهای بسیار گسترده دولت
2009

تغییرِ نقش دولت از یک ماهیتِ یکپارچه به شبکهای از نهادها
ذات و ماهیت و ویژگی عدم قطعیت بعضی از مسائل بحثبرانگیز خطمشی
(مانند مسائل زیستمحیطی)
دشواری و بحثبرانگیز بودن معنای دادههای فراوانِ دردسترس
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ارزشهای ناسازگارِ *خطمشیها ،زیرسیستمهای خطمشی
 ،ائتالفها و بازیگران عرصهی خطمشی*
رقابتِ میان بازیگران خطمشی برای منابع کمیاب جهت تامینِ خواستههایشان
دوکی
نلسون و
دیگران

2011
2012

کمبود منابع مختلف(ازجمله بودجه) و سوء مدیریت از عوامل اصلی ایجاد تعارض است.
وجود تعارض در سطح اهداف در بسیاری از حوزهها بهویژه حوزه خطمشی کشاورزی و
انرژی (در مورد مطالعه) و بروز قویتر تعارض در مرحلهی اجرا

شایان ذکر است که در پژوهشهای موجود ،مطالعه ای که مشخص ًا به بررسی علل تعارض
پرداخته باشد موجود نیست و پژوهش حاضر ،از این حیث نوآوری دارد.
پیشینه پژوهش
در پژوهش عباسی و احمدی( )1396بررسی انسجام و همراستایی خطمشیها در دو سطح
انسجام عمودی؛ انسجام قوانین و مقررات پائین دستی با اسناد باالدستی و انسجام افقی مد نظر
بوده است که بر مبنای روش تحلیل محتوای مستندات و چهار مولفه اهداف خط مشی ،ابزار
خط مشی ،نهادهای تصویب کننده و نهادهای مشارکت کننده در اجرا صورت گرفته است؛ بر
طبق یافتههای پژوهش ،عوامل کم بودن انسجام و همراستایی خطمشیها عبارتاند از :نامشخص
بودن ابزارهای خطمشیها(و شفاف نبودن اهداف ،ابزار و گروههای خطمشی در بعضی موارد)،
مشخص نبودن نهادهای مشارکت کننده در اجرای خطمشیها و قوانین ،تعدد نهادهای متولی
برای اجرای خطمشیها و اینکه خروجی و تصمیمات این نهادها از سنخهای متفاوت خطمشی
است .در پژوهش عباسی و همکاران ( )1395با توجه به پژوهشهای انجام شده شاخصهای
مورد نظر شناسایی و از بین سازمانهای دولتی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به دلیل در
دسترس بودن انتخاب شد و موانع اجرای خطمشیهای این بخش در کشور مورد بررسی و
مطالعه میدانی قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد که الگوی مفهومی پژوهش با دادههای
گردآوری شده سازگاری و تناسب دارد و مشکالت مربوط به تدوینکنندگان خطمشی ،مجریان
و استفاده کنندگان ،ماهیت خطمشی ،سازمان مجری ،انواع کنشها و گروههای فشار و محیط با
اجرای خطمشی در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رابطه دارند .قلی پور و همکاران()1394
در پژوهش خود مفهومی جدید تحت عنوان شکاف خطمشی ارائه میکنند که در ذیل آن تعریف،
گونه شناسی و چگونگی رخداد آنرا مطرح میکنند .این پژوهش شکاف خطمشی را ناشی از
دخالت عوامل انسانی یا غیر انسانی در فرایند خطمشیگذاری که متاثر از مسائل و مشکالت
زیست بوم فرهنگ ،ساختار و یا فرایند خطمشیگذاری می باشد ،میداند .پژوهش دانشفرد و
آرامش( )1394با الهام از اصول تئوریک این رشته درصدد شناسایی و معرفی چالشهای موجود
در خطمشیگذاری نشان داد که معضالت ناشی از دوگانگیهای توسعه ،روششناسی
خطمشیگذاری ،دوگانگیهای خطمشیگذاری ،عقالنیت ،جهانی شدن ،حکمرانی خوب و
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خطمشی یادگیرنده ،چالشهای خطمشیگذاری محسوب میشوند .احمدی( )1390در
پایاننامهی خود با عنوان انسجام خطمشی در فرایند خطمشیگذاری عمومی جمهوری اسالمی
ایران ،به عوامل مسبب بیانسجامی اشاره میکند که عبارتاند از :عوامل فلسفی /عوامل تئوریک/
عوامل ساختاری /عوامل فرایندی /عوامل تکنولوژیک  /عوامل فرهنگی  /عوامل انسانی  /عوامل
سیاسی  /عوامل بینالمللی .مطالعه سودربرگ ( )2016به این پرسش پاسخ میدهد که چطور
انسجام خطمشی بر پیاده سازی آن در ساختارهای حاکمیتی پیچیده کمک میکند؟ برای این
منظور ساختاری رسمی از سیستم حاکمیت آب را با تمرکز بر جهات انرژی در این سیستم
ترسیم کرده و انسجام خطمشی را در حاکمیت آب سوئد از طریق ترسیم تعارضات خطمشی
بین استانداردهای کیفیت محیط زیست و سایر قوانین و اهداف تحلیل میکند .مطالعه فرسنبیچلر
( )2016بیان میکند که انتخابهایی به طور ذاتی در اهداف خطمشی انرژی وجود دارد که مغایر
با مبنای تکنولوژی نوین است .نویسنده در این پژوهش سوال میکند که چطور نهادها در سیستم
برق می توانند برای نیل به اهداف خطمشی که تا حدی با هم متعارض میباشند بهگونهای
مناسب طراحی گردند .لینداستد و همکاران ( )2014به مقایسه خطمشیهای ملی تاثیر گذار بر
تولید و استفاده از بیوانرژی مبتنی بر جنگل در  5کشور اروپائی میپردازند .رویکرد روششناسانه
این پژوهش ،ترکیبی از تعامل خطمشی عمودی و افقی با سه الیه خطمشی یعنی اهداف
خطمشی ،ابزارهای خطمشی و عناصر کلیدی در اجرا است .کاباال و همکاران ( )2014از یک
تحلیل محتوائی برای خطمشیهای ناحیهای ملی در کشاورزی ،انرژی و جنگلبانی و برنامههای
ملی تحت معاهدات ریوی سازمان ملل در زامبیا استفاده میکنند تا انسجام و تعامل خطمشی را
بین سیاستهای ملی و بین المللی بررسی نمایند .نتایج نشانگر تعامل افقی مثبت بین سیاستهای
جنگلبانی و انرژی است در حالیکه تعارضهایی بین سیاستهای جنگلبانی و کشاورزی
مشاهده میشود.
روش پژوهش
در بخش کیفی این پژوهش ابتدا منابع کتابخانهای در رابطه با موضوع ،مورد مطالعه قرار
گرفت .در فاز دوم ،پژوهشگر اقدام به انجام مصاحبههای عمیق نمود .انجام مصاحبهها با
هماهنگی قبلی صورت گرفته و مصاحبه به صورت خصوصی و دو به دو انجام شد .جامعه
آماری پژوهش ،متخصصان و خبرگان حوزه خطمشیگذاری و مدیران دولتی و همچنین صاحبان
صنایع و مسئولین محیط زیست بودند .برای مصاحبه مدت زمان خاصی در نظر گرفته نشد و
مدت مصاحبه با توجه به کیفیت دادهها تعیین شد .به این ترتیب که مصاحبههای غنیتر ،مدت
زمان بیشتری را به خود اختصاص میداد .در هنگام شروع مصاحبه ابتدا اطالعات کلی در مورد
پژوهش و تعریف اجمالی از تعارض خطمشی به مصاحبهشوندگان داده شد و پس از آن با
مطرح کردن پرسش از پیش تعیین شده پژوهش به اخذ نظرات مصاحبه شوندگان پرداخته شد.
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مصاحبهها به صورت جداگانه ضبط و سپس پیاده سازی شد تا اطمینان حاصل شود چیزی
نادیده گرفته نشده است .اصلیترین سوال مصاحبه بدین صورت بود که علل اصلی تعارض
خطمشیگذاری زیست محیطی و صنعت از سوی دولت کدام است؟ بعد از انجام مصاحبهها و
تحلیل آنها که به شناسائی علل تعارض خطمشی زیست محیطی و صنعتی در ایران منجر شد،
پرسشنامه طراحی و بین خبرگان حوزه توزیع شد تا مهمترین عوامل شناسائی شود.
انجام مطالعات کتابخانه ای در حوزه تعارض خط مشی و جمع آوری اطالعات مربوط
تعیین جامعه و نمونه آماری برای مصاحبه با خبرگان و تهیه مصاحبه

گردآوری اطالعات بر اساس مصاحبه و تدوین مدل پژوهش بر اساس اطالعات حاصل از مصاحبه

تجزیه و تحلیل اطالعات و رتبه بندی عوامل ایجاد کننده تعارض خط مشی با استفاده از
تکنیک دیمتل
تشریح عوامل ایجاد تعارض خط مشی گذاری محیطی و صنعت در کشور و ارائه نتایج
شکل  -2گام های اجرای بخش کیفی پژوهش.

در بخش کمی این پژوهش ،پس از توضیح چگونگی تکمیل پرسشنامه ،اهداف پژوهش و
همچنین داوطلبانه بودن مشارکت در این پژوهش ،پرسشنامه بین کارشناسان حوزه صنعت و
محیط زیست پخش شد .سپس اطالعات جمع آوری شده از جامعه توسط پرسشنامه با استفاده
از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بررسی شدند.
جامعه(مشارکت کنندگان) و نمونه
جامعه آماری مورد مطالعه در بخش کیفی این پژوهش عبارت است از متخصصین حوزه
خطمشیگذاری ،کارشناسان و مسئولین حوزه صنعت و محیط زیست .به عبارتی شرایط ورود
به مطالعه عبارت بود از دانش و تخصص الزم در زمینه سیاستگذاری در حوزه صنعت یا محیط
زیست .نمونهگیری در این پژوهش به صورت هدفمند( )Purposiveمیباشد .زیرا مصاحبهها در
صدد جمع آوری اطالعات از یکسری افراد خبره و کارشناس خاص و مطلع است .در روش
نمونهگیری هدفمند ،کارشناسان و خبرگان شرکت کننده بر اساس قضاوت پژوهشگر انتخاب
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میشوند و این قضاوت مبتنی بر مربوط بودن گروه نمونه به اهداف پژوهش است (محمدی،
 .)13۸7در نهایت اینکه محقق با تعداد  10مصاحبه به اشباع نظری رسیده است.
جامعه آماری مورد مطالعه در بخش کمی این پژوهش کارشناسان حوزه صنعت و محیط
زیست بودند .در مورد حجم نمونه الزم برای تحلیل عاملی ،توافق کلی وجود ندارد اما برخی
نویسندگان پیشنهاد میکنند که حداقل حجم نمونه برای استفاده از این روش  5تا  10نمونه برای
هر سوال است (رابرت و دیگران .)1999 ،بر اساس این قاعده و با توجه به تعداد سوالهای
پرسشنامه ( 16سوال) از بین کارشناسان  160نفر به روش نمونهگیری ساده تصادفی انتخاب
شدند.
تکنیک دیمتل

6

روش دیمیتل در سال  1976به عنوان یک رویکرد مدلسازی ساختاری یک مسئله معرفی
شد .این روش برای نمایش روابط پیچیده علی و معلولی میان عناصر یک سیستم در قالب
ماتریس یا دیاگرام همراه با مقادیر عددی درجه تاثیر میان آنها مفید و کاربردی است .مراحل
این روش با استفاده از نظرات تعدادی از خبرگان موضوع مورد نظر در ذیل توضیح داده شده
است.
 -1محاسبه ماتریس میانگین :هر عنصر در ماتریس نهایی از میانگین حسابی عناصر
ماتریسهای مختلف پاسخدهندگان بهدست میآید.
 -2محاسبه ماتریس اثر مستقیم اولیه :ماتریس اثر مستقیم اولیه از تساوی ماتریس ذیل بهدست
میآید.

 -3محاسبه ماتریس اثر مستقیم نرمال :ماتریس مستقیم نرمال از طریق تساوی معادله ذیل
حاصل میشود.

 -4محاسبه ماتریس روابط کلی  :ماتریس روابط کلی از معادله ذیل بهدست میآید که
ماتریس یکه است:

I
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 -5تحلیل نتایج اثرات و روابط :با توجه به ماتریس روابط کلی ،مجموع ستونها و مجموع
ردیفها محاسبه میشود .مقدار  R+Sدرجه نقش مرکزی ،قوت اثر به خارج و به داخل را نشان
می دهد و هر چه مقدار آن برای عامل بیشتر باشد مربوط بودن آن بیشتر است .به طور مشابه
مقدار  R-Sشدت اثر یا همان اولویت عوامل را نشان میدهد (وو.)2012 ،
تجزیه و تحلیل دادهها
بر اساس تحلیل مضمون در مصاحبه فراوانی تکرار در خصوص هر عامل محاسبه شد و بر
این اساس مهمترین عوامل از دید مصاحبه شوندگان بدست آمد .در ادامه ابتدا تحلیل کیفی
دادهها و سپس تحلیل کمی دادهها ارائه میشود .در قسمت کیفی تحلیل با بررسی و مطالعه مکرر
بین دادهها آغاز و پس از مشخص شدن گزارههای معنیدار مرتبط با موضوع پژوهش کدگذاری
شد .در این بخش دادههای حاصل از مصاحبه تایپ و پیادهسازی شد .پس از پیادهسازی به هر
یک از مصاحبه شوندگان یک کد مصاحبه داده شد .در قسمت کمی ،اطالعات حاصل از
پرسشنامه در دو بخش تحلیل اکتشافی و تاییدی مورد تحلیل قرار گرفتند.
مشخصههای شرکتکنندگان در دو بخش کیفی و کمی مطالعه در جدول  2ارائه میشود.
جدول  -2متغیرهای جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در مطالعه
بخش کیفی ()n=10

متغیر
جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه خدمت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مرد

7

70

92

5۸

زن

3

30

6۸

42

کمتر از  35سال

2

20

40

25

 35 -45سا

4

40

72

45

 45به باال

4

40

4۸

30

کارشناسی

1

10

4۸

30

کارشناسی ارشد

5

50

72

45

دکتری

4

40

40

25

 3-10سال

4

40

4۸

30

 10-20سال

4

40

54

34

باالی  20سال

2

20

5۸

36

3

30

2۸

1۸

4

40

۸0

50

3

30

52

32

دانشگاه
حوزه کاری

بخش کمی ()n=160

محیط زیست
صنعت

۸

7

 - 7خبرگان بخش محیطزی ست از سازمان حفاظت محیطزی ست و بخش سیا ستهای محیط زی ست در مرکز برر سیهای
استراتژیک ریاست جمهوری انتخاب شدهاند.
 - ۸خبرگان بخش صنعت از بخش معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری ،معاونت امور صنایع؛ و کارخانه فوالد مبارکه اصفهان
انتخاب شدهاند.
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آشنا سازی
در این مرحله مصاحبهها مکرراً خوانده شد و مطالب مرتبط با پژوهش که در حقیقت پاسخ
به سوال اصلی پژوهش است مشخص شد .به دلیل حجم باالی دادهها از آوردن همه مطالب
خودداری شده است.
کدگذاری
در این مرحله دادههای مرتبط کدگذاری شد .در واقع کدگذاری برای کاهش حجم دادهها و
ساده سازی آن به کار می رود .سوال مصاحبه در قالب یک پرسش کلی از مصاحبه شوندگان
پرسیده شد :علل اصلی ایجاد تعارضِ خطمشیهای زیستمحیطی و صنعتی دولت در ایران
شامل چه مواردی میشود؟
عوامل استخراج شده
بر اساس پرسش فوق ،نتایجی بدست آمد که تالش شد در جدول ذیل همراه با کد مربوطه
خالصه آن ارائه شود .الزم به ذکر است که  Cنشانه هر معیاراست که در تکنیک دیمتل به صورت
 C1تا  C16شماره گذاری میشود.
جدول  -3عوامل شناسایی شده (عوامل اصلی و مولفه های مرتبط با هر عامل)
عوامل اصلی

مولفه های مرتبط
نظام معیوب شناسایی مسئله

ضعف ساختاری

تعارض قوانین ،مصوبات ،آییننامهها و بخشنامهها
فقدان مطالعات پیشین یا آسیبشناسانه هنگام طراحی خطمشی جدید
ضعف سیستم بازخور و ارزشیابی
اتخاذ سیاست روزمرگی و کوتاهمدت توسط دولت
تقدم عقالنیت سیاسی بر دیگر عقالنیتها
نگاه سخت(سختافزاری و مهندسی) به توسعه

ضعف کالن یا ایدئولوژیک

تعارض میان خطمشیگذاران و ذینفعان محیطزیست و صنعت
نگاه پارادوکسیکال به محیطزیست و صنعت
اتخاذ شاخصهای مالی و سودمحور برای سنجش کارآمدی مراکز تولیدی و صنعتی
نگاه هزینهای به محیطزیست
دشواری سنجش هزینههای وارده به محیطزیست

ضعف اجرایی

ناهماهنگی درونحوزهای و برون حوزهای در اجرای خطمشیها
دشواری اثرسنجی آسیبهای وارده به محیطزیست
گسیختگی میان خطمشی و اجرا

ضعف سیاستی و تصمیمگذاری

ناکارآمدی و عدم تخصص خطمشیگذاران و متولیان حوزه محیط زیست
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همانطور که مشاهده میشود از مصاحبه با خبرگان  4مولفه اصلی و  16تم فرعی شناسایی
شد که در جدول بعدی این معیارها براساس کد مصاحبه شوندگان رتبهبندی میشوند .الزم به
ذکر است که حرف  Eنماد هر مصاحبه شونده است .به عبارت دیگر  E1تا  E10تعداد مصاحبه
شوندگان را نشان میدهد.
جدول  -4نتایج حاصل از مصاحبه همراه با کد مصاحبه شوندگان ،کد عامل و فراوانی
ردیف
1
2
3

عامل
دشواری سنجش هزینههای
وارده به محیطزیست
تقدم عقالنیت سیاسی بر دیگر عقالنیتها
دشواری اثرسنجی آسیبهای

کد عامل

کد مصاحبه شوندگان

فراوانی

C1

E1,E2,E4,E6,E7,E8,E9

7

C2

E2,E3,E5,E6,E9

5

C3

E2,E3,E5,E6,E9

5

C4

E2,E3,E5,E6

4

C5

E1,E6,E8,E9

4

C6

E2,E3,E5,E6,E9

5

C7

E2,E3,E5,E6,E9

5

C8

E4,E7,E8,E10

4

C9

E1,E6,E8,E9

4

C10

E2,E4,E6,E7

4

C11

E5,E8,E10

3

12

نگاه پارادوکسیکال به محیطزیست و صنعت

C12

E2,E6,E7,E9

4

13

ضعف سیستم بازخور و ارزشیابی

C13

E1,E4,E6,E7

4

14

گسیختگی میان خطمشی و اجرا

C14

E4,E6,E9,E10

4

C15

E3,E5,E7,E8,E9

5

C16

E3,E5,E6,E7,E8,E9

6

4
5
6
7
۸
9
10
11

15
16

وارده به محیطزیست
اتخاذ سیاست روزمرگی و
کوتاهمدت توسط دولت
اتخاذ شاخصهای مالی و سودمحور برای
سنجش کارآمدی مراکز تولیدی و صنعتی
ناکارآمدی و عدم تخصص خطمشیگذاران
و متولیان حوزه محیط زیست
ناهماهنگی درونحوزهای و برون حوزهای
در اجرای خطمشیها
نگاه سخت
(سختافزاری و مهندسی) به توسعه
تعارض قوانین ،مصوبات،
آییننامهها و بخشنامهها
نگاه هزینهای به محیطزیست
فقدان مطالعات پیشینی یا آسیبشناسانه
هنگام طراحی خطمشی جدید

تعارض میان خطمشیگذاران و ذینفعان
محیطزیست و صنعت
نظام معیوب شناسایی مسئله
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رتبهبندی عوامل تعارض خطمشی بر اساس نتایج مصاحبه
بر اساس نمرات حاصله از هر عامل که از نظر خبرگان بدست آمد عمل رتبهبندی عوامل
تعارض خطمشی انجام میشود .رتبهبندی عوامل در جدول ذیل ارائه میشود.
جدول  -5نتایج حاصل از مصاحبه همراه با کد مصاحبه شوندگان ،کد عامل و فراوانی و فراوانی نسبی و رتبه
فراوانی

فراوانی

کد مصاحبه شوندگان

عامل

رتبه

0.092

7

E1,E2,E4,E6,E7,E8,E9

تقدم عقالنیت سیاسی بر دیگر عقالنیتها

1

0.079

6

E3,E5,E6,E7,E8,E9

0.066

5

E2,E3,E5,E6,E9

0.066

5

E2,E3,E5,E6,E9

نسبی

اتخاذ سیاست روزمرگی و
کوتاهمدت توسط دولت
ناکارآمدی و عدم تخصص خطمشیگذاران و متولیان
حوزه محیط زیست
نگاه سخت(سختافزاری و مهندسی)
به توسعه

2
3
4

0.066

5

E2,E3,E5,E6,E9

نگاه هزینهای به محیطزیست

5

0.066

5

E2,E3,E5,E6,E9

نگاه پارادوکسیکال به محیطزیست و صنعت

6

0.066

5

E3,E5,E7,E8,E9

گسیختگی میان خطمشی و اجرا

7

0.053

4

E2,E3,E5,E6

0.053

4

E1,E6,E8,E9

0.053

4

E4,E7,E8,E10

0.053

4

E1,E6,E8,E9

0.053

4

E2,E4,E6,E7

0.053

4

E2,E6,E7,E9

0.053

4

E1,E4,E6,E7

0.053

4

E4,E6,E9,E10

0.039

3

E5,E8,E10

دشواری سنجش هزینههای
وارده به محیطزیست
دشواری اثرسنجی آسیبهای
وارده به محیطزیست
اتخاذ شاخصهای مالی و سودمحور برای سنجش
کارآمدی مراکز تولیدی و صنعتی
ناهماهنگی درونحوزهای و برون حوزهای در اجرای
خطمشیها
تعارض قوانین ،مصوبات ،آییننامهها و بخشنامهها
فقدان مطالعات پیشینی یا آسیبشناسانه هنگام
طراحی خطمشی جدید
ضعف سیستم بازخور و ارزشیابی
تعارض میان خطمشیگذاران و ذینفعان محیطزیست
و صنعت
نظام معیوب شناسائی مسئله

۸
9
10
11
12
13
14
15
16
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مدل پژوهش
بر اساس نظر خبرگان و مصاحبه شوندگان مدلی برای پژوهش به دست آمد که شامل 16
عامل یا شاخصه بود .این عوامل به عنوان مولفه های دخیل و تاثیرگذار در تعارض خطمشی
محیطی و صنعت در کشور در طی سالیان اخیر از دید خبرگان بر شمرده شدند .این مدل به
صورت شماتیک در زیر آورده شده است.

شکل  -2مدل مفهومی پژوهش.

در ادامه صرفاً نمودارها و نتایج حاصل از رتبهبندی ارائه میشود.
جدول  -6رتبهبندی عوامل ایجاد کننده تعارض خطمشی در حوزه محیط زیست و صنعت در کشور
امتیاز

عامل

رتبه

4.211

تقدم عقالنیت سیاسی بر دیگر عقالنیتها

1

4.061

اتخاذ سیاست روزمرگی و کوتاهمدت توسط دولت

2

4.016

ناکارآمدی و عدم تخصص خطمشیگذاران و متولیان حوزه محیط زیست

3

3.993

نگاه سخت(سختافزاری و مهندسی) به توسعه

4

3.941

نگاه هزینهای به محیطزیست

5

3.۸06

نگاه پارادوکسیکال به محیطزیست و صنعت

6

3.74۸

گسیختگی میان خطمشی و اجرا

7

3.676

دشواری سنجش هزینههای وارده به محیطزیست

8
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3.605

دشواری اثرسنجی آسیبهای وارده به محیطزیست

9

3.120

اتخاذ شاخصهای مالی و سودمحور برای سنجش کارآمدی مراکز تولیدی و صنعتی

10

3.120

ناهماهنگی درونحوزهای و برون حوزهای در اجرای خطمشیها

11

3.069

تعارض قوانین ،مصوبات ،آییننامهها و بخشنامهها

12

3.054

فقدان مطالعات پیشینی یا آسیبشناسانه هنگام طراحی خطمشی جدید

13

3.025

ضعف سیستم بازخور و ارزشیابی

14

2.915

تعارض میان خطمشیگذاران و ذینفعان محیطزیست و صنعت

15

1.706

نظام معیوب شناسائی مسئله

16

همانطور که مشاهده میشود طبق جدول فوق ،تقدم عقالنیت سیاسی بر دیگر عقالنیتها به
عنوان مهمترین عامل ایجاد تعارض خطمشی محیط زیست و صنعت برشمرده میشود .پس از
آن اتخاذ سیاست روزمرگی و کوتاهمدت توسط دولت قرار داشته و رتبه سوم از آن ناکارآمدی
و عدم تخصص خطمشیگذاران و متولیان حوزه محیط زیست است .کماثرترین رتبه از آن نظام
معیوب شناسائی مسئله ،تعارض میان خطمشیگذاران و ذینفعان محیطزیست و صنعت و
ضعف سیستم بازخور و ارزشیابی است.
تحلیل عاملی اکتشافی
در راستای طبقهبندی شاخصهای ایجاد کننده تعارض خطمشی در موضوع محیط زیست و
صنعت در کشور از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .روش تحلیل عاملی اکتشافی ،یک روش
آماری کاهش بُعد است و قادر است از بین مجموعه ای از شاخص های همبسته ،عواملی را
استخراج کند که کمترین همبستگی را داشته باشند (تقوایی و بهاری.)2013 ،
در تحلیل عاملی اکتشافی -مقدار شاخص کایزر-میر-اولکین ( )KMOحدود  0/729بود که
نشان دهنده کفایت مناسب نمونه گیری است و همچنین آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح
معناداری  0/05معنادار بوده است )𝜒 2 = 491.674, 𝑑𝑓 = 120, 𝑃 < 0.001(.که نشان دهنده
همبستگی باالی متغیرهای انتخابی جهت انجام تحلیل عاملی اکتشافی می باشد .چهار عامل
شناسایی شده در مجموع  % 6۸/4واریانس موجود بین شاخصهای ایجاد کننده تعارض خطمشی
در موضوع محیط زیست و صنعت در کشور را تبیین نموده اند (عامل اول  ،% 23/2عامل دوم
 ، % 20/1عامل سوم  % 15/7و عامل چهارم  .)%9/4جدول  6ارتباط بین عوامل ایجاد کننده
تعارض خطمشی در موضوع محیط زیست و صنعت در کشور با بارهای عاملی چرخش یافته
را نشان میدهد .نتایج این تحلیل در راستای نتایج قبل بود .کلیه جزئیات این یافته ها در جدول
 6آورده شده است.
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جدول  -7ارتباط شاخصهای ایجاد کننده تعارض خطمشی در موضوع محیط زیست و صنعت در
کشور با بارهای عاملی چرخش یافته برگرفته از تحلیل عاملی اکتشافی
عامل

شماره

شاخص

1

تقدم عقالنیت سیاسی بر دیگر عقالنیتها

.915

2

اتخاذ سیاست روزمرگی و کوتاهمدت توسط دولت

.914

.103

3

تعارض میان خطمشیگذاران و ذینفعان محیطزیست و صنعت

.852

-.269

-.127

4

نگاه سخت(سختافزاری و مهندسی) به توسعه

.898

.33۸

-.152

.295

5

نگاه هزینهای به محیطزیست

.886

.372

-.154

.511

6

نگاه پارادوکسیکال به محیطزیست و صنعت

.885

.070

.110

-.421

اتخاذ شاخصهای مالی و سودمحور برای سنجش

.878

.1۸1

-.246

.0۸1

7

1

2

3

4

.292

-.027

.212

.016

.4۸۸
.396

کارآمدی مراکز تولیدی و صنعتی

۸

گسیختگی میان خطمشی و اجرا

.2۸6

.882

-.165

.503

9

دشواری سنجش هزینههای وارده به محیطزیست

-.469

.881

.09۸

.131

دشواری اثرسنجی آسیبهای

.295

.878

-.243

.237

10
11
12
13

وارده به محیطزیست
ناهماهنگی درونحوزهای و برون

.167

.872

-.2۸0

-.020

حوزهای در اجرای خطمشیها
تعارض قوانین ،مصوبات ،آییننامهها و بخشنامهها

-.215

.297

.870

-.141

فقدان مطالعات پیشینی یا آسیبشناسانه هنگام طراحی

-.254

.0۸9

.865

-.030

خطمشی جدید

14

ضعف سیستم بازخور و ارزشیابی

-.402

.355

.858

.06۸

15

نظام معیوب شناسایی مسئله

-.392

-.31۸

.845

.152

ناکارآمدی و عدم تخصص خطمشیگذاران و متولیان

.120

.2۸۸

.231

.898

16

حوزه محیط زیست

در ادامه نتایج تحلیل اکتشافی توسط تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد .تحلیل عاملی تاییدی
( ) CFAبعنوان زیرشاخه ای از مدلسازی معادالت ساختاری یک روش قدرتمند برای بررسی
روایی سازه در مطالعاتی است که ابزار اندازه گیری شده یک پرسش نامه با گویهها یا آیتمهای
کمی و کیفی میباشد (پوراصغر و دیگران.)2013 ،
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شکل  -4نتایج تحلیل عاملی تاییدی (بار عاملی استانداردشده).

نتایج بخش تحلیل عاملی برای تمام عوامل نشان میدهد که کلیه شاخصها در سازه مربوط
به خود معنیدار هستند .همچنین شاخصهای برازش مدل تاییدی نشان دهنده برازش قابل قبول
مدل است.
نتیجهگیری
در این پژوهش تعارض خطمشی در حوزه محیط و زیست و صنعت در ایران بررسی شد.
علت اهمیت این حوزه ،تضادی است که هم به لحاظ ماهوی و ساختاری و هم به لحاظ کارکردی
و اجرائی بین این دو حوزه وجود دارد .پژوهشهای معدودی به بررسی علل این تعارض پرداخته
بودند از اینرو این پژوهش اقدام به شناسایی عوامل تاثیرگذار و ایجاد کننده این تعارض بر اساس
نظر خبرگان و از طریق مصاحبه نمود و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل کمی ،این عوامل
رتبهبندی شد 16 .عامل شناسایی شد که  5عامل از مهمترین آنها عبارتاند از :تقدم عقالنیت
سیاسی بر دیگر عقالنیتها ،اتخاذ سیاست روزمرگی و کوتاه مدت توسط دولت ،تعارض میان
خطمشیگذاران و ذینفعان صنعت و محیطزیست ،نگاه سخت به توسعه و نگاه هزینهای به
محیط زیست .در پژوهشهای پیشین به نوعی به بعضی از عوامل شناسایی شده در این پژوهش،
در حوزههای مشابه اشاره شده است .برای مثال؛ دانایی فرد و احمدی ( ،)2019نیز در پژوهشی
تقدم اهداف سیاستی به اهداف فراسیاستی را از مهمترین عوامل و ضعف سیستم بازخور و
سنجش کارآمدی دولت را از عوامل تاثیرگذار بر ،ناهمسویی خطمشیهای عمومی در ایران
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برشمرده اند .همچنین؛ قلی پور و همکاران ( ،)1394ضعف در شناسایی مسئله و نگاه هزینهای
و سخت به فرهنگ را بهعنوان مقولههای ایجادکننده شکاف در خطمشیگذاری فرهنگی بیان
میکنند .از منظر اسلوپ و بلوئر ( )2005و بتم و تانسند ()201۸؛ تعارض میان ذینفعان از موانع
مهم انسجام میان خطمشیهاست .نی ( ،)2009مسائل زیست محیطی را از جمله مسائلی میداند
که ماهیتاً بحث برانگیز و پیچیده هستند و از ویژگی عدم قطعیت برخوردار است لذا براین باور
است که احتمال ایجاد تعارض بین مسائل این حوزه ودیگر حوزهها زیاد است و همچنین متذکر
میشود که هزینههایی که از طریق فعالیتهای تولیدی یا صنعتی به محیطزیست وارد میشود
به سختی سنجیده میشود که با عامل دشواری سنجش هزینههای وارده به محیط زیست مرتبط
است .درخورتوجه است که نوع نظام خطمشی گذاری در بروز عوامل موثر بر تعارض میان
خطمشیها موثر است .بهطور مثال در جوامعی که رویکرد توسعه پایدار را در عمل پیاده کردهاند
عواملی چون نگاه پارادوکسیکال به محیطزیست و صنعت ،نگاه هزینهای به محیطزیست یا نگاه
سخت به توسعه ،بر سر راه خطمشیگذاران یا مجریان ایجاد مانع نمیکند.
توصیههای سیاستی
برقراری توازن بین حفظ محیطزیست و توسعه صنعتی از دغدغههای جدی جوامع فعلی
بهخصوص کشورهای درحال توسعه همچون ایران است .گاهی برقراری این توازن به معضلی
جدی برای دولت تبدیل میشود .اما حل این مسئله غامض ،راهکار ثابت و جهانشمولی ندارد
و تابعی از شرایط مکانی ،زمانی و سیاسی هر کشور است .بهطور مثال؛ در شرایطی که دولت با
بحران اقتصادی روبروست میتواند وزن بیشتری را به رشد و توسعه صنعتی اختصاص دهد اما
عدول از حدود حداقلی در حفظ محیطزیست نیز عقالیی نیست .لذا دولت در هر زمان باید با
در نظر گرفتن اولویتها و ارزش های کشور و مسائل مهمِ پیشِ رو ،راهکاری عقالیی در این
زمینه اتخاذ کند .همچنین اتخاد سیاست روزمرگی ،بهمثابه مُسکنی است که درد را برای مدتی
کوتاه به تعویق میاندازد اما آن را حل نمیکند .دولت باید در حل مسائل ،نگاه عمیق ،بلندمدت
و جامع داشته باشد و صرفاً به حل کوتاه مدت و آنیِ مسائل اکتفا نکند .طراحی سامانهای که
مجهز به اطالعاتی جامع و روزآمد راجع به خطمشیها ،اهداف و ابزارهای هر خطمشی ،نهادهای
متولی برای اجرا و ذینفعانِ مرتبط باشد ،قویاً به خطمشیگذاران ،پژوهشگران و مجریان در
حوزههای مختلف خطمشیگذاری از جمله حوزه صنعت و محیطزیست یاریرسان است .تهیه
و تدوین پیشنهادیه خطمشی 9در نظام سیاستگذاری در بسیاری از کشورها مرسوم است اما در
ایران خالء آن حس میشود .بعضی از ارکان مهم این پیشنهادیه عبارتاند از :اهداف ،نشان دادن
مسئله ،تمهیدات اجرایی و شناسایی بازیگران که رصد شفاف خطمشیها و تعارض یا انسجام
میان آنها در عرصه خطمشیگذاری را تسهیل میکند .شایان ذکر است دانایی فرد و
9 - Policy Proposal
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شول( ،)1391چارچوبی بومی برای پیشنهادیه خطمشی عمومی ارائه کردهاند .در این پژوهش
بررسی علل تعارض بین حوزهای (محیط زیست و صنعت) با مصاحبه از خبرگان ،انجام شد.
ضرورت بررسی و شناخت تعارضات با بررسی عمیق قوانین و اسناد موجود ،برایِ شناخت
عمیقترِ علل و اقدام برای رفع آنها احساس میشود .همچنین میتوان چندین خطمشی مشخص
در حوزهی محیط زیست را انتخاب کرد و تعارض آنها را بهصورت درونحوزهای (با
خطمشیهای حوزه محیطزیست) یا با خطمشیهای دیگر در حوزههای متعامل با محیطزیست
(بهطور مثال بعضی از سیاستهای حوزه مسکن و شهرسازی یا صنعت و معدن) بررسی نمود.
عالوه بر این ،وجود نهادی که هنگام تدوین و طراحی خطمشیها ،میزان همسویی و عدم
تعارض آنها را بررسی کند -درصورتی که از افراد آگاه و خبره بهره بجوید و صرفاً یک سازمان
صوری نباشد -میتواند مشکالت پیش از اجرا را کاهش دهد.
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