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Abstract 

The discipline of public policy as a problem-oriented knowledge was formed 

with the final goal of solving public problems. Now the question is how to 

identify and analyze the problems and challenges of public policy - which itself 

seek to solve public problems in society? In this way we need to design a 

framework to explain the challenges of public policy. Given that the capacity 

of framework explanatory will be increased by adapting it to one of the most 

common problems in the society, this research after defining its framework, will 

apply it to Iran's environmental issues and policies. For this purpose, by 

applying qualitative method (thematic analysis) and conducting interviews with 

experts and examining upstream environmental documents, the main and sub-

themes of policy-making challenges were extracted in the form of some 

dichotomies such as dichotomy of knowledge-action, tendency-action, 

symptom-root, conservation-development, interaction-protect and structure-

function in environmental policy making. 
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 حوزة محیط زیست ایرانگذاری عمومی در مشیهای خطشناسایی دوگان
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 ، تهران، ایراناستادیار مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبائی

 

 (12/11/98تاریخ پذیرش:  - 1/4/98)تاریخ دریافت: 

 چکیده
. گرفت شکل عمومی مسائل حلّ هدف با محور، -مسئله دانش یک عنوان به عمومی گذاری مشیخط رشته

 حل دنبال به خود که -عمومی گذاریمشیخط هایچالش و مسائل توانمی چگونه که دارد وجود سوال این حال

های نمود؟ بدین منظور نیازمند طراحی چارچوبی برای تبیین چالش واکاوی را -است عمومی مسائل

 عاتموضو از یکی با تطبیق طریق از چارچوبی چنین گریتبیین سطح که آنجا از گذاری عمومی هستیم.مشیخط
 و مسائل با آن تطبیق به چارچوب معرّفی از پس حاضر پژوهش لذا یافت، خواهد افزایش کشور در متداول

 انجام و مضمون تحلیل کیفی روش کارگیری به رهگذر از منظور بدین. پردازدمی محیطیزیست هایمشیخط
 استخراج ها«دوگان» قالب در فرعی و اصلی مضامین زیست، محیط باالدستی اسناد بررسی و خبرگان با مصاحبه

 تعامل دوگان توسعه، حفاظت دوگان ریشه، نشانه دوگان کنش، دانش دوگان به توانمی شد که از مهمترین آنها

 .کرد اشاره محیطیزیست گذاریمشیخط در کارکرد ساختار دوگان و تحفّظ

 .محیطی، دوگانزیستگذاری مشیمشی عمومی، خطگذاری، خطمشیچالش خط واژگان کلیدی:
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 مقدمه

مدیریت دولتی با توجه به منابع و نتایج از یک طرف و کنترل فرآیندهای سازمانِ عمومی از 
طرف دیگر به دنبال یافتن ترکیبی میان تعقّل گرایی مدیریت و تحقّق منافع عمومی است 

(125: 1990Denhardt, )  توجه به مسائل عمومی مبتال  1«منفعت عمومی»از بارزترین مصادیق
رشته  (Agenda, 1992: 21)باشد محیطی( میبه شهروندان )و از جمله آن مسائل زیست

میالدی توسط هارولد السول بنیان نهاده شد، به  1960که در دهه « مشی گذاری عمومیخط»
             ، با هدف غاییِ حلّ مسائل عمومی شکل گرفت      2«محور -مسئله»عنوان یک دانش 

(Howlett & Ramesh, 2009: 5) توان در عین حال این سوال همچنان باقی است که چگونه می
در « مسائل عمومی»که خود به دنبال حل  -گذاری عمومیمشیهای خط«چالش»و « مسائل»

گذاری خود در درون خود از مشیرا واکاوی و ارائه نمود؟ چنانچه نظام خط -جامعه است
و مشکالتی رنج برد، طبعاً در حلّ مسائل عمومی شهروندان اثربخشی الزم را نخواهد مسائل 

های اصلی گذاری عمومی یکی از ریشهمشیداشت و شاید عدم اشراف و شناخت مسائل خط
عدم توفیق به حّل مسائل عمومی جامعه باشد. به عبارت دیگر الزم است اندیشمندان، 

ی پیش از پرداختن به محتوای مسائل عمومی کشور یعنی مشنظران و پژوهشگران خطصاحب
گذاری در موضوعات مختلف، در پی طراحی مشیهمان چرایی، چیستی و چگونگی خط

کنون  گذاری عمومی باشند. تامشیهای داخلی خطچارچوبی به منظور استخراج مسائل و چالش
های نظری مختلفی ا و چارچوبههای مدیریتی مدلبرای شناخت موضوعات، رویدادها و پدیده

سازمان اشاره « های شناختمدل»توان به ترین آنها میارائه شده که از جمله مهمترین و رایج
، بالدریج EFQMهای تعالی سازمانی )نظیر هایی نظیر کارت امتیازی متوازن، انواع مدلکرد: مدل

های زنجیره ارزش در مان، مدلهای تبیین کننده ابعاد ساختاری و محتوایی سازو ...(، مدل
های های مذکور در عین تفاوتای سازمان و ... . مدلهای چندشاخگی یا چندالیهسازمان، مدل

باشند: همه آنها در راستای شناخت و به اساسی که با یکدیگر دارند، دارای یک وجه تشابه می
ی آن و اجزاء تشکیل دهنده هاشناسی عملکرد سازمان به عنوان یک کل و یا بخشتبع آن آسیب

شناسی روند. حال این سوال وجود دارد که مشابه سازمان برای شناخت و آسیببه کار می
توان هایی میدر موضوعات مختلف از چه چارچوب یا چارچوب« گذاری عمومیمشیخط»

گذاری عمومی در یکی از مشیگرفت؟ به عبارت دیگر چنانچه بخواهیم اجزاء خط بهره
های بهداشت و سالمت، محیط زیست، اقتصادی، رفاهی، مشیوضوعات محتوایی آن )نظیر خطم

                                                           
1 - Public interest 
2 - Problem-oriented 
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شناسی قرار دهیم از چه آموزش عالی، فضای مجازی، قضایی و ...( را مورد واکاوی و آسیب
توانیم استفاده کنیم؟ طبعاً استفاده از چارچوب مورد نظر نهایتاً منجر به چارچوب )هایی( می

در این  –مشی عمومی در یکی از موضوعات عمومی آن های خطاستخراج چالش شناخت و یا
خواهد شد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه  -پژوهش حوزه محیط زیست

گذاری عمومی در حوزه محیط زیست به عنوان مشیهای خطچارچوبی برای شناخت چالش
و به تبع این هدف به دنبال پاسخ به این  گذاری عمومی بودهمشیهای حیاتی خطیکی از عرصه

هایی گذاری در حوزه محیط زیست کشور دچار چه دوگانمشیخط»سوال اصلی است که 
 «است؟

 مبانی نظری پژوهش

های با توجه به هدف مذکور برای پژوهش حاضر در ادامه ابتدا برخی از مهمترین مدل
شد. سپس چارچوب مورد نظر برای های مدیریتی مرور خواهند شناخت سازمان و پدیده

 گذاری عمومی ارائه شده است.مشیهای خطاستخراج چالش

 شاخگیمدل سه

با رویکرد  های مشهور و شناخته شده در حوزه شناسایی ابعاد مختلف یک پدیدهیکی از مدل
سازمان و  ( معتقد است عوامل1998میرزایی اهرنجانی ) .است« سه شاخگی»، مدل مدیریتی

بررسی و تجزیه  «ایزمینه»و  «ساختاری»، «رفتاری»یت را می توان در قالب سه دسته عوامل مدیر
، عوامل و شرایط فیزیکی و غیر عناصر و تحلیل نمود. منظور از شاخه ساختار سازمان، همه

، قالب، و چتارچوب و ترتیب خاصی به هتم پیوستته ، قاعدهاست که با نظم انسانی سازمان
عوامل غیر  تمام پوسته، بدنه و یا هیکل فیزیکی و مادی سازمان را تتشکیل متی دهند. بنابراین

 سازمان در بدنه کلی خاصی ترکیب وقتی با ، اطالعاتی و ...(منابع مالیزنده سازمان )اعمّ از 
 ,Mirzaei Ahranjani & Sarlak) شوندیساختاری ستازمان متحسوب م شاخه جاری می شوند، جزء

است که با  روابط انسانی در سازمان و ، انسانسازمان یا رفتار محتوا . منظور از شاخه(29-32 :2005
 هنجارهای رفتاری، ارتباطات غیر رسمی و الگوهای ختاصی بته هتم پیوسته و محتوای اصلی

 Mirzaei Ahranjani) متحسوب می شوند ستازمان زنده عوامل واقع را تشکیل می دهند که در سازمان

& Sarlak, 2005: 44-48) .است  بسترسازتمام شرایط و عوامل محیطی و  ،خه زمینهمنظور از شااً و نهایت
ترین شاخه . این شاخه مهمترین و اصلیاست حاکم و یا شرایط مدیریت آن ستازمان بتر که

بوجود آورنده دو شاخه دیگر نیز در  است و نه تنها موجب بقا و رشتد دو شتاخه دیگتر، بلکه
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ای، عوامل رابطه . در چنینن بدان وابتسته استتسازمان بوده و خالصه بقا و رشد کلی سازما
ای به شکل روابط سیستمی مداوم در حال تعامل می باشند بین آنها ساختاری و رفتاری و زمینه

  . (Ibid, 317) باشدگانگی حاکم نمیهیچ وجه سه به

 مدل تعریف بنیادین سیستم 

مجموعه »که وجه مشترک آنها ارائه شده است « سیستم»تاکنون تعاریف مختلفی از مفهوم 
است. به همین شکل اجزاء سیستم نیز به انحاء مختلفی تبیین شده است. به « اجزاء به هم مرتبط

از سیستم از دنیای واقعی خارج شده و به دنیای مفهومی و سیستمی  1منظور  ارائه تعریف بنیادین
آل، اهداف آن، ای است که ضمن توصیف سیستم ایدهشویم. تعریف بنیادین جملهوارد می

کند. برای ایجاد یک اشخاص درگیر در موقعیت، افراد تحت تأثیر و تأثیرگذار را معرّفی می
( 1972) 2نخستین بار توسط پیتر چکلند CATWOEه نام ای بتعریف بنیادین، روش شناخته شده

های متأخر در تبیین اجزاء سیستم شود. این روش به عنوان یکی از چارچوببه کار گرفته می
بایست باید توسط صاحبان مسئله برای تدوین و فرموله کردن یک تعریف شود و میمحسوب می

 زیر است: بنیادین مورد استفاده قرار گیرد و دارای ابعاد
C- شوند چه کسانی هستند؟ذینفعان و افرادی که در سیستم متضرّر می : مشتریان،3مشتریان 
A- بازیگران و شرکت کنندگان در سیستم چه کسانی هستند؟4بازیگران : 
T- شود؟ : چه چیزی توسط این سیستم دگرگون می5فرآیند تبدیل 

W- چیست؟بینی در این سیستم : اساس جهان6بینیجهان 
O- مالک این سیستم چه کسی است؟ چه کسی قدرت متوّقف کردن این سیستم را 7مالکان :
 دارد؟
E- های محیطی که باید در این سیستم در نظر گرفته شود چه : محدودیت8عوامل محیطی

توان می CATWOE( بر مبنای چارچوب نظری Azar, Khosravani & Jalali, 2016: 51چیزهایی هستند؟ )
گذاری را ذکر نمود و سپس بر اساس مشیگانه این روش در یک نظام خطمصادیق عناصرشش

 ها را برشمرد. های هر یک از این حوزهآن چالش

                                                           
1 - Root Definition 
2 - Peter Checkland 
3 - Customer 
4 - Actors 
5 - Transformation Process 
6 - Weltanschauung 
7 - Owners 
8 - Environmental Factors 
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 هاای علتمدل تحلیل الیه

)یا       « 1هاای علّتتحلیل الیه»با طراحی روش  (االصلپژوه پاکستانیآینده)اهلل، سهیل عنایت
 این روشافزود.  پژوهشگران رشته مدیریتابزار ( ابزاری پرکاربرد به جعبهعلّی ایالیهروش 

کند که در آن نه تنها علل ظاهری مشکالت، بدیل فراهم می ایآیندهفضای جدیدی را برای خلق 
ای تحلیل الیه .گیرندها نیز مورد شناسایی و تحلیل قرار میهای بنیادین و عمیق آنبلکه علّت

را به چهار سطح متفاوت جلب  گذارمشیخطای( توجه پژوهشگر و ها )تحلیل علّی الیهلّتع
شود، شامل روندهای کمّی و مسائلی است که معموالً کند. سطح نخست که لیتانی نامیده میمی

های خبری هستند. برای شود و بسیار مورد توجه رسانهبا مقاصد سیاسی درباره آنها اغراق می
ذیر پتوان به موضوع آلودگی هوا یا نرخ رشد جمعیت اشاره کرد. این سطح بسیار رؤیتمیمثال، 

است و آشنایی با آن نیازمند توان تحلیلی خاصی نیست. سطح دوم به علل اجتماعی، اقتصادی، 
پردازد. این سطح با بررسی فرهنگی، سیاسی و تاریخیِ مشکالت مطرح در سطح لیتانی می

کند و وظایف دولت و ی مشکل، تبیینی قابل قبول از علل پیدایش آن عرضه میهاتر ریشهدقیق
ها به چالش کشیده کند. معموالً در این سطح دادهدیگر بازیگران را در حل آن مشخص می

تر سومین سطح، با نگاهی عمیق گیرد.طرح مسئله مورد پرسش قرار نمی« پارادایم»شوند، اما می
 در این سطحنگرد. دهنده به ساختارها میها( مشروعیتهای)گفتمانبینیانبه ساختارها و نیز جه

ها و و نیز برندهبلکه باید گفتماِن حامی ساختار  توجه کرد ساختارها وافراد  بهنه تنها باید 
آخرین سطح، سطح اسطوره یا استعاره است. این  نهایتاً .نمودشناسایی های این گفتمان را بازنده

الگوهای جمعی وجود دارند هایی عمیق یا نوعی کهنبر این فرض است که داستان سطح مبتنی
الگوی جمعی ابعاد احساسی و دهند. منظور از کهنبینی/گفتمان میکه بُعدی احساسی به جهان

های تاریخی یک ملّت مورد بررسی است. این ابعاد احساسی ریشه در تجربه ناخودآگاه مسئله
که در حالی( Enayatollah & Milovievich, 2016)لیل از جنس اسطوره و استعاره هستند دارند و به همین د

مانند و به ندرت وارد سطح در سطح دوم باقی می مشی عمومیخط های معمولبیشتر تحلیل
خواهد که دائمًا هر چهار سطح را مد نظر ای از ما میشوند، تحلیل عّلی الیهسوم یا چهارم می

  .داشته باشیم

 مشی هاولت و رامشمدل شناخت خط

مشی عمومی، های کاربردی در راستای شناخت ابعاد و اجزای خطبندییکی از طبقه
بندی هاولت و رامش در این باره است. طبق نظر آنهاسه بخش اساسی حلّ مسائل در خط دسته

                                                           
1 - Causal Layered Analysis 
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(: Howlett and Ramesh,2009: 6-7توان این گونه برشمرد )گذاری عمومی را میمشی
. ساختارها و نهادهای 2اند گذاریکننده محتوا و فرآیند خط مشی .بازیگران خط مشی: که تعیین1

ها و دانش خط .مجموعه ایده3سازند و مند میخط مشی: که حدود تأثیرات بازیگران را قاعده
هاولت و رامش دسته اول یعنی گیرد. گذاری قرار میمشی: که در اختیار بازیگران خط مشی

کارگزاران »؛ «کارگزاران منتخب»اند: بندی نمودهدسته طبقهبازیگران خط مشی را در این پنج 
دو نکته در اینجا «. های جمعیرسانه»و « های پژوهشیسازمان»؛ «های ذینفعگروه»؛ «انتخابی

های سیاسی مورد توجه است: نخست آنکه با توجه به نوع خط مشی و میزان تأثیرگذاری گروه
تری خواهند داشت. به عنوان مثال یگران حضور برجستهیا علمی در آن، طبقات مختلفی از باز

های عمومی حضور مشیهای علمی و فّنی، حضور نخبگان علمی و در خطمشیدر خط
باشد. نکته دیگر آنکه به تعبیر هاولت با عبور از تر میهای سیاسی برجستهسیاستمداران و گروه

یابد. کننده در خط مشی کاهش می مراحل خط مشی عمومی به تدریج تعداد بازیگران شرکت
شود تا به همین دلیل، دستور کارگذاری طیف وسیعی از بازیگران دولتی و اجتماعی را شامل می

گیری، در عمل همه بازیگران غیر دولتی و نیز بازیگران سایر سطوح اینکه در مرحله تصمیم
شوند و تنها گروه میدولتی که ارتباط مستقیمی با مسئله عمومی ندارند از دور خارج 

شماری از سیاستمداران، قضات و مقامات دولتی که صالحیت اخذ تصمیم در زمینه مورد انگشت
  (.Howlett and Ramesh,2009: 221-222)کنند نظر را داشته باشند مشارکت می

 گذاری عمومیمشیهای خطچارچوب نظری شناخت چالش

در فضای علوم انسانی ابتدا باید در مورد مبانی پیش از مطالعه و بررسی هر چارچوب نظری 
گذاری مشیهای خطچارچوب نظری چالش»فسلفی آن تأمل کرد. شاید بتوان پشتوانه فلسفی 

مشی عمومی های موضوعی خطشمولی آن که ناظر به تمام حوزهرا از حیث ادّعای جهان« عمومی
تلقّی کرد. از حیث دیگر و از جهت « نمدر»ای ها، پشتوانهاست، همانند نظریه عمومی سیستم

گذاران مشیهای ذهنی حاکم بر خطها و داستانهای ذهنی و نیز روایتها، انگارهاستخراج گفتمان
چنین شاید بتوان از جهت آشکار دانست. هم« تفسیریون»توان آن را طرفدار نظریات فلسفی می

عمومی و به تبع آن به نقد کشیدن  مشیهای بازیگران خطهای موجود در کنشساختن چالش
آن را در برخی  -شوندگیری محسوب میکه به نوعی صاحبان قدرت در تصمیم -عملکرد آنها

قلمداد کرد اما با همه این اوصاف آنچه از « انتقادی»ابعاد نزدیک به مبانی فلسفی اندیشمندان 
گذاران و مشیی آن برای خطی این چارچوب مورد نظر نگارنده بوده است، سودمندی عملارائه

مندی ها، فایدهمشی عمومی است چرا که هدف نهایی از تبیین این چالشپژوهان خطنیز دانش
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گذاری خالصه مشیگذاران و به تبع آن ارتقاء نظام خطمشیآن در اصالح و بهبود عملکرد خط
 شود. می

 گذاریمشیهای خطاستخراج چالشهای تشکیل دهنده چارچوب نظری ابعاد و مولفه - 1جدول 
 منابع دهندههای شکلمولفه ابعاد اصلی

 مشیکنشگران خط

 

 های ذهنی کنشگرانانگاره

 (2009)هاولت و رامش  و عالقمندی( )گرایش

 های ذهنی کنشگرانانگاره ( 2007)ساباتیه 

 )دانش و توانمندی(

 (2007) ساباتیه های رفتاری کنشگرانکنش

 (1972) چکلند

 (1997) میرزایی اهرنجانی

 ساختار کنشگران

 
 مشیساختار روابط کنشگران خط

ها و محتوای ایده

 مشیخط

 محتوای مسائل عمومی
 (2009)هاولت و رامش 

 مشی()عموم اندیشمندان خط 
 های عمومیمشیمحتوای خط

 مشی عمومیخروجی و پیامدهای خط

مشی بستر و زمینه خط

 عمومی

های حاکم بر کنشگران ها و داستاناسطوره

 گذاریمشیخط

 (1972) چکلند

 (1997) میرزایی اهرنجانی

 (2009اهلل )سهیل عنایت

 (1951)السول  اجتماعی و سیاسی ملّی شرایط اقتصادی،

 شرایط جهانی مرتبط با موضوع (2010)زاهدی 

 گذاری عمومیمشیخطهای ها: ابزاری موثر در تبیین چالشدوگان

انی، از جمله رشته مدیریت دارای تعاریف مختلف و های مختلف علوم انسمفاهیم رشته
آید که مفهومی دارای یک تعریف متعیّن و دقیق باشد. معموالً هر متعدّدند. به ندرت پیش می

همین امر کنند. مورد نظر را تعریف می« مفهوم»کدام از اندیشمندان از زاویه دید خاصّ خود 
شود. حال در نظر منجر به پیچیدگی بیشتر علوم انسانی در مقایسه با علوم طبیعی و علوم پایه می

بگیرید عالوه بر گستردگی تعاریف، تناقض و تضادّ نیز در آنها نیز وجود داشته باشد. به عبارت 
ر چنین حالتی مشی عمومی( دارای پیچیدگی باشد. دهای خطدیگر خود مفهوم )در اینجا: چالش

گردد. به همین دلیل در رشته مدیریت از ابزارهایی انتقال معنا به مخاطب به مراتب دشوارتر می
شود. یکی از این ابزارها ها در انتقال معنا استفاده میسازی و کاهش پیچیدگیبه منظور ساده

است. برای نمونه ( Metaphors« )استعاره»یا اصطالحًا « تشبیه»ای خاص از استفاده از گونه
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را در نظر بگیرید. این استعاره به انتقال مفهوم وجود « سازمان به مثابه پرده نقّاشی»استعاره 
نظرات، اهداف فرعی، منافع گروهی و ... متنوع و گوناگون در سازمان بسیار راهگشاست. عالوه 

دارد که یکی از مهمترین سازی و انتقال معنا وجود ابزارهای دیگری نیز برای ساده بر استعاره،
است. فرهنگ لغت آکسفورد این اصطالح  را چنین تعریف « 1دوگان»آنها ابزاری تحت عنوان 

تفکیک میان دو گروه یا دو چیز مجزّایی که کامالً متضادّ یکدیگر بوده و متفاوت از »کرده است: 
دو یا چند قسمت متضاد  ارائه شده است،« دوگان»مطابق با تعاریفی که از اصطالح «. 2هم هستند

 های معینی هستند که مهمترین آنها سه ویژگی زیر است:دارای ویژگی
 ستند.دو مفهوم یا دو گروه معنایی مورد نظر کامالً مجزّا و متضادّ با یکدیگر ه 
  لیه است. به عبارت دیگر ک« جامعیت»مجموع مفاهیم زیر مجموعه دو اصطالح دارای

 رند.موعه یکی از دو مفهوم یا دو گروه متضاد قرار گیمفاهیم مرتبط باید زیر مج
 یگر دتواند همزمان جزء هر دو مفهوم متضاد قرار گیرد. به عبارت هیچ مفهومی نمی

 است. 2یا مفهوم  1هر مفهومی یا زیر مجموعه مفهوم 
نقطه یعنی اشیاء از راه « ف االشیاء باضدادهاعرَتُ» ین جمله در زبان اهل علم شایع است کها

اگر چیزی نقطه  .مخالف و نقطه مقابلشان شناخته می شوند و به وجود آنها پی برده می شود
مقابل نداشته باشد، بشر قادر نیست به وجود او پی برد هر چند آن چیز مخفی و پنهان نباشد و 

مقصود بیان یک نوع ضعف و نقصان در دستگاه فهم و ادراک  در کمال ظهور باشد. در حقیقت،
ری است که به طوری ساخته شده که تنها در صورتی قادر است اشیاء را درک کند که نقطه بش

(. مزیت اصلی استفاده از این ابزار Motahari, 2005: 122)مانند نور و ظلمت( ) مقابل هم داشته باشند
گذاری عمومی، سادگی در انتقال معنا و به عبارت دیگر مشیهای خطزبانی در بیان چالش

های بسیار معروف رشته مدیریت لت فهم چالش مورد نظر است. از جمله برخی از دوگانسهو
توانیم به این موارد اشاره تر توسط اندیشمندانی نظیر دنهارت مطرح شده است، میدولتی که پیش

«. 5دموکراسی -بوروکراسی»و دوگان « 4اداره -دوگان سیاست»، «3عمل -دوگان نظر»کنیم:  می
های مرتبط در موضوع شناسایی وجه تمایز اصلی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش

محیطی استفاده از همین ابزار گذاری زیستمشیگذاری عمومی و نیز خطمشیهای خطچالش
های مرتبط بوده است. از نظر پژوهشگر این ابزار بندی چالشها( در احصاء و طبقهزبانی )دوگان

                                                           
2 - Dichotomy 
3 - The Separation that Exists between two Groups or Things That are Completely Opposite to and 
Different each other. 
4 - Theory- Action Dichotomy 
5 - Policy- Administration Dichotomy 
6 - Bureaucracy- Democracy Dichotomy 
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؛ ظرفیت «هااستعاره»گذاری عمومی نظیر مشیزارهای زبانی موجود در حوزه خطهمچون سایر اب
 گذاران و مدیران دولتی را داراست.مشیها برای خطباالیی در تبیین چالش

 روش تحقیق

با توجه به آنکه پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع اکتشافی است از استراتژی تحلیل 
های پژوهش کیفی استفاده شده است. در این پژوهش در یبه عنوان یکی از استراتژ 1مضمون
ساختاریافته تخصصی با خبرگان به عالوه بررسی اسناد باالدستی حوزه مصاحبه نیمه 16مجموع 

گیری به روش هدفمند صورت گرفته لذا محیط زیست صورت گرفته است. از آنجا که نمونه
سال  5بوده است: برخورداری از حداقل معیار انتخاب مصاحبه شوندگان یکی از موارد ذیل 

سابقه مدیریتی در حوزه محیط زیست، حداقل یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی، 
محیطی، عضویت گذاری زیستمشیها و تألیفات مرتبط با موضوع خطبرخورداری از پژوهش
ها تی. مصاحبههای دولگذاری عمومی در دانشگاهمشیهای مرتبط با خطهیئت علمی در رشته

تری شد تا با مرور چندباره گفتگوها، تحلیل و بررسی دقیقدقیقه( ضبط می 120تا  60)بین 
 های طرح شده مشارکت کنندگان انجام شود. نسبت به دیدگاه

 مشخصات نمونه تحقیق - 2جدول 
 مشخصّات           

 حوزه تخصّصی
 جنسیت محدوده سنّی تعداد

میانگین سابقه 

 کاری
 تحصیالت

 سال 45باالی  نفر 4 مدیر حوزه محیط زیست
 نفر مرد 3

 نفر زن 1

 سال 10نفر  2

 سال 15نفر  2

 نفر کارشناسی 2

 نفر کارشناسی ارشد 1

 نفر دکتری 1

های مردمی محیط فعال تشکل

 زیست
 نفر 2

 تا 30بین 

 سال 40
 سال 5 نفر مرد 2

 نفر کارشناسی 1

 نفر کارشناسی ارشد 1

 کارشناسی ارشد سال 4 نفر مرد 2 سال 50باالی  نفر 2 مجلس شورای اسالمینماینده 

 نفر 4 پژوهشگر محیط زیست
 45تا  30بین 

 سال

 نفر مرد 3

 نفر زن 1
 سال 10

 نفر کارشناسی ارشد 3

 نفر دکتری 1

 نفر 4 عضو هیئت علمی دانشگاه

تا  30نفر بین  3

 سال 40

 50نفر باالی  1

 سال

 نفر مرد 2

 نفر زن 2

 سال 5نفر  3

 سال 20نفر  1
 دکتری

                                                           
1 - Thematic Analysis 
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است. مضمون « کدگذاری»تجزیه و تحلیل اطالعات در روش تحلیل مضمون مبتنی بر فرآیند 
ها در رابطه با سؤاالت تحقیق است و تا حدی معنی و مفهوم گر چیز مهمی در دادهیا تم، بیان

های روش، فرآیندی برای تحلیل دادهاین دهد. ها را نشان میای از دادهالگوی موجود در مجموعه
 & Braunکند )هایی غنی و تفصیلی تبدیل میهای پراکنده و متنوع را به دادهمتنی است و داده

Clarke, 2006: 88)و « فرعی»ها منجر به ظهور دو دسته مضامین . در نهایت، فرآیند تحلیل داده
 نار یکدیگر منجر به ایجاد مضامین اصلیبندی مضامین فرعی در کشود. نهایتاً طبقهمی« اصلی»

اعتبار و روایی در پژوهش حاضر نیز همانند آنچه (. Ryan & Bernard, 2003شود )تحقیق می
ها، مربوط بودن، و موثّق ، اصالت داده1با تأکید بر قابلیت اعتماد»در تحقیقات کیفی مرسوم است 

از نظر کرسول پژوهشگران کیفی به وه بر این (. عالHoman, 2006: 60-62انجام گرفته است )« بودن
(. Creswell, 2005های خود باید حدّاقل از دو راهبرد استفاده کنند )منظور افزایش اعتبار پژوهش

 در پژوهش حاضر اقدامات زیر انجام شد:
 نها           تطبیق اعضاء: با توجه به دشواری دسترسی مجدّد به مصاحبه شوندگان، نیمی از آ

نتایج  نها،عرضه کردند و مطابق نظرات آ هاخروجی تحلیل دادهنفر(، نظر خود را درباره  8)
موعه برخی مضامین اصلی و مضامین فرعی زیرمج« عناوین»بازبینی شد که در حدّ اصالح 

 آنها بوده است. 
 رایی، کثرت گرایی: منظور تنوع سطوح مصاحبه شوندگان و محتوای بررسی شده )مدیران اج

 باشد.ایندگان مجلس، اساتید دانشگاهی و محتوای اسناد باالدستی محیط زیست( مینم

 جایگاه محیط زیست در اسناد باالدستی کشور

، «قانون اساسی»در این بخش اسناد باالدستی کشور در حوزه محیط زیست در چهار بخش 
ررسی بمورد « کشور های توسعه پنج سالهبرنامه»و « سند ملّی محیط زیست»، «اندازسند چشم»

 گیرد:قرار می
ای برخوردار قانون اساسی: محیط زیست در قانون اساسی ایران از جایگاه ویژه 50 اصل

است به طوری که یک اصل به صورت جداگانه و مستقیم به آن اختصاص یافته )اصل پنجاهم 
یافته درباره  (. این در حالی است که قانون اساسی شماری از کشورهای توسعه2قانون اساسی

عدم ترجمه  های بدست آمدهجایگاه محیط زیست سکوت کرده است. با این وجود مطابق با داده
                                                           
1 - Trustworthiness 

سل» - 2 سل امروز و ن ست که ن سالمی، حفاظت از محیط زی شدی  های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو بهدر جمهوری ا ر
یا تخریب غیر  که با آلودگی محیط زیست های اقتصادی و غیر آنگردد؛ از این رو فعالیتوظیفه عمومی تلقی می داشته باشند،

مرو موضوعی خط عالوه بر این اصل چهل و پنجم قانون اساسی نیز مرتبط با قل« قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع است.
 باشد.محیطی میگذاری زیستمشی
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تر و ُخردتر مشکالتی را پدید آورده ها و اسناد عملیاتیمشیقانون اساسی به خط 50مفاد اصل 
ری آحاد انداز بر برخوردا(: در بند چهارم سند چشم1404انداز کشور )افق است. سند چشم

های کلّی محیط زیست: این سیاست .مختلف جامعه از محیط زیست مطلوب تأکید شده است
ریزی محیط زیست مشی فراگیر و حاکم بر نظام برنامهبه عنوان یک خط 1394ها در سال سیاست

های توسعه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشور به ویژه در تنظیم برنامه
گانه ابالغ شد. سند ملّی محیط زیست: یکی از خبرگان در بعد به قوای سه 15در توسط رهبری 

برخی »گوید: شورای عالی انقالب فرهنگی در است چنین میمتولی تنظیم آن مورد این سند که 
نظیر است و در کشورهای عضو سازمان ملل، شاهکار و بی از موارد مندرج در این سند درتمام

یار خوبی به جلو برداشته های محیط زیستی گام بسلحاظ رعایتصورت تصویب آن به 
های مشینکته حائز اهمیت در مورد سند مذکور آن است که عرصه فعلی تدوین خط«. C1شود.می

انداز قانون اساسی و یا سند چشم 50 تر نسبت به اصلمحیطی از یک ابرخط مشی عملیاتیزیست
های اجرایی و های فراوانی را در هماهنگی میان دستگاهآسیببرد و همین خأل سیاستی، رنج می

های توسعه: این مقوله برآمده از محیطی برنامهتقنینی مربوط بوجود آورده است. مفاد زیست
است. منظور از مطالعه تاریخی بررسیِ اجمالی مستندات مربوط به « مطالعه تاریخی»انجام 
محیطی است. ا ششم توسعه( از منظر مالحظات زیستهای توسعه کشور )برنامه اول تبرنامه

های های کلی برنامههای توسعه از دو جهت قابل بررسی است. نخست سیاستموضوع برنامه
های توسعه که در آن شاهد توسعه که به نوعی بر تدوین برنامه حاکم است و دوم محتوای برنامه

باشیم. بررسی موضوع محیط زیست می در خصوص« های توسعهتطور و تکامل تدریجی برنامه»
های مثبتی در زمینه حفظ گیریهای کالن توسعه کشور حاکی از آن است که هر چند جهتبرنامه

های قابل توجهی انجام پذیرفته، لکن این اقدامات در مقابل محیط زیست صورت گرفته و تالش
 ای بسیار ناچیزند.وسعههای تمحیطی ناشی از فعالیتهای زیستمیزان تخریب و آلودگی

 محیطی کشورگذاری زیستمشیهای ذینفع خطکنشگران و گروه

گذاری عمومی در هر کشوری منحصر به فرد مشیهای ذینفع عرصه خطکنشگران و گروه
بوده و با توجه به نوع نظام حاکمیتی، قانون اساسی و بسیاری از عوامل دیگر از کشوری به 

باشد. بررسی انجام شده حاکی از آن است که در کشور شاهد کنشگران کشور دیگر متفاوت می

                                                           
فته صورت مصاحبه نیمه ساختاریا 16بندی مصاحبه شوندگان: با توجه به منظور مصاحبه شونده شماره سوم است. طبقه - 1

؛ مصاحبه شوندگان شوندگان با سابقه اجرایی مرتبط ( در زمره مصاحبهIتا  Aگرفته با خبرگان، از مصاحبه شونده اول تا نهم )
خصتتصتتی ( دارای دانش تOتا  M( نمایندگان ستتابق مجلس شتتورای استتالمی، ستتیزدهم تا پانزدهم )Lتا  Jدهم تا دوازدهم )

 ( دارای دانش تخصصی مدیریت دولتی.Pو مصاحبه شونده شانزدهم ) محیطیزیست
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ترین آنها محیطی هستیم که عمدهگذاری زیستمشیهای ذینفع متکثّری در موضوع خطو گروه
 عبارتند از:

 ای: مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ شورای عالی انقالب فرهنگی.کنشگران فراقّوه 
 شورای عالی محیط زیست؛ صندوق ملّی محیط زیست؛ کمیته ملّی 1کنشگران فرانهادی :

 توسعه پایدار؛ شورای عالی آب.
 ون ت؛ سازمان برنامه و بودجه؛ کمیسیکنشگران قوّه مجریه: سازمان حفاظت محیط زیس

 ط.وزارتخانه کلیدی مرتب 8ها و مراتع؛ زیربنایی صنعت و محیط زیست؛ سازمان جنگل
 ت و کنشگران قوّه مقنّنه: کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی؛ فراکسیون محیط زیس

 های مجلس شورای اسالمی؛ دیوان محاسبات کشور.توسعه پایدار؛ مرکز پژوهش
 محیطی.شگران قوّه قضاییه: سازمان بازرسی کلّ کشور؛ شعب ویژه دادرسی زیستکن 
 ها.ها و دهیاریکنشگران سطح محلّی: شوراهای اسالمی شهر و روستا؛ شهرداری 
 های های اجتماعی؛ سازمانهای مکتوب، دیداری شنیداری و شبکهکنشگران مستقل: رسانه

 حیط زیست.های مها پژوهشگاهنهاد؛ دانشگاهمردم
 ( کنشگران بخش خصوصی: صنایع و معادن خصوصی؛ کسب و کارهاAslipour, Sharifzadeh, 

2015). 

 های پژوهشیافته

اند. در این بخش عناوین مضامین اصلی تحقیق در قالب چارچوب نظری پژوهش ارائه شده
به اظهارات  طریق استنادساختاریافته از های نیمهدوگان استخراج شده از بطن مصاحبه 8در ادامه 

 شوند.شوندگان تشریح میخبرگان و مصاحبه

 کنش-دوگان گرایش

های ذینفع است. توضیح آنکه بازیگران یا گروه« گرایش»و « دانش»، برآیند «کنش»منظور از 
های علمی محیطی بازیگران به صورت همزمان تحت تأثیر اطالعات و دانستهاقدامات زیست

توسعه »محیطی( و نیز عالقمندی آنان  به موضوع ط زیست )دانش زیستآنان در حوزه محی
محیطی( است. البته در این باره رابینز و جاج و صیانت از محیط زیست )گرایش زیست« پایدار

                                                           
فراتر از قوای « ایوّهبازیگران فراق»ی این توضیح ضروری است که ای و فرانهادی، ارائهدرباره تفاوت میان بازیگران فراقوّه - 2

بازیگران »الزم االجراستتت، حال آنکه گانه تشتتکیل شتتده و تصتتمیمات آنها مرتبط با وظایف و اختیارات هر کدام از قوا ستته
گیری رتخانه( تصمیمآن دسته از بازیگرانی هستند که در داخل قوّه مجریه و فراتر از یک دستگاه اجرایی )یا یک وزا« فرانهادی

 کنند.و اعمال نفوذ می
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های مختلف از سوی آنها «کنش»افراد که منجر به بروز « 1نگرش»( سه عنصر اصلی 2012)
نخست عنصر شناخت یا اطالعات )بخش دانشی(، دوم عنصر شمرند: شود را این گونه برمیمی

. در اینجا به دلیل قابلیت رهگیری 2احساسات و عالئق )بخش گرایشی( و سوم عنصر قصد و نیت
های های کنشو برآورد بسیار پایین عنصر سوم یا همان قصد و نیّت، این عنصر در بررسی پایه

یطی کنار گذاشته شده است. مطابق با اظهارات محگذاری زیستمشیبازیگران و ذینفعان خط
خبرگان در مورد بازیگران مختلف اجزاء متفاوت این کنش دچار دوگانگی است به طوری که 

با اقدام « گرایش»های اجرایی کشور( شاهد دوگان وجه در مورد بازیگران قوه مجریه )دستگاه
با « دانش»مستقل شاهد دوگان وجه  آنان هستیم و در مورد قوه قضاییه و بازیگران« کنش»یا 
باشیم. در مورد قوّه مجریه به دلیل حضور سازمان محیط زیست در محیطی میزیست« کنش»

هیئت دولت و به عنوان یکی از معاونین تأثیرگذار رئیس جمهور، معموالً بخشی از دانش 
. بنا به گفته شودتخصّصی محیط زیست )هر چند محدود( به مجموعه اجزای دولت، منتقل می

 تقاضا جمهور رئیس از کابینه تشکیل ابتدای از بنده»رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست: 
 تمامی آن بر عالوه .کنند ارائه محیطی زیست پیوست هایشانبرنامه برای وزیران تمامی که کردم

این اقدامات «. F .اندکرده قرائت را طبیعی منابع حفظ به تعهدشان برای اینامه سوگند وزیران
شود، به های اجرایی به موضوع محیط زیست می)هر چند نمادین( موجب جلب توجّه دستگاه

تری با عالوه آنکه سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل حضور در قوه مجریه تعامل گسترده
تعامل  های اجرایی کشور در مقایسه با سایر قوا و یا بازیگران مستقل دارد و اینتمامی دستگاه

دانش  سازد. اما این وجه انتقالزمینه انتقال دانش محیط زیست به مسئولین اجرایی را فراهم می
های اجرایی به موضوع محیط زیست همراه نیست دستگاه« مندیهالقع»و یا « گرایش»لزوماً با 

برگان ها هستیم. به گفته یکی از خدر این دستگاه« کنش -گرایش»و اینجاست که شاهد دوگان 
 و دولت بدنه بر حاکم نگاه ،(زیست محیط حفاظت سازمان از خارج) دیگر مهم عامل» ... 

« J .محیطیزیست مالحظات تا داندمی ایتوسعه مسائل با را اولویت که است اجرایی مدیریت
بردار( بزرگترین مخرّب محیط زیست های اجرایی )بهرهدستگاه»بنا بر اظهار رئیس سابق سازمان، 

 «.Fشوند. کشور محسوب می

 کنش-دوگان دانش

ای از مفاهیم انتزاعیِ متعدّد است که مجموعه« محیطیکنش زیست»همانطور که اشاره شد 
              محیطی زیست« گرایشِ»و « دانش»های گردآوری شده ظهور یافته و برآیند از بطن داده

                                                           
1 - Attitude 
2 - Intention 
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  باشد. بنابراین نقص در اطالعات صحیح و          های متمایز کننده میدر کنار برخی ویژگی
گردد. قوه قضاییه از طریق محیطی، نقص در کنش نهایی را منجر میهای علمی زیستدانسته

های رسیدگی به شکایات، یکی از ارکان خط سازمان بازرسی کل کشور و تشکیل دادگاه
ای در در حال حاضر شعب ویژه»محیطی است. بنا به گفته یکی از خبرگان گذاری زیستمشی

«. Aمحیطی در نظر گرفته شده است های زیسترسی به شکایات و پروندهقوه قضاییه برای بر
بر اخذ تصمیمات مربوط « محیطی قضاتتأثیر آموزش زیست»اما مؤلفه کلیدی در این زمینه 

قوه قضاییه در بعد نظارت مشکالتی دارد چرا که »گوید: است. یکی از خبرگان در این رابطه می
محیطی کم بوده و باید در این زمینه آموزش ببینند. البته تا آشنایی قضات با موضوعات زیست

های مؤثر آموزشی برای قضات برگزار شده و نتایج خوبی به همراه داشته است. این کنون کارگاه
ریزی شده های قضات موثر است، باید به صورت برنامهآموزشها که به تدریج در اصالح بینش

های حاکمیتی کشور را از تواند کلیه دستگاهلّ کشور نیز میسازمان بازرسی ک«.M. ادامه یابد
محیطی خود مورد بررسی قرار دهد که البته در این بخش نیز جهت عمل به وظایف زیست

محیطی هستیم. یکی دیگر از خبرگان در این باره نیازمند تکمیل و به روزرسانی دانش زیست
توان اعضاء مؤثر قوه قضائیه نظیر مید این شرایط در راستای بهبو» گونه اظهار داشته است: این

 اجازه آنها به فرستاد و محیطیزیست هاینشست و هاهمایش ها،اجالس سازمان بازرسی را به
 محیط مورد در خود مطالعه و دانش توسعه به ناگزیر صورت این در این زمینه داد تا به سخنرانی

شود. می منتقل آنها به زیست حمایت از محیط در نتیجه به تدریج فرهنگ و شوندمی زیست
C .» دانشی»البته نکات مطرح شده درباره قوّه قضائیه به هیچ وجه به این معنی نیست که وجه »

محیطی کامل و بدون نقص است. به عنوان مثال بنا بر گذاری زیستمشیسایر بازیگران خط
در مسئولین « محیط زیست»و « سعه پایدارتو»های بدست آمده، تلقی ارتباط نادرست مقوله داده

های کافی آنهاست، یکی از موانع مهم در اجرایی کشور که ناشی از ضعف تخصصی و آگاهی
شود. در این میان یک برداشت نادرست اما مصطلح )رایج( وجود دارد و این زمینه محسوب می

کنند. محیطی تلقّی میزیست آن اینکه معموالً اصطالح توسعه پایدار را معادل رعایت مالحظات
شود و باید به فقط یکی از ابعاد چندگانه توسعه پایدار محسوب می« محیط زیست»در حالی که 

های توسعه پایدار محسوب شود نه معادل آن. اظهارات یکی از خبرگان عنوان یکی از زیرمجموعه
 معاون نیز حاضر حال در .است نهوزارتخا یک از فراتر پایدار توسعه»در این باره کامالً گویاست: 

 معاون .دارد عهده به ملی توسعه پایدار را کمیته ریاست جمهور رئیس از نیابت به جمهور رئیس
جمهور  رئیس شخص از نیابت به بلکه زیست محیط سازمان رئیس عنوان به نه جمهور رئیس

 اختیارات و وظایف حوزه از ترگسترده بسیار پایدار توسعه مباحث شد گفته که همانطور که چرا
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نیز که در « کمیته ملی توسعه پایدار»از سوی دیگر «. K .است زیست محیط از حفاظت سازمان
کند، درگیر یک تناقض مفهومی حال حاضر زیرمجموعه شورای عالی محیط زیست فعالیت می

است. از یک سو و به لحاظ نظری، محیط زیست به عنوان یکی از ابعاد چهارگانه توسعه پایدار 
شود. به این معنا که توسعه در هرکدام )در کنار سه بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( طرح می

هایی به بوده و در بلندمدّت آسیب« ناپایدار»از ابعاد چهارگانه بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد، 
همراه دارد. اما در ساختار اجرایی کشور، کمیته ملّی توسعه پایدار زیرمجموعه ساختار شورای 

شود به ز بازوهای فکری این شورا محسوب میعالی محیط زیست قرار گرفته و به عنوان یکی ا
متأسفانه در حال حاضر کمیته ملی توسعه پایدار کشور زاییده »تعبیر یکی از مصاحبه شوندگان 

 «. Kشورای عالی محیط زیست است. 

 توسعه-دوگان حفاظت

های نکته نخست در این باره اذعان خبرگان به نقض اصول توسعه پایدار در مقطعی از دهه
شته )به ویژه بعد از پایان دوران جنگ تحمیلی( است. در این باره اظهارات دو تن از خبرگان گذ

 جدّی صورت به کشور توسعه و سازندگی موضوع 70 دهه در تحمیلی جنگ از بعد»آمده است: 
 تواند می نباشد پایدار اگر توسعه و در مقطعی شاهد یک دوره توسعه شتابزده بودیم. شد مطرح
 نشده ایجاد زیست محیط به توجه برای الزم ساختارهای زمانی مقطع این در .باشد آفرین مشکل

 از توانیمنمی آن کنار در اما باشیم داشته اشتغال و صنعتی رشد و پایدار توسعه باید ما« »M .بود
 بخش .است طبیعت همین ما اقتصادی رشد ظرفیت که بمانیم چرا غافل زیستی محیط مسائل
 منابع این دارد، اتکا خاک و آّب چون منابعی به هنوز که است کالسیک اقتصاد ما اقتصاد عمده
البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که اولویت «. F .بچرخد زندگی و اقتصاد که باشد باید

 گرفتن موضوع توسعه نسبت به حفاظت، ریشه در عوامل اقتصاد کالن جامعه دارد. بنا بر گفته
تواند آن کارخانه دولتی را اگر تخلفی در دولت اتفاق بیافتد محیط زیست می»یکی از خبرگان 

ر نظیر پایین بودن سطح فعلی تولید و نیز تأثیر مستقیم تعطیل کند ولی به دلیل وجود مسائل دیگ
کند. ای آن، دولت چنین کاری نمیهای تولیدی بر افزایش بیکاری و مسائل حاشیهتعطیل کارخانه

C » :دیدگاه  دو به عنوان مثال در بحث جنگل»یکی دیگر از خبرگان در این باره چنین گفته است
ها( و دیگر دیدگاه حفاظتی )سازمان حفاظت ری )سازمان جنگلبردایکی دیدگاه بهره. وجود دارد

های ما در کشور به حدّی کاهش یافته که باید نگاه در حال حاضر میزان جنلگل .محیط زیست(
مجلس شورای اسالمی به عنوان یکی از «. Jدوم یعنی نگاه حفاظتی در اولویت قرار گیرد. 

محیطی نقش بسیار مهمّی در چگونگی ای زیستهترین بازیگران عرصه تدوین خط مشیاصلی
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ها دارد. اگر چه ذیل قوه مقنّنه بازیگران متعدّدی در گیری و مشروعیت بخشی خط مشیشکل
مرکز »و « دیوان محاسبات کشور»کنند )نظیر محیطی ایفای نقش میحوزه مسائل زیست

کمیسیون »در این میان اما مطابق با اظهارات خبرگان، «( های مجلس شورای اسالمیپژوهش
محیطی محسوب گذاری زیستدارای نقش کلیدی در خط مشی« کشاورزی، آب و منابع طبیعی

های تخصصی مجلس به ویژه شود. البته به فراخور موضوع، امکان ورود سایر کمیسیونمی
محیطی وجود دارد. حتّی در موضوعات زیست« صنایع و معادن»و « انرژی»، «عمران»کمیسیون 

 ملی امنیت کمیسیون به...  و مرزی هایآب نظیر مرزی محیطیزیست مسائل به مربوط موارد در
بندی مباحث به منظور ارائه در صحن علنی توسط شود اما جمعارسال می نیز خارجی سیاست و
نقیصه مهم مربوط به این کمیسیون  1پذیرد.صورت می« کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی»

محیطی، کمرنگ بودن گذاری قوه مقنّنه در موضوعات زیستعنوان بازوی اصلی خط مشیبه 
نیز در عنوان کمیسیون « محیط زیست»وجه محیط زیست در آن است به طوری که حتّی عبارت 

اگر چه این »گونه اظهار داشته است: مذکور وجود ندارد. یکی دیگر از خبرگان در این زمینه این
 قوه در حتی که گفت باید دهد، امامحیطی را مورد توجه قرار میهای زیستکمیسیون فعالیت

 به اصل یک که اساسی قانون در زیست محیط اهمیت با متناسب زیست محیط جایگاه مقننه
مطابق با نظر مشارکت کنندگان در تحقیق، نکته بسیار «. L.، قابل بهبود است  داده اختصاص خود

است. « برداری و حفاظت کمیسیون کشاورزیاِشکال در شأن بهره»مهم در مورد کمیسیون مذکور 
محیط زیست، همزمان « برداربهره»های به این معنا که حوزه کشاورزی به عنوان یکی از حوزه

ه دارد که این موضوع کمرنگ شدن وجه حفاظتی یعنی از آن را نیز بر عهد« حفاظت»ایفای نقش 
به محیطی را )به ویژه در مباحث مربوط به توسعه کشاورزی( به دنبال داشته است. وجه زیست

در مجلس حتماً کمیسیون توسعه »طوری که یکی از خبرگان چنین پیشنهادی را طرح نمود: 
یکی دیگر از خبرگان نیز درباره تناقض  «Kپایدار شکل گیرد و به صورت فعال نقش آفرینی کند. 

این گونه اظهار نظر کرده است: « توسعه )کشاورزی(»و « حفاظت محیط زیست»ماهوی موضوع 
 بود، بخش شده گرفته نظر در ارومیه دریاچه نجات راهکار 24 برای که ایبودجه تومان میلیارد 1300»

 «Jشد.  مناطق سایر در کشاورزی توسعه صرف ارومیه دریاچه نجات اسم به آن از ایعمده

 

 
                                                           

شور  - 1 سالیانه ک سی الیجه بودجه  ست در زمان برر ستشایان ذکر ا ضوعات زی سیونمو یل ذبودجه  تلفیق محیطی در کمی
 گیرد.مورد بحث و بررسی قرار می «عمومی امور کمیته»
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 کارکرد-دوگان ساختار

به عنوان معاونت رئیس جمهور و « سازمان حفاظت محیط زیست»در ساختار قوه مجریه، 
کند، اما مطابق با نتایج بدست آمده از خبرگان، اختیارات واقعی ها عمل میفراتر از وزارتخانه

نکته حائز اهمیت در این میان نگاه مسئولین این معاونت متناسب با جایگاه رسمی آن نیست. 
های ها و برنامهبرد طرحدر پیش« یک مانع جدّی»محیطی به عنوان موضوعات زیست اجرایی به

 موضوع به هاوزارتخانه سوی از که نگاهی عمده»مدّ نظرشان است. بنا به گفته یکی از خبرگان: 
 ظاهر به اگر .است محیطیزیست مالحظات رعایت بودنِ مانع نگاه دارد، وجود زیست محیط

بوروکراسی »منظور از «. F .دانندمی مانع آنرا که چرا نیست باطن در اما گیرد صورت پشتیبانی هم
است که به عنوان بازوی تخصّصی « سازمان حفاظت محیط زیست»کشور همان « محیط زیست

کند. امّا بنا بر اظهارات خبرگان ساختار کالن اجرایی کشور در حوزه محیط زیست ایفای نقش می
کالت مهمی در این زمینه روبروست. این مشکالت باعث شده که اختالالت این سازمان با مش

« ساختار»داد و خروجی همان برون« کارکرد»سازمان ایجاد شود. منظور از « کارکرد»جدّی در 
محیط زیست کشور است: سازمان حفاظت محیط زیست علیرغم جایگاهی که در قوه مجریه به 

ها داراست، کارکردهای اثرگذار و حاکم از تمامی وزارتخانهعنوان معاون رئیس جمهور و فراتر 
بر روی کاغذ اختیارات معاون »ها نداردبنا به گفته یکی از خبرگان نسبت به اقدامات وزارتخانه

طور از وزرا باالتر است اما در عمل این( رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) رئیس جمهور
های پتروشیمی کشور در حدّ یکی رئیس یکی از شرکتنیست. به عنوان مثال اختیارات رسمی 

ها و یا سازمان حفاظت محیط زیست نیست ولی درعمل به دلیل قوّت های وزارتخانهاز مدیرکل
العاده از نفوذ بیشتری برخوردار است و به همین دلیل در صورت ای و گردش مالی فوقبودجه
واقعی سازمان در مواجهه با آن قابل قیاس  رسانی چنین شرکتی به محیط زیست، اختیاراتآسیب

 و هااولویت سبد در الزم وزن از زیست محیط سازمان»«. Aبا اختیارات رسمی نیست 
. بودم دوزباران سدّ ارزیابی جلسه شاهدت خودم نیست. بنده برخوردار دولت هایگیریتصمیم

 دیگر کنی مخالفت خواهیمی اگر که گفته استان زیست محیط کل در همین جلسه به مدیر
 پا زیر را محیطیزیست مالحظات راحت خیلی یعنی .دهی کار ادامه مسئولیتت در توانینمی
هایی رنج عالوه بر این سازمان حفاظت محیط زیست در درون خود از کاستی«. B .گذارندمی
محیطی کشور اولویت دارد چرا که با برد که رفع برخی از آنها حتّی به حلّ مسائل زیستمی

ضعف بدنه »هایی شاهد بهبود کارکردهای سازمان نخواهیم بود.  از جمله آن وجود چنین ضعف
و « ریزی راهبردی متناسب با بلوغ سازمانضرورت برنامه»، «زیست مدیریتی بوروکراسی محیط

است. بنا « محیطیسازمانی بر مسائل زیستاولویت و فوریت حلّ مسائل درون»تر از این دو مهم
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نگاه حاکم بر سازمان باعث شده که کارشناسان اهتمام »به گفته یکی از معاونین سابق سازمان 
سازمان باید  .تفاوت شوندنسبت به اهداف عالی سازمان بی الزم را نداشته و به تدریج

بخشی برای منابع راهکارهایی را به کار گیرد تا عالوه بر انگیزش مادّی و معنوی، یک هویت
ضعفی های خود نمایند ... وری و فایده در نتیجه فعالیتانسانی بوجود آید و افراد احساس بهره

 باید سازمان .سازمان کارشناسی بخش هم و مدیریتی است دنهدر ب که در سازمان وجود دارد هم
 و شهرسازی و راه یا نفت صنعت کارشناس یک وقتی که باشد قوی آنقدر کارشناسی لحاظ به

 و توجیه توان تا نباشد کننده مراجعه از کمتر کارشناس سازمان اطالعات کند می مراجعه... 
 «.G .باشد داشته را کافی استدالل

 ریشه-نشانهدوگان 

یعنی سه  -ایجاد تعادل و تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی( 2010زاهدی )
تر و تعیین تأثیرات اندازی بلندمدترا مستلزم داشتن چشم -بعد اولیه و اساسی توسعه پایدار

د. دانها میهای آینده، وضع قوانین، مقررات و سیاستگیری و تصمیمات فعلی روی نسلتصمیم
محیطی وجود ندارد و اهتمام گذاری زیستمشیمعموالً چنین رویکرد بلندمدّتی در خط

شود. نکته حائز اهمیت دیگر در این باره گذاران بر حلّ مسائل کوتاه مدّت متمرکز میمشیخط
ها و علل محیطی به جای توجه به ریشهها(ی زیستمشیها )خطحلآن است که در یافتن راه

شود. های بیرونی اکتفا میها یا به عبارت بهتر تسکین عارضهموالً به حل موقّتی بحراناصلی، مع
 مانند هاییبحران اصلی ریشه دید باید»اظهار نظر دو تن از خبرگان در این زمینه کامالً گویاست: 

 بوده این آن دلیل مهمترین است؟ شاید بوده چه نرسیده نتیجه به مدت این طی که هوا آلودگی
 در پنگیپینگ مدیریت یک با نداریم و کشور در زیست محیط حوزه در را واقعی صاحب ما که

ها )به ویژه شهرداری و سازمان محیط ارگان و هاسازمان هوا آلودگی مانند هابحران از بسیاری
 صاحببی باشد، داشته صاحب چند که کاری نظرم اند. بهانداخته هم زمین در را توپ زیست(

 مسئله در که راهکارهایی حاضر حال در«. »J .است صاحببی نوعی به نیز هوا آلودگی است،
 .خودروها کردن فرد و زوج یا مدارس تعطیلی نظیر است مدّت کوتاه شودمی اتخاذ هوا آلودگی

 کنیم اجرایی را بلند مدت هایبرنامه نتوانیم وقتی تا. است آلودگی اضطرار شرایط امر این دلیل
 «.H.بود خواهیم هاییبرنامه چنین دنبال به ناچار به
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 بخشی-دوگان نفع عمومی

ی و به عنوان هدف غایی و مقدّس در ادبیات مدیریت دولت« منفعت عمومی»اگرچه تأمین 
گذاری مشیحاکم بر خط« محیط سیاسی»شود، اما متأسفانه در گذاری عمومی مطرح میمشیخط

 های متوالی هستیم، بههای مربوط در دولتپیوستگی برنامهمحیطی کشور شاهد عدم زیست
یاسی طوری که تحت تأثیر قرار گرفتن رویکرد سیستمی دولتمردان از جانب نگاه جناحی و س

 دلیل به»... محیطی شده است:گذاری زیستدولت خود، منجر به بروز مشکالتی در خط مشی
 جرایا از بخشی باید بعدی دولت و کندمی نتدوی را توسعه برنامه دولت یک معموالً اینکه
 باید سئولینمنگاه  که حالی آورد. درمی پدید را مشکالتی مسئله همین و گیرد عهده به را برنامه

اره این چنین بنظر یکی دیگر از خبرگان در این « I .باشد افراد به وابسته آنکه نه باشد سیستمی
 اجرا و دانمنمی درست دالیلی به را ایبرنامه بگوید دولت است ممکن مثال عنوان به»است: 

 همیت دیگر،نکته حائز ا«. K .داد روی اتفاق این های توسعه قبلبرنامه در که همانطور کنمنمی
 هدشا امروز متأسفانه»محیطی است. های زیستدر واکنش به خط مشی« گرایشات قومی»تأثیر 

 مثال .هاپروژه از بسیاری طراحی در کردند نفوذ یقوم و سیاسی گرایشات برخی که هستیم آن
 طراحی را نآ که فردی که گذردمی سختی بسیار مسیر از هایکی از استان در ما اصلی آهنراه االن
 «.Q .کند خارج بست بن از را حوزه آن در خود منطقه که بوده آن صدد در کرده

 لوکس-دوگان کاالی اساسی

محیطی های زیستها، ارائه کنشمهم بدست آمده از مصاحبههای بسیار یکی از یافته
ها متناسب با سطح رفاه اجتماعی بوده است. به این گذاران و بوروکراتشهروندان، خط مشی

محیطی بیشتر و های زیستمعنا که در جوامع توسعه یافته و برخوردار از رفاه بیشتر، ارائه کنش
 موضوع این با بنده»ال رخدادهای مربوط شدیدتر است: به عبارت دیگر حسّاسیت عمومی در قب

 تفاوت یافته توسعه کشورهای و توسعه حال در کشورهای در محیطیزیست مسائل به اهتمام که
 عنوان دارد. به وجود آن نقض برای زیادی هایمثال که چرا. نیستم موافق زیاد ندارد محسوسی

مثال دیگر تضاهراتی است که در آلمان و  1کرد. اشاره 21 اشتوتگارت ماجرای به توانمی نمونه
 احداث برای پافشاری بر مردم ما، کشور ای می شود. درهای هستهفرانسه علیه توسعه نیروگاه

 ندارد. در عموم نزد اهمیتی درختان قطع موضوع و کنندمی راهپیمایی ابر جنگل میان از جاده
 مالحظات رعایت به خاطر تعلق ایجامعه هر در رفاه کیفیت با متناسب گفت باید واقع

                                                           
سیس یک راهاین ماجرا مربوط می - 1 شدنشود به تأ شتوتگارت آلمان که منجر به قطع  صله  300 آهن زیرزمینی در منطقه ا ا

وجب توسعه ممیلیارد یورو بود و  7طرح شدند. هزینه کل پروژه  سال مانع از اجرای این 10شد. مردم اشتوتگارت درخت می
 شد اما با این حال مردم منطقه از بروز آن جلوگیری کردند.کسب و کار و رونق تجاری می
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محیطی شهروندان چنین واکنش زیست«. Aشود. می زیاد و کم جامعه آن در محیطیزیست
محیطی در حالی است که مطابق با اظهارات خبرگان در کشور اروپایی در قبال رخدادهای زیست

ای موارد به دلیل تأمین ر پارهما نه تنها چنین حّساسیت عمومی وجود ندارد، بلکه شهروندان د
 که هستند هم مردمی مقابل، در اما»... نمایند. نیازهای معیشتی اقدام به تخریب محیط زیست می

 برای و ایگسترده طور به را هادرخت اینکه مثال عنوان به. دهندمی انجام آن ضدّ بر کارهایی
خوبی در بروز بحران دریاچه ارومیه چنین موضوعی به «. H .کنندمی قطع کارفرمایشان منافع

به این شکل که بنا بر نظر خبرگان یکی از علل اصلی بروز بحران و شاید  قابل پیگیری است،
رویه کشاورزی و تأمین نیازهای معیشتی ترین عامل خشک شدن دریاچه، توسعه بیاصلی

 فشار دلیل به هاازیسدس از بخشی» شهروندان در منطقه و اقدامات مرتبط با آن بوده است: 
وقتی »« ... P.است بوده منطقه مردم بیکاری به مربوط مشکالت از برخی رفع و مجلس نمایندگان

آب زیادی که سهمیه دریاچه )ارومیه( بوده است از طریق حفر هزاران چاه غیر مجاز در منطقه 
 نباید فقط االن»« Nرویه در بخش کشاورزی است بروز بحران طبیعی است. در حال مصرف بی

 شده بحران و تغییر دستخوش نیز ما مراتع و طبیعی منابع بلکه کرد مطرح را کشاورزی بحث
 استان )آذربایجان غربی( مراتع و هاچراگاه در بیشتر دام نیم و برابر دو حدود در چیزی .است

این بدان معناست که «. Rاست.  شده ما طبیعی منابع تخریب باعث این که هستند چرا حال در
متناسب با افزایش سطح رفاه اجتماعی و عبور شهروندان از نیازهای معیشتی، توجّه آنها به 

یابد. همانطور که در کشورهای توسعه یافته اروپایی محیطی افزایش میرعایت مالحظات زیست
ظات های به مراتب بیشتری از جانب شهروندان نسبت به رعایت مالحشاهد حسّاسیت

های کمّی تأیید کننده دیگری عالوه بر اظهارات مصاحبه شوندگان، یافتهمحیطی هستیم. زیست
با موضوع وضعیت  2008نیز بر این ادّعا وجود دارد. نتایج پژوهش بانک جهانی که در سال 

 از تن 1200 بامحیط زیست ایران و میزان اهمیت آن از نظر مردم صورت گرفته و طیّ آن 

 مسائل سایر با مقایسه در محیطی زیست مسائل که است آن از حاکی انجام شده بود هرانت ساکنین

 4به طوری که فقط  دارد پایینی بسیار اولویت شوندگان پرسش اکثریت نظر از کشور عمومی
محیطی باالتر از مسائل اقتصادی و شوندگان قائل به اهمیت مسائل زیستدرصد از پرسش

های بدست آمده، پژوهشگر . با تحلیل نظری یافته(Calabrese, 2008:.14-16)اند. معیشتی بوده
معتقد است که متناظر با سلسله مراتب نیازهای فردی انسان )آبراهام مزلو( که از سطوح نیازهای 

شناختی و خودشکوفایی فردی در اوج هرم به نیازهای زیبایی فیزیولوژیک آغاز شده و نهایتاً
را به شکل « نیاز احترام به محیط زیست»توان جایگاه نیز می« سطح اجتماعی» شود، درختم می

سلسله مراتب نیازهای »جایگاه موضوع محیط زیست در تری مشخص نمود به این شکل که دقیق
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)متناظر با « نیازهای معیشتی»انسان را در نقاط باالیی هرم دانست. بنابراین عبور از « اجتماعی
ولوژیک در سلسله مراتب نیازهای فردی( در راستای توجّه بیشتر به موضوع سطح نیازهای فیزی

محیط زیست و ارتقای حساسیت ملّی در این رابطه ضروری است. معنای دیگر این سخن آن 
است که مادامی که نیازهای معیشتی شهروندان در حدّ ضرورت برطرف نشده است، انتظار بروز 

انتظار بیجایی است. البته ذکر این نکته  محیطی،ائل زیستحساسیت از جانب آنان در قبال مس
به هیچ وجه به این معنی نیست که محیط زیست را باید یک کاالی لوکس )و نه کاالی اساسی( 
تلقّی کرد، بلکه صرفاً ناظر به ادراک شهروندان از موضوع محیط زیست و توجه آنها به مالحظات 

  محیطی است.زیست

 ظتحفّ-دوگان تعامل

همانطور که بخش مهمّی از مسائل زیست محیطی ملّی هر کشوری ریشه در مسائل 
بایست در تعامل محیطی نیز میگذاری زیستمشیالمللی دارد، خطای و بینمحیطی منطقهزیست

همین بس « محیط جهانی»ای صورت پذیرد. در اهمیت عوامل با بازیگران مرتبط جهانی و منطقه
گذاران داخلی به موضوع محیط زیست به ویژه مشیعلل اصلی جب توجه خط که اساساً یکی از

های در برنامه اول و دوم توسعه تحت تأثیر چند رویداد )بحران( جهانی و به تبع آن اجالس
 میالدی 80 دهه در»برگزار شده در این زمینه بوده است. یکی از خبرگان در این باره گفته است: 

 زیستمحیط سمت به را جهان توجه و شد مطرح زمین شدن گرم و هوا و آب تغییرات بحث
 انسانی زیستمحیط برای را ایگسترده تبعات ازن الیه رفتن تحلیل مثل هاییپدیده .کرد معطوف

گرفت.  صورت زیستمحیط زمینه در جهانی سطح در که هاییحرکت و آورد وجود به
 و زیستمحیط حفاظت سازمان وجود که شد موجب جهانی سطح در دیگری مهم هاینشست

با ادامه چنین رویکردی بود که برنامه سوم توسعه، در « M .گیرد قرار اولویت در آن به دادن بها
مقایسه با دو برنامه قبل تبدیل به عنوان نقطه عطفی در بها دادن به موضوع محیط زیست گردید: 

های جهانی محیط زیست توسط تشکلالمللی از طریق تسهیالت های کوچک بیناجرای پروژه»
های مثبت در برنامه سوم توسعه بوده که اثرگذاری خوبی در زمینه محیطی از جمله فعالیتزیست

رئیس سابق سازمان حفاظت «. Eنهادینه کردن حفاظت از محیط زیست در جامعه داشته است. 
الملل چنین رصه بینآمده ع های پیشگیری از فرصتمحیط زیست نیز در مورد اهمیت بهره

 محیط دیپلماسی از گیریبهره حاضر دولت توجه مورد راهبردهای از یکی »اظهار داشته است: 
 در کشورها تعهدات به عمل و زیست محیط الزامات اجرای طریق از معتقدیم است، ما زیست

 کشورها این روابط و ترنزدیک هاملت بین هایهمکاری محیطی زیست المللیبین تعهدات قبال
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گیری مالی از یکی دیگر از خبرگان )شهردار اسبق تهران( نیز بر بهره«. F .یابد می بهبود
 از را خود هوای آلودگی مکزیکوسیتی که همانطوری»المللی تأکید کرده است: های بینفرصت
 رد نیز در کرد، ما حل متحد ملل سازمان زیست محیط برنامه و جهانی بانک های حمایت طریق
 استفاده المللی بین مجامع و دستگاهها مالی و فنی حمایت از توانیممی محیطی زیست های بحران

گذاران مصاحبه شونده دیگری شرایط محیطی جهان را به عنوان عامل توجه خط مشی«. J .کنیم
 و هاکنوانسیون این تأثیرگذاری میزان»المللی حوزه محیط زیست دانسته است: به تعهدات بین

 به یکی: است بوده وابسته عامل دو به کشور محیطیزیست کالن ریزیبرنامه بر هانامهتوافق
جهانی.  تحوالت دیگری کشور و( جمهور رئیس و سازمان رئیس) محیطیزیست کالن مدیریت

I » تر به ایران )کشورهای منطقه و همسایه( اهمیت کشورهای نزدیک« محیط جهانی»طبعاً در
به سایر کشورها دارند. یکی دیگر از خبرگان درباره بحران دریاچه ارومیه در این بیشتری نسبت 

 ذینفع اردبیل و شرقی غربی، آذربایجان استان سه ارس حوزه در مثال عنوان به»باره گفته است: 
ای که به نکته«. N .کنندمی استفاده ارس آب از که همسایه کشورهای آن بر عالوه هستند و

توسط چند تن از خبرگان به عنوان یکی از مصادیق مهم تأثیرگذار تکرار شد، صورت مشترک 
محیطی بود. های زیستها و عوامل اقتصاد کالن کشور بر شرایط تدوین خط مشیتأثیر تحریم

 به دسترسی ویژه به و داشته تأثیر مسائل برخی کردن برطرف در هاتحریم رفع که معتقدم من»
 تنها نه عادالنه های غیرتحریم»« H .کندمی تسهیل را زیست محیط وردم در روز هایتکنولوژی

اما « F .است زده زیادی لطمه جهانی محیط زیست به بلکه کرده کمک زیست محیط تخریب به
در این بین اتخاذ برخی رویکردهای امنیّتی به موضوع محیط زیست مانع تعامل موثر با بازیگران 

( Oمربوط شده است. اگرچه این موضوع صرفاً توسط یکی از خبرگان )المللی ای و بینمنطقه
که به عنوان -« محیطیدیپلماسی زیست»مورد تأکید قرار گرفت، اما از نظر پژوهشگر در توسعه 

نقش  -گانه ابالغ شده استهای کلی محیط زیست به قوای سهیک بند مستقل در سند سیاست
 نماید.قابل توجهی ایفا می

 هاهای آنمحیطی و مولفهگذاری زیستمشیهای( خطها )دوگانعناوین چالش - 3جدول 

 هامولفه مضامین اصلی ابعاد اصلی

 مشیکنشگران خط

 کنش -دوگان گرایش
 محیطیاهمیت گرایش )عالقمندی( زیست

 اجرایی ضعف کنشگران دستگاه

 کنش -دوگان دانش
 محیطیاهمیت دانش )تخصّص( زیست

 کنشگران دستگاه قضاییضعف 

 توسعه -دوگان حفاظت
 اولویت توسعه اقتصادی به حفاظت محیط زیست

 ضعف ساختاری کمیسیون کشاورزی قوّه مقنّنه
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 کارکرد -دوگان ساختار ساختار کنشگران

 اختیارات صوری معاونت رئیس جمهور

 بودجه غیرمتوازن معاونت رئیس جمهور

 ضعف مدیریتی بوروکراسی محیط زیست

 ریشه -دوگان نشانه مشیمحتوای خط
 های بیرونیاکتفا به تسکین عارضه

 محیطیهای مسائل زیستعدم اهتمام به ریشه

بستر و زمینه 

 مشی عمومیخط

 لوکس -دوگان کاالی اساسی
 محیطی شهرونداننقش سطح رفاه عمومی بر حساسیت زیست

 زیستنقش تأمین نیازهای معیشتی شهروندان بر تخریب محیط 

 بخشی-دوگان نفع عمومی
 مشی محیط زیستحاکمیت رویکرد سیاسی به خط

 محیط زیست مشیتأثیر گرایشات قومی در خط

 تحفّظ -دوگان تعامل
 مشی محیط زیستهای جهانی در خطنقش اجالس

 اهمیت توسعه دیپلماسی محیط زیست

مبتنی بر  موضوع، معموالًگذاری محیط زیست در ادبیات مشیهای خطشناسایی چالش
های آماری پیامدهای محیط زیستی و نیز به کارگیری محاسبات ریاضی هایی نظیر تحلیلروش

گیری و نیز استفاده از ( تحلیل سناریوهای تصمیمWerf, 2012ها، )گیری آالیندهدر اندازه
های کمّی روش که همگی مبتنی بر-(  ,.2009Lempert et al) 1محور تطبیقیهای عاملمدل
محیطی از رویکرد سیستماتیک های زیستمشیگیرد. هم چنین در ارزیابی خطصورت می -است

« مشیارزیابی فرآیند خط»، «ها و منابعارزیابی ورودی»، «مشیارزیابی زمینه خط»در چهار بخش 
یافته سایر (. بررسی Crabbe & Leroy, 2009شود )نیز استفاده می« مشیارزیابی محصول خط»و 

محیطی بیانگر آن است که بخش قابل گذاری زیستمشیهای خطها در تحلیل چالشپژوهش
های مشیمحیطی یک زیرسیستم با خطهای زیستمشیتوجهی از آنها بر عدم هماهنگی خط

مشی سیستم ایالتی با حکومت فدرال مرکزی حاکم بر سیستم بزرگتر نظیر عدم هماهنگی خط
مشی کشورهای اروپایی ( یا عدم هماهنگی خطJacobs et al., 2007حده آمریکا )در ایاالت مت

مشی محیط زیستی یک کشور با کشورهای ( و یا خطStraaten, 2007مشی اتحادیه اروپا )با خط
( تأکید دارد. بنابراین تأکید پژوهش حاضر بر به Hills and Roberts, 2010همسایه خود )

ها مبتنی بر مصاحبه با خبرگان مرتبط و نیز تمرکز بر ر شناسایی چالشکارگیری رویکرد کیفی د
گذاری در بستر سیستم داخلی کشور از جمله تمایزات این تحقیق با سایر مشیهای خطچالش

هاست. این مهم به ویژه با توجه به خاص بودن سیستم سیاسی ایران )منبعث از قانون پژوهش
گذاری مشینیز خاص بودن اسناد باالدستی حاکم بر خط اساسی جمهوری اسالمی ایران( و

                                                           
1 - Adaptive Agent-based Models 
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گذاری مشیهای متفاوتی را در خطمحیطی کشور اهمیت بیشتری یافته و چالشزیست
های سیاسی و نیز کشورهای دیگر نتیجه خواهد داد.  محیطی ایران نسبت به سایر سیستمزیست

( Sprinz, 2012اری محیط زیست )گذمشیبا این حال اهمیت چرخه سیاسی در بروز چالش خط
المللی محیط بخشی؛ اهمیت توسعه تعامالت بین -با قسمتی از محتوای دوگان نفع عمومی

تحفّظ؛ تأثیر رفاه عمومی بر کنش  -( با بخشی از محتوای دوگان تعاملMabroor, 2017زیست )
وگان کاالی ( با محتوای دHumphreys, 2009; Calabrese, 2008محیطی شهروندان )زیست
( با Arponen, 2014محیطی )گذاری زیستمشییابی در خطلوکس و اهمیت ریشه -اساسی

راستاست. نهایتاً ذکر این نکته ضروری است که عالوه ریشه هم -بخشی از محتوای دوگان نشانه
محیطی کشور، اساسًا گذاری زیستمشیهای حاکم بر خطهای بدیع در دوگانگذاریبر عنوان

محیطی نوآوری گذاری زیستمشیهای خطها در تبیین چالش«دوگان»تفاده از ابزار زبانی اس
 شود.اصلی پژوهش حاضر محسوب می

 های سیاستیتوصیه

بنا بر تعاریف، بُعد  «:شورای عالی توسعه پایدار»به « شورای عالی محيط زیست»ارتقاء 
به عنوان یکی از ابعاد چهارگانه توسعه پایدار )شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، « محیط زیست»

گیرد. این در حالی است که در ساختار اجرایی محیطی( مورد بحث قرار میسیاسی و زیست
ن صورت که ذیل محیط زیست قرار گرفته است به ای« توسعه پایدار»فعلی قوه مجریه موضوع 

فعالیت « شورای عالی محیط زیست»های به عنوان یکی از زیرمجموعه« کمیته ملّی توسعه پایدار»
محیطی  را به دنبال های اقتصادی و زیستمشیکند. این نقیصه خدشه دار شدن انسجام خطمی

 خواهد داشت.
های به عنوان راهکار پایدار تأمين مالی خط مشی« یک در هزار»احياء سياست 

به منظور برطرف ساختن محدود بودن منابع مالی و  در برنامه دوم توسعهمحيطی: زیست
به عنوان راهکار پایدار تأمین مالی « سیاست یک در هزار»محیطی های زیستای خط مشیبودجه

نظر گرفته شد. سیاست مذکور ناظر به تخصیص بخشی از محیطی در های زیستخط مشی
شان بود که محیطی مرتبط با حوزه کاریهای اجرایی کشور به مسائل زیستبودجه کلیه دستگاه

محیطی را برطرف خواهد ساخت. به لحاظ های زیستاحیاء آن موانع بسیار اجرای خط مشی
برای اجرای این سیاست محسوب  بستر مناسبی« صندوق ملّی محیط زیست»ساختاری نیز 

 شود.می
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همانطور که در مجلس شورای اسالمی: « محيط زیست»و « كشاورزی»تفکيک كميسيون 
محیطی در مجلس شورای اسالمی از طریق کمیسیون اشاره شد بررسی موضوعات زیست

پذیرد. نقیصه اصلی صورت می« کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی»تخصصی آن یعنی 
برداری )کشاورزی( و حفاظت )محیط زیست( در آن یسیون مذکور همزمان شدن شأن بهرهکم

 است. 
های تحقیق مطابق با یافتهتقویت بعد آموزشی و تخصّصی محيط زیست برای كنشگران: 

های آموزشی برای کنشگران قوّه قضائیه، زمینه صیانت از محیط زیست و برخورد برگزاری دوره
سازد. همچنین تقویت موضوع محیط زیست در کتب را بیش از پیش فراهم می جدّی با متخلّفان

های های درسی آموزش و پرورش و نیز ارائه درس مشترک محیط زیست برای کلیه رشتهو برنامه
 نماید.دانشگاهی زمینه تغییر نگرش تدریجی نسل بعدی به این مهم را مهیّا می

مطابق محيطی كشور: آمار و اطالعات زیست گيری مركز و مرجع رسمی جهت ارائهشکل
محیطی در موضوعی مشابه، بعضاً متفاوت است به طوری با نظر خبرگان، آمار و اطالعات زیست

محیطی که به عنوان مثال در خصوص بحران دریاچه ارومیه هر نهاد و یا منبعی، آمار زیست
عات صحیح، دقیق و بهنگام در دهد. با توجه به اهمیت آمار و اطالخاص خود را ارائه می

گیری یک مرجع رسمی جهت ارائه آمار مربوط، صحیح، دقیق و های کالن، شکلگیریتصمیم
 رسد.محیطی ضروری به نظر میبهنگامِ زیست

شود فرآیند تدوین خط توجه به این سیاست باعث میای محيط زیست: تقویت بعد رسانه
محیطی تا که نسبت به بروز مسائل زیست –نفعل فعلی محیطی از حال تقریباً مهای زیستمشی

به خود بگیرد. « فعّالیبیش»و یا حتّی « فعّال»شکل  -دهدسرحدّ بحران واکنش خاصی نشان نمی
اندازی شبکه مستقل محیط زیست در رسانه ملّی )شبکه تلویزیونی و رادیویی در این زمینه راه

ت مکتوب و یا مجازی از سوی وزارت فرهنگ و مستقل( و نیز صدور مجوّز انتشار مطبوعا
تر اختصاص بخش ثابتی از ارشاد اسالمی بسیار راهگشا خواهد بود. البته در سطح پایین

محیطی و نیز صفحه ثابتی در های یک شبکه خاص در رسانه ملّی به موضوعات زیستبرنامه
 د شرایط فعلی خواهد شد.مطبوعات مکتوب و مجازی کشور به این موضوعات نیز منجر به بهبو
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