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مقدمه

مديريت دولتي از طرفي با توجه به نتايج و منابع ،و از طرف ديگر ،کنترل فرآيندهاي
سازمانِ عمومي به دنبال يافتن ترکيبي ميان تعقلگراييِ مديريت و تعقلگرايي منافع
عمومي است ( .)Denhardt, 1990, p. 125از بارزترين مصاديقِ «منفعت عمومي» ،توجه
به مالحظات زيستمحيطي در خدمات عمومي است

(21, 1992

 .)Agendaرشته

خطمشيگذاري که هارولد السول براي نخستين بار در دهه  6114ميالدي بنيان نهاد
دانشي مسئلهمحور و با هدف غاييِ حلّ مسائل عمومي است (

Howlett & Ramesh,

 .)2009, pp. 5-7درست بدين دليل است که «مسائل زيستمحيطي» يکي از وروديهاي
نظام خطمشيگذاري در کشورهاي مختلف است ( .)Meijer & Berg, 2010, p. 47مرور
اخبار دهه  6194ميالدي درباره محيط زيست ،کامالً هشداردهنده است (

& Shafritz

 .)Christopher, 2008, p. 228عالوه بر اين نگرانيهاي بينالمللي ،شواهد ،مؤيد وجود
مخاطرات ملّي زيست محيطي نيز رو به افزايش است .در اين زمينه ،توجه به برخي
نتايج پژوهشهاي خارجي درباره شرايط زيستمحيطي ايران به ويژه پژوهشهاي بانک
جهاني و دانشگاه ييل درخور توجه است

(2008

 .)Calabrese,اعالم شاخص جهاني

عملکرد زيستمحيطيِ 6سال  2462که اين دانشگاه منتشر کرد مبيّن آن بود که ايران در
بين  622کشور جهان با کسب نمره  02/32در مقام  660قرار گرفته است (

Angel,

 .)2013, p. 12در حالي که کشور ما در سال  2466با کسب نمره  14در مقام  39جهان
و در سال  2441ميالدي با نمره  31/1در رتبه  13جهان قرار داشته است .نکته قابل
توجه آن است که هيچ کشوري در بين دو اندازهگيري متوالي بيش از  24پله تنزل
نکرده اما ايران در اندازهگيري اخير  21پله تنزل کرده است (وجداني ،6216 ،ص .)0
بررسي وضعيت محيطي کشور نشان ميدهد که در حال حاضر ،کشور ما -به خصوص
در کالنشهرها -با مشکالت زيستمحيطي روبهرو است که بسياري از آنها تبديل به

بحرانهاي ملي شده است .بسياري از قوانين و مقررات حفاظت از محيط زيست و

بهبود وضعيت زيستمحيطي به فراموشي سپرده شده يا به طور ناقص و نارسا اجرا
ميگردد (معمارزاده و شکري .)6295 ،از سوي ديگر ،مسائل زيستمحيطي به دليل
تأثير حياتي بر آحاد جامعه ،از جايگاه خاصي در ادبيات نظري مديريت دولتي و
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خطمشيگذاري عمومي برخوردار است .شفريتز -از نظريهپردازان مديريت دولتي-
يکي از حوزههاي هشتگانه خطمشيگذاري عمومي را« ،خطمشيگذاري
زيستمحيطي» قلمداد ميکند .وي ،محتواي خطمشيگذاري عمومي را به هشت حوزه
اقتصادي ،تعليم و تربيت ،زيستمحيطي ،رفاه عمومي ،حقوق مدني ،دفاع ملي ،عدالت
جزايي ،و سالمت و بهداشت عمومي تقسيم ميکند

( Shafritz & Christopher, 2008, p.

 .)xviاين طبقهبندي را بسياري ديگر از محققان نيز تأييد کردهاند (
222

& Heggelund

)Bruzelius, 2007; Firsova & Taplin, 2009; Farazmand, 2009, p.؛ به طوري که

ميتوان گفت در اينکه مسائل زيستمحيطي از انواع بسيار مهم و بارز مسائل عمومي
دولت ها هستند ترديدي نيست .در حالي که محيط زيست تا کنون به منزله يکي از
طبقات محتوايي خطمشي گذاري عمومي در پژوهش مستقلي در کشور ما ،مطمح نظر
قرار نگرفته است .تا کنون مدلهاي گوناگون و متنوعي براي خطمشيگذاري عمومي
عرضه شده که اغلب ،فارغ از محتواي مسائل خطمشي عمومي (از جمله محتواي
زيستمحيطي) صرفاً به تبيين چگونگي شکلگيري خطمشي پرداختهاند.
 .3هدف غایی و سؤاالت پژوهش

هدف غايي اين پژوهش ،خلق الگويي بومي براي تدوين خطمشيهاي زيستمحيطي
کشور با استفاده از نظريه داده بنياد است و بدين منظور ،پژوهشگران سعي ميکنند به
پرسش اصلي پاسخ دهند که قضاياي تئوريک حاکم بر تدوين خط مشيهاي
زيستمحيطي کشور کدام است؟
 .4روششناسی پژوهش :راهبرد نظریه دادهبنیاد

نظريه دادهبنياد شيوهاي از پژوهش کيفي است که ضمن آن و با استفاده از دستهاي از
دادهها ،نظريهاي تکوين مييابد .ايده اصلي اين راهبرد ،آن است که نظريهپردازي از
دادههاي در دسترس ناشي نميشود بلکه بر اساس دادههاي حاصل از مشارکتکنندگان
که فرآيند مورد پژوهش را تجربه کردهاند ايجاد يا مفهومسازي ميشود (

& Strauss

 .)Corbin, 1998, p. 21استفاده از روش دادهبنياد در پژوهش حاضر با توجه به فقدان
الگوي مدوّن تدوين خطمشيهاي زيستمحيطي کشور صورت گرفته است.
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 .1گردآوری و تفسیر دادهها
 .3-1رویه نمونهگیری

نمونهگيري اين پژوهش ،نظري است .در نمونهگيري نظري ،از رويدادها -و نه لزوماً از
افراد -نمونهگيري مي شود و هدف از مراجعه به افراد براي مصاحبه ،کاوش رويدادها
است .رويدادهايي که مبين مقوالت گوناگون مرتبط با پديده مورد بررسي پژوهش
هستند.

(& Corbin, 1998, p.18

 )Straussدر اين پژوهش در مجموع  61مصاحبه

نيمهساختاريافته تخصصي با خبرگان به عالوه  2مطالعه تاريخي و اسالمي مجزّا
(مجموعاً  69مورد) صورت گرفته است .مصاحبهها (بين  14تا  624دقيقه) ضبط
ميشد تا با مرور چندباره گفتگوها ،تحليل و بررسي دقيقتري نسبت به ديدگاههاي
طرح شده مشارکت کنندگان انجام شود.
به تعبير السول علوم خط مشيگذاري را مي بايست به لحاظ محتوا و نيز مددّ نظدر
قرار دادن ارزشهداي انسداني درون آن ،ماهيتداً علدوم هنجداري دانسدت.

( Deleon and

 )Overman, 2008, p418بنابراين به کارگيري خط مشيهاي واحد در بسترهاي فرهنگدي
و ارزشي متفاوت ،بدون در نظر گرفتن اين زمينهها توفيق چنداني نخواهد داشت .حدال
ممکن است اين سؤال طرح شود که روش تحقيق چده راهکداري بدراي «بدوميسدازي»
نظريه نهايي پژوهش داشته است؟  2مطالعه تاريخي و اسالمي صورت گرفتده در پاسدخ
به اين سؤال انجام شده که ضمن آن پژوهشگران دادههاي دست دوم را محدور بررسدي
قرار دادهاند؛ حال آنکه در  61مصاحبه نيمه ساختاريافته ،دادههاي دست اول مورد نظدر
بوده است .به عبارت ديگر از طريق ورود مستقيم دو مطالعه «سير تطوّر موضوع محديط
زيست در برنامه هاي توسعه کشور» (مطالعه تداريخي) و «ارزش هداي برآمدده از مبداني
رويکرد اسالمي به محيط زيست» (مطالعه اسالمي) به جريان کدگذاري دادههدا ،تدالش
شده است تا به دو الزام «شرايط اقليمدي -سياسدتي خداص کشدور در موضدوع محديط
زيست» و «تأثيرپذيري تدوين خط مشيها از نظام ارزشي» پاسخ داده شود.
 .4-1کدگذاری دادهها (تحلیل و تفسیر دادهها)

در پژوهش مبتني بر نظريه دادهبنياد ،محقق همزمان با مرحله گردآوري دادهها -که
معموالً در قالب مصاحبه صورت ميپذيرد -تحليل دادهها را نيز آغاز ميکند.
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( )Strauss & Corbin, 1990, p.44نمونهگيري نظري تا زماني که مقولهها به اشباع نظري
برسد ادامه مييابد .اشباع نظري يعني مرحلهاي که در آن ،انجام مصاحبههاي جديد،
دادهاي را به مقوالت قبلي اضافه و يا روابط ميان آنها را دستخوش تغيير نميکند.
بر اساس طرح نظاممند نظريه دادهبنياد ،براي تحليل دادههاي کيفي الزم اسدت سده
مرحله کدگذاري باز ،محوري و انتخابي سپري شود .از بطن دادههاي خدام اوليده 6295
نکته کليدي در قالب  661مفهوم انتزاعي 2ضمن کدگذاري باز استخراج شد که مفداهيم

مذکور مجموعاً در قالب  04مقوله فرعي و  65مقوله اصلي دستهبندي شدند .در مرحلده
بعد (کدگذاري محوري) يکي از مقوالت ،محور فرآيند اکتشاف قرار گرفت و مقدوالت
ديگر به طور نظري به آن ارتباط داده شد .اين مقوالت عبارتندد از شدرايط علّدي (علدل
موجده پديده اصلي) ،راهبردهاي کنش و کنش متقابل ،زمينه يا بافت (شدرايط بسترسداز
خاص مؤثر بر راهبردها) ،شدرايط مداخلدهگدر (شدرايط بسترسداز عدام در راهبردهدا) و
پيامدها (رهاورد به کاربستن راهبردها) .نهايتاً طيّ فرآيند کدگذاري انتخابي ،گدزارههداي
حکمي يا قضاياي پژوهش که بر روابط دروني مقدوالت اشدعار دارندد ،شدکل گرفتندد.
( Strauss & Corbin, 1998به نقل از هادوينژاد و همکاران ،6291 ،ص )99
 .3-4-1شرایط علّی

بر اساس تحليل صورت گرفته 3 ،مقوله «بازيگران جهاني»« ،بازيگران فراقوهاي»،
«بازيگران فرانهادي»« ،بازيگران اجرايي»« ،بازيگران تقنيني»« ،بازيگران قضايي» و
«بازيگران مستقلِ» زيستمحيطي به عنوان عواملِ موجده شناسايي شدند.
بازيگران جهاني (بينالمللي) زيستمحيطي :اين مقوله اصلي داراي دو مقوله فرعي
«نقش سازمان ملل متحد» و «توافقنامهها و تعهدات بينالمللي» است .در مورد مقوله
نخست «نظارت ضعيف سازمان ملل متحد» در کنار «انفعال زيستمحيطي اين نهاد
بينالمللي» از جمله مفاهيم تبيين کننده نقش بازيگر مذکور است .در مورد «توافقنامهها
و تعهدات بينالمللي» نيز دو ويژگي اساسي «ضمانت اجرايي ضعيف تعهدات
بينالمللي» و «نوسان ايران در عضويت در تعهدات بينالمللي» شايان ذکر است .يکي از
خبرگان در اين باره ميگويد« :طي سالهاي  31تا  90ما به بيشترين کنوانسيونها و
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پروتکلها پيوستهايم و فاصله زماني عضويت نيز از ميانگين  66تا  60سال تأخير تا
آغاز عضويت براي قبل از سال  31به تقريباً  2تا  0سال تأخير کاهش پيدا کرده است.
درحال حاضر هم عضو  24کنوانسيون و پروتکل بينالمللي زيستمحيطي هستيم م»6.
« ...اهرم اجرايي که دولتها (از جمله دولت ايران) را موظف کند که به تعهداتي که به
کنوانسيونها دادهاند ،پايبند بمانند وجود ندارد م.2»62.
شرايط علّي
 oبازيگران جهاني زيستمحيطي
 oبازيگران فراقوهاي زيستمحيطي
 oبازيگران فرانهادي زيستمحيطي
 oبازيگران تقنيني زيستمحيطي
 oبازيگران اجرايي زيستمحيطي
 oبازيگران قضايي زيستمحيطي
 oبازيگران مستقل زيستمحيطي

شرايط مداخلهگر (ابرخط مشيهاي
حاکم بر تدوين)
 oاصل  50قانون اساسي
 oحاکميت سند چشمانداز
 oسند ملي محيط زيست
 oمفاد زيستمحيطي برنامه توسعه

مقوله محوري
تدوين خط مشي زيستمحيطي

راهبرد کنش /کنش متقابل
 oکنش زيستمحيطي دولتمردان
 oکنش زيستمحيطي بوروکراتها
 oکنش زيستمحيطي شهروندان

پيامدها
 oخط مشيهاي مصوب هوا
 oخط مشيهاي مصوب مديريت مصرف آب
 oخط مشيهاي مصوب کنترل تخريب زمين
 oخط مشيهاي مصوب تنوع زيستي

 oخط مشيهاي مصوب اقدامات غيرقانوني
شکل شماره  :3پارادایم کدگذاری محوری

عوامل زمينهاي نرم
 oنظام ارزشي محيط زيست در اسالم
 oنظام ارزشي عمومي محيط زيست
 oبلوغ مليتي زيستمحيطي
عوامل زمينهاي سخت
 oمنابع مالي زيستمحيطي
 oفناوري و امکانات زيستمحيطي
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بازيگران فراقوهاي زيستمحيطي :اين مقوله اصدلي از دو مقولده فرعدي «شدوراي
عالي انقالب فرهنگي» و «مجمع تشخيص مصلحت نظام» تشکيل شده اسدت .در مدورد
بازيگر نخست دو مؤلفه کليدي «تأخير شوراي عالي انقالب فرهنگدي در بررسدي سدند
ملّي محيط زيسدت» و «ابهدام در صدالحيت اداري شدورا در بررسدي سدند» مدذکور از
دادههاي گردآوري شده استخراج گرديد .بنا بر نظر يکي از خبرگان «با توجده بده آنکده
بالغ بر  5سال از زمان تدوين و بررسي سند ميگذرد ،هنوز محدل ّابهدام اسدت کده آيدا
جايگاه طرح و تصويب سند ملي محيط زيست همين شوراست يا نهاد سياستگدذاري
کالنتر نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام و يدا شدوراي عدالي محديط زيسدت؟ م.»2.
«مجمع تشخيص مصلحت نظام» نيز به واسطه ايفاي نقش در تدوين سياستهداي کلّدي
برنامههاي توسعه ،بازيگر مهم ديگر در اين بخش ميباشد.
بازيگران فرانهادي زيستمحيطي :اين مقوله اصلي شامل  2مقوله فرعي «شدوراي
عالي محيط زيست»« ،صندوق ملّي محيط زيست» و «کميته ملّي توسدعه پايددار» اسدت.
شوراي عالي محيط زيست دربرگيرندده ويژگدي «وحددتبخشدي بده بدازيگران متک ّدر
زيستمحيطي» بوده و از جهت «شأن نظدارتي بدر دسدتگاههداي اجرايدي» مدؤثر اسدت.
«هماهنگ نبودن واحدهاي خدمت دهنده در بخشها و مراکز مختلف محديط زيسدت و
عدم حمايت کافي مجامع تصميم گيري و سياست گدذاري کشدور از جايگداه و اهميدت
منابع طبيعي و زيستمحيطي م »1.از جمله خألهايي است که اين شورا مديتواندد آن را
جبران نمايد .به گفته يکي از خبرگان «شوراي عالي محيط زيست نقش تعيين کننددهاي
در رفع مشکالت محيط زيست دارد ،چراکه عاليتدرين سدطح اجرايدي کشدور (رئديس
جمهور) ،رياست آن را برعهده دارد؛ در واقع اين شورا ،يک پارلمان زيسدتمحيطدي بدا
جايگاه سياست گذاري عالي است  ...رييس سازمان محديط زيسدت بايدد در بسدياري از
بحرانها همانند بحران آلودگي هوا مرتباً به ايدن شدورا ،کده جلسدات مسدتمر (معمدوالً
ماهيانه) خواهد داشت و اغلب بنا به ضرورت خواهد بود پاسدخگو باشدد .م »2.مفهدوم
مهم ديگر در خصوص عملکرد شورا« ،مطلوبيت بازنگري و افزايش اعضدا » آن اسدت.
به باور يکي از مشارکت کنندگان در فرآيند پژوهش «سند ملدي محديط زيسدت کده در
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شوراي عالي انقالب فرهنگي مطرح شد به چند مانع برخورد .يکدي ايدن کده بدا تغييدر
دولت تعداد قابل توجهي از اعضا شورا تغيير ميکند .م.» 9.
در مورد «صندوق ملي محيط زيست» ،مفهوم ظهور يافته «عدم شکلگيري صندوق
به دليل عدم تأمين اعتبار» است به گونهاي که «تشکيل صندوق ملدي محديط زيسدت بدا
تأمين اعتبار مستمر از محلّ دريافت جرائم زيستمحيطي در برنامده سدوم تدا پدنجم بده
تصويب رسيده تا از محلّ آن به پروژههاي در راسدتاي سياسدتهداي حفاظدت محديط
زيست کمک شود ،امّا تا کنون عليرغم گذشت چندين سال به صورت عمليداتي شدکل
نگرفته و مهمترين دليل نيز عدم تأمين سرمايه اوليه آن توسط دولت بوده است م.»9.
«کميته ملي توسعه پايدار» نيز که در حال حاضر زيرمجموعه شوراي عدالي محديط
زيست فعاليت مي کند ،درگير يک تناقض مفهومي است .از يک سو و به لحداظ نظدري،
محيط زيست به عنوان يکي از ابعاد چهارگانه توسعه پايدار (در کندار  2بعدد اقتصدادي،
اجتماعي و سياسي) طرح مي شود ،اما در ساختار اجرايدي کشدور ،کميتده ملّدي توسدعه
پايدار زيرمجموعه ساختار شوراي عالي محيط زيست قرار گرفته است .بنا به گفته يکي
از مشارکتکنندگان در پژوهش « ...الزم است در صدورت احيداي سدازمان مدديريت و
برنامه ريزي ،تشکيالت توسعه پايدار در سطوح عالي آن تعبيده شدده و در مجلدس نيدز
کميسيون توسعه پايدار شکل گيرد م .»0.عالوه بر بازيگران مذکور «شدوراي عدالي آب»
نيز (متشکّل از رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و چندد وزيدر بده رياسدت رئديس
جمهور) در مسائل مربوط به آب ،به ويژه مديريت مصرف آب ايفاي نقش ميکند.
بازيگران تقنيني زيستمحيطي :اين مقوله اصلي از سده مقولده فرعدي «کميسديون
کشاورزي مجلس شوراي اسالمي»« ،فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي اسالمي» و
«ديوان محاسبات کشور» تشکيل شده است .مفهدوم مشدترد در ميدان هدر سده بدازيگر
«اهميت نظارت تقنيني بر خط مشيهاي زيستمحيطدي» اسدت .بندا بده گفتده يکدي از
خبرگان درحال حاضر بخش نظارت بر رعايت مالحظات زيسدتمحيطدي و قدوانين آن
ضعيف انجام مي شود ،و بعد نظارتي محدود شده است به نظارتهاي کامالً عيني نظيدر
آلدودگي هدوا و موضدوع خودروهدا م .»66.امددا در ميدان ايدن سده بدازيگر« ،کميسدديون
کشاورزي» داراي نقش محوري در خط مشيگذاري زيستمحيطدي اسدت« :پدس از آن
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که اليحه يا برنامهاي به مجلس ارسال ميشود معموالً بده کميسديون تخصصدي مربوطده
يعني کميسيون کشاورزي عودت داده ميشود؛ هر چند در برخي موارد به کميسيونهاي
تخصصي ديگر نظير کميسيون عمران ،انرژي نيدز ارسدال مديشدود ...جمدعبنددي ايدن
مباحث به منظور ارائه در صحن علني معموالً توسط مخبر کميسيون کشاورزي صدورت
ميپذيرد م.»62.مطابق با نظر مشارکت کنندگان در تحقيدق ،نکتده بسديار مهدم در مدورد
کميسيون مذکور «دوگانه حفاظت-بهره برداري» است .به اين معنا که حدوزه کشداورزي
به عنوان يکي از حوزههاي «بهرهبردار» محيط زيست ،همزمان ايفاي نقش «حفاظدت» از
آن را نيز بر عهده دارد که اين موضوع به ويژه در مباحث مربوط به توسدعه کشداورزي
موجب لطمه به محيط زيست شده است.
بازيگر ديگر تقنيني «فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي اسالمي» است که بندا
بر نظر خبرگان «نقش انفعالي» در مباحث مربوط ايفا ميکند .يکدي از خبرگدان اجرايدي
در اين باره چنين اظهار داشته است« :درحال حاضدر در مجلدس دو فراکسديون محديط
زيست و کشاورزي داريم که بيشتر يک «ژست سياسي» است؛ خأل موجود آن است که
اولويت اول تا چندم اغلب نمايندگان مجلس مسائل زيستمحيطي نبوده و مسائل ديگر
توسعهاي نظير تورم ،اشتغال ،مسائلاقتصادي در اولويت قرار دارد .م.»6.
در مورد «ديوان محاسدبات کشدور» ،مؤلفده کليددي اهميدت و نقدش «حسابرسدي
رعايت» است که ضمن آن «عالوه بر بررسي چگونگي هزينه کرد بودجه زيستمحيطي،
به بررسدي ميدزان رعايدت مقدرّرات (زيسدتمحيطدي) توسدط دسدتگاههداي حداکميتي
ميپردازد .اما چنين کارکردي در عمل به صورت جدّي دنبال نميشود م»2.
بازيگران اجرايي زيستمحيطي« :سازمان حفاظت محيط زيسدت»« ،سدازمانهداي
اجرايي بهرهبردار زيستمحيطي»« ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي»« ،وزارت
امور خارجه» و «سازمان مديريت و برنامهريزي کشور» بازيگران اصدلي قدوه مجريده در
حوزه مسائل زيستمحيطي ميباشند .در مورد «سازمان حفاظدت محديط زيسدت» چندد
مؤلفه کليدي حائز اهميت است .نخست «مطلوبيدت جايگداه معداونتي سدازمان» .تقريبداً
تمامي صاحبنظران بر اين باورند که جايگاه ساختاري ايدن سدازمان بده عندوان يکدي از
معاونتهاي رئيس جمهور مطلوب است .به گفتده دو تدن از خبرگدان« :اينکده سدازمان
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بخواهد به يک وزارتخانه محيطزيست تبديل شود ايده تازهاي نيسدت حتدي در دورهاي
ايده تشکيل وزارتخانه محيطزيست به صورت جدّي مطرح شد ،اما به ندوعي مسدئوالن
سازمان هم با اين امر موافق نبودند ...م 9.به نظر سداختار محديط زيسدت و جايگداه آن
داراي اشکال نيست؛ بلکه ايفاي نقش دستگاههاي اجرايي محلّ اشکال است .م»1.
مفهوم شکلگرفته ديگر در اين رابطه «اختيارات عقيم نهادي» اسدت .بندا بدر گفتده
يکي از خبرگان «بر روي کاغذ اختيارات معاون رئديس جمهدور (و از جملده آن رئديس
سازمان حفاظت محيط زيست) از وزرا باالتر است اما در عمل اينطور نيست .در حالي
که اختيارات رسمي رئيس يکي از شرکتهاي پتروشيمي در حدّ يکي از مدديرکلهداي
وزارتخانهها و يا سازمان حفاظت محيط زيسدت نيسدت ولدي درعمدل بده دليدل قدوّت
بودجهاي و گردش مالي فوق العاده از نفوذ بيشتري برخوردار است و به همين دليدل در
صورت آسيب رساني چنين شدرکتي بده محديط زيسدت ،اختيدارات واقعدي سدازمان در
مواجهه با آن قابل قياس با اختيارات رسمي نيست م.»66.مؤلفه کليددي ديگدر «اهميدت
اقتدار شخصيتي رئيس سازمان» بده ويدژه بده منظدور مقاومدت در برابدر مخالفدتهداي
احتمالي است « .عالوه بر ايدن چنانهده شدخص رئديس جمهدور نيدز حمايدت کدافي را
صورت دهد ،مطمئن باشيد به لحاظ قانون و جايگاه مشکل خاصي نداريم م»62.
اما سازمان حفاظت محيط زيست در داخل خود نيدز از مشدکالت و ضدعفهدايي
رنج مي برد .از جمله آن «ضعف بدنه مديريتي بوروکراسي محديط زيسدت»« ،ضدرورت
برنامهريزي راهبردي متناسب با بلوغ سازمان» و مهمتدر از ايدن دو «اولويدت و فوريدت
حلّ مسائل درونسازماني بر مسائل زيستمحيطي» است .بنا به گفتده يکدي از معداونين
سابق سازمان «نگاه حاکم بر سازمان باعث شده که کارشناسان اهتمدام الزم را نداشدته و
به تدريج نسبت به اهداف عالي سازمان بيتفاوت شوند .م»0.
پس از سازمان حفاظت محيط زيست ،عمدهتدرين بدازيگر اجرايدي «سدازمانهداي
اجرايي بهرهبردار زيستمحيطي» مي باشند .در موضوع محيط زيسدت تفکيدک دو شدأن
«حفاظت» و «بهره برداري» بسيار حدائز اهميدت اسدت .بندا بدر اظهدار رئديس سدازمان،
«دستگاههاي اجرايي (بهره بدردار) بزرگتدرين مخدرّب محديط زيسدت کشدور محسدوب
ميشدوند .م »5.مؤلفده کليددي در ايدن خصدوص «خودخدواهي نهداديِ» سدازمانهداي

تبیین الگوی بومی تدوین خطمشیهای زیستمحیطی کشور با استفاده از نظریه دادهبنیاد 13

بهرهبردار است .در اين باره شواهد و اظهارات متعددّدي از مشدارکت کننددگان بدسدت
آمد« :يکي از شرکتهاي بزرگ پتروشيمي از جمله عوامدل اصدلي ورود آالينددههدا بده
خورموسي بوده که خسارات فراواني هم به آن وارد نمود .اين درحالي است که بندا بده
گفته مدير کل محيط زيست استان در اين زمينه اخطارهاي مکرّري به ايدن شدرکت داده
شده بود  ...در بحث جنگل  2ديدگاه وجود دارد .يکي ديددگاه بهدرهبدرداري (سدازمان
جنگلها) و ديگر ديدگاه حفاظتي (سازمان حفاظدت محديط زيسدت) .در حدال حاضدر
ميزان جنلگل هاي ما در کشور به حددّي کداهش يافتده کده بايدد نگداه دوم يعندي نگداه
حفاظتي در اولويت قرار گيرد .م»6.
بازيگران اجرايي ديگر «وزارت امور خارجه» است که در مورد مسائلي کده ريشده
برون مرزي دارد (نظير بحران ريزگردها) و يا اجراي تعهدات بينالمللي زيسدتمحيطدي
ايفاي نقش مي کند .مؤلفه کليدي در اين زمينه «اهميت توسعه ديپلماسي زيستمحيطي»
است .عالوه بر بازيگران مذکور «وزارت بهداشدت ،درمدان و آمدوزش پزشدکي» داراي
نقش محوري در مسائل مربوط بده «آلدودگي آب» و «وزارت جهداد کشداورزي» داراي
نقش محوري در مسائل مربوط به «مديريت مصرف آب» اسدت .بندا بده گفتده يکدي از
خبرگان «در مورد بحران درياچه اروميه مديتدوانيم در داخدل حدوزه آبريدز درياچده بدا
بهرهوري آب شرايطي فراهم کنيم که منجر به حلّ بحران شود ،ايدن امدر نيازمندد تعهدد
مسئولين وزارت جهاد کشاورزي در افزايش راندمان مصدرف آب کشداورزي از حددود

 04درصد فعلي به  14درصداست 0م»62.

بازيگر اجرايي مهم ديگر «سازمان مديريت و برنامهريزي» است .با توجه به شرايط
زيسددتمحيطددي کشددور دو الددزام «ضددرورت شدداخصپددذيري برنامددههدداي توسددعه» و
«شفافسازي نقش بازيگران متک ّدر زيسدتمحيطدي» در قالدب تکميدل مداتريس نقدش
بازيگران زيستمحيطي متوجه اين سازمان است .بندا بدر اظهدارات خبرگدان عدالوه بدر
بازيگران مذکور ،نقدش «کميسديون زيربندايي ،صدنعت ومحديطزيسدت» قدوه مجريده و
«سازمان جنکلها و مراتع» نيز حائز اهميت است.
بازيگران قضايي زيستمحيطي :اين مقوله اصدلي از دو مقولده فرعدي «قضدات و
دادگاههاي زيستمحيطي» و «سازمان بازرسي کلّ کشور» تشکيل شده اسدت« .در حدال
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حاضددر شددعب ويددژهاي در قددوه قضدداييه بددراي بررسددي بدده شددکايات و پروندددههدداي
زيستمحيطي در نظر گرفته شده اسدت م .»1.امدا مؤلفده کليددي در ايدن زمينده «تدأثير
مطلوب آموزش زيستمحيطي قضات» است« :قوه قضداييه در بعدد نظدارت مشدکالتي
دارد چرا که آشنايي قضات با موضوعات زيستمحيطي کم بوده و بايدد در ايدن زمينده
آموزش ببينند .البته تا کنون اقداماتي انجام شده کده بده تددريج در اصدالح بيدنشهداي
قضات مؤثر خواهد بود .م »1.سازمان بازرسي کلّ کشور نيز ميتواند کليه دسدتگاههداي
حاکميتي کشور را از جهت عمل به وظايف زيستمحيطي خود مورد بررسي قرار دهد.
بازيگران مستقل زيستمحيطي :بنا بر مفاهيم و مقدوالت ظهدور يافتده در جريدان
تحقيق مهمترين بازيگر مستقل زيستمحيطي «تشکلهاي مردمنهاد سبز» اسدت .در ايدن
خصددوص ،مؤلفدده کليدددي «اهميددت تخصددصگرايددي  »NGOsو «پرهيددز از کددنشهدداي
احساسي» به دفعات توسط خبرگان اظهار شد« :تشکلهاي مردمنهاد بايد خودشان را به
ساختار قدرت تحميل کنند .زماني قادر به انجدام ايدن کدار خواهندد بدود کده بضداعت
علميشان نيز تقويت شود و صرفا ًبار احساسي نداشته باشند م .»1.مؤلفه کليددي ديگدر
«اهميت مشارکت مردمي سبز» است .اما  NGOsدر قلمرو فعاليتهداي زيسدتمحيطدي
معموالً دچار آفت «وابستگي مالي :نقض مصلحت عامه» ميشوند« .تازمداني کده

NGOs

در هر زمينهاي وابستگي مالي به دولت دارند طبيعي است که بايد آن دستگاه را از خدود
راضي نگه دارد و اين مخل ّفلسفه شکلگيري آنهاست م»0.
«رسانههاي مکتوب ،ديداري و شنيداري» بازيگر مسدتقل و مهدم ديگدر در تددوين
خط مشيهاي زيستمحيطي محسوب مي شود .در اين باره در فضاي عمومي رسدانهاي
کشور شاهد «بيتفاوتي رسانهاي زيستمحيطي» هستيم .بنا به گفته يکي از صداحبنظران
«در همه جاي دنيا اين رسانهها هستند کده اغلدب پدرچم حفاظدت از محديط زيسدت را
برافراشته و ميکوشند تا با ظرفيتسازي در اين حوزه ،مخاطبينشان را به حفظ طبيعت
سرزمينشان تشويق کنند .اما آيا واقعاً رسانه ملي به ويژه شدبکههداي اسدتاني در زمينده
پاسداشت محيط زيست اهتمام دارندد؟ م.»60.بندا بدر اظهدارات خبرگدان ،در رفدع ايدن
بيتفاوتي رسانهاي ،نقش و «جايگاه خبرنگاران زيستمحيطي» حائز اهميت است.
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بازيگر مستقل سوم «سازمانها و نهادهاي آموزشي» هسدتند .در ايدن خصدوص در
جريان تحقيق سه مؤلفه «تعلديم و تربيدت دانشدگاهي»« ،تعلديم و تربيدت مدرسدهاي» و
«تعليم و تربيت دينيِ» زيستمحيطي ظهور يافت .به زعم يکي از خبرگان «اگر به مقوله
آموزش و فرهنگسازي توجه کنيم شايد به خيلي از قدوانين نيدازي نداشدته باشديم .بده
عنوان م ال الزم است رشتههاي مختلف مهندسي به صورت اجباري بدا محديط زيسدت
آشنا شوند .در حال حاضر با تصميم شوراي عالي محيط زيست دو واحدد بده صدورت
اختياري براي رشته هاي مهندسي در خصوص اهميت محيط زيست در نظر گرفته شدده
که البته ه مين هم خيلي کمک کرده ولي بايد آنرا اجباري کرد کده وقتدي يدک مهنددس
وارد کارخانهاي شد ،رعايت مالحظات زيستمحيطي برايش تبديل به يک دغدغه شدده
باشد م.»2.يکي ديگر از خبرگان در راستاي «تعلديم و تربيدت مدرسدهاي» چندين اظهدار
داشته است« :يکي از راهکارهاي اساسي در اين زمينه توجده بده ظرفيدت کتدب درسدي
دانشآموزان است که بايد به طور جدّي دنبال شود م »6.در خصوص «تعلديم و تربيدت
ديني زيست محيطي» نيز آشنا کردن روحانيون با اهميت محيط زيست از نگاه اسدالم و
نيز اشاعه آن در تبليغات و مراسم مذهبي حائز اهميت است.
نهايتاً آخرين بازيگر مستقل «بخش خصوصي» اسدت .بخدش خصوصدي اگدر چده
ممکن است به دليل پيگيري و اولويت بخشي به مندافع خدود نسدبت بده منفعدت عامّده
آسيب هايي به محيط زيست وارد نمايد اما به دليل مؤلفه کليدي «نظارت و نفوذ آسدان»
بر عملکرد زيستمحيطي بخش خصوصي توسط دسدتگاه هداي حداکميتي کدامالً قابدل
کنترل است« .البته اين نظارت محدود به قوه قضاييه نميشود و با توجه به نوع فعاليدت
آن شرکت خصوصي ،الزم است وزارتخانههاي مرتبط و سازمانهاي نظارتي قدوه مقنّنده
نيز ورود پيد اکرده و به وظايف نظارتي خود عمل کنند .م»1.
 .4-4-1مقوله (پدیده) اصلی

مقوله محوريِ پژوهش حاضر «تدوين خط مشيهاي زيستمحيطي» کشور است.
صاحبنظران هر کدام مراحل متفاوتي براي خط مشيگذاري از منظر فرآيندي بيان
کردهاند .الگوي فرآيند خط مشيگذاري «اندرسون» داراي پنج مرحله است :تشخيص
مسئله و تهيه دستور کار ،تنظيم راه حلها ،پذيرش راه حلها ،اجرا و ارزيابي خط مشي.
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(هيوز ،6290 ،ص  .)33هاولت و رامش پنج مرحله «دستور کار گذاري»« ،شکلگيري
خط مشي»« ،تصميمگيري»« ،اجرا» و «ارزيابي» را به عنوان مراحل خط مشيگذاري ذکر
ميکنند. (Hawlett and Ramesh, 2009, p1مقوله محوري در پژوهش حاضر صرفاً مرحله
نخست يعني «تدوين» (کليه زيرمراحل پيش از اجرا) را مدّ نظر دارد.
تعريف مسائل زيستمحيطي :در اين زمينه با توجه به اظهارات مصاحبهشوندگان،
شش مؤلفه کليدي به شرح زيدر بدسدت آمدد .نخسدت «ضدرورت ريشدهيدابي مسدائل
زيستمحيطي» .بنا به گفته يکي از خبرگان «رويکرد اصلي در مبدارزه بدا آلدودگي هدوا،
منبع آاليندههاست .در خصوص آلودگي هوا موضوع اساسي ،کيفيت سوخت خودروهدا
و منشأ ديگر ريزگردها هستند .منشأ اين ريزگردها بخشي به تداالبهداي خشدک شدده
عراق باز ميگردد و بخش ديگر منشأ داخلي دارد م .»65.يکي ديگر از خبرگان در مورد
«تبعات غير قابل پيشبيندي مسدائل زيسدتمحيطدي» چندين گفتده اسدت« :آسديبهداي
زيستمحيطي هزينههاي پنهان زيادي به جامعه وارد ميسدازد .بده عندوان م دال سداالنه
حدود  1ميليارد دالر از جيب هر شهروند ايراندي صدرف هزيندههداي درمداني ناشدي از
آلودگي هواي شهرهاي بزرگ کشور ميشود م .»62.مؤلفه سوم «ابعاد فرامحلّدي مسدائل
زيستمحيطي» است .به عنوان م ال يکي از خبرگان ميگويد« :در مورد بحران درياچده
اروميه سه استان آذربايجان غربي ،شرقي و اردبيل ذينفع هستند .عالوه بر آن کشورهاي
همسايه که از آب ارس استفاده مي کنند .بنابراين موضوع انتقدال آب از حدوزه ارس بده
درياچه اروميه بسيار پيهيده است م .»3.فوريت مسائل مربوط به «مديريت مصرف آب»
در ميان مسائل زيستمحيطي با توجه به اظهارات خبرگان ،مؤلفه مهم ديگر ميباشد .در
مورد مؤلفه «چرخه عمر مسائل زيستمحيطي» نيز نمونه بحدران درياچده اروميده م دال
خوبي است که گذر زمان به تد ريج با عدث غيرقابدل کنتدرل شددن مسدئله بدروز يافتده
گرديد.
انعکاس مسئله زيست محيطي به سازمان عمومي :اين مقوله از مفاهيم «حساسيت
ملّي زيستمحيطي»« ،اهميت سياستپژوهي زيستمحيطي» و «تزاحم مدديريت ملّدي و
محلّي زيست محيطي» تشکيل شده است« .حساسيت ملدي زيسدتمحيطدي» را يکدي از
خبرگان با طرح اين سؤال که «آيا تدا کندون نماينددهاي را بده خداطر شدعارهاي سدبز و
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زيستمحيطي به مجلس راه دادهايم؟ م »6.تبيين نمود .منظور از مقولده «تدزاحم مدديريت
ملّددي و محلّددي زيسددتمحيطددي» نيددز آسدديبهدداي شدديوه متمرکددز و بدداال بدده پددايين در
دستورکارگذاري و کماطالعي دولتمردان مرکزي از مسائل محلّي اسدت کده همدين امدر
مشکالت عديدهاي را در زمان اجرا براي مديران محلّي موجب مديشدود .بندا بده گفتده
يکي از خبرگان «يکي از مفاد برنامه چهارم کاهش کود و سمّ در کشداورزي و افدزايش
مبارزه بيولوژيک بود .در حالي که نه کشاورز مدا بده لحداظ فرهنگدي و آموزشدي ايدن
آمادگي و آگاهي را داشت که اين جايگزيني را انجام دهد و نه واردکنندگان کود و سدمّ
اجازه توقّف واردات را ميدادند .م»60.
تصميمگيري زيستمحيطي :انتخاب يک راه حل زيستمحيطي از ميان گزينههاي
ممکن در کشور با ويژگيهاي خاص خود از جمله «سياستزدگي»« ،تسامح»« ،استقالل
نسبي قوه مجريه»« ،اتّخاذ رويکردجزئي -تدريجي» و «تصميمگيري ميانبخشدي» همدراه
است« .سياستزدگي» در تصميمگيري زيسدتمحيطدي را يکدي از خبرگدان ايدن گونده
توصيف ميکند« :سال  6299به يکي از مديرکل هاي محيط زيسدت در جلسده ارزيدابي
صدور مجوّز سدّ گفته بودند اگر مي خواهي مخالفدت کندي نداگزير بايدد اسدتعفا دهدي
م ...62.فالن وزير مي خواهد کلنگ آغاز يک طرح عمراني را خودش بده زمدين بزندد و
خودش نيز آنرا سريعا ًبه بهدره بدردراي برسداند و ايدن سدرعت بده قيمدت هزيندههداي
زيستمحيطي تمام مي شود؛ درصورتي که اساساً موضوع افتتاح و بهدرهبدرداري توسدط
يک مسئول موضوعيتي ندارد م»1.
منظور از «تسامح در تصميم گيري زيستمحيطدي» اولويدت نددادن بده مالحظدات
زيست محيطي و يا کم اهميت دانستن آن در فرآيند تصميمگيري است بده گوندهاي کده
گويا دولتمردان با نوعي سدهلانگداري بدا مسدائل و مالحظدات زيسدتمحيطدي تعامدل
ميکنند .به گفته يکي از خبرگان« :سازمان حفاظت محيط زيست در اواخدر دهده  34در
خصوص بروز بحران درياچه اروميده هشددارهاي مکدرّر بده معداون اول وقدت رئديس
جمهور و وزارت نيرو داده بود که در صورت ادامه روند ،بروز بحران قطعي اسدت امدا
به هيچکدام از آنها توجهي نشد  ...به نظر سياسدتگدذاران مسداله محديط زيسدت را در
لحظه تصميم گيري ناديده گرفته و در انتهاي خط به تکاپوي يافتن راهکاري بدراي حدلّ
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بحران (و نه مسئله عادي) ميافتند م .»64.مؤلفه بعدي «استقالل نسدبي قدوه مجريده» در
تدوين و تصويب خط مشيهاي (اجرايي) زيستمحيطي اسدت کده البتده بدا توجده بده
جايگاه معاونتي سازمان حفاظت محيط زيست و عددم ارتبداط «مسدتقيم» سداختاري بدا
مجلس شوراي اسالمي دور از انتظار نميباشد« .رويکرد جزئي -تدريجي» در تدوين را
نيز يکي از خبرگان اين گونه تشريح کرده است« :دراين زمينده مسدائل زيسدتمحيطدي
نبايد چرخ را دوباره اختراع کنيم چراکه در دولتهداي قبدل پدژوهشهدا و برنامدههداي
خوبي تددوين شدده اسدت م.»2.امدا يکدي از ويژگديهداي بسديار مهدم تصدميمگيدري
زيست محيطي ،اخذ تصميمات اغلب در قالب «کارگروهها» و به صورت «ميدانبخشدي»
است .شيوه تصميمگيري عمومي در مواجهه با «بحران درياچه اروميه» م ال خوبي بدراي
اين مؤلفده کليددي اسدت کده در آن امضداي «عهدنامده بداري» بدين وزرا و اسدتانداران
حوزه هاي آبريز درياچه ( ،)6293تشکيل ستاد احيا درياچه اروميه بده رياسدت رئديس
جمهور ( )6291و نهايتاً تشکيل کارگروه احياي درياچه اروميه بده رياسدت وزيدر نيدرو
( )6212به عنوان سه نمونه بارز «تصميمگيريِ ميانبخشي» قابدل توجّده اسدت .اهميدت
«پيوست زيستمحيطي» ،رعايدت اصدل «انعطدافپدذيري تددوين» و اهميدت «طراحدي
شاخصهاي ارزيابي در مرحله تددوين» ،مؤلفدههداي بدسدت آمدده ديگدر از اظهدارات
خبرگان در مرحله تصميمگيري ميباشند.
تصويب خط مشي هاي زيستمحيطيي :مهدمتدرين مفهدوم ظهوريافتده در اينجدا
«اثربخشي بيشتر تصويب اجماعي به اک ريت» است .بنا به گفته يکي از خبرگدان «نکتده
حائز اهميت در تدوين آييننامهها توسط هيئت وزيران ،تفاهم و توافق وزارتخاندههداي
مختلف است .ممکن است آييننامهاي تصويب شود ولي به عنوان م ال وزارتخانه جهاد
کشاورزي يا وزارتخانه ديگري موافق نباشد اما در لحظه تصميمگيري کوتاه بيايدد .ايدن
آييننامه در مرحله اجرا با مشکل مواجه ميشود چراکه تفاهم همه را نداشدته اسدت .در
واقع بايد به سراغ راهکارهاي بُرد-بُرد ميان وزارتخانههداي مختلدف رفدت م .»2.مؤلفده
بعدي «اولويت راهکارهاي طبيعي بر تصنّعي (انسانساز)» است .به عنوان م ال در مدورد
بحران درياچه اروميه دو گزينه «بارور کردن ابرها» و يا «انتقال آب بين حوزهاي (از رود
ارس)» ،در زمره راهکارهاي تصنّعي يا انسانساز قرار ميگيرد چرا که با دخالدت انسدان
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و غير از مسير طبيعدي صدورت مديپدذيرد« .ضدرورت بده روزرسداني قدوانين موجدود
زيسددتمحيطددي» و «ضددرورت مشددروعيتبخشددي داخلددي بدده تعهدددات بددينالمللددي
زيسددتمحيطددي» دو مؤلفدده ديگددر ظهددور يافتدده در مرحلدده تصددويب خددط مشدديهدداي
زيستمحيطي ميباشند.
 .1-4-1راهبردهای کنش و کنش متقابل

«کنش زيستمحيطي» مجموعهاي از مفاهيم انتزاعيِ متعدّد است که از بطن دادههاي
گردآوري شده ظهور يافته و برآيند «دانش» و «گرايشِ» زيستمحيطي در کنار برخي
ويژگيهاي متمايز کننده بوده و مقوله محوري را به خروجيها متّصل ميکند.
کنش زيستمحيطي دولتمردان :ما چند مفهوم «دانش زيستمحيطي دولتمدردان»،
«گرايش زيستمحيطي دولتمردان»« ،اهميت رويکرد فرابخشدي دولتمدردان» و «اهميدت
رويکرد حاميانه رئيس جمهور» را به عنوان مؤلفههاي «کنش زيستمحيطي دولتمدردان»
شناسدايي کدرديم .بده بداور يکدي از مصداحبه شدوندگان «عمدده نگداهي کده از سددوي
وزارتخانه ها به موضوع محيط زيست وجود دارد ،نگاه مدانع بدودنِ رعايدت مالحظدات
زيستمحيطي است؛ م« ... »6.تصور ميکنند کده اگدر مالحظدات زيسدتمحيطدي را در
کارشان لحاظ کنند هزينه تمامشدهشان باال ميرود و اين طور بده نتيجده مديرسدند کده
تأمين مالحظات زيستمحيطي به صرفه نيست  ...البته شکايت سازمان محيط زيست از
ساير اجزا قوه مجريه از آنجا که همه آنها زير چتر يک قوه هسدتند ،کدامالً بسدتگي بده
نگاه دولت به مقوله توسعه پايداردارد؛ اگر نگاه يک دولت صرفاً در حوزه توليد و خلق
ثروت و اشتغال باشد سازمان محيط زيست در موضع ضعف قرارمديگيدرد م »1.مؤلفده
کليدددي ديگددر «اهميددت رويکددرد فرابخشددي دولتمددردان» در تدددوين خددط مشدديهدداي
زيستمحيطي است« :در حال حاضر در کشور  12سدّ مخزني وجود دارد .با بودجدهاي
که براي احداث شبکههاي آبياري پشت سددها اختصداص داده شدده ،حددود  54سدال
طول ميکشد تا وزارت جهداد کشداورزي امکدان بهدرهبدرداري از ايدن آبهدا را بدراي
کشاورزان فراهم کند؛ اين درحالي است که وزارت نيرو اعالم کرده که همزمان در حال
احداث  645سد مخزني ديگر است م.»62.در مدورد اهميدت «رويکدرد حاميانده رئديس
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جمهور» نيز عالوه بر مطالب مذکور همين بس کده «معداون رئديس جمهدور مديتواندد
سياستهايش را ازطريق رئيس جمهور به اعضا کابينه تسرّي دهد .م»6.
کيينش زيسييتمحيطييي بييواوکرا هييا :ايددن مقولدده شددامل سدده مفهددوم «دانددش
زيستمحيطي بوروکراتها»« ،گرايش زيسدتمحيطدي بدوروکراتهدا» و «عددم تعامدل
پوياي بوروکراتها با محيط» است .به بيان يکي از مصاحبه شوندگان «اگدر بتدوانيم بده
يک سازمان متعالي دست پيدا کنيم بايد قدرت مجاب کردن داشته باشيم؛ به طدوريکده
مدير يا کارشناس محيط زيست توانايي مجاب کدردن شدوراها در سدطح معاوندتهدا و
غيره را به پشتوانه دانش و سالمت نفس داشته باشد م »61.و الزمه اين امر برخدورداري
از بوروکراتهاي زيستمحيطي «عالقمند» و «متخصّص» ميباشد .در مورد عدم تعامدل
پوياي بوروکرات هدا بدا محديط نيدز نقدل قدول يکدي از مشدارکت کننددگان گوياسدت:
«رويکردي در سازمان حفاظت محيط زيست در طول ساليان متمادي شکل گرفته اسدت
و آن تمايل به حفظ وضع موجود است که تبديل به هدف شده است .م.»1.
کنش زيستمحيطي شهروندان:اين مقوله نيز همانند دو مقوله قبل شامل دو مؤلفه
«دانش» و «گرايش» زيستمحيطي شهروندان ميباشد .مطابق بدا نظدر يکدي از خبرگدان
« اگر بخواهيم کار زيربنايي ،اصدولي و پايددار انجدام دهديم بايدد ابتددا روشدنگري را از
سطوح پايين جامعه آغاز کنيم .م»61.به عنوان م ال در خصوص موضوع بهبود رانددمان
آبياري کشاورزي «اينکه يک کشاورز که مدّت زيادي به شيوه آبياري سنتي عمدل کدرده
است را وادار به استفاده از قطره چکان کنيم کار دشواري اسدت چدرا کده نيازمندد يدک
اهتمام و تالش ملي است م .»62.اما عالوه بر دو مفهوم مذکور ،مؤلفه کليددي ديگدر در
کددنش زيسددتمحيطددي شددهروندان« ،اولويددت نيازهدداي فيزيولوژيددک بددر نيازهدداي
زيستمحيطي» است به طوري که مطدابق بدا دادههداي بدسدت آمدده« ،تدأمين نيازهداي
اقتصادي شهروندان بر رعايت مالحظات زيستمحيطي از سوي آنان اولويت دارد .م»2.
 .1-4-1زمینه

عوامل زمينهاي مؤثر بر تدوين به دو بخش عوامل زمينهاي «نرم» و «سخت» تقسيم
ميشوند که به ترتيب از سه و دو مقوله تشکيل شدهاند.
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 -3-1-4-1عوامل زمینهای نرم

نظام اازشي محيط زيست دا اسالم :مقدوالت ظهوريافتده در جريدان تحقيدق در
نتيجه مصاحبههاي انجام شده پديد آمدند به جز دو مقوله .اين مقولده ،برآمدده از انجدام
مطالعه اسالمي (يکي از دو مطالعات مجزّا) است .در اينجا هشت مفهدومِ «نقدش بيشدتر
دولتمردان در احيا طبيعت (نسبت بده مدردم)»« ،جامعيدت رويکدرد اسدالم بده محديط
زيست»« ،اهميت تعريف انسان به عنوان جانشين خداوند»« ،اهميت رويکردآخدرتبدين
در عمران زمين»« ،لزوم امانتداري انسان نسبت به محيط زيست»« ،قطعدي بدودن سدنن
الهي ناظر به محيط زيست»« ،رابطه مستقيم عمل انسان با طبيعدت» و «تسدخير طبيعدت
همزمان با احيا آن» به عنوان ارکان نظام ارزشي اسالم شناسايي شدند.
مطالعه و بررسي در قرآن کريم نشانگر آن است که محيط زيسدت و عناصدر آن از
اهميت ويژهاي برخوردارند به طوري که بيش از صد مورد لفظ زمين 14 ،مورد آسدمان
و بيش از صد مورد نيز الفاظ مربوط به عناصر طبيعت به کار رفته است.
هدف از ارتباط با طبيعت در اسدالم ،بهدره وري صدرف از آن نيسدت بلکده تفکدر
اسالمي منادي «تداوم کمال» همه موجدودات اسدت(.عالمه جعفدري )6214 ،در همدين
ارتباط است که عناصر طبيعي به بيان قرآن از يکديگر مراقبت ميکنند« :هر موجودي در
ضمن نظام وجودي خاص خود حرکت ميکند و اگر از خط معيني کده بدراي او معدين
شده منحرف شود ،به اختالل نظام منجر خواهد شدد .در ايدن حدال اجدزا ديگدر عدالم
وجود به پا مي خيزند تا کار اين موجود را تعديل کنند و آن را به خطي برگردانند که بدا
آن سازگار باشد .اگر اين جز هستي که از راه منحرف شده به استقامت گراييد که چده
بهتر وگرنه اسباب خرد کننده طبيعت و بالياي نازله پايمدالش خواهندد سداخت ،و ايدن
يکي از نواميس کلي طبيعت است» (عالمه طباطبايي .)6212 ،اگدر ايدن رويده در مدورد
خط مشيهاي کنوني محيط زيست تعميم داده شود ،مالحظه مديشدود کده حفاظدت از
منابع و محيط کافي نيست بلکه رويه کمالبخشي به محيط زيست معيار است.
نکته ديگر در رويکرد اسالم به محيط زيست پس از هدف غدايي «تددوام کمدال»،
نوع تعريف دين اسالم از انسان ميباشد« .تفسير و تغيير جهان فرع تفسير و تغيير انسان
است .اگر انسان به گونهاي صحيح تفسير شود و در جاي محوري خدويش قدرار گيدرد
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جهان دگرگون خواهد شد ،زندگي بشر زماني سامان مييابد و محديط زيسدت او سدالم
ميشود .انسان «خليفه خدا» بر روي زمين است و مهمترين عنصر خالفت الهدي بعدد از
فراگيري معارف ديني ،آباد ساختن زمين و نجدات آن از هدر گونده تبداهي و تيرگدي و
پذيرش مملوکيت انسان و ديگر موجودات عالم است( ».جوادي آملي ،6299 ،ص )20
قرآن کريم رابطۀ مستقيم اعمال انسان و طبيعت را در آيات گوناگوني بيان و برهان
عقلي مزبور را تأييد کرده است .آيات قرآن در اين باره به چندد دسدته اصدلي و فرعدي
تقسيم ميشود :دسته اول :آيات ناظر به اصل ارتبداط متقابدل اعمدال انسدان و حدوادث
جهان؛ دسته دوم :آيات دالّ بر رابطه کارهاي نيک و پيامدهاي گدواراي جهدان و نهايتداً
دسته سوم :آيات ناظر به ارتباط کارهاي بد و حوادث ناگوار جهان .دسدتۀ دوم و سدوم
هر يک دو دستۀ فرعي دارند :تأثير متقابل کارهاي نيک و بد فردي بدا حدوادث خيدر و
شرّ جهان و تأثير متقابل کارهاي گروهي و جمعي جامعه با حوادث خوب و بد جهدان.
(همان ،صص  )691-693در چنين نگاهي انجام مستمر هر کدام از اعمال مؤمنانده و يدا
فاسقانه داراي تبعات خاص زيستمحيطي خود خواهد بود.

نظام اازشي عمومي محيط زيست :اين دسته شامل دو باور ارزشي است که –بدر

خالف دسته قبل -مستقيماً از منابع ديني بدست نيامده و اظهارات مشارکت کنندگان در
تحقيق ،آنها را شکل داده است .نخست باور به «عدم تضادّ مداهوي توسدعه و پايدداري
آن» که در حال حاضر ميان خط مشيگذاران کمرنگ ميباشد« :در نگاه حداکم بدر بدنده
اغلب دولتها ،برنامههاي توسعه و مالحظات زيستمحيطي در مقابدل هدم قدرار دارد.
م »64.باور ارزشي دوم ضرورت «برقراري عدالت بين نسلي» در برخدورداري از محديط
زيستي سالم و ايمن است .به گفته يکي از خبرگان «نبايد سياستگذاري زيستمحيطدي
فقط در حوزه هايي که دچار بحران هستيم پيگيري شود؛ ممکن است نشانههايي وجدود
داشته باشد که در آينده دچار بحران شويم م»61.
بلوغ مليتي زيستمحيطي :يکي از عوامل زمينهاي نرم مؤثر بر تدوين که شامل دو
مفهوم «تأثير رفاه بر کنش زيستمحيطي» و «تربيت خدانوادگي زيسدتمحيطدي» اسدت.
درباره مفهوم نخست بايد گفت «متناسب با کيفيت رفاه در هر جامعهاي تعلّق خداطر بده
رعايت مالحظات زيستمحيطي در آن جامعه کم و زياد ميشود .م »62.بيان ديگر ايدن
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مقوله «تفاوت مليتي در نگرش عمومي زيستمحيطدي» اسدت کده مطدابق بدا دادههداي
بدست آمدده در کشدورهاي توسدعه يافتده و برخدوردار از رفداه عمدومي بداالتر شداهد
حساسيت بيشتري نسبت به مالحظات زيستمحيطي هسدتيم .مقولده «حساسديت ملدي
زيستمحيطي» که پيشتر ذيل مقوله اصلي «انعکاس مسئله به سدازمان عمدومي» تبيدين
شد نيز در اينجا قابل طرح و دستهبندي است.
امّددا در مددورد مؤلفدده «تربيددت خددانوادگي زيسددتمحيطددي» ،م ددال يکددي از
مصاحبهشوندگان گوياست« :درست م ل توجهي که مدا از کدودکي در احتدرام بده تکده
نانهاي افتاده در معابر ميکنيم به طوري که عدم توجه به آنها را ناپسند مديدانديم .ايدن
به دليل آموزشهايي است که خانواده و اطرافيان از کودکي به ما دادهاندد کده مديتواندد
جايگزين بسياري از قوانين زيستمحيطي موجود باشد .م»9.
 -4-1-4-1عوامل زمینهایسخت

منابع مالي زيستمحيطي« :ضعف بودجهاي سازمان حفاظت محيط زيست» مکرّراً
توسددط خبرگددان بدده عنددوان يکددي از عوامددل محدددوديتزا بددراي خددط مشدديگددذاران
زيستمحيطي طرح ميشد« :مجموع اعتبارات عمراني ساالنه سازمان محديط زيسدت از
اعتبارات معاونت آموزش سازمان ترافيک شهرداري تهدران هدم کمتدر اسدت .م »66.بدا
توجه به توسعه روزافزون مسائل زيسدتمحيطدي و فرابخشدي بدودن علدل بدروز آنهدا
«بودجه سازمان حفاظت محيط زيست را هر چه افزايش دهديم ،بداز هدم کفداف تدأمين
مالحظات زيستمحيطي را نميکند و ناگزير به اجدراي سياسدتهدايي نظيدر آنهده در
برنامه دوم توسعه شد («سياست يک در هزار» ) 5هستيم که متأسفانه بده شدکل مدوفقي

اجرا نشد م»66.
فناواي و امکانا

زيستمحيطي :اين مقوله نيدز همانندد مقولده قبدل ،داراي اثدر

غيرمستقيم در تدوين خط مشيهاي زيستمحيطي است .يکي از مفاهيم ظهور يافتده در
اينجا «آسيب فناوري سنتي در بهرهبرداري» زيستمحيطي است که بدارزترين نمونده آن
محوريت روشِ غرقابي در آبياري کشاورزي کشور ميباشد .به گفتده يکدي از خبرگدان
«اگربتوان حدّاقل يکسوم آب بخش کشاورزي را به شيوه مدرن با استفاده از تجهيدزات
آبياري روز دنيدا در اختيدار کشداورزان قدرار داد موضدوع مدديريت مندابع آبدي کشدور
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حد ّزيادي مرتفع خواهد شد .م »64.روي ديگر سکّه آسيب فنداوري سدنّتي« ،ضدرورت
همگامي با فناوري روز» است .به عنوان م ال «سرعت رشد تکنولوژي بدراي اسدتفاده از
انرژي خورشيدي بسيار باالست و در حال حاضر ميتوان از هر هکتار بيابان  2مگاوات
برق توليد کرد .در اين زمينه سرمايهگذاري  54ميليارد يدورويي اروپاييدان بدراي تدأمين
تمام نيازهاي انرژِي خود از نور خورشيد تا سال  2454قابل توجه و تحسدين اسدت در
حالي که در کشور ما فقط يک نيروگاه خورشيدي در استان فارس وجود دارد .م»60.
 .1-4-1شرایط مداخلهگر

در اينجا «ابرخطمشيها» يا «اسناد و اهداف باالدستي حاکم بر تدوين» شامل  0سند
کالن به شرح زير به عنوان شرايط مداخلهگر در تدوين شناسايي گرديد.
اصل  05قانون اساسي :محيط زيست در قانون اساسي ايدران از جايگداه ويدژهاي

برخوردار است (اصل پنجاهم قانون اساسي .)1اين در حدالي اسدت کده قدانون اساسدي
شماري از کشورهاي توسعه يافته درباره جايگاه محيط زيست سکوت کرده است.
حاکميت سند چشم انداز :در بند چهارم سند چشماندداز کشدور (افدق  )6040بدر
برخورداري آحاد مختلف جامعه از محيط زيست مطلوب تأکيد شده است.
سند ملّي محيط زيست :يکي از خبرگان در مورد اين سدند کده در شدوراي عدالي
انقالب فرهنگي در حال بررسي است چنين ميگويد« :برخي از مدوارد منددرج در ايدن
سند درتمام  220کشور عضو سازمان ملل ،بينظير است و در صدورت تصدويب آن بده
لحاظ رعايت هاي محيط زيستي گام بسيار خوبي به جلو برداشدته مديشدود .م »2.نکتده
حائز اهميت در مورد ضرورت تصويب و ابالغ هرچه سريعتر سند آن است که عرصده
فعلي تدوين خطمشيهاي زيستمحيطي از يک ابرخط مشي عملياتيتر نسبت به اصدل
 54قانون اساسي و يا سند چشماندداز رندج مديبدرد و همدين خدأل سياسدتي ،مواندع و
آسيب هاي فراواني را در هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايدي و تقنيندي مربدوط بوجدود
آورده است «اما در سند ملي محيط زيست سياستهاي جزئيتر ذيدل اصدل مدذکور در
قانون اساسي پيشبيني شده است .م»2.
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مفاد زيستمحيطي برنامههاي توسعه :اين مقوله برآمده از انجام «مطالعه تداريخي»
(مفاد زيستمحيطي برنامه هاي توسعه کشور) است .اين بررسي حاکي از آن اسدت کده
هر چند جهتگيريهاي م بتي در زمينه حفظ محيط زيست صورت گرفته و تالشهاي
قابل توجهي انجام پذيرفته ،لکن اين اقدامات در مقابل ميدزان تخريدب و آلدودگيهداي
زيستمحيطي ناشي از فعاليتهاي توسعهاي بسيار ناچيزند.
منظور از «تطور و تکامل تدريجي» نيز اصالح و بهبود تدريجي محتواي برنامههاي
توسعه (از برنامه اول تا پنجم توسعه کشور) در موضوع محيط زيست است بده طدوري
که در اين زمينه ،طيّ پنج برنامه مذکور به تدريج شاهد «گنجاندده شددن اهدداف کمّدي
زيستمحيطي در برنامه»« ،توجده گسدترده بده تفاهمدات بدينالمللدي»« ،اسدتاني شددن
طرح هاي زيستمحيطي»« ،تشکيل کميته ملي توسعه پايدار در برنامه»« ،تشدکيل کميتده
فرابخشي اجراي برنامههاي زيستمحيطي»« ،توجده گسدترده بده نقدش مشدارکتهداي
مردمي و امر آموزش عمومي در محتواي برنامه (برنامه افزايش  651تشکل مردمنهاد بده
حدود  144تشکل)» بودهايم .اين ويژگيها به ويژه در مورد برنامههاي چهدارم و پدنجم
نسبت به برنامههاي قبل ملموستر است.
 .6-4-1پیامدها

متناظر با مسائل عمومي زيستمحيطي خاص کشور که در بخش «تعريف مسائل» به
آنها اشاره شد ،خط مشيهاي مصوب زيستمحيطي شامل «خطمشيهاي مصوب هوا»،
«خطمشيهاي مصوب مديريت مصرف آب»« ،خطمشيهاي مصوب کنترل تخريب
زمين»« ،خطمشيهاي مصوب تنوع زيستي» و «خطمشيهاي مصوب انضباطي و
قضايي (حل مسائل مربوط به اقدامات غيرقانوني زيستمحيطي)» به عنوان پيامدهاي
«نظام تدوين خط مشيهاي زيستمحيطي» شناسايي گرديد.
 .4-4-1گزارههای حکمی (قضایا)

در اين بخش بر اساس فرآيند کدگذاري انتخابي ،جهت تدوين گزارههاي حکمي يا
قضاياي پژوهش اقدام شده است .اين گزارهها به روابط بين مقولهها اشعار دارند.
قضيه  :6بازيگران زيستمحيطي شامل «بازيگران جهاني (بينالمللدي)»« ،بدازيگران
فراقوهاي»« ،بدازيگران فرانهدادي»« ،بدازيگران تقنيندي»« ،بدازيگران اجرايدي»« ،بدازيگران
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قضايي» و «بازيگران مستقل» به عنوان عوامل موجدده (علّدي) تددوين خدط مشديهداي
زيستمحيطي ايفاي نقش ميکنند.
قضيه  :2کنشهاي زيسدتمحيطدي «دولتمدردان»« ،بدوروکراتهدا» و «شدهروندان»
راهبردهاي اساسي ايفاي نقدش بدازيگران در تددوين خدط مشديهداي زيسدتمحيطدي
محسوب ميشوند.
قضيه  :2عوامل زمينهاي مؤثر بر تدوين خدط مشدي زيسدتمحيطدي بده دو دسدته
عوامل «نرم» و «سخت» تقسيم ميشوند که «نظام ارزشي محيط زيست در اسالم»« ،نظام
ارزشي عمومي محيط زيست» و «بلوغ مليتي زيستمحيطدي» بده عندوان عوامدل ندرم و
«منابع مالي زيستمحيطي» و «فنداوري و امکاندات زيسدتمحيطدي» بده عندوان عوامدل
سخت ،بستر عام تدوين خط مشيهاي زيستمحيطي را فراهم ميسازند.
قضيه « :0ابرخط مشيهاي حاکم بر تدوينِ» خط مشي زيستمحيطي شامل «اصدل
 54قددانون اساسددي»« ،سددند چشددمانددداز « ،»6040سددند ملّددي محدديط زيسددت» و «مفدداد
زيستمحيطي برنامههاي توسدعه» بده عندوان شدرايط مداخلدهگدر ،تددوين خدط مشدي
زيستمحيطي را تسهيل مينمايند.
قضيه  :5متناظر با پنج نوع مسئله خاص زيستمحيطي کشور يعني مسائل «آلودگي
هوا»« ،مديريت مصرف آب»« ،تخريب زمين»« ،تنوع زيسدتي» و «اقددامات غيدر قدانوني
زيستمحيطي» پنج دسته خط مشي مصوب زيسدتمحيطدي بده عندوان خروجدي نظدام
تدوين و ورودي نظام اجرا تعريف ميشود.
 .6روایی و پایایی پژوهش

از نظر کرسول پژوهشگران کيفي به منظور افزايش اعتبار پژوهشهاي خود بايد در هر
پژوهش حدّاقل از دو راهبرد استفاده کنند که در پژوهش حاضر اقدامات زير انجام شد:


تطبيق اعضا  :مشارکت کنندگان ،نظر خود را درباره گزارش پژوهش و فرآيندد

داده ها عرضه کردند و مطابق نظرات آنها ،نتايج بازبيني شد که در حدّ اصالح «عنداوين»
برخي مقوالت و مفاهيمِ زيرمجموعه آنها بوده است.


ک رت گرايي :منظور تنوع سطوح مصاحبه شوندگان (خبرگان علمي ،اجرايدي)

و مطالعات تاريخي و اسالمي مجزّا ميباشد.
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یادداشتها
)EPI (Environmental Performance Index

1

 .2در دو دسته قابل تقسيماند :نخست مفاهيم «پيشبرنده» ( 95مفهوم) :مفاهيم ناظر به فرصتهاي آتي
که پايبندي به آنها جهت تحقّق وضع مطلوب ضروري است .و دوم مفاهيم «بازدارنده» ( 20مفهوم) که
ناظر به نقاط ضعف و آسيبهاي گذشته بوده و رفع آنها جهت تحقّق وضع مطلوب ضروري است.
 .2منظور مصاحبه شونده شماره سيزدهم است .ترتيب مصاحبه شوندگان :از «م »6.تا «م »62.در زمره
مصاحبه شوندگان با سابقه اجرايي مرتبط؛ «م »62 .تا «م »65.داراي دانش تخصصي زيستمحيطي
و «م »61.داراي دانش تخصصي مديريت دولتي.
 .0بنا بر اطالعات بدست آمده ،بالغ بر  14درصد مصرف آب کشور در حوزه کشاورزي با راندمان بين
 25تا  04درصد (معادل  14تا  15درصد اتالف) ميباشد.
 .5تبصره  62برنامه اول توسعه« :براي فراهم آوردن امکانات و تجهيزات الزم براي پيشگيري و
جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده کننده ،کارخانجات و کارگاهها موظفند يک در هزار
فروش توليدات خود را با تشخيص و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ،صرف کنترل
آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و ايجاد فضاي سبز نمايند»
« .1در جمهوري اسالمي ،حفاظت از محيط زيست که نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات
اجتماعي رو به رشدي داشته باشند ،وظيفه عمومي تلقّي ميگردد؛ از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و
غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا کند ممنوع است».
(قانون اساسي ،اصل  )54عالوه بر اين اصل چهل و پنجم قانون اساسي نيز به صورت غيرمستقيم
به موضوع محيط زيست مرتبط ميشود.
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