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تاریخ پذیرش5312/56/51 :

چکیده
امروزه تأکید بر مسایل زیستمحیطی برای اکثر حوزههای علوم ضرورتی انکارناپذیر است و هدف این
پژوهش طراحی و اعتباریابی مدلی برای اجرای خط مشیگذاری زیستمحیطی در ایران مییباشید کیب بیب
روش آمیختب و ترکیبی انجام شده است .در بخش کیفی تحقیق مصاحببهای عمیقی با تعدادی از میدیران و
کارشناسان محیط زیست کشور انجام شده است .نتایج تحلیل دادهها بر اساس مراحل سیبگانیب کدگیذاری
نشان داد ،از  531مفاهیم متناظر تعداد  62خردهمقولب استخراج شده کب دارای ارتباط مفهیومی بیا همیدیگر
هستند و در مرحلب کدگذاری محوری از همبی خردهمقوالت تعداد  55مقولبی محوری بیرون کشیده شید
کب با انتزاع بیشتر این مقوالت در مرحلبی کدگذاری گزینشی ،یک مقولبی هستبای بب شرح؛ ییک اجیرای
موفق خط مشی زیستمحیطی مبتنی بر تدوینی فکورانب بر پایبی هماهنگی و همسیویی نهیادی و ارزشیی
است کب در آن توسعبی دانش زیستمحیطی با استراتژی مدیریت سیبز و ویوانین میثرر ،موجی

اعیتای

فرهنگ زیستمحیطی میشود؛ ظاهر شد کب میتواند تمامی مقوالت دیگر را تحت پوشش ویرار بدهید .در
بخش کمی کب اعتباریابی مدل استخراجی انجام شده است ،نتایج حاصل از مداسیازی معادلیبی سیاختاری
نشان داده کب همبی مثلفبهای کیفی استخراجشیده اریر مسیتقیم و معنیاداری بیر اجیرای موفیق خطمشیی
واژههای کلیدی :خطمشی؛ اجرای موفق خط مشی؛ خط مشیهای زیستمحیطی؛ سیاستهای کلی محیط
زیست.
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مقدمب و بیان مسألب
امروزه دولتها و سازمانهای اجرایی در هر جامعیبای مجموعیبای از خیط مشییها را بیرای
انجام بهتر برنامبها و امور خود تدوین کردهاند و با اجرای آنهیا ،بسییاری از فرآینیدهای ن یام را
اجرایی میکنند و نهادها و ووههایی نیز برای اجرای این خط مشیهیا در ویوانین تعریید شیدهاند.
خط مشیهای هر کشوری دامنبی وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد کب عمیدهترین آنهیا خیط
مشیهای عمومی ،سیاسی ،فرهنگی ،بهداشتی و زیستمحیطیی هسیتند .امیروزه توجیب وافیری در
عرصبی ملی و بینالمللی بب خط مشیهای زیستمحیطی شده است و حتی بسیاری از شیرکتها و
مثسسات بزرگ صنعتی در راستای مسئولیت اجتماعی خود خط مشیهای زیسیتمحیطیی خیود را
تعرید کردهاند .در کشور ایران هم دو نوع خط مشی کلی در ارتباط با محیط زیست تدوین شیده
است کب مهمترین آنها سیاستهای کلی محیط زیست کب توسط مقام مع یم رهبیری در راسیتای
ایجاد ن ام یکپارچبی ملّی محیط زیست ،مدیریت هماهنگ و ن اممند منیابع حییاتی ،جرمانگیاری
تخری

محیط زیست ،تهیبی اطلس زیستبوم کشور ،تقویت دیپلماسی محیط زیسیت ،گسیترش

اوتصاد سبز و نهادینبسازی فرهنگ و اخاق زیستمحیطی بب سران سب ووه اباغ شده اسیت و بیر
همین اساس نیز خط مشیهای زیستمحیطی دولت تدبیر و امیید در  51بنید ،سرنوشیت آینیدهی
ایرانیان را در گیرو چگیونگی نگیرش و رفتیار افیراد بیب محییط زیسیت و مییزان احییای تیوازن
زیستمحیطی عنوان کرده است .عموماً خط مشیها در تدوین مشیکل خاصیی ندارنید و همیشیب
اجرای خط مشیها دارای مسألب است و بسیاری از کشورها بب خیاطر هزینیببربودن فراینید اجیرا،
اهتمام کمتری در اجرای این فرایندها و خطمشیها دارند(رج بیگی .)33 :5311 ،بیرای مثیال در
مصرف سوختهای فسیلی سهم باالیی در میزان آالیندگی محیط زیست دارند ،هنوز تعهید بیاالیی
در مورد اجرای سیاستهای زیست محیطی وبول نکردهاند؛ امیا در داخیل کشیور نییز تاشهیای
زیادی برای اجرای خط مشیهای زیستمحیطی اباغی انجام شده ،کب در برخی موارد نقض ایین
خط مشیها توسط برخی سودجویان و منفعتطلبان گزارش میشود و اویداماتی ماننید سیاخت و
ساز بی رویب و شکار گونبهای در خطر انقراض در کشور از این دستباند.
همچنین با گسترش صنعت و تکنولوژی و پیشرفت جوامع ،انسان همواره تهدیدی جدی برای
زمین بوده است .بسیاری از توسعبهای جوامع عماً در گرو تخری

منیابع طبیعیی و زیسیتگاهی

بوده است .فهرستشدن بسیاری از خطرات انسانی توسط اندیشمندان ورن حاضیر توجیبها را بیب
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مسألب محیط زیست پررنگتر نموده است .همچنین محیط زیست در عصر کنونی ،در سطح جهانی
و ملی در معرض تهدیدهای جدی ورار دارد .گرمشیدن اولیم زمیین ،از بیین رفیتن تنیوع زیسیتی،
کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگیها ،موضوعی بحرانی در اکثر جوامیع است .با توجب بب این مهم،
مشکات محیط زیستی را نمیتیوان صیرفاً مشیکات محلیی ییا منطقییبای دانسییت ،بلکیب ایین
مشکات جزییی از شیرایط جهیانی هسیتند ،بیا افیزایش شیدت و شیمار تهدییدها و مخیاطرات
زیسیتمحیطی ،در سب دهبی اخیر ،نگرانیهای زیستمحیطی تا جایی شدت گرفتیب اسییت کییب
بحیرانهیای زیسیتمحیطی تجسم عینی یافتباند (حقیقتیان ،پورافکاری و جعفرینیا531 :5315 ،؛
حکیمینیا .)34 :5313 ،از سویی دیگر بحث محیط زیست در ابعاد مختلفی مطرح اسیت؛ آلیودگی
هوا ،از بین رفتن زیستگاههای طبیعی ،گسترش بیحد و حصر شیهرها ،کیاهش منیابع طبیعیی از
جملب آب ،تغییر کاربریها و همب و همب از مسایل عمدهی زیستمحیطی عصیر حاضیر بیب شیمار
میروند کب از گذشتب شروع شده و امروزه نیز ادامب دارند .این موارد از عمیده مسیایل دولتهیا و
مدیریت دولتی ورن حاضر هستند .عاوه بر این ،شدت تغییرات اولیمی بب حیدی بیوده اسیت کیب
ناسا 5در اواخر دهبی  5114پیشبینی کرده بود کب در اواخر دهبی  5114مردم بب آسانی تغیییرات
آب و هوایی را در خیابانها درک خواهند کرد (مایککیبن )53 :5311 ،6و عماً امروز ایین اتفیاق
افتاده است و رشد سریع تغییرات آهنگ و دگرگونی بب تنهایی این ورن را با سیدههای پییش از آن
متمایز کرده است (کیویستو .)641 :5312 ،3بنابر متن بسیاری از خط مشیهای زیستمحیطیی چیب
در بخش کلی ن ام و چیب در بخیش صینعتی برخیی سیازمانهای مسیئولیتپیذیر ،عمیاً اجیرای
خطمشیهای زیستمحیطی ،در ارتباط با حل مسایل زیستمحیطی میتوانید بسییار کمیککننیده
معلوم نیست در آینده چب اتفاق شومی در انت ار جامعب خواهد بود .بر این اساس هدف طراحیی و
کشد الگوی بومی ،مثلفبها و شاخصهای اررگذار بر اجرای موفق خطمشیهای زیسیت محیطیی
کشور بر اساس سیاستهای کلی ن ام و رهبری است کب سپس الگوی بومی ،آزمیون و اعتبارییابی
خواهد شد .بنابراین هدف آرمانی این پژوهش تسهیل و تسریع در فراینید رسییدن بیب چشیمانداز
سیاستهای کلی محیط زیست کشور است کب هم در دولت ییازدهم تیدوین شیده و هیم توسیط
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رهنمودهای مقام مع م رهبری در راستای ایجاد ن ام یکپارچبی ملّیی محییط زیسیت اسیت و بیر
همیین اسیاس محقیق در ن ییر دارد بیب روش آمیختیب 5بییا بهرهگییری از آرا و ن یرات خبرگییان و
متخصصان زیستمحیطی و خطمشیگذاران زیستمحیطی الگویی بیرای اجیرای بهتیر و موفیقتر
خطمشیهای زیستمحیطی انجام دهد و سپس این الگیو بیب صیورت کمیی آزمیون و اعتبارییابی
خواهد شد .بنابراین پس از تعریید و اراهیبی اهیداف ،ضیمن تشیریح ادبییات ن یری پیژوهش،
پیشنبهای داخلی و خارجی بب طور خاصب اراهب شده است .در بحث یافتبها نیز کب بیب دو بخیش
کیفی و کمی تقسیم شده ،در یافتبهای کیفی فرایند استخراج الگوی بومی بب طور مفصل بیان شیده
و سپس در بخش کمی این الگو بب کمک مدلسازی معادلبی ساختاری ازمیون و اعتبارییابی شیده
است.
پیشینهی پژوهش
معمارزاده طهران و همکارانش( )5314در پژوهشی با عنوان «اراهبی مدلی پوییا بیرای اجیرای
خط مشیهای زیستمحیطی» بب روش کیفی و تحلیل محتوا بیب ارزییابی ارربخشیی اجیرای خیط
مشیهای مصوب مجلس شورای اسامی در حوزهی بهداشت و درمان میپردازنید .نتیایج تحقییق
نشان داد کب میزان ارربخشی انواع اجرا با یکدیگر متفاوت است و برای افزایش ارربخشی هیر نیوع
اجرا باید بب شاخصهای مختلد توجب نمود.
اصلیپور و همکارانش( )5313در پژوهشی با عنوان «تبیین الگوی بومی تدوین خط مشیهای
زیستمحیطی کشور با استفاده از ن ریبی داده بنیاد» بب روش کیفی بب دنبال کشید الگیوی بیومی
تدوین خط مشیهای زیستمحیطی کشور با بهرهگیری از ن ریبی دادهبنیاد است .بدین من یور 25
است .تحلیل دادهها در فرآیند کدگذاری باز ،منجیر بیب ظهیور  551مفهیوم انتزاعیی در والی

44

مقولبی اصلی گردید .سپس این مقوالت در فرآیند کدگذاری محوری بب یکدیگر مرتبط شدند .در
نهایت 1 ،وضیب در نتیجبی کدگذاری انتخابی بب دسیت آمید .تحلییل دادههیا بیر اسیاس ن رییبی
دادهبنیاد ،مبیّن آن است کب «بازیگران زیستمحیطی» بب منزلبی شرایط علّی در تدوین خیط مشیی
زیستمحیطی از طریق راهبرد «کنشهای زیستمحیطیی» بیب مقولیبی محیوری پیژوهش میرتبط

Mix method

1
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میشوند .در عین حال« ،ابرخطمشیهای زیستمحیطی» بب منزلیبی عوامیل مداخلیبگیر و عوامیل
زمینبای «نرم» و «سخت» بب منزلبی مثلفبهای بسترساز ،تدوین خط مشیهیای زیسیتمحیطیی را
تسهیل میکنند .همچنین متناظر با پنج نوع مسألبی خیا
«آلودگی هوا»« ،مدیریت مصرف آب»« ،تخری

زیسیتمحیطیی کشیور یعنیی؛ مسیاهل

زمین»« ،تنیوع زیسیتی» و «اویدامات غییر ویانونی

زیستمحیطی» ،پنج دستب خط مشی مصوب زیستمحیطیی بیب عنیوان خروجیی ن یام تیدوین و
ورودی ن ام اجرا تعرید میشود.
معطوفی و دنکوب( )5312در پژوهشی با عنوان «اولویتبندی عوامیل میثرر بیر تیدوین خیط
مشیهای زیستمحیطی کشور با استفاد از روش  »ANPموضوع محیط زیست را بب عنوان یکی از
اوتصادی و فرهنگی کشور ولمداد کردهاند .یافتبهای پژوهش حکاییت از آن

عناصر مهم در ترکی

دارد کب سب زیرمعیار «ورارگرفتن مسایل محیط زیست در اولویت نماینیدگان بیب وییژه فراکسییون
محیط زیست و کمسیون کشاورزی مجلیس شیورای اسیامی»« ،حماییت مجیامع تصیمیمگیری و
سیاسییتگییذاری کشییور از جایگییاه منییابع طبیعییی و محیییط زیسییت» و «توسییعبی دیپلماسییی
زیستمحیطی» بب ترتی

بیشترین تأریر را در تدوین خط مشی زیستمحیطی خواهند داشت.
5

مک الفلین و کرانزبرگ ( )6455در پژوهشی با عنوان «فقدان ارزیابی اجرای خط مشییهیا در
دریاچبهای بزرگ» بب تحلیل اجرای خط مشییهای عمیومی زیسیتمحیطی پرداختبانید .نتیجیبی
نهایی این است کب در راستای اجرای این خط مشیها نیاز بیب سیرمایبگذاری راهبیردی در جهیت
احیای دریاچبهای بزرگ ،بب کارگیری ظریفیتهای موجود ،انعطافپذیری سیاسیتهای موجیود و
اوتدار اخاوی است.
محلی در چین» بب شناسایی موانع اجرای جامعتر خط مشیهای زیستمحیطی در سطح محلیی در
برخی شهرهای چین پرداختب است .یافتبهای این پژوهش حاصل  514مصاحببی عمیق با مقامیات
دولتی ،مدیران کس

و کار و نمایندگان جامعبی مدنی است .نتیجبی نهایی حاصیل از بحثهیای

ن ری و یافتبهای پژوهش نشان میدهد کب در راستای اجرای خطمشیهای زیسیتمحیطی محلیی
در چین ،دو دستب موانع کلیی وجیود دارد .اولیین آنهیا بیب موانیع نهیادی اجیرای خطمشییهای
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زیستمحیطی محلی برمیگردد کب شامل سیستمهای برنامبریزی محیطی ،مشوقهیای اوتصیادی و
سیاسی ،منافع و مشارکت عمومی و خصوصی و منابع سیاسی ،تکنیکی و میالی اسیت .در دسیتبی
دیگر از موانع ،اجرای خطمشیهای زیستمحیطی محلی موانع رفتاری و فرهنگی – اجتماعی ورار
دارند .این موانع شامل ترجیحات و عایق شخصی افیراد ،ارزشهیا ،هنجارهیا و فشیار اجتمیاعی
است.
وستراگر 5و همکارانش( )6452در پژوهشی با عنوان «پویایی شناسی اجیرای خیط مشییهیای
زیستمحیطی ملی تحت تغییر اولویتهای سیاست اتحادییبی اروپیا» بیب بررسیی تحلییل اجیرای
خطمشیهای زیستمحیطی پرداختباند .این بررسی نشان میدهد کیب در طیول  34سیال گذشیتب،
سیاستهای زیستمحیطی در اتحادیبی اروپا با استقال ملی نسیبی و بیا توجیب بیب اصیل تنزییل
توسعبیافتب است .نتایج نشان میدهد کب اجرای بهتر سیاستهای زیستمحیطی بیرای رسییدن بیب
اهداف زیستمحیطی در آینده مناس

خواهد بود.

جدول شمارهی یک -خالصهای از یافتههای پیشینهی پژوهش
محقق (سال)
معمارزاده طهران و همکارانش ()5314
اصلیپور و همکارانش ()5313

معطوفی و دنکوب ()5312

کاستکا)6454( 3
وستراگر 4و همکارانش ()6452
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مک الفلین و کرانزبرگ)6455( 6

نتایج
اجرای متفاوت در بسترهای متفاوت فرهنگی ،افزایش ارربخشی
بازیگران زیستمحیطی ،کنشهای زیستمحیطی ،عوامل زمینبایِ «نرم» و
«سخت» ،ابرخطمشیهای زیستمحیطی.
ورارگرفتن مسایل محیط زیست در اولویت نمایندگان بب ویژه فراکسیون
محیط زیست و کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسامی ،حمایت
مجامع تصمیمگیری و سیاستگذاری کشور از جایگاه منابع طبیعی و
محیط زیست و توسعبی دیپلماسی زیستمحیطی
نیاز بب سرمایبگذاری راهبردی ،بب کارگیری ظریفیتهای موجود،
انعطافپذیری سیاستهای موجود و اوتدار اخاوی
موانع نهادی
موانع رفتاری و فرهنگی – اجتماعی
توسعبی سیاستهای زیستمحیطی و اجرای بهتر سیاستهای زیست-
محیطی برای رسیدن بب اهداف زیستمحیطی در آینده

طراحی و اعتباریابی مدلی برای اجرای موفق خط مشیگذاری زیستمحیطی در ایران341....................

در برخی پژوهشهای وبلی جنببای خطمشیهای زیستمحیطی بب صورت تخصصیی بررسیی
شده است و هر کدام یا با روش کمی و یا بیا روش کیفیی بیب مطالعیب و بررسیی خیط مشییهای
زیستمحیطی پرداختباند و هیچ یک از این پژوهشها بب اراهبی یک مدل بومی برای اجرای موفق
خط مشی زیستمحیطی بب روش ترکیبی نپرداختباند کب این بررسی در مقایسب بیا کارهیای مشیابب
انجامشده بب لحاظ اراهبی الگو و بب لحاظ روشی خا

و منحصر بب فرد است.

چارچوب نظری پژوهش
 اجرای خط مشیگذاریهر خط مشی بعد از تدوین بب اجرا نیاز دارد و میتوان آن را بیب صیورت فراینیدی کیب در آن
برنامبها یا خط مشیها بب اجرا گذاشتب میشوند ،تعرید کرد؛ مرحلبای کیب نشیان مییدهید خیط
مشیها چگونب عملی میشوند (هیل .)5 :6446 ،5اجرا در مراحل آخر فرایند خط مشیگذاری ورار
دارد کب معموالً کمتر دیده میشود و اغل

مورد غفلت واوع شده و با کمتوجهی مواجب مییشیود.

بعضی از نویسندگان با اغماض و کیمدوتیی بییان مییکننید کیب تصیمیمهیای خیط مشیی توسیط
بوروکراتها و کارمندان بب صورت خودکار اجرا میشیود .در حیالی کیب واوعییت ایین اسیت کیب
مقامات رسمی ،اجرای خط مشیها را از طریق سازمانهیای مناسی

دولتیی و غییر دولتیی انجیام

میدهند(دانشفرد.)63 :5313 ،
 خط مشیهای زیستمحیطیخطمشیهای زیستمحیطی امروزه بیب فرهنگیی در آمدهانید کیب از آنهیا بیب عنیوان فرهنیگ
زیستمحیطی ،دغدغبهای زیستمحیطی ،تعهدها و رفتارهای زیستمحیطی را شامل میشیود .در
این تعرید جهانبینی زیستمحیطی همیبی آگاهیهیا ،اعتقیادات و رفتارهیایی کیب در رابطیب بیا
محیطزیست هستند را در بر میگیرد کب شامل مسایلی از وبیل حفاظت از محیطزیست و گیاهان و
جانوران ،حفظ منابع طبیعی ،تخری

محیط زیسیت ،تیأریرات زیسیتمحیطیی ،رشید اوتصیادی و

استفاده از علم و تکنولوژی بیرای حیل مسیایل زیسیتمحیطیی اسیت .دغدغیبی زیسیتمحیطی

Hill
Cluck & Dune

1
2

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-05-24

زیستمحیطی یاد میکنند .از ن یر کیاک و دان 6فرهنیگ زیسیتمحیطیی مجموعیبی جهیانبینی

........................346فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی ششم ،شمارهی ،4بهار79

نگرانیهای افراد را دربارهی روابط بین محیط و جامعب و آگاهی از مسایل زیسیتمحیطی وییژه در
بر میگیرد .این دغدغبها شامل نگرانیهایی دربارهی مسایل و مشیکات زیسیتمحیطیی از وبییل
آلودگی هوا ،آب ،جنگل ،بحران گازهای گلخانبای ،دفن زبالبهای هستبای و ...را شیامل مییشیود
(کارک و دان .)32 :5113 ،از طرفی دیگر برخی رویکردهیای ن یری فرهنیگ زیسیتمحیطیی را
مجموعبای از رفتارها و خصوصیات افراد در برخورد با محیط زیست میدانید کیب نشیاندهنیدهی
ارزشهای زیستمحیطی آنان است .از ن ر داناپ 5فرهنگ زیستمحیطی بب مجموعب آگیاهیهیا،
ارزشها ،هنجارها و رفتارهایی کب افراد جامعب در ارتباط با محیطزیست پیرامون خود دارنید گفتیب
میشود (داناپ .)54 :5116 ،بنابراین محیط زیست بب عنوان یک دغدغبی جهیانی و همگیانی در
اکثر کشورها با خطمشیهایی تعرید میشود کب از آنها بب عنوان خطمشیهای زیستمحیطی یاد
میشود.
الزم بب ذکر است کب امروزه خطمشیگذاریها در حوزههای گوناگونی تبلور یافتبانید .هرچنید
برخی از خط مشیهای عمومی بر ارزشهای اوتصادی ،مانند بهرهوری و انتخیاب مشیتری تمرکیز
میکنند؛ اما تأکید حوزههای کان و سیاستهای کلی بر اجیرای بهتیر چنیین خیط مشییها اسیت
(تومرز .)111 :6455 ،6از طرفی هم سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری نب تنها بب عنوان پایبای برای
اراهبی خدمات عمومی ،بلکب ابزاری توانمند برای اجرای خط مشیهای عمومی اسیت (رانیروپ،3
 .)461 :6443دامنبی رسوخ اجرای خط مشیها بسیار گسترده و تقریباً تمام امیورات دولتهیا بیب
اجرای خط مشیها وابستب است .امروزه برخی خطمشییها بیشیتر از سیایر سیاسیتهای موجیود
توسط دولتها و مردم دنبال میشود .برای مثال امروزه خطمشیهای زیستمحیطی سهم باالیی از
خطمشیهای عمومی در راستای احیای آب دریاچبهای بزرگ کب از دهبی  5134در همبی جهان
رشد چشمگیری داشتب است ،اجرای خط مشیهای عمومی پیشرفتهای وابیل تیوجهی را تجربیب
کرده است (مکالفین و کرازنبرگ .)314 :6455 ،4و همچنین با توجب بب فعیل و انفعیاالت پیچییده
بین عوامل مختلد در حوزهی مدیریت ،زمینب برای توسعبی خط مشیهای مربوط بب آینیده را در
سازمانها ایجاب کرده است و امروزه سیاستهای زیستمحیطیی باعیث رشید بهیرهوری و رشید
1
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اوتصادی شده است(آلبریزو ،توماس و زیپرر .)641 :6453 ،5همچنین با ببکیاریگییری روشهیای
شبیبسازی شبکبای و با استفاده از ن ریبی شیبکبی ضیمن ارزییابی سیاختار سیازمانها ،میتیوان
اجرای خط مشییهای سیازمان را تحیت تیاریر ویرار داد (کنبیک ،بیون و موسیلی.)511 :6452 ،6
خطمشیهای زیستمحیطی هم میتوانند از نوع خطمشیهای اجرایی و هم از نوع خطمشییهای
تقنینی و حتی در مورادی هم کب محیط زیسیت در خطیر باشید ،میتواننید از نیوع خطمشییهای
وضایی باشند .عاوه بر این موارد ،خط مشیهای زیستمحیطیی در دو بعید خیرد و کیان میورد
توجب هستند .در بعد خرد ،بسیاری از شرکتها و مثسسات صنعتی در راستای مسئولیت اجتمیاعی
خود اودام بب تدوین و اجرای خط مشییهای زیسیتمحیطیی کردهانید .بیرای مثیال جنگلکیاری
هکتارها از زمینهای اطراف شرکت ذوبآهن اصفهان از همین نوع از خطمشیهای زیستمحیطی
در بعد خرد است و در بعد کان هم میتوان بب دو خط مشی کلی سیاستهای کلی محیط زیست
اباغی رهبر مع م انقاب اسامی و خطمشیهای زیستمحیطی دولت تدبیر و امید اشاره کرد.
 سیاستهای کلی محیط زیست رهبر معظم انقالب اسالمیایجاد ن ام یکپارچبی ملّی محیط زیست ،جرمانگاری تخری

محیط زیست ،تقویت دیپلماسی

محیط زیست و مقابلب با تهدیدات زیستمحیطیی از خطمشییهای اباغیی رهبیر مع یم انقیاب
اسامی در سال  5314است .حضرت آیتاهلل خامنبای رهبر مع م انقاب اسامی در اجیرای بنید
یک اصل  554وانون اساسی ،در نامبای بب روسای ووا ،سیاستهای کلیی محییط زیسیت را ابیاغ
کردند .ایجاد ن ام یکپارچبی ملّی محییط زیسیت ،میدیریت هماهنیگ و ن اممنید منیابع حییاتی،
جرمانگاری تخری

محیط زیست ،تهییبی اطلیس زیسیتبوم کشیور ،تقوییت دیپلماسیی محییط

اباغیبی رهبر مع م انقاب اسامی است .متن سیاستهای کلی محیط زیست کب پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت ن ام تعیین شده و شامل  51بند اصلی و  2تبصره است.
 سیاستهای کلی محیط زیست دولت تدبیر و امیددر راستای خط مشیهای کلی دولت تدبیر و امید ،بند دهم این خط مشیها بب حوزهی محییط
زیست مربوط میشود .دولت یازدهم بر این باور اسیت کیب سرنوشیت آینیدهی ایرانییان در گیرو
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چگونگی نگرش و رفتار ما بب محیط زیست و میزان احیای توازن زیستمحیطی است کب با اهداف
و راهبردهایی مشخص شده است .اهداف راهبردی حوزهی محیط زیست شامل  3مادهی اصیلی و
 51بند کلی است کب در آن بب پایدارسازی کمی و کیفی آب و خاک؛  -دستیابی بب هیوای سیالم و
پاک و سطوح وابل وبول آالیندهها؛ حفظ و بازسازی تنیوع زیسیتی؛ نییل بیب پاییداری عرصیبهای
طبیعی و لحاظ ارزشگذاری محیط زیست در تصمیمگیریها و حرکت بب سوی اوتصاد سبز توجیب
و اهتمام شده است.
روش پژوهش
بب دلیل این کب این پژوهش با هدف اکتشاف و تدوین یک الگوی بومی و اعتباریابی آن انجیام
شده ،روش ترکیبی یا آمیختب برای اجرای آن مناس

است .در روشهای ترکیبی کب همزمان روش

کمی و کیفی در آن وجود دارد ،چون هدف کشد الگوی پارادایمی است ،بنابراین تقیدم بیا روش
کیفی است .روش کیفی مورد استفاده در این بررسی ،گراندد 5تئوری است .دلییل انتخیاب گرانیدد
تئوری بب خاطر استخراج رویکرد ن ری جدید در این زمینب اسیت .هرچنید در ارتبیاط بیا اجیرای
موفق خط مشیهای زیستمحیطی کشور ن ریات متعددی وجود دارد ،اما بب ن ر میرسید با توجب
بب وجود مسایل زیستمحیطی کان و عمده در کشور ببکارگیری این ن ریات در جامعبی آمیاری
مورد ن ر اکثراً نتیجبی مطلوبی را نداشتباند؛ بب همین خاطر اتکا بیب ییک رویکیرد بیومی ،ضیمن
متفاوتبودن این پژوهش با کارهای مشابب انجامشده ،میتواند منجر بب تدوین الگویی شود کیب بیر
خاستب از ن رات اساتید و خبرگان خط مشیگذاری زیستمحیطی کشور است .چرا کیب از طرییق
گراندد تئوری ضرورت رفتن بب عرصبی زندگی واوعی افراد برای کشد آنچب واوعاً وجود دارد و
اساتید و خبرگان خط مشیگذاری زیستمحیطی کشور بب تدوین الگوی بومی اجرای موفیق خیط
مشیهای زیستمحیطی کشور پرداختب است کب پس از انجام  66مصاحببی عمیق ،محقق بب اشباع
ن ری رسید و در این راستا محقق بب این نتیجب رسید کب دیگر دادههای جدید ،کمکی بب توسیعبی
ن ریب نخواهند کرد و مفاهیم تکراری بب ن ر میرسند .افراد نمونیبی هیر کیدام در زمینیبی خیط
مشیگذاری زیستمحیطی کشور خبره و صاح

ن ر بوده و ایین افیراد عمیدتاً از میدیران سیطح
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باالی نهادهای زیستمحیطی و خط مشیگذاری هستند .جامعبی آماری پژوهش در بخیش کیفیی
تحقیق شامل اساتید و خبرگان خط مشیگذاری زیستمحیطی کشور هستند کب بب صورت هدفمند
بب عنوان جامعبی آماری انتخاب شدهاند .انتخاب مشارکتکننیدگان در پیژوهش کیفیی بیا هیدف
دستیابی بب بیشترین اطاعات در مورد پدیدهی مورد بررسی انجام میشیود و از ایین رو اسیاتید و
خبرگان خط مشیگذاری زیستمحیطی کشور دارای بیشترین اطاعات در این حیوزه هسیتند .در
بخش کمی نیز بخش بیشتری از اساتید و خبرگان خط مشیگذاری زیستمحیطیی کشیور کیب بیب
کمک فرمیول حجیم نمونیبی جامعیبی نامشیخص بیرآورد شیده اسیت .در بخیش کیفیی روش
نمونبگیری نیز ،نمونبگیری ن ری است و در نمونبگیری ن ری ،انتخاب نمونبها با توجب بب تحلیل
دادههای گردآوریشدهی پیشین شناسایی میشود .با گذشت زمان بیب عمیق و تمرکیز نمونیبگیری
افزوده میشود؛ زیرا در مراحل اولیب ،بیشتر کشد مفاهیم و مقوالت تازه و در مراحل بعد ،عمیق و
غنابخشیدن بب این مقوالت ،مد ن ر ورار میگیرند .نمونبگیری زمانی بب پایان میرسد کب محقق بیب
اشباع ن ری رسیده باشد و اشباع ن ری ،زمانی حاصل میشیود کیب دادههیای اضیافی ،کمکیی بیب
تکمیل و مشخصکردن یک مقولبی ن ری نمیکنند و نمونبها از آن پس مشابب بب ن یر میرسیند.
بنابراین نمونبگیری از اساتید و خبرگان خط مشیگذاری زیسیتمحیطیی کشیور تیا جیایی ادامیب
مییابد کب محقق بب این نتیجب برسد همبی اسیاتید و خبرگیان خیط مشییگذاری زیسیتمحیطیی
کشور ،ن ر واحدی در ارتباط با اجرای موفق خطمشیهای زیستمحیطیی کشیور دارنید .در کیل
جمعآوری اطاعات بخش کیفی پیژوهش بیا اسیتفاده از مصیاحببهای عمییق و بخیش کمیی بیا
پرسشنامبی محققساختب انجام شده و پرسشنامبی کمی پژوهش حاصل انتزاع مقولیبهای کیفیی
شده است .فرایند تفسیر و تحلیل مصاحببهای کیفی با توجیب بیب روش کدگیذاری انجیام شیده و
بخش کمی نیز بب کمک مدلسازی معادلبی ساختاری با کمک نرمافزار ( )Amos Graphicsآزمیون
و اعتباریابی شده است .در پژوهش کیفی از چهار روش برای تأمین پاییایی اسیتفاده مییشیود کیب
شییامل اسییتفاده از فراینییدهای سییاختاریافتب از مصییاحببهای همگییرا ،سییازماندهییی فراینییدهای
ساختیافتب برای ربت ،نوشتن و تفسیر دادهها ،وجود حداول دو نفر برای انجام مصاحبب بب صورت
جداگانب ،اما موازی با یکدیگر و مقایسبی یافتبهای دو و یا چند پژوهشگر و در نهایت اسیتفاده از
کمیتبی راهنمایی برای ارزیابی و اجرای برنامبی مصاحبب است کب در این پژوهش همبی مراحیل
انجام شد کب نشان از وابلیت اعتماد یافتبهای کیفی دارد.
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یافتههای کیفی پژوهش
در راستای دستیابی بب الگوی بومی اجرای موفیق خیط مشییهای زیسیتمحیطیی بیر اسیاس
سیاستهای کلی ن ام(دولت و رهبری) از روش کیفی گراندد تئوری استفاده شیده اسیت .در ایین
روش ،جمعآوری و تفسیر دادهها همزمان در جهت خلق یک ن ریبی بومی ورار میگیرد و تفسییر
همان مرجعی است کب بر اساس آن تصمیم گرفتب میشود کب کدام داده یا مورد را در مرحلبی بعد
در نمونب گنجانده شود و این دادهها چگونب یا با چب روشهایی باید گردآوری شوند .برای ساخت
ن ریب در روش کیفی گراندد تئوری ،نیاز بیب مصیاحببهای عمییق اسیت .بیر همیین اسیاس بیرای
استخراج الگوی ن ری و یا فرایند ن ریبسازی ،محقق اودام بب انجام مصاحببهایی عمیق با  66نفیر
از نخبگان ،مدیران و متخصصان مرتبط با محیط زیست کشور کرده است .این افراد بب طور مستقیم
با فرایندهای مدیریتی و اجرایی خط مشیگذاری زیستمحیطی کشور درگییر هسیتند و اطاعیات
دانشی و تجارب باالیی در این زمینب دارند .بر همین اساس ،نکتبهای معنادار و ناب متن گفتگیوی
آنها عصارهی اصلی ن ریبی استخراجی را تشکیل میدهد .طول زمان مصیاحبب بیا ایین نخبگیان،
مدیران و متخصصان زیستمحیطی بین  41تا  534دویقب بوده و کمتیرین مصیاحبب در عیرض 41
دویقب و بیشترین مصاحبب بیش از دو ساعت بب طول انجامیده است .انتخیاب ایین افیراد بیب عنیوان
نمونب بب صورت معرفی و شناخت همکاران بوده اسیت کیب عمومیاً در دانشیگاهها و سیازمانهای
متبوع دارای پستهای عالی رتببای هستند .الزم بب ذکر است کیب انجیام برخیی مصیاحببها بعضیاً
چندین جلسب بب طول کشیده شده و حتی برخی مصاحببها بب دلیل نقص ،از فرایند تحلیل حیذف
شدهاند .در مجموع محقق با همبی افراد  5443دویقب مصاحبب و گفتوشنود علمی پیرامون اجیرای
سبگانبی کدگذاری اراهب و در مرحلبی کدگیذاری بیاز ،بییش از  633مفهیوم و گیزارهی معنیادار
استخراج شد کب در مرحلبی بعد 531 ،مفاهیم متناظر از این مقولبها بیرون کشیده شد .از آنجیایی
کب این مقولبها دارای ارتباط مفهومی با همدیگر هستند و بب راحتیی میتیوان آنهیا را دسیتببندی
کرد ،در ادامبی فرایند کدگذاری از تعداد  531مفاهیم متناظر ،تعداد  62خردهمقولب استخراج شیده
کب دارای ارتباط مفهیومی بیا همیدیگر هسیتند .همچنیین بیب خیاطر نزدیکیی معنیایی بسییاری از
خردهمقوالت محوری در مرحلبی کدگذاری محوری  62خیردهمقولیبی موجیود بیب  55مقولیبی
محوری تبدیل شدهاند.
در نهایت پس از بررسی دویقتر و پیوند بین مفاهیم خیردهمقیوالت 55 ،مقولیبی محیوری بیب
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دست آمد کب این مقوالت عبارت از :تدوین فکورانب ،همسویی ارزشی ،عدم فانتزیانگاری مسألبی
محیط زیست ،هماهنگی و همراستایی نهادی ،توسعبی دانش زیستمحیطی ،خلق ارادهی مشیترک
دولتیی و خصوصیی ،مییدیریت سییبز ،وییوانین مییثرر ،شییناخت فرهنگیی محییط ،اعییتای فرهنییگ
زیستمحیطی و ارزشمداری محیط هستند کب با انتزاع بیشتر این مقوالت در مرحلیبی کدگیذاری
گزینشی ،یک مقولبی هستبای بب شرح؛ یک اجرای موفیق خیط مشیی زیسیتمحیطیی مبتنیی بیر
تدوینی فکورانب بر پایبی هماهنگی و همسویی نهادی و ارزشی اسیت کیب در آن توسیعبی دانیش
زیستمحیطی با استراتژی مدیریت سبز و ووانین مثرر ،موجی

اعیتای فرهنیگ زیسیتمحیطیی

میشود؛ ظاهر شد کب میتواند تمامی مقوالت دیگر را تحت پوشش ورار بدهد .جدول زییر نتیایج
تحلیل دادهها را در مراحل کدگذاری محوری و گزینشی نشان میدهید .در ایینجیا ابتیدا هیر 55
مقولب ،همراه با نقل وولهای مشارکتکنندگان مطیرح میشیود .پیس از طیرح مقیوالت ،مقولیبی
هستبای و نهایتاً مدل پارادایمی بب تصویر کشیده میشود.
جدول شمارهی دو -خروجی مراحل کدگذاری محوری و گزینشی

همسویی ارزشی
عدم فانتزی انگاری
هماهنگی و همراستایی
نهادی
توسعبی دانش
زیستمحیطی
خلق ارادهی مشترک
دولتی و خصوصی
مدیریت سبز
ووانین مثرر
شناخت فرهنگی محیط
اعتای فرهنگ زیست-
محیطی
ارزشمداری محیط

یک اجرای موفق خط مشی زیستمحیطی مبتنی بر تدوینی فکورانب بر پایبی هماهنگی و همسویی نهادی و
ارزشی است
کب در آن توسعبی دانش زیستمحیطی با استراتژی مدیریت سبز و ووانین مثرر ،موج اعتای فرهنگ زیست-
محیطی میشود.

تدوین فکورانب
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خردهمقوالت
تدوین خوب و اندیشیدهشده
ارزشیابی درست از فرایند اجرا
هماهنگی تیم اجرا و تدوین
ارزشهای محیط زیستی
همسویی با فرهنگ بومی
اخاویبودن
لوثانگاری مسألبی محیط زیست
کنشهای شعارگونبی مدیران اجرایی
هماهنگی سیاستهای اجرایی
هماهنگی ووا
جهتگیری همسوی نهادا
فرهنگسازی و آموزش
افزایش آگاهی عمومی
اهتاف اجرایی
اجتماعیسازی ووانین
راهبردهای سبز
ارزشمنددیدن محیط زیست
همبستگی با محیط
اصاح ضعدهای وانونی
بازنگری و پیگردهای وانونی مثرر
شناخت ارزشهای فرهنگی محیط
شناخت روحیات فرهنگی
ارتقاء فرهنگ زیستمحیطی
توسعبی دانش زیستمحیطی
آموزش احترام بب زمین
اعتقاد و الزام بب محیط زیست
گردشگری مبتنی بر بومگردی

مقوالت محوری

مقولهی هستهی نهایی
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در این مرحلب مایبگرفتن مفاهیم از دادهها ،مشخصبی اصلی راهبرد ن ریبی زمینبای است و بب
کمک تحلیل مقولبها میتوان فرایند ن ریبسازی را تشریح کرد .در مورد نامگذاری مناس
مقولبها ،پرسیدن سثاالت برانگیزنده ،مقایسب و استنتاج طرحی نو ،یکپارچب و واوعبینانب از انبوه
دادههای خام و سازمان نیافتب ،نیاز بب خاویت ویژهای دارد و با توجب بب خاویت باید حساسیت
ن ری راهگشای ادامبی کار باشد .حساسیت ن ری از خال تجرببی حرفبای ،مطالعبی متون،
تجرببی شخصی و روند تحلیل دادهها در خال پژوهش بر حساسیت ن ری محقق میافزاید.
حساسیت ن ری از آن جهت مهم است کب اساساً پژوهش کیفی و ن ریبی مبنایی در پی معنادادن
بب دادهها هستند.
مقولهی هسته (مرکزی)
آخرین مرحلبی کدگذاری ،مرحلبی کدگذاری گزینشی است کب در آن کدهای ببدستآمده
در مرحلبی کدگذاری محوری را در سطحی انتزاعیتر ادامب میدهد .هدف از این کار،
یکپارچبسازی و پاالیش مقولبهای کس شده در مرحلبی کدگذاری محوری است .در این مرحلب
است کب شکلگیری و پیوند هر مقولب با سایر مقولبها شرح داده میشود و مقولبی هستبی نهایی
ببدستآمده کب کل مفاهیم و مقولبها را در بر میگیرد .با ترکی

یازده مقولبی اصلی پژوهش

(تدوین فکورانب ،همسویی ارزشی ،عدم فانتزیانگاری ،هماهنگی و همراستایی نهادی ،توسعبی
دانش زیستمحیطی ،خلق ارادهی مشترک دولتی و خصوصی ،مدیریت سبز ،ووانین مثرر ،شناخت
فرهنگی محیط ،اعتای فرهنگ زیستمحیطی و ارزشمداری محیط) ،مقولبی هستبی نهایی در
مرحلبی کدگذاری گزینشی ظهور کرد .با توجب بب مقوالت عمده و توضیحات فوق میتوان گفت
پایبی هماهنگی و همسویی نهادی و ارزشی است کب در آن توسعبی دانش زیستمحیطی با
استراتژی مدیریت سبز و ووانین مثرر موج

اعتای فرهنگ زیستمحیطی میشود ،میتواند

همبی مباحث نخبگان ،مدیران و متخصصان مرتبط با محیط زیست را راجع بب اجرای موفق خط
مشیگذاری زیستمحیطی بر اساس سیاستهای اباغی مقام مع م رهبری در ایران را تحت
پوشش ورار دهد و نیز جنببی تحلیلی داشتب باشد .بر اساس مقولبی هستب نهایی کب خود برگرفتب
و انتزاعشده از سایر مقوالت عمدهی اراهبشده است ،نخبگان ،مدیران و متخصصان مرتبط با محیط
زیست کشور در تجرببی زیست خود شرایط علّی ،بستر و پیامدهای اجرای موفق خط
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مشیگذاری زیستمحیطی کشور بر اساس سیاستهای اباغی مقام مع م رهبری را تجربب ،درک
و یا تصور میکنند .آنها در شرایط و بستر تعاملی خاصی اجرای موفق خط مشیهای
زیستمحیطی کشور را تبیین کردهاند کب اگر این شرایط در هر جا مهیا شود ،انت ار موفقیتآمیز
اجرای خط مشیها ،انت ار معقولی خواهد بود .نخبگان ،مدیران و متخصصان مرتبط با محیط
زیست کشور بب عنوان کارگزاران و مجریان برنامبریزیهای خرد و کان مدیریت فرهنگ
زیستمحیطی کشور و در موارد متعددی خود در موارد مدیریتی و اجرای استراتژیک آنها سهیم
هستند .از این رو آنان تشخیص دویقی از کارآمدی و اررگذاری متغیرهای مثرر بر اجرای موفق
خط مشیها دارند .همان طور کب از متن مصاحببها مشخص است ،اجرای موفق خط مشیگذاری
زیستمحیطی کشور بر اساس سیاستهای اباغی مقام مع م رهبری برای آیندهی محیط زیست
کشور بسیار مهم و حیاتی است و اگر موفقیتهایی در این زمینب صورت نگیرد ،بدون شک
آیندهی محیط زیست کشور با چالشهای بسیار عمیقتر از آنچب االن وجود دارد ،دست و پنجب
نرم میکند.
 ترسیم مدل پارادایمیدر مجموع یافتبهای پژوهش حاضر نشان دادند کب اجرای موفق خط مشیهای زیستمحیطی
بر اساس سیاستهای اباغی مقام مع م رهبری در کشور ،در شرایطی مختلفی اتفاق میافتد.
نخبگان ،مدیران و متخصصان مرتبط با محیط زیست رویکردهای متفاوتی را در راستای اجرای
موفق خط مشیگذاری زیستمحیطی بر اساس سیاستهای اباغی مقام مع م رهبری در ایران
بیان کردهاند؛ اما همگی بر اساس ترکی

آرای آنها بب اتفاق ن ر واحدی با نام یک تئوری بومی

دارند؛ اما هر کدام از رویکردی متفاوت بب این مقولب نگاه کردهاند و پاسخهای متفاوتی بب سثال
اصلی پژوهش دادهاند .در یک رویکردی کلی میتوان برای فهم بهتر همبی یافتبها را در یک مدل
پارادایمی ترسیم کرد .همان گونب کب در شکل زیر مشاهده میشود ،این مدل دارای بخشهای
شرایط علّی ،پدیده ،بستر ،شرایط مداخلبگر ،استراتژی و پیامد است .پدیدهی مرکزی این مدل،
اجرای موفق خط مشیهای زیستمحیطی کشور میباشد کب محور سثاالت مصاحببی کیفی و
اطاعات ن ری و مفهومی نخبگان ،مدیران و متخصصان مرتبط با محیط زیست کشور است.
همچنین در این مدل شرایط علّی ،شامل دو مثلفبی تدوین فکورانب و همسویی ارزشی است .این
دو مقولب بب عنوان شرایط علی ،اصلیترین علت یک اجرای موفق هستند .تدوین فکورانبی خود
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از سب خردهمقولبی مهمِ تدوین خوب و اندیشیده شده ،ارزشیابی درست از فرایند اجرا و
هماهنگی تیم اجرا و تدوین ،تشکیل شده است .بر همین اساس وبل از اجرا باید بب تدوینی
اندیشید کب عاوه بر سادگی ،وابلیت اجرایی باالیی داشتب باشد .در بحث همسویی ارزشی نیز سب
خردهمقولبی ارزشمند دیدن زمین و طبیعت ،همسویی با فرهنگ بومی و اخاویبودن وجود دارند
کب ترکی

آنها همان همسویی ارزشی است .شرایط علی در مدل پارادایمی پژوهش دارای

اررگذاری چندگانبای است کب میتواند علت مستقیم و غیرمستقیم اجرای موفق خطمشیگذاری
زیستمحیطی باشد .برای مثال شرایط علی با اررگذاری مستقیم خود بر اجرای خطمشیگذاری
زیستمحیطی میتواند موفقیت اجرای این خط مشیها را تسهیل کند .همچنین شرایط علی
میتواند بر بسترهای (عدم فانتزیانگاری و هماهنگی و همراستایی نهادی) اجرای موفق خط
مشیها ارر ،داشتب باشد .عاوه بر آن شرایط علی هم بر استراتژیها(مدیریت سبز ،ووانین مثرر و
شناخت فرهنگی محیط) و هم بر پیامدها (اعتای فرهنگ زیستمحیطی و ارزشمداری محیط) ارر
دارد .همچنین در تحلیل مدل پارادایمی باید گفت شرایط مداخلبگری نیز وجود دارند کب میتواند
در اجرای خطمشیهای زیستمحیطی کشور هم نقش شتابدهنده و هم نقش بازدارنده داشتب
باشند .این شرایط مداخلبگر شامل دو مقولبی توسعبی دانش زیستمحیطی و خلق ارادهی
مشترک دولتی و خصوصی است .این شرایط مداخلبگر ارری دوسویب در مدل پارادایمی دارند و
همزمان هم بر پدیدهی مرکزی و هم بر استراتژیهای موجود در مدل ارر دارند .یک رابطبی
دوسویبی دیگر در مدل وجود دارد و آن هم ارر استراتژیها بب طور همزمان ،بر اجرای موفق خط
مشیها و هم بر پیامدهاست .در کل فرایند اررگذاری و اررپذیری مقولبها در یک مدل پارادایمی بب
هستند.
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نمودار شمارهی یک -مدل پارادایمی پژوهش

یافتههای کمی پژوهش
در راستای آزمون الگوی استخراجی پژوهش هر یک از روابط ساختاری بین شاخا

ها و

پژوهش ارر همبی مقولبهای استخراجی بر میزان موفقیت اجرای خط مشیهای زیستمحیطی
کشور در یک مدل معادلبی ساختاری سنجیده شده است.
مدل کلی پژوهش
بب من یور تعییین شیدت و جهیت تیأریر متغیرهیای مسیتقل بیر اجیرای موفیق خطمشییهای
زیستمحیطی کشور ،از یک مدل معادلبی ساختاری بهره گرفتب شده است کب نحوهی سنجش یک
متغیر پنهان را با استفاده از دو یا تعداد بیشتری متغیر مشاهدهشده تعرید میکند .همچنین میتیوان
گفت در مدل اندازهگیری ،مشخص میشود کب تعداد متغیرهای مشاهدهشده برای یک متغیر پنهیان
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تا چب حد تحت تأریر متغیر پنهان مورد ن ر و تا چب حد تحت تأریر متغیر خطا هستند .البتب الزم بب
ذکر است کب مدل ساختاری این پژوهش حاصیل الگیوی پیارادایمی اسیتخراجشیده بخیش کیفیی
پژوهش است کب برای اعتباریابی آن در میان جامعبی آماری گستردهتری بب روش کمی اودام شیده
است.
بررسی شاخصهای برازش مدل
یافت ن یک مدل ن ری کب بب لحاظ آماری معنادار و همچنین دارای معنا و مفهوم ن ری و
کاربردی باشد ،هدف اولیبی ببکارگیری مدلسازی معادلبی ساختاری است .در این روش برای
ارزشیابی برازندگی مدل ،معیارهای زیادی وجود دارد .در جدول زیر این معیارها بب همراه میزان
مورد وبول و مقدار ببدستآمده برای مدل پژوهش اراهب شده است .این شاخصهای بیانشده،
برازندگی مدل طراحیشده را نشان میدهند کب نشاندهندهی برازندگی و تناس

خوب مدل است.

بب عبارتی مدل ن ری تحقیق تأیید میشود و آزمونی برای اعتبار اولیبی مدل تدوین شده است .از
آنجایی کب این مدل توسط شاخصهای برازندگی تأیید شد ،بنابراین میتوان از آن برای
استنباطهای آماری استفاده کرد.
جدول شمارهی سه -شاخصهای برازندگی مدل نهایی
مقدار به-
دستآمده

برازش قابل
قبول

4/332

بزرگتر از 3/4

4/111

بزرگتر از 3/4

4/141

بزرگتر از 3/4

4/315

بزرگتر از 3/4

4/123

بزرگتر از 3/4

4/314

بزرگتر از 1/4

4/411

کوچکتر از 5/4

CMIN/df

نسبت کای دو بب
درجب آزادی

6/13

مقدار بین  5تا
3

مقدار محاسببشده کمتر از  3است ،برازش
مدل تأیید میشود.

HOELTER

نسبت کفایت حجم
نمونب

541

مقدار نمونب
بیشتر از مقدار
ببدستآمده

مقدار نمونب تحقیق باید بیش از مقدار بب-
دستآمده باشد ( )541کب نمونب این تحقیق
 661نفر بوده است.

نماد برازندگی
GFI
AGFI
TLI

IFI
PNFI
RMSEA

شاخص نیکویی
برازش
شاخص نیکویی
برازش تعدیلشده
شاخص برازش
هنجارنشده
شاخص برازش
تطبیقی
شاخص برازش
افزایش
شاخص برازش
مقتصد هنجارشده
ریشبی میانگین
مربعات خطا برآورد

مقدار محاسببشده بیشتر از  3/4است ،برازش
مدل مورد تأیید است.
مقدار محاسببشده بیشتر از  3/4است ،برازش
مدل مورد تأیید است.
مقدار محاسبب شده بیشتر از  3/4است ،برازش
مدل مورد تأیید است.
مقدار محاسببشده بیشتر از  3/4است ،برازش
مدل مورد تأیید است.
مقدار محاسببشده بیشتر از  3/4است ،برازش
مدل مورد تأیید است.
مقدار محاسببشده بیشتر از  1/4است ،برازش
مدل مورد تأیید است.
مقدار محاسببشده کمتر از  5/4است ،برازش
مدل مورد تأیید است.
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شاخص برازش

تفسیر شاخص
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نمودار شمارهی دو -مدلسازی معادلهی ساختاری برای تبیین و آزمون مدل اجرای موفق خط مشی زیست-
محیطی کشور
جدول شمارهی چهار -متغیرها و نمادهای ترسیمی موجود در مدل
متغیرهای موجود در مدل
بسترها
شرایط علی

استراتژیها
پیامدها
اجرای موفق خط مشی زیستمحیطی کشور

ارزشمداری محیط
مجموع دهگویب برای سنجش اجرای موفق
خط مشی زیستمحیطی کشور

FA

HM
TF
HA
TD
KE
MS
GH
SH
EF
AM
Y1
…
Y10

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-05-24

شرایط مداخلهگر

شاخصها
عدم فانتزیانگاری
هماهنگی و همراستایی نهادی
تدوین فکورانب
همسویی ارزشی
توسعبی دانش زیستمحیطی
خلق ارادهی مشترک دولتی و خصوصی
مدیریت سبز
ووانین مثرر
شناخت فرهنگی محیط
اعتای فرهنگ زیستمحیطی

نماد ترسیمی
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نتایج استنباطهای آماری پژوهش
اگر مدلی کب بب شکل نمودار ترسیم میگردد توسط شاخصهای برازندگی مدل تأیید شیود ،از
آن مدل میتوان برای استنباط آماری در مورد وجود رابطبی علی بین متغیرهیای موجیود در میدل
استفاده کرد .از آنجا کب مدل توسط شاخصهای برازنیدگی تأییید شیده اسیت و بیا توجیب وابیل
وبولبودن شاخصهای برازش ،نتایج حاصل از تحلیل اطاعات آماری اسیتنباط آمیاری بیا کمیک
نرمافزار آموس محاسبب شده است.
جدول شمارهی پنج -نتایج استنباط آماری پژوهش
معیار

بحرانی

معناداری

استنباط

اجرای موفق

5/534

4/353

3/133

4/444

تأیید

خط
مشیزیست-

4/323

4/512

6/316

4/444

تأیید

4/333

4/565

2/311

4/444

تأیید

محیطی

4/241

4/611

6/613

4/444

تأیید

4/114

4/314

5/224

4/453

تأیید

4/323

4/513

4/434

4/444

تأیید

4/526

4/411

5/141

4/454

تأیید

شرایط مداخلبگر

<---

استراتژیها

4/521

4/413

3/511

4/444

تأیید

استراتژیها

<---

پیامدها

3/161

6/434

5/111

4/431

تأیید

بسترها

<---

استراتژیها

4/641

4/555

5/114

4/441

تأیید

استنباط آماری پژوهش
بسترها
شرایط علی
شرایط مداخلبگر

<---

استراتژیها

برآورد

کشور

پیامدها
<---

شرایط علی

<---

بسترها

بسترها
شرایط
مداخلبگر

با توجب بب اطاعات حاصل از استنباط آماری پژوهش ،برآوردها و سطح معناداری نشان داده
است کب ارر همبی متغیرها بر متغیر وابستبی اجرای موفق خط مشی زیستمحیطی کشور معنادار
بوده است .برای مثال در مدل فوق ارر شرایط علی بر اجرای موفق خط مشی زیستمحیطی کشور
با بیشترین ضری

اررگذاری توانستب است این متغیر را تبیین کند .پس از آن ،شرایط مداخلبگر و

شرایط علی در جایگاه دوم ورار دارند و همب متغیرها ارر معناداری بر اجرای موفق خط مشی
زیستمحیطی کشور داشتباند .عاوه بر بررسی روابط مستقیم در مدل ،برخی روابط نیز در مدل
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خطای

مقدار

سطح

نتیجهی
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وجود دارند کب اررات وابل توجهی بر همدیگر دارند .برای مثال در مدل معادلبی ساختاری آموس
ارر بسترها بر استراتژیها با ضری ( )4/14دارای وویترین ارر در مدل است و بب دنبال آن ارر
شرایط علی بر بسترها با ضری ( )4/31در جایگاه دوم ورار دارد و همچنین ارر استراتژیها بر
پیامدها با ضری ( )4/21معنادار و وابل توجب است .در کل عاوه بر روابط ساختاری کب همب
معنادار شدهاند ،برای بعضی شاخصها نیر یک نوع تحلیل عاملی در مدل وجود دارد کب ارر همبی
آنها نیز معنادار است و این بدان معنی است کب شاخصهای متغیرهای اصلی پژوهش بب خوبی
توانستباند این متغیرها را تبیین کنند.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش بب من ور آگاهی از ذهنیت نخبگان ،مدیران و متخصصان مرتبط با محیط
زیست برای طراحی مدل اجرای خط مشیگذاری زیستمحیطی در ایران از روش ترکیبی یا
آمیختب استفاده شده است .در رویکردهای آمیختب معموالً ترکیبی از روشهای کمی و کیفی وجود
دارد کب شرایط کاماً متفاوتی نسبت بب سایر روشهای کمی و کیفی دارد .بدون شک رویکردهای
آمیختب ،دید جامعتری برای فهم پدیدههای انسانی و اجتماعی در مقایسب با سایر رویکردها بب
محقق میدهند .از آنجایی کب در این پژوهش دادههای کیفی در مرحلبی اول پژوهش جمعآوری
میشوند و هدف پژوهشگر میتواند کشد مدلی برای اجرای موفق خط مشیگذاری
زیستمحیطی در ایران باشد ،بنابراین این مهم با ن ر و عقاید نخبگان ،مدیران و متخصصان مرتبط
با محیط زیست ممکن میشود .ببطور کلی میتوان گفت ن رات کارشناسی نخبگان ،مدیران و
متخصصان مرتبط با محیط زیست بهترین راهبرد برای اجرای موفق خط مشیگذاری
در سطح وسیعی از جامعبی آماری مشابب مورد بررسی کمی ورار داد .روش کیفی مورد استفاده در
این پژوهش روش گراندد تئوری یا روش دادهبنیاد است .محقق در ابتدا با انجام مصاحببهای
عمیق در میان نخبگان ،مدیران و متخصصان مرتبط با محیط زیست بب تدوین الگوی بومی اجرای
موفق خط مشیگذاری زیستمحیطی ایران و سپس بب کمک روش کمی یا پیمایش سعی در
اعتباریابی و آزمون تئوری ببدستآمده در جامعبی آماری مشابب میکند .بنابراین بر اساس
استراتژی اکتشافی متوالی مورد استفاده در این پژوهش تقدم با وجب کیفی پژوهش است و بب دنبال
استخراج تئوری ،مقولبهای اصلی تئوری بب روش کمی در جامعبای مشابب آزمون میشود کب در
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حقیقت این آزمون مجدد ،نوعی اعتباریابی تئوری استخراج شده است.
محیط زیست در کشورهای توسعبیافتب ،نب یک مسألبی فردی ،بلکب یک خواست همگانی
است کب سهم آیندگان نیز در آن ادا میشود؛ اما در همبی کشورها اوضاع بب یک شکل نیست.
شاخص های جهانی وضعیت محیط زیست و نمودهای عینی آن در زندگی مردم ایران نشان
میدهد کب محیط زیست کشور وضعیت مطلوبی ندارد .همچنین تحوالت زیستمحیطی در سطح
بینالمللی از یک سو و گسترش فرایندهای تخری

محیط زیست در کشور بب مانند بسیاری از

کشورهای در حال توسعب باعث شده است موضوع حفاظت از محیط زیست بیش از گذشتب در
کانون توجب سیاستگذاران و تصمیمگیران کشور ورار گیرد؛ ببطوری کب در بخشی از اباغیبی
مقام مع م رهبری در خصو

سند چشمانداز جمهوری اسامی ایران در افق  5444بب

برخورداری آحاد مختلد جامعب از سامت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی ،فرصتهای برابر،
توزیع مناس

درآمد ،نهاد خانواده بب دور از فقر و فساد بهرهمند از محیط زیست مطلوب تأکید

شده است و از آن بب عنوان بارزترین مصادیقِ منفعت همگانی یاد شده است.الزم بب ذکر است کب
حفظ محیط زیست ارتباط تنگاتنگی با خط مشیهای زیستمحیطی دارد و اگر این خط مشیها
در اجرا با مشکل مواجب شوند ،عماً محیط زیست دچار آسی

جدی خواهد شد .هرچند در

رویکردهای ن ری و ادبیات خط مشیگذاری زیست محیطی بب نقش جدی دولت در اجرای خط
مشیهای زیستمحیطی توجب زیادی شده است؛ اما مشارکت شهروندان و سهیمکردن مردم در
اجرا نیز بر اجرای کامل این خط مشیها ارر دارند و باید عنوان کرد کب خط مشیهای تدوینشده
در حوزهی محیط زیست بب ویژه سیاستهای کلی محیط زیست کب توسط مقام مع م رهبری در
جرمانگاری تخری

محیط زیست ،تهیبی اطلس زیستبوم کشور ،تقویت دیپلماسی محیط

زیست ،گسترش اوتصاد سبز و نهادینبسازی فرهنگ و اخاق زیستمحیطی بب سران سب ووه اباغ
شده است ،فی نفسب مطلوب و کارآمد تدوین شدهاند؛ اما نیاز بب اجرای کامل این سیاستها و خط
مشیها ،یک اصل اساسی است کب باید با اتکا بب توان مدیریتی مدیران و متخصصان این حوزه،
موانع اجرای این خط مشیها شناسایی و رفع شود .چرا کب محیط زیست و خط مشیهای
زیستمحیطی تا کنون بب منزلبی یکی از طبقات محتوایی خط مشیگذاری عمومی در پژوهش
مستقلی در کشور ،مطمح ن ر ورار نگرفتب است و تا کنون مدلهای گوناگون و متنوعی برای
اجرای خط مشیگذاری زیستمحیطی در کشور عرضب نشده است .بنابراین این پژوهش با استناد
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بب روش آمیختب با تدوین الگوی بومی برای اجرای خط مشیگذاری زیستمحیطی در ایران بب
روش دادهمبنا اودام کرده کب الگوی استخراجی آن را یک اجرای موفق خط مشی زیستمحیطی
مبتنی بر تدوینی فکورانب بر پایبی هماهنگی و همسویی نهادی و ارزشی میداند کب در آن
توسعبی دانش زیستمحیطی با استراتژی مدیریت سبز و ووانین مثرر ،موج

اعتای فرهنگ

زیستمحیطی میشود .بدون شک چنین الگویی با توجب بب استخراج آن از فهم شخصی بازیگران
و ذینفعان کلیدی مدیریت محیط زیست ،وابلیت اتکای باالیی دارد .هر چند غال

رویکردهای

ن ری موجود بر شناسایی موانع اجرای خط مشیهای زیستمحیطی تأکید دارند ،اما اراهبی الگوی
پارادایمی اجرای موفق خط مشیهای زیستمحیطی بسیار کارآمد خواهد بود.
در زمینبی مقایسبی یافتبهای این پژوهش با برخی پژوهشهای انجامشده در این حوزه ،باید
یادآور شد کب این پژوهش بب سب

آمیختب یا ترکیبیبودن روششناسی ،نسبت بب سایر پژوهشها

کب صرفاً بب آزمون فرضیاتی در این حوزه اکتفا کردهاند ،پیشگام است و ضمن اراهبی الگو توانستب
است ،الگوی معتبر و آزمونشده برای جامعبای تدوین کند کب سالهای زیادی با مباحث خط
مشیگذاری زیستمحیطی غریبب بوده است .در راستای پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی نیز الزم
است این الگو برای سایر خط مشیهای عمومی کشور انجام و نتایج آنها بب صورت کاربردی در
نهادها و سازمانهای ذیربط اجرایی گردد.
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