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Abstract: 
One of the emerging theoretical subjects in the public administration discipline is the 

strategic public policy that results from the combination of theoretical literature in the 

two fields of "public policy" and "strategic management". This qualitative research is 

aimed to structural-interpretative policy analysis in national-level strategic issues. 

Considering the wide range of issues at the national level, decision making based on 

environmental issues in the country has been at the center of attention. The main question 

of the research is that what is the policy making levels in the national strategic issues with 

an emphasis on environmental issues? In order to answer this question, the combination 

of qualitative methods of thematic analysis and structuralinterpretation modeling has 

been used. Thematic analysis method through conducting interviews with experts and 

coding of written data eventually led to the emerging of 13 global themes. Finally, these 

themes are followed by the steps in structuralinterpretive modeling and paired 

relationship at six levels of problem solving, key actors, independent actors, government 

actors, citizen actions, global actors & National laws. These levels in fact represent policy 

making layers on national-level strategic issues focusing on environmental issues. 
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گذاري در موضوعات راهبردي سطح  تفسیري سیاست- تحلیل ساختاري
  )محیطی کشور مسائل زیست: مورد مطالعه(ملی 

  1محمدي هادي خان، *1پور حسین اصلی

  2چکیده
است که از تلفیق پیشینه گذاري عمومی راهبردي  هاي نظري نوظهور در رشته مدیریت دولتی، بحث سیاست یکی از حوزه

این پژوهش کیفی به دنبال تحلیل . حاصل شده است» مدیریت راهبردي«و » گذاري عمومی سیاست«نظري دو حوزه 
با توجه به گسترده بودن مسائل مورد بحث در . گذاري در موضوعات راهبردي سطح ملی است تفسیري سیاست- ساختاري

سؤال اصلی . محیطی کشور در کانون توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است ستگیري مبتنی بر مسائل زی سطح ملی، تصمیم
گذاري در موضوعات راهبردي سطح ملی کشور با تأکید بر مسائل  هاي سیاست الیه«پژوهش نیز عبارتست از اینکه 

-اريهاي کیفی تحلیل مضمون و الگوسازي ساخت براي پاسخ به سؤال فوق، از تلفیق روش» محیطی کدامند؟ زیست
هاي مکتوب نهایتاً منجر به  تحلیل مضمون از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاري داده. تفسیري استفاده شده است

تفسیري و برقراري -مضمون فراگیر شد که نهایتاً مضامین حاصله پس از طی مراحل الگوسازي ساختاري 13گیري  شکل
کنش «، »بازیگران حاکمیتی«، »بازیگران مستقل«، »ديبازیگران کلی«، »حل مسئله«ارتباطات زوجی در شش سطح 

گذاري در  هاي سیاست سطوح مذکور بیانگر الیه. بندي شدند سطح» بازیگران جهانی و قوانین ملی«و » شهروندان
  .محیطی کشور هستند موضوعات راهبردي سطح ملی با تأکید بر مسائل زیست

- ساختاريمحیطی، محیط زیست، الگوسازي  گذاري زیست سیاست گذاري عمومی، راهبرد ملی، سیاست :واژگان کلیدي
  تفسیري

  مقدمه -1
اي قابل قبول در  ریزي راهبردي به طور گسترده به عنوان شیوه طی پانزده سال اخیر موضوع مدیریت و برنامه

هاي بخش عمومی در  ها و سازمان هاي دولت هاي بخش عمومی رواج یافته و تبدیل به یکی از اولویت گذاري سیاست
گیري در بخش خصوصی  و تجربی علم تصمیمیک دلیل آن هم این است که پشتوانه علمی . سراسر دنیا شده است

رسد گسترش  به نظر می. است) ساالران مدیران دولتی و دیوان  مداران، اعم از سیاست(تر از بخش دولتی  بسیار غنی

                                                                 
 ، تهرانعالمه طباطبائیاستادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه  -1
 aslipour@gmail.com: مسئول مکاتبات نویسنده *

  پژوهشی-فصلنامه علمی
  بهبود مدیریت
  دوره دوازدهم

  )41: شماره پیاپی( 3شماره 
 1397پائیز 
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و » مدیریت راهبردي«استفاده از پیشینه مدیریت راهبردي در بخش دولتی، زمینه را براي تلفیق دو حوزه نظري 
یاد » گذاري عمومی راهبردي سیاست«توان با عنوان  از این حوزه می. فراهم کرده است» یگذاري عموم سیاست«

گذاري  ها در پیشینه نظري و نیز تجارب سیاست گذاري عمومی راهبردي در نتیجه مشاهده برخی ضعف سیاست. کرد
جربه اجراي ضعیف و فقدان توان به ت ترین نقاط ضعف مورد اشاره می از جمله مهم. عمومی طرح و توسعه یافته است

  )].73ص ( 26[هاي عمومی در میدان اقدام و عمل اشاره کرد  مرحله ارزیابی معتبر بخش قابل توجهی از سیاست
بنیان نهاد و این رشته، دربردارنده دانشی  1960گذاري را نخستین بار هارولد السول در دهه  رشته سیاست

ي عمومی نیز به عنوان گذار سیاست)]. 7تا  5صص ( 25[ی است محور و با هدف غایی حل مسائل عموم مسئله
از بارزترین مصادیق منفعت عمومی، توجه به همچنین ]. 31[شود  ترین کارکرد کارگزاران دولتی محسوب می اصلی

محیطی یکی از  درست به این دلیل که مسائل زیست] 14[محیطی در خدمات عمومی است  مالحظات زیست
جداي از اخبار کامالً هشداردهنده درباره )]. 47ص ( 29[گذاري در کشورهاي مختلف است  سیاستهاي نظام  ورودي

المللی، شواهد همچنین مؤید وجود مخاطرات ملی رو به افزایش در  هاي بین و نگرانی)] 228ص ( 34[محیط زیست 
هاي  ایران به ویژه پژوهش محیطی هاي خارجی درباره شرایط زیست توجه به نتایج برخی پژوهش. این خصوص است

 دانشگاه ییل، 1محیطی شاخص جهانی عملکرد زیست مطابق]. 19[بانک جهانی و دانشگاه ییل درخور توجه است 
 2011که در سال )] 19ص ( 37[ام قرار گرفته 105در مقام  3/66کشور با کسب نمره  180بین  2016در سال ایران 

  ].30[ام جهان قرار داشته است 67در رتبه  9/76با نمره  2009سال ام و در 78در مقام  0/60با کسب نمره 
شهرها با مشکالت  دهد که کشور در حال حاضر به خصوص در حوزه کالن بررسی وضعیت محیطی کشور نشان می

 حیطدر زمینه حفاظت از م. اند هایی ملی شده محیطی بسیاري روبرو است و بسیاري از آنها تبدیل به بحران زیست
، بسیاري از قوانین و مقررات به فراموشی سپرده شده یا به طور ناقص و نارسا محیطی ست و بهبود وضعیت زیستزی

شان بر آحاد جامعه از جایگاه خاصی در  محیطی به دلیل تأثیر حیاتی از سوي دیگر، مسائل زیست]. 12[ گردند اجرا می
یکی از ) پردازان مدیریت دولتی از نظریه(شفریتز . ارندگذاري عمومی برخورد پیشینه نظري مدیریت دولتی و سیاست

وي محتواي . کند محیطی قلمداد می گذاري زیست گذاري عمومی را سیاست گانه سیاست هاي هشت حوزه
محیطی، رفاه عمومی، حقوق مدنی، دفاع  گذاري عمومی را به هشت حوزه اقتصادي، تعلیم و تربیت، زیست سیاست

بندي را برخی  این طبقه)]. xviص ( 34[ دکن مچنین سالمت و بهداشت عمومی تقسیم میملی، عدالت جزائی و ه
محیطی از انواع بسیار مهم و بارز  توان گفت در اینکه مسائل زیست و می] 21و20[اند  دیگر از محققان نیز تأیید کرده

که با تلفیق مبانی نظري مدیریت مقاله حاضر به دنبال آن است . ها هستند تردیدي وجود ندارد مسائل عمومی دولت
به تحلیل » گذاري عمومی راهبردي سیاست«گذاري عمومی، به عنوان نخستین پژوهش در زمینه  راهبردي و سیاست

محیطی کشور بپردازد و این پرسش را پاسخ بدهد که  تفسیري این حوزه در مطالعه موردي مسائل زیست-ساختاري
  .»محیطی کدامند؟ راهبردي سطح ملی کشور با تأکید بر مسائل زیست گذاري در موضوعات هاي سیاست الیه«
  
  مبانی نظري و پیشینه -2
  محیطی هاي زیست سیاست) 2-1

توصیف » کند تا انجام دهد یا انجام ندهد هر آنچه که حکومتی انتخاب می«را  3»سیاست عمومی« 2ریچارد داي
                                                                 

1- EPI (Environmental Performance Index) 
2- Richard Dye 
3- Public policy 
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شده از سیاست عمومی آن است که تقریباً تمامی آنها سیاست  هاي مشترك اغلب تعاریف ارائه یکی از ویژگی .کند می
محور و با هدف  گذاري، دانشی مسئله بنابراین سیاست. کنند مطرح می 1»مسئله عمومی«عمومی را در پاسخ به یک 

هاي  و از جمله سیاست(گیري یک سیاست عمومی  شکل)]. 3ص ( 25[غایی حل مسائل عمومی است 
هاي جامعه و با لحاظ شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی است و بنابراین اگر چه  تحت تأثیر اولویت) محیطی زیست

برنده به تعریف  ناپذیر است اما عوامل پیش بینی و تخمین هاي زمان وقوع، اغلب غیرقابل پیش اهمیت شرایط و اولویت
  .کننده باشند یافتن پاسخ آنها کمکتوانند براي  مسائل جدید، می

  :شود برنده یک سیاست عمومی از تعامل چهار عامل حاصل می ارزش عوامل پیش
  )گیرند تعداد افرادي که تحت تأثیر مسئله قرار می(قلمرو  -
  )شده در شهروندان در نتیجه بروز مسئله میزان احساسات برانگیخته(شدت یا حساسیت  -
  )انی رویدادمقطع و طول زم(زمان  -
  )].52ص ( 6) [هاي مادي و غیرمادي مربوط به بروز مسئله هزینه(منابع  -

محیطی ذیل قلمرو مسائل عمومی، در  هاي زیست توان گفت که سیاست با در نظر گرفتن عوامل چهارگانه فوق می
مله نکات حائز اهمیت در هر چهار معیار، سطح باالي پیوستار مورد نظر را به خود اختصاص داده و این موضوع از ج

نکته مذکور در واقع فصل . شود گذاري عمومی کشورها محسوب می توجه به این نوع مسائل در فرآیند سیاست
اگر چه تمامی مسائل عمومی به عنوان ورودي . گذاري عمومی و مدیریت راهبردي است مشترك موضوع سیاست

برنده و  ال اهمیت همه آنها به لحاظ ارزش عوامل پیششوند با این ح گذاري عمومی محسوب می فرآیند سیاست
تري به لحاظ  آن دسته از مسائل عمومی که تأثیرات گسترده. تأثیرگذاري بر آحاد شهروندان جامعه یکسان نیست

رغم  علی)]. 23ص ( 26[گیرند  قلمرو، شدت، زمان و منابع بر جامعه دارند در زمره مسائل عمومی راهبردي قرار می
هایی با رویکرد راهبردي انجام شده  گذاري عمومی راهبردي، در این زمینه پژوهش ر بودن موضوع سیاستنوظهو
  ).1جدول (است 

تقسیم )] 30ص ( 7[ و آب محیطی به طور کلی در پیشینه موضوع به سه دسته آلودگی هوا، خاك مسائل زیست
ربرگیرنده جزئیات بیشتري است و مسائل اصلی محیطی ایران اما د بندي مذکور از مسائل زیست تقسیم. شوند می

 منابع مصرف ، مسائل مدیریت)اي گلخانه گازهاي سایر و کربن( هوا آلودگی محیطی کشور در پنج گروه مسائل زیست
) محیطی زیست( زیستی و نهایتاً اقدامات تنوع افتادن خطر ، به)زدایی جنگل و زایی بیابان( زمین آبی، تخریب

  ].30[بندي است  قابل تقسیم غیرقانونی
ها به  محیطی کشور حاکی از آن است که جدا از فرآیند معمول پیشنهاد طرح گذاري زیست بررسی فرآیند سیاست

  :محیطی اثرگذارند هاي زیست زمان دو فرآیند دیگر نیز در مسیر تدوین سیاست مجلس شوراي اسالمی، هم
هاي  هاي کلی حاکم بر برنامه سیاست ←) ابالغی رهبري(محیط زیست هاي کلی  سیاست: فرآیند باال به پائین) الف

 ←بخشی برنامه توسعه  تدوین و مشروعیت ←کمیسیون تلفیق برنامه  ←مجلس شوراي اسالمی  ←توسعه 
  ساله توسعه در قانون بودجه ساالنه و سایر قوانین مرتبط هاي پنج انعکاس برنامه

کمیسیون امور زیربنایی دولت یا کمیسیون کشاورزي  ←فاظت محیط زیست سازمان ح: به باال  فرآیند پائین) ب
 ←مجلس شوراي اسالمی  ←) در صورت نیاز کمیسیون عمران، انرژي یا سیاست خارجی(مجلس شوراي اسالمی 

  )]269ص ( 2[قوه مجریه  ←) و در صورت اختالف، مجمع تشخیص مصلحت نظام(شوراي نگهبان 
                                                                 

1- Public Problem 



 )محیطی کشور مسائل زیست: مورد مطالعه(گذاري در موضوعات راهبردي سطح ملی  تفسیري سیاست-تحلیل ساختاري

 28                                                               1397 پائیز ،)41: پیاپی شماره( 3 شماره دوازدهم، سال مدیریت، بهبود پژوهشی- علمی فصلنامه

  گذاري راهبردي سطح ملی ده در موضوع سیاستش مطالعات انجام) 1جدول 
  منبع  روش تحقیق  عنوان پژوهش  ردیف

1 Strategic technology policy as a supplement to renewable energy 
standards 

پژوهش 
  ]22[  عملیاتی

2 Strategic delegation of environmental policy making 24[  تحلیل آماري[  
3 How competition is driving change in port governance, strategic 

decision-making and government policy in the United States 27[  تحلیل آماري[  
4 Strategic Environmental Policy 23[  تحلیل آماري[  
5 Theory of Strategic Action for Public Policy 35[  تحلیل کیفی[  
6 Strategic and Practical Implications in Decision Making and 

Planning for Sustainability 33[  تحلیل محتوي[  

7 The Voting Rights Act of 1965 and Strategic Policy Making in the 
South 

  ]28[  تحلیل اسنادي

8 Think tanks and strategic policy-making: the contribution of think 
tanks to policy advisory systems 15[  تحلیل کیفی[  

9 Industrial policy and manufacturing targeting in the US: new 
methodological tools for strategic policy-making 

سازي  مدل
  ]36[  کمی

 اسالمی ایرانجمهوري  راهبردي انسجام درونی حوزه گذاري سیاست  10
ریزي  برنامه

  ]11[  خطی

فرهنگی  گذاري سیاست فرهنگ در حوزه راهبردي هاي اساسی و جستاري پیرامون دوگانه  11
 جمهوري اسالمی ایران

- ]10[ 

  ]3[  تحلیل اسنادي  قومی در جمهوري اسالمی ایران؛ چگونگی، فرآیند و عوامل مؤثر بر تدوین گذاري سیاست  12

 گذاري نانوتکنولوژي ایران گیري در سیاست مرحله تصمیم اي تحلیل شبکه  13
تحلیل 

 اي شبکه
]4[ 

 ]5[ تحلیل کیفی نگاري گذاري با استفاده از راهبرد آینده توسعه فرآیند سیاست  14
  ]8[  آمار توصیفی  هاي راهبردي گذاري شناختی در سیاست دیدگاه جمعیت  15

  

  محیطی گذاري زیست هاي سیاست رهیافت) 2-2
 به جدي شکلی به 1970 و 1960 هاي دهه در فدرال ایاالت متحده آمریکا دولت که زمانی: محور کنترل رهیافت ×

 به زیست محیط از حفاظت خصوص در »کنترل و فرماندهی« تنظیمی رهیافت آورد روي محیطی زیست مسائل
 حل را) خاك و هوا آب، از اعم( آلودگی به مربوط مسائل خواستند می آن کمک به که شد تبدیل استاندارد ابزاري
 قرار رصد مورد را نتایج و نمود اجباري استانداردهاي وضع به اقدام دولت کنترل، و فرماندهی رهیافت اساس بر. کنند
 بر مبنی شواهدي اگر چه. شود می داده جریمه پاسخ نیز با آنها اجراي عدم و اجرا استانداردها که شود مطمئن تا داد
 دهه در که محیطی زیست مسائل ترین روشن از بسیاري به به پرداختن هاي مذکور سیاست که دارد وجود موضوع این

 این در. دارد وجود کنترل و فرماندهی سازوکار از استفاده علیه نیز فراوانی انتقادهاي اما کرده کمک بودند شایع 1970
 در و بوده اثربخشی فاقد خویش اهداف به دستیابی در مذکور رهیافت که گردد می باز این به انتقادها ترین مهم میان

 مدیریت جایگزین هاي رهیافت به اقبال افزایش به انتقادها این. است بوده ناکارآمد نیز آورده به دست که نتایجی
  ].)465 ص( 34[ است شده منتهی مذکور مسائل حل برايمحور بازار هاي حل راه ویژه به محیطی زیست
 که دارد وجود مفروض این محیطی زیست مدیریت به نسبتمحور بازار هاي رهیافت قلب در: محوربازار رهیافت ×
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 این. برخوردارند ناپذیر انعطاف مقررات به نسبت بیشتري اثربخشی و کارآمدي از اقتصادي هاي بازدارنده و ها محرك
 انگیزش به منظور که دارند تکیه هایی اهرم عنوان به بازار در معامله قابل مجوزهاي یا تغییرات بر ها سیاست

 که نحوي به باشند ها آلودگی کردن محدود براي هایی راه جستجوي در تا اند شده طراحی زیست محیط کنندگان آلوده
 رهیافت، این اساس بر. کند تأمین نیز را محیطی زیست اهداف حال عین در و باشد سازگار آنها شخصی منافع با هم

 یا محورها کمک به عوض در نیستند لیکن محیطی زیست استانداردهاي رعایت به ملزم قانونی نظر از ها بنگاه یا افراد
 را اقتصادي پیشرانه سازوکارهاي این. دهند کاهش را آلودگی میزان که شوند می تشویق اقتصادي هاي بازدارنده

  :نمود بندي تقسیم عمده مقوله سه در توان می
Ã این در. است زیست محیط از حفاظت بازاري روش ترین مستقیم راهکار، این: مالیاتی )هاي معافیت یا( هاي هزینه 

شود  می وارد زیست محیط به ها بنگاه یا افراد توسط آالینده گازهاي انتشار اثر در که برابر میزان خسارتی دولت روش
  .گیرد می نظر در آنها مالیاتی را براي

Ã آلودگی حق معامله براي بازارهایی ایجاد طریق از آلودگی مدیریت هدف با مجوزها این: معامله قابل هاي معافیت 
 شکل به معافیت مذکور و تعیین جغرافیایی منطقه سطح آالیندگی یک براي معافیتی روش این در. اند شده طراحی

 دهد می قانونی اجازه آن دارنده به مجوزها این. گردد می توزیع منطقه آن هاي بنگاه میان در آلودگی براي مجوزهایی
  .برساند فروش به را آنها توانند می نکند استفاده مجوزها این از طبعاً چنانچه و سازد آلوده را محیط معین حدي تا که
Ã به نماید تشویق را موضوع در درگیر هاي طرف تواند می مستقیم هاي پرداخت طریق از دولت یک: ها یارانه 

 به ملزم را ها دولت اي، یارانه رهیافت این. سازد می وارد زیست محیط به کمتري خسارت که بزنند دست هایی فعالیت
  .نماید می رفتارها آن با متناسب اقتصادي ارزش از میزانی تعیین و ارزشمند رفتارهاي شناساندن

 به دستیابی جهت استفاده مورد ابزارهاي نظر از زیست محیطمحور بازار مدیریت خصوص در فوق هاي گرچه رهیافت
» محیطی زیست بازیگران به انتخاب قدرت ارائه«که  اصل یک همه آنها در اما اند متنوع محیطی، زیست مطلوب نتایج

 رفتارهاي داراي ها بنگاه و افراد که تمرکز دارند اصل این روي بر یادشده اقتصادي هاي محرك. است مشترکند
  ].)466 ص( 34[ باشند می سود کردن حداکثر پی در و بوده عقالنی

اند وزارتخانه مستقلی براي امور  به لحاظ ساختاري اغلب کشورهایی که توجهی خاص به محیط زیست داشته
ها  هایی نظیر آب، دریاها، کشاورزي، منابع طبیعی، جنگل اند که معموالً در نتیجه ادغام سازمان محیطی بنا نهاده زیست

هاي ساختاري متعارف  شیوهبه طور کلی . پدید آمده است) آب، هوا یا خاك(ها  مچنین کنترل آلودگیو مراتع و ه
  :بخش محیط زیست در کشورهاي مختلف عبارتند از

  )به ویژه در کشورهاي اروپایی(وزارتخانه مستقل  ▪
  )جمهور وزیر یا رئیس نخست(ترین مقام اجرایی  معاون عالی ▪
  ...)نظیر جنگلبانی و (زیرمجموعه یک وزارتخانه یا معاونت مرتبط با محیط زیست  ▪

محیطی کشورهاي مختلف بر اساس اطالعات پایگاه اینترنتی سازمان  بندي این قسمت، جایگاه نهاد زیست در جمع
  .اند ارائه و با یکدیگر مقایسه شده 2ملل متحد در جدول 

  
  روش تحقیق -3

  بنیادي و از لحاظ فلسفه ،گیري ، از نظر جهت)ها چارچوب و الگوها مفاهیم، ساخت دنبالبه  و(اکتشافی  این پژوهش،
  .زمان از دو راهبرد است گیري هم شناختی با بهره گرایی روش راهبرد اصلی آن هم کثرت پژوهش نیز تفسیري و
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 تفسیري انجام شده-ساختاريسازي  پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی و با تلفیق دو روش تحلیل مضمون و مدل
نظران و  ساختاریافته با صاحب نیمه  هاي ها، مصاحبه مؤلفه ها و داده براي استخراج در بخش تحلیل مضون. است

سازي  شده در روش مدل شده طبق فرآیند توصیه سپس مضامین استخراج. خبرگان موضوع صورت گرفته است
گذاري در موضوع راهبردي محیط زیست استخراج شده است  هاي سیاست بندي و الیه تفسیري سطح-ساختاري

آن  MACTORهاي داراي کارکرد مشابه، به ویژه روش  تفسیري از میان روش- ساختاريسازي  دلیل انتخاب مدل(
شناسی بازیگران و کنشگران مؤثر در پدیده مورد بررسی  بندي و نوع است که روش اخیر در اصل با هدف طبقه

ا نیز عالوه بر بندي و تحلیل مفاهیم انتزاعی ر تفسیري امکان سطح- سازي ساختاري شود حال آنکه مدل استفاده می
  ).بازیگران داشته و تناسب بیشتري نیز با هدف و مسئله پژوهش حاضر دارد

 همه نگوییم اگر(کیفی  هاي روش اکثر در تواند کیفی و می اطالعات تحلیل است براي فرآیندي مضمون تحلیل
ی به کیفی اطالعات تبدیل روش، امکان این. رود کاربه  )کیفی هاي روش 4ص ( 17[کند  می فراهمنیز  را کم.[( 
هاي برداشت از متن انجام و محقق با طی کردن مسیري رفت و  آوري اطالعات در این روش، در قالب چرخه جمع

اي که ناسازگار و متناقض  هاي جزئی در هر رفت و برگشت، یافته. رسد برگشتی درون متن، به درك بهتري از آن می
یابد که درکی قابل قبولی و با  شوند و این مسیر تا جایی ادامه می نار گذاشته میتر قبلی هستند ک هاي محکم با یافته

  .]32[کمترین تناقض درونی، از متن مدنظر ایجاد شود 
 مفهوم تم بیانگر یا مضمون. تجزیه و تحلیل اطالعات در روش تحلیل مضمون مبتنی بر فرآیند کدگذاري است

 که است متنی هاي داده تحلیل براي فرآیندي روش، این. است تحقیق سؤاالت و مرتبط با ها داده در موجود الگوي
 است الگویی ،یک مضمون)]. 88ص  18[ کند می تبدیل تفصیلی و غنی هایی داده به را متنوع و پراکنده هاي داده

 مورد پدیده از هایی جنبه تفسیر به حداکثر و سازماندهی مشاهدات و توصیف به حداقل که ها داده در قابل مشاهده
  )].4ص ( 17[پردازد  می بررسی
 از مناسب درك و برداشت«، »متن دیدن«مشخص مبتنی بر طی چهار مرحله  رویه یک اساس بر مضامین شبکه

 موقعیت، گروه، تعامل، شخص، مند نظام مشاهده«و نهایتاً » کیفی اطالعات تحلیل«، »نامرتبط ظاهراً اطالعات

  مقایسه ساختاري جایگاه نهاد محیط زیست کشورهاي مختلف) 2جدول 
  عنوان فرد یا قوه متبوع  محیطی عنوان نهاد زیست  کشور  ردیف

  وزیر نخست  سازمان پایداري محیط زیست، آب، جمعیت و ارتباطات  استرالیا  1
  وزارت محیط زیست  مؤسسه محیط زیست و منابع تجدیدپذیر طبیعی  برزیل  2
  جمهور رئیس  سازمان حفاظت از محیط زیست  کانادا  3
  قوه مجریه  اقلیم و انرژيوزارت   دانمارك  4
  قوه مجریه  اي وزارت محیط زیست، منابع طبیعی و پایداري هسته  آلمان  5
  قوه مجریه  ها وزارت محیط زیست و جنگل  هند  6
  وزارت جنگلبانی  ها و منابع طبیعی سازمان حفاظت از جنگل  اندونزي  7
  وزارت محیط زیست  دبیرخانه محیط زیست و منابع طبیعی  مکزیک  8
  جمهور رئیس  محیطی ریزي زیست سازمان حفاظت و برنامه  نیجریه  9

  جمهور رئیس  سازمان حفاظت از محیط زیست  آمریکا  10
  )دولت فدرال مرکزي(

  جمهور رئیس  سازمان حفاظت از محیط زیست  ایران  11
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  :کند می مند نظام را زیر مضامین »فرهنگ یا و سازمان
ú متن در موجود کلیدي نکات و کدها( پایه مضامین(  
ú پایه مضامین تلخیص و ترکیب از آمده دست به مقوالت(دهنده  سازمان مضامین(  
ú  مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به عنوان یک کل(مضامین فراگیر(  

شوند که در آن مضامین برجسته هر یک از سه سطح  رسم می شبکه وبهاي  سپس این مضامین به صورت نقشه
تهیه مقدمات یا ارائه نتایج پایانی  براياي  رویه ،شبکه مضامین. شود همراه با روابط میان آنها نشان داده میفوق 

  )].23ص( 9[ن آشکستن متن و یافتن نکات معقول و برجسته درون  است جهتتحلیل نیست بلکه تکنیکی 
اي از عناصر مختلف  یک فرآیند یادگیري تعاملی است که در آن مجموعه (ISM) 1»تفسیري- سازي ساختاري دلم«

این روش ذیل علوم ریاضی، تئوري گراف، علوم . شوند مند جامع ساختاربندي می و مرتبط با هم در یک مدل نظام
تفسیري به برقراري نظم در روابط -تاريسازي ساخ مدل .گیرد گیري گروهی و کامپیوتر قرار می اجتماعی، تصمیم

پیچیده میان عناصر یک سیستم و تشخیص روابط درونی متغیرها کمک نموده و تکنیکی مناسب براي تجزیه و 
این روش یک روش تفسیري و به دنبال آن است که قضاوتی از . باشد تحلیل تأثیر یک متغیر بر متغیرهاي دیگر می

تفسیري یک مدل تفسیري -سازي ساختاري مدل)]. 257ص ( 1[متغیرها ارائه نماید  تصمیم گروهی درباره ارتباطات
اي با هم  کند کدام یک از عناصر با هم رابطه دارند و اینکه چه رابطه است و این قضاوت گروه است که تعیین می

ساختاري کلی از مجموعه از طرف دیگر هم مدلی ساختاري است به این معنا که در آن بر مبناي روابط موجود، . دارند
و شده، در یک مدل گرافیکی مجسم  نهایتاً نیز روابط عناصر و ساختار کلی یافت. گردد پیچیده عناصر استخراج می

  )].200ص( 13[شود  میارائه 
 -  و نه لزوماً از افراد - گیري نظري، از رویدادها  در نمونه. نظري بوده استهدفمند و گیري این پژوهش از نوع  نمونه
رویدادهایی که مبین مقوالت . شود و هدف از مراجعه به افراد براي مصاحبه نیز کاوش رویدادها است گیري می نمونه

در بخش تحلیل مضمون پژوهش در مجموع چهارده مصاحبه  .گوناگون مرتبط با پدیده مورد بررسی پژوهش هستند
محیطی کشور با دو معیار عضویت  گذاري زیست یاستساختاریافته تخصصی با خبرگان حوزه مدیریت دولتی و س نیمه

گذاري و مدیریت اجرایی مسائل  هاي معتبر و سابقه اجرایی بیش از پنج سال در قانون علمی دانشگاه در هیأت
شد تا با مرور چندباره گفتگوها،  ضبط می) دقیقه 120تا  60بین (ها  مصاحبه. محیطی مدنظر قرار گرفته است زیست

  .تري بر روي آنها انجام شود رسی دقیقتحلیل و بر
پرسشنامه میان خبرگان  15. تفسیري از پرسشنامه استفاده شده است-سازي ساختاري شناسی مدل جهت اجراي روش

  .شده دریافت و مبناي این پژوهش قرار گرفت پرسشنامه تکمیل 10توزیع که در نهایت 
  
 هاي پژوهش یافته -4
  عناصر/تعیین ابعاد) 4-1

تفسیري قرار -شده در روش تحلیل مضمون، نهایتاً در خدمت روش الگوسازي ساختاري نجا که مضامین استخراجاز آ
ارائه شده  ISMهاي پژوهش مبتنی بر مراحل روش  گردد در این بخش، یافته بندي می و بر اساس مراحل آن سطح

شود که مربوط به مسئله یا موضوع  میتفسیري با شناسایی متغیرها یا مضامینی شروع -الگوسازي ساختاري. است
  .باشندمورد بحث 

                                                                 
1- Interpretive Structural Modeling 
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  ):مورد 13(مضامین فراگیر به دست آمده از طریق مصاحبه با خبرگان با استفاده از روش تحلیل مضمون عبارتند از 
  بازیگران جهانی. 1
  اي بازیگران فراقوه. 2
  بازیگران فرانهادي. 3
  بازیگران تقنینی. 4
  بازیگران اجرایی. 5
  بازیگران مستقل. 6
  بازیگران قضایی. 7
  کنش شهروندان. 8
  نظام ارزشی محیط زیست. 9

  محیطی فناوري و امکانات زیست. 10
  )اسناد و قوانین ملی(محیطی  هاي زیست مشی ابرخط. 11
  محیطی منابع مالی زیست. 12
  محیطی حل مسائل زیست. 13

مورد اشاره  الذکر شوندگان ذیل هر کدام از مضامین فوق مصاحبه يکدهاو از اظهارات  چند نمونه و گزاره 3در جدول 
  .قرار گرفته است

  نمونه کدها و اظهارات خبرگان ذیل مضامین فراگیر) 3جدول 
  مضمون فراگیر  دهنده مرتبط مضامین سازمان  نمونه اظهارات خبرگان  ردیف

1  

 با را هوا آلودگی )مسئله(مکزیکوسیتی  که طور همان«
 سازمان زیست محیط برنامه و جهانی بانکهاي  حمایت

 مانند محیطی زیستهاي  بحران در کرد ما حل متحد ملل
 مالی و فنی حمایت از توانیم می ارومیه دریاچه بحران

  »کنیم استفاده المللی بین مجامع و ها دستگاه
 بر ها نامه توافق و ها کنوانسیون این تأثیرگذاري میزان«

 وابسته عامل دو به کشور محیطی زیست کالن ریزي برنامه
 رئیس( محیطی زیست کالن مدیریت به یکی: است بوده

. جهانی تحوالت دیگري کشور و) جمهور رئیس و سازمان
 هاي ریزي برنامه در جهان، تأثیرش را شدن گرم مثالً

  »گذارد می کشور ساله پنج

  محیطی زیست دیپلماسی -
  نقش سازمان ملل متحد -

  المللی ها و تعهدات بین نامه توافق -
  بازیگران جهانی

2  

 مصلحت تشخیص مجمع قوا، میان هماهنگی برقراري در«
 بازنگري و باالدستی اسناد تدوین زمینه در تواند می نظام

  »است مؤثر بسیار که کند ایفاء نقش کالن هاي سیاست
ترین سند  سند ملی محیط زیست که راهبردي راستاي در«

 بخش همکاري با آن نویس پیش حوزه است و در این
 فرهنگی انقالب عالی شوراي به و تنظیم دانشگاهی

 گرفته صورت اقداماتی گذشته سال دو طی شد پیشنهاد
  »است

 فرهنگی انقالب عالی شوراي -
  اي بازیگران فراقوه  نظام مصلحت تشخیص مجمع -
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  مضمون فراگیر  دهنده مرتبط مضامین سازمان  نمونه اظهارات خبرگان  ردیف

3  

 به شاید کنیم توجه سازي فرهنگ و آموزش مقوله به اگر«
 الزم مثال عنوان به. باشیم نداشته نیازي قوانین از خیلی
 با اجباري صورت به مهندسی مختلف هاي رشته است
 شوراي تصمیم با حاضر حال در. شوند آشنا زیست محیط

 خصوص در اختیاري صورت به واحد دو زیست محیط عالی
 نظر در مهندسی هاي رشته براي زیست محیط اهمیت

 باید ولی کرده کمک خیلی هم همین البته که شده گرفته
  »کرد اجباري آنها را

 به زیست ملی محیط صندوق نیز ساختاري لحاظ به«
 در محیطی زیست هاي مشی خط و ها طرح مالی خزانه عنوان

 متأسفانه که گرفته قرار تصویب مورد توسعه هاي برنامه
 مطابق که - آن اولیه اعتبار تأمین عدم دلیل به تاکنون
 فعال عمالً -پذیرد  صورت دولت توسط بایست می قانون

  »است نشده

 زیست محیط عالی شوراي -
 زیست محیط ملی صندوق -

  پایدار توسعه ملی کمیته -
  بازیگران فرانهادي

4  

 عملکرد( قوانین اجراي حوزه دو در محاسبات دیوان«
آنها در  مالی عملکرد بررسی و) ها دستگاه محیطی زیست

 واردتواند  می محیطی هاي زیست مصرف بودجهچگونگی 
  »شود

 در زیست محیط وجه بودن نقیصه اصلی، کمرنگ«
 عبارت حتی که طوري به است کمیسیون مربوطه مجلس

 تناقض. ندارد وجود کمیسیون عنوان در نیز زیست محیط
 محور که آنجاست مذکور کمیسیون کارکرد در مهم
 آنکه حال است کشاورزي به مربوط مباحث آن هاي فعالیت

 بردار بهره موضوعات از یکی عنوان به کشاورزي موضوع
 از حفاظت رویکرد با تعارض در معموالً محیطی زیست

  »گیرد می قرار زیست محیط

مجلس شوراي  کشاورزي کمیسیون -
 اسالمی

  زیست مجلس محیط فراکسیون -
  کل کشور محاسبات دیوان -

  بازیگران تقنینی

5  

 زیست محیط مخرب ترین بزرگ اجرایی هاي دستگاه«
میزان تخریب آنها به مراتب بیش . شوند می محسوب کشور

  »از بخش خصوصی یا شهروندان است
 صورت به EIA ابزار از استفاده بار اولین 1373 سال در«

 سال در اینکه تا شد مطرحا ه پروژه اجراي در تشویقی
 به ملزم اي که توسعه هاي طرح موضوعات تعداد 1384
 گسترش کالن موضوع 29 به شدند ابزار این از استفاده
 ریلی، توسعه راهسازي، نیروگاهی، هاي طرح( یافت

  »...) و ها پاالیشگاه

 زیست محیط حفاظت سازمان -
وزارت (بردار  بهره اجرایی هاي سازمان -

نفت؛ وزارت نیرو؛ وزارت صنعت، معدن 
شهرسازي؛ و تجارت؛ وزارت راه و 

 )وزارت جهاد کشاورزي
 خارجه امور وزارت -

 آموزش بهداشت، درمان و وزارت -
 پزشکی

  برنامه و بودجه سازمان -

  بازیگران اجرایی
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6  

 خوبی علمی بضاعت از ما کشور در کههایی NGO االن«
 اینها ایران، یوزپلنگ انجمن نظیر هستند برخوردار

 نافذ مربوطه هاي گذاري سیاست حوزه کامالً در شان نظرات
  »است

 هر در نهاد مردم محیطی زیست هاي تشکل که زمانی تا«
 باید که است طبیعی دارند دولت به مالی اي وابستگی زمینه

 را کند می مالی کمک آنها به که خود باالدست دستگاه
  »دارند نگه راضی

 است اهمیت حائز محیطی زیست مسائل در ها رسانه نقش«
 حمایت با تهران و نوشهر شناسی گیاه باغ مثال عنوان به

  »شد حفظ مدنی جامعه و ها رسانه

 سبز نهاد مردم هاي تشکل -
 و دیداري مکتوب، هاي رسانه -

 شنیداري
 خصوصی بخش -

  آموزشی نهادهاي و ها سازمان -

  بازیگران مستقل

7  

 زمینه این در البته .ببینند آموزش زمینه این در باید قضات«
 مسائل با آشنایی جهت قضات براي آموزشی هاي کارگاه
 باید البته بود و مفید هم بسیار که شد اجرا محیطی زیست

 تدریج به ها آموزش این .نباشد مقطعی و کند پیدا گسترش
  »بود خواهد مؤثر نیز قضات هاي بینش اصالح در

  محیطی زیست هاي دادگاه و قضات -
  بازیگران قضایی  کل کشور بازرسی سازمان -

8  

 ابر جنگل میان از جاده احداث براي مردم ما، کشور در«
 محیطی زیست اصول خالف دقیقاً که کنند می راهپیمایی

اي  جامعه هر در رفاه کیفیت با متناسب گفت باید .است
 آن در محیطی زیست مالحظات رعایت به خاطر تعلق

  »شود می زیاد و کم جامعه

 شهروندان محیطی زیست دانش -
 شهروندان محیطی زیست گرایش -
 نیازهاي بر معیشتی نیازهاي اولویت -

  محیطی زیست
  کنش شهروندان

9  

 تابلوي که است این آید برمی آسمانی فرمان از آنچه«
  »است بشر دست در الهی امانت آفرینش، زیباي

 باشد جاویدان عمل عنوان به اعمال به انسان نگاه اگر«
 و کرده مالحظه را مادي زندگی ماوراء و بلند را او دید افق

  »کند می تالش آن براي
 راحتی به وي براي آنها در تصرف آنچه درباره آدمی، اگر«

 و کند ایفاء می را امین انسانی نقش تنها است پذیر امکان
 و موجودات دیگر به نسبت او وضع نیست دارد آنچه مالک
 تواند نمی هرگز او و است مشخص اولی طریق به اشیاء
 آن از را آنها و باشد داشته آنها به نسبت مالکیتی احساس

 را طبیعت خویش، بیشتر چه هر مندي بهره براي. بداند خود
 داشته آوري زیان تصرف گونه هر زیست محیط در و آلوده

  »باشد

 احیاء در دولتمردان بیشتر نقش -
 )مردم به نسبت( طبیعت

 عمران در بین آخرت رویکرد اهمیت -
 زمین

 به نسبت انسان داري امانت لزوم -
 زیست محیط

 محیط به ناظر الهی سنن بودن قطعی -
 زیست

 طبیعت با انسان عمل مستقیم رابطه -
  نسلی برقراري عدالت بین -

نظام ارزشی محیط 
  زیست
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10  

 خورشیدي انرژي از استفاده براي فناوري رشد سرعت«
 بیابان هکتار هر از توان می حاضر حال در و باالست بسیار

 یک فقط ما کشور کرد در حالی که در تولید برق مگاوات 2
  »دارد وجود فارس استان در خورشیدي نیروگاه

 ملی پارك سوزي آتش نظیر هایی بحران خصوص در«
 تجهیزات جداً دچار کمبود امکانات بودیم و به گلستان
  »است احتیاج حریق اطفاء براي بالگرد همچون بیشتري

 برداري بهره در سنتی فناوري آسیب -
 روز فناوري با همگامی ضرورت -
 حفاظتی یگان تقویت ضرورت -

  کشور هاي زیستگاه

فناوري و امکانات 
  محیطی زیست

11  

 یک نیازمند اساسی قانون 50 اصل شدن اجرایی براي«
vision زیست محیط موضوع به انداز چشم این .هستیم 

 گرفت که شکل بار اولین براي 1404 انداز چشم سند ذیل
 مطرح زیست محیط به راجع خوبی مطالب این سند در

  »شد
 و داشته بند چند و چندین که زیست محیط ملی در سند«
 هاي سیاست شده تنظیم فصل پنج در تفصیلی صورت به

 شده بینی پیش اساسی قانون در مذکور اصل ذیل تري جزئی
  »...) و مندان زیست اخالق محیطی، زیست اخالق( است

  قانون اساسی 50و  45اصول  -
  1404انداز  سند چشم -
  سند ملی محیط زیست -

هاي  هاي حاکم بر برنامه سیاست -
  ساله توسعه کشور پنج

  هاي کلی محیط زیست سیاست -

هاي  مشی ابرخط
  محیطی زیست

12  

 و نهادها فقیرترین جمله از زیست محیط حفاظت سازمان«
 100 فقط آن سالیانه بودجه که است دولتی هاي سازمان
 بودجه با کنید مقایسه را رقم این شما. است تومان میلیارد

 میلیارد 1000 حدود آن بودجه امام که بندر پتروشیمی
  »دهم یک تقریباً یعنی است تومان

 دوم توسعه، برنامه دولت درآمدهاي قانون 45 ماده در«
 تولیدکنندگان فروش هزار در یک که کردیم بینی پیش
 خودشان منطقه یا خودشان محیطی زیست مسائل صرف

 مجموع در که هزار در یک بودجه این متأسفانه شود ولی
  »نگرفت قرار برداري بهره مورد شد می کالنی رقم

 محیط حفاظت سازمان بودجه ضعیف -
 زیست

 زیست محیط مالی استقالل اهمیت -
تدوین  بر کالن اقتصاد عوامل تأثیر -

  هزار در اي یک بودجه سیاست

منابع مالی 
  محیطی زیست

13  

 سهم گرچه است خارجی و داخلی ما ریزگردهاي منشا«
توان با  این موضوع را می. است باالتر خارجی ریزگردهاي

 حد محیطی حل کرد و این در توسعه دیپلماسی زیست
 موضوع این بلکه نیست کارشناسان و زیست محیط رؤساي

  »است حاکمیتی و کامالً سیاسی
 درصد 92 بر بالغ که کشاورزي آب مصرف کردن بهینه«
 مترمکعب میلیاد 6 حدود آن کل که - منطقه مصرفی آب

تا حد زیادي بحران آب در  داده اختصاص خود به را -است 
  »کشور را حل خواهد نمود

گازهاي ( هوا حل مسئله آلودگی -
  )اي و ریزگردها گلخانه

  آبی منابع مصرف مدیریت -
 و زایی بیابان( زمین مقابله با تخریب -

  )زدایی جنگل
  زیستی تنوع بخشی به اولویت -

 غیرقانونی مقابله با اقدامات -
  محیطی زیست

حل مسائل 
  محیطی زیست



 )محیطی کشور مسائل زیست: مورد مطالعه(گذاري در موضوعات راهبردي سطح ملی  تفسیري سیاست-تحلیل ساختاري

 36                                                               1397 پائیز ،)41: پیاپی شماره( 3 شماره دوازدهم، سال مدیریت، بهبود پژوهشی- علمی فصلنامه

 )SSIM( 1محاسبه ماتریس خودتعاملی ساختاري) 4-2
) مقادیر داخل ماتریس(روابط بین مضامین  این ماتریس یک ماتریس مربع به ابعاد تعداد مضامین بوده که براي تعیین

 ]:16[از یک طیف چهارتایی به صورت زیر استفاده شده است 
3 ÛÛÛ  اگر عامل سطرi بر روي عامل ستون j تأثیر زیاد(است  کامالً مؤثر(  
2 ÛÛÛ  اگر عامل سطرi بر روي عامل ستون j تأثیر متوسط(است  مؤثر(  
1 ÛÛÛ  اگر عامل سطرi بر روي عامل ستون j  تأثیر اندك(تأثیر ناچیزي دارد( 
0 ÛÛÛ  اگر عامل سطرi بر روي عامل ستون j بدون تأثیر(است  تأثیر بی(  

بنابراین در هر یک . آمده است 4ها، با هم جمع و مقادیر حاصله در جدول  که نهایتاً نتایج به دست آمده از پرسشنامه
  .را خواهیم داشت 30تا  0 هاي این جدول اعدادي بین از خانه

  محاسبه ماتریس خودتعاملی ساختاري مضامین) 4جدول 

 مضامین کلیدي

انی
 جه

ران
زیگ

با
 

قوه
 فرا

ران
زیگ

با
دي اي 
انها

ن فر
گرا

بازی
 

ینی
 تقن

ران
زیگ

با
ایی 

اجر
ان 

یگر
باز

قل 
مست

ان 
یگر

باز
ایی 

قض
ان 

یگر
باز

دان 
هرون

ش ش
کن

 
شی

 ارز
ظام

ن
نات 

مکا
 و ا

ري
فناو

 
ین 

قوان
د و 

سنا
ا

 ملی
الی

ع م
مناب

ائل 
 مس

حل
 

 21 14 22 26  16 24 18 27 20 22 23 24  جهانی بازیگران
 29 24 29 26 20 27 27 20 22 23 25  14 اي فراقوه بازیگران
 21 18 20 22 23 24 8 26 20 27  22 12 فرانهادي بازیگران

 24 29 26  14 28 13 9 23 24  26 20 11 تقنینی بازیگران
 29 26 20 22 15 25 12 19  24 29 9 10 اجرایی بازیگران
 26 16 11 17 20 27 11  26 20 27 16 6 مستقل بازیگران
 26 18 9 15 12 12  23 21 11 25 25 14 قضایی بازیگران

 22 17 12 19 28  26 20 27 27 22 26 6 شهروندان کنش
 28 17 20 16  20 27 27 22 23 24 29 8 ارزشی نظام
 21 25 13  9 17 18 13 9 8 16 11 9 امکانات و فناوري

 27 20  26 22 23 24 26 20 27 27 23 21 ملی قوانین و اسناد
 22  10 27 11 14 16 15 21 11 15 10 16 مالی منابع
  26 20 27 27 22 23 24 27 23 24 26 20 مسائل حل

  

  طراحی ماتریس دستیابی) 4-3
 مقیاس یک. آید می مرحله قبل به دست ماتریس روي از 1 و 0 صورت به روابط تعیین با (RM)دستیابی  ماتریس
 جدول در مربوطه عدد که صورتی کنیم در مقایسه می آن با را قبل مرحله جدول اعداد و گرفته نظر را در عددي
تا  دهیم را به آن اختصاص می 0 صورت این در غیر و 1 عدد جدید جدول در باشد یا مساوي عدد مقیاس تر بزرگ

) شده آوري هاي جمع تعداد پرسشنامه m=2n )nاز رابطه  همکاران و بوالنوس]. 16[ماتریس دستیابی حاصل شود 
  ).5 جدول( آید می به دست =20mبرابر  مقیاس عدد تحقیق این که در] 16[اند  کرده استفاده مقیاس عدد یافتن براي

                                                                 
1- Structural self-interaction matrix 
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  ماتریس دستیابی) 5جدول 

ان  مضامین کلیدي
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قوه
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مکا
 و ا
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فناو

ملی 
ین 

قوان
د و 

سنا
ا

 
الی

ع م
مناب

ائل 
 مس

حل
 

 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1  جهانی بازیگران
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 اي فراقوه بازیگران
 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1  1 0 فرانهادي بازیگران

 1 1 1 0 1 0 0 1 1  1 1 0 تقنینی بازیگران
 1 1 1 1 0 1 0 0  1 1 0 0 اجرایی بازیگران
 1 0 0 0 1 1 0  1 1 1 0 0 مستقل بازیگران
 1 0 0 0 0 0  1 1 0 1 1 0 قضایی بازیگران

 1 0 0 0 1  1 1 1 1 1 1 0 شهروندان کنش
 1 0 1 0  1 1 1 1 1 1 1 0 ارزشی نظام
 1 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 امکانات و فناوري

 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ملی قوانین و اسناد
 1  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 مالی منابع
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مسائل حل

 
  

  تعیین سطح عوامل) 4-4
 مجموعه. شود می تعیین 2نیاز پیش مجموعه و 1دستیابی عامل مجموعه هر براي عوامل، اولویت و سطح تعیین براي

 این بر است عواملی شامل نیاز پیش مجموعه و پذیرند تأثیر می این عامل از که است شامل عواملیهر عامل  دستیابی
  .آید میدستیابی به دست  ماتریس از استفاده با تأثیر و تأثرها این. تأثیرگذارند عامل
شناسایی و  عامل هر مجموعه براي این دو مشترك عناصر عامل، هر نیاز پیش و دستیابی مجموعه تعیین از پس
 و دستیابی مجموعه که باشد می سطح باالترین داراي عاملی جدول، اولین در. رسد سطح عوامل می تعیین به نوبت

 جدول عوامل باقیمانده با و حذف از جدول را عوامل آن تعیین، از باشند که پس کامالً یکسان مشترك آن عناصر
 تعیین تا را کار این و مشخص را دوم سطح عامل ،اول جدول نیز همانند دوم جدول در. دهیم می تشکیل را بعدي
  ).10تا  6هاي  جدول(دهیم  ادامه می عوامل همه سطح

هاي دریافتنی و مشترك به طور  مجموعه) مسائلفناوري و امکانات، منابع مالی و حل ( 13و  12، 10براي سه عامل 
به عبارت دیگر عوامل مذکور عواملی هستند که در مدل نهایی بیشترین تأثیرپذیري را از سایر . کامل یکسان هستند

 5و  4، 3عوامل . دهند عوامل و کمترین تأثیرگذاري را بر آنها دارند و باالترین سطح مدل را به خود اختصاص می
به تنهایی در ) بازیگران مستقل( 6در سطح دوم، عامل ) ن فرانهادي، بازیگران تقنینی و بازیگران اجراییبازیگرا(

کنش شهروندان و ( 9و  8عوامل  در سطح چهارم،) اي و بازیگران قضایی بازیگران فراقوه( 7و  2سطح سوم، عوامل 

                                                                 
1- Reachability set 
2- Antecedent set 
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نیز در سطح ) ها مشی بازیگران جهانی و ابرخط( 11و  1در سطح پنجم و سایر عوامل باقیمانده یعنی ) نظام ارزشی
  .اند ششم مدل جایابی شده

  تعیین عوامل سطح اول) 6جدول 
 سطح عوامل مشترك نیاز مجموعه پیش مجموعه دریافتنی عوامل

1 
2-3-4-5-6 -9-10-11-

13 
2-13 2-13 - 

2 
1-3-4-6-7 -8-9-10-

11-12-13 
1-3-4-5-7 -8-9-11-13 1-3-4-7-8 -9-11-13 - 

3 
2-4-5-6-7 -8-9-10-

11-13 
1-2-4-5-6 -7-8-9-11-

13 
2-4-5-6-7 -8-9-11-13 - 

4 2-3-5-6-9 -11-12-13 1-2-3-5-6 -8-9-11-13 2-3-5-6-9 -11-13 - 

5 
2-3-4-8-9 -10-11-12-

13 
1-2-3-4-6 -7-8-9-11-

12-13 
2-3-4-8-9 -11-12-13 - 

6 3-4-5-8-9 -13 1-3-4-7-8 -9-11-13 3-4-8-9-13 - 
7 2-3-5-6-13 2-3-8-9-11 -13 2-3-13 - 
8 2-3-4-5-6 -7-9-13 1-2-3-5-6 -9-11-13 2-3-5-6-9 -13 - 

9 
2-3-4-5-6 -7-8-10-

11-13 
1-2-3-4-5 -6-8-10-

11-13 
2-3-4-5-6 -8-10-11-

13 
- 

  یک 9-12-13 11-12-13- 1-2-3-5-9 9-12-13 10

11  2-3-4-5-6 -7-8-9-10-
12-13  1-2-3-4-5 -9-13  2-3-4-5-9 -13  -  

  یک  5-10-13  13- 2-4-5-10-11  5-10-13  12

13  1-2-3-4-5 -6-7-8-9-
10-11-12  

1-2-3-4-5 -6-7-8-9-
10-11-12  

1-2-3-4-5 -6-7-8-9-
  یک  10-11-12

  
  تعیین عوامل سطح دوم) 7جدول 

 سطح عوامل مشترك نیاز مجموعه پیش مجموعه دریافتنی عوامل
1 2-3-4-5-6 -9-11 2 2 - 
2 1-3-4-6-7 -8-9-11 1-3-4-5-7 -8-9-11 1-3-4-7-8 -9-11 - 
 دو 8-9-11- 2-4-5-6-7 7-8-9-11- 1-2-4-5-6 8-9-11- 2-4-5-6-7 3
 دو 11- 2-3-5-6-9 8-9-11- 1-2-3-5-6 11- 2-3-5-6-9 4
 دو 11- 2-3-4-8-9 7-8-9-11- 1-2-3-4-6 11- 2-3-4-8-9 5
6 3-4-5-8-9 1-3-4-7-8 -9-11 3-4-8-9 - 
7 2-3-5-6 2-3-8-9-11 2-3 - 
8 2-3-4-5-6 -7-9 1-2-3-5-6 -9-11 2-3-5-6-9 - 
9 2-3-4-5-6 -7-8-11 1-2-3-4-5 -6-8-11 2-3-4-5-6 -8-11 - 
11  2-3-4-5-6 -7-8-9  1-2-3-4-5 -9  2-3-4-5-9  -  
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  تعیین عوامل سطح سوم) 8جدول 
 سطح عوامل مشترك نیاز مجموعه پیش مجموعه دریافتنی عوامل

1 2-6-9-11 2 2 - 
2 1-6-7-8-9 -11 1-7-8-9-11 1-7-8-9-11 - 
 سه 8-9 1-7-8-9-11 8-9 6
7 2-6 2-8-9-11 2 - 
8 2-6-7-9 1-2-6-9-11 2-6-9 - 
9 2-6-7-8-11 1-2-6-8-11 2-6-8-11 - 
11  2-6-7-8-9  1-2-9  2-9  -  

  
  تعیین عوامل سطح چهارم) 9جدول 

 سطح عوامل مشترك نیاز پیشمجموعه  مجموعه دریافتنی عوامل
1 2-9-11 2 2 - 
 چهارم 1-7-8-9-11 1-7-8-9-11 1-7-8-9-11 2
 چهارم 2 2-8-9-11 2 7
8 2-7-9 1-2-9-11 2-9 - 
9 2-7-8-11 1-2-8-11 2-8-11 - 
11  2-7-8-9  1-2-9  2-9  -  

  
  تعیین عوامل سطح پنجم) 10جدول 

 سطح عوامل مشترك نیاز مجموعه پیش مجموعه دریافتنی عوامل
1 9-11 - - - 
 پنجم 9 1-9-11 9 8
 پنجم 8-11 1-8-11 8-11 9
11  8-9  1-9  9  -  

  

  مدل مضامین/ترسیم الگوي) 4-5
را در قالب یک مدل و به صورت  مذکورتوان روابط  میو براي فهم بهتر روابط میان آنها پس از تعیین سطح عوامل 

  ).1شکل (گرافیکی نمایش داد 
  MICMACتحلیل ) 4-6

هدف این تحلیل، تشخیص و تحلیل قدرت هدایت و وابستگی متغیرهاست و در آن، عوامل بر اساس قدرت نفوذ یا 
شوند  خود به چهار دسته تقسیم می) جمع ضرائب عامل در ستون(و وابستگی ) جمع ضرائب عامل در سطر(هدایت 

عامل (عواملی در این دسته هستند که هم قدرت هدایتی . دسته اول متغیرهاي خودمختار هستند)]: 207ص ( 13[
؛ دسته )12و  7عوامل (کمی دارند و هم وابستگی آنها به سایر عوامل کم است ) کننده عقالیی در سایر عوامل تقویت

 6 عوامل(دوم عواملی هستند که قدرت هدایتی کمی بر سایر عوامل دارد اما وابستگی آنها به سایر عوامل زیاد است 
گر سایر عواملند و هم وابسته به آنها و تغییر در این عوامل کل سیستم را متأثر  ؛ عوامل دسته سوم، هم هدایت)10و 

و چهارمین دسته نیز عواملی هستند که داراي قدرت هدایت قوي ) 13و  11، 9، 8، 5، 4، 3، 2عوامل (خواهد نمود 
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و  11هاي  در جدول) مضامین فراگیر(رت نفوذ و وابستگی عوامل مقادیر قد). 1مل اع(باشند  ولی وابستگی ضعیف می
  .آورده شده است 12
  
  گیري نتیجهبحث و  -5

زمان به سطوح زیر است که البته هر کدام از آنها  گذاري در موضوعات راهبردي سطح ملی نیازمند توجه هم سیاست

 حل مسائل

  فناوري
 )نرم و سخت(

 منابع مالی

 بازیگران فرانهادي  بازیگران تقنینی

  بازیگران اجرایی

سطح 
 اول

سطح 
 دوم

سطح 
 پنجم

 بازیگران مستقل

 بازیگران قضایی اي فراقوهبازیگران 

 کنش شهروندان نظام ارزشی

  اسناد و قوانین ملی
 )ها مشی ابرخط(

سطح 
 سوم

سطح 
  چهارم

سطح 
 بازیگران جهانی ششم

 محیطی گذاري زیست روابط بین مضامین اصلی سیاست) مدل(شبکه ) 1شکل 
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بازیگران «، »بازیگران مستقل«، »بازیگران کلیدي«، »حل مسئله«: باشند داراي مضامین و متغیرهاي متعددي می
ها به ترتیبی که ذکر شد از  سطح تحلیل الیه. »قوانین ملیبازیگران جهانی و «و » کنش شهروندان«، »حاکمیتی

  .کند ترین و تأثیرگذارترین مضامین حرکت می ترین مضامین به سمت مستقل ترین و در عین حال مهم وابسته
ترین الیه یعنی سطحی که هم از اهمیت باالیی نسبت به سایر سطوح برخوردار است و در عین حال تحت تأثیر  مهم

» حل مسئله«قرار گرفتن مضمون . است) مالی و فناوري(باشد همان حل مسئله مبتنی بر منابع  سایر عوامل نیز می
بیانگر آن است که هر چند بازیگران مختلف و نیز قوانین و اسناد » فناوري«و » منابع مالی«در کنار مضامین 

بینانه از اهمیت بیشتري برخوردار است به  گذاري تأثیرگذار هستند اما اتخاذ رویکرد واقع باالدستی بر چگونگی سیاست
و اتخاذ تکنیکی متناسب با  توان گفت در صورت وجود تمامی متغیرها بدون برخورداري از منابع مالی طوري که می

  .نتیجه خواهد ماند گذاري عقیم بوده و بی شده در فرآیند سیاست مسئله، کلیه مراحل طی
بندي بازیگران مختلف تأثیرگذار در موضوعات راهبردي است چرا که سطح تأثیر و نفوذ  ها همچنین بیانگر سطح یافته
و » تقنینی«، »اجرایی«بق اظهارنظر خبرگان، بازیگران مطا. هاي مختلف بازیگران به یک اندازه نیست گروه

تفسیري قرار - از اهمیت بیشتري نسبت به سایر بازیگران برخوردارند و در سطح دوم الگوسازي ساختاري» فرانهادي«
آن دسته بازیگرانی است که » بازیگران فرانهادي«مطابق کدهاي تحلیل کیفی به دست آمده، منظور از . اند گرفته
شان در حوزه محیط زیست فراتر از  قوه مجریه فعالیت داشته اما در عین حال حوزه اختیارات و نفوذ تصمیمات ذیل

 محیط عالی هاي اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه است که خود شامل سه مضمون شوراي ها و دستگاه وزارتخانه
ح سوم و چهارم مربوط به بازیگران سطو. گردد پایدار می توسعه ملی زیست و کمیته محیط ملی زیست، صندوق

  )محاسبه قدرت نفوذ و وابستگی عوامل( MICMACتحلیل ) 11جدول 
  13  12  11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )مضامین فراگیر(عوامل 

  12  3  12 2 9 8 5 6 7 8 9 11 9 قدرت نفوذ
 12 6 7 7 7 8 5 9 11 9 10 8 2 میزان وابستگی

  
  عوامل) سطر(و وابستگی ) ستون(ماتریس قدرت نفوذ ) 12جدول 

13     11       
12 

    2        
11 

            
10 

  3   9     1 
 

9 
   4 8        

8 
 5           

7 

   6         
6 

       7     
5 

            
4 

      12      3 
     10       2 
            1 
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 و نفوذ حوزه و عمل گانه سه قواي از فراتر که بازیگرانی دسته آن. اي و بازیگران قضایی است مستقل، بازیگران فراقوه
بازیگران «دهنده مضمون  است شکل محیطی زیست هاي مشی خط تدوین بر حاکم هاي مشی ابرخط آنها مداخله
 تصویب و تنظیم متولی( فرهنگی انقالب عالی شوراي دسته محیطی، ذیل این مسائل زیست در .اند بوده» اي فراقوه
 هاي برنامه بر حاکم کلی هاي سیاست ارائه و تنظیم متولی( نظام مصحلت تشخیص مجمع و )زیست ملی محیط سند

رغم برخورداري آنها از  علی -اي  فراقوهاهمیت بیشتر بازیگران فرانهادي در مقایسه با بازیگران . اند قرار گرفته )توسعه
اسناد (ها  مشی گونه تفسیر نمود که بازیگران فرانهادي حلقه واسط میان ابرخط توان این را می -اختیارات بیشتر 
گري در انتقال  هاي کامالً اجرایی دولتی هستند و درست به دلیل همین نقش واسطه ساالري و دیوان) باالدستی کالن

به عبارت دیگر شیوه قرائت آنها . کنند گذاري مسائل راهبردي ایفاء می تري در فرآیند سیاست نقش کلیديها،  سیاست
  .هاي اجرایی دارد ها توسط دستگاه مشی کننده در چگونگی اجراي خط هاي مربوطه، نقشی کامالً تعیین مشی از ابرخط

اي که مؤید  نکته. دهد شده را تشکیل می افتحاکم بر آن سطح پنجم الگوي ی» نظام ارزشی«و » کنش شهروندان«
و از جمله مسائل (هاي شهروندان در مسائل مختلف راهبردي  کنش. جایگاه کنش شهروندان در سطح مذکور است

طبق نظر خبرگان، وخامت فعلی . هاي دولتمردان و بازیگران حاکمیتی کشور است تحت تأثیر کنش) محیطی زیست
گذاران و بازیگران حاکمیتی در این زمینه است و اتخاذ  تیجه کنش منفعالنه سیاستمحیطی کشور، ن شرایط زیست

نگاه و رویکرد کاالیی لوکس و تشریفاتی به جاي رویکرد کاالیی عمومی و حیاتی به محیط زیست توسط بازیگران 
اسناد «و » زیگران جهانیبا«نهایتاً . حاکمیتی، منجر به نادیده انگاشتن اهمیت آن در دید عموم شهروندان شده است

المللی در  ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات و توافقات بین. اند در سطح ششم و پایانی الگو قرار گرفته» و قوانین ملی
شوندگان بوده و  المللی قدرتمند در این حوزه از جمله نکات کلیدي مورد اشاره مصاحبه کنار فقدان یک نهاد ناظر بین

گویاي ) سطح زیرین مدل و به عنوان یک متغیر مستقل(شده مدل  نین ملی در موقعیت ترسیماما جایگاه اسناد و قوا
محیطی به هیچ وجه در حل مسائل مربوطه کافی نبوده و  این نکته است که تدوین قوانین منسجم و هدفمند زیست

متغیرهاي متعدد از  آفرینی سطوح و شاهد نقش) محیطی حل مسائل زیست(میان این مضمون و مضمون غایی مدنظر 
کسب . افزاري الزم هستیم نیازهاي مالی و سخت و شهروندان و وجود پیش) حاکمیتی و سیاسی(جمله کنش بازیگران 

تواند کمک شایانی براي فهم این مسئله که چرا قوانین متعدد،  چنین جایگاهی توسط اسناد و قوانین ملی می
  .محیطی نیستند باشد تپاسخگوي مسائل روزافزون و بهبود شرایط زیس

هاي خود باید حداقل از دو راهبرد استفاده کنند  به گفته کرسول پژوهشگران کیفی به منظور افزایش اعتبار پژوهش
  :که در این پژوهش براي حصول این هدف، اقدامات ذیل انجام شد

 و فرآیند گزارش، درباره مدیریت رشته دکتري دانشجویان از نفر 2 و اساتید از نفر 3 نظرات: اعضاء تطبیق ±
 عناوین اصالح حد شد که البته این بازبینی صرفاً در بازبینی آنها نظرات موارد مرتبط، مطابق و هاي پژوهش اخذ داده

  .است بوده آنها زیرمجموعه مفاهیم و مقوالت برخی
ی تحقیقات با مقایسه در کیفی هاي پژوهش تمایزات و ها ویژگی از: موضوع با مدت طوالنی درگیري ± است آن کم 
 نتایج دائماً که معنی این به دهد می نیز انجام را مستمر سنجش و مقایسه فرآیند ها داده تحلیل ضمن پژوهشگر که

البته  امري چنین. نماید می مقایسه قبلی کیفی هاي تحلیل و ها مصاحبه ظهوریافته نتایج با را جدیدتر هاي مصاحبه
 .است تحقیق موضوع با پژوهشگر مدت طوالنی درگیري مستلزم
 سطوح اجرایی و علمی خبرگان پژوهش، این در که است شوندگان مصاحبه سطوح تنوع منظور: گرایی کثرت ±

  .است گرفته دربر را کالن مدیریت تا کارشناسی
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