فصلنامه اقتصاد شهر دوره  ،9شماره  ،1بهار  ،1399ص 35-28

فصلنامه اقتصاد شهر
سایت نشریهhttp://eghtesadeshahr.tehran.ir/:

مقاله پژوهشی

آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محيط زیست توسط افراد حقيقی بر اقتصاد شهری
(مطالعۀ موردی :منطقۀ  13شهرداری تهران)
زهرا قاسمی دستگردی ،*1محسن ابراهیمی
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اطالعات مقاله

چکیده:

تاریخ های مقاله:
در مطالعۀ حاضر که با هدف بررسی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر
1398/10/14
تاریخ دریافت:
اقتصاد شهری در منطقۀ  13شهرداری تهران صورت پذیرفته است ،ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و
تاریخ تصویب1399/01/05 :
استفاده از روش سوات ()SWOTقوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای موجود در محدودۀ مطالعاتی و تأثیر
آن بر اقتصاد شهری پرداخته شد .سپس ،بر اساس دیدگاههای گروه خبرگان7 ،قوت10 ،ضعف 10 ،فرصت
کلمات کلیدی:
و  12تهدید ،شناسایی و آنالیز شد .بنا بر اطالعات دریافتی فضای مطالعه در محدودۀ رقابتی قرار گرفت و در
زیست
اقتصاد محیط
نهایت 11 ،استراتژی اجرایی و درنهایت پیشنهادهایی برای رفع مشکالت موجود ارائه شد .طبق فرمول کوکران
تخریبزیستمحیطی
به شیوۀ نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای تصادفی انتخاب شده بودند ،تکمیل شد .برای تعیین روایی
حقوق خصوصی
پرسشنامه از روایی محتوا و نیز به منظور تعیین پایایی آن ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (.)α=0/98
تهران
13
منطقۀ
شهرداری
نتایج بهدستآمده نشان داد قوانین تدوینشدۀ محیط زیستی پاسخگوی نیاز حقوقی نیست و به بازنگری
زیستی
محیط
قوانین
برخی قوانین نیاز دارد .همچنین ،در قوانین ایران و شهر تهران و به تبع آن ،شهرداری منطقۀ  13کم بودن
محیط زیست
مبالغ جرایم زیستمحیطی در زمرۀضعفها در نظر گرفته شده است و پیشنهادهایی مانند تدوین قوانینی که
روشن ،گویا و سریعاالثر باشند .بنابراین ،تمهیدات بازنویسی قوانین حقوقی ،وضع قوانینی که مختص حریم
باشد ،ترویج همکاری بین بخش حقوقی و محیط زیست ،بررسی صالحیت تعیین مدیران حقوقی و محیط
زیست ،بهکارگیري هر چه بیشتر از فناوريهاي سازگار با محیط زیست ،گسترش تحقیقات زیستمحیطی و
 DOI: 10.22034/UE.2020.09.03حقوق مدنی محیط زیست باید در دستور کار قرار گیرد.
مقدمه
اقتصاد محيط زيست شاخهاي متمايز از علم اقتصاد است كه
ارزشهاي مربوط به هر دو موضوع اقتصاد و محيط زيست را با هم در نظر
ميگيرد و گزينههايي جديد را بر پايۀ اين ارزشها مطرح ميکند .هدف
اصلي آن ،ايجاد موازنه بين فعاليتهای اقتصادي و آثار محيط زيستي
آنها با در نظر گرفتن همۀ هزينه و فايدههای مربوط به آنهاست .اقتصاد

نویسنده مسئول:

ایمیلz_gh2@yahoo.com :

محيط زيست به اين دلیل طراحي شده است كه هزينههای آلودگي و
تخريب منابع محيط زيستي را محاسبه کند .حقوق محیط زیست به
عنوان یک «سیستم حقوقی منسجم» پس از ظهور در دهههای پایانی
قرن بیستم ،بهسرعت آبستن تحوالت شگرفی شد که میتوان آن را حاصل
دگردیسی عمیق در مفاهیم و نوع نگاه و برخورد انسان با طبیعت و محیط
زیست یافت .واقعیتهای مبتنی بر این تصور،کمکم تصویب اسنادي را
ضروري ساخت تا به حمایت بیشتر و مطلوبتر از محیط زیست برخیزند.
بر این اساس ،جریان قانونگذاري در این حوزه با گذشت زمان و همزمان
با رشد آهنگ سریع تخریب محیط زیست ،شتاب روزافزون به خود گرفت.
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به تبع آن ،حقوق محیط زیست در ایران و سایر نظامهای ملی و حتی
در سطح بینالمللی عالوه بر پراکندگی قوانین و مقررات و گستردگی و
همپوشانی شد که در این مسیر «تکنیکی» بودن محتواي موضوعات آن
با سایر زمینهها دچار نوعی تورم قانونگذاري مسائل مطرحشده نیز مزید
بر علت بود (بشیرزادگان.)۲۰۰۵ ،
گسترش دو رژیم حقوق بینالملل محیط زیست و حقوق تجارت
بینالملل به موازات هم ،تنش میان این دو رژیم تخصصی را به همراه
داشته است« .حقوق محیط زیست شاخهای جوان از حقوق بینالملل
است که توانسته بخشهای مهم نظام حقوقی بینالمللی از جمله حقوق
بشر و حقوق بینالملل اقتصادی را با تالطمی جدی مواجه سازد».
( .)Blak & rezaeipour, 2019انسان مخلوق و شكلدهندۀ محيط
زيست خود است .محيطي كه به او بقاي فيزيكي و فرصت رشد معنوي
(اخالقي ،اجتماعي و روحي) عطا ميكند .در تكامل طوالني و آكنده از
رنج نژاد بشر در اين سيارۀ خاكي ،مرحلهاي فرا رسيده است كه در آن
انسان قدرت تغيير شكل محيط زيست خود را از طريق سرعت زياد علوم
و تكنولوژي ،به طريقي بيشمار و به مقياسي غير قابل پيشبيني به دست
آورده است .هر دو جنبۀ محيط زيست انساني ،طبيعي و مصنوعي ،براي
رفاه بشر و بهرهوري او از حقوق پايۀ بشري ،حتي حق زندگي ضروري
است(میرابراهیمی .)۲۰۱۱ ،صنعتی شدن زندگی بشر در گذر زمان و
رشد جمعیت ،سبب مشکالت زیادی شده که از اساسیترین آنها میتوان
به آسیبهای محیط زیستی و تأثیری که بر اقتصاد شهری به معنای
ک انسانها
ویرانسازی و اتمام مواهب طبیعت دارد، اشاره کرد .اشترا 
ی و افزونطلبی،
ع طبیعی و حس سودجوی 
ی از مناب 
در مالکیت و بهرهور 
ی نسبت به منابع و حقوق
ابزارهای پیشرفتۀ صنعتی ،تهدید روزافزون 
انسانها محسوب میشود .اکنون که خطر محسوستر شده است ،احزاب
و گروههای سیاسی در کشورهای صنعتی و پیشرفته سعی دارند خود را
طرفدار محیط زیست معرفی کنند و برای حفظ آن پیشنهادهایی ارائه
میدهند (تقی زاده انصاری .)۱۹۹۷ ،این توضیح الزم است که حفاظت
از محیط زیست به این معنا نیست که هیچگونه بهرهبرداری از طبیعت
صورت نپذیرد ،زیرا در اینصورت توسعۀ اقتصادی بیمعنا خواهد بود.
بلکه باید طوری باشد که هم بیشترین استفادۀ ممکن از منابع را برای
نسل حاضر تأمین کند و هم ذخیرۀ منابع را برای برآوردن نیاز نسلهای
آینده نگه دارد (مجنونیان .)۱۹۸۶ ،بنابراین ،حفاظت هیچگونه تباینی
با بهرهوری اصولی از طبیعت و توسعۀ اقتصادی ندارد ،بلکه با چگونگی
ط زیست ،از موضوعات
بهرهبرداری از طبیعت مرتبط است .حقوق محی 
ی از
ن معاصر ،ب ه طور جدی با آن روبهروست .یک 
ی است ک ه انسا 
جدید 
ت است ،که نوع
ب محیط زیس 
ابعاد آن ،مسئولیت مدنی ناشی از تخری 
ت را بیان
ط زیس 
مسئولیت در نظر گرفتهشده برای تخریبکنندگان محی 
میکند (تقی زاده انصاری .)۱۹۹۷ ،با توجه به مفهوم رایج و متداول
محیط زیست که بیانکنندۀ کلیۀ فعالیتها و رابطۀ متقابل بین انواع
موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان است ،این نتیجه
به دست میآید که حقوق محیط زیست عالوه بر تحت پوشش قرار

دادن تمام رشتههای مختلف حقوق کالسیک مانند حقوق خصوصی،
حقوق عمومی ،حقوق بینالملل ،آن قسمت از حقوق را که سعی دارد
مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند نیز در
بر میگیرد .به همین دلیل ،حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی
شامل بخشهای متعدد از مقرراتی میشود که یا با مالکها و محکهای
تأسیس و یا با محکهای مادی و تعریف محیط زیست تأکید دارند
(تقی زاده انصاری .)۱۹۹۷ ،توجه به آمارها و گزارشهای رسمی و غیر
رسمی که از وضعیت محیط زیست در چارچوب اقتصادی ایران ارائه
میشود و همچنین ،مشاهدات عینی روزمره ،وضعیت مطلوبی را به نمایش
نمیگذارد .ایران در سال  2006در میان  133کشور رتبۀ  117را از
لحاظ آلودگی هوا ،رتبۀ  99را از لحاظ دسترسی به آب سالم و رتبۀ
 117را از لحاظ مصرف پایدار انرژي کسب کرد (Pilot Environmental
ن مقولهای
ی به عنوا 
 .)Performance Index, 2006مباحث زیستمحیط 
کاربردی و ن ه اعتباری ،امروزه توجه مجامع عمومی و حقوقی را بهخود
ی تبدیل
ب کرده است و رفتهرفته به یکی از چالشهای اصلی جهان 
جل 
ی طی پنجا ه سالگذشته ،نیمی از راهپیماییهای
میشود .بهطور کل 
ن اختصاص یافته است و کنفرانسها و
اعتراضآمیز مردم جهان به آ 
ی ب ه همین منظور در دنیا تشکیل شده و قوانین زیادی نیز
مجامعمختلف 
ب ه تصویب دولتها رسید ه است .منشأ اقتصاد محيط زيستي از سال 1960
مقارن با نخستين جنبشهای سبز و برداشتهای سياسي در كشورهاي
پيشرفته كه به محیط زيست گرايي معروف است ،شروع شد .البته ،به
صورت موردي مباحثي در خصوص اقتصاد محيط زيست از گذشته مطرح
بوده است .براي مثال ،مارشال در سال  1890اولين كسي بود كه روشي
را براي تحليل اقتصادي تخريب محيط زيست از طريق معرفي مفهومي به
نام صرفههای جانبي ارائه كرد .اگر چه مارشال فقط منافع ناشي از توسعۀ
صنعتي را مد نظر داشت ،كليد اصلي تحليل مسائل محيط زيست در اين
مفهوم نهفته است .بعدها پيگو در سال  1920مفهوم آثار جانبي را به
شمشيري دولبه تشبيه كرد كه نه فقط منافع ،بلكه هزينهها را نيز شامل
ميشود .به طور مثال ،پيگو از اراضي جنگلي ياد ميكند كه توسط راه
آهن تخريب ميشوند .وي ميگويد روشن است كه نه فقط وضعيت توليد
افرادي كه خارج از اين بازار هستند نيز تحت تأثير قرار ميگيرد ،بلكه رفاه
افراد خصوصی يا طرفهای اصلي كه طرف اول و دوم هستند را از طريق
تغيير در هزينهها و منافع متأثر ميسازد .يكي از مباحث اصلي كه در
اقتصاد محيط زيست مطرح شد ،بحث آثار جانبي ،يا خارجي است .اولين
بحث جدي در مورد آثار جانبي توسط كاپ در سال  1950مطرح شد
كه پيامد معكوس رشد اقتصادي را بر محيط زيست پيشبيني كرد .در
تحليل وي ،بر هزينۀ اجتماعي تأكيد میشود .هزينۀ اجتماعي نشاندهندۀ
بار مستقيم و غيرمستقيم است كه توسط فعاليتهای اقتصادي به مردم
تحميل ميشود .او بهروشني تمامي هزينههايي را یادآوری ميكند كه از
فرايند توليد ناشي شده و با آلوده كردن آبوهوا به ديگران منتقل ميشود.
آثار جانبي با نامهاي ديگري مانند آثار خارجي ،يا بيروني ،اثرهاي انتشار،
آثار فرعي و صرفهها و عدم صرفههای بيروني و هزينههای معطوف به غير
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نيز مطرح ميشود .اين آثار زماني به وجود ميآيند كه فعاليت واحدهاي
اقتصادي بنگاهها و مصرفكنندگان به توليد و مصرف واحدهاي ديگر
اثر گذاشته و هزينهها و منافعي كه به ديگران تحميل ميشود ،به طور
رسمي در محاسبات سود و زيان وارد نمیشود .به بیان ديگر ،اگرچه اين
آثار در عمل مشاهده ميشوند ،قيمتگذاري نشده و به طور رسمي هيچ
جبراني براي آنها در نظر گرفته نمیشود .اگر بتوانيم اين آثار جانبي را
قیمتگذاری كرده و زيانديدگان را جبران كنيم ،در اين صورت ميگوييم
كه آثار جانبي ،يا بيروني را دروني كردهايم .در اقتصاد محيط زيستي،
اين فرضيه پذيرفته شده است كه ارتباط نزدیکي بين نظام اقتصادي
و محيط زيست وجود دارد .در تحقیقی به نام «جايگاه حقوق محيط
زيست در حقوق بينالملل جنگ» به اهميت و نقش اساسي در اقتصاد
و زندگي و تكامل انسان اشاره کرده و به این مسئله طی دوران جنگ
پرداخته و حفاظت از محيط زيست در زمان جنگ را به عنوان بخشي
از حقوق بينالملل بررسی کردهاند .محققان به این نتیجه رسیدند که در
زمينۀ حفاظت محيط زيست در زمان جنگ قواعد پراكندهاى در حقوق
بينالملل جنگ وجود دارد كه عمدهترين آنها در پروتكل  1977منضم
به كنوانسيون چهارگانۀ ژنو  1949و كنوانسيون  ENMODکه در ادامه
به آن پرداخته خواهد شد ،مالحظه مىشود .در نهايت ،با بررسى قواعد
مربوط به حفاظت محيط زيست در زمان جنگ مىتوان به اين نتيجه
رسيد كه اين قواعد براى حفاظت از مهمترين ركن بقاى انسان يعنى
محيط زيست جامع و كافى نیست و همچنين نياز به ضمانتهاى اجرايى
محكمترى دارد .در مطالعۀ محيط زيست و استراتژي حقوق اسالمي با
اشاره به اینکه با توجه به اهميت موضوع و با مالحظه اينکه تصويب
قوانين مربوط به حفظ محيط زيست نيازمند تأييد و تقرير نظر قانونگذار
اسالم ،طبق اصل  72قانون اساسي است ،با استفاده از روش تحليل محتوا
به تبيين موضوع پرداخته شده است .فرضيۀ تحقيق بر اين امر استوار
است که کاهش تخريب محيط زيست با انگارههاي اعتقادي مبني بر
قداست عناصر طبيعت رابطه دارد و توصيههاي ديني جنبههاي تربيتي
در مورد چگونگي برخورد با طبيعت را ترسيم ميکنند .در مقالۀ یادشده
سعی شده است جايگاه عناصر محيط زيست و اهميت آن در ديدگاه
اسالم و چگونگي تأييد شريعت اسالم بر قوانين نوين حقوق محيط زيست
بررسي شود (میر ابراهیمی .)۲۰۱۰ ،در مطالعۀ بررسی چالشهای حقوقی
کنوانسیون تهران دربارۀ حفاظت محیط زیست دریای خزر آمده است
که دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچۀ جهان به لحاظ ارزشهای
زیستمحیطی ،از دیدگاه ملی ،منطقهای و حتی جهانی حائز اهمیت
است .بر این اساس و با توجه به بحرانی بودن وضعیت زیستمحیطی
دریای خزر ،این عرصۀ آبی مورد توجه سازمان ملل متحد و برنامۀ محیط
زیست آن واقع شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای
خزر ،موسوم به «کنوانسیون تهران شکل گرفت» .با بررسی ابعاد حقوقی
کنوانسیون تهران ،ضعفها و قوتهای این کنوانسیون را تبیین میکند
و راهکارهایی برای اجرای موفق کنوانسیون و افزایش سطح پایبندی
کشورها به آن ارائه میکند.

در مطالعۀ حاضر اطالعات بهدستآمده با استفاده از شيوههای آمار
توصيفي و روش تحلیل مضمون و محتوا تجزيهوتحليل شده است .در
پژوهش حاضر ،برای تدوین ابزار پژوهش استفاده شد .به این منظور،
ابتدا به گردآوری دادههای کیفی پرداخته شد که در اینجا مقاالت علمی
مرتبط ،کتابها و بانکهای اطالعاتی دیگر تأمین و استفاده شده است.
پس از جمعآوری اطالعات پایه به تعیین دامنۀ مطالعه پرداخته شده است
که شامل شناسايي عوامل مؤثر بر پروژه مانند وضعيت فعلي حقوقی در
شهر تهران و وضعیت موجود حقوق محیط زیست منطقه است .در بخش
کیفی به روش نمونهگیری هدفمند از نوع موارد مطلوب ،با  12نفر از
مدیران و معاونان ادارات محیط زیست و حقوقی منطقۀ  13شهرداری
تهران که دارای تجارب زیاد و سابقۀ کار بیشتر از  15سال بودند ،با
استفاده از مصاحبۀ نیمهسازمانیافته ،به طرح سؤالها در راستای شناسایی
قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها پرداخته شد .به این منظور ،ابتدا
به تعیین  SWOTوضعیت حقوق محیط زیست در شهرداری منطقۀ 13
پرداخته شد .به منظور تعیین قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها و
بررسی وضعیت موجود ،گزارش عملکرد ادارات مرتبط ،آمارها و همچنین
مصاحبۀ نیمهسازمانیافته طی جدول  1فهرست قوتها ( ،)Sضعفها
( ،)Wفرصتها ( )Oو تهدیدها ( )Tاستخراج شد .در مرحلۀ بعد با استفاده
از تکنیک دلفی ،پرسشنامۀ اولیه برای گروه خبرگان و کسانی که در این
زمینه آگاهی داشتند را ارسال کردند و پاسخدهندگان در مدت زمان مقرر
پرسشنامه را همراه با دیدگاههای خود عودت دادند .پس از تجزیهوتحلیل
دیدگاهها ،فهرست جدیدی از عواملی درونی و بیرونی تدوین شده و دوباره
برای اولویتبندی و وزندهی به گروه پاسخدهندۀ قبلی ارسال شد .سپس،
با توجه به نظر خبرگان دیدگاههای نهایی در جدول  1قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهدیدها تدوین شد.
در پژوهش حاضر برای طبقهبندي نمرههای خام ،طراحي جدول
توزيع فراواني و محاسبۀ شاخصهای پراکندگی مانند ميانگين و انحراف
استاندارد استفاده شده و برای بررسی پرسشنامهها و نتایج بهدستآمده،
از روش دلفی استفاده شده است .در این مرحله پرسشنامهها ،جدولهای
پايه ،اطالعات مربوط به منطقه ،اطالعات مربوط به هر ناحیه ،جدولهای
آماری و ...که در ادامۀ مراحل تحقیق به شرح ذیل استفاده شده و تهیه و
تدوین شده و گروه خبرگان نسبت به وزندهی عوامل داخلي و خارجي
حقوقی منطقه اقدام کردند ،که با بهرهگیری از مدلهای مدیریتی و
استفاده از تیم تخصصی انجام و با شناسایی عوامل یادشده با تهیۀ ماتريس
مربوط به عوامل داخلي و خارجي ،ماتريس سوات( 1جدول  ،)1ماتریس
ارزیابی عوامل درونی یا داخلی ( ،2)IFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی
( 3)EFEبه شرح ذیل صورت گرفت:
پس از شناسايی عوامل خارجی و داخلی (قوتها ،ضعفها،
·
1 . SWOT
2 . INTERNAL FACTOR EVALUATION
3 . ExTERNAL FACTOR EVALUATION
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آثار حقوقی ناشی از تخریب محیط زیست
جدول  .1ماتریس سوات ()SWOT

جدول  .1ماتریس سوات ()SWOT
نقاط قوت ()s

Table(1) Swat matrix

فرصتها ()o

.1وجود واحد حقوقی در شهرداری منطقۀ 13

.1اعتقادات شهروندان در خصوص حفظ محیط زیست

.2وجود کارشناسان حقوقی در هر یک از نواحی منطقۀ 13

.2تصویب قوانین دربارۀ نظامهای حقوقی

.3تشکیل ادارۀ حریم در شهرداری منطقۀ  13به عنوان منطقۀ دارای حریم

.3ارتقای جایگاه محیط زیست در برنامۀ ششم توسعۀ کشوری

.4جذب متخصصان با تحصیالت حقوق و گرایشهای مرتبط برای حفاظت از محیط

.4وجود اصل  50قانون اساسی و قانون مدیریت پسماندها

زیست

.5ارتقای شعور محیط زیستی شهروندان

.5تدوین دستورالعمل الزامات زیستمحیطی برای پیمانکاران شاغل در منطقۀ 13

.6خصوصیسازی فعالیتهای محیط زیستی

.6استفاده از نیروهای متخصص برای آموزش

.7تخصیص بودجه برای اجرای قوانین محیط زیستی

.7اجرای قوانین زیستمحیطی توسط واحد محیط زیست و همینطور واحد حقوقی

.8افزایش رشتههای دانشگاهی مرتبط

منطقه

.9الزامات دین اسالم در رابطه با حقوق محیط زیست
تهدیدها ()t

ضعفها ()w
.1کم بودن مبالغ جرایم زیستمحیطی

.1حصول به رشد اقتصادی تحت هر شرایطی

.2بهروز نبودن قوانین زیستمحیطی

.2اقتصاد محیط زیست و همینطور پیدایش و توسعۀ حقوق ملی محیط زیست بهشدت

.3عدم مدیریت صحیح بر چگونگی اجرای قوانین و مقررات زیستمحیطی

تحت تأثیر تحوالت بینالمللی در پیدایش و توسعۀ حقوق بینالملل محیط زیست است

.4عدم دسترسی مناسب آسان به منابع حقوقی و اقتصادی مرتبط

.3ناپایداری قیمت ارز و عدم دسترسی به تجهیزات مناسب

.5ضعف در اجرای قوانین

.4تخطی از قوانین توسط مأموران اجرا برای اخذ رشوه از متخلفان

.6عدم استمرار در اجرای طرحها و تغییرمراحل با تعویض مدیریت

.5برونمرزی بودن خسارتهای اقتصادی به کشورهای متأثر

.7مشکالت موازیکاری در منطقۀ  13تهران

.6ضعف در پرورش سطح پایۀ آموزشی مجریان طرحهای محیط زیستی

.8ساختوساز غیر مجاز در محدودۀ حریم منطقۀ 13

.7عدم امنیت شغلی پرسنل بخش آموزش و در نتیجه از دست دادن تجربههای کاری

.9کسری بودجه و بدهیهای شهرداری

.8عدم اعتماد شهروندان به عملکرد شهرداری تهران

10کمبود منابع تحقیقاتی

.9وجود بحرانهای اقتصادی در منطقه (تحریمها)
.10تعارضات قانونی بین سازمانها
.11حضور در میان  10کشور تخریبکنندۀ محیط زیست جهان
.12وقوع آلودگیهای مرزگذر که اصول حقوق بینالملل عرفی را نقض میکند

منبع :یافتههای تحقیق

·

فرصتها و تهدیدها)مشخص شد.
به هر عامل يک ضريب وزنی بين صفر (بیاهميت) تا ( 1بسيار
مهم)توسط گروه خبرگان در مراحل نهایی توزیع پایاننامهها اختصاص
یافت و نرمالیزه شد که در اين صورت ،جمع ضرايب وزنی اختصاص
دادهشده مساوی يک است.
برای گردآوری اطالعات مورد نیاز بخش کمی پژوهش ،از
پرسشنامۀ مستخرج از مصاحبهها متناسب با اهداف تحقیق استفاده شده
است که به صورت طیف پنجدرجهای لیکرت (خیلی زیاد = 0؛ زیاد = 1؛
متوسط = 9؛ کم = 1؛ خیلی کم =  ) 7تشکیل شده است.

·
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·
·

امتياز وزندار هر عامل محاسبه شد که به اين منظور ،امتياز هر
رديف از عوامل درونسازمانی در وزن نرماليزهشدۀ آن ضرب شده و در يک
ستون جديد درج شد .سپس ،جمع امتياز وزندار محاسبه شد.
در نهایت ،مهمترین استراتژیها و راهبردها در خصوص آثار حقوق
مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد محیط
زیست در شهرداری منطقۀ 13تهران ارائه شد.
منابع مطالعهشده در مقالۀ حاضر از طریق مطالعات کتابخانهاي و
اینترنتی ،گردآوري شدهاند .قوانین و مقررات زیستمحیطی و قوانین
مربوط به تعیین اشتغاالت سازمانهایی که بخشی از وظایف آنها با

ابراهيميارزیابی عوامل داخلی IFE
محسن ماتریس
زهرا قاسمي دستگردي،جدول .2
Table(2): Internal Factors Evaluation Matrix

جدول  .2ماتريس ارزيابي عوامل داخلي IFE

عوامل استراتژیک داخلی

وزن

امتیاز

امتیاز

نرمالشده

وضع

وزندار

موجود
قوتها( :امتیاز  1خیلی کم یا خیلی ضعیف؛  2کم یا ضعیف؛ 3متوسط؛  4زیاد؛  5خیلی زیاد)
.1وجود واحد حقوقی در شهرداری منطقه 13

0/062

3

0/186

.2وجود کارشناسان حقوقی در هر یک از نواحی منطقۀ 13

0/06

3

0/18

.3تشکیل ادارۀ حریم در منطقۀ  13به عنوان منطقۀ دارای حریم

0/05

4

0/2

.4جذب متخصصان با تحصیالت حقوق و گرایشهای مرتبط برای حفاظت از محیط زیست

0/06

2

0/12

.5تدوین دستورالعمل الزامات زیستمحیطی برای پیمانکاران شاغل در منطقۀ 13

0/07

2

0/14

.6استفاده از نیروهای متخصص برای مراجعۀ درب منازل و آموزش

0/071

2

0/142

 .7اجرای قوانین زیستمحیطی توسط واحد محیط زیست و همینطور واحد حقوقی منطقه

0/07

4

0/28

ضعفها( :امتیاز  1خیلی کم یا خیلی ضعیف؛  2کم یا ضعیف؛ 3متوسط؛  4زیاد؛  5خیلی زیاد)
.1کم بودن جرایم زیستمحیطی

0/09

3

0/27

.2بهروز نبودن قوانین زیستمحیطی

0/088

4

0/352

.3عدم مدیریت صحیح بر چگونگی اجرای قوانین و مقررات زیستمحیطی

0/08

1

0/08

.4عدم دسترسی مناسب آسان به منابع حقوقی مرتبط

0/06

5

0/3

.5ضعف در اجرای قوانین

0/014

5

0/07

.6عدم استمرار در اجرای طرحها ،و تغییر مراحل با تعویض مدیریت

0/026

2

0/052

.7مشکالت موازیکاری در شهرداری منطقۀ  13تهران

0/046

2

0/092

.8ساختوساز غیر مجاز در محدودۀ حریم بینالملل

0/041

4

0/164

 .9کسری بودجه و بدهیهای شهرداری

0/051

4

0/204

 .10کمبود منابع تحقیقاتی

0/061

3

0/183

1

50

3/050

جمع کل

و درخواست شد پس از مطالعۀ پرسشنامه ،دیدگاههای خود را در ارزیابی
روایی بهخصوص موارد رعایت دستور زبان ،استفاده از کلمات مناسب،
قرارگیری گویهها در جای مناسب ،زمان تکمیل پرسشنامه و ضروری و
غیرضروری بودن گویهها اعمال کنند .به این ترتیب ،پس از جمعآوری
نظرات ،پرسشنامۀ نهایی تدوین شد .برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش
همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد .در پژوهش حاضر ضریب
آلفای کرونباخ  5/25به دست آمد .پس از گردآوری دادهها برای توصیف
و تجزیهوتحلیل دادهها از دو روش آمار توصیفی به منظور جمعآوری و
طبقهبندی دادهها و محاسبۀ شاخصهای آماری از جمله فراوانی ،فراوانی
نسبی ،میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی که در آن مجموع عوامل
داخلی و خارجی را به دست آید .در این میان ،اگر مجموع عوامل داخلی
بیشتر از  2/5باشد ،قوتها بر ضعفها غلبه دارند و اگر کمتر  2/5باشد،
ضعفها بر قوتها غالباند .همچنین در عوامل بیرونی ،اگر مجموع آنها
بیشتر از  2/5باشد ،فرصتها بر تهدیدها غلبه دارند و اگر کمتر از 2/5
باشد ،تهدیدها بر فرصتها غالباند.

حفاظت از محیط زیست در پیوند است ،عمدهترین منابع این تحقیق به
شمار میروند .در پژوهش حاضر ضمن توصیف وظایف و اشتغاالت سازمان
حفاظت محیط زیست از روش تحلیلی بهرهبرداري شده است .در واقع ،با
توجه به هدف رژیم حفاظت از محیط زیست در قوانین ایران ،تالش شده
است که در پرتوی یک بررسی سیستماتیک چالشهاي ساختاري سازمان
محیط زیست ایران منعکس شود .همچنین استفاده از دیدگاههای گروه
خبرگان و روش توفان مغزی تحلیل شده و راهکارهاي یپیشنهاد شد.
به منظور تبیین صحت و استحکام دادهها ،که به نوعی مشابه روایی و
پایایی پژوهشهای کمی است ،با استفاده از مطالعه و بررسی مستمر دادهها،
بازنگری تجزیهوتحلیل انجامشده توسط پژوهشگران و طرح و بازنگری
نوشتهها توسط شرکتکنندگان در مطالعۀ مقبولیت دادهها انجام گرفت.
در ضمن ،توضیحاتی در خصوص محرمانه بودن اطالعات بهدستآمده
برای تشویق شرکتکنندگان ارائه شد تا در حد ممکن پرسشنامۀ مخدوشی
وجود نداشته باشد .روایی پرسشنامه از طریق بررسی نظر گروه خبرگان به
دست آمد .به این ترتیب ،نمونۀ پرسشنامه به چند نفر از اساتید ارائه شده
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جدول  .3ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE

Table(2): External Factors Evaluation Matrix

جدول  .3ماتريس ارزيابي عوامل خارجی EFE

عوامل استراتژیک داخلی

وزن

امتیاز

امتیاز وزن

نرمال

وضع

دار

شده

موجود

فرصتها( :امتیاز  1خیلی کم یا خیلی ضعیف؛  2کم یا ضعیف؛ 3متوسط؛  4زیاد؛  5خیلی زیاد)
.1اعتقادات شهروندان در خصوص حفظ محیط زیست

0/036

5

0/18

.2تصویب قوانین دربارۀ نظامهای حقوقی.

0/029

3

0/087

.3ارتقای جایگاه محیط زیست در برنامۀ ششم توسعۀ کشوری

0/035

3

0/105

.4وجود اصل  50قانون اساسی و قانون مدیریت پسماندها

0/012

2

0/024

.5ارتقای شعور محیط زیستی

0/012

3

0/036

.6خصوصیسازی فعالیتهای محیط زیستی

0/012

2

0/024

.7تخصیص بودجه برای اجرای قوانین محیط زیستی

0/027

2

0/054

.8افزایش رشتههای دانشگاهی مرتبط

0/034

3

0/102

 .9الزامات دین اسالم در رابطه با حقوق محیط زیست

0/013

4

0/052

تهدیدها( :امتیاز  1خیلی کم یا خیلی ضعیف؛  2کم یا ضعیف؛ 3متوسط؛  4زیاد؛  5خیلی زیاد)
 .1پیدایش و توسعۀ حقوق ملی محیط زیست بهشدت تحت تأثیر

0/032

1

0/032

 .2تخطی از قوانین توسط مأموران اجرا برای اخذ رشوه از متخلفان

0/031

1

0/031

 .3برونمرزی بودن خسارت به کشورهای متأثر

0/031

3

0/093

 ..4ضعف در پرورش سطح پایه آموزشی مجریان طرحهای محیط زیستی

0/013

2

0/026

 .5عدم امنیت شغلی پرسنل بخش آموزش و در نتیجه از دست دادن تجارب کاری

0/006

3

0/018

 .6عدم اعتماد شهروندان به عملکرد شهرداری تهران

0/009

3

0/027

 .7وجود بحرانهای اقتصادی در منطقه (تحریمها)

0/06

2

0/12

 .8تعارضهای قانونی بین سازمانها

0/02

3

0/06

 .9حضور در میان  10کشور تخریبکنندۀ محیط زیست جهان

0/015

1

0/015

 .10وقوع آلودگیهای مرزگذرکه اصول حقوق بینالملل عرفی را نقض میکند
جمع کل

نتایج و بحث

0/048

3

0/085

1
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2/394

سپس ،با استفاده از نرمافزار  Expert choiceوزندهی نهایی انجام و در
ستون مد نظر جدولهای مربوطه جاسازی شد.

تعیین عوامل داخلی و خارجی :با تشریح روش کار مطالعه ،پس از
گردآوری دادهها و آمارهای مورد نیاز و مشاوره با گروه خبرگان که تأثیر
زیادی بر نتایج این تحقیق داشتهاند ،جدولها تکمیل شد .تمامی نتایج
بهدستآمده از توزیع پرسشنامههای دلفی در جدولهای ذیل خالصه
شده است.

·
·

تشکیل ماتریس  IFEو EFE

پس از شناسايی عوامل محيط داخلی و خارجی و تهيۀ ليستی از
اين عوامل به کمک نظرات خبرگان ،عوامل کليدی که شامل 7قوت و 10
ضعف 9 ،فرصت و  10تهدید است ،فهرست شد.
از گروه خبرگان خواسته شد به طور جداگانه نسبت به امتیازدهی
از  1تا  9به عوامل اقدام کنند و سپس ،نسبت به تعیین وزن به وسیلۀ
نرمافزار اکسپرت چویس اقدام شد (ضريب وزنی بين صفر (بیاهميت) تا
یک (بسيار مهم)
از گروه خبرگان خواسته شد به طور جداگانه برای هر يک از عوامل

تحلیل عوامل داخلی و خارجی
پس از معین شدن عوامل داخلی و خارجی توسط گروه خبرگان
در این مرحله بر اساس مدل  SWOTباید امتیاز و وزندهی صورت
میپذیرفت ،بنابراین برای وزندهی به عوامل از گروه خبرگان خواسته شد
بر اساس ضریب اهمیت به هر یک از عوامل از  9-1امتیازی داده شود و
33

·

آثار حقوقی ناشی از تخریب محیط زیست

خارجی و تعیین محدودۀ اثر
تعیینداخلی و
ارزیابیوعوامل
ماتریس
عواملنهایی
ارزیابی .1نمرۀ
شکل  .1نمرۀ نهایی ماتریس شکل
محدودۀ اثر
خارجی
داخلی و

این عمل همگام با اسناد و سیاستهای بینالمللی در حال حرکت
است ،فرضیه تأیید میشود .با توجه به موارد یادشده ،منابع الزامآور و
غیرالزامآور زیستمحیطی ،سعی در رشد و توسعۀ همکاری بینالمللی در
میان دولتها دارند ،چراکه هدف نهایی اصل همکاری در حقوق بینالملل
محیط زیست ،حفاظت یا کاهش هرگونه تخریب و آلودگی زیستمحیطی
است که باید به هر طریق ممکن اقدام شود .بنابراین ،با اینکه مصادیق
الزام همکاری بینالمللی در اسناد الزامآور و غیرالزامآور یادشده ،ذکر شد،
ولی به نظر میرسد مبنای حقوقی اصل همکاری بینالمللی ،عرفی است
و یادآوری مصادیق آن در حقوق بینالملل محیط زیست ،ناظر بر شیوهها
و روشهای اجرای اصل همکاری بینالمللی است .فرضیۀ  :3با توجه به
مشخصات سیاسی ،اجتماعی و استراتژیک شهرداری منطقۀ  13تهران به
عنوان منطقهای دارای حریم قوانین تدوینشدۀ محیط زیستی پاسخگوی
نیاز حقوقی نیست و نیاز به بازنگری برخی قوانین وجود دارد .با بررسیهای
بهعملآمده و تحلیلهای صورتگرفته در جدول  )SWOT( 4که توسط
گروه خبرگان به دست آمد ،میتوان با اشاره به  s3 ,w8به این نتیجه
رسید که با توجه به مشخصات سیاسی ،اجتماعی و استراتژیک منطقۀ 13
شهرداری تهران به عنوان منطقهای دارای حریم قوانین تدوینشدۀ محیط
زیستی پاسخگوی نیاز حقوقی نیست و نیاز به بازنگری برخی قوانین وجود
دارد و فرضیۀ  3تأیید میشود.
تعیین استراتژیهای مناسب راهبردهای :ST
بنا بر یافتههای یادشده استراتژیهای رقابتی در این بخش با نظر
گروه خبرگان تعیین شد.
 :S1W2O .1پرهیز از تدوین اصول حقوقی بینالمللی مبهم و تدوین
قوانینی که روشن ،گویا و زودبازده باشند.
 :S1W2T1 .2درخواست بازنویسی قوانین حقوقی که در اختیار

يک امتياز بين يک تا پنج بر حسب ميزان تطابق سازمان و با فرصتها
و تهديدها تعیین کنند .اين امتياز بيانگر ميزان اثربخشی استراتژیهای
کنونی سازمان در نشان دادن واکنش نسبت به عوامل یادشده است.
با ضرب اعداد در ستون  2و  3امتياز وزندار هر عامل محاسبه شد.
جمع امتياز وزندار محاسبه شد و برای عوامل داخلی این عدد
 993/2معین شد.
جمع امتياز وزندار محاسبه شد و برای عوامل خارجی این عدد
 529/2معین شد.

··
·

تعیین محدودۀ اثر طرح
با توجه به اینکه مجموع امتیازهای وزندار در ماتریس  IFEمعادل
عدد  3/015و در ماتریس  EFEمعادل عدد  2/394به دست آمد (شکل
 ،)1مشخص شد که وضع موجود در آثارحقوق مدنی ناشی از تخریب
محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری شهرداری منطقۀ 13
تهران در حالت رقابتی قرار دارد که نشاندهندۀ برتریقوتها به ضعفها
و برتری تهدیدها نسبت به فرصتهای موجود است .با توجه به تحلیل
بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت تأثیر قوتها در عوامل داخلی بیشتر
از ضعفها و تأثیر تهدیدها بیش از فرصتهاست؛ بنابراین استراتژیها در
حیطۀ رقابتی و استراتژیهای  stارائه شد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسیهای بهعملآمده و تحلیلهای صورتگرفته بر جدول 1
( )SWOTکه توسط گروه خبرگان به دست آمد ،با اشاره به o2,t1
میتوان به صحت فرضیۀ یادشده اشاره کرد و ضمن اذعان به این نکته
که ایران هم با پیروی از سیاستهای کیفری بینالمللی در خصوص
34

ابراهيمي .4سوات
زهرا قاسمي دستگردي ،محسن جدول
جدول  .4سوات

ماتریس )(SWOT
فرصتها ()O

قوتها ()S

ضعفها ()W

SOراهبردهای

WOراهبردهای

بهره جستن از قوتهای داخلی برای بهرهبرداری از
فرصتهای محیطی

تهدیدها ()T

)Swot Tble(4

بهره جستن از فرصت برای کاهش ضعفها

STراهبردهای

WTراهبردهای

بهره جستن از قوتهای داخلی برای کاهش و از میان

کاهش ضعفهای داخلی و دوری از تهدیدهای محیطی

بردن تهدیدها

شهرداری منطقۀ  13تهران و همچنین کالنشهر تهران و یا کشور ایران
قرار دارد.
 :S3T8 .3با توجه به وجود حریم در شهرداری منطقۀ  13وضع
قوانینی که مختص حریم باشد ،ضروری است.
 :W9 .4اتخاذ ترتیبات مالی و ترویجی به منظور همکاری
 :O6S6W7 .5ترویج همکاری بین بخش حقوقی و محیط زیست
در سطح منطقۀ 13
 :S6W3T5 .6بررسی صالحیت تعیین مدیران حقوقی و محیط
زیست پیش از انتصاب و قبول مسئولیت در موضوعات زیستمحیطی
با ماهیتی حقوقی
 :O1W5S2 .7بررسی و اجرای اصل همکاری در حقوق بینالملل
 :W10 T1 .8گسترش تحقیقات زیستمحیطی و حقوق مدنی محیط
زیست ،چرا که ضعف در تحقیقات صورتگرفته بسیار مشهود است.
 :O6T3 .9به منظور بهبود کارایی زیستمحیطی ،به ساختارهاي
تولید و فناوري و بهکارگیري هر چه بیشتر از فناوريهای سازگار با محیط
زیست به جاي فناوريهای مخرب و آالینده پرداخته شود.
 :W3O3.10به راهکارهای کاهش تولید آالیندگی نظارت دقیقتري شود.
منابع
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A B ST R AC T
The importance of protecting the environment is not hidden, and the evolution
of its issues is one of the major issues that have prompted domestic and
international researchers to pursue its growth and development, while economic
researchers have identified environmental status as one of the most critical issues.
They have been described in the ambush of the Iranian economy. Groundwater
and surface water resources depletion, severe soil erosion, deforestation,
increasing biodiversity degradation, maladaptive industry and inadequate
location, temporary and unstable policies that all lead to complex environmental
conditions and acute biological problems. This study aimed at examining the
effects of civil rights caused by environmental degradation by urban individuals
on urban economy in Tehran’s 13th district municipality, examines existing laws,
regulations, strengths, weaknesses, opportunities and threats and its impact
on urban economy. According to the expert team, 7 strengths, 10 weaknesses,
10 opportunities and 12 threats were identified and analyzed and therefore
the study area was in a competitive area, so 11 executive strategies and finally
suggestions for resolving existing problems were presented. The results showed
that the developed environmental laws were responsive to the need for the right
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