
»چالش قانون« گزارش¬های مرکز 
پژوهش¬های مجلس شورای اسالمی را 

معرفی، نقد و بررسی )117( می-کند: 

ناکامی در كنترل آلودگی 
هوا در کشور با 15 

دستگاه اجرایی متولی!؟  

 اش�اره: مجموعه گزارش های مرک�ز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح 
وظایف مرکز پژوهش های مجلس ش�ورای اسالمی و به 
عنوان بازوی پژوهش�ی مجلس ش�ورای اسالمی تهیه و 
منتش�ر می ش�ود. گو اینکه بر اس�اس یکی از مطالعات 
انجام ش�ده توس�ط همین مرکز )میزان به�ره مندي از 
اطالعات و تأثی�ر آن بر فرایند قانونگ�ذاري(، تولیدات 
پژوهش�ی تاکنون مورد استقبال و اس�تفاده نمایندگان 
مجل�س ش�ورای اس�المی ق�رار نگرفته اس�ت و بخش 
مح�دودی از مصوبات )22 درصد( با نظر دس�تاوردهای 
مطالعاتی مرک�ز پژوهش ها همخوانی دارد. بدون تردید 
مرک�ز پژوهش ه�ای مجلس ش�ورای اس�المی در روند 
تح�ول قانونگ�ذاری س�نتی کش�ور نقش مهم�ی دارد. 
»چالش قانون« ضمن اع�الم آمادگی برای انعکاس متن 
جوابی�ه مرک�ز پژوهش های مجلس ش�ورای اس�المی 
پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات عموم نخبگان و 
اندیشمندان سپاس�گزار است. این نوش�تار به معرفی، 
نق�د و بررس�ی گ�زارش مطالع�ه تطبیقی س�اختارهای 
حاکمیت�ی کش�ورها در کاهش و کنت�رل آلودگی هوا و 
ارائ�ه راهکار برای ایران منتش�ر ش�ده از س�وی مرکز 
پژوهش های مجلس ش�ورای اسالمی می پردازد که هم 

اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی گزارش 
شناسنامه گزارش

عنوان گزارش: عنوان گزارش: مطالعه تطبيقی س��اختارهای 
حاكميتی كش��ورها در كاهش و كنت��رل آلودگی هوا و ارائه 

راهكار برای ایران
شماره مسلسل: 15556

كد موضوعی: 250
نام دفتر: مطالعات زیربنایی )گروه آب و محيط زیست(

تهيه و تدوینكنندگان: الهه سليمانی، ميترا چراغی 
مدیر مطالعه: جمال محمدولی سامانی

ناظران علمي: حسين افشين، محسن صمدی
متقاضي: معاونت پژوهش های زیربنایی و امور توليدی

ویراستار ادبي: شيوا اسكندری
تاریخ انتشار: 1396/8/15
تعداد صفحات: 33 صفحه

ناشر: مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
منبع: درگاه الكترونيک مركز پژوهش های مجلس ش��ورای 

اسالمی
در چكيده گزارش اینگونه آمده است: در حال حاضر آلودگی 
ه��وا به یكی از مهم ترین و پيچي��ده ترین معضالت محيط 
زیس��ت جهانی تبدیل شده اس��ت كه در صورت بی توجهی 
یا عدم اتخاذ تدابير شایسته در این خصوص صدمات جبران 
ناپذی��ری وارد خواهد س��اخت. با توجه ب��ه وضعيت كنونی 
آلودگی هوا در كش��ور، كنترل و كاهش آلودگی هوا بایستی 
به عنوان اولویت ملی در نظر گرفته شود و فعاليت های ارگان 
ها، مس��ئوالن، انجمن ها، نهادها و مردم در این راستا با هم 
هماهنگ ش��ود. در حال حاضر ب��رای موضوع آلودگی هوای 
كش��ور، 15 س��ازمان دولتی از جمله سازمان محيط زیست، 
ش��ركت كنترل كيفيت هوا، ش��هرداری ها، نيروی انتظامی، 
وزارت كش��ور و ... مس��ئوليت دارند كه به م��وازات هم كار 

كنن��د حال آنكه جهت هماهنگ ك��ردن آنها، حلقه مفقوده 
ای احساس می شود. 

در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: امروزه مقابله با آلودگی 
هوا یك��ی از دغدغه های اصلی كش��ورهای دنيا در مس��ير 
توس��عه و پيشرفت به شمار می آید. در واقع هر گونه توسعه 
و پيش��رفتی نيازمند توجه خاص به مؤلفه های بهداش��ت و 
محيط زیست سالم است. سطح باالی سالمت و بهداشت در 
جامعه كه از عوامل توس��عه پایدار به حساب می آید، رابطه 
مستقيمی با س��طح آلودگی هوا دارد. محيط زیست سالم و 
هوای پاک نشان توس��عه یافتگی هر كشور و یكی از حقوق 
محسوب شده برای شهروندان است كه دولت ها نيز موظف 
به تحقق آن ش��ده اند. به منظ��ور كاهش آلودگی هوا دولت 
ها خط مشی هایی را به شرح زیر تدوین؛ تقویت و اجرا می 

كنند كه بر دو بخش تقسيم می شوند:
1. ایج��اد هماهنگ��ی مي��ان بخش های مختل��ف مرتبط با 
آلودگی هوا )شامل وضع قوانين و مقررات الزم یا اصالح آنها( 

درخصوص رعایت استانداردهای هوای پاک،
2. اتخ��اذ راهبردهای كل��ی و تدوین یک قان��ون و مقررات 
جام��ع برای مبارزه ب��ا آلودگی هوا. جهت ني��ل به این خط 
مش��ی ها، ساختار س��ازمانی مطلوب و متناس��ب از عوامل 
اصلی محس��وب می شود. ساختار سازمانی نظام اداری یكی 
از عوامل توانمندس��از برای تحقق اهداف توسعه ای است. در 

حال حاضر برای موضوع آلودگی هوای كشور، 
15 س��ازمان دولتی ازجمله س��ازمان محيط زیست، شركت 
كنترل كيفيت هوا، ش��هرداری ها، ني��روی انتظامی، وزارت 
كش��ور و ... مس��ئوليت دارند كه به موازات هم كار كنند در 
حالی كه جهت رس��يدن به مدیریت مطلوب كنترل آلودگی 
هوا و توسعه پایدار، استقرار ساختاری بهينه مبتنی بر مبانی 

عملكرد و متناسب با ویژگی های كشور الزم است. 
در نتيجه گيري و پيش��نهادهای گزارش اینگونه آمده است:  
همان گونه كه بيان ش��د اصالح و متناس��ب سازی ساختار 
س��ازمانی یكی از رویكردهای دولت ها در پاس��خ به معضل 
آلودگی هواس��ت. به منظور امكان بررسی ساختار حاكميتی 
موجود در س��ازمان محيط زیست با ساختار حاكميتی سایر 
كش��ورها، ضروری است مجموعه اصول و مبانی مهم و مؤثر 
حاكم بر طراحی ساختار، اولویت بندی شده و مهم ترین آنها 
انتخاب ش��ود. بنابراین برای توسعه سریع این نظام حقوقی، 
پيش��نهاد می شود تا همسو با تجربه دیگر كشورها مبنی بر 
اتخاذ رویكرد تدوین برنامه های جامع و زمان مند از س��وی 
نهادهای ذیربط تهيه، تصویب و اجرا ش��ود كه مش��تمل بر 

چارچوب زیر باشد:
1. توسعه سازماني

2. توسعه قوانين و مقررات
سایر پيشنهادها

1. س��اماندهی نظام نوآوری در زمينه بهينه س��ازی انرژی و 
محيط زیست،

2. فرهنگ سازی و نهادینه سازی بهينه سازی انرژی و محيط 
زیست،

3. بسترسازی برای توسعه اقتصاد انرژی دانش بنيان و اقتصاد 
سبز،

4. دسترس��ی به فن��اوری انرژی با بازده باال و سيس��تم های 
كنترل آلودگی و سالم سازی محيط زیست،

5. ایفای نقش مناسب در تالش های بين المللی فناورمحور،
6. مدیریت راهبردی مبتنی بر نگرش زیست محيطی تقویت 

هویت زیست محيطی توسط نهادهای مدنی سبز،
7. توجه به آموزش های زیس��ت محيطی و فرهنگ س��ازی 

اولویت دادن به ارزش های محيط زیست،
8. همكاری تنگاتن��گ نهادهای دولتی و مدنی برای حفظ و 

بهبود محيط زیست،
9. اتخاذ سياست اصالحات مالی زیست محيطی.

ارزیابی بخش های گزارش
الف( عنوان

- آیا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله

- آیا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررس��ی پيرامون 
عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير

- آیا نام دس��ت اندركاران تهيه و انتش��ار گزارش بطور كامل 
شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نشانی پست 

الكترونيک در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چكيده 

- آیا چكيده دقيقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چكيده به تنهایی مورد بررس��ی قرار گيرد، آیا به اندازه 

كافی خالصه و چكيده كل مقاله است؟ بله
- آیا چكيده گزارش دارای بخش واژگان كليدی است؟ خير

ب( فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش 

دارای فهرست اجمالی است.
- آی��ا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرس��ت جداگانه 

اند؟ خير
- آیا گزارش دارای فهرس��ت اعالم و اش��خاص، مكان ها و ... 

است؟ خير
پ( مقدمه 

- آیا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله )بيانی 
از مشكل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آی��ا از واژگان كليدی و اصطالحات مه��م گزارش تعاریف 
مشخص ارائه شده است؟ خير

- آیا پيشينه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و 
خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خير

ت( روش كار 
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده شده است؟ 

روش گزارش توصيفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ 

به سواالت تحقيق می باشد؟ خير
- آیا روش های مورد اس��تفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ 

خير
- اگر یک مطالعه تحقيقاتی مش��ابه توسط محققين دیگری 
انجام شود، می تواند همين نتایج را در پی داشته باشد؟ خير

ث( یافته ها 
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خير

- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خير
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خير

- راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق كدام آزمون انجام شده 
است؟ گزارش فاقد آزمون های راستی آزمایی است.

- آی��ا نتایج گ��زارش از روایی و پایایی قاب��ل قبول برخوردار 
است؟ خير
ج( بحث 

- آیا نتایج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير
- آیا نویسندگان مشخصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در این 

مطالعه ثابت شده یا نه؟ خير
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در این 

زمينه مقایسه شده است؟ خير
- آیا محدودیت های مطالعه ذكر شده است؟ خير

- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پيش��نهاداتی ارائه شده 
است؟ خير

چ( جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب ش��كل ارائه ش��ده است؟ 

خير
- آی��ا جدول ها، نمودارها و ش��كل ها ویژگ��ی های كليدی 
مطالعه را نش��ان م��ی دهند؟ گزارش فاقد ج��دول، نمودار و 

شكل است.
- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند 
و دارای باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد 

جدول، نمودار و شكل است.
ح( پيوست ها

- آیا پيوست های گزارش حاوی اطالعات مفيد است؟ گزارش 
فاقد پيوست است.

- آیا پيوس��ت ها به كسب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمک 

می كند؟ گزارش فاقد پيوست است.
- آیا پيوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ 

گزارش فاقد پيوست است.
خ( منابع

- آی��ا منابع كافی برای اهداف ای��ن مطالعه در جامعه وجود 
دارد؟ بله

- آیا س��بک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 
است؟ بله

- آی��ا منابع مهم و كليدی به روز ب��وده اند و با دقت گزارش 
شده اند؟ خير

- شيوه ارائه مس��تندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 
بصورت پاورقی

- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه كرده 
است؟ خير

- آیا گزارش از منابع بين بخش��ی و بين رش��ته ای داخلی و 
خارجی معتبر استفاده كرده است؟ خير

ارزیابی محتوایی گزارش
الف( سامان مندی

- آیا گزارش یک كل سامان مند را تشكيل می دهد؟ خير
- آی��ا گزارش برای س��اماندهی محتوایی خود مدل مفهومی 

ارائه كرده است؟ خير
- آیا گزارش دارای فرضيه یا فرضيه هایی با سواالت مشخص 

است؟ خير
- آی��ا عناوین موجود در گزارش دارای انس��جام و هماهنگی 

است؟ خير
- آیا بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... 

در گزارش انجام شده است؟ بله
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب 

پرداخته است؟ خير
- آی��ا گزارش دارای بخش نتيجه گيری یا جمع بندی نهایی 

است؟ بله
ب( نوآوری

- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه 
پردازی و اندیشه ورزی است؟ خير

- آی��ا گزارش مدعی ص��ورت بندی جدی��د از مبانی نظری 
قدیمی است؟ خير

- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خير
- آیا گزارش مدعی ارائه محصوالت یا خدمات جدید اس��ت؟ 

خير
- آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترش 

گفتمان اجتماعی را دارد؟ خير
- آی��ا خواندن این گزارش تفكر نقادان��ه را ترغيب می كند؟ 

خير
پ( اهميت

- آیا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش كافی 
است؟ خير

- آی��ا چينش مطالب در گ��زارش بر اس��اس درجه اهميت 
موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خير

- آیا در نگارش مطال��ب در گزارش به موضوعات اولویت دار 
توجه شده است؟ خير

ت( شيوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سليس است؟ بله

- آی��ا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات 
مرتبط با خود را مطرح كنند؟ خير

- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث( جامعيت

- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه مختلف 
موضوع را پوشش می دهد؟ خير

- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است 
به همه جانبه بودن گزارش كمک كند؟ خير

- آیا مؤلف از س��اختارها و كلمات رایج در متون علمی و نيز 
سبک نویسندگی استفاده كرده است؟ خير

- آیا گزارش از ویژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير

- آی��ا گزارش برای كمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص 
برای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه 

كرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آی��ا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی 
مربوطه است؟ خير

- آیا شواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار 
علمی الزم و كافی برخوردار است؟ خير

- آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر 
داخلی و خارجی تایيد می شود؟ خير

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذینفعان

- مخاطب��ان و ذینفعان این گزارش چه كس��انی هس��تند؟ 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی

- آیا انتش��ار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان 
قرار گرفته است؟ نامشخص

- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بيش��تر در رابطه با 
موضوع تخصصی ترغيب می كند؟ نامشخص

- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف كردن نيازهای مخاطبان و 
ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص

ب( تاثيرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پيرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه 

نگری قابل قبول برخوردار است؟ خير
- آیا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز 

برای فهم خود را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير
- آی��ا گزارش برای علل و آثار مش��كالت متع��دد موجود در 

زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه كرده است؟ خير
- آیا گزارش برای حل مش��كالت زندگی م��ردم دارای طرح 

اجرایی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- آیا گزارش برای كارآمدی راهكارهای پيشنهادی خود برای 
حل مش��كالت زندگی مردم روش راس��تی آزمایی خاصی را 

پيشنهاد كرده است؟ خير
- آیا گزارش توانس��ته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين 

شده خود را محقق سازد؟ خير
- آیا ناش��ر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پيرامون گزارش منتشر كرده است؟ خير
- آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست كشور 

معين كرده است؟ خير
- آیا گ��زارش مطالبی پيرامون كارآم��دی و عملكرد قوانين 

مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه كرده است؟ خير
- آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی 

داشته است؟ خير
پ( نيازمحوری

- این گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درس��ی، كمک 
درسی و عمومی( را تأمين خواهد كرد؟ نيازهای عمومی

- آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفكيک نوع نيازهای 
مخاطبان )خالءها، كمبودها، تهدیدها، آس��يب ها، ضعف ها، 
فرص��ت ها، قوت ها، ضرورت ه��ا و اولویت ها( و برنامه ریزی 
و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را )برنامه های ایجادی، 
جبرانی، پيشگيرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، ارتقایی، 

تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آی��ا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياس��تگذاری و 
س��ازماندهی مرتبط با موض��وع برای رفع س��طوح گوناگون 

نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوایز

- آی��ا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بين المللی اس��ت؟ 
خير

- آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی منابع 
علمی معتبر است؟ خير

ت( تقدیر و تشكر
- آیا در گزارش از ش��خصيت های حقيقی و حقوقی موثر در 
كار )اعم از امور علمی و فنی و...( سپاس��گزاری ش��ده است؟ 

خير

چالش قانونwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz دوشنبه  10 شهریور 1399  شماره 5390 

دکتر محمدرضا ناری ابیانه


