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 هچكید
. از آنجا ردیدر دستور کار کشورها قرار گ هایییتو مسئول فیوظا المللیینب یهاباعث شده تا در عهدنامه یماقل ییربشر از اثرات تغ هایینگران

و  میاقل رییرابطه تغ یشناختجامعه لیپژوهش تحل نیدر ا طلبد،یها مدر کشورها مشارکت عموم را در کنار اقدامات دولت اتتعهد یکه اجرا
و با استفاده از  یفیپژوهش از نوع ک نیدر ا قیتحق روش.قرار گرفته است یکارشناسان مرتبط مورد بررس دگاهیاز د ی در ایراناجتماع یهسرما
 نیهمچن یمو اقل ایجغراف ،یشناسو کارشناسان جامعه دینفر از اسات 51با  افتهیساختار  مهیمصاحبه ن قیاز طر مضمون انجام گرفت. یلتحل

مشارکت  ،ی، اعتماد اجتماعیها شامل ضرورت شناخت و آگاهاز مصاحبه یمضمون اصل 4و منابع آب مصاحبه صورت گرفت.  یکشاورز
از آن است  یحاک قیحاصل از تحق جینتا  هستند. یاجتماع هیسرما یاصل یهااز مؤلفه نیمضام نیتخراج شد که ااس یریو قانون پذ یاجتماع
ارائه شده است.  مک اریخصوص بس نیدر ا یعمل یو راهکارها نییپا اریآن بس یامدهایو پ میاقل رییدر مردم نسبت به تغ یآگاه زانیم که اوالً

مشارکت در  یامر باعث کم نیاست. ا نییپا اریمردم و دولت بس نیخصوص ب نیدر ا یسطح اعتماد اجتماع نیبه علت عملکرد بد مسئول یاًثان
های سازمان قیطراز  یزیربرنامه بردیباال م را آنچه مشارکت افراد . مطابق نظر مصاحبه شوندگانشده است میاقل رییمقابله با اثرات تغ نهیزم

 نیمسئول یقانون از سو تیمردم را مستلزم رعا یریکارشناسان قانون پذهمچنین  بود. هاگیرییممردم در تصم دادن رأی شرکت با مردم نهاد
 .دانستندیم
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 مقدمه

 یلیفس یهاسوخت یو رشد تقاضا برا یبعد از انقالب صنعت

 یگازها کرد،یصنعت را  تأمین م ازیمورد ن یکه انرژ

 نیگذاشت. ا یرو به فزون نیبه شدت در جو زم یاگلخانه

 یپتو  مانع خروج انرژ کیهمچون  یعیگازها در حالت طب

و  شوندیم نیدر سطح زم دیشده از خورش افتیدر ییگرما

؛ اما با سازندیسکونت مناسب م یرا برا نیزم ارهیسطح س

گازها که بر طبق  نیا شیبر هم خوردن تعادل و افزا

در  یاگلخانه یسنجش گازها هایستگاهیدر ا  یریگاندازه

 یادهیاست، پد دهیبه اثبات رس نینقاط مختلف کره زم

 یکی میاقل رتغیی که آمدهبه وجود   یجهان شیموسوم به گرما

 یگازها شیافزا یکه علت اصل نیآن است. ا راتاز اث

 ایبوده  ی، انقالب صنعتنیکره زم یدما شیای و افزاگلخانه

وانفعاالت موجود در سطح فعل ایو  یدیهای خورشفعالیت

را در  نیاز دو سوم سطح کره زم شیکه ب عیوس هایانوسیاق

ن یموضوع ا گر،ید یهر علت ناشناخته اید و انبرگرفته

های بینیتوجه داشت که پیش دیاما با ؛ستیپژوهش ن

انتشار  زانیمختلف م یوهایسنار یصورت گرفته بر مبنا

  2144تا سال  نیزم یکره یدما شیافزا ،ایگلخانه یگازها

و   نژاد لی)اسماعدهندیدرجه نشان م 2.1تا  1.1را حداقل 

به دنبال خواهد  یدما اثرات مختلف رییتغ نیا (1331 علیجانی،

 هاییخچالی ذوب به واسطه اهایداشت. باال رفتن آب در

 ،یاهیپوشش گ رییتغ ،یساحل عیشهرها و صنا دیو تهد یقطب

های بارش شیمناطق در مقابل افزا یکاهش بارش در برخ

خشک شدن رودها و  اهان،یگ شیفصل رو رییآسا، تغسیل

 ،یخشکسال ،یو جانور یاهیهای گگونه یانقراض برخ

آب، نزاع  یتقاضا برا شیهای گرد و غبار، افزاکانون شیافزا

فقر، مهاجرت و .... را از  ،یبر سر تصاحب آب موجود، قحط

 اند.برشمرده میاقل رییتغ یمنف یامدهایپ

 

 بیان مسئله
به آن توجه کنند،  دیکه شهروندان با یاز موضوعات یکی

آب و  تیمسئله است. وضع نینسبت به ا تیاحساس مسئول

ها تأثیر داشته و اغلب های مختلف بر رفتار انسانهوا از جنبه

نشان  کنشوا یمیاقل راتییها ناخودآگاه نسبت به تغانسان

و  شیآسا ،یبر سالمت یجو طیشرا یدهند. تأثیرگذاریم

 ای یانسان میاقل ستیزانسان در قالب  یرفتار یالگوها

(. 2444بییر و هیگینز، قابل مطالعه است ) یاتیح یشناسمیاقل

تغییر اقلیم  بارانیزامروزه تعهد فردی نسبت به اثرات 

ای برای تغییرات ضروری در رفتار باشد تواند انگیزهمی

های مقابله فراهم سازد وزمینه الزم را برای پذیرش سیاست

 & O Niell ( به نقل از1333نژاد ))صالحی  و پازوکی 

Hulme 2443).  تغییر  بارانیزاما در بسیاری از موارد اثرات

ی هاعلتاقلیم اهمیت پایینی نزد شهروندان دارد که یکی از 

ی وقوع آن است. در زمان وآن تصور دور بودن تهدید مکانی 

کنند که تغییر اقلیم تهدیدی عمدتاً واقع افراد احساس نمی

کنند تغییر اقلیم دارای نوعی است. اغلب تصور می شخصی

است. از سوی دیگر تغییر اقلیم بر خالف  دوردستتهدید 

ای نیست که افراد انگیزه به گونه اُزوننازک شدن الیه 

شخصی برای یافتن اطالعات درباره آن داشته باشند. درک 

ن ها آسابا استفاده از استعاره اُزونمردم از نازک شدن الیه 

شود و به دلیل وابستگی مستقیم آن با مسائل سالمتی می

)مانند سرطان پوست( تأثیر زیادی بر افراد دارد. ولی مردم 

توانند تغییر اقلیم را خطرناک، هشداردهنده و با وابستگی نمی

( به نقل 1333شخصی درک کنند )صالحی و پازوکی نژاد )

 از (. افراد معموالScannell & Gifford, 2411ً,از

کنند و به دنبال تهدیدات اجتناب ورزیده آن را انکار می

شان را هایی هستند که سبک زندگی و رفتارهای فعلیراه

 توجیه کند. 

ای انسان موجودی اجتماعی است و در بستر اجتماع، شبکه 

از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و 

ها و نهادهای ها، سازمانا گروهبین گروهی و تعامالت افراد ب

اجتماعی وجود دارد که  با عنوان سرمایه اجتماعی تعریف 

شود. سرمایه اجتماعی درون گروهی، برای تقویت می

های خاص و انتقال همبستگی مفید است و همچنین تعامل

ی برای حفظ شناختجامعهدر نقش یک نوع چسب قوی 

های مشخص، هویتوفاداری درون گروهی قوی و تقویت 

(. تغییر 2444کند)نوابخش و فائقی به نقل از پاتنام عمل می

محیطی که منابع را محدودتر های زیستاقلیم و بحران

کنند، طبیعتاً بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به شکل می

تصاعدی تأثیرگذار است. رابطه بین سرمایه اجتماعی و 

رابطه تأیید شده است زیستی یک های محیطتشدید بحران

های گذاری در باال بردن شاخصه(. لذا سرمایه1332)خزاعی، 
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سرمایه اجتماعی از جمله اعتماد، همدلی، احساس مسئولیت، 

تواند در کاهش اثرات اجتماعی قانون پذیری، امنیت و... می

 تغییر اقلیم مؤثر واقع گردد. 

ال  ( در گزارش سIPCCهیئت بین دول تغییرات اقلیمی)

ترین تهدید جهانی معاصر خود تغییر اقلیم را بزرگ 2442

برای تنوع زیستی و معیشت در کشورهای در حال توسعه 

(. به گواه علمی 1334منش و همکاران دانسته است)خوش

 محققان مختلف در داخل و خارج کشور از جمله بختیار

 ، منوچهر جوانمردی)1332(، وحیده صیاد)1331(محمدی 

( و برینکلی (Jacob Brain ,2005براین ) (،1332)

Collin Brinkley ,2010)وهوایی، ( به دنبال تغییرات آب

کند. شناخت های رفتاری افراد یک جامعه نیز تغییر میکنش

ریزی در جهت توسعه و رفاه اجتماعی جامعه و برنامه

های اجتماعی افراد جامعه نسبت به مستلزم شناخت کنش

 از جمله تغییر اقلیم است. موضوعات پیش رو 

های موجود داخل با توجه به اینکه در متون علمی و پژوهش

های اجتماعی پدیده تغییر اقلیم نگریسته کشور به تمام جنبه

نشده یا کمتر توجه شده، پرداختن به پژوهش در زمینه 

رسد. از های اجتماعی تغییر اقلیم ضروری به نظر میجنبه

توان به آن اشاره کرد، اعتماد هایی که میجمله کنش

اجتماعی، حمایت اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، تاب آوری 

رود به واسطه پدیده . انتظار میاستدر جامعه، قانون پذیری 

هایی چون تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، میزان شاخص

نشاط اجتماعی، قانون پذیری، مسئولیت اجتماعی، سرمایه 

شته باشند. از دیگر سو مسائل و اجتماعی سیر نزولی دا

زیستی در صورتی مشکل اجتماعی محسوب مشکالت محیط

های اجتماعی آن را در نقش یک شوند که جامعه و گروهمی

مشکل اجتماعی به رسمیت بشناسند ویکی از ابزارهای 

زیستی منابع مناسب برای پذیرش مشکالت و مسائل محیط

مردم نسبت به وجود  اطالعاتی است. این منابع در آگاهی

ها و نگرش افراد و مسائل و مشکالت و ترویج ارزش

پذیری جامعه برای تغییر همچنین ایجاد دغدغه و مسئولیت

وهوا و لزوم حمایت جمعی وضع نامناسب از جمله تغییر آب

های مقابله با تغییر اقلیم و یا سازگاری با آن، نقش از سیاست

طریق مصاحبه با اساتید و اساسی دارد. در این پژوهش از 

کارشناسان نظر آنان را در رابطه با آگاهی مردم نسبت به 

پیامدهای تغییر اقلیم و اثرات متقابل تغییر اقلیم و سرمایه 

 اجتماعی در ایران جویا شدیم. 

 

 مبانی نظری تحقیق

ای بر حسب شرایط و مقتضیات خاص افراد هر جامعه

زیست متفاوتی نسبت به محیطاجتماعی و فرهنگی برخورد 

دارند. این برخوردها و رفتارها ممکن است کامالً منفی و 

زیست یا برعکس کامالً مثبت و موافق مخالف محیط

کنش افراد نسبت به محیط  زیست باشد. قسمتی ازمحیط

پیامدهای مرتبط با آن که  زیست واجتماعی از جمله محیط

جتماعی جامعه مربوط شامل تغییر اقلیم است به سرمایه ا

شود. سرمایه اجتماعی قادر است از نظر اجتماعی با ایجاد می

همبستگی اجتماعی، از نظر فرهنگی با ایجاد تعهد اخالقی، از 

ها، از نظر سیاسی با ترویج نظر اقتصادی با کاهش هزینه

ها با مشارکت مردم در جهت گذاریشکلی جدید از سیاست

ر باشد )بخشی و همکاران به نقل از ارتقای رفاه اجتماعی موث

(. از نظر جیمز کلمن 1381 صالحی محبوب و

(Coleman,1988)  برای تسهیل در یک کنش معین

اجتماعی )در اینجا رفتار مسئوالنه افراد در مقابل پیامدهای 

اجتماعات که  ها وتغییر اقلیم( باید روابط اشخاص، گروه

د. مقابله با خطرها از دهند، گسترش یاباعتماد را تشکیل می

زیستی مستلزم مشارکت و اعتمادسازی جمله خطرهای محیط

معتقد است  (Mac Nagten,2008)مک ناگتن .است

ای ی به گونهطیمحستادراک مردم از مخاطرات زی

تر در زمینه زندگی های گستردهناپذیر با دغدغهجدایی

ی، طیمحستاجتماعی و مدنی پیوند دارد. مخاطرات زی

محیطی افراد با زیستهای ها، مسئولیتها، نگرشغدغهد

ها ترشان متأثر از آن دسته سازمانروابط اعتمادآمیز بلندمدت

زیست هایی است که مسئولیت رسمی در قبال محیطگروه و

ی مانند تغییر اقلیم دارند) طیمحستو مقابله با مخاطرات زی

 (.2444فیلد، 

 مورد شدت به 1384 دهه در تنها یاجتماع هیسرما مفهوم

 یتجرب و ینظر گسترش با توانست و گرفت قرار توجه

 به شناسیجامعه یهاهینظر انیم درای شدهتعریف گاهیجا

 کلمن مرهون عمدتاً امر نیا. دهد اختصاص خود

(Coleman,1990جامعه )در قیتحق و ییکایآمر شناس 

 پس است (کاگویش شهر در) مدرسه امور در مشارکت نهیزم
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 روشن را مفهوم نیا از یگرید ابعاد فرانسه در ویبورد آن از

 رابطه نهیزم در (Putnam,1993) پاتنام مطالعه و کرد

 عوامل از ایتالیا در کیدموکرات ینهادها و اجتماعی سرمایه

 است )فیلد به نقل از  گسترش نیا در موثر

widmor,2006,p.981.) 
 

  یاجتماع هیسرمادرباره  معاصر پردازانهینظردگاه ید

 اریبس سهم تیشخص سه نیا که دارد وجود یاندهیفزا اجماع

 1384 سال از بحث نیا ،نداهداشت مفهوم نیا طرح در یمهم

 ،ویبورد ریپ موثر یهانوشته به اخص طور به و گشته آغاز

 . شودیم توجه پاتنام رابرت و کلمن مزیج

 طبقه یداریپا یبررس به شتریب ییاروپا شناسجامعهبوردیو 

 اما ،داشت شیگرا ینابرابر مستحکم اشکال ریسا و یاجتماع

 یکایآمر یاسیس و یاجتماع سنت قالب در  اتنامپ و لمنک

 یبرا تالش قیطر از او موضع آغاز در .کردندیم کار یشمال

 ی،اجتماع دیبازتول واسطه به ی،فرهنگ شناسیانسان خلق

او سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف کرده  .گرفت شکل

 است یمعنو و یماد منابع مجموعه یاجتماع هیسرمااست: 

 از یداریپا شبکه تا دهدیم اجازه گروه ای فرد کی به که

 در را متقابل شناخت و ییآشنا شدهنهادینه شیب و کم روابط

 اکوانت،و و ویبوردبه نقل از  2444)فیلد، باشد داشته اریاخت

1332.) 

 رییتغ 1334 دهه طول در یاجتماع هیسرما از تنامپا فیتعر

 :داشت اظهار او 1331 سال در .داشت یکم

 یزندگ یهایژگیو از دسته آن یاجتماع هیسرما از منظور 

 که است اعتماد و هنجارها ،هاشبکه ی،اجتماع

 اهداف موثرتر وهیش به تا سازدیم قادر را کنندگانمشارکت

پاتنام، به نقل  از  2444)فیلد،  ندینما بیتعق را خود مشترک

1331) . 

 ی،اسیس مشارکت که رسدیم نظر به تنامپا اطالعات اساس بر

 ،شدن داوطلب ی،مذهب مشارکت ی،انجمن تیعضو

 یاجتماع یهاشبکه و کارمحور یاجتماع تعامل ی،کوکارین

 صورت به د،ناهشد یبررس لیتفص به یهمگ که غیررسمی

 مفهوم پاتنام کل در .اندافتهی تنزل شیب و کم باهم، هماهنگ

 به و ردیگیم کار به یفرد سطح از فراتر را یاجتماع هیسرما

 یمل و یامنطقه سطح در یاجتماع هیسرما کارکرد یچگونگ

 در و کیدموکرات ینهادها بر یاجتماع هیسرما تأثیرات نوع و

 منافع از او گرچها .است عالقمند یاقتصاد توسعه تینها

 هایصورت به و نبوده غافل زین یاجتماع هیسرما یخصوص

 هیسرما یجمع و یفرد جهات و یخصوص و یعموم

 و تمرکز که داردمی انیب صراحت به اما ،دارد اشاره یاجتماع

 یعموم هایرده به و یخارج منافع به او خاص مندیعالقه

؛ 2444پاتنام، به نقل  از  2444)فیلد،  است یاجتماع هیسرما

 (.2442گاس،  پاتنام و

 

 پیشینه تحقیق

 به ای موارد اغلب در حوزه نیا در گرفته صورت یهایبررس

 ییرهایمتغ یسربر مانند کیدموگراف یهایژگیو تأثیر یبررس

 یعموم هایویژگی ای التیتحص ،درآمد ،جنس ،سن رینظ

 ،محیطیزیست مسائل از پایه دانش یرهایمتغ مانند

 یطیمحستیز یهانگرش ،محیطیزیست پذیریمسئولیت

 محیطیزیست یرفتارها یرو بر را آن تأثیر و اندپرداخته

شده داخلی به همچنین بیشتر تحقیقات انجام .نداهنمود نییتع

محیطی در بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست

 نیا زین موارد از یبرخ دراند. شهرهای مختلف ایران پرداخته

 یبررس مورد محیطیزیست هایفعالیت یبررس قیطر از مهم

 در مجزا صورت به هاآن تأثیر یبررس که است گرفته قرار

 شدند منظور که یاجتماع عوامل و است شده گرفته نظر

توجه نکته قابل. است بوده مجزا و یکل صورت به اغلب

دیگر اینکه تمام تحقیقات داخلی به روش کمی و پیمایش و 

هایی از پرسشنامه صورت گرفته است که به نمونهاز طریق 

بخشی و همکاران  هاییافتهشود. ها اشاره میاین پژوهش

با عنوان بررسی رابطه سرمایه اجتماعی  تحقیقیدر ( 1331)

 بیرجند حاکیزیستی دانشجویان دانشگاه با رفتارهای محیط

زیستی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای محیط

دانشجویان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و از بین ابعاد 

شدت و قدرت همبستگی دو بعد انسجام  ،سرمایه اجتماعی

زیستی اجتماعی و مشارکت اجتماعی با رفتارهای محیط

 و نژاد اسماعیل . نتایج پژوهشتر استدانشجویان قوی

 بندیرتبه و واکاوی عنوانای با در مقاله (1396) یجانیعل

 دگاهید از یمیاقل راتییتغ به نسبت یسازگار یهایاستراتژ

 شتریب ،که داد نشان (ستانیس دشت مطالعه مورد) یمحل مردم

 راتییتغ با سازش رفتار انتخاب دنبال به منطقه نیا در مردم
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 مطرح منطقه در یاستراتژ 11 مجموع در .باشندیم یمیاقل

 رییتغ ASI شاخص با هایاستراتژ بندیرتبه اساس بر .است

 نیزم مقدار کاهش و مقاوم یهاگونه انتخاب ،کشت یالگو

 یطیمح راتییتغ با یسازگار یالگوها ترینمهم کشت تنوع و

 ( در1334ی و همکاران)صالح. نتایج حاصل از تحقیق است

 به نسبت انیدانشجو نگرش بر یلیتحل عنوان با ایمقاله

 (مازندران استان انیدانشجو یمورد مطالعه) یمیاقل راتییتغ

 تیجنس و شناخت سطح نیب داریمعنی تفاوت که داد نشان

 میاقل رییتغ دانش و نداشته وجود انیدانشجو سکونت محل و

بدین  بوده است. متفاوت زین دانشکده حسب بر انیدانشجو

 آموزش ارائه ضرورت انگریب قیتحق هاییافته ترتیب،

 بوده انیدانشجو به میاقل راتییتغ بر دیتاک با محیطیزیست

 در (1333)نژاد یپازوک و یصالحهای تحقیق یافته.  است

 مقابله هایسیاست و زنان ی،اجتماع اعتماد عنوان با ایمقاله

 انیدانشجو اعتماد زانیم ،که داد نشان هوا و آب راتییتغ با

 بر منابع.  بود دختر انیدانشجو از شیب اطالعات منابع به پسر

-دانشکده گرید عبارت به .بود متفاوت زین دانشکده یمبنا

 یهاموضوع با یترکینزد ارتباط شانیدرس برنامه که ییها

 و دانشمندان به یشتریب اعتماد ،است داشته یزیستمحیط

یلی و قع نتایج تحقیق .داشتند یخصوص هایسازمان

سرمایه  با عنوان بررسی رابطه ایدر مقاله (1388)همکاران 

 ،محیطی مسئوالنه در شمال ایراناجتماعی و رفتارهای زیست

حاکی از  مازندران و گلستان ،های گیالنمطالعه موردی استان

نسبت  هکه برای ترویج و توسعه رفتارهای مسئوالن آن است

زیست باید سرمایه اجتماعی و ابعاد آن به ویژه به محیط

ی و شبکه روابط بین عضویت در نهادهای مدن ،اعتماد نهادی

 گروهی تقویت شود.

 & Grafton) نولز نتایج حاصل از پژوهش گرافتون و

Knowles, 2004)  با عنوان سرمایه اجتماعی و عملکرد

دهد، بین سرمایه اجتماعی افراد و زیستی نشان میمحیط

زیستی ملی رابطه مستقیم وجود های محیطاثربخشی سیاست

زیستی ملی عملکرد محیطدارد و بهترین روش بهبود 

ها و شدت تواند از طریق تشویق کاهش انتشار آالیندهمی

پذیری ورودی و بهبود کیفیت مدیریت عمومی و مسئولیت

 & Hongxia)روزانی دموکراتیک به دست آید. هونگشیا و

Rosanne, 2005)  در یک پژوهش تطبیقی میزان اعتماد

زیستی در ایالت اجتماعی برای مدیریت مخاطرات محیط

های این دو بر اساس یافته را بررسی کردند. نیو چمتحده 

پژوهشگر سطح اعتماد به دولت در هر دو کشور پایین بود؛ 

این تفاوت  اما اندازه آن برای مردم چین بسیار کمتر بود.

اجتماعی و سیاسی حاکم بر  ام فرهنگی،ناشی از تفاوت نظ

تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که اعتماد  دو کشور است.

زیستی را درصد تغییر در مخاطرات محیط 3اجتماعی فقط 

و  مارشکرد. نتایج پژوهش ویتدر چین و امریکا تبیین می

در مورد تعهد  (Whitmarsh, et al., 2011) همکاران

وهوا با ساکنان بن و تغییر آبعمومی نسبت به کاهش کر

)انگلستان( نشان داد که از حیث  شایزمناطق نارفولک وهمپ

ها، انگیزه، قضاوت( رفتارهای مهارت )شناخت، گیریتصمیم

 و وهوافردی و تعهد مدنی و جمعی نسبت به تغییر آب

محدودیت وجود داشت؛ مثالً با وجود اینکه  کاهش کربن،

ند که هواپیما و خودروها تولیدکننده دانستدرصد افراد می 34

ها مایل به عدم درصد از آن 31کربن هستند؛ ولی تنها 

مارش و همکاران معتقدند ویت این وسایل بودند. استفاده از

عالوه بر  .این نتیجه ناشی از بازتاب موانع تغییر رفتار است

این معتقدند که نبود  تعهد نسبت به کاهش، مبین فقدان 

ی مشارکت یا کارآمد سازی افراد در تغییر فرصت برا

 اجتماعی و کاهش بوده است. نتایج تحقیق ترانتر واسکربایس

(Tranter & Skrbis, 2010)  با عنوان بررسی نگرش

وهوا  در استرالیا حاکی از آموزان دبیرستانی درباره آبدانش

آموزان دختر دغدغه بیشتری برای تغییر آبآن بود که دانش

اشتند؛ در نتیجه آن را تهدیدی واقعی برای جامعه وهوا د

های همچنین سطح اعتماد به گروه کردند.تلقی می

زیستی نیز کاهش داشت اما سطح آن بر مبنای اعتماد محیط

  همکاران ها و دین اجتماعی متفاوت بود. نتایج تحقیق کوین

(Quyen Dinh Ha et al., 2014) در پژوهشی با عنوان

)مطالعه : اجتماعی سرمایه و اقلیمی تغییرات با سازگاری

 )ویتنام ،رودسرخ رودخانه یشناختستیز گاهذخیره موردی:

 دهندگان به دلیل حضور درپاسخ حاکی از آن است

ها، خود را از نظر سازگاری تغییر ها و کارگاهآموزش

دادند. در حین تخلیه، اولویت به سالمندان و کودکان داده می

ها همچنین هر زمانی که مشکلی وجود داشته شد. آنمی

های کنند. شیوههای مربوط همکاری میباشد، با سازمان

ین های احتمالی شامل تخلیه، تأمجامعه در جریان طغیان

ها و تقویت اموال، تهیه مواد برای محافظت از خانه

https://www.researchgate.net/profile/Quyen_Ha6
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های دریایی بود. اعضای جامعه وابسته به یک سازمان حوضه

هستند. مساعدت به جوامع ساحلی با محوریت پیشگیری از 

ترین اولویت جوامع ها و تخلیه که بیشفاجعه ،استحکام خانه

ست. ، گسترش یافته ااستساحلی در زمان طوفان و طغیان 

وقتی یک طوفان قوی در حال آمدن است تا زمانی که سیل 

 ها در جوامع آشکارتر است.رخ دهد، همکاری با شبکه

 

 هامواد و روش
های کنشگران در ها و گرایشها، نگرشبسیاری از تجربه

فرهنگی مختلف به آسانی با  -های اجتماعیموقعیت

های کمی قابل شناخت نیستند. اهمیت یافتن روش

هایی مانند اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، فرهنگ پدیده

مدنی در مباحث مطروحه، بیانگر توجه پژوهشگران به ابعاد 

غیراقتصادی و غیرکمی زندگی اجتماعی است که نیاز به 

دهد. بر های پژوهش کیفی را نشان میگیری از روشبهره

ایده اصلی در تحلیل آن  ((Weber,1985بروطبق نظر 

های متن در طبقات محتوایی ت که تعداد زیادی از واژهاس

وجه بندی شوند. در این روش اعداد به هیچمحدودتری دسته

ها بسیار متداول کنند. استفاده از واژهنقش مهمی بازی نمی

است و محقق امیدوار است که طیف معنایی را که یک واژه 

کیفی تواند داشته باشد کشف کند. این پژوهش از نوع می

 رویکرد تحلیل مضمون انجام گرفته است. مضمون و بااست 

سؤاالت تحقیق  ها ویا تم، مبین اطالعات مهمی درباره داده

ای مفهوم الگوی موجود در مجموعه تا حدی معنی و است و

 دهد)ازکیا به نقل از عابدی به نقل ازها را نشان میاز داده

Clarke & Braun, 2006.) 

 و حداقلشود ها یافت میاست که در داده مضمون، الگویی

به تفسیر  و حداکثرهی مشاهدات و سازماندبه توصیف 

 ,Boyatzisزکیا به نقل ازاپردازد)هایی از پدیده میجنبه

1998, p.4). 

یکی از فنون مناسب برای تحقیقات کیفی تحلیل مضمون 

های کیفی توان برای شناخت دادهاست. از تحلیل مضمون می

های کیفی دیگر تحلیل مضمون بر خالف داده فاده کرد.است

به چارچوبی نظری که از قبل وجود داشته باشد وابسته 

نیست. هم چنین تحلیل مضمون روشی است که هم برای 

رود. البته  به دلیل بیان واقعیت وهم برای تبیین آن به کار می

پایایی آن  باید به روایی و ماهیت تفسیری تحلیل مضمون،

 وتکراری  ویژگی به طور کلی مضمون، بیشتر توجه کرد.

 ودرک  دهندهنشاندر متن است که به نظر پژوهشگر،  زیمتما

ازکیا به نقل  (تحقیق است. سؤاالتخاصی در رابطه با  تجربه

با توجه به تنوع   King &Horrocks p.150, (2010 از 

تنوع دیدگاه  کاررفته در تحلیل مضمون وهای بهروش

های متفاوت برای مضامین بندیطبقه نظران عناوین واحبص

 وجود دارد. برخی پژوهشگران از آن به عنوان ماهیت و

ها در تحلیل مراتب آنسلسله برخی دیگر به لحاظ جایگاه و

تحلیل تماتیک یا تحلیل  اند.بندی کردهمضمون دسته

گزارش الگوهای  تحلیل و روشی برای شناخت، مضمون،

منظور از الگو مدلی است که  های کیفی است.ر دادهموجود د

آید. این های مستخرج به دست میاز طریق نظم مفهومی داده

های های متنی است و دادهروش فرایندی برای تحلیل داده

کند تفصیلی تبدیل می هایی غنی وبه داده متنوع را پراکنده و

 .(1331)ازکیا، 

یوه مصاحبه نیمه روش گردآوری اطالعات تحقیق به ش

ساختار یافته صورت گرفت. جامعه آماری که برای مصاحبه 

انتخاب شدند شامل: متخصصین علوم اجتماعی، متخصصین 

زیست و امور آب، کارشناسان مرتبط با اقلیم و محیط

کشاورزی که به نحوی با مسئله تغییر اقلیم به شکل مستقیم 

نفر از بین  11ا غیرمستقیم ارتباط دارند، است. مصاحبه ب و

های یادشده علمی دانشگاه و کارشناسان حوزهاعضای هیئت

صورت گرفت. برای انجام مصاحبه یکسری سؤاالت اصلی و 

سؤاالت محرک مطرح شد که پس از چندین بار اصالح، 

توسط متخصصین فن و اساتید از نظر روایی و پایایی مورد 

ور مصاحبه در تأیید قرار گرفت. این سؤاالت با توجه به مح

 آمده است. 1جدول 
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 ( محور مصاحبه، سؤاالت اصلی و محرک0جدول 

 سؤال محرک سؤال اصلی محور اصلی

 آگاهی مردم
آگاهی مردم نسبت به پدیده تغییر اقلیم  و پیامدهای 

 آن به چه میزان است؟

تغییر اقلیم ، پیامدها آن به چه میزان آگاهی مردم نسبت به پدیده 

 است؟

 دهند؟مردم چه اقداماتی در مقابل آن انجام می

 رسانه

های اجتماعی )رسمی، عضویت در شبکه

تواند در آگاهی مردم غیررسمی( به چه میزان می

نسبت به پیامدهای تغییر اقلیم و راهکارهای مقابله 

 با آن مؤثر باشد؟

تواند به مردم می اجتماعی چه کمکیهای عضویت در شبکه

 جهت آگاهی نسبت به پیامدهای تغییر اقلیم بکند؟

 اعتماد اجتماعی
ای با  اعتماد اجتماعی مردم تغییر اقلیم چه  رابطه

 دارد؟

 ای با  اعتماد اجتماعی مردم به مردم دارد؟تغییر اقلیم چه  رابطه

 سئولین دارد؟ای با اعتماد مردم به متغییر  اقلیم چه رابطه

مشارکت 

 اجتماعی

 ای با  مشارکت اجتماعی مردمتغییر اقلیم چه رابطه

 دارد؟
 ای با  تحمل اجتماعی مردم دارد؟تغییر اقلیم چه رابطه

 ای با قانون پذیری مردم دارد؟تغییر اقلیم چه رابطه قانون پذیری
توانند با رعایت قانون در جهت سازگاری با مردم چگونه می

 تغییر اقلیم گام بردارند؟
 

 مراحل انجام پژوهش

 و تاکیددر ابتدای مصاحبه به طور کلی هدف پژوهش ذکر 

تنها برای مقاصد پژوهشی استفاده  هامصاحبهشد که 

شوند. برای انجام آن با کسب اجازه از مصاحبه شوندگان می

 11تا  14صدای آنان ضبط شد. هر مصاحبه به طور متوسط 

متن مصاحبه  هامصاحبهدقیقه به طول انجامید. بعد از اتمام 

شد. سپس با مطالعه  یبردارادداشتو ی یسازادهیپبه دقت 

ی هامصاحبهدقیق این متون، در ابتدا برای هر یک از 

 هایو تممستقل در قالب مفاهیم  هایایدهتمامی  شدهتهیه

به هر کدام یک کد اختصاص داده  و سپسفرعی شناسایی 

در  شد وانجام  هامصاحبهچنین کاری برای هر کدام از  شد.

با مضامین مشابه در متن  هایبخشصورت وجود 

 شدهدادهی قبلی، از همان کدهای قبلی اختصاص هامصاحبه

با استفاده از نظر  سپس استفاده گردید. هاآنبه عنوان نشانگر 

در  شدهشناساییفرعی  هایتمبر اساس تمامی  اساتید فن،

تری انجام شد که منجر به کلی بندیدسته ،کل پژوهش

متن  و تحلیلاصلی شد. برای تجزیه  هایتمشناسایی 

یفی ک هایپژوهشکه در مضمون از روش تحلیل  هامصاحبه

 ای دارد استفاده شد.کاربرد گسترده

 

 

 

 نتایج و بحث
متقابل تغییر  تأثیرها در مورد در این بخش به تحلیل یافته

های اصلی و فرعی . تمپردازیممیاقلیم بر سرمایه اجتماعی 

 188جدول زیر ارائه گردیده است. در ابتدا  این تحقیق در

مصاحبه استخراج گردید که با توجه به تکرار  11مفهوم از 

مفهوم کاهش پیدا کرد. از  14به خبرگان فنمفاهیم، با نظر 

 4 با اساتید این حوزه، این مفاهیم پس از بررسی و مشورت

 قرار گرفت. تأییدفرعی مورد مضمون  11 اصلی ومضمون 

مضمون  4این  شودمیکه در جدول  مشاهده  رهمان طو

، اعتماد و آگاهیاز: ضرورت شناخت  اندعبارتاصلی 

مضمون اجتماعی، مشارکت،  قانون پذیری که در ذیل هر 

و فرعی به تفصیل مورد بررسی  هایتماصلی به همراه 

 .گیردمیقرار  تحلیل
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 تحقیق و فرعیهای اصلی تم -1جدول 

 ردیف اصلی مضمون مضمون فرعی

 آگاهی عامه مردم 

 نقش رسانه در آگاهی 

 های مردم نهاد در آگاهی دادننقش سازمان 

 آموزش 

 ریزی برای آگاهیبرنامه 

 نقش متخصصین در آگاهی دادن 

ضرورت شناخت و 

 آگاهی
1 

 ضعف اعتماد اجتماعی 

 نقش مسئولین در ایجاد اعتماد 

  مردم در ایجاد اعتمادنقش 

 2 اعتماد اجتماعی

 نقش مسئولین 

 های مردم نهاد جهت جلب مشارکتنقش سازمان 

 احساس مسئولیت عامل مشارکت 

 سازیخصوصی 

 3 مشارکت

 مطالبه گری مردم 

 قانون پذیری مردم مستلزم اجرای قانون توسط مسئولین 

 گذاری  نقش مسئولین در قانون 

 4 قانون پذیری

  

 ضرورت شناخت و آگاهی

 1های صورت گرفته ذیل این مضمون با توجه به مصاحبه

اند از: آگاهی عامه مضمون فرعی شناسایی گردید.که عبارت

های مردم نهاد در مردم، نقش رسانه در آگاهی، نقش سازمان

ریزی برای آگاهی، نقش آگاهی دادن، آموزش، برنامه

مفهوم از  13مضمون از  1خصصین در آگاهی دادن. این مت

 38ها استخراج گردید که مفهوم مصاحبه 14تعداد کل 

شود. این موضوع نشان از اهمیت ها را شامل میدرصد آن

آگاهی در نظر کارشناسان مصاحبه شونده داشت. در این 

های فرعی قسمت به تشریح هر یک از این مضمون

 پردازیم.می

های صورت گرفته با کارشناسان، اکثر توجه به مصاحبهبا 

آنان معتقد آگاهی مردم در زمینه تغییر اقلیم، پیامدها و 

وظایف در سطح پایینی قرار دارد. آنان معتقدند آنچه آگاهی 

سازی، آگاهی مردم با برد ناشی از فرهنگمردم را باال می

سازی گاهبندی در آاولویت مشهود شدن مسئله برای آنان و

مسئولین سازمان  افراد است. به عنوان نمونه یکی از

هواشناسی  معتقد است که آگاهی مردم با مشهود شدن 

 شود. به گفته ایشان:مسئله تغییر اقلیم برای آنان حاصل می

 شد،می یمیاقل راتییتغ از صحبت یوقت 24 دهه در لیاوا"

 نیمسئول یحت.  نبود محسوس نیمسئول و مردم یبرا باًیتقر

 تبعات 34 دهه در یوقت ند.نداشت موضوع نیا به توجه هم

 محیطیزیست تغییرات و هاتاالب شدن خشک مثل آن

 عالوه شد باعثدیده شد،  ،افتاد اتفاق در کشور که یمختلف

 جلب میاقل رییتغ تبعات به نسبت هم مردم نگاه ،نیمسئول بر

 هایشخصیت و هاشهیهنرپبه طوری که حتی . شود

 شتند.دا میاقل رییتغ سمت به ییکردهایرو هم اجتماعی

 افتاد اتفاق کشور در که ییهادهیپد نکهیا به توجه با نیبنابرا

ها به سمت مسئله تغییر اقلیم جدی تر ، نگاهبود عظیم یلیخ

 ."شد

دهی به افکار عمومی نقش ها به دلیل توانایی در جهترسانه

کنند. اگر عملکرد می اساسی در مراحل مختلف بحران ایفا

تواند ریزان باشد میبرنامه ها همسو با اهداف مدیران ورسانه

های ناشی از تغییر نقش بزرگی برای جلوگیری از بحران

اقلیم ایفا نماید. مصاحبه شوندگان در خصوص نقش رسانه 

 نقش رسانه :انددر آگاهی افراد به مفاهیم ذیل اشاره کرده

ای اجتماعی به علت تخصصی بودن هملی، عدم توان شبکه



1011تابستان  | چهل و ششمشماره  | دوازدهمسال  های اقلیم شناسینشریه پژوهش                                             131

های اجتماعی شمشیر دو لبه، عدم توفیق موضوع، شبکه

 های اجتماعی به دلیل فراهم نبودن اطالعات پایه. شبکه

عضویت در  ":یکی از اساتید در رشته اقلیم معتقد است

های اجتماعی یک شمشیر دو لبه است. از آنجایی که شبکه

های از روز را درون شبکه توجهیامروزه مردم زمان قابل

توانند با پیامدهای تغییر گذرانند میاجتماعی مختلف می

سبک زندگی خود را با  بهتر آشنا شوند و اقلیم بیشتر و

کنند ولی از طرف دیگر  سازگار بهتر تغییر اقلیم بیشتر و

 اطالعات غیرعلمی و جعلی و تمایز بین اخبار دروغ و

ممکن است در  ای نیست وسادهعلمی برای عموم مردم کار 

 . "این مسیر به بیراهه بروند

های فرعی که در ذیل مضمون اصلی یکی از مضمون

های آگاهی قرار داشت نقش سازمان ضرورت شناخت و

مردم نهاد در خصوص آگاهی دادن به افراد جامعه بود. یکی 

 یآگاه زانیم "از کارشناسان اقلیم در این زمینه معتقد است:

 یامنطقه میبخواه اگر .ستین باال یلیخ کشور کل در مردم

 یخشکسال که کشور جنوب مناطق در ،میبپرداز موضوع به

 اصالً ،هست میاقل رییتغ یامدهایپ و عوامل از که یخشک و

 به. است نشده یکار و نداندینم یزیچ نهیزم نیا در مردم

 اطرافشان زیستمحیط بیتخر به دست نیهم خاطر

 هایآلودگ]با وجود[  ،آب مصرف خصوص در و زنندیم

 اگر که یصورت در .دندهیمن صورت رای موثر اقدام مردم

 جامعه نییپا سطح در که ییها NGO قیطر از توانستیممی

 میبکن میاقل رییتغ به مردم یآگاه به شروع دنکنیم تیفعال

 ."است شرفتیپ باعث

آگاهی افراد در بحث تغییر  یکی از مواردی که در شناخت و

اقلیم و پیامدهای آن مطرح است، بحث آموزش است. در 

مورد آگاهی دادن افراد از طریق آموزش اکثر متخصصین 

عقیده داشتند که آموزش باید به صورت کالسیک و از 

دوران مدرسه آغاز شود تا در وجود افراد نهادینه شود. یکی 

 "زیست معتقد است: علمی دانشکده محیطاز اعضای هیئت

باید برای افراد از طریق آموزش دغدغه ایجاد کنیم. در 

 است آموزش به ازین دیشا)آگاهی دادن به افراد(  اول بخش

 ینیع و ملموس مسئله کبه ی مسئله نیا هاآن یبرا که

 دهیپد کیست یچ یجهان شیگرما که نیا .شود لیتبد

باشد که از حالت  مردم یبرا است ممکن یذهن یانتزاع

انتزاعی باید خارج شود. مردم باید بدانند هم در مورد 

کنند و این که خودشان و هم در مورد جایی که زندگی می

کارند چه اثراتی دارد. این وظیفه برای بااهمیت چیزی که می

کردن موضوع که دغدغه و نیاز برای مردم شود، به نوعی بر 

-اگر به آن سطح از دغدغهها  و آموزش است. عهده رسانه

 ."شویمگر میمندی برسیم ناخودآگاه مطالبه

کارشناسان مورد مصاحبه معتقدند یکی از ملزومات شناخت 

ریزی ملی برای آگاهی دادن به افراد و آگاهی داشتن برنامه

زیست معتقد جامعه است. یکی از اساتید دانشکده محیط

انید در میزان توشما به عنوان یک فرد عادی نمی"است: 

 با دیتوانیم یولهای فسیلی دخالت کنید مصرف سوخت

 من نظر به نیبنابرا .دیباش داشته یسهم یحد تا ییهاروش

 اساس بر یعمل چارچوب یک دیبا اول گام در

 ،شود نوشته یمل طیشرا یبرا یالمللنیب یهادستورالعمل

 به بعد و شود دهید آن در یجهان تیوضع و کشور تیوضع

 یانرژ حوزه ،صنعت ی،کشاورز مثالً حوزه هر یبرا کیتفک

 ییهابرنامه مردم آموزش و پرورش و آموزش بحث بعد و

 ."شود حرکت چارچوب آن در و شود دهید

های کارشناسان حاکی از آن شده از مصاحبهمفاهیم استخراج

است که یکی از عوامل تأثیرگذار جهت آگاهی افراد نسبت 

ها اقلیم آگاهی از طریق متخصصین است. آنبه مقوله تغییر 

اند: منحصر بودن در نظرات خود به این مفاهیم اشاره کرده

آگاهی در گروهی خاص، عدم کارایی عملی تحقیقات 

مسئولین  داخلی، عدم آگاهی از راهکار مناسب. نظر یکی از

سازمان هواشناسی در خصوص عدم آگاهی از راهکار 

دانند که مردم این را می"ت: مناسب بدین شرح بوده اس

تر شدن است و ممکن هست اتفاقاتی زمین در حال گرم

این  ؟ستیچ راهکار و کرد بیفتد؛ ولی اینکه چه کار باید

 کمهم  نیمسئول نیب در، بلکه مردم نیب در تنها اطالعات نه

  ."سته

 

 اعتماد اجتماعی
اعتماد "ها دومین مضمون اصلی حاصل از مصاحبه 

ضعف "مضمون فرعی شامل  3است که ذیل آن  "اجتماعی

نقش "، "نقش مسئولین در ایجاد اعتماد"، "اعتماد اجتماعی

 1 4مضمون حاصل 3قرار دارد. این  "مردم در ایجاد اعتماد
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است که ذیالً به  "اعتماد اجتماعی"مفهوم  در باب مضمون 

 شود.یک از این مفاهیم فرعی اشاره می هر

کی از مفاهیمی که باعث ضعف اعتماد اجتماعی افراد ی

شود لجبازی به واسطه داشتن نگاه سیاسی به مسئله می

 "باره معتقد است:شناسی در ایناست. یکی از اساتید جامعه

عامه مردم آگاهی چندانی نسبت به این  اکثریت مردم و

هایی مانند سیل و خشکسالی که پدیده موضوع ندارند و

خیلی تحت تأثیر آن است به چیزهای دیگر نسبت  کشور ما

ها آگاهی ندارند. شخص از گرما در اذیت دهند. خیلیمی

است ولی حاضر نیست بخاری را خاموش کند و به جای 

گوییم زمین در حال کند. به شخص میآن پنجره را باز می

کنند گیرد. فکر میها را به تمسخر میگرم شدن هست. این

ها کنند. خیلی، لجبازی میل سیاسی هستندها مسائاین

حاضر نیستند قبول کنند این پدیده ناشی از رفتار غلط 

 ."خودمان است

مسئولین سازمان هواشناسی  ضعف اعتماد در جامعه  یکی از

داند را به دلیل عدم یقین افراد به آثار مخرب تغییر اقلیم می

 14 حدود رد را اعتماد سطح اکنونجامعه  در"معتقد است و

 ".توان در نظر گرفتمی درصد 24 تا

از بررسی مصاحبه با متخصصین در زمینه مضمون فرعی 

مفاهیم زیر  "نقش مسئولین در ایجاد اعتماد اجتماعی"

اعتماد کشاورزان به متخصصین مسئول عامل "کشف شد: 

عدم اعتماد مردم به مسئولین به علت بر جا "، "همکاری

شفافیت  نقش صداقت و"، "گذشته گذاشتن تجربیات بد در

 ."مسئولین در ایجاد اعتماد مردم

برای سازگاری "یکی از کارشناسان سازمان آب معتقد است: 

و کاهش اثرات به نظرم اول نیازمند شفافیت و صداقت از 

مسئولین هستیم تا اعتماد شکل بگیرد و البته وقتی که مردم 

نگی ندارد، قطعاً ببیند اقدامات با شعارها و گفتارها هماه

گیرد. در فضای اعتماد هم بین مردم و مسئولین شکل نمی

اعتمادی اگر رویکرد درست و پایداری هم توسط بی

 ."مسئولین اتخاذ بشود با موفقیت همراه نخواهد شد

اعتماد  "یمقوله این عنوان آخرین مضمون فرعی از

ی است که علیرغم کم تکرار بودن، به مفهوم مهم "اجتماعی

نماید. یکی از متخصصین در حوزه کشاورزی اشاره می

شود به اعتماد مردم به مردم، مربوط می "معتقد است

-های اجتماعی و نگرش افراد جامعه که مهارت کلمهارت

نگری را آموخته باشند، یا اینکه به منافع شخصی فکر کنند.  

ا اگر اکثریت به منافع جمعی فکر کنند اعتماد هم افزایش پید

های طبیعی  کند  و تاب آوری جامعه در مقابله با بحرانمی

 ."شودو کاهش منابع بیشتر می

 

 مشارکت اجتماعی

های صورت گرفته سومین مضمون اصلی حاصل از مصاحبه

مضمون فرعی  4مشارکت اجتماعی است که در ذیل آن 

تقویت  نقش مسئولین در"ها شامل قرار دارد. این مضمون

های مردم نهاد جهت جلب ش سازماننق"، "مشارکت

و  "احساس مسئولیت عامل مشارکت"، "مشارکت

 مفهوم گرفته شده است. 11است که از  "سازیخصوصی"

تقویت  ها در زمینه نقش مسئولین درآنچه از مصاحبه

گام اول "شود مفاهیم ذیل است: مشارکت برداشت می

اهمیت نقش "، "هاگیریمشارکت مردم در تصمیم

نقش "، "گذاران در جلب مشارکت مردمیسیاست

نقش "، "اعتمادسازی دولت در جلب مشارکت مردمی

این  "ها جهت  مشارکت مردمریزیمسئولین در برنامه

 مفهوم گرفته شده است.  2تعداد  ها ازمضمون

یکی از کارشناسان کشاورزی نقش مسئولین را در فعالیت 

متأسفانه فرهنگ "کند: میگونه بیان های مردم نهاد اینتشکل

های مردمی مشارکت در کشور ما ضعیف است و تشکل

ها در چندان قوی نیستند. البته دلیل اصلی پا نگرفتن تشکل

ایران نبود دموکراسی وسانترالیزم دولتی است. به طور کلی 

ها را فعال کند باید مردم را در اگر حکومت بخواهد تشکل

نظرات آنان توجه کند واال  گیری مشارکت دهد و بهتصمیم

ایجاد تشکل بدون توجه به نظرات مردم و بدون واگذاری 

 ."ای ندارداختیارات فایده

تواند موثر از عواملی که در کاهش اثرات تغییر اقلیم می

( جهت جلب NGOهای مردم نهاد)باشد نقش سازمان

های مردم نهاد با داشتن برنامه مشارکت افراد است. سازمان

نگر در افراد و راحی اصولی، همچنین تقویت تفکر کلط و

های اجتماعی و تقویت تشویق افراد در افزایش مهارت

ارتباطات همچنین اجرای قوانین محلی در جوامع کوچک و 

توانند در جهت مشارکت افراد موثر باشند. یکی روستایی می
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مردم هم الزم است "از کارشناسان کشاورزی معتقد است: 

های اجتماعی بیشتری کسب کنند. باطات و مهارتکه ارت

مثل همدلی، کار گروهی و ساختارهای حمایتی محلی  که 

در صورت بروز هر مشکلی بتوانند  به هم کمک کنند 

رسانی محلی و )مشکالتی مثل سیل و زلزله در شهر با کمک

های یا کاهش خسارات خشکسالی از طریق صندوق

. یکی از اساتید "ین(های جایگزروستایی و معیشت

های جلب هر چه مکانیسم"شناسی معتقد استجامعه

و مشارکت مردم را تقویت کنیم، ایده به مردم دهیم 

به مردم برسانیم، احتمال افزایش میزان  اطالعات

 ."شود باال بردیمی مردمی را هامشارکت

ین پارامترهای عامل مشارکت ترمهممسئولیت از  احساس

یکی از کارشناس امور آب در رابطه با  که از سوی است

مهارت "پذیری افراد بدین گونه مطرح شده است: یتمسئول

تفکر سیستمی و کل نگر هم منجر به افزایش تعهد و 

شود و احتمال سودجویی افراد را پذیری افراد مییتمسئول

. نظر یکی از اعضای "کنددر شرایط محدودیت منابع کم می

پذیری افراد اسی در خصوص مسئولیتشنعلمی جامعههیئت

 میاقل رییتغ لیمسا کنم یسع اگر خانواده در"چنین است: این

 .کندیم تیسرا هم گرید افراد به نیا کنم تیرعا را

NGOبه تیحاکم و خودشان استمدارانیس ،خودشان ها 

 به یهمگ نیبنابرا ی ]باید به این مسئله توجه کنند[،نوع

 ."میدار تیمسئول ینوع

یکی از اساتید جغرافیا در زمینه مشارکت بخش خصوصی 

 آب مصرف در شودوقتی گفته می"معتقد است: 

گیرند و ؛ برخی افراد سریعاً موضع میدیکن جوییصرفه

 یدولت عامل را آب یعنی ؛دیکن باز را آب یرهایش گویندمی

 معادالت تابع یشهر یفضا در خدمات .دنآوریم حساب به

 آن در شودیم ،شد بازار معادالت تابع یوقت. باشد دیبا بازار

 پاداش ،دهدیم زهیجا یخصوص بخش .کرد مشارکت کار

 یول .دنکنیم نظارت هم مردم .کندیم یسازفرهنگ ،دهدیم

 همان نکته نیا ی نخواهد بود.رقابت شد یدولت عامل یوقت

 که ینوسان رهگذر از میاقل رییتغ نیا که است مهم نکته

 مشارکت ریمتغ به زندیم ضربه ،دهدیم رخ آب منابع یرو

 میکن عوض را تیریمد نیا نحوه ما که یروز تا ی.اجتماع

 املع کی آب میکن رشیپذ نکهیا سمت به یدولت حوزه از

 در نیطرف تیرضا ،بازار در .است بازار معادله تابع یدولت

 کی بر یمبتن نه ،شودمی نییتع تقاضا و عرضه کی حد

 و کمبود واسطه به میاقل رییتغ بنابراین .گرید قواعد یسر

 داشته اثر یاجتماع مشارکت در آب منابع به یدسترس نوسان

 یتینارضا حس ییجاها در ،زده بیآس ییدرجاها. است

 معادله تابع اگر .دارد یدولت جنس چون چرا، کرده جادیا

 ی واجتماع تعهد ،پذیریمسئولیت یرو قطعاً باشد بازار

 ."شودیم موثر یاجتماع تحمل

 

 قانون پذیری

شده از متن چهارمین و آخرین مضمون اصلی استخراج

 3است که در ذیل آن  "قانون پذیری"ها موضوع مصاحبه

قانون پذیری مردم "، "مطالبه گری مردم"مضمون فرعی 

نقش مسئولین در "و  "مستلزم اجرای قانون توسط مسئولین

مفهوم گرفته شده  1که از تشخیص داده شد "گذاریقانون

 است.

زیست در خصوص مطالبه گری مردم یکی از اساتید  محیط

 آفرینینقش مردم یمختلف یهاحوزه در"معتقد است: 

 اثرات کاهش در توانندیم خودشان که نقش کی کنندیم

 که است انهیگرا مطالبه نقش و آن باشند داشته تغییر اقلیم

 وادار را باالتر مقامات و نیمسئول و باشد داشته دنتوانیم

. نظر یکی از اساتید "دنکن حرکت سمت نیا به که کنند

مردم با "چنین است: باره اینشناسی دراینجامعه

هایی در رابطه با کاهش مصارف و استفاده بهینه از فعالیت

توانند کمک کنند؛ اما  تأثیر بیشتر وقتی هست که با منابع می

ها را های نادرست دولتگری  جلو تصمیمآگاهی و مطالبه 

 ."بگیرند

آنچه در قانون پذیری افراد جامعه موثر است پذیرش و  

گذاران  جامعه است. اجرای قانون توسط مسئولین و سیاست

زیست در این زمینه عقیده دارد: یکی از اساتید محیط

 که گرددیم بر یکسان به هیقض نیا وجه ترینبیش"

 لیس بروز مانع دیتوانینم شما .دارند ییاجرا تیمسئول

 تیرعا را میحر اگر ؛دیباش نکرده عمل درست اگر  دیشو

 پوشش بردن نیب از ی،اراض لیتبد با اگر ؛دیباش نکرده

 دیبکن را این کار یوقت .دیباش کرده فراهم را نهیزم ی،اهیگ

 یددار یآمادگ چقدر شما ستین مهم حاال و افتاد اتفاق لیس
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 را فاصله ،دیکن حفظ را یعیطب  یاراض شما که یوقت اما

بیشتر  و دیکن تیرعا را میحر هارودخانه ، دردیکن تیرعا

، دینکن آسفالت جاده عنوان به را رودخانه خشک یهابستر

 که است یاشتباهات هااینتوانید سیل را کنترل کنید[. ]می

 هم یلیس ناخودآگاه اگر یم،نکن را کارها نیا اگر؛ میداد انجام

 ."است کردن کنترلقابل آن اثرات فتدیب اتفاق

 

 بندیجمع
های صورت گرفته از اساتید و با توجه به مصاحبه

کارشناسان مشخص گردید که ضرورت شناخت و آگاهی از 

هایی چون تغییر اقلیم ترین عوامل در برخورد با بحرانمهم

ند رسااست که آنچه برای رسیدن به این امر ما را یاری می

ریزی برای رسیدن به این آگاهی است در درجه اول برنامه

که از طریق متخصصین و مسئولین باید صورت گیرد و بعد 

شود که باید از سنین کودکی و از بحث آموزش مطرح می

طریق آموزش مدارس در افراد نهادینه شود و همچنین 

توانند در این زمینه نقش موثری های مردم نهاد میسازمان

تواند در زمینه آگاهی اشته باشند. یکی دیگر از موارد که مید

ها، به خصوص فضای مجازی است موثر باشد نقش رسانه

تواند که به واسطه گستردگی و استفاده زیاد افراد از آن می

ها به آن اشاره موثر باشد. عامل مهم دیگری که در مصاحبه

ت. شده بود، ضعف اعتماد اجتماعی در جامعه ما هس

بسیاری از کارشناسان مورد مصاحبه عقیده داشتند که علت 

وجود چنین ضعفی به نحوه برخورد مسئولین با این مسئله 

اند اعتماد مردم را نه تنها در زمینه گردد چرا که نتوانستهبرمی

تری پاافتادههایی چون تغییر اقلیم بلکه در مسائل پیشبحران

ی آب و... در ادالنههای آب رسانی و توزیع عچون طرح

جامعه بر طرف کنند. عالوه بر مسئولین خود مردم و 

توانند موثر های مردم نهاد نیز در ایجاد این اعتماد میسازمان

باشند. این گروه با تفکر به منافع جمعی و آموزش 

توانند در مقابله با ها میهای اجتماعی و افزایش آنمهارت

ع، باعث افزایش تاب آوری های طبیعی و کاهش مناببحران

جامعه شوند. عامل سومی که در وقایعی چون تغییر اقلیم 

موثر است عامل مشارکت اجتماعی افراد است که بسیاری از 

ها کارشناسان معتقد بودند الزمه مشارکت جلب اعتماد آن

مردان، مردم را در است و این که مسئولین و دولت

حلی شریک کنند. به بیان های مرتبط با جوامع مگیریتصمیم

ریزی جهت جلب مشارکت دیگر نقش مسئولین در برنامه

گردد. از سوی دیگر مشارکت افراد حائز اهمیت تلقی می

هایی چون سیل و های مردم نهاد در بحرانمردم و سازمان

مواردی چون جنگ و زلزله که مسئله بیشتر برای مردم 

ود. به طور شمشهود و ملموس است، به وضوح دیده می

ها حس گیریکلی مشارکت دادن مردم در تصمیم

برد. چهارمین مضمون تحقیق پذیری افراد را باال میمسئولیت

قانون پذیری بود که آن نیز به گفته کارشناسان مورد 

مصاحبه مستلزم رعایت قانون از سوی خود مسئولین است.  

سوی جلب اعتماد مردم به نوعی ناشی از رعایت قانون از 

افراد باالدست جامعه است و عملکرد صحیح مسئولین و 

شود. در گذاران سبب اجرای قانون از طریق مردم میقانون

ای به هم تنیده و مرتبط واقع این مضامین مانند زنجیره

توان ارتباط این چهار مضمون را بدین گونه باشند. میمی

سازی در بیان داشت: چنانچه آگاهی دادن به افراد و فرهنگ

مورد آثار و پیامدهای پدیده تغییر اقلیم به طور بطئی و با 

های بلندمدت توسط نهادهایی چون آموزش و ریزیبرنامه

های مردم های رسمی و غیررسمی، سازمانپرورش، رسانه

نهاد و متخصصین با دو جامعه هدف مردم عامه و مسئولین 

ر میان پذیری دپیاده شود،  باعث افزایش حس مسئولیت

مردم و مسئولین خواهد گردید. با انجام اعمال 

پذیر، قانون محترم شمرده شده و قانون گریزی مسئولیت

جای خود را به قانون پذیری خواهد داد. در این حالت 

توان اعتماد اجتماعی و آثار آن که بیشتر شدن است که می

مشارکت افراد است را در جامعه مشاهده کرد. در نتیجه از 

ی تغییر اقلیم که به طور بالقوه تهدیدی است بر منابع دیدهپ

ریزی و آب و غذا و سالمتی و سرمایه اجتماعی، با برنامه

ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد، افزایش مشارکت اجتماعی 

 آید..و ارتقاء سرمایه اجتماعی به دست می

 

 گیری نتیجه
ن  در خصوص ضرورت شناخت و آگاهی اکثر کارشناسا

مورد مصاحبه در این پژوهش معتقد بودند که آگاهی عامه 

مردم در رابطه با تغییر اقلیم پایین است و آنچه آگاهی مردم 
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سازی، آگاهی مردم با مشهود برد ناشی از فرهنگرا باال می

سازی افراد بندی در آگاهشدن مسئله برای آنان و اولویت

ش توسط مدیران و ریزی برای آموزاست که الزمه آن برنامه

ریزان است. آموزش ابتدا باید از مدارس شروع شود تا برنامه

از کودکی در افراد نهادینه شود. بعد از آن آموزش از طریق 

شوند های رسمی و غیررسمی  میها که شامل رسانهرسانه

گر چه برخی کارشناسان عقیده داشتند فضای مجازی مانند 

نقش دوگانه در دادن  تواندشمشیر دو لبه است و می

اطالعات درست و غلط داشته باشد. عالوه بر موارد 

های مردم نهاد ذکرشده اکثر کارشناسان معتقد بودند سازمان

توانند موثر باشند. یکی دیگر نیز در دادن آگاهی به افراد می

از عوامل تأثیرگذار آگاهی از طریق متخصصین بود. گرچه 

شتند تحقیقات داخلی کارایی برخی از کارشناسان عقیده دا

 قشر آگاهی  به اقدامات نیا فقط و عملی  الزم را ندارد

 هم نآ که شودمی معطوف مقاالت دیتول و یدانشگاه

 جینتاشود. در این زمینه های خارجی میژورنال خوراک

 و ینظر دانش سطح که( 1334صالحی و همکاران ) قیتحق

 راتییتغ به نسبت دانشگاه مازندران انیدانشجو یکاربرد

حاضر که  قیتحق هایدهد، با یافتهنشان می باالرا  میاقل

کارشناسان با ضرورت آموزش به افراد از ابتدایی تا سطوح 

 دانشگاهی تأکید داشتند، موافق بود.

سازی در آگاهی های این پژوهش نقش فرهنگاز دیگر یافته

مناسب مردم نسبت به پیامدهای تغییر اقلیم و راهکارهای 

 نژاد لیاسماعمقابله با آن است. در این زمینه نتایج تحقیقات 

 دنبال به دشت سیستان مردم شتریب ( که1331) همکاران و

همسو با  ؛باشندیم یمیاقل راتییتغ با سازش رفتار انتخاب

عقیده کارشناسان بود که پیشنهاد دادند از مردم بخواهیم 

الگوی کشت خود را تغییر داده و با توجه به کمبود آب 

 متناسب با مقدار آب موجود کشت خود را تغییر دهند. 

 Quyen)  همکاران و هادین  همچنین نتایج تحقیق کویین

Dinh Ha et al., 2014) (2443و تورTor, )  حاکی از آن

ها و دهندگان به دلیل حضور در آموزشپاسخ بود که

دادند. این ها، خود را از نظر سازگاری تغییر میکارگاه

تحقیق نیز همسو با نظر کارشناسان مورد مصاحبه بود که 

ها نسبت آگاهی آنمعتقد بودند آموزش افراد باعث افزایش 

 شود.به مسئله تغییر اقلیم می

در زمینه اعتماد اجتماعی اکثر کارشناسان مورد مصاحبه 

معتقد بودند اعتماد اجتماعی در جامعه ما وجود ندارد در 

واقع جامعه دارای ضعف اعتماد اجتماعی است عامل اصلی  

دادند. دالیل به وجود آمدن آن را به مسئولین نسبت می

دی برای این ضعف اعتماد وجود دارد یکی از این متعد

موارد را کارشناسان به بر جای گذاشتن تجربیات بد 

ها معتقد بودند صداقت و شفافیت مسئولین نسبت دادند. آن

شود ها میمسئولین در رفتارها باعث ایجاد اعتماد مردم به آن

و اینکه مسئولین در گفتار و رفتار همسو باشند. همین طور 

نقش متخصصین در جلب اعتماد کشاورزان را عامل 

های دانستند. همچنین به نقش سازمانها میهمکاری آن

مردم نهاد در ایجاد این اعتماد، خصوصاً اعتماد مردم به 

های اجتماعی و مردم، نیز اشاره کردند که آن را به مهارت

تغییر نگرش افراد جامعه از منافع شخصی به منافع کل 

نسبت دادند. این گروه کارشناسان معتقد بودند اگر جامعه، 

اکثریت جامعه به منافع جمعی فکر کنند اعتماد هم افزایش 

( در پژوهش خود به 1388)یلی و همکاران قع کند.پیدا می

بین سرمایه اجتماعی با رفتارهای  این نتیجه دست یافتند که

رای بو محیطی ارتباط معناداری وجود دارد مسئوالنه زیست

زیست نسبت به محیط هترویج و توسعه رفتارهای مسئوالن

 ،باید سرمایه اجتماعی و ابعاد آن به ویژه اعتماد نهادی

عضویت در نهادهای مدنی و شبکه روابط بین گروهی 

های ؛ که مؤید تحقیق حاضر بود. همچنین یافتهتقویت شود

 (Hongxia & Rosanne, 2005)تحقیق هونگشیا و روزانی

ح اعتماد به دولت در هر دو کشور چین و امریکا را ، سط

دهد و تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که پایین نشان می

درصد تغییر در مخاطرات  3اعتماد اجتماعی فقط 

کرد. برخی زیستی را در چین و امریکا تبیین میمحیط

های کارشناسان عقیده داشتند که اعتماد مردم به سازمان

 2414پایین است. ترانتر و اسکربایس ) مردم نهاد بسیار

(Tranter & Skrbis, آموزان در تحقیقی که بر روی دانش

های استرالیایی داشتند دریافتند که سطح اعتماد به گروه

زیستی کاهش داشت اما سطح آن بر مبنای اعتماد محیط

 اجتماعی متفاوت بود. 

تقاد آنچه کارشناسان در زمینه مشارکت اجتماعی به آن اع

داشتند اهمیت نقش مسئولین در تقویت مشارکت اجتماعی 

https://www.researchgate.net/profile/Quyen_Ha6
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ها گیریافراد بود که گام اول آن مشارکت مردم در تصمیم

گذاران در جلب اهمیت نقش سیاست"بود. در کنار آن، 

نقش اعتمادسازی دولت در جلب "و  "مشارکت مردمی

ها ریزینقش مسئولین در برنامه"همچنین "مشارکت مردمی

شارکت مردم بود. در کنار نقش مسئولین جهت  م

های مردم نهاد نیز جهت کارشناسان عقیده داشتند سازمان

ها توانند موثر باشند. همچنین آنجلب مشارکت مردم می

های عقیده داشتند مردم هم الزم است، ارتباطات  و مهارت

اجتماعی بیشتری مثل همدلی، کار گروهی و ایجاد 

ی، کسب کنند که در صورت بروز ساختارهای حمایتی محل

هر مشکلی بتوانند به هم کمک کنند. عامل مهم دیگر که 

کارشناسان مورد مصاحبه به آن اشاره کردند؛ مهارت تفکر 

نگر بود که منجر به افزایش تعهد و سیستمی و کل

شود و احتمال سودجویی را در پذیری افراد میمسئولیت

در این زمینه نیز نتایج کند. زمان محدودیت منابع، کم می

،  (1331)محمدرضا بخشی و همکاران حاصل از تحقیق 

(، پتزولد  ,2444Grafton & Knowlesگرافتون و نولز)

(2411 Petzold, ویت ،)و همکاران مارش (Whitmarsh 

et al. 2011 .موافق با تحقیق حاضر بود  ) 

  از سوی دیگر نتایج تحقیق کویین دین ها و همکاران

(Quyen Dinh Ha et al., 2014) داد که وقتی نشان می

ها در یک طوفان قوی در حال آمدن است همکاری با شبکه

که نتایج این پژوهش عدم جوامع آشکارتر است. درحالی

تماد همکاری مردم در بالیایی مثل سیل را به خاطر عدم اع

به مسئولین به علت نبود شفافیت و صداقت مورد تأکید 

 دارد.

محور نظرات کارشناسان در زمینه قانون پذیری عبارت 

نقش مسئولین در "، "مطالبه گری مردم"بودند از: 

قانون پذیری مردم مستلزم اجرای "و اینکه  "گذاریقانون

 ی آنان جلب اعتماداست. به عقیده "قانون توسط مسئولین

مردم به نوعی ناشی از رعایت قانون از سوی افراد باالدست 

گذاران جامعه است و عملکرد صحیح مسئولین و قانون

شود. در میان تحقیقات سبب اجرای قانون از طریق مردم می

صورت گرفته کمتر به مقوله قانون پذیری پرداخته شده بود. 

در تحقیق خود که حول  (1334منش و همکاران )خوش

های امدهای تغییر اقلیم از نگاه حقوق بشر و چالشپی

نمایند که شرایط اضطراری کند، اذعان میموجود بحث می

از جمله، سیل، خشکسالی و ... که از پیامدهای تغییر اقلیم 

سازد. در باشند، اجرای قوانین حقوق بشر را محدود میمی

جه ها مجاز هستند به شکلی مناسب و با تواین شرایط دولت

تواند کمتر به حقوق و عالیق فرد عمل کنند که این امر می

تر عمل نماید. به عنوان مانعی در راه نیل به مقاصد بزرگ

حقوق بشر به صورت سنتی به عنوان سدی در مقابل 

شوند در چنین مواقعی های فراگیر حکومتی تصور میآزادی

تحقیق  به عنوان ابزار قا نونی کاربرد کمتری دارند. در این

ها در های پیش روی دولتی مختصری به محدودیتاشاره

اجرای قوانین در شرایط اضطراری شده است که ممکن 

ها گری آنهای مردم و مطالبهاست در تعارض با خواسته

 باشد. 

 

 سپاسگزاری
از کارشناسان و مسئولین سازمان هواشناسی کشور، اساتید 

زیست دانشگاه آزاد شناسی، جغرافیا و محیطگروه جامعه

اسالمی، واحد علوم و تحقیقات و دیگر عزیزانی که به هر 

نحو اینجانب را در تعیین و انتخاب سؤاالت اصلی و محرک 

ها و انتخاب مضامین اصلی و فرعی مصاحبه، انجام مصاحبه

 تحقیق یاری رساندند کمال تشکر را دارم.
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