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 چکيده

 اساسی نقش و شده تبدیل انسانی جوامع برای حیاتی موضوعی به اعتماد، حاضر عصر در
. دارد محیط زیستی خطرهای زمینۀ در ژه وی به اجتماعی مشکالت با مقابله های سیاست در

نیازمند آگاهی است؛ آگاهی و ، وهوا نند تغییر آبما مقابله با خطرهای محیط زیستی
های اجتماعی الزم و ضروری است از  آمادگی برای مقابله با مخاطرات برای همۀ گروه

این آگاهی  .پذیری در مقابل مخاطرات محیط زیستی هستند جمله زنان که قشر آسیب
وصی محیط های خص سازمان، دولت معموالً از سوی نهادهای اصلی و مرتبط همچون

مستلزم ، پذیرش این آگاهی و اعتماد به آنها، بنابراین. آید دست می به زیستی و دانشمندان
 نسبت دانشجویان اعتماد میزان، بررسی این در  .است اعتماد مردم به نهادهای مرتبط با آن 

 آن تفاوت و( دانشمندان محیط زیستی و خصوصی های سازمان، دولت) منابع اطالعات به
 پیمایش برای انجام این پژوهش از روش. شده است بررسی و دانشکده جنسیت بنایبرم

 حاکی ها یافته. شدند انتخاب دانشجویان از نفر   1، ای طبقه گیری نمونه با استفاده شده و
های  گروه و بود کمی بیشتر از متوسط منابع اطالعات به دانشجویان اعتماد است که آن از

 تفاوت همچنین. بودند وهوا آب تغییر اطالعات منبع مدترینمعت، حامی محیط زیست
نتایج ، عالوه بر این. است مربوط دانشمندان به جنسیت براساس اعتماد فقط در محسوس

 دانشجویان از به منابع اطالعات بیش پسر دانشجویان اعتماد پژوهش نشان داد که میزان
هایی که  دانشکده، به عبارت دیگر. اوت بودمنابع اعتماد برمبنای دانشکده نیز متف .بود دختر

های محیط زیستی داشته است اعتماد  تری با موضوع شان ارتباط نزدیک برنامۀ درسی
های  براساس تفاوت، در پایان. های خصوصی داشتند بیشتری به دانشمندان و سازمان

 .پیشنهادهایی ارائه شد، جنسیتی در اعتماد به منابع اطالعات و دانشکده

 زنان، وهوا تغییر آب، جنسیت، منابع اعتماد، خطر: هاي کليدي اژهو
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شناسی محیط زیست، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران  استادیار جامعه .  

 s.salehi@umz.ac.ir، (نویسنده مسئول)

 zahrapazoki1464@gmail.comکارشناس ارشد مطالعات جوانان دانشگاه مازندران،  .  
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 مقدمه
های عمومی  مشارکت افراد در فعالیت، براساس تجربه با وجود سطح باالیی از اعتماد اجتماعی

اعتماد به معنای این باور است که (.  9 - 9: 931 ، سویزی و محمدی)تر است  گسترده

ما /کنند و از آسیب زدن به من ما کمک می /از اقدامی به رفاه مندیگران با اقدام یا خودداری 

اعتماد در عصر کنونی بسیار مهم است دورانی که (.    : 933 ، بخش تاج)کنند  خودداری می

. هستند  آمیز مخاطره  ای با مشخصۀ جوامع ها در حال ورود به دوره شناسان معتقدند انسان جامعه

کنند  9و احتمال خطرها  بایست زمان و انرژی خود را صرف خطرها ها می انسان، در این جوامع

های زندگی نسبتاً مرفه  سادگی با ادامۀ شیوۀ زندگی در دنیای صنعتی و رفاه مادی و سبک  که به

مشکالت محیط زیستی که اکنون حیات کرۀ ، در واقع(. 11 :   93 ، ساتن)وجود آمده است  به 

شناس نامدار آلمانی و  جامعه( 331 ) 1الریخ بک. س جهانی دارندکنند مقیا زمین را تهدید می

آمیز به معنای دورانی است که  جامعۀ مخاطره»معتقد است  "آمیز جامعۀ مخاطره"صاحب نظریۀ 

جنبه هایی که کسی آنها را . شود های تاریک پیشرفت بر مباحث اجتماعی چیره می در آن جنبه

ـ تبدیل به نیروی محرکۀ  خطر انداختن خود و تخریب طبیعتندیده و نخواسته است ـ  یعنی به 

انواع مسائل محیط زیستی از ، ای که در آن یعنی جامعه(. 11 : 931 ، بری)« تاریخ شده است

خطرهای پیچیدۀ ... گرم شدن کرۀ زمین و، وهوا تغییر جهانی آب، جمله نازک شدن الیۀ اُزن

براساس تحلیل بک از . شود یادی نامحسوس بیان میاغلب ناگهانی و تا حد ز، مدت جهانی بلند

اساساً فاقد قابلیت پاسخگویی به ، های ملی نهادهای متمرکز مانند حکومت، آمیز جامعۀ مخاطره

، مرزهای چنانچه مخاطرات(. 939 ، ایروین)های محیط زیستی و مربوط به خطر هستند  دغدغه

ن به فواصل مکانی خیلی دور رفته و آثار آنها به های آ نوردند درنتیجه دامنه میادراک حسی را در

هایی که تفسیر چنین  مردم برای آگاهی از اطالعات و درک نشانه. لحاظ زمانی بلندمدت است

شوند  های کارشناسی ملی و کارشناسی جهانی وابسته می پذیر کنند به نظام فرآیندهایی را امکان

آمیز  مسئلۀ مهمی در جامعۀ مخاطره، ع اطالعاتپایایی و اعتماد به مناب(. 931 ، مک ناگتن)

های اجتماعی  سیاست، کند که چه گروه یا سازمانی است؛ همچنین اطالعات مطمئن مشخص می

اعتماد منبع نادری است که بابت آن . کند اش را القا می دهد و قدرت اجتماعی مقابله را شکل می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Risk Societies 

2. Hazards 

3. Risk 
4. Ulrich Beck 
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(. 11 :   33 ،  و لوین  رین)کنند  ت میهای مختلف در فرآیندهای ارتباطی با هم رقاب گروه

صفت یا حقیقت یک عبارت ، ای کیفیت گونه مفهوم اعتماد را اطمینان یا اتکا به( 911 ) گیدنز

، از دیدگاه او(. 11.ص)به اعتقاد وی مفهوم اطمینان و اتکا با هم ارتباط دارند . کند توصیف می

مواد غذایی حاصل از . یا جهانی باشندشود که ممکن است محلی  ای خلق می مخاطرات تازه

ای داشته باشند که در بیشتر غذاهای سنتی  کننده عناصر مصنوعی ممکن است عوارض مسموم

حوادث ناگوار محیط زیستی ممکن است کل زیستگاه کرۀ زمین را تهدید کند؛ این . وجود ندارد

فظ امنیت را دستخوش تغییر و ها و توانایی آنها برای ح تهدید ممکن است اعتماد مردم به نظام

های مقابله با  گونه مخاطرات و روش بایست با این مردم می(.   : 931 ، آبادی زین)تحول کند 

آگاهی بیشتر از مباحث »معتقدند ( 119 )اسپیلمن و همکارانش ، در این زمینه. آنها آشنا شوند

 یشگیرانهپ آثاردهد که بیشتر  ای سوق می داوطلبانه های فعالیت ویفرد را به س، محیط زیستی

علم در قالب نیازهای  بایست می بنابراینهای علمی برای عموم دشوار است  درک یافته. دارد

تشریح یک »نیز معتقدند (  33 ) رین و لوین. (   ص ) « .شودتفسیر  و به زبان ساده عموم

کارکرد مشخص  3ه خطر و ایجاد دغدغه در شهروندان به فرآیندهای ارتباطی وابسته است ک

تبیین و ، ها تغییر نگرش، ارائۀ اطالعات دربارۀ خطرها به قربانیان بالقوه، بهبود ادراک خطر. دارد

ارتقا حفاظت عمومی با آگاهی ، توجیه مدیریت مخاطرات و تقویت اعتماد به فرآیند مدیریت

ها و  ربارۀ دغدغهگیرندگان د آموزش تصمیم، تسهیل مقابله با خطرها، تغییر رفتارها، درست

« های مرتبط با خطرها مشارکت و مقاومت در مواجهه با اختالف، تصورات عمومی و در نهایت

یکی ، چگونگی اطالعات به اعتماد وابسته است و اعتماد به منابع اطالعاتی مختلف(. 13 ص )

، ستیهای محیط زی گروه. های مهم آگاهی از رفتارهای مسئوالنۀ محیط زیستی است از شاخص

دهندۀ اطالعات دربارۀ محیط زیست  های دانشگاهی ارائه ها و برنامه رسانه، های دولتی سازمان

درصورت اعتماد . دهد هستند و این اطالعات اغلب مخاطبان مختلفی را هدف قرار می

اطالعات الزم دربارۀ مسائل محیط زیستی و رفتارهای مسئوالنۀ محیط ، شهروندان به منبع

نقش مهمی در رفتارهای محیط ، اعتماد اجتماعی به شبکۀ اطالعات. اهند پذیرفتزیستی را خو

دهندۀ اطالعات منجر به آگاهی از مسئلۀ محیط زیستی و  های ارائه اعتماد به سازمان. زیستی دارد

نیازهای مشارکت در  شود که یکی از پیش های علمی و عمومی محیط زیستی می درک سیاست

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Renn 
2. Levine 
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اعتماد اجتماعی در نقش (. 11 :  119 ،  الئوریان)ای محیط زیستی است ه ها و برنامه سیاست

شود و در  یک سرمایۀ اجتماعی مهم موجب کاهش پیچیدگی و ابهام در محیط اجتماعی می

وجود اعتماد در افراد موجب عملکرد بدون . جامعۀ مدرن و مدیریت خطرها نقش مهمی دارد

های مقابله با خطرها  پذیرش و حمایت از سیاست ترس و نگرانی از پیامدهای آن و همچنین

:  111 ، 9و روزانی  هانیکسا)کند  ها کمک می این موضوع به اجرای سیاست، درنهایت. شود می

های  شناخت و درک پدیده، ها ها و گروه شده از سوی سازمان اعتماد به اطالعات ارائه(.  

بنابراین اعتماد منجبر به دریافت آسان اطالعات و . کند وهوا را آسان می ای مانند تغییر آب پیچیده

ای مطمئن خواهد شد که افراد به آن اتکا خواهند کرد؛ مانند دریافت وام یا  تشکیل شبکه

اعتماد دلیل (. 1:    1 ، 1خان نیم)وهوایی  امکانات هنگام وقوع حوادث طبیعی یا تغییرات آب

اد بخشی از آگاهی اجتماعی نیز هست؛ همچنین اعتم. مهمی برای همبستگی اجتماعی است

های مختلف در جامعه در برخی موارد سرنوشت مشترکی با  یعنی اعتقاد به اینکه با وجود گروه

اسلندر )کمک کنند ، هم دارند و درنتیجه افراد با امکانات بیشتر موظفند به افراد با امکانات کمتر

وهوا نیز همین  بندهای مقابله با تغییر آب در پروتکل کیوتو یکی از(. 1  : 931 ، و برودستین

بایست به کشورهای در حال توسعه برای مقابله و مجهز شدن  مسئله بود که کشورهای غنی می

 (. 1 :  93 ، نژاد پازوکی)کمک کنند 

ها  ای است که برخی از گروه پدیده، وهوا مشکالت محیط زیستی از جمله تغییر آب

 های گروه به مربوط شناختی جامعه های یافته. آن دارندپذیری بیشتری نسبت به  آسیب

 را خوبی اطالعات، دارند وهوا آب جهانی تغییر مقابل در بیشتری پذیری آسیب که شناختی جمعیت

های محوری  یکی از زمینه(. 13-11: 113 ، 1کانان) دکن می فراهم انسانی ۀتوسع سناریوهای برای

ای خنثی  پدیده، وهوا وهوا آن است که تغییر آب غییر آبهای مربوط به  جنسیت و ت در پژوهش

:  1 1 ، 1مک گریگور)از جنبۀ جنسیت نیست بلکه علل و تأثیرات ناهمسان بر جنسیت دارد 

وهوا  ای ناهمسان از تغییر آب ن تجربهدان و زنادلیل اصلی آن فقط این نیست که مر(. 1  

ین برابر بیشتر از مردان از آثار آن آسیب خواهند شد بلکه به این دلیل است که زنان چند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Laurian 

2. Hongxia 
3. Rosanne 

4. Khanh Nam 

5. Canan 
6. Mac Gregor 
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کنندگان و  شان همچون مراقبت های اجتماعی شود که زنان با نقش بینند؛ همچنین ادعا می می

شان که در سلسله مراتب اجتماعی جزء فقیرترین و  کنندگان و نیز جایگاه اجتماعی فراهم

کال مختلف تخریب محیط زیستی در مقابل اش، پذیرترین اقشار جامعه در کنار کودکان آسیب

های خاص مواجهند و  زنان با آسیب، در مجموع(. همان منبع)پذیری بیشتری دارند  آسیب

اجتماعی ، های طبیعی زنان به دلیل تعامل نزدیک با نظامبنابراین  .های مشخصی نیز دارند ظرفیت

. کنند وهوا را درک می و اقتصادی بهتر علل و پیامدهای محلی آثار انسان ساخت بر تغییر آب

نظران معتقدند که درنظرگرفتن اقتصاد جنسیتی پروتکل  شاید به همین دلیل  برخی از صاحب

، انتقال فناوری،  و مشارکت فعال و برابر زنان در روند تصمیم گیری برای توسعۀ پاک  کیوتو

، 9اسمیت) ضروری است، های کاهش و سازگاری پذیری و برنامه هایی در زمینۀ آسیب پژوهش

عامل توسعۀ )نظرگرفتن سه محور آن یعنی اعتماد  با توجه به مسئله و در(.  31: 113 

هدف کلی این ، (پذیری وجه آسیب)و جنسیت ( خطر محیط زیستی)وهوا  تغییر آب، (اجتماعی

های  دانشمندان و گروه، دولت)تعیین سطح اعتماد دانشجویان نسبت به منابع اعتماد ، پژوهش

های خصوصی زیست محیطی و  سازمان، و بررسی تفاوت اعتماد به دولت( حیطیزیست م

 . دانشمندان براساس جنسیت و دانشکدۀ محل تحصیل است

 مباني نظري
ها و کمک به فرد است تا در  دانش و آگاهی قادر به کاهش دغدغه، در دورۀ مخاطرات

در (. 939 ، نژاد صالحی و پازوکی)گیری کند  فرد با اطمینان خاطر تصمیم، های اجتماعی دوراهی

های نظری و تجربی برای ارزیابی ایجاد و تخریب  ای از پژوهش علوم اجتماعی دامنۀ گسترده

ویژه بین اعتماد اجتماعی  به(. 119 ، 1و پیدجیون 1پورتینگا)اعتماد در مقابله با خطر وجود دارد 

های مربوط به  ساس یافتهبرا. اجتماعی و تصور خطر در مدیریت خطرپذیری ارتباط وجود دارد

ها و کارگزاران صنعتی کمترین  اعتماد را بین مردم  دولت، مخاطرات فنی و اعتماد اجتماعی

های جمعی و دانشمندان اعتمادپذیرتر از  اطالعات رسانه، در مقابل(. 339 ، 1اسلویک)دارند 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Kyoto Protocol 

2. Clean Development 
3. Smith 

4. Poortinga 

5. Pidgeon 
6. Slovic 
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های جمعی در  سانهنقش ر(. 331 ، و همکاران  فریور)اطالعات نهادهای سیاسی یا دولتی است 

های  یکی از شاخص، برساخت مسائل اجتماعی و محیط زیست مهم است و به نظر هانیگن

مشکالت و مسائل محیط (. 939 ، هانیگن)اساسی مؤثر بر تعریف یک مسئلۀ اجتماعی است 

های اجتماعی آن را در شود که جامعه و گروهزیستی در صورتی مشکل اجتماعی محسوب می

های مناسب برای پذیرش مشکالت  یکی از ابزار. ل اجتماعی به رسمیت بشناسندنقش یک مشک

منابع اطالعاتی در آگاهی مردم نسبت به وجود . و مسائل محیط زیستی منابع اطالعاتی است

های محیط زیستی و همچنین ایجاد  ها و نگرش مسائل و مشکالت محیط زیستی و ترویج ارزش

وهوا و لزوم  برای تغییر وضع نامناسب از جمله تغییر آب پذیری جامعه دغدغه و مسئولیت

 .(1 1 ، 9و دیلینگ  موزر)های مقابله با مسائل نقش اساسی دارند  حمایت جمعی از سیاست

با افزایش منابع اطالعاتی محیط زیستی و تغییر نهادهای قدیمی نقش اعتماد برجسته تر شد 

ای تشخیص حق از باطل و درست از نادرست هایی که خود را مسئول تعیین معیاره سازمان

، عامل مؤثر. اشکال نوین حاکمیت اطالعات و ادعاهای حقیقی است، گواه این مدعا. دانستند می

های تولید اطالعات است نه کیفیت  دهنده و بنگاه ها و میزان اعتمادپذیری نهادهای اطالع ویژگی

اند که حقیقت یک آگاهی  عقیده هم( 119 )ل کاروالن و ب، در این باره. ذاتی و درونی اطالعات

حاکمیت به جای . های اطالعاتی است اجتماعی و بخش اصلی راه حل برای مقابله با ابهام

فقط با اعتماد قادر به تمییز . کند تر می کاهش  رنگ و بوی اجتماعی حقیقت را آن را اجتماعی

 (. 19 :  111 ، 1مول)درست  از نادرست خواهیم بود 

مفهوم اعتماد در دوران اطالعات تغییر کرده و اعتماد به اشخاص و رهبران ، وجود اینبا 

های اجتماعی جایگزین شده  کارشناسان و نظام، ها کننده تولید، تر شده و با اعتماد به نهادها مبهم

که  اعتبار و ارزش نهادها را  1های یوروبارومتر مانند نظرسنجی)های گوناگون  نظرسنجی. است

های واضحی از  شاخص( کنند بندی می شان در حاکمیت محیط زیستی رتبه ر نقش اطالعاتید

دهند؛ بنابراین به نهادهای قدرتمند در حاکمیت محیط  نهادهای اعتمادپذیر و مطمئن به دست می

های خصوصی در مقابل  خاطر باالی سازمان پایایی و اطمینان. شوند زیستی تبدیل می

عامل مهمی در روابط جدید قدرت در حاکمیت اطالعات ، های تجاری سیاستمداران و شرکت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Frewer 
2. Moser 

3. Dilling 
4. Mol 
5. Eurobarometers 
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اما اعتماد نه یک مفهوم ایستا بلکه پویا و نیازمند بازساخت و بازسازمانی . محیط زیستی است

 (. 111 ، مول)است 

ویژه با درخطر بودن روند اینترنتی  در حاکمیت اطالعاتی به. ها نیز باید باورپذیر باشند روش

منابع مدعی   این. شفافیت و پاسخگویی از سازوکارهای کلیدی اعتماد سازی هستند، تاطالعا

، معیارهای رایج پیوستگی. دوام و ماندگاری محتوای اطالعات یا ارزشمندی همۀ آنها نیستند

های مهم و جدی اولیه در ارزیابی کیفیت اطالعات  پذیری همگی از گام عینیت و اثبات، شمولیت

های جدی  وگوها و ابهام استداللی و دموکراسی گفتمانی حول محور گفت مباحث. هستند

برخورداری از منبع اطالعاتی ، آمیز اکنون با اطالعات مبالغه. ها نیستند اما محدود به بحث، هستند

ترکیبی از کیفیت اطالعات با کنشگران معتمد و اطالعات شفاف و ، های متعدد گیری با جهت

کننده از سوی  دالیل قانع، وهوا در فرآیند ارتباط برای درک تغییر آب، راینبناب. جدی است، دقیق

های ذاتی پیام  اعتبار و مشروعیت ویژگی. شوند منابع اطالعاتی معتمد و مطمئن پذیرفته می

های پیام و اطالعات  وهوا با استفاده از این دو عامل گوینده های تغییر آب هستند که مخاطبان پیام

 (. 111 ، موزر و دیلینگ )کنند  می را ارزیابی

 پيشينۀ پژوهش

ای از مفاهیم و  دامنۀ گسترده، ادبیات نظری موجود دربارۀ محیط زیست و حفاظت از آن

براساس نتایج و . گیرد که بر نگرش و رفتار محیط زیستی مؤثر است میرا دربر ها موضوع

ز این دامنۀ وسیع را دربر آگاهی و دانش محیط زیستی فقط بخشی ا، های موجود دیدگاه

به وجود اعتماد به منابع اطالعات ، گیری و افزایش آگاهی و دانش در حالی که شکل. گیرد می

عالوه بر ، های جهانی به خصوص اینکه امروزه به فهرست بحران. محیط زیستی وابسته است

زیستی های محیط  بایست مشکالت و بحران اقتصادی و سیاسی می، های اجتماعی بحران

در این . گرم شدن جهانی و نازک شدن الیۀ ازن را نیز افزود، وهوا همچون تغییر جهانی آب

هایی را دربارۀ نقش و اهمیت اعتماد اجتماعی در تغییر رفتارهای محیط زیستی  پژوهش، بخش

برای نمونه . کنیم وهوا و مقابله با آن به طور خاص بررسی می به طور عام و شناخت تغییر آب

وهوا دریافت که  در بررسی شناخت دانشجویان نسبت به تغییر آب(  93 ) نژاد پازوکی، ر ایراند

درصد به اطالعات نهادهای   1/1درصد دانشجویان به اطالعات نهادهای دولتی و  1/91

به نظر دانشمندان مبنی ، درصد دانشجویان  1. کنند خصوصی در زمینۀ تغییرات جوی اعتماد می



 

 

 

 

 

 3333بستان  ، تا2، شمارة 3در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 222 

  

 

های حامی  گروه، درصد دانشجویان  1نزدیک به ، جهانی اعتماد دارند و درنهایتشدن  بر گرم

نیز در بررسی ( 939 ) بابایی. دانند محیط زیست را از جمله نهادهای مؤثر بر تغییرات جوی می

وهوا  عوامل اجتماعی مؤثر بر شناخت و رفتار دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا نسبت به تغییر آب

بیشترین میزان اعتماد  1از  1/1شهرداری با میانگین ، یافت که بین نهادهای دولتیدر همدان در

را از سوی دانشجویان داشت و اعتماد به نهادهای دولتی در شناخت و رفتار دانشجویان نسبت 

نمرۀ اعتماد به ازای یک واحد افزایش در ای که به  گونهبه  .وهوا تأثیر داشت به تغییر آب

براساس . شد دیده میافزایش آنها زیست محیطی  نمرۀ رفتارهای واحد در 1/1 ، نهادهای دولتی

های نهادی محیط  مشخص شد که بررسی فعالیت( الف939 ) نژاد پژوهش صالحی و پازوکی

، های محیط زیستی مسئوالن توجه به برنامه، زیست مانند انتقال مسائل محیط زیستی به مسئوالن

های محیط زیستی نمایندگان هنگام  ی و همچنین توجه به برنامههای محیط زیست گزارش تخلف

سطح مشارکت ، انتخابات که اعتماد به مسئوالن حوزۀ حفظ محیط زیست را می سنجید

(  93 ) قلی صالحی و امام(. 1از   /11میانگین )ها کم بوده است  گونه فعالیت دانشجویان در این

رفتارهای مسئوالنۀ محیط زیستی دریافتند که اعتماد در بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در بهبود 

در حالی که در بررسی . ضعیف است، دهندۀ اطالعات های ارائه اجتماعی یا اعتماد به سازمان

اعتماد نهادی بیشترین ارتباط را با رفتار محیط زیستی در شمال ، (933 )فر و همکاران  خوش

برخی از محققان . تری بوده است کنندۀ قوی نیبی ایران داشته و نسبت به دیگر متغیرها پیش

آموزان دبیرستانی  نفر از دانش 111در استرالیا نگرش ( 1 1 ) و اسکربایس  خارجی مانند ترانتر

آموزان دختر دغدغۀ بیشتری برای  آنها دریافتند دانش. وهوا را بررسی کردند دربارۀ تغییر آب

سطح اعتماد به . کردند ی واقعی برای جامعه تلقی میوهوا دارند؛ درنتیجه آن را تهدید تغییر آب

. های محیط زیستی نیز کاهش داشت اما سطح آن برمبنای اعتماد اجتماعی متفاوت بود گروه

در پیمایشی اینترنتی در ایاالت متحده دریافتند که دانشمندان (   1 )و همکارانش  9لیزروتیز

سطح . وهوا بودند مینۀ ارائۀ اطالعات تغییر آبها در ز ها معتمدترین گروه بین دولت و رسانه

تعلقات حزبی و ، درآمد متفاوت نبود اما برمبنای نژاد، تحصیالت، اعتماد برمبنای جنسیت

در پیمایشی در استرالیا دریافتند افرادی که (   1 )1و والکر 1لیویستون .ها متفاوت بود ارزش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Tranter 
2. Skrbis 
3. Leiserowitz 
4. Leviston 
5. Walker 
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ند کمترین اعتماد را به منابع اطالعاتی داشتند و وهوا را فرآیندی طبیعی تلقی کرده بود تغییر آب

  ای انسان وهوا را پدیده افرادی که تغییر آب، دانشمندان بیشترین سطح اعتماد را داشتند؛ در مقابل

در یک ، (111 ) هانیکسا و روزانی. به دولت اعتماد بیشتری داشتند، دانستند ساخت می

ی مدیریت مخاطرات محیط زیستی را در ایاالت پژوهشی تطبیقی میزان اعتماد اجتماعی برا

نفر از ایاالت متحده  11 نفر از چین و  31 در این پژوهش . متحده و چین بررسی کردند

سطح اعتماد به ، های این دو پژوهشگر براساس یافته. روش بررسی پیمایش بود. شرکت داشتند

این . چین بسیار کمتر بوده استدولت در هر دو کشور پایین بوده اما اندازۀ آن برای مردم 

. اجتماعی و سیاسی حاکم بر دو کشور بوده است، های نظام فرهنگی تفاوت ناشی از تفاوت

درصد تغییر در مدیریت مخاطرات  9تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که اعتماد اجتماعی فقط 

 . کرد محیط زیستی را در چین و آمریکا تبیین می

گیریم که در زمینۀ نگرش و رفتارهای محیط  یشین نتیجه میهای پ با مروری بر پژوهش

طور عام نقش اعتماد اجتماعی در قالب سرمایۀ اجتماعی بررسی شده است؛ در حالی  زیستی به

وهوا  های محیط زیستی نوین مانند تغییر آب رسد با توجه به مخاطرات و بحران که به نظر می

های اجتماعی از جمله  بط با این موضوع برحسب گروهنیاز است تا سطح اعتماد به نهادهای مرت

های خارجی نیز موضوع اعتماد به  در پژوهش. های آینده مشخص شود ریزی زنان برای برنامه

صورت تطبیقی انجام شده است و  های آماری متفاوت و به وهوا با نمونه منابع اطالعاتی تغییر آب

 . ای بررسی شده است  زمینه سطح اعتماد به منابع نیز برمبنای متغیرهای

 شناسي  روش

ای  ـ پیمایشی انجام شده و روش گردآوری اطالعات آن کتابخانه این پژوهش به روش توصیفی

جامعۀ آماری را کلیۀ . پرسشنامه بود، های الزم ابزار اصلی برای گردآوری داده. و میدانی است

کی از مراکز آموزش عالی استان در ی 931 - 3دانشجویان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 

دانشگاه علوم ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی در بابل، دانشگاه مازندران در بابلسر)مازندران 

تشکیل دادند که ( دانشگاه علوم پزشکی در بابل و دانشگاه دامپزشکی آمل، کشاورزی در ساری

نفر از    1، ای  گیری طبقه نمونهبا استفاده از فرمول کوکران و روش . نفر بود 111  تعداد آنها  

ها با مراجعه به دانشکدۀ نامبرده و تکمیل  داده. دانشجویان برای نمونۀ آماری تعیین شدند

برای توصیف . پردازش شد SPSSافزار  آوری و سپس با استفاده از نرم ها جمع پرسشنامه از نمونه
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ها نیز از آزمون تی  حلیل استنباطی دادهمیانگین استفاده شد و برای ت، ها از جداول فراوانی داده

از اعتبار ( پرسشنامه)در این پژوهش برای تعیین اعتبار ابزار پژوهش . تست و آنووا استفاده شد

ابتدا با مراجعه به سازمان حفاظت از محیط ، برای تنظیم پرسشنامه. صوری استفاده شده است

 و  سان و متخصصان دفتر ملی تغییر آبویژه کارشنا به)زیست کشور و مصاحبه با کارشناسان 

های برخی از  از پرسشنامه، عالوه بر این. دست آوردند آگاهی به، شده های انجام از فعالیت، (هوا

برای سنجش متغیر منابع . استفاده شد( 113 )های خارجی مانند پژوهش کیل استید  پژوهش

 : اعتماد از  شش گویۀ زیر استفاده شده است

 دارم اعتماد وهوا آب تغییر خصوص در دولتی منابع اتاطالع به من. 

 دارم اعتماد وهوا آب تغییر خصوص در خصوصی منابع اطالعات به من. 

 دارند وهوا آب تغییر و جهانی شدن گرم از دقیقی شناخت دانشمندان، من نظر به.  

 بکاهند وهوا آب تغییر و جهانی شدن گرم خطر به نسبت ما نگرانی از قادرند دانشمندان. 

 دارند جوی تغییرات دربارۀ درستی اطالعات، زیست محیط حامی های گروه. 

 است وهوایی آب تغییرات کاهش اصلی مسئول دولت، من نظر به. 

 و یکدیگر آمیخته شدند با های نامبرده شاخص، ها پرسشنامه از حاصل های داده به توجه با 

 آلفای آزمون از استفاده با  سنجش ابزار ایاییپ چگونگی سپس. وجود آمد اعتماد به منابع متغیر

 تغییرات اصلی مسئول دولت، من نظر به) گویه حذف با که شد برآورد درصد  1، کرونباخ

 .یافت افزایش درصد 13 به متغیر پایایی، (است وهوایی آب

 هاي پژوهش یافته
دهد که از  ه نشان میشد بررسی هریک از متغیرهایآمارهای توصیفی آمده با  دست های به یافته

درصد ساکن شهر و   1/3. درصد زن بودند 11درصد مرد و  11، نفر دانشجو   1مجموع 

درصد در  1 ، درصد در دانشکدۀ علوم کشاورزی 9 /1. درصد ساکن روستا بودند 3 /1

. کردند درصد در دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی تحصیل می 1/3، دانشکدۀ مهندسی عمران

های خصوصی محیط زیستی و  سازمان، دولت)نیز توزیع فراوانی اعتماد به منابع اعتماد   جدول 

 .دهد را نشان می( دانشمندان
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، (113 ) کیل استید بنابه نظر: ها برمبناي اعتماد به منابع اعتماد توزیع فراواني پاسخ (الف

نهادهای دولتی و  ای از مجموعهشده ازسوی  بودن اطالعات ارائه  اعتماد به معنای مطمئن

شدن  مخرب گرم آثارها برای کاهش  حل ای از راه ریز و طراح مجموعه است که برنامه خصوصی

ها را  توزیع فراوانی پاسخ  جدول  (.3ص ) و افراد را به یقین و قطعیت برسانند جهانی باشند

 . دهد بر مبنای این متغیر نشان می

 منابع اعتمادبرمبناي  هاتوزیع فراواني گویه. 1جدول 

 (7) (6) (5) (2) (9) (8) (1) گویه

وهوا  من به اطالعات منابع دولتی در خصوص تغییر آب

 .اعتماد دارم
1/   1/9   9 1/ 9 1/1 11/9  9/  

من به اطالعات منابع خصوصی در خصوص تغییر 

 .وهوا اعتماد دارم آب
1/3 1/99 9  1/ 3 1/1  1/9 13/  

ناخت دقیقی از گرم شدن دانشمندان ش، به نظر من

 .وهوا دارند جهانی و تغییر آب
3/ 1 9/19  / 1 1/ 3 - 31/9 11/  

دانشمندان می توانند از میزان نگرانی ما نسبت به خطر 

 .وهوا بکاهند گرم شدن جهانی و تغییر آب
 / 1 1/93  9  /    /  11/9 33/1 

اطالعات درستی دربارۀ ، های حامی محیط زیست گروه

 .رات جوی دارندتغیی
9   /1  9/ 3 3/1 1/  31/9 31/1 

انحراف ( 1)، میانگین( 1)، کامالً مخالفم( 1)، مخالفم( 1)، نظری ندارم( 9)، موافقم(  )، کامالً موافقم ( )

 معیار

اطالعات ، های حامی محیط زیست گروه»گویه ،  ها در جدول های گویه با مقایسۀ میانگین

من »بیشترین میانگین را دارند و گویه   1از  31/9با میانگین « جوی دارنددرستی دربارۀ تغییرات 

کمترین  1/9 با میانگین « وهوا اعتماد دارم به اطالعات منابع خصوصی در خصوص تغییر آب

است که کمی بیشتر از  9/ 1، میانگین اعتماد به منابع، طور کلی به. اند مقدار میانگین را داشته

 .  سطح متوسط است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Kellstedt 
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زنان نسبت به ، ها براساس پژوهش: تفاوت مطمئن بودن منابع اعتماد برمبناي جنسيت (ب

مردان دغدغۀ بیشتری نسبت به مشکالت محیط زیستی دارند؛ به خصوص مشکالتی که خطری 

در جدول  (.13: 1 1 ،  مک گرایت)رود  شمار می جدی برای امنیت و سالمت اعضای جامعه به

 . ویان به منابع اعتماد برمبنای جنسیت بیان شده استمیزان اعتماد دانشج  

  (آزمون تي)تفاوت مطمئن بودن از منابع اعتماد برمبناي جنسيت . 8جدول 

 متغیر
 میانگین ۀباالترین رتب

 داریاسطح معن مقدارآزمون
 زن مرد

  /11  /11 3/9  11/9 اعتماد به دولت

 11/1  /13 1/ 1 13/1 اعتماد به منابع خصوصی

 11/1  /13 1/1  31/1 اعتماد به دانشمندان

 

دیدگاه دانشجویان برمبنای ، فقط در گزینۀ اعتماد به دانشمندان،  های جدول براساس یافته

دهد دانشجویان پسر به دانشمندان  میانگین دو گروه نیز نشان می. جنسیت با هم تفاوت دارند

 .ماد به دولت و منابع خصوصی نمایان استاعتماد بیشتری دارند که این تفاوت نیز در اعت

 وهوا برمبناي دانشکده تفاوت ميزان اعتماد به منابع اطالعات تغيير آب (ج

آزمون )وهوا برمبناي دانشکده  تفاوت ميزان اعتماد به منابع اطالعات تغيير آب. 9جدول  

  (آنووا

 سطح معناداری مقدار آزمون  اعتماد به منابع اعتماد 

 1/1   /91 دولت

 1/ 1 3/9  منابع خصوصی

 11/1 1 /11 دانشمندان

 

دانشجویان در اعتماد به منابع خصوصی و دانشمندان برمبنای ، 9براساس نتایج جدول 

ها نیز نشان داد در اعتماد به  تحلیل میانگین. تفاوت معناداری دارند، دانشکدۀ محل تحصیل خود

، ای علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندرانه هیچ تفاوت معناداری بین دانشکده، دولت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. McCright 
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دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه ، دانشکدۀ مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشکدۀ علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل و ، علوم کشاورزی ساری

با )دانشکدۀ منابع طبیعی ، بع خصوصیبرمبنای اعتماد به منا. دانشکدۀ دامپزشکی آمل دیده نشد

و  -33/1با تفاوت میانگین )و علوم پزشکی ( 1/ 1و سطح معناداری  33/1تفاوت میانگین 

های مهندسی عمران  بیشترین اعتماد را به منابع خصوصی و نیز دانشکده( 1/ 1سطح معناداری 

و سطح   3تفاوت میانگین با )منابع طبیعی ، 11/1و سطح معناداری   /31با تفاوت میانگین )

و سطح معناداری   /91با تفاوت میانگین )و در نهایت دانشکدۀ علوم پزشکی ( 11/1معناداری 

 . نسبت به دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی بیشترین اعتماد را به دانشمندان داشتند( 11/1

 گيري بحث و نتيجه
. ستلزم مشارکت و اعتمادسازی استامروزه مقابله با خطرها از جمله خطرها محیط زیستی م

ناپذیر  ای جدایی معتقد است ادراک مردم از مخاطرات محیط زیستی به گونه( 931 )مک ناگتن 

، مخاطرات محیط زیستی. تر در زمینۀ زندگی اجتماعی و مدنی پیوند دارد های گسترده با دغدغه

شان متأثر  تر آمیز بلندمدتاعتمادهای محیط زیستی افراد با روابط  مسئولیت، ها نگرش، ها دغدغه

هایی است که مسئولیت رسمی در قبال محیط زیست و مقابله با  ها و گروه از آن دسته سازمان

براساس (.  93 ، صالحی و همکاران)وهوا دارند  مخاطرات محیط زیستی مانند تغییر آب

و نظریۀ اجتماعی  شناسی اجتماعی روان، های جدید علمی در مطالعات علم و فناوری یافته

کننده است که نه به واسطۀ  بینی نامتقارن و پیش، عاطفی، ای از رفتار عقالنی اعتماد گونه، عمومی

یابد  بلکه به واسطۀ درگیری عاطفی و فرآیند معناسازی گسترش می، اطالعات و جذب دانش

 (.    1 ،  و لیزهوک  ایگدال)

های  دانشجویان نسبت به منابع مانند سازمان تعیین سطح اعتماد، هدف از انجام این پژوهش

با توجه به ، همچنین. های خصوصی حامی محیط زیست و دانشمندان بود سازمان، دولتی مسئول

پذیری و تعریف  دلیل جامعه به)پذیری بیشتر زنان نسبت به مخاطرات محیط زیستی  آسیب

براساس جنسیت نیز از دیگر های مربوطه  تعیین سطح اعتماد به سازمان، (های جنسیتی نقش

این پژوهش بین دانشجویان مراکز آموزش عالی استان مازندران در . اهداف این پژوهش بود

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Engdahl 
2. Lidskog 

http://pus.sagepub.com/search?author1=Emma+Engdahl&sortspec=date&submit=Submit
http://pus.sagepub.com/search?author1=Rolf+Lidskog&sortspec=date&submit=Submit
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نفر از پاسخگویان در آن    1، در این پیمایش. و با روش کمّی انجام شده است  93 سال 

 3 /1درصد ساکن شهر و   1/3درصد مرد بوده و  11درصد زن و  11مشارکت داشتند که 

درصد در دانشکدۀ  1 ، درصد در دانشکدۀ علوم کشاورزی 9 /1. درصد ساکن روستا بودند

براساس )کردند  درصد در دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی تحصیل می 1/3، مهندسی عمران

با وجود . ها حاکی از میزان اعتماد متوسط دانشجویان به منابع بوده است یافته(. بیشترین درصدها

در حالی که دانشجویان دولت را منبع معتمد . عتماد دانشجویان به دانشمندان بیشتر بودا، این

هایی همچون صالحی و امام  این نتیجه با نتایج پژوهش. دانستند وهوا نمی برای مقابله با تغییر آب

در ایاالت متحده ( 111 ) و هانیکسا و روزانی( الف939 )نژاد  و صالحی و پازوکی(  93 ) قلی

های مسئول محیط زیست کم  زیرا سطح اعتماد نهادی دانشجویان به سازمان. همخوانی داشت

دریافتند که با افزایش اعتماد به ( 939 )و بابایی ( 933 )اما خوشفر و همکاران . بود

در تحلیل جنسیتی اعتماد نیز . رفتارهای محیط زیستی نیز بهبود خواهد یافت، های دولتی سازمان

آمده  دست این نتیجه با نتیجۀ به. ماد به دانشمندان بین دانشجویان تفاوت وجود داشتفقط در اعت

دانشجویان ، همچنین. در ایاالت متحده همخوان نبود(   1 )از پژوهش لیزروتیز و همکارانش 

تفاوت معنادار ، در اعتماد به منابع خصوصی و دانشمندان براساس دانشکدۀ محل تحصیل خود

مهندسی عمران و دانشکدۀ علوم پزشکی در اعتماد به ، های منابع طبیعی کدهداشتند و دانش

 . های بیشتری داشتند اطالعات دانشمندان و منابع خصوصی رتبه

. های جنسیتی در اعتماد به منابع اعتماد بود وجود تفاوت، یکی از نتایج برجستۀ این پژوهش

های  رسد نظریۀ تفاوت به نظر می. ع داشتندطوری که دانشجویان دختر اعتماد کمتری به این مناب

زنان نسبت به مردان ، ها براساس پژوهش. جنسیتی ممکن است به تبیین این مسئله کمک کند

های داوطلبانه نیز نسبت به مردان کمتر  شان در فعالیت کنند و میزان مشارکت کمتر اعتماد می

گردد  ح سرمایۀ اجتماعی آنها برمیاست که پایین بودن سطح اعتماد زنان به پایین بودن سط

 به کمتر شود آمیز رفتار می تبعیض آنها  نسبت به هایی که ممکن است گروه(.  1 : 111 ،  متیو)

ممکن . پذیر است این مسئله در رابطه با بحران تغییر آب وهوا نیز تحلیل. کنند اعتماد می دیگران

کاهش و )وهوا  های مقابله با تغییر آب ها و سیاست گیری است میزان مشارکت زنان در تصمیم

در کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای در حال توسعه به دلیل متفاوت بودن ( سازگاری

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Matteo 
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پذیری آنها نیز  بنابراین میزان آسیب، به نسبت بیشتر باشد( فرهنگی و اجتماعی، سیاسی)ها  زمینه

پذیر و در حاشیه به دلیل وجود  یبآس، های فقیر گروه، در کشورهای در حال توسعه. کمتر است

های فرهنگی از کمترین  شده و محدودیت های اجتماعی تعریف نقش، هنجارهای اجتماعی

وهوا به دلیل محدود بودن منابع  ها برای آمادگی مقابله با آثار تغییرات آب ها و فرصت توانمندی

ای در  های حاشیه ها به گروه ییها و دارا این توانمندی(. 1:   1 ،  جو)و امکانات موجود باشد 

این . کند وهوا و آثار بلندمدت آن کمک می های ناشی از تغییر آب هماهنگی خود با شوک

، ها مهارت، تحصیالت)سرمایۀ انسانی ، سرمایۀ محیطی، ها ممکن است سرمایۀ طبیعی دارایی

حق )رمایۀ سیاسی س، (درآمد، اندازها پس) سرمایۀ مالی، (زمان و نیروی کار، سالمت، دانش

های متفاوت  نگرش. باشند( مشارکت فعال در حاکمیت و برخورداری از امتیازات، شهروندی

های متفاوتی است که ناشی از  ها و موقعیت صالحیت، ها کنندۀ تجربه مردان و زنان منعکس

انند های تولیدی یا بازتولیدی م محققان بر نقش، در بیشتر مواقع. های مختلف است پذیرش نقش

یکی از ، بنابراین(.  1: 1 1 ، مک رایت)داری و فرزندپروری تأکید دارند  خانه، پایگاه شغلی

یا در این مورد ، اعتمادی زنان به منابع اطالعات در کشورهای در حال توسعه مثالً ایران علل بی

 . شوند یاثر تلقی م ای و کم های حاشیه خاص در سطح استان مازندران این است که آنها  گروه

وهوا  متفاوت بودن سطح اعتماد به منابع اطالعات تغییر آب، یکی دیگر از نتایج این پژوهش

های  طوری که دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده. براساس دانشکدۀ محل تحصیل بود

مهندسی عمران و دانشکدۀ علوم پزشکی بیشترین اعتماد را به دانشمندان و منابع ، منابع طبیعی

با دانشجویان دیگر ، در حالی که دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی. خصوصی داشتند

به درک بهتر آن پدیده و قابلیت ، وجود پیشینۀ مفهومی و نظری از یک پدیده. متفاوت بودند

نژاد  برای نمونه پازوکی. کند شده از سوی منابع آن کمک می مقایسۀ درستی اطالعات ارائه

های علوم کشاورزی و  دریافتند که دانشجویان رشته( ب939 )نژاد  و صالحی و پازوکی(  93 )

درنتیجه مخاطبانی . وهوا دارند دانش نظری و کاربردی بیشتری نسبت به تغییر آب، منابع طبیعی

شناسی و علوم محیطی  های مرتبط مانند اقلیم که زمینۀ علمی مشترکی با  دانشمندان در رشته

بنابراین باتوجه به اینکه حل مشکل . کنند الً اطالعات را معتبر و باورپذیر برآورد میدارند معمو

دولت ایران ، وهوا به همکاری جمعی نیاز دارد و نیز به دلیل علمی بودن ابعاد آن تغییر آب

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
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های مردمی حامی محیط زیست  ها و تشکل های سازمان بایست زمینه را برای گسترش فعالیت می

این موضوع با نتایج این پژوهش ارتباط نزدیک دارد؛ یعنی اعتماد دانشجویان به . فراهم کند

منابع خصوصی و  دانشمندان و نقش زنان در مدیریت منابع مصرفی خانواده که در راستای 

وهوا مانند کمبود آب و کاهش ذخایر انرژی ممکن  های کاهش آثار تغییر آب اجرای سیاست

قدرتی و تقویت اعتماد  معی و رسمی زنان در کاهش احساس بیمشارکت ج. است مؤثر باشد

آموزد که  ریزی مشارکتی به زنان می این فرآیند برنامه. زنان به منابع اطالعات مؤثر است

های محیط زیستی  های مدیریتی و حمایتی خود را به صورت گروهی هنگام وقوع بحران مهارت

مبتنی بر )ت علوم نیز سیاست پژوهش مشارکتی وزار، درنهایت. و حوادث طبیعی بهبود دهند

کیوتو  پیمانتحقق ، درواقع. کند دهد و از آن حمایت می را توسعه می( ای های بین رشته  همکاری

منوط به آن است که ، های کاهش که ایران یکی از امضاکنندگان است و اجرای موفق سیاست

، درواقع. گذاری جدی انجام دهد یهسرما، ها از جمله نظام آموزش عالی بخش همۀدولت در 

 افزایش سطح علم دانشجویان سببها  آموزش عالی و رسانه سازمان، همکاری جدی دولت

 . وهوا انجام دهند تغییر آب راستای کاهش درداری اهای معن تا کنش شود می

 منابع
 ترجمۀ ابوعلی ، «همه چیزی برای برابری و اعتماد اجتماعی»، (931 )بو ، اریک و رودستین، اسلندر

 .11 -1  : 1 شماره ، پژوهشنامه اعتماد اجتماعي، آبادی ودادهیر و مرتضی زین

 بابلسر، ترجمۀ صادق صالحی، شناسي و محيط زیست جامعه، (دردست چاپ)آلن ، ایروین :

 . انتشارات دانشگاه مازندران

 انشجویان نسبت به بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رفتار و شناخت د، (939 )طاهره ، بابایی

نامه  پایان، (دانشجویان دانشگاه بوعلي سينا شهر همدان: مطالعه موردي)وهوا  تغييرات جهاني آب

 .دانشگاه مازندران، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، صادق صالحی: استاد راهنما، کارشناسی ارشد

 تهران، و نیره توکلیحسن پویان  ۀترجم، اجتماعي ۀمحيط زیست و نظری، (931 )ان ج، بری :

 . انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست 

 وهوا و عوامل  بررسي نگرش دانشجویان نسبت به تغيير جهاني آب، ( 93 )  زهرا، نژاد پازوکی

دانشکدۀ علوم انسانی ، صادق صالحی: استاد راهنما، نامه کارشناسی ارشد پایان، اجتماعي مؤثر بر آن

 .راندانشگاه مازند، و اجتماعی

 نشر شیرازه: تهران، دموکراسي و توسعه، اعتماد، سرمایۀ اجتماعي، (933 )کیان ، بخش تاج  . 
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 تأثیر رفتارهای اجتماعی »، ( 93 )غالمرضا ، نیان نصراهلل و جعفری، منصور؛ پورافکاری، حقیقتیان

 .11 -91 :  شماره ، مجلۀ مطالعات اجتماعي ایران، «محیط زیستی بر توسعۀ اجتماعی

 بررسی رفتار مردم نسبت به محیط »، (933 )قلی  امام، فر غالمرضا؛ صالحی صادق و لقمان خوش

 .همایش مهندسي محيط زیست دانشگاه تهران، «زیست

 انتشارات سمت: تهران، ترجمۀ صادق صالحی، شناسي محيط زیست جامعه، ( 93 )فیلیپ ، ساتن . 

 گذاری ایۀ اجتماعی در تأمین امنیت سرمایهنقش سرم»، (931 )فریبرز ، محسن و محمدی، سویزی» ،

 .11 -3  : 9شماره ، فصلنامۀ رهنامه سياستگذاري

 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست »، ( 93 )لقمان ، صادق و امام قلی، صالحی

 .1  -31: 1شماره ، شناسي ایران مجله جامعه، «(استان کردستان: مطالعه موردی)محیطی 

 تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد »، (الف939 )زهرا ، نژادصادق و پازوکی، صالحی

 . 33-11: 9شماره ، شناسي کاربردي جامعه، «محیط زیستی دانشجویان

 ارزیابی اجتماعی دانش دانشجویان غیر »، (ب939 ) زهرا، نژادصادق و پازوکی، صالحی

- 1 : 99شماره ، تحقيقات کاربردي علوم جغرافيایي نشریه، «وهواشناس نسبت به تغییر اقلیم آب

 31 . 

 تحلیل کیفی نگرش دانشجویان نسبت »، ( 93 )زهرا ، نژادکریم و پازوکی، صادق؛ سلیمانی، صالحی

المللي تغيير اقليم و گاه شناسي درختي در  سومين همایش بين، «وهوا به تغییرات جهانی آب

 . علوم کشاورزی دانشگاه، ساری، اکوسيستم هاي طبيعي

 نشر نی: تهران، مه ناصر موفقیانجتر، پيامدهاي مدرنيته، (911 )، آنتونی، گیدنز . 

  لزلی ، همس، اعتماد و سرمایه اجتماعيدر ، «اعتماد و مخاطرات زیست محیطی»(. 931 )مک ناگتن

ات فرهنگی و مطالعی  پژوهشکده: تهران، ی محمد تقی دلفروز ترجمه، (ویراستاران)فران ، و تونکیس

 اجتماعی

 مرکز : تهران، ترجمه صادق صالحی، شناسي محيط زیست جامعه، (دست چاپ در)جان ، هانیگن
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