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Abstract 

Sea level rise is one of the most dangerous outcomes of climate change, which 

poses a serious threat to the coastal areas of developed and developing 

countries. This study identifies the factors that prevent the sea level rise in being 

recognized as problems requiring policy agenda setting by using Kingdon’s 

multiple streams framework model. The mixed research method applied in this 

research and in terms of data collection, qualitative and exploratory research 

was carried out by using Delphi technique. The members of the Delphi panel 

presented 10 items and finally, in order of priority, 9 items received the highest 

importance factor. Research findings state that there are ambiguous 

perspectives on policy-making levels towards increasing sea level rise as a 

public problem, and there is no consensus on the need for attention to this issue. 
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 91-111صفحات  ،1398 پاییز ، 3 شماره ، 5 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه
 

 دالیل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش شناسایی

 های دولتمشیسطح آب دریا در خط 

 1الهام اوستان

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران کیش المللپردیس بین مدیریت دولتی دانشجوی دکتری

 غالمرضا طالقانی

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران مدیریت دولتی استاد

 مجتبی امیری

 ، تهران، ایراندولتی دانشگاه تهراندانشیار مدیریت 

 حسین نگارستان

 ، تهران، ایراندانشگاه آزاد واحد تهران شمال شیالت استادیار
 (2/5/98تاریخ پذیرش:  - 22/1/98)تاریخ دریافت:  

 چکیده
افزایش سییطح آب دریا یکی از خطرناکترین پیامدهای ناشییی از تغییر اقلیم اسییت که تهدیدی جدی برای 

یافته و در حال توسعه است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل چهارچوب ساحلی کشورهای توسعهمناطق 
سأله  جریانات چندگانه کینگدون سطح آب دریا به عنوان یک م ست که از افزایش  سایی عواملی ا شنا به منظور 
رد. روش پژوهش از نوع آومشییی در مناطق سییاحلی جنوبی ایران ممانعت به عمل مینیازمند دسییتورگذاری خط

ها نیز از نوع تحقیقات کیفی و اکتشیافی اسیت که با اسیتفاده از تکنیک دلفی انجام آمیخته و از نظر گردآوری داده
گویه بیشترین ضریب اهمیت را به  9گویه را مطرح نمودند که در نهایت  10گردید. اعضای پنل دلفی در مجموع 
گذاری نسبت به افزایش مشیهای مبهمی در سطوح خطکنند که دیدگاهن میترتیب اولویت کسب نمودند.نتایج بیا

سطح آب دریا به عنوان یک مسأله عمومی وجود دارد و اجماع نظر روشنی درخصوص لزوم توجه به این مسأله 
 وجود ندارد.

 .دستورگذاری چندگانه، جریانات چهارچوب دریا، آب سطح افزایش گذاری،مشیخط :واژگان کلیدی
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  مقدمه

ها در های مردم و دولتشدن به یکی از مهمترین نگرانیتغییر اقلیم به سرعت در حال تبدیل
گرفته با توجه به تغییرات های صورتهای اخیر بسیاری از بررسیسراسر جهان است که در سال

دهنده افزایش روند وقوع و شدت حوادث هیدرولوژیکی مانند سیل و خشکسالی اقلیم نشان
(. به طور خاص در بین این حوادث، افزایش سطح آب دریا تهدیدی Wang et al., 2017ت )اس

از  بسیاری رفتن آب آمدن سطح آب دریاها احتمال زیر جدی برای مناطق ساحلی است. باال
و  کندتشدید می های شخصی و دولتی راساحلی اعم از امالک و زیرساخت تأسیسات جزایر و

 شود و به طور کلی حیاتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره میفعالیتسبب اختالل در 

 شیرین آب زیرزمینی و سطحی ذخایر دریا، آب اندازد. باال آمدن سطحبه مخاطره می را انسانی

، تشدید (Binder, 2011کند که به نوبه خود تهدیدی جدی برای عرضه مواد غذایی )می آلوده را
فراوان است. در مقیاس جهانی، نواحی ساحلی  اقتصادی هایهزینه میلو تح بهداشتی مشکالت

درصد جمعیت  50اند؛ در حالیکه، بیش از درصد از مساحت سطح زمین را در بر گرفته 20حدود 
(. Ngorana and Xue, 2015کنند )کیلومتری از سواحل زندگی می 200جهان در درون یک نوار 

پذیری بیشتر جمعیت جهان به اثرات مستقیم برابر آسیب 4مال ها احتبینیاین، پیشبرعالوه
(. خطرات ناشی Nicholls and Kebede,2012دهند )را نشان می 2070افزایش سطح آب دریا تا سال 

ها توجه پژوهشگران و دولت از افزایش سطح آب دریا به چنین بخش بزرگی از جمعیت جهان،
ها و مشیها در سراسر جهان، خطدولت همین دلیل، را به این مسأله جلب نموده است. به

اند. براساس های گوناگونی را جهت پاسخگویی به این مسأله اجرایی نمودهاستراتژی
های آتی با در سال جنوب ایرانمساحت قابل توجهی از مناطق ساحلی های انجام شده، پژوهش

ایجاد رات در سطح دریا باعث این تغیی مواجه خواهند شد کهدریا  آب افزایش سطحخطر 
مشکالت  که سبب به وجود آمدنهای ساحلی خواهد شد تغییرات قابل توجهی در اکوسیستم

. کشور ما نیز از این (Gohranjad, Shamsi and Hosseini, 2013گردد )میاقتصادی مهمی 
وب ایران های ساحلی جنهایی از استانمخاطرات در امان نیست و خطر زیر آب رفتن در بخش

ندر همچون خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان رو به افزایش است. برای مثال، ب
که بر اساس آمار منتشره توسط  بوشهر یکی از شهرهای استان بوشهر و مرکز استان بوشهر است

رین خطر (، با بیشتFathi, 2015, 26با ارتفاع صفر از سطح دریا ) 1395مرکز آمار ایران در سال 
جزیره مرجانی کیش گرفتگی بر اثر باال آمدن سطح آب خلیج فارس مواجه است. همچنین، آب

. گوهر نژاد فارس است در دراز مدت به زیر آب خواهد رفتترین جزیره خلیجکه کم ارتفاع
منطقه از نواحی ساحلی  5افزایش قابل توجهی در سطح آب دریا در  ( در پژوهشی،2014)
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( افزایش 2013بینی کرد. همچنین در پژوهشی دیگر توسط نامی )ن در آینده را پیشجنوب ایرا
اساس، به اینبینی گردید که برسال آتی در سواحل جنوبی ایران پیش 50سطح آب دریا در 

پذیری هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیشترین سطح آسیب های خوزستان، بوشهر،ترتیب استان
گذاران به افزایش سطح مشیانداز خطش سطح آب دریا خواهند داشت.  چشمرا نسبت به افزای

شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، آب دریا منفی است و فعالیتی در این بخش مشاهده نمی
گذاری و مشیای نیازمند خطاین است که چرا دولت به افزایش سطح آب دریا به عنوان مسأله

پاسخ به این سوال از مدل چهارچوب جریانات چندگانه کینگدون نگرد؟ برای گذاری نمیقانون
شود. زیرا رویکرد جریانات چندگانه بیشتر برای بررسی موضوعات محیط زیستی استفاده می

( و آلودگی Simon and Alm, 1995های اسیدی و هوای پاک )(، بارانPralle, 2009همچون تغییر اقلیم )
(Solecki and Shelley, 1996 )های دیگری که بر نقش گیرد و نسبت به مدلمورد استفاده قرار می

 تر است.مشی، رسانه و نفوذ عامه مردم تمرکز دارند، مناسبهای خطزیرسیستم

 پیشینۀ پژوهش

 مشی افزایش سطح آب دریاخط

با وجود اثرات بالقوه افزایش سطح آب دریا بر مناطق ساحلی ایران، هیچ پژوهشی در داخل 
گذاری درخصوص این مسأله اشاره کرده باشد. لذا، شاید مشیوجود ندارد که بر لزوم خطکشور 

گذاران به این مسأله را فقدان گذاران و قانونمشیبتوان یکی از دالیل عدم توجه دولت، خط
الملل توجهات بیشتری به این موضوع معطوف های علمی دانست. لیکن در سطح بینپژوهش

اعتنایی به افزایش سطح ( در پایان نامه خود به پیامدهای ناشی از بی2018کل )شده است. برادمر
( در 2016آب دریا برای قانون گذاران و ساکنان مناطق ساحلی پرداخت. یوسف و همکاران )

های متناقل و شکننده نسبت به افزایش سطح آب دریا به عنوان یک پژوهش خود، دیدگاه
های محیط زیستی حائز اهمیت دن نقش دولت در سیاستگذاریرنگ شمسأله عمومی را در کم

تنها  2009تا  1998ی ها( با بررسی مجالت مدیریت عمومی معتبر بین سال2010دانستند. راب )
گذاران یافت. مشیای حائز توجه خطمقاله با محوریت افزایش سطح آب دریا به عنوان مسأله 2

توان پژوهشی را یافت که به طور اخص از افزایش کمتر میالملل نیز با این وجود، در سطح بین
ها یاد گذاران در سطوح مختلف دولتمشیای حائز توجه خطسطح آب دریا به عنوان مسأله

توان در مالحظات توجه را میهای انجام شده، برخی استثنائات قابلکرده باشد. از بین پژوهش
                ( و شهرداران نروژیHjerpe, Storbjörk and Alberth, 2014گذاران سوئدی )مشیخط
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(Orderu and Kelman, 2011( یافت. برودی، گرور، لیندکوئیست و ولیتز )به بررسی ادراک 2010 )
( به 2005گذاران از تغییرات اقلیم پرداختند. موزر )مقامات دولتی و محلی به استثنای قانون

ایالت آمریکا پرداخت  3ن به افزایش سطح آب دریا در گذارامشیبررسی پاسخ مدیران و خط
گذاران نبود. شاید بتوان اثرات آهسته افزایش سطح آب دریا بر اما پژوهش موزر شامل قانون

سواحل و عدم درک عامه مردم از تهدیدات بالقوه آن را دلیلی بر نامرئی شدن و نادیده گرفته 
همراه با اثرات بدیهی به جای افزایش سطح آب  شدن این مسأله دانست؛ به نحوی که مسائلی

( دریافتند 1974گذاران قرار گیرند. همانگونه که ورسکی و کانمان )مشیدریا در منظر توجه خط
که احتمال درک وقوع یک رویداد طبیعی توسط عامه مردم به میزان یادآوری آن رویداد وابسته 

گی بیشتری به گذشته داشته باشد میزان درک است؛ در واقع، هر چه زمان وقوع رویداد وابست
 افراد از آن رویداد کمتر خواهد بود. فقدان آگاهی نسبت به افزایش سطح آب دریا در بین عامه

گذاران، به همراه فشارهای ناشی از توسعه اقتصادی در مناطق ساحلی نیز یکی مشیمردم و خط
(. با این حال، بر Moser, 2005نگردیده است ) از دالیلی است که به این مسأله توجه کافی مبذول

تر هستند؛ خالف دیگر اثرات ناشی از تغییر اقلیم، اثرات ناشی از افزایش سطح آب دریا ملموس
کنند. پژوهش حاضر به بررسی این الخصوص برای مردمی که در مناطق ساحلی زندگی میعلی

کنند و آنرا یش سطح آب دریا را درک میگذاران، پدیده افزامشیپردازد که آیا خطموضوع می
( 2010دهد. همانگونه که برودی، گرور، لیندکوئیست و ولیتز )در مالحظات ملی مدنظر قرار می

گذاران مشیپذیری نسبت به تغییرات اقلیم برای خطآمادگی و انطباق»در پژوهش خود دریافتند؛ 
تری نقل در اولویت پایینوشتغال و حملگذاران در مقایسه با مسائل دیگری همچون او قانون

گذاران تمایل بیشتری دارند تا با موضوعات و مسائل مهم مشیکلی، خططوربه«. قرار دارند
پذیرد که ضرورت توجه به یک موضوع، مشی تنها زمانی صورت میموافقت نمایند؛ اما اقدام خط

گذاری به مجلس گونی جهت قانونگذاران احساس شود. موضوعات گونابیشتر از جانب قانون
گیرند زیرا تنها شوند؛ لیکن تنها تعداد کمی از آنها در دستور قرار میشورای اسالمی ارائه می

گذاران دریافت کنند به تصویب موضوعاتی که ترجیحات و ادراکات بیشتری را از جانب قانون
 رسند.مجلس می

 دستورگ اری و چهارچوب جریانات چندگانه

هایی هستند که انتخاب های سیاسی هستند؛ در واقع،های عمومی خروجی سیستمیمشخط
شوند درباره اینکه اختیارات و منابع چگونه به حل مسائل گیرندگان گرفته میتوسط تصمیم

اینکه چه مسائلی بایستی در دستور کار قرار گیرند یا اما (. Pelissero,  2003تخصیص داده شوند )
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(، 1972شوند توسط پژوهشگران بررسی گردیده است. پژوهشگرانی همچون داونز )نادیده گرفته 
( 1993( و بوم گارتنر و جونز )1995(، کینگدون )1988(، هیلگارتنر و باسک )1983کاب و الدر )

اظهار نمودند که میزان در دستور کار قرار گرفتن مسائل عمومی، اغلب مستقل از وضعیت یک 
گیرند و همیشه با آن مسأله گاه در دستور کار قرار نمیاست. در واقع، برخی از مسائل هیچ مسأله

(. در دستور کار قرار گرفتن یک موضوع به چگونگی Stone, 1988نشده زندگی خواهیم کرد )حل
ای که نیازمند توجه از جانب مثابه مسألهو چرایی موفقیت یا عدم موفقیت شناسایی شدن آن به

( و همچنین آگاهی از میزان توجه عامه مردم به آن مسأله Howlett, Ramesh, Perl, 2009لت است )دو
( 2009گیرد که مهم، فوری و قابل حل باشد. پرال )بستگی دارد. مسأله زمانی در دستور قرار می

ی از کند تا با درک مناسبانداز دستورگذاری به ما کمک میچشم»بر این موضوع اشاره دارد که 
های اقلیمی جاری، از آنچه که سبب در دستور کار قرار گرفتن و باقی مشیها و خطسیاست

گردد، ماندن یک موضوع ناشی از تغییر اقلیم در سطح کالن نهادهای دولتی و یا غیر دولتی می
 «.آگاهی پیدا کنیم

مدل  2. های گوناگونی در تالش هستند تا فرایند دستورگذاری را توضیح دهندنظریه
مشی در اختیار قرار اطالعات مفیدی را درخصوص در دستور کار قرار گرفتن موضوعات خط

( ارائه 1994دهند. مورد اول، چهارچوب تعریف مسأله است که توسط راکفورت و کوب )می
گیری مسائل به صورت راهبردی و در نتیجه اهمیت در دستور کار گردید که چگونگی شکل

( با این 1995دهند. مورد دوم، چهارچوب جریانات چندگانه کینگدون )نشان می قرار گرفتن آنرا
گیرند. مشی قرار میتوصیف که چگونه و تحت چه شرایطی مسائل مختلف در دستورگذاری خط

دهند مدل تعادل هایی که دیگری که در دستور کار قرار گرفتن مسائل را توضیح میاز مدل
( and and the model developed in 2005 1993ارتنر و جونز )ای است که توسط بوم گنقطه

ها طراحی برای درک الگوهای ثبات و تغییر دستورات و شناسایی عوامل موثر بر این پویایی
های اولیه دستورگذاری بر شرایط سیاسی و اقتصادی به عنوان مهمترین دالیل چرایی گردید. مدل

موضوعات نسبت به دیگر موضوعات تأکید دارند. اگرچه، در دستور کار قرار گرفتن برخی از 
پذیر نیستند بندی موضوع و یا ساختاربندی نهادی توجیهقالب این دالیل برای تعریف مسأله،

(Howlett, Ramesh, Perl, 2009رویکرد نظریه .) های ثانویه به دستورگذاری به عنوان فرایندی
های ها از گروهاین چهارچوب معمول،طورابسته است. بهتأثیر متغیرهای چندگانه و به هم وتحت

ها و رسانه های ذینفع،گروه ها،مختلفی از بازیگران سیاسی شامل: مقامات منتخب، بوروکرات
گیری ماهیت و فرایند تعریف مسأله را بر عهده دارند. شوند که شکلمردم تشکیل می عامه

که یک مسأله نیازمند اقدام دولت است به سرعت  هنگامی براساس چرخه توجه به موضوع،
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هایی برای حل یک مسأله اصلی برداشته (. ممکن است گامDowns, 1972گیرد )مورد توجه قرار می
شود؛ لیکن زمانی که مشخص شود آن مسأله اصلی به سادگی قابل حل نیست یا موضوعات 

مسأله اصلی از توجه عامه  کنند؛دیگری وجود دارند که توجهات بیشتری را به خود جلب می
های مثابه دورهگذاری را بهمشی( فرایند خط1993ماند. بوم گارتنر و جونز )مردم مغفول می

ای بر چگونگی توجه توصیف کردند. این نظریه تعادل نقطهطوالنی ثبات با تغییرات ناگهانی قابل
بین بازیگران سیاسی و تغییر در تأثیر روابط مشی( تحتمشی )و تغییر خطدستورگذاری خط

کند که به جای یک نقطه اصلی قابل ( استدالل می1995تعریف موضوع تأکید دارد. کینگدون )
ای از عوامل مختلف است. محیط مشی محصول مجموعهگیری خطفرایند شکل تعریف و اتکا،

شفافیت نقش  عدم های متناقل و اغلب متعارض،مشی، توسط بازیگران مختلف با اولویتخط
گیری کنندگان فعال و موثر در فرایندهای تصمیمدولت در جامعه و تغییر دائمی در مشارکت

فرایند یا جریان متفاوت در دستورگذاری دخیل هستند که عبارتند از  3شود. توصیف می
 3ها. این ها و در نهایت سیاستحلهای پیشنهادی و یا راهگیری طرحشکل تشخیص مسأله،

جریان است که  3کنند؛ لیکن همگرایی بین این جریان عموماً به صورت مستقل عمل می
کنندگان مشابهی در بیش از یک کند. با اینکه مشارکتگیری را ایجاد میهای تصمیمفرصت

ظرفیت یا محدودیت جریانات به صورت مستقل از یکدگیر  یابند؛ لیکن ماهیت،جریان حضور می
جریان باید توسط  3های پیشنهادی درخصوص این حل. الزم به ذکر است که راهشوندشناخته می

پذیرفته های صورت(. پژوهش2000 های دیگران تکمیل شوند )هوستون و ریچاردسون،پژوهش
عنوان کننده در شناخت یک موقعیت توسط بازیگران اجتماعی بهعامل تعیین 9تا امروز، به نقش 

       . اهمیت آن مسأله شناسایی شده باشد؛1رده است که عبارتند از یک مسأله عمومی کمک ک
پذیر شناسایی شوند؛ . جمعیت آسیب4. عواقب آن شناسایی شود؛ 3. علل آن شناسایی شود؛ 2
ها یا . حوادث، بحران7. بازیگران با آن مسأله درگیر باشند؛ 6. یک وضعیت جدید باشد؛ 5

. همگام با 9. بازخورد آن وجود داشته باشد؛ 8داشته باشد؛  نمادهایی در ارتباط با آن وجود
(. جریان تشخیص مسأله شامل شناسایی موضوعاتی است Ridde, 2008های اجتماعی باشد )ارزش

گیرندگان آنها را به که نیازمند توجه هستند. عموماً مسائل محیطی هستند که شهروندان و تصمیم
ها نیز زمانی و نیازمند بزرگنمایی هستند. برخی از موقعیت کنندعنوان مسأله عمومی تعریف می

های مسأله، اقدام فوری را ضروری تشخیص شوند که شدت شاخصبه عنوان مسأله تعریف می
های منفی تر شدن وضعیتدهنده گسترش و وخیمهایی که نشاندهد. به مرور زمان، شاخص

(. Kingdon, 2003مشی و دخالت دولت است )طهستند نیازمند اقدام فوری از جانب بازیگران خ
شوند که به شرایط، زمانی به عنوان مسائل تعریف می»( اظهار کرد؛ 1995همچنین کینگدون )



  1398پاییز ،  3 ، شماره 5 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                  98

 

 
 

ها نقش مهمی در تعریف ارزش«. توانیم در مورد آنها کاری انجام دهیماین باور برسیم که می
تواند اثرگذار باشد که به یک وضعیت به کنند و اغلب ایدئولوژی فردی زمانی میمسأله ایفا می

آوری اطالعات درخصوص یک موضوع و نحوه جمع ترتیب،عنوان یک مسأله نگاه شود. بدین
عنوان یک مسأله تعریف نقش زیادی در تعیین اینکه آیا آن موضوع به بندی مشکل،چگونگی طبقه

ه بر تعداد زیادی از مردم اثر الخصوص، رویدادهایی کخواهد شد یا خیر، اثرگذار است. علی
نمایند و با منفعت عموم مردم در ارتباط ها را به خود جلب مینحوی که توجه رسانهگذارند بهمی

(. Birkland, 1998نمایند )های عمومی را بیشتر به سمت خود جلب میهستند توجه و نگرانی
صول وقوع یک بحران هستند؛ موضوعاتی که برای عامه مردم به آسانی قابل درک بوده یا مح

اند و احتمال بیشتری وجود دارد که به عنوان یک مسأله تعریف شوند. های بدیهیحلدارای راه
با توجه به ثبات یک مسأله، ممکن است درخصوص آن قوانین جدیدی تصویب شود یا به علت 

اقدام، آن مسأله از های باالی کاهش شور و شوق عامه مردم در حل آن مسأله یا به دلیل هزینه
های مشیعالوه، حمایت یا مخالفت عامه مردم در پاسخ به خطدستورگذاری خارج شود. به

شده های انتخابمشیشده، بازخوردی سیاسی درخصوص میزان پذیرش و اثربخشی خطارائه
لت تغییر مدیران دولتی و تنظیم تعادل قدرت در سطح دو است. جریان سیاسی شامل انتخابات،

مشی را تسهیل یا محدود کند. برای تواند اقدام خطملی است. تغییر در هر یک از این وجوه می
های دستورگذاری های اداری ممکن است اولویتعملکرد مسئوالن منتخب یا سازمان مثال،
های متفاوتی خواهند مسئوالن منتخب جدید نیز اولویت مشی را تغییر دهد به همان شکل،خط

مشی خاص هستند ممکن ای که دارای منافع مشترک در یک خطیافتههای سازمانگروه داشت.
مقاومت کنند. در جریان سیاسی،  است در برابر تغییراتی که ممکن است منافع آنها را تهدید کند،

اغلب با یکدیگر همکاری کرده و متحد  ساخت ائتالف بسیار مهم است. مسئوالن منتخب،
کنند. زمانی که یک طرح مشی برای حمایت از دیگران پشتیبانی میخط شوند و از یکمی

گذاران در اعمال نظر مشی از حمایت مسئوالن منتخب برخوردار باشد؛ قانونپیشنهادی خط
گیرد که احتمال انتخاب گیرند. این امر زمانی شدت میفشار قرار میدرخصوص آن طرح تحت

مشی یا گیری خطفرایند شکل بعدی زیاد باشد. در نهایت،این مسئوالن منتخب در انتخابات 
(. هر منطقه Kingdon, 2003مشی تشکیل شده است )مشی از تعداد زیادی جوامع خطجریان خط

دهند. ای از کارشناسان، آن بخش را تشکیل میمشی شامل یک جامعه است که مجموعهخط
مشی های پیشنهادی در جوامع خطحلراههای مرتبط به تعریف مشکل و مشی، ایدهجریان خط

های نسبتاً پایدار از مقامات دولتی، دانشگاهیان، مشاوران، را به صورت تخصصی در گروه
های تفکر خالق، فعاالن بخش خصوصی و بازیگرانی که در یک منطقه های فشار، گروهگروه
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(. Kingdon, 2003دهد )مشی دارای منافع مشترک هستند مطرح کرده و مورد بحث قرار میخط
مشی و ها، مقاالت خطهای مختلفی همچون کنفرانسهای خود را از طریق کانالاین افراد، ایده

شوند، شوند و رد میها پذیرفته نمیدهند. برخی از این ایدهها مورد بحث و بررسی قرار میمباحثه
مانند. این ن اعضا باقی میشوند و برخی به همان شکل اولیه در بیبرخی تعدیل و ترکیب می

کنند و حتی زمانی که رویدادهای سیاسی افراد به صورت پیوسته و دائمی با یکدیگر همکاری می
کارآفرینان  مشی،کنند. در جوامع خطکنند به صورت مستقل از جریانات سیاسی اقدام میتغییر می

دی را صرف دفاع از یک مشی هم حضور دارند که افرادی هستند که زمان و منابع زیاخط
شود؛ اغلب همزمان و یا در ترکیب با کنند. زمانی که یک طرح تکمیل میمشی خاص میخط

( آنرا بیشتر به فرایند تکاملی بقا 1995شوند که کینگدون )ها در یک فرایند ارائه میدیگر طرح
یابد بایستی که  مشی نجاتگیری منطقی. برای اینکه یک طرح خطکند تا مدل تصمیمتشبیه می

های غالب در جامعه همچون عدالت بایستی ارزش پذیر باشد،از لحاظ تکنیکی و سیاسی امکان
و اثربخشی را برآورده سازد و بایستی برای عامه مردم دلپذیر باشد. این وظیفه کارآفرینان 

ح خاص ها و عامه مردم را برای پذیرش یک طربوروکرات مشی است تا مسئوالن منتخب،خط
مشی مورد نظر، یک مسأله مهم را حل خواهد کرد. آماده کنند و نشان دهند که چگونه ایده خط

جریانات سیاسی،  مشی وشود؛ همگرایی بین جریانات خطزمانی که یک مسأله شناسایی می
(. تحت چنین شرایطی، اگر توافقی بر سر مسأله Kingdon, 2003کند )را خلق می« مشیپنجره خط»
حل موجود مشوق اقدامات در این خصوص است. برای وجود آید، یک اقلیم سیاسی و یک راهب

مشی دهند تا موضوع در دستورگذاری و اولویت خطمشی اجازه میهای خطمدت کوتاهی پنجره
مشی دارند که قرار گیرد. موضوعات زمانی تمایل به قرار گرفتن در بخشی از دستورگذاری خط

ها یا بازیگران سیاسی مورد توجه قرار گیرند. در واقع، بخشی از ان، ائتالفاز جانب شهروند
شود؛ در مرکز توجه قرار گرفتن آن مسأله است. رویدادهایی آنچه که سبب توجه به یک مسأله می

مشی شود شامل تغییر در رهبری سیاسی یا تعادل که ممکن است سبب بازشدن یک پنجره خط
های گسترده است. برای یا تشدید مسائل جاری و بالیا یا بحران قدرت، ظهور مسائل جدید

مثال، در مناطقی که در معرض خطر افزایش سطح آب دریا قرار دارند تمایل بیشتری به انطباق 
دهند بایستی در این جوامع، خطر افزایش سطح آب دریا با راهبردهایی وجود دارد که نشان می

کینگدون  (. در این میان،Brody, Grover, Lindquist, Vedlitz, 2010مشی قرار گیرند )در دستور خط
لذا، زمانی  شود؛پنجره فرصت برای اتصال این جریانات به ندرت باز می»کند ( اظهار می1995)

ای برای در مسأله ای از مسائل وجود دارند؛شود؛ در آن لحظه مجموعهکه پنجره فرصت باز می
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های حلگیرد که از پیچیدگی کمتری برخوردار باشد و راهمدنظر قرار می دستور کار قرار گرفتن
 «.تری برای حل آن وجود داشته باشدساده

ضوع رویکرد جریانات چندگانه کینگدون بیشتر به این موضوع تمرکز دارد که چرا یک مو
ت اس گیرد که هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی این موضوعدر مرکز توجه دولت قرار نمی

ایران  یک از مناطق ساحلی جنوبیکه چرا افزایش سطح آب دریا و تبعات مرتبط با آن در هیچ
  است. مشی دولت قرار نگرفتهدر دستورگذاری خط

 افزایش سطح آب دریا در جریان شناخت مسأله 

تی به در جریان شناخت مسأله، مهمترین سوال این است که آیا افزایش سطح آب دریا بایس
موضوع  2گذاران مدنظر قرار گیرد. این امر به گذاران و قانونمشیعنوان یک مسأله توسط خط

دولت و  . شدت افزایش سطح آب دریا به عنوان یک مسأله و میزان تأثیر آن بر1بستگی دارد: 
، . ضرورت اقدام در سطح دولت. درخصوص شدت افزایش سطح آب دریا به عنوان یک مسأله2

دهند توجهی در سطح آب دریا را نشان میهای جهانی افزایش قابلمی و شاخصهای علداده
(ICC, 2013این اطالعات از لحاظ تکنیکی، اساس شکل .)نوان گیری افزایش سطح آب دریا به ع

ریا و مسأله یک مسأله هستند. فراتر از این مسأله، ارتباط مستقیم بین مسأله افزایش سطح آب د
جه عمده افزایش سطح آب دریا، افزایش شدت سیالب است. سیالب و سیالب است. یک نتی

است.  تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن در مناطق ساحلی کم عمق بسیار مورد توجه
ه عنوان یک ( در پژوهشی دریافتند که تغییرات اقلیم ب2010برودی، گرور، لیندکوئیست و ولیتز )

افزایش  شود. لیکن، از آنجائیکهدگان محلی و دولتی تلقی میگیرناهمیت برای تصمیممسأله کم
قش نسطح آب دریا یک مسأله ملی و جهانی است؛ موضوع کلیدی این است که آیا دولت باید 

ط سطحی در ارتباچند مشی را ایفا کند. این مسأله شناخت موضوع، با حکمرانیرهبری خط
 (.Biesbroek, Termeer, Kabat, Klostermann, 2009است )

 افزایش سطح آب دریا در جریان سیاسی

مشی و رویدادهای های خطحلجدای از فراگرد شناخت مسأله، شناسایی پیشنهادها و راه
ها، شوند. جریان سیاسی در میان سایر مولفهسیاسی بر اساس پویایی و قوانین خودشان انجام می

گیرد. های دولت جای میادراکات دیگر اولویتیافته سیاسی و افکار عمومی، نیروهای سازمان
زیستی های محیطمشیدهند که افکار عمومی و حمایت از خطها نشان میکلی، پژوهشطوربه

های اگرچه، پژوهش (.Agnone, 2007گذارد )گذاران درخصوص اقلیم اثر میهای قانونبر تصمیم



 101 در ...                   سطح آب دریا شناسایی دالیل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش 

 

های افزایش سطح آب دریا و خطرات موجود فقدان آگاهی عمومی و افکار عمومی از پویایی
 (.Selman, Daigle, 2011دهد )آن در مناطق ساحلی را نشان می

 ها حلافزایش سطح آب دریا در جریان راه

حل و  شود که با راهمشی، یک مسأله هنگامی به رسمیت شناخته میحل خط در جریان راه
هادهای ( دریافتند که پیشن2012میشام )مشی همراه باشد. الکساندر، رایان و پیشنهادهای خط

با  مشی، متمایل به دربر داشتن یک چهارچوب علمی یا اقتصادی است که از طرف افرادیخط
ای هها و جناحدهد که چهارچوبوجاهت علمی و اخالقی ارائه شوند. نتایج آنها نشان می

. لیکن، دیگر اثرگذار باشدتوانند در قبول یک دیدگاه نسبت به دیدگاه موجود در جامعه می
پذیر هستند نیز های دردسترس و امکانحلنماید که مسائلی که دارای راهکینگدون اشاره می

ی در برا»( اظهار کرد؛ 2009مشی قرار نگیرند. همانگونه که پرال )ممکن است در دستور خط
تقاعد شوند متنها بایستی گذاران و عامه مردم نه مشیدستور کار قرار گرفتن تغییرات اقلیم، خط

 «. توانند کاری انجام دهندکه باید کاری انجام شود بلکه باید متقاعد شوند که می

 شناسی پژوهشروش

ها نیز از نظر گردآوری داده روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت آمیخته )کمی و کیفی(،
انجام گردید. جامعه آماری  از نوع تحقیقات کیفی و اکتشافی است که با استفاده از تکنیک دلفی

 گذاری،مدیریت دولتی، قانون گذاری،مشیهای خطنفر از خبرگان حوزه 25متشکل از 
شناسی است که با استفاده از مراحل پیشنهادی زیست و جامعهمحیط هواشناسی، شناسی،اقیانوس

 انتخاب شدند.  (2004) 1توسط اکلی و پاولوسکی

 عیت شناختی خبرگان تحقیقهای جمویژگی - 1جدول 

 های جمعیت شناختیویژگی
 خ رگان دانشگاهی هاایحرفه

 هیئت علمی مدیر گروه مدیر کل و یا معاون مدیر کل نماینده مجلس

 8 4 9 4 25 تعداد

 جنسیت
 7 4 7 4 مرد

 1 - 2 - زن

 - - - - 24کمتر از  سن

                                                           
1 - Okoli & Pawlowski 
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25 - 45 1 2 1 2 

46 - 65 2 4 2 4 

 2 1 3 1 باالترو  66

 تحصیالت

 - - 1 - دیپلم و فوق دیپلم

 - - 5 2 کارشناسی

 8 4 3 2 کارشناسی ارشد و باالتر

سابقه 

 کاری

 1 - 3 4 سال 10کمتر از 

 4 2 4 - سال 20 – 11

 3 2 2 - و باالتر 21

ه منظور استفاده گردید. همچنین ب SPSS 25افزار های آماری از نرمتحلیل دادهوبرای تجزیه
ای رجهد 5از ابزارهای پرسشنامه باز و بسته و در قالب طیف لیکرت  آوری آرای خبرگان،جمع

های ت دادههای کمی برای تقویها، اولویت با فاز کیفی است و دادهاستفاده شد. در اغلب پژوهش
 شوند.کیفی استفاده می

 تکنیک دلفی

 اجرای تکنیک دلفی مطابق مراحل زیر انجام گردید:در پژوهش حاضر، 
 مشخص کردن هدف پژوهش: ابتدا بایستی هدف از استفاده از تکنیک دلفی به طور واضح 

قرار  مشخص شود. در این مقاله، هدف از کاربرد تکنیک دلفی شناسایی دالیل در دستور کار
 های دولت است.مشینگرفتن افزایش سطح آب دریا در خط

 فی کنندگان در فرایند پژوهش بایستی دارای دانش و تجربه کاایی خبرگان: مشارکتشناس
نهادی برای انتخاب خبرگان از مراحل پیش نظر باشند. در پژوهش حاضر،نسبت به موضوع مورد

 (.2استفاده شد )جدول  (2004توسط اکلی و پاولوسکی )

 (Okoli and Pawlowski, 2004مراحل انتخاب خبرگان ) - 2جدول 

 مرحله اول:

 تهیه برگه منابع دانشی 

یا فعاالن  ومقامات دولتی  متخصصین، های مربوطه: دانشگاهیان،ها یا مهارتشناسایی رشته

 های خصوصی و مردم نهادسازمان

 های مرتبطشناسایی سازمان

 ایشناسایی ادبیات دانشگاهی و حرفه

 مرحله دوم: 

 پر کردن برگه منابع دانشی

 نوشتن اسامی افراد با رشته یا مهارت مرتبط

 های مرتبطنوشتن اسامی افراد در سازمان
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 ای نوشتن اسامی افراد دانشگاهی و حرفه

مرحله سوم: اضافه نمودن 

 اسامی دیگر خبرگان

 تماس با خبرگانی که اسامی آنها نوشته شده

 درخواست از خبرگان برای معرفی دیگر خبرگان )روش گلوله برفی(

 مرحله چهارم: 

 بندی خبرگانرتبه

 زیر فهرست برای هر رشته 4تهیه 

 های مناسب بندی خبرگان در فهرستطبقه

 بندی خبرگان در هر فهرست بر اساس صالحیترتبه

 مرحله پنجم:

 دعوت از خبرگان 

 دعوت از خبرگان هر پنل مرتبط با هر رشته

 قرار دارند.های باالتری دعوت از خبرگانی که در اولویت

 با به اشباع رسیدن تعداد افراد در هر پنل از دعوت سایرین خودداری شود.

 هواشناسی، شناسی،اقیانوس گذاری،مدیریت دولتی، قانون گذاری،مشیخبرگان با پیشینه خط
بندی آنها و قرار شناسی شناسایی شدند. ابتدا صالحیت خبرگان برای طبقهزیست و جامعهمحیط

نل تهیه پبندی فرایند انتخاب خبرگان مورد مقایسه قرار گرفتند. سپس گرفتن آنها در اولویت
ستی بین بندی شد. هر پنل بایها تقسیمایدسته اعضای هیئت علمی و حرفه 2شده از خبرگان به 

 عضو داشته باشد که حداقل نصف هر پنل باید سابقه فعالیت اجرایی در بخش 18تا  10
س از اتمام تری را به اشتراک بگذارند. پهای وسیعاری داشته باشند تا بتوانند دیدگاهگذمشیخط

اب شدند. عضو انتخ 13ها با ایخبره و پنل حرفه 12پنل اعضای هیئت علمی با  فرایند انتخاب،
 برای هر یک از اعضای پنل جهت شرکت در پژوهش یک ایمیل دعوت فرستاده شد که در آن

 مدت زمان مشارکت در پژوهش توضیح داده شد. موضوع، هدف و

 های پژوهشیافته

 مرحله اول دلفی

دالیل در » با استفاده از یک سوال باز از خبرگان خواسته شد تا در مرحله اول تکنیک دلفی،
؛ که در این را بیان کنند« دستور کار قرار نگرفتن افزایش سطح آب دریا در سواحل جنوبی ایران

یج در سازی شدند که نتاهای مشابه در یکدیگر ادغام و یکساننظرها و دیدگاهمرحله تمامی 
 (.2بندی شدند )جدول گویه طبقه 10قالب 

 مرحله دوم تکنیک دلفی

تمامی نظرات مرحله اول که به صورت پرسشنامه کامالً باز  در مرحله دوم تکنیک دلفی،
ر مرحله دوم به صورت پرسشنامه کامالً بسته بندی شدند تا دبندی و طبقهانجام گرفته بود دسته
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 5گویه به صورت طیف لیکرت )مقیاس  10ها در قالب مطرح گردند. در این مرحله سوال
های آماری ای( در اختیار خبرگان قرار گرفتند. بر اساس مطالعات مختلف، اگر تعداد نمونهدرجه

توان خواهد بود. لذا می 8/0باالتر از  نفر باشد، پایایی پرسشنامه 13در تکنیک دلفی بیشتر از 
گفت که در این مقاله، پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بوده است. معیارهای مورد استفاده 

ها و انحراف معیار است. اما اغلب، میانگین به جهت تعیین اجماع شامل میانگین، میانه، چارک
است. لذا  5/3ل قبول آن برابر یا بزرگتر از شود که مقدار قابعنوان معیار در نظر گرفته می

و باالتر از آن بودند، اساس پرسشنامه مرحله بعد را تشکیل  5/3هایی که دارای میانگین گویه
 (.2دادند )جدول 

 مرحله سوم تکنیک دلفی

رسشنامه پهای مرحله اول و دوم در قالب نتایج حاصل از گویه در مرحله سوم از مدل دلفی،
ن کنند که سته( در اختیار خبرگان قرار گرفت تا میزان موافقت و مخالفت خود را بیا)باز و ب

ه عدم گویه بوده که تنها با گوی 9 گویه مورد نظر، 10، میزان موافقت از 3براساس جدول 
دالیل در »دسترسی به اطالعات علمی اتفاق نظر نداشتند. همچنین میزان موافقت و مخالفت با 

 بر حسب درصد نشان داده شدند.« ر نگرفتن افزایش سطح آب دریادستور کار قرا

 مراحل اول تا سوم - 3جدول 
 «دالیل در دستور کار قرار نگرفتن افزایش سطح آب دریا در سواحل جنوبی ایران» 

تعداد  هاگویه
(n) 

میانگین 

 *(5از )

انحراف 

 معیار

درصد 

 موافقت

درصد 

 مخالفت

 29 71 78/0 51/3 25 زیستی های محیطمشیعدم توجه به خط

 4 96 46/0 55/4 25 عدم توافق سیاسی در احساس نیاز به اقدام سریع

 12 88 58/0 21/4 25 فقدان حمایت نمایندگان مجلس

 27 73 68/0 54/3 25 زای داخلی و خارجیوجود دیگر مسائل حساسیت

 17 83 72/0 86/3 25 سطح پایین نگرانی عامه مردم

 69 31 08/1 27/2 19 بخش خصوصیعدم حمایت 

 29 71 64/0 69/3 25 کمبود بودجه و ظرفیت اجرایی

 23 77 94/0 83/3 25 های پیشنهادیحلفقدان توافق درخصوص راه

 25 75 78/0 75/3 25 فقدان دانش و اطالعات

 6 94 69/0 46/4 25 اهمیتیفقدان ادراک عمومی از پیامدهای بی

 . کامالً موافقم5. موافقم 4. تا حدودی موافقم 3. مخالفم 2مخالفم .کاماًل 1* مقیاس: 
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 مرحله چهارم از مدل دلفی

د گویه مطرح ش 10« دالیل در دستور کار قرار نگرفتن افزایش سطح آب دریا»درخصوص 
اهمیت  ترین عوامل از نظر خبرگان مطرح شد که به ترتیب ضریبگویه از اصلی 9که در نهایت 

 مده است.آ 4در جدول 

 بندی رتبه - 4جدول 
 «دالیل در دستور کار قرار نگرفتن افزایش سطح آب دریا در سواحل جنوبی ایران»

 رتبه هامقوله

 9 های محیط زیستیمشیعدم توجه به خط

 1 عدم توافق سیاسی در احساس نیاز به اقدام سریع

 3 فقدان حمایت نمایندگان مجلس

 8 زای داخلی و خارجیوجود دیگر مسائل حساسیت

 4 سطح پایین نگرانی عامه مردم

 7 کمبود بودجه و ظرفیت اجرایی

 5 های پیشنهادیحلفقدان توافق درخصوص راه

 6 فقدان دانش و اطالعات

 2 اهمیتیفقدان ادراک عمومی از پیامدهای بی

 بحث

مشی اشاره نمودند؛ خط( در پژوهشی 2009همانگونه که بیزبروک، تمر، کابات و کلوسترمن )
های قدیمی و جدید و مشیگیرد و از هنجارها، خطتغییر اقلیم در یک محیط خأل شکل نمی

( استدالل کرد که مردم اغلب 1995عالوه، کینگدون )پذیرد. بهاهداف بازیگران سیاسی تأثیر می
نبال حل مسائل کنند و به دمشی خاص عادت میبه جای توجه به حل مسائل به یک پیشنهاد خط
هایی که درخصوص اثرات بالقوه افزایش سطح جاری هستند. این عوامل به همراه عدم قطعیت

 ,Brodyگذاری تبدیل شده است )مشیبرانگیز در خطآب دریا وجود دارد به یک موضوع چالش

Grover, Lindquist, Vedlitz, 2010ی به منظور های اجباری و مقررات رسممشیعالوه، فقدان خط(. به
 ,Biesbroek, Termeer, Kabatشود )ثباتی سیاسی میتسهیل در اقدامات، موجب تشدید بی

Klostermann, 2009 دیگر موانع شامل تأثیر الگوهای مبتنی بر استفاده از زمین، قوانین و مقررات .)
 ,Moserدهندگان است )های جامعه، قراردادهای دولتی و ارتباط با توسعهموجود، ارزش

Casperson, Yohe and Agyeman, 2008( خالصه 1های پژوهش که در شکل )(. بر اساس یافته
گویه را که از مهمترین دالیل در دستور کار قرار نگرفتن  9اند؛ اعضای پنل دلفی در مجموع شده
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. عدم توافق 1افزایش سطح آب دریا است مشخص نمودند که به ترتیب اولویت عبارت اند از: 
. فقدان 3اهمیتی . فقدان ادراک عمومی از پیامدهای بی2سی در احساس نیاز به اقدام سریع سیا

. فقدان توافق درخصوص 5. سطح پایین نگرانی عامه مردم 4حمایت نمایندگان مجلس 
. وجود 8. کمبود بودجه و ظرفیت اجرایی 7. فقدان دانش و اطالعات 6های پیشنهادی حلراه

زیستی. های محیطمشیتوجه به خط . عدم9زای داخلی و خارجی دیگر مسائل حساسیت
دسته جریان مسأله، جریان خط مشی و  3های مذکور با توجه به مدل کینگدون در یکی از گویه

ای است که برای جریان سیاسی جای گرفتند. در جریان مسأله، افزایش سطح آب دریا مسأله
های محیط مشیچنین فقدان توجه و آگاهی از خطساز است؛ همساکنان نواحی ساحلی مسأله

های مرتبط با تغییر اقلیم باعث اهمیتی به پژوهشزیستی به همراه فقدان ادراک از پیامدهای بی
اند تا افزایش سطح آب دریا به عنوان یک مسأله مطرح نگردد. بنابراین درک عامه مردم گردیده

-گذاران و قانونمشیحتی توافقی کلی در بین خطجامعه از مشکالت این نواحی محدود بوده و 

گذاران درخصوص لزوم توجه به این بخش وجود ندارد. لذا مسأله افزایش سطح آب دریا در 
های ساحلی محدود گیرد و تنها به اقدام سیاسی مسئوالن، در هر یک از استانحاشیه قرار می

های دولت مرکزی به عنوان یک نگرانیشود. در واقع، افزایش سطح آب دریا در ترجیحات و می
مشی زمانی شکل گذاری در سطح کالن جایگاهی ندارد. جریانات خطمشیمسأله نیازمند خط

مشی مالی و تکنیکی مناسبی وجود داشته باشد؛ این امر ناشی از این های خطحلگیرند که راهمی
عالوه بر این، کمبود اطالعات  تصور است که برای رفع مشکل، کمبود بودجه دولتی وجود دارد.

علمی و دانش عملی درخصوص افزایش سطح آب دریا موجبات عدم توافق عمومی بین قانون 
هایی است که توسط کارشناسان و متخصصان این حلگذاران درخصوص اثربخش بودن راه

مشاهده  ها در این بخشواقع، نوعی بدبینی نسبت به اثربخشی فعالیتحوزه ارائه می شوند. در
فقدان حمایت نمایندگان مجلس و عدم توافق سیاسی در مورد  شود. در جریانات سیاسی،می

گذاران است موضوع مشیاهمیت افزایش سطح آب دریا به عنوان موضوعی که نیازمند اقدام خط
افزایش سطح آب دریا را با چالش جدی مواجه نموده است. با توجه به مدل کینگدون، چنین 

گذاران سبب مغفول ماندن این مسأله و دیگر گذاران و قانونمشیهای خطایی در دیدگاههشکاف
 گردد.مسائل مشابه از توجه مقامات دولتی می
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 جریان مسأله

افزایش سطح آب دریا به عنوان یک مسأله 
 مشی نیست.ای نیازمند اقدام خطحاشیه

 اهمیتیفقدان ادراک عمومی از پیامدهای بی

 سطح پایین نگرانی عامه مردم

 های محیط زیستیمشیعدم توجه به خط

 

     + 

  
 جریان خط مشی

افزایش سطح آب دریا به لحاظ تکنیکی و مالی 
 فاقد راه حل مشخص هستند.

 فقدان دانش و اطالعات

 های پیشنهادیحلفقدان توافق درخصوص راه

 اجرایی کمبود بودجه و ظرفیت

 

     + 

 
 جریان سیاسی

 عنوان یک مسأله سیاسیافزایش سطح آب دریا به
 شود. کم اهمیت تلقی می

 یععدم توافق سیاسی در احساس نیاز به اقدام سر

 فقدان حمایت نمایندگان مجلس

 خارجیزای داخلی و وجود دیگر مسائل حساسیت

 مشی افزایش سطح آب دریا با استفاده از چهارچوبتحلیل خطوتجزیه - 1شکل 

 .جریانات چندگانه کینگدون 

مشکالتی  -1بحث قابل توجه وجود دارد:  2دهند که حداقل نتایج پژوهش حاضر نشان می
ع عدم اجما -2که در جهت شناسایی افزایش سطح آب دریا به عنوان یک مسأله وجود دارد 

تواند ظرفیت بالقوه و موثری برای مواجهه با افزایش سطح مشی که میدرخصوص ادراک خط
فرض چهارچوب جریانات چندگانه مطابقت دارند مبنی بر اینکه آب دریا باشد. این نتایج با پیش

کارآفرینان 

مشیخط  

در دستور کار قرار 

گرفتن افزایش 

 سطح آب دریا
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فقدان ادراکات قوی یا نگرانی در مورد یک مسأله )که در اینجا افزایش سطح آب دریا مطرح 
دهنده تعارض نشانتجزیه و تحلیل فوق  مشی رابطه مستقیم دارند.عدم اقدامات خط است( با

در رسیدن به اجماع در سطوح مختلف دولت درخصوص افزایش سطح آب دریا است. این امر 
توجهی نسبت به افزایش سطح آب دریا سبب ایجاد شکاف در دهد که چگونه بینشان می

اند. نتایج بدست آمده از پژوهش درخصوص این موضوع شدههای متضاد ادراکات و دیدگاه
های موجود در سطوح مختلف هایی است که به چالشهای دیگر پژوهشتأییدی بر یافته حاضر،

پردازند. برای مثال، گویه خروجی عدم توافقات میدولت برای پاسخگویی موثر به مسائل زیستی 
های زیستی، تأییدی بر پژوهشهای محیطمشیطگذاری در خسیاسی در اقدامات سریع قانون

( نتیجه 2013( است. همچنین دانویگ، هاولسرد و هوسابو )2014یرپ، اشتبیرک و آلبرت )
گذاری بیشتر، پذیر ملی شفاف و تخصیص منابع و قانونمشی انطباقگرفتند که بدون یک خط

ت که پیشرفت بیشتری داشته باشد. های نروژ بعید اسپذیری با تغییر اقلیم در شهرداریانطباق
کنگ برای در دستور کار قرار دادن افزایش سطح آب دریا های دولت هنگدر این میان، تالش

پذیری و قدرت به دلیل موضوعات حکمرانی چندسطحی مرتبط با کمبود منابع، عدم مسئولیت
در پژوهشی بیان ( 2011در ایرلند، مک گلوقلین و سویینی )(. Huidobro, 2012متوقف شدند )

مشی اقلیم، اجرای تعهدات نمودند که به علت عدم یکپارچگی عمودی سطوح دولتی در خط
( 2011های محلی انجام گردد. اردرو و کلمن )مرتبط با تغییرات اقلیم بایستی توسط دولت

شتری مشی بیهای طراحی خطهای شهری بر این باورند که باید نقشدریافتند که در نروژ، دولت
ها را پوشش دهد. آموندسن، برگلند و وستکوگو داشته باشند؛ در حالیکه دولت ملی بایستی هزینه

پذیری با های ملی و محلی در نروژ را به عنوان مانعی برای انطباق( تعارضات بین دولت2010)
مشی ( به ضرورت خط2008اقلیم تشخیص دادند. برای مقابله با چنین موانعی، اروین و جردن )

های مشیهای دولت ملی و محلی در اجرای خطسطوح گوناگون با توجه به اولویت اقلیم در
های مالی ( محدودیت2006کرب و رابین )مرتبط با نیازهای منحصر به فرد دولت اشاره کردند. 

پذیر را در ایجاد محدودیت در پاسخگویی مشی انطباقهای خطحلو کمبود دانش نسبت به راه
 های کانادا نشان دادند. غییرات اقلیم در شهرداریبه ت

 های سیاستیتوصیه

توان با استفاده از راهبردهای گوناگون، مسأله افزایش سطح آب دریا را برای عامه مردم می
به نحوی ارائه داد تا افزایش ادراک، آگاهی و نگرانی عمومی از این مسأله، سبب تحت فشار 

و قانون گذاران برای در دستور کار قرار دادن این مسأله شود که  گذارانمشیقرار گرفتن خط
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بینی توان با پیشاین امر با تمرکز بر دانش علمی میسر خواهد شد. برای مثال، در جریان مسأله، می
مشکالتی که پس از افزایش سطح آب دریا گریبانگیر دولت خواهد بود؛ از جمله، تأمین بودجه 

مندی یب دیده، قانون گذاران را به توجه وا داشت. حداقل بهرهجهت بازسازی مناطق آس
خوانندگان از پژوهش حاضر، دریافت این نکته مهم است که از آنجائیکه مسأله افزایش سطح 

فکری بین کنند؛ لذا تعامل و همای نمود میآب دریا و اثرات مرتبط با آن در سطوح منطقه
ها برای برجسته نمودن مسأله ها، پیشنهادها و گزینهحلمشی، راهبازیگران و کارآفرینان خط

ها ضروری های موجود در دیدگاهافزایش سطح آب دریا در سطح کالن دولت ورای شکاف
های انجام شده در کشورهای دیگر که توان از تجربه پژوهشاست. برای تسهیل در این امر، می

 در این مقاله ذکر شدند، استفاده کرد.
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