
                 انسانشناسي ايران  يهاپژوهش 

                          2، شماره  9دوره  

                  127-145، صص  8139ز و زمستان  ييپا

 

   محیطیهای از ریسک  خر ادراکیتأ کیفی در باب ۀیک مطالع

 شهر تهران  در
 حميدرزاقي 1
 عليرضا محسني تبريزي 2
 غالمرضا غفاري 3

 1399/ 02/ 12ت: فايخ دريتار

 1399/ 04/ 15رش: يخ پذيتار

 چکیده 
.  دارد  کاروسر  آينده  در  آن  رسانيآسيب  قدرت  و  خطر  احتمال  با  که  استاي  و پديده   مفهوم  ريسک

  بر  لذا. بردمي راهو اجتماعي  فرهنگي الگوهاي بر محاسباتي و فني ارزيابي بر عالوه ريسک به رويکرد

  دربارة   نانيشهرنش  ذهني  ارزيابي  حاضر  پژوهش.  يابدمي  ريستها  انسان  کُنشيِ  و ادراکي  وجه

ها  داده   اين تحقيق .داد  قرار  مطالعه  هدف  مطلعهاي سوژه   منظر از  را  تهران  شهر  محيطيهاي  ريسک

  تحصيالت   داراي  مطلعينِ  از  يافتهساختارنيمه  مصاحبه  بيست  اجراي  و  مبنايي  ۀبا اتخاذ روش نظري  را

دست  و انتظام مفهومي    نظري  اشباع  بهو    کرد  گردآوري  يري هدفمند و نظريگنمونه    فرايندطي  ،  عالي

  در   فعال  کُنش  و  ادراک  از  تهراني  شهرنشينان  ها،سوژه   ديد  از  که  است  آن  از  حاکيها  يافته.  يافت

  از  که طوري  به .نيستند برخورداراي برجسته نحو به  تهران شهر  بر  مترتب محيطي  خطرات  با  مواجهه

  کنش   ديگر  سوي  از و  است  نيافته  تعيّن  چندان  محيطيهاي ريسک  از  ادراک آنان،  نهاذا در  سو  يک

دارد  منفعلهاي  کنشبه    حتي  و  ندارد  معنادار  حضور  محيطيهاي  ريسک  به  معطوف   لذا .  گرايش 

و    و  نشده  دروني  ريسک  فرهنگ  تهران  شهر  ساکنان  ميان  در   که  کرد  استنباط  توانمي اذهان  در 

  شهرنشينان   نشيِ کُ  و  ادراکي  تأخر  پاراديمي  مدل  پايان  در گيرد.نمي  ريسک درمان  تگف  آنانهاي  کنش

 . است  شدهترسيم  و تفسير    و  تهران  شهر  در  محيطيهاي  ريسک  از

کلیدی تهراني  محيطي،هاي  ريسک  ادراک،  :واژگان  کُنشي  ،شهرنشينان  تأخر  ادراکي،  فقر تأخر   ،

 فرهنگ ريسک

 
 ، تهران، ايران. )نويسندة مسئول( البرز دانشگاه تهران س يپرد ، يشناسهگروه جامع  ،يدکتر يدانشجو 1

shr.namin@gmail.com 
 mohsenit@ut.ac.ir     اجتماعي، دانشگاه تهران، تهران، ايران.علوم نشکدة داشناسي، جامعه ، گروهاستاد 2

 ghaffary@ut.ac.ir  . اجتماعي، دانشگاه تهران، تهران، ايران علوم نشکدة داشناسي، معهگروه جا دانشيار، 3



 

 

 

 

 
 2 شماره  ،9 دوره ران، ي ا ي شناسانسان ي هاپژوهش 128

 مقدمه  

در اوکراين   ي مانند انفجار نيروگاه اتمي چرنوبيلادثاين سو با وقوع حو  هاز اواخر قرن بيستم ب

، شيوع مجدد  2011در سال    ، سونامي زلزلۀ ژاپن و تخريب نيروگاه اتمي فوکوشيما1986سال

و صدها حادثه زيست محيطي ديگر در نقاط    2015و    2014هاي  در افريقا در سال  تب ابوال

در    اين پديده  کهاي  تري پيدا کرد. به گونهابعاد تازه  سکري مختلف جهان، مفهوم و پديده  

و پيامدها    نيستخاص جوامع معين  فهم و درک آن    قرارگرفته و جهاني شدن  فرايندچارچوب  

و فضاي   به جامعه  نيز  آن  آثار  در  شود.  نمي  مشخصي، محدود و  و کشورها  چرا که جوامع 

گرفته  قرار  دروشرايطي  از  ملي  حاکميت  که  اين  مي  انيجهن  اند  در  پرشتاب    فرايندشوند. 

بشري جوامع  سر  اعضاي  به  دنيايي  که هرمي  در  عدمبرند  به سمت  بيشتر  و    هاقطعيتچه 

پيشهاي  بحران  منتظره  بيش  روند.مي  غير  غوطهازجهاني  و  آشفته  تهديدهاي  پيش  در  ور 

  گذاشته واطره  پر مخکه ساکنانش از دنيايي امن پيشين پاي در دنياي  شده  محيطي  زيست 

هاي  در مقياس  و حياتي  امري خطير  بهها  و مقابله با آنها  گريز از ريسکها انسان براي    الجرم

که خود را هايي  کيف ريسک   . در نتيجه بازشناسي و تحليل کم ودر آمده استرد و کالن  خ

  زيو ن  دهندمي  مختلف و چندگانه محيطي، اجتماعي، اقتصادي و فني نشانهاي  در ساحت 

هزينه کاهش  و  آنهاي  مديريت  بر  پژوهشو ضروري    مهماي  عرصهها  مترتب  حوزه    براي 

 . ريسک است

 

   مسئلهطرح 
که  برد  مي  سره  ب  نشناسيرتغيير و مرزسيال، ُپ  اجتماعيِ  حاضر در زيست جهان انسان قرن

خطرات از  بي  آکنده  پنهان  و  استآشکار  کهشماري  تهديدهايي  بشاز    ،  نوع  سو  و  هر  ر 

درگاستزي را  زمين  است.  هش  خطرات    جهاني برگرفته  در  توسعه  محيطي  غرق  حاصل  که 

افسار گسيخته طبيعت در يکي دو قرن اخير  تخريب  و  مصرف بي حد و حصر    صنعتي، توليد و

  زندگي در  تأکيد بر انتخاب عقالني معطوف به هدف و خِرَد ابزاري چنان به جريان مسلط    است.

  ، قير تقليل داده است )بِکحاي  ت را به شئ و ابژهمحيط زيسطبيعت و    که بدل شده    آدمي

ميان جامعه و طبيعت را برهم    سازانهوپايداري سوخت  امروز با چنين گرايشي  (. انسان1995

)فاستر است  ناهما 280-293:  1382،زده  اين  طبيعت(.  بر  انسان  تفوق  روند  و  به ،  هنگي 

توسعه اي  توان آثار حاشيه نمي  را ديگاز ر خطرسهاي  يتموقع  رسيده است که حضوراي  مرحله 

گرم    .عصر حاضر تبديل شده استخصلت کانوني    مسئله و  رد، بلکه بهتلقي ک  فناوريعلم و  

امان ،  رشد بيخاک و آب و هواهاي  آاليندهشديد اقليمي، آلودگي و  شدن زمين، ناپايداري  

فاضالبهاي  زباله و  ب  ،تيصنعهاي  شهري  جمله    ،ريمسهاي  يماري گسترش  مخاطرات  از 

ناشناخته  هستند  سازشوند، که خطرمي  محسوب  بشر ساختهمحيطي   پيامدهاي    ودارند    و 

آنمقابله   و  ها  با  از سوي  مؤثري  اقداماتآگاهي  سياست  را  و  متخصصان  ورزان  شهروندان، 

   .طلبد مي اجتماعي
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احتمال  1محيطيهاي  ريسک  از خطرات  صورت   شود، که دريم   ي اطالق به آن دسته 

يط  و مح  ها  بار هستند و پيامدهاي نامطلوب بر انسانفاجعه  زننده ويا استمرار، آسيب   وقوع

ريسک سازندمي  واردزيست   اين  اغلب  نابجاي  انسانها  .  نتيجۀ دخالت  در  و  ساخت هستند 

  اين خطرات م يا وقوع  اند. تداومحيط زيست توليد شده  باناپايدار  رابطۀ  ان بر طبيعت و  آدمي

انسانهاي  و خُرده سيستمها  اندام  توانند بهمي تلفات  ، صدمات  و محيط زيستها  حياتيِ  و 

که از يک سو ممکن است از قوة محاسبۀ فني بگريزند و  هايي  . ريسککند  جبران ناپذير وارد

ن نبوده و يا نتواها  ، به طوري که قادر به تشخيص آنوندش  ناخواستههاي  شمول عدم قطعيتم

برابرشا فعال ن کدر  تنها هنگام حدوث و  ينش  بار    انجام داد و  زيان    آشکار شوندپيامدهاي 

ز سوي ديگر ممکن است قبل از . ا( 32: 1391، ؛ کمشال 26 -28: 1387)توسلي و ودادهير، 

ادراک در  تصوربه  وقوع   مؤبا  بتوانند    شهروندان  و  آيندو  اقدامات  با  اجتماعي  و  عقالنيت  ثر 

  آورندت کنترل درآمدنشان جلوگيري کنند و يا عواقبشان را تحپيش  زاا خِرَد علمي  همکاري ب 

مانند سيل، زلزله، و تغييرات آب  هايي  ( به احتمال فاجعه2013)  ريتيچيني رات  . (1996)بِک،

 . هستندکند که بشرساخته و يا طبيعي مي محيطي اطالق هايي  ريسکها ودگيو هوايي و آل

انساني بيشمرا  ،جوامع  جازوز  مؤپيش  عملي  اقدام  ُپرهت  جهان  مقابل  در  ، ريسکثر 

 صان صو متخ محيطي کنشگران زيست شهروندان،نيازمند کسب آگاهي و بازانديشي از سوي 

  پذيرندهستند که محاسبه هايي  (. آگاهي از اين که ريسک1994،  بِک، گيدنز، لش هستند. )

ناپيدايند، به طوري که  و  خطرناک اما، انداخته سکه بشرْهايي و ريسک (2خارجي هاي )ريسک 

از اين رو    .(3برساختيهاي  )ريسک   دارنده نيستيم و پيامدهاي ناخواسته  آگاها  ما به وجود آن

که کم و کيف   اهميت دارد بدين سبب  ينشمحيطي در وجوه ادراکي و کُهاي ريسکطالعه م

از   به طوري که .  اساسي دارند   نقشي ت  راخط  ميزان ايجاددر  ها  آنمواجهه با  ادراکات و شيوه  

هاي  به حيطه عدم قطعيتبيشتر  محيطي را  مخاطرات  يک سو ادراک ضعيف و کنش منفعل، 

و کنش   قوي  آورند. از سوي ديگر ميزان ادراکمي  انداخته و آسيب و فاجعه به بارناشناخته  

 . محيطي را کاهش دهد  خطراتنرخ تواند ميها آنفعال در برابر 

المللي  بينو    نشيني در فضاي ملي هرشتابان و ناهمگون شرگ تهران حاصل رشد  بز  شهر

در روند رشد افسار گسيخته، خود با  . اين فضاي قطبي و نامتوازن  طي چند دهه اخير است

زندگي ساکنانش تحميل  مواجه است و شرايط نامطمئني را بر  اي  محيطي عديدهمخاطرات  

متأثر از مخاطرات   يطي است و همتهديدهاي مح  وليدکنندهبه طوري که هم خود ت  کرده است.

خردمندانه  هاي  ادراک و کنشها  برابر آنمحيطي در فضاي ملي و جهاني است که اگر در  

ر شهرنشينان و شهرشان وارد خواهد ساخت. را بيش از پيش بصورت نگيرد، پيامدهاي ناگواري  

آلودگي آب،    ،ناسالم  و هواي  ها  يش آاليندهوقوع زلزله، افزا  اتي مانند خطربا    اين کالن شهر

آلودگي   يک سنگين،باشت زباله، ترافبحران انها، و سيالبها ، خطر طوفانمسريهاي بيماري

 
1.Environmental Risks 
2 External Risks 
3 Construction Risks 



 

 

 

 

 
 2 شماره  ،9 دوره ران، ي ا ي شناسانسان ي هاپژوهش 130

، شهرنشينان  و سالمت  تداوم حياتُپرخطر دست به گريبان است که با    تمعضال  ديگرصوتي و  

که در    براي شهرنشينان خطرزي  تهران شهري است خطرزا وبه بياني    پيوندي بالفصل دارد.  

افولتارو به  رو  آرامش  و  امنيت  مخاطرات مي  پودش  انباشتي  جِرم  در  را  ساکنانش  و   رود 

کنترلي تبديل شده  غيرقابل   افکند. اين شهر به ماشين غول پيکر، بد ترکيب و ُپرمصرف و مي

ورد و به هراس  خُمي  است، که هر دم گوشت و پوست و جان و روان ساکنانش را بسان خُوره

و ضميمه تخريب   بلعدمي  راهايش  هري که همگام با رشد شتابان خود، کرانهاندازد. شمي  و بيم 

هر    و توانمندي  ، آگاهي. امروز زيستن در شهر خطرخيزي چون تهران داناييکندمي  و ريسک

  محيطي شهر   طلبد. هر چه ادراک شهرنشينان نسبت به مخاطراتمي  را  چه بيشر ساکنانش

جهت در    سازد مي  قادررا    ها  آنباشد،  تر  فزون خطرات  با    مواجهه  در  مسئوليت پذيريو  تر  بيش

  . گام بردارند  کاهش و رفع تهديدها

يا کاهشعملکرد دولت و مديريت شهري  رويکرد، ساختار و    نقش  گرچه   در تشديد 

 شهرنشينان   جههموا  نحوهو    تلقي طرز  اما  انکار است؛  غيرقابل    شهر تهران  محيطيِمخاطرات  

 گيران عملکرد تصميمو    نگرش  بر  و  اهميت هم سنگ با آن دارد  خطرهاي  قعيتومنسبت به  

در شهرنشينان ضمن آن که    ادراکاتکيف  وکم. به عبارتي  است  گذاراثر  نيز  دولتي و شهري

دولت و  هاي و برنامهها ترديد سياستبي ،استمؤثر  محيطيهاي ريسکبا   رويارويي چگونگي

    بدين لحاظ . گذاردمي تأثيرو بر آن   دهدمي قرار الشعاع تحت اين حوزهري را در يريت شهدم

 ادراک خطر الزم و ضروري است.در باب مطالعه و پژوهش 

ايجابمسئهاي  ويژگيو  ماهيت   رويکردمي  له  پژوهش  که  حيث    کيفي  کند  از 

کنداشناسي  روش تفسيري  تخاذ  رهيافت  با  ادراک  و  موضوع  از    به  هاي  ريسک شهرنشينان 

هاي  يابد از منظر سوژهدر پي آن است که نخست در  از اين رو شهر تهران بپردازد.طي  محي

است؟  انواعي  محيطي در شهر تهران مشتمل بر چه  هاي  )فاعالن شناسايي( اهم ريسک  1مطلع

هر  محيطي شهاي  مطلع چه برداشتي از ادراک شهرنشينان از ريسکهاي  دوم اين که سوژه

و پيامدهايي را حول اي  مقابلههاي  و چه کنش  طيمطلعين چه شراي  رند؟ سوم اين کهن داتهرا

 ؟مزبور متصورندهاي  نان در باب ريسکرنشيشان از ادراک شهبرداشت 

 

 اهداف 
برداشت سوژه هدف اصلي   از ادراک شهرنشينان  هاي  پژوهش کشف و تفسيرِ    باب   درمطلع 

جزئي    اهدافابي به  تيدس  ،اين هدفجهت حصول به    ت.محيطي شهر تهران اسهاي  ک ريس

 .زير مد نظر قرار گرفت

 ؛مطلعهاي شهر تهران از منظر سوژه محيطي  هاي  شناسايي اهم ريسک -

محيطي  هاي در باب ريسک مطلع  از ادراک شهرنشينان هاي فهمِ برداشت سوژه -

 شهر تهران؛ 

 
1 Informed Subjects 
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شهرنشينان در هاي  و کنش ادراک    ناظر بر  مطلع از شرايطهاي  فهمِ برداشت سوژه  -

 محيطي شهر تهران؛ هاي  جهه با ريسک موا

هاي  شهرنشينان در مواجهه با ريسکهاي  مطلع  از کنشهاي  برداشت سوژه فهمِ   -

 محيطي شهر تهران؛ 

شهرنشينان در باب  هاي  مطلع از پيامدهاي حاصل از کنشهاي  فهمِ برداشت سوژه -

 محيطي شهر تهران؛هاي  ريسک 

 

 ریسک نظریادبیات 
ريسشناسي  روان  اسلادراکي  توسط  همکارانش  وويکک  سطح 1982و    1979)  و  در   )

در اين رويکرد ريسک عبارت است از قضاوت ذهني و ارزيابي    .مطرح شد  شناختي    سنجيروان 

با   که  خطر  شده  ادراک  پيامدهاي  و  شدت  احتمال،  از  فرد  قابلعقلي  تجربي     ابزارهاي 

   .(58: 1396اران،  سگري زاده و همک؛ ع 16 -23: 1393، )دنياست  گيرياندازه

سبز    اجتماعي  سوينظريه  ديکنز  از  مط1992)  پيتر  تئوري  (  شد.  پاي  اورح  ۀ  بر 

انتقادي واقع واقع  .دادقرار    گرايي  تغييرات زيستمسائل  انتقادي،    يگرايدر  مانند  محيطي 

و   عيني  هستند.اقليمي  و  وکساز  کشف  رانهشگپژو  ۀوظيف  واقعي  جامعه  درون  علّي  ارهاي 

  ديدگاه اين  در    .مخاطرات محيطي است  اثباتي   اجتماعيِ پسِ پشتِ شواهد ظاهري و  هايريشه 

از طبيعت است و  بشر   را نبايد  ساير موجودات مبرا نيست. انسان  از قوانين حاکم بر  جزئي 

از محدودي و  متفاوت  از موجودات ديگر  انگاشت که  و  هاي  تاستثنايي  است  طبيعت معاف 

بر بخواهد  ر  هرچه  زيست  بهرهمحيط  نباشد.  امان  در  آن  پيامدهاي  از  ولي  دارد،  برداري وا 

محيط زيست   و   يانسانجوامع    مخاطراتي را برو دستکاري آن  از طبيعت  انسان  مالحظه  بي

هاي  حدوديتيد بر مباها  انسان  لذا.  اندازدمي  و موجوديت آدمي را به مخاطرهکند  مي  تحميل

؛  30-45:  1393،  اروين)د  نشوآگاه  د؛  نکنمي  واردمحيط زيست  بر  که  هايي  و آسيب طبيعت  

:  1393،  (. )هانيگان48-51:  1396؛ صالحي و پازوکي نژاد،    65-71:  1393،ساتن؛  1380،  بري

21  .) 

ريسک ماهيت عيني و    از ديد وي  نگرد.مي  از منظر فرهنگي به ريسک  مري داگالس

که از ديد آن اجتماع    است  آميزه  آنچه در يک اجتماع بشري، مخاطرلکه  قابل سنجش ندارد، ب

گزينند که از چه ميزندگي خود بر  ۀبشري براي دفاع از طريق خطر محسوب شود. اجتماعات  

بخشند. مردم  مي  قوام  يشهراسند و با اين شيوه به انتظام اجتماعي و فرهنگي خوه  چيزهايي ب

کند.  مي  يدا تهدشان رتند که ترتيبات ارزشمند اجتماعيانساني نگران خطراتي هسهر اجتماع  

هاي  . بنابر اين ريسک در زمان و مکاندارد  فرهنگيهاي  ادراک از ريسک ريشه در بن مايه 

به صُ فرهنگي ساخته اجتماعي  دارد که  هاي  اولويت  شود.مي  ور  فرهنگي  به  بستگي  ريسک 

. لنزهاي  نفسه درست نيستندريسک في  از تعاريف  هيچ يک  لذا  .کنند مي  مردم در آن زندگي

  داگالسو لذا    گيرند مي  ناديده کنند و خطراتي را  مي  ي خطراتي را برجستهرتمند فرهنگقد
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هانيگان،  ؛    27:  1393؛ دني،  116-117:  1393،  ل)بريکو  کندمي  ادعاي واقعيتِ خطر انکار 

1393  :229-226 .) 

پنهان و آشکار،  خطرات  بيند که  مي  1ريسک  ۀمروز را جامععه اجام  ( 1992)  ريش بِکاول

 ۀمدرنيت  صنعتي پا به عرصه  که از مدرنيتهاي  ده است. جامعهاساسي آن تبديل ش  ۀمسئلبه  

مدرنيت  2بازتابي  است.  مدرنيتهايش  چالش،  صنعتي  ۀگذاشته  اما  بود،  ثروت  توزيع  سر   ۀ بر 

سر  هايش  چالش،  بازتابي  است.بر  مدرنيت  بازتابي  ۀمدرنيت  توزيع خطر  که محصول  اين   ۀ با 

به نظر    .است  ساختانسانهاي  ريسک  ايزي مانند متمهاي  خصلت  واجد   است، اما خود   صنعتي

 عوارض ،  دو قرن گذشتهطي      فنيِ شتابان  -علمي هاي  پيشرفتو    صنعتي شدن،  فرايندبِک  

در پي داشته ها  و آلودگي يميتغييرات اقل  مانند  اخير  ۀدر چند دهرا  اي  منتظرهغير  ناگوار و

افزون روزفجايع    شان به شکلشدنآشکار    ساخته وشرب    ناشناختۀهاي  ظهور ريسک است.  

،  ادراکاز دسترس    شانکه احتمال به وقوعهايي  . ريسکاستمتأخر    جامعهدر  نيروي مسلط  

خطرات    ازآگاهي  گريزند. ورود به عصر آکنده از ريسک، تنها بازنماي نامي  و کنترلپيش بيني  

آگاهيِ    است.انسان  هاي  فعاليت  ت بهنسب  3جوامع مدرن به سوي بازانديشينيست، بلکه تالش  

  آميز زندگيمخاطره  رسند که در جامعهمي  آگاهي  نايکه مردمان هر آينه به  اي  بازانديشانه

سئوالنه  م  شيار بوده و مدام دست به اقداماتکنند و الزم است در مقابل خطرات پيش رو هومي

گره    5و فرهنگ بازانديشانه  4يشانه سازي بازاندريسک با مفاهيم مدرن  ۀبزنند. بنابر اين جامع

داند، بلکه آسيب يا آسيبِ نمي   ريسک را فقط آسيب( به نقل از بِک  2013)  کوران  .خورده است

را    ريسک  ۀجامع  ۀنظري  ،الپتون  .کشيممي  کند که انتظارش را در آينده مي  باري تلقي فاجعه

  خطرات عي ميانجي ادراک  هاي فرهنگي و اجتمافرايندکه در آن    دانسته  گرارويکردي واقع

ساخت،  انسانْمخاطرات  الذهاني نسبت به  يني و در عين حال بينگيرند. برداشتي ع مي  قرار

و از سوي    گيردمي  تفاسير فرهنگي فاصله  لحاظ نکردن  به سببعينيت محض    که از يک سو از

آن را   جويد، رويکردي کهمي  به دليل نسبي گرايي فرهنگي دوريز ذهنيت محض نيز  ديگر ا

  عيني   مخاطرات  از يک طرف سياره زمين را در معرض. بِک  نامندمي  اديقگرايي انتساختبر

)بِک،  کند  مي  اجتماعي و ادراکي تلقياي  را سازهها  و از طرف ديگر ريسک   بيندمي  فزايندهو  

  ؛294-296:  1380الپتون،  ؛  362:  1394ر،  کسل؛    31-116:  1397  ک،بِ؛  42-8:  1388

 . (57-58: 1396صادقي و پازوکي نژاد، ؛  71-73: 1397رادي نژاد، يوسفوند و م

آنتوني گيدنز  پيدا(1999)  به نظر  آينده و  مي  ، ريسک در جوامعي ظهور  به  کند که 

خارجي داشتند و    و   محاسباتيجنبه  ها  ، ريسککالسيک    ۀد. در مدرنيتنتسخير آن نظر دار

دانش ريسک بودند و استانداردهاي    اندرکارِ  تنها متخصصان فني دست  و  شدندمي  ارزيابي کمّي

عرضه را  آن  با  نمي  مقابله  مردم  ارزيابيکردند.  اعتماد  با    راآنان  کنترلي  هاي  روشو  ها  يز 

 
1 Risk Society 
2 Reflective Modernity 
3 Reflexivity 
4 Reflexive Modernization 
5 Reflexive Culture 
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مدرنيته  در. قرار داشتندها سکاين ريدر زمره خدمات درماني  ه وبيمهاي نظام.  ندپذيرفتمي

ارزيابي    ةانسان ايجاد شدند که از حوزهاي  تناشي از فعاليها  عدم قطعيت  بسياري ازمتأخر،  

و    شدنصنعتينتيجه  و    شودمي  اطالق   1برساختي هاي  ريسکها  آمدند که به آنبيرون    فني

گرم شدن    اقليمي وتغييرات  هاي  . ريسکاست  اخير بوده  ةطي دو سد دخالت بشر در طبيعت  

در معرض بازانديشي تشديد  ز  چيهمهمتأخر    مدرنيته در  .شوندمي  محسوبها  آنزمين از جمله  

آورد  مي  گيري مجدد از يک طرف امنيتکارهاي از جا کندگي و جايو. سازگيردمي  يافته قرار

دارد.  پهلو    سان مدرنيته متأخر خصلت دو. بدينکند مي  ايجاد  خطر و ناامني   ف ديگررو از ط

ممکن  رد و از سوي ديگر  نشان از پيشرفت دااي  توليد برق با انرژي هسته   کارخانه  مثال  به طور

در    .کندمي  را نابود سازد. گيدنز بين مخاطره و بازانديشي پيوند برقرارها  است زندگي انسان

ه  که دربار  مردمي استد  رَخِهمان دنياي    متراکم  آغاز سده بيست و يکم، دنياي بازانديشگي 

اسلحه براي توليد  هاي  باراني تا کارخانههاي  جنگل   سان، از تخريبکنش انمنفي  پيامدهاي  

که   از اين  يابدمي طور بازانديشانه آگاهي به متأخر،  جامعه . کنندمي نابودي جمعي بازانديشي 

مجدد    بايست به بازآگاهي و نظارتمي  وور فزاينده به دست بشر ساخته شده اند  خطرات به ط

به    لذا گيدنز.  .کنترل کردادراک و    توان به طور کاملنمي  بالهاي مدرن را   چند  هر    .دندرآي

تأکيد    دنياي مدرن  درآن    ن ريسک و تأثيرات عميق و گستردهبودو اجتماعي  وجه ادراکي  

: 1984،زليزر؛  56:  1379گيدنز،  ؛    160-161:  1378؛ گيدنز،  52-60:  1395)گيدنز،  .  دارد

  -313:  1380الپتون،  ؛    739:  1393ريتزر،  ؛    529-530:  1393،  اليوت و ترنر؛    610-591

 . (31:1388قاسمي، ؛   306

 

 شناسی روش
در باب  اي  نظريه   توليدو جهت    آن  تفسيري  هدف  ماهيت ادراکي موضوع و  تحقيق بنابراين  

 اشتروس   2يي نظريه مبناروش    ،مطلع هاي  کيفي مأخوذ از سوژه هاي  بر پايه داده  ادراک ريسک

.  اتخاذ کرد   را  هفتيافن مصاحبه نيمه ساختار  ، کيفيهاي  داده  جمع آوري  به منظور  و   کوربين  و

ادراک شهرنشينان درباره مطلعهاي  سوژهبرداشت ذهني  سان  بدين محيطي  هاي  ريسک  از 

   . دست يافت و در نهايت به الگوي پاراديمي گرفت شهر تهران مورد تفسير قرار 

کردگان فوق ليسانس و دکتري و اساتيد دانشگاهي در  تحصيل  ميان  مطلع ازهاي  سوژه 

محيط زيست،   جغرافيا، ، علوم تربيتي، علوم ارتباطات، روان شناسي،جتماعي علوم اهاي رشته 

منابع طبيعي طي  صناي و  غذايي  ن نمونه  فرايندع  و  اين    .انتخاب شدند  ظريگيري هدفمند 

از يک سو هدفمند  نمونه  و عالقمندساگيري  آشنا  از مطلعين  معنا که  بدين   موضوع  به ت 

  فرايندد و از سوي ديگر نظري است، بدين معني که  نکمي  کيفي را کسب هاي  داده،  ريسک

  .شودمي توسعه مفاهيم و مقوالت منجر شده و به کفايت نظري ختم  گيري به رويش و  نمونه 

 
1 Construction Risks 
2 Grounded Theory 
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  54زمان  ر مدت  مصاحبه د  20نهايت با    و کفايت حجم نمونه در  اشباع نظريها،  اشباع داده

 دقيقه به دست آمد.   14ساعت و 

نفر مرد هستند.   12نفر زن و   8رار گرفتند،   ع که مورد مصاحبه قنفر سوژه مطل  20از  

ي  انفر دکتر  يکي جامعه شناسي،  انفر دکتر  دو ،  لحاظ سطح تحصيالت و رشته تحصيلي  از

ي ا دکتر  نفر  يک  ي برنامه ريزي آموزشي،راکتنفر د  يکي فلسفه،  انفر دکتر  يکانسان شناسي،  

نفر دانشجوي   يکسياست گذاري فرهنگي،    يانفر دانشجوي دکتر  يکتکنولوژي آموزشي،  

نفر فوق ليسانس روان   دوي صنايع غذايي،  ادانشجوي دکتر نفر    يکي محيط زيست،  ادکتر

فاه اجتماعي،  نفر فوق ليسانس برنامه ريزي و ر  يکنفر فوق ليسانس علوم ارتباطات،    2شناسي،  

نفر فوق ليسانس محيط    کينفر فوق ليسانس جغرافيا،    يکنفر فوق ليسانس علوم تربيتي،    يک

  يکنفر فوق ليسانس شيمي آلي و    يکيسانس مهندسي صنايع غذايي، نفر فوق ل  يکزيست،  

 .هستندنفر فوق ليسانس منابع طبيعي  

و    کدگذاري محوري  ،کدگذاري بازمراحل    شامل ها  دادهتحليل    فرايند  تحقيقدر اين  

در قالب  ها  ينش آنشده و چاع  اشبهاي  جهت حصول به مفاهيم و مقوله  کدگذاري انتخابي 

 . گرفتانجام ت دستيابي به مدل پاراديمي اصلي و فرعي و در نهاي هاي مقوله 

 به واحدهاي جمله به جمله شکسته ها  حاصل از مصاحبه   متنيهاي  داده  در کدگذاري باز

مف  شوندمي آن اهيم  و  دل  اين  گردندمي  استخراجها،  از  در  دادهفرايند .  گردآوها  ،    ريمدام 

دادهمي مداوم  تحليل  و  اندوزي(  )داده  و  پردازي(  )دادهها  شوند  پلکاني  تدريجي،  صورت  به 

؛  1990)اشتروس و کوربين،    رسندمي  گيرد و در انتزاع باالتر به مقوله سازيمي  انجامغيرخطي  

اي ولهابد تا مفاهيم و مقيمي  اين جريان آنقدر ادامه(  2006)2به نظر چارمز (.  9991،  1برنز و گرو

چنين و اشباع نظري حاصل شود. همها  به دست نيايد و اشباع دادهي اابعادي تازه   جديدي يا

 شوند. مي مفاهيم مشابه و متفاوت در اين کدگذاري تشخيص داده
و   مفاهيم  محوري  کدگذاري  با  هاييمقوله در  کدگذاري  در  استخراج شدندکه  در    ،ز 

هاي  شوند. به طوري که مفاهيم و  مقولهمي  صلو به يکديگر متبندي  جديد مقوله   چينشي

شوند. در کدگذاري محوري مي  شان به يکديگر وصلاز طريق مقوله محوري   خويشاوند  فرعيِ

فرعيِ  هاي  هاهيم و مقولمحوري با مفهاي  از يک الگوي پاراديمي براي پيوند هر يک از مقوله

  ي، شرايط زمينه اي، شرايط ميانجي،شود که مشتمل بر محورهاي »شرايط علّمي  خود  استفاده

 (. 145 - 146: 1395)محسني تبريزي،  و پيامدهاست«ها راهبرد 

شرا  يعلّ  طيشرا - ا  طي:  عوامل  ا  يجاديو مجموعه  توض  يجاب يو  که    ةدهند  حياست 

 (.  147است )همان:  ميبه طور مستق يمرکز ده ي پد  يو چگونگ ييچرا

کنش    يهستند که بر اتخاذ راهبردها  يخاص و بسترساز  يطي: شرا   يانه يزم  طيشرا -

 (.  291شود )همان: يکنش و کنش متقابل در آن انجام م   يناظر بوده و راهبردها

 
1.Burans and Grove 

2.Carmaz 
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شرا   يانجيم  طيشرا - آن  وضع  طي:  راهبرها  ييها ت يو  که  و کنش    ي هستند  کنش 

را تشد اثرات    دهند يم  فيتخف  اي کرده    دي متقابل  عام  اي   کيو  را کندتر  چند    ايل 

 (.  148)همان:  زند اسيتر م فعال

 ي هستند که کنشگران جهت سازگار   ييو ترفندها  ريها )کنش وتعامل(  : تدابراهبرد  -

  برند يکه درآن قرار دارند، به کار م  يطيشرا  ينحوه حل مشکل به اقتضا  اي با مسئله  

 (.  100: 1395)فراستخواه، 

پ   امدها يپ  - خواسته    امدها، ي:  نت  ياناخواسته   ا يتبعات  که  و    ۀجيهستند  اعمال 

 (.149: 1395 ،يزيتبر ي)محسن باشد يکنشگران م  يهاکيتاکت

شود. پديده  مي  ( کشف و انتخابمرکزي  ة پديدابتدا مقوله اصلي )  ر کدگذاري انتخابي،د

يدادها و حوادث است و اين ظرفيت را دارد مرکزي همه رو  ۀترين مقوله و هستمرکزي کانوني

دهد و    يافتهنظامآرايش    ها  ن دش جمع کرده و  به آجامع ديگر را حول خوهاي  که مقوله 

  ة(. به دنبال انتخاب پديد172-175:  1395فراستخواه،  ؛    2002،  پاتندارد )  يقدرت توضيح

رابط پا  ۀمرکزي،  مدل  قالب  در  يکديگر  با  اصلي  مقوالت  کوربين ميان  و  اشتروس  راديمي 

علّي  شرايط  بر  زمينه مشتمل  شرايط  شرايط  ا،  ورا،  ميانجي ي،  مشخص  پيامدها  و    هبردها 

  استان( از برداشت مطلعين درباره د و به تفسير جامع و روايت توصيفي )خط دنشومي  يکپارچه

ر اصلي مدل  صاعن  ترتيبانجامد. بدينمي  محيطي شهر تهرانهاي  ادراک شهرنشينان از ريسک 

شوند.  مي  ديگر متصلاکتشاف و ماحصل جامع روابط و رويدادها است، به يک  ۀپاراديمي که نتيج

 (. 146:  1395ني تبريزي ، )محس

 

 تحقیق  و نتایجها یافته تحلیل
ي محوري  کدگذارو    کدگذاري باز فرايند  مشتمل بر  کيفي حاصل از روش نظريه مبنايي  نتايج

به    (خط داستان و مدل پاراديميتقرير    کشف پديده مرکزي،)   خابيمراحل کدگذاري انت  و  

   .ذيل است شرح 

 

 باز  یارگذکد

 مه ينهاي  مصاحبه   در  مستتر  خام  يمتنهاي  دل داده  ازو مقوالت    م يمفاهدر کدگذاري باز  

و اشباع نظري  ها  نمونه گيري هدفمند و نظري و در روند اشباع داده  فرايندو طي    افتهي  ساختار

يا مقوله جديدي شکل    آزاد  و  جخرااست نهايت مفهوم  پديد آمدند، به طوري که در  شده و 

   20هاي  داده  متن  از  مقوله  49  و   مفهوم  347  کدگذاري باز  فرايند  در  ذکراست  انيشا   .گرفتن

 .  زع شدمنت و برساخت ،مصاحبه
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 کدگذاری محوری 

  منطقي   ينظم  در  باز  يکدگذار  از حاصل  شده  خلقو مقوالت    ميمفاه  در کدگذاري محوري

ترکيب شدند، ه کشف و  خانواد  هم  ميه که مفا  يطور  به  براي ساخت نظريه مبنايي مجدداً 

اش در قالب يک مدل پاراديمي    مربوطههاي  و زير مقولهها  مقوله  چتر  ريو ز  ند د يگرد  يي شناسا

  هم خانوادهو مقوالت اصلي و فرعي  يکديگر مرتبط شدند. در اين مرحله براي پيوند مفاهيم    به

انجي، راهبردها و  گوي پاراديمي در قالب شرايط علّي، شرايط زمينه اي، شرايط مياز يک ال

 پيامدها استفاده شد.  

 

  کدگذاری انتخابی 

انتخابي  فرايند در   از کدگذاري محوري  اصلي و فرعي  مقوالت  ، کدگذاري    بر  يمبتن  حاصل 

  که  بدين ترتيب .  شدندو مفصل بندي  مرتبط    به يکديگر   نيشتروس و کوربا  ي ميپاراد  يالگو

له بعد مقوالت اصلي و فرعي در قالب  مرح  . درانتخاب شد)پديده مرکزي(    اصلي  ۀمقولابتدا  

پاراديمي   پيدا  منسجم ترين مدل  به    کرده اتصال  نهايت  انتظام مفهومي و يکپارچگي  و در 

هاي  ريسک   نان ازشهرنشي  ادراکموضوع  توضيحي و نظري در باب   روايت  ، به طوري کهرسيد

 . به دست آمد  مطلعهاي  از منظر سوژه در شهر تهران محيطي 

 و تشريح آن مرکزيده  پديالف( 

  پديده مرکزي به عنوان  محيطي  هاي  تأخر ادراکي ريسکمقوله    در گام اول از کدگذاري انتخابي

ه سازي ساير با توجه به تکرار آن نسبت به مقوالت ديگر و توانايي آن در گرد آوردن و يکپارچ

د.  شتخاب  نر اديگبخش آن در مقايسه با مقوالت  مقوالت ديگر حول خودش و برتري انسجام

ضوع دهندگي موظرفيت و قدرت توضيح   ، محيطيهاي  تأخر ادراکي ريسک   ۀبه بيان ديگر مقول

 .رسي را داردمورد بر

لفعل محيطي مترتب  مطلع، شهرنشينان در مواجهه با خطرات بالقوه و باهاي  از ديد سوژه

برخوردار نيستند. ي  ابه نحو برجسته و قابل مالحظه ريسک   يبر شهر تهران از سوگيريِ ادراک

در  محيطي  هاي  تأخر ادراکي ريسک  ة پديدبه طوري که در ميان شهرنشينان ساکن تهران  

دي  الگوهاي ذهني آنان به صُور فقر آگاهي از خطر، انفعال ذهني در برابر خطر، ضعف کارآم

ديدن و دور انگاشتن خطر( و عادت به  )ضعف خود توانايي( در مواجهه با خطر، ابهام )واقعي ن

نشان را  خود  ابعاد    . دهدمي  خطر  از  صُور  ريسک اين  ادراکي  تأخر  نزد  هاي  پديده  محيطي 

اي، جان کالم اين که در اذهان شهرنشينان خِرَد مخاطره  شوند.مي  شهرنشينان تهراني محسوب

در سوگيري شخصيتي   هسازي چندان برجسته و بارز نيست، به طوري کنگري و آيندهآينده

نيافته  اي  مالحظهآنان خِرَد معطوف به خطرات احتمالي نهادينه نشده و تشخص و تعيّن قابل

هوا بسياري از روزهاي سال جلوي چشم  آلودگي  گويد: »مي  ر.  مطلع خانم ش.  ةسوژ  است.
معلوممي  ديده  بعداً  اما مضراتش  آلودگي هوا بمي  شه  امراض  را نشه  شه   ون تدريج خودش 
شناسند ولي به اين وضع عادت  مي گذرند برخي مشکل رامي  بي توجه از آنها ده و خيليمي
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ده  مي  نشانها  اين  منفي خودشون را ترک کنند هاي  کنند عادتنمي  کردند اکثر مردم سعي 
بينند  نمي کنن و به عاقبت کارشان توجهي ندارند بسياري خطرات را واقعينمي به آينده فکر

   «. آمادگي مواجه شدن با آلودگي هوا و زلزله را ندارند اين روزها همه بي اراده شدند  دماکثر مر

توان مي  در سوگيري شخصيتي شهرنشينان را  محيطيهاي  ريسکپديده تأخر ادراکي  

مهم قراردر  تهديد  معرض  در  را  تهران  شهر  ساکنان  که  محيطي  خطرات  دهد،  مي  ترين 

عبارت است از زلزله، آلودگي  از منظر مطلعين    اهميتتيب  شناسايي کرد. اين خطرات به تر

صنعتي(،   و  )ميکروبي  آب  آلودگي  ريزگردها،  و  غبار  و  گرد  آلودگي  زبالههوا،  هاي  آلودگي 

زمين، تغييرات اقليمي درون و برون سرزميني مانند )خشکسالي، طوفان و    شهري، فرونشست

پارازيتهاي  کلغذايي، امواج دهاي  سيل زا(، آلودگيهاي  باران و    ماکروويوهاي  مخابراتي و 

 صوتي و ترافيک سنگين.  هاي آلودگي

 مدل پاراديمي شرح داستان و ب( 

انتخابي، عناصر اصلدر گام بعد از کدگذاري  علّي   يي  پاراديمي شامل شرايط  ، شرايط مدل 

پ زمينه  و  متقابل  راهبردهاي کنش و کنش  رح يامدهاي آن در قالب شاي، شرايط ميانجي، 

محيطي  هاي  ريسک  شود و در نهايت مدل پاراديمي تأخر ادراکي و کنشيمي  تشريحداستان  

 آيد. مي  مطلع به نمايش دراي هسوژهدر شهرنشينان تهراني از منظر 

 

 محیطیهای  شرایط عّلی وقوع پدیده تأخر ادراکی ریسک
نهادهاي متولي    وشهرنشينان تهراني کم و بيش نسبت به مديريت شهري  ها،  از ديد سوژه

پاسخگو، غيرشفاف و  رهستند و اين نهادها را غي  »بي اعتماد«امور پايتخت    ةدولتي در ادار

رسمي را در هاي  رسانههمچنين    هرنشينانکنند. شمي  ضعيف و ناکارآمد تلقي  واجد عملکرد

سان  رساني مسائل شهري از جمله خطرات محيطي قابل اتکاء ارزيابي نکرده و به کارشنااطالع

»بيگانگي  شهرنشينان به  اعتمادي  بيباور ندارند.    چندانزيست شهري  مديريت بحران و محيط

خود انگيزه   ۀاين دو عامل به نوب  زند.مي  مندر آنان دا  «اجتماعي  قدرتيحساس بي ا» و    شهري«

محيطي شهر  هاي  شان را نسبت به کسب ادراک آگاهانه و فعال در مواجهه با ريسک و تمايل

تأ  بدينمي  خيربه  آناندازند؛  ذهنيت  ميان  در  ريسک  فرهنگ  نهادينهها  ترتيب  و   متعين 

آقاي ي. نمي »مي  ي.  شود.  از دست  گويد:  به شهرداري  را  اعتمادشون  ها  آن  ،انددادهمردم 
 کنند شهرداري فقط دنبال پول درآوردنه هر روز خبر از فساد مالي از شهرداري مي  احساس

شهردارمي عملکرد  قانونآيد  ساختار  و  نيست  روشن  خيلي  کرد ي  پيدا    ، باندبازي  ؛ هگريز 
  زني کارتان درست انجاممي  سراي  هر اداره  زدگي در اون زياده وقتي بهسياست  ،بازيرابطه 
شهري و دولتي آن طور که بايد از شما  هاي  بينيد سازمانمي  افته و مي  يا به تعويق  شهنمي

 «.  شويدمي سته مواجهکنن و هر روز با در ب نمي حمايت

ازبهره و کنش شهروندي«  مندي  از    »آگاهي  برخورداري  ديگرخواهانه  هاي  »ارزش و 

 محيطي محسوبهاي  ر مواجهه با ريسکمؤثر بر ادراک شهرنشينان دعلّي  عوامل  جمله    از  عام«
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مطلع در شهرنشينان مفهوم و رفتار شهروندي و ارزشمندي جان هاي  د. از منظر سوژهنشومي

هاي  حرمت انسان آن طور که بايد شکل نگرفته است. فقر آگاهي از دانش، حقوق و مهارت  و

ه شهرنشينان در قالب  شود کمي  گرايانه، مانع از اين عامهاي  ارزش   ضعف شهروندي در کنار  

  ؛حساس و هوشيار باشند  همشهريانبه مشکالت شهر و  شهروندي گرد هم آيند وهاي تشکل

جويي و فرهنگ معطوف به ريسک در ميان ذهنيت ساکنان  ه نگري، چارهسان قدرت آيندبدين

اظهار  گيرد. خانم ص. نمي  بايد نضج  شهر آن چنان که ا  گاه شهروندي در مکند: »نمي  ر. 
نرسيديم شهروندي  مرحله  به  را  ؛ضعيفه  را نمي  حقوقمان  هايمان  مسئوليت  و   شناسيم 

شما برو ببين چه تعداد    .ت در ما قوي نيستحس مشارک  ؛نشديمما شهروند تربيت    .دانيمنمي
  «.مدني عضو هستنهاي از شهروندها در انجمن

زيست  هاي  ش »فقر ارزو    زيست محيطي« هاي  ، »ضعف آگاهيمطلعهاي سوژه  از منظر

علّي   محيطي« شرايط  ديگر  پديده    ناظر  از  ريسک بر  ادراکي  در  محيطي«  هاي  »تأخر 

کنم دانش عمومي  مي  فکردر اين باره اظهار داشت: »  . س  . آقاي ح.هستندشهرنشينان تهراني  
خيلي افراد به حفظ سياره    .چندان باال نيست  اکوسيستمچرخه حيات و  هاي  نسبت به مکانيزم

جانوري گياهي رودخانه برکه دريا چشمه و کوه  هاي  ين و ضرورت حفظ گونهآبي و سبز زم
 «.   انده پي نبرده و بي توج

ع  ناظر  از ديگر  ادراکي ريسکبلل  تأخر  به    ر  افراد  از   است  گرايي«»تقديرگرايش  که 

طلبانه . انسان تقديرگرا برداشتي تسليمدر اذهان  شهرنشنيان تهراني جاي داردها منظر سوژه

ه زندگي و هستي دارد. در جهان بيني مقدر، خِرَد معطوف به آينده مغفول مانده و سعادت  ب

ين در ذهن الهوتي جايي براي فهم و انتخاب و  ابنابر  ن شده است،و شوربختي از پيش تعيي

شود، ناشي از نيروهاي  مي  ت و خطري که انسان گرفتارشيبآفريدن آينده وجود ندارد. هر مص

شود و حکايت از امتحان الهي و يا بخت و  مي  و مرموز و خارج از اراده او تلقي   مابعدالطبيعه

او به خطر در قبال آن ندارد. وقتي خطر اي  تفکر خردمندانهانديشد و  نمي  اقبال کور دارد. 

معطوف به   دهد. عقل گريزيمي  حادث شد، آن را به گناه و عقوبت و خواست خدا نسبت

و ايجاد تمهيدات و آمادگي    خطراتتالش و کوشش جهت شناخت    او را از  ، گذشته و تعبدي

ين ذهن تقديرگرا قادر نيست  رد. بنابر ادامي الزم به منظور کاهش و رفع خطرات احتمالي باز

کم نيستند گويد: »مي  ف. در اين باره  فرهنگ ايمني را به مَنِشي فردي تبديل کند. آقاي ب.
دونند و حوادث بدي مثل زلزله  مي  را از پيش مقدرها  اتفاق   اعتقاداتي دارند و همه  کههايي  آدم

دهند يا به  مي ه و عقوبت ربطي رو به گناطبيعهاي دهند يا بليهمي را به خواست الهي نسبت
     «. شانس و بخت بد معتقدند

از ديگر شرايط علّي هستند که بر  »احساس محروميت و بي عدالتي«  ها  نگاه سوژه  در

راکي ريسک در شهرنشينان اثر گذارند. هنگامي که افراد احساس کنند نسبت  پديده تأخر اد

ها  و شهري برخوردار نيستند و در حق آن معنوي زندگي اجتماعي  به ديگران از نعمات مادي و  

اعتمادي از جامعه و الجرم  احساس بيگانگي و  اجحاف و بي انصافي روا شده است، نوعي بي

محلهجدا و  شهر  از  گ  افتادگي  شهري  مديريت  و  شهرنشينان  ديگر  پيداو  کند.  مي  سترش 
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گيرد. به  مي  ز آنانو توان تشخيص خطر را اآورد  مي  را مستأصل بار ها  آدمبيگانگي شهري  

هايشان و شهري طوري که ديگر برايشان اهميت چنداني ندارد، چه بر سر خودشان، همشهري 

  س محروميت و بي عدالتي در نهايت باعثآيد. در واقع احسامي  کنند،مي  که در آن زندگي

که  مي بدينشهرنشيناني  شود  باشيم.  داشته  پ منفعل  و  ريسک  ناديدهسان  آن    ، يامدهاي 

وقتي از امکانات رفاهي و  : » داردمي خ. چنين اظهار شود. آقاي ع.مي کوت و ناچيز شمردهمس
داني نصيبان نشه يا  مواهب زندگي شهري بهره کم داشته باشيد و جز فقر و نداري چيزي چن

ده و از  داريد و در حقتان اجحاف شتر  وقتي ببينيد يک عده خيلي دارند و خودتان خيلي کم
امکانات شهرداري    خيلي  به  نسبت  نيست  کار  در  عدالتي  ببينيد  وقتي  دولت محروميد    و 

رود در چنين حالتي برايتان فرقي مي   شويد خب حس تعلقتان به شهر از دستمي  اعتمادبي
  حسي يه  احساس درماندگي ايجادآيد يه بيمي نداره چه بر سر شهر و محله و حتي خودتان

 «.شهمي

تأ   شرايطاز   بر  ديگر  ريسک  مؤثر  ادراکي  سوژه خر  برداشت  و  ها،  در  نيازها  »اولويت 

در    «معيشتيِهاي  مشغله دغدغ شهرنشينان  با  اغلب   ۀمقايسه  است.  محيطي  مخاطرات 

دنبال تأمين نيازهاي ضروري و امرار معاش هستند و از گراني کاالهاي  شهرنشينان تهراني به  

پرداخت اقساط همچنين    بهاي مسکن و گراني خريد و يا اجاره    ،گسيختهاساسي و تورم افسار  

به خطرات محيطي پيش روي شهر چندان توجهي نداشته   برند. لذامي  دغدغه بسر  وام نگراني و 

پيشهگيرند و يا در مقابلمي  را ناديدهها  و آن انفعال و تسليم  اولويت داشتن کنند.  مي  شان 

  ه انداخته است. آقاي ن.شهرنشينان ساي   خطر درهاي  نگراني  نسبت به معيشتي  هاي  دغدغه

بيشتر مردم چنان درگير مشکالت معيشتي اند که فرصت فکر کردن  گويد: »مي  د. در اين باره
را ندارن آلودگي هوا  زلزله و  پايين هزينه  .به  اجاره مسکن  هاي  دستمزدهاي  باالي خريد و 

و  هاي  قسط آب  مخارج  افزايش  اسنگين  خيلي  که  شده  باعث  اقالم  اينجور  و  به  برق  فراد 
 «. يادنمي فکر کنن کاري از دستشون برها فکر نکنن اگر هم راجع به آن ها  آلودگي

  ةروط علّي است که پديدنيز از ش  گرايش به سبک زندگي مصرفي«»ها،  از ديد سوژه

کند. سبک زندگي مصرفي  مي  ايجاد   محيطي را در شهرنشيان تهراني هاي  تأخر ادراکي ريسک

طي چند    آنان  دة ه در رشد نيازهاي مصرفي فزاينهران است که ريشاز مشخصات بارز شهر ت

و   ۀده کربني  زندگي  به  کاالزدگي، گرايش  و  افراطي  مادي  پيشرفت  به  دارد. گرايش    اخير 

غذاهاي    فزايندهو مصرف    الستيکي و نايلونيزدگي، گرايش به زندگي نمايشي، زندگي پ اتومبيل 

ينده  اآيند. گرايش به مصرف زدگي فزمي  به حسابشده از عناصر سبک زندگي مصرفي  فرآوري 

شود  مي  پنهانهاي  از يک سو مانع از ديدن خطرات احتمالي و در نتيجه نشناختن عدم قطعيت

را    خطر و پيامدهايشهنجاري شدن  و  ديگر قفل شدن در رفتارهاي عادتي خطرزا  و از سوي  

دانند سبک زندگي مصرفي،  مي  کهه دنبال دارد به طوري که بسياري از شهرنشينان با اين  ب

آورد، اما حاضر نيستند از آن دست بردارند.  مي  محيطي مانند آلودگي هوا را به بارهاي  ريسک 

م.  باره   خانم  دراين  »مي  بيان  ن.  مصرف  کند:  ماشيني  زندگي  به  مردم  در  قوي  گرايشي 
ا شده و چنان  نايلون يا خوردن سوسيس کالباس چيپس و انواع فست فودها پيد  و  پالستيک
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وقتي يه    . ايم و حاضر نيستيم از آن دست بکشيمبخشي از رفتار شده که به آن عادت کرده
شه و به مشکالتي که  مي برايمان عادي  شه آن را ترک کردمي  چيزهايي عادت بشه به سختي

 دانيم خوردن فست فود براي سالمتي مي  ياري از ما با اين کهکنه کاري نداريم  بسمي  ايجاد
 «. ارزهمي  ضرر داره اما به لذت خوردنش

  « اجتماعيِ  -»پايگاه اقتصاديها  از ديد سوژه  گذار ديگر بر ادراک ريسک،عامل علّي تأثير

  ت.ميزان برخورداري از دارايي، درآمد، سطح تحصيالت و وضعيت شغلي اس  شهرنشينان مانند 

اقتصادي پايگاه  که  پايين  - افرادي  بهاجتماعي  دارند،  در طوتري  کمتري  توانايي  نسبي  ر 

پذيري کنترل   داشته و اراده،  محيطيشخيص خطرات  برخورداري از دانش عمومي ريسک و ت

مقابله  هاي  در پي کسب آمادگي و مهارتتر  دارند و کم  هاتري در مقابله با آنو اثربخشي کم

   تند.هسها با آن

 

 ایشرایط زمینه
راهبهايي  زمينه  هااز ديد سوژه آن  ريسککه در  ادراکي  تأخر  پديده  به  مربوط  هاي  ردهاي 

نزد از    شهرنشينان  محيطي  است  عبارت  اند،  يافته  فالت  »جغربسط  ناپايدار  طبيعي  افياي 

ام  »سخت جاني نظسياسي ايران«،    - تيک سازندگي و ويرانگري تاريخ اجتماعي«، »ديالکايران

خرد اجتماعي«   ۀتجربه زيست »فقر زندگي جامعوي و فقدان   تاريخي«،  ةشخصيتي استبداده زد

تفکر  و ن.«»امتناع  آقاي  بيان  .  باره  اين  در  به  »  کند:مي  ف.  ما  انفعالي  ادراکات  از  بخشي 
گرده موقعيت ايران همواره در شرايط بالياي طبيعي  ميرزمين برثباتي دائمي تاريخ اين سبي

باري  خطرناک و فاجعه  هميشه در موقعيتها  ما ايراني  .اجتماعي و سياسي بودههاي  و ناامني
وضعي را پيش  ها  تکرار ناماليمات و مصيبت   . ايمزندگي کردهمثل جنگ خشکسالي قحطي  

  .«استام  و عمل را از ما گرفته آورده که چنان به آن خو کنيم که فرصت اقد

 

 شرایط میانجی  
بخشي ريسک، ضعف مديريت شهري در آگاهي  شرايط ميانجي مشتمل بر  از ديد مطلعين، 

نهادهاي  شهر  به   يشهر  تيريمد  يانگارشئزدايي مديريت شهري،  شهروند ، شهروندگريزي 

آموزش و پرورش در  دولتي، ضعف ساختار و عملکرد نهادهاي دولتي و مديريت شهري، ضعف  

شهروندي   بخشي ريسک، ضعف آموزش و پرورش در توليد انسان شهروند، فقر فرهنگآگاهي

  است. خانم ا.  تار و رويکرد غير دمکرانيک قدرت سياسيو زيست محيطي در خانواده، ساخ

 شهروندي را آموزش هاي  فرهنگي تفکر و مهارتهاي  مدارس و سازمانص. اظهار داشت: »
به وجودا  . دهندنمي بحران شهري و محيط هاي  آورند سازماننمي  نسان شهروند و مسئول 

عريض و طويل  هاي د به دستگاهدهننمي شان را درست انجامتيد مسئوليزيست آن طور که با
شهر با تبليغات و    .تقريباً هيچهها  آموزش به مردم در اين زمينه   .اندبي خاصيت تبديل شده
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شون با عقل  اما باطن  ،بريم که ظاهري مدرن دارندمي  ادهايي به سرما در نه   .شهمي  شعار اداره
 «. کنندنمي گر تربيت شهروند مشارکت جو و آينده ن ها اناين سازم .ندارهاي ميانه

   کنش و تعامل 
محيطي،  هاي  شهرنشينان تهراني در برخورد با پديده ريسک  اغلب مطلع،  هاي  از منظر سوژه

غير و  انفعالي  مناسکي،مراهبردهاي  راهکارهاي  الهوتي،  توجيهات  جمله  از  ترفندهاي    ولد 

افرادي بسيار کمي    و   کنندمي  ا اتخاذر  تراشيو دليل  گريزيمسئوليت جادويي و فراطبيعي و  

هاي  فعال از جمله تاکتيکهاي  مندي از تاکتيکاز شهرنشينان هستند که بر استفاده و بهره

هاي  آور شهري، آلودگي زباله و آلودگي آب، ريسکسرسام  مقابله با )زلزله، آلودگي هوا و زندگي

به کارگيري اين   کهبه طوري  گيرند. مي  آب( تأکيد داشته و به کارغدايي مضر سالمت، کمبود

نتيجه اين که در ميان   مالحظه نيست.راهبردها در ميان شهرنشينان چندان فراگير و قابل

محيطي مشهود و گسترده بوده و وجهي  اي  هدر رويارويي با ريسک  ر کنشخّأ تشهرنشينان  

  چند روز پيش با »اظهار داشت: درباره مسئوليت گريزي شهرنشينان   .ل آقاي ص. غالب دارد. 
اين سفره پالستيکي يکبار مصرف براي    :همسرم به گارسون گفت  ،همسرم رفتيم رستوران

زيست مضره تميز کن  .محيط  را  ميز  روي  يکبار مصرفسف  ،همين شيشه    .يمخواهنمي  ره 
مملکت که همه چيزش خراب شده بگذار محيط زيستش هم خراب  :گارسون در جواب گفت

شما برو جلوي تاراج اموال و   ،هاهم مثل همه خرابي  اين  ،اين مملکت درست بشو نيست  ،بشه
که اي  نکته  .و شروع کرد به تمسخر  !بگير مشکل محيط زيستش با من  ،شهمي  کههايي  دزدي

بي   بايد  است که  اين  بي مسئوليتي  عرض کنم  دنبالش  به  دنبال    . آوردمي  مسئوليتي  افراد 
 «. توجيه کارهاشون هستن

 

 پیامدهای ناشی از راهبردها
سوژه  نظر  است  نااميديها،  از  ميان شهرنشينان  در  پيامدها  اين  جمله  ج.  .از  بيان  خانم    ا. 

را به حل   بيني افراد اميدشانمي  گذاريمي حال و روز مان طوري شده که هر جا پا»کند:  مي
آينده براشون تيره و تاره يک    . بينننمي  گشايشي در کارهاشون  . اندمشکلتشان از دست داده

 «. به جاي اميد به آينده ترس جايگزين شده .بدبيني و بدگماني اپيدمي شده  احساس

هاي  استفاده از تاکتيک  ضعفو    مولدپيامدهاي حاصل از اتخاذ راهبردهاي انفعالي و غير

موا  فعال ريسکدر  با  درهاي  جهه  را  عناصرش  و  نااميدي  صرفاً  ابعاد  برمحيطي  بلکه  ندارد، 

هوا و تبعات جسمي    »تداوم آلودگي   خرب خطر وقوع زلزله«،»تبعات متري از جمله  گسترده

تداوم مصرف پالستيک و مضرات »  ،تداوم مصرف آلودگي آب و عوارض آن«»و روحي آن«،  

زبا آلودگي  از آن«، »تشديد  تبعات آنهاي  لهناشي  فرو نشست زمين و  »  ، «شهري و  تداوم 

«، »تشديد مصرف مواد غذايي  آنهاي  »تشديد تغييرات اقليمي و آسيب  خطرات وقوع آن«،

امواج   »تداوم  آن«،  عوارض  و  پارازيتمضر  و  »تداوم هاي  مخابراتي  و  آن«  تبعات  و  مضر 

گويد:  مي ش.  آورد. آقاي د.مي هرا به همرا صوتي و ترافيک سنگين و تبعات آن«هاي آلودگي
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سرسامها  آدم» ترافيک  و  آب  و  هوا  آلودگي  به  نسبت  وحشوقتي  صداهاي  و  تناک آور 
پيادهها  موتورسيکلت  از  و کاري  شن حساسيت خودشومي  ردها  روکه  بدهند  از دست  را  ن 

و هزار تا  ها  شه ادامه اين بدبختيمي  آخرش  ؟ شهمي  کنيد آخرش چيمي  خب فکر  ،نکنند
مردم خودشون به سالمتي   .بزن ببين چه خبرهها  شما برو يک سري به اين بيمارستان   .مريضي

مريضي  مسبب اين همه  ها  توجه ندارند که اين آلودگي  ،کنندنمي  مريضي فکر  خودشون قبل از
 .«هستنم خيلي گرفتار دوا و درمون مرد .است

 

 گیرینتیجه 
نشينان تهراني به يک  االذهان و اندرکنش شهردر بين  و تأخر کُنشي  تأخر ادراکي  هاي  مقوله 

با  ۀمقول ريسکعنوان    کالن  فرهنگي  که  مي  اختبرس  محيطيهاي  تأخر  معني  بدين  شود. 

آگاهي و خِرَد معطوف به ريسک و کُنش معطوف به آن در سوگيري شخصيتي ساکنان شهر 

قابل نيافته و  تبلور چنداني  الگتهران  در  بيان ديگر  به  وهاي ذهني و کُنش  مالحظه نيست. 

 ته و محيطي، نقش برجس  خطرات ايمني در مواجهه با  ريسک و  فرهنگ    تهرانيشهرنشينان  

 معناداري ندارد. 

ه جامعه شهري  توان از لحاظ نظري بمي  محيطي راهاي  مفهوم تأخر فرهنگيِ ريسک

ه  اجتماعي جامعهاي  گفتمان ريسک در بين االذهان و کنشاين که    ؛شده ايران تسري داد

  شهري ايران   . در جامعهآيدنمي  در  عمومي  يگفتمان  فرهنگ ريسک به  و  گيردنمي  ايراني در

حاضر   عصرهاي  در مقابل ريسک از يک سو توسعه نيافتگي عقالنيت علمي و فني را  توان  مي

تر وسيعبسا  ها  آندر مواجهه با    را  اجتماعي   کنش    و   و از سوي ديگر فقر عقالنيت  باط کردناست

عميق به گونهدريافتتر  و  بازنگريآيندهکه گفتمان  اي  .  و کنش    نگري،  بازانديشي  و  آينده 

  .مقابل خطرات پيش رو در ذهن و عمل ايراني حضور و بازتاب چنداني ندارد  اراديِ فعال در

ريسک گفتمان  و  فرهنگ  جنبش  فقر  و  ساختارها  نهادها،  ضعف  و  نارسايي  در  هاي  ريشه 

ايران د در  و ساختارهاي شهري  اجتماعي مدرن  نهادها  عمده  ارد.  ت  در بخش سخبه طور 

کرده رشد  کالبدي  و  و  افزاري  بخش  اند  اجتماعيفدر  و  نرم)   رهنگي  بسيار   (افزاريبخش 

بريم. بلکه بيشتر نمي  به سر  مدرن  اند. ما ايرانيان در نهادها و ساختارهايو نحيفافته  نيتوسعه 

و الگوهاي ذهني پيشامدرن  ها  ه از تلفيق عناصري از سنت قرار داريم ک  در نهادها و ساختارهايي

سخت بخش  ابزاريبا  و  شد حاد  مدرن  افزاري  تلفيقهث  اين  و    شناسريسک  شهروند  ،اند. 

  ،رغم حضور دائمي خطرات محيطيعلي  ،شده ايرانشهري   ۀجامعکند.  نمي  ورز تربيتريسک 

عقالنيت   از  بيشتر  بسا  و  علمي  عقالنيت  ازاز  که  محوري هاي  و شاخصها  نشانه  اجتماعي 

شناخت و سنجش    شوند، برخوردار نيست. به طوري که در قلمرومي  يافتگي محسوبتوسعه 

و به    بردمي رنجمانند خطر زلزله از توسعه نيافتگي ها  آن باخارجي و فنون مقابله هاي ريسک 

محيطيِ  هاي  سک مواجهه با ري  درشهروندي  مراتب در قلمرو آگاهي اجتماعي و کنش فعاالنه  

  بر دوش  تر است و رنج مضاعفي راو مقهورتر  محيط زيستي ناتوانهاي  برساخته مانند آلودگي
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هاي  و ادراکي از ريسکشناختي  ۀ  که جامعه ايراني در فاصل  نتيجه گرفتتوان  مي  کشد. لذامي

  جوامع مدرن به  در مقايسه با  اينقرار دارد و بنابرها  در مواجهه با آن  محيطي و انفعال رفتاري

سعه قرار تو  اريزافنرمتوسعه است و در گفتمان  مراتب کم  و اجتماعي به  فکري، فرهنگيلحاظ  

به گونه پيشرفت اجتماعي و گفتمان کيفيت زندگيِ محيط زيست اي  ندارد،  از گفتمان  که 

گرا  بوم تگريز از خِرَد اجتماعي و امتناع از توسعه اجتماعيِ زيسبهره است. محروم يا کممحور 

 .  استايران  ةشدشهري ۀجامع از مسائل اساسي
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