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تبیین سیاست هاى رسانه اى ایران در قبال مسائل 
زیست محیطى از منظر صاحب نظران

 2سیدوحید عقیلى1، ندا شفیعى 

چکیده
هدف مقالۀ پیِش رو تحلیل و واکاوى سیاست هاى رسانه  اى در قبال مسائل و معضالت زیست محیطى است 
و اینکه مدل مناسب رسانه اى پرداخت به مسائل زیست محیطى کدام است و چه ویژگى ها و اقتضائاتى دارد؟ 
چارچوب مفهومى این پژوهش نظریۀ ارتباطات محیطِ زیست با تأکید بر فرآیند کارکردگرایى، برجسته سازى، 
سیاست گذارى رسانه اى است. براى دست یافتن به الگوى رسانه اى، با استفاده از روش نمونه گیرى هدفمند، 
22 تن از استادان ارتباطات و جامعه شناسى و افراد داراى تجربۀ کارى در حوزۀ رسانه و محیطِ زیست مورد 
مصاحبه هاى عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. سپس، با کدگذارى، داده ها مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفت. 
یافته هاى پژوهش نشان مى دهد رسانه و کارگزار، سه کارکرِد خدمتى اصلى براى ترویج توسعۀ پایدار دارند. 
اولین کارکرد رسانه که در این پژوهش شناسایى شد، عبارت از فراهم سازى عوامِل میانجِى شکوفایِى توسعۀ 
پایدار اسـت. عوامل میانجى که مقوالتى همچون درگیرکردن مردم، بهادادن به سازمان هاى مردم نهاد و 
پاى کارآوردن دانشگاهیان را دربرمى گیرد. دومین کارکرد رسانه، به کارگیرى راهبرد پنج گانۀ انتشار رسانۀ 
و  انتشار  محیطِ زیست،  حوزۀ  تخصصى  خبرنگار  به کارگیرى  و  استخدام  محیطِ زیست،  حوزۀ  تخصصى 
برجسته سازى مسائل زیست محیطى، اطالع رسانى مسائل زیست محیطى و پاسخگوکردن مسئوالن براى 
ترویج اخبار توسعۀ پایدار اسـت. سرانجام سومین کارکرد خدمتى، تدوین سیاست گذارى کالن زیست محیطى، 
نگاه غیراقتصادى و آینده نگرانه به محیطِ زیست، پرهیز از سیاست زدگى در حوزۀ محیطِ زیست و به کارگیرى 
مسئوالن متعهد و متخصص حوزۀ محیطِ زیست است. به عبارت دیگر، از دریچۀ این کارکردهاى خدمتى است 

که در ساختار رسانه و کارگزار حاکمیتى، توسعۀ پایدار محقق خواهد شد.
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مقدمه
در جهان امروز، آلودگى محیطِ زیست به یکى از مسائل مهم و نگران کننده تبدیل شده است. 
و  است  شده  روبه رو  محیطِ زیست  آلودگى  نام  به  مشکلى  با  دنیا  که  است  مسلم  حقیقت  این 
زندگى ساکنان کره زمین از این بابت تهدید مى شود؛ به گونه اى که در همۀ کشورها حفاظت از 
محیطِ زیست مورد توّجه جدى دولتمردان قرار گرفته است. بشر امروزى در اثر برهم زدن توازن 
زندگى، فاصله گرفتن از طبیعت و ارزش هاى انسانى، بى توّجهى به شاخص هاى زیست محیطى 
و بومى، رفتار سلطه جویانه و استفاده ابزارى از طبیعت، دچار بحرانى عظیم شده است و خود را 

در مواجهه با آینده اى مبهم و خطرزا قرار داده است. 
اصل پنجاهم قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران به صراحت حفاظت از محیطِ زیست را 
وظیفه اى عمومى تعریف کرده است؛ اما به رغم این تصریح قانونى وضعیت محیطِ زیست در 
محیطِ زیست  عملکرد  «شاخص  گزارش  در  ایران  رتبۀ  به گونه اى که  است.  نگران کننده  ایران 
قرارگرفته  کشور جهان با عدد شاخص 70 در مقام 53  میان 133  از  سال 2006،  EPI» در 
است؛ در ارزیابى بعدى در سال 2008، رتبۀ عملکرد محیطِ زیست ایران با 15 پله نزول به 68 
مى رسد؛ در رده بندى سال 2010 نیز محیطِ زیست ایران با 10 پله نزول مجدد و امتیاز اندك 
60 به رتبۀ 78 تنزل و در سال 2012 به رتبۀ 114 سقوط کرده است. در این سال ها رتبۀ ایران 
61 پله سقوط کرده است (ستوده و سنگاچین، 1389: 51-72). پس ازآن، در سال 2014 با 
نمرۀ 51/08 موفق به کسب رتبۀ 83 بین 178 کشور شده بود؛ اما در گزارش 2016 ازلحاظ 
عملکرد زیست محیطى با نمره 66/32 به رتبۀ 105 از مجموع 180 کشور نزول کرده و در 
ردۀ کشورهایى با عملکرد ضعیف در محیطِ زیست قرار گرفته است. جمهورى اسالمى ایران 
در رده بندى EPI 2020، با کسب رتبۀ 67 و امتیاز 48، در مقایسه با سال 2018 (رتبۀ 80) از 
وضعیت بهترى برخوردار شده که مقدار شاخص EPI از صفر تا 100 تعیین شده و امتیاز 100 
محیِط  عملکرد  شاخص  اینترنتى  (پایگاه  است  محیطِ زیست  وضعیت  بدترین  صفر  و  بهترین 
 زیست). بررسى شاخص عملکرد محیطِ زیست در 15 سال گذشته، بیانگر نوسانات متعدد ایران 

در این زمینه است.
انتشار این آمار رسمِى سینوسى نشان مى دهد بازیگران عرصۀ محیطِ زیست ایران اعم از 
تودهّ هاى مردم، جامعۀ دانشگاهى، بنگاه هاى اقتصادى و در رأس همه دولت، درزمینۀ حفاظت 
از محیطِ زیست و جلوگیرى از گسترش تخریب و آلودگى آن ناموفق بوده اند. با اندکى کاوش 
مى توان دریافت یکى از مهم ترین مشکالت و موانع موجود در عرصۀ حفاظت از محیطِ زیست 

در ایران، نبود آگاهى و اطالعات کافى در تمام الیه هاى جامعه است (دبیر سپهرى، 1384).
در سال هاى آخر دهۀ 1960م. دانشمندان علوم طبیعى دربارۀ آیندۀ  کرۀ زمین هشدار دادند و 
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درپى آن، جنبش هایى براى واکنش به تخریب محیطِ زیست و آلودگى هاى ناشى از فعالیت هاى 
شکل گیرى  و  عمومى  افکار  تحریک  رسانه ها،  فشار  گرفت.  شکل  جهان  سراسر  در  بشرى 
سازمان هاى مردم نهاد مزید بر علّت شد تا براى جلوگیرى از تخریب روبه افزایش کرۀ زمین 
امروزه  محیطِ زیست  باوجوداین، تخریب  شود.  بسته  به کار  و  شود  وظع  زیست محیطى  قوانین 
با سرعتى باورنکردنى در حال رخ دادن است و دراین بین، سیاست گذارى رسانه اى با رویکرد 
اطالع رسانى شفاف و تبیین حقایق جامعه از اهمّیتى ویژه برخوردار است. رسانه ها از عوامل 
مهم شکل گیرى افکار عمومى، اطالع رسانى و ارتقاى سطح آگاهى جامعه و ... به شمار مى روند 
و با گسترش شبکۀ ارتباطات جهانى و شکل گیرى جامعۀ شبکه اى، جایگاه و اهمّیت خود را 
براى  علمى  تحقیقات  و  «مطالعات  افزوده اند.  آن  بر  و  کرده  حفظ  توسعه  یافته  کشورهاى  در 
آینده نگرى ارتباطى و اطالعاتى به منظور شناخت نقش توسعه اى وسایل و فّناورى ارتباطات و 
اطالعات و کمک به سیاست گذارى ها و برنامه ریزى هاى بلندمّدت و تحقق هدف هاى توسعۀ 
ملّى در دهه هاى اخیر در کشورهاى پیشرفتۀ جهان و بسیارى از کشورهاى در حال توسعه، 

اهمّیت و ضرورت ویژه اى پیدا کرده است» (معتمدنژاد، 1382: 7).
توّجـه بـه مسـائل زیسـت محیطى به عنوان بسـتر رشـد و بالندگى بشـر در ادبیات توسـعه، 
به ویـژه توسـعۀ پایـدار پررنـگ اسـت؛ ازایـن رو، رسـیدن بـه توسـعۀ پایـدار در سـایۀ توسـعۀ 
فرهنـگ عمومـى امکان پذیـر اسـت. بـا همـکارى رسـانه ها شـاهد ارتقـاى سـطح فرهنـگ 
عمومـى مـردم خواهیـم بـود و بـراى رسـیدن بـه آینـده اى بهتـر، توجـه بـه سیاسـت هاى 

رسـانه اى از اهمّیتـى چشـمگیر برخـوردار اسـت.
با مرور بر وضعیت محیطِ زیست مى توان دریافت ناآگاهى یا بى توجهى انسان ها به محیط، 
به دلیل کمبود آموزش هاى علمى و نگاه کارشناسانه، داشتن نگرش ها و رفتارهاى نادرست به 
محیطِ زیست، عدم احساس مسئولیت در قبال محیطِ زیست و به طورکلى نداشتن دانش و سواد 
زیست محیطى، از علل مهم و تأثیرگذار در گسترش آلودگى ها و تخریب محیطِ زیست بوده است 

(محرم نژاد و حیدرى، 1385).
در حـال حاضـر به دلیـل بـروز بحران هاى زیسـت محیطى در قسـمت هاى مختلف کشـور 
ایـران، توجـه بیش ازپیـش بـه مقولـۀ توسـعۀ پایـدار به ویـژه مهم تریـن شـاخص  آن، یعنـى 
محیطِ زیسـت، یکـى از موضوع هـاى مهمـى اسـت کـه باید افـکار عمومـى به آن توّجـه کند؛ 
بدیهـى اسـت یکـى از عوامـل مهـم و تأثیرگـذار بـر توسـعۀ پایـدار و محیطِ زیسـت، نقـش 
سیاسـت گذارى رسـانه اسـت کـه کمتـر بـه آن توجه شـده اسـت. تحقیقـات جامعـى در مورد 
سیاسـت گذارى رسـانه ها در کمـک بـه بهبود شـرایط محیطِ زیسـت نیز صورت نگرفته اسـت؛ 
به عبارت دیگـر، گسـترش بحران هـاى زیسـت محیطى از یک سـو و عـدم اطالع رسـانى کافـى 

تبیین سیاست هاى رسانه اى ایران در قبال مسائل زیست محیطى از منظر صاحب نظران
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و آگاهى بخشـى بـه افـکار عمومـى در مـورد اهمیـت حفـظ محیطِ زیسـت، توجه نویسـندگان 
ایـن مقالـه را به جـاى خالـى سیاسـت گذارى صحیـح در حوزه هـاى خبـرى محیطِ زیسـت که 

یکـى از حوزه هـاى روزنامه نـگارى علمـى و تخصصـى اسـت، جلـب کرده اسـت.
منابع  درونى کردن  و  جامعه پذیرى  آگاه سازى،  در  مهمى  بسیار  نقش  رسانه ها  دراین میان، 
تشکیل دهندۀ سرمایۀ اجتماعى، به خصوص مشارکت ایفا مى کنند که همین کارکرد رسانه اى 
مى تواند تأثیر بسیار مهمى بر توسعۀ پایدار ملى داشته باشد و توجه به این رسالت مهم براى 
دولت مردان، برنامه ریزان و عامالن رسانه هاى جمعى ضرورتى انکارناپذیر است و لزوم توجه به 
سیاست گذارى رسانه اى را دوچندان مى کند. ازاین رو، انتخاب موضوع «واکاوى و آینده پژوهى 
سیاست هاى رسانه اى در قبال مسائل زیست محیطى» و اینکه تا چه میزان سیاست گذارى هاى 

رسانه اى در انتشار اخبار محیطِ زیست تأثیرگذار بوده اند، مبنا و اساس این مقاله است.

پیشینۀ پژوهش
با  تحقیق  این  مقایسۀ  امکان  هم چنین  و  پژوهش  سابقۀ  با  آشنایى  به منظور  بخش  این  در 

تحقیقات پیشین تا حد امکان تحقیقات مرتبط با موضوع این پژوهش بررسى خواهند شد:
فرهنگ  ارتقاى  در  تلویزیون  «نقش  باعنوان  پژوهشى  در   ،(1389) غریب زاده  زینب   .1
میزان  محیطِ زیست)»،  و  ارتباطات  متخصصان  دیدگاه هاى  (بررسى  مردم  زیست محیطى 
تأثیرگذارى و قابلیت تلویزیون را از منظر متخصصان در حوزۀ محیطِ زیست و رسانه بررسى 
کرده و بعد آن را با دیدگاه کارشناسان و دست اندرکاران محیطِ زیست در تلویزیون مقایسه 
اطالعات  منبع  مهم ترین  جمعى  رسانه هاى  است  داده  نشان  پژوهش  این  است.  کرده 
محسوب مى شوند و با گسترۀ وسیع مخاطبان خود، ابزارى کلیدى در امر آموزش و آگاهى 
سده هاى  در  زیست محیطى  چالش هاى  با  مواجهه  در  آن ها  آماده ساختن  و  عمومى  افکار 
آینده و عمومى کردن فرهنگ محیطِ زیست به شمار مى آیند. رسانه ها ضمن برجسته سازى 
مسائل محیطِ زیستى و آگاهى بخشى دربارۀ خطراتى که متوجه محیطِ زیست است؛ با اعالم 
و  سیاسى  تصمیم گیران  پاسخ گویى  افزایش  در  دولت  وعده هاى  و  اقدامات  سیاست ها، 

دولتمردان به مسائل زیست محیطى مؤثرند.
2. لعیا محبوبى (1392)، در پژوهشى با عنوان «جایگاه روزنامه نگارى محیطِ زیست در مطبوعات 
ایران»، به بررسى چگونگى بازتاب رویدادهاى زیست محیطى سال 1389 در سه روزنامۀ 
سراسرى ایران پرداخته است. یافته هاى پژوهش نشان مى دهد درمیان سبک هاى خبرى، 
و  تحلیل  و  نقد  و  گزارش  و  زیست محیطى  رویدادهاى  پوشش  نخست  جایگاه  در  خبر 
تفسیر در جایگاه بعدى قرار دارند. باتوجه به مقوله هاى مرتبط به برجسته سازى که شامل 
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عکس  وجود  و  معنایى  بازى  از  استفاده  و  تیتر  اولویت  و  اندازه  نخست،  صفحۀ  در  تیتر 
است، مى توان ادعا کرد که درمجموع روزنامه هاى ایران سعى چندانى در برجسته سازى 
مسائل و رویدادهاى زیست محیطى ندارند. در خصوص اهداف توسعۀ پایدار نیز روزنامه هاى 
ایران بیشتر توجه خود را بر پوشش خبرى آلودگى هاى هوا نهاده اند. روزنامه هاى سراسرى 
ایران در نقد عملکرد زیست محیطى دولت به نسبت خوب عمل کرده اند. در نزدیک به 80 
درصد موارد، روزنامه نگاران زیست محیطى کشورمان نقش انتشاردهنده داشته اند. درمجموع 
معیارهاى  زیست محیطى باتوجه به  روزنامه نگارى  درزمینۀ  کشور  مطبوعات  مى توان گفت 
روزنامه نگارى توسعه و اصول حرفه اى روزنامه نگارى، در برخى جنبه ها عملکرد قابل قبول 

و در برخى جنبه ها ضعیف عمل کرده اند.
ارتقاى  بر  اجتماعى  رسانه هاى  نقش  «بررسى  باهدف   ،(1395) خوشحالى  سادات  زهرا   .3
پژوهشى  محیطِ زیست»  حوزه  خبرنگاران  دیدگاه  از  جامعه  در  زیست محیطى  فرهنگ 
انجام داده است. تحقیق نشان داده که اکثریت جامعۀ آمارى (82/2 درصد) میزان نقش 
تعیین کنندۀ رسانه هاى اجتماعى بر ارتقاى فرهنگ زیست محیطى در جامعه را زیاد و خیلى 
زیاد دانسته اند. همچنین موضوع مقابله با کاهش آلودگى هوا و آالینده ها با 41/1 درصد 
اطالع رسانى  میزان  بیشترین  درصد   33/9 با  زباله  نریختن  و  محیط  بهداشت  رعایت  و 
نظیر  موضوعاتى  درخصوص  و  است  داده  اختصاص  خود  به  اجتماعى  رسانه هاى  در  را 
مقابله با کاهش آلودگى صوتى و حفاظت از آب وخاك کمترین اطالع رسانى صورت گرفته 
است. ازنظر جامعۀ آمارى بیشترین میزان اطالع رسانى و فرهنگ سازى در رسانۀ تلگرام 

درخصوص رعایت بهداشت محیط و نریختن زباله با 21/4 درصد انجام شده است.
مؤلفه هاى  و  شاخص ها  «تبیین  باهدف  دکترى  رساله  در   ،(1395) شریفى  زینب   .4
محیطِ زیست  مسائل  به  ایران»  مطبوعات  براى  مدل  ارائۀ  و  محیطِ زیست  روزنامه نگارى 
ایران پرداخته است. نتایج پژوهش نشان مى دهد، متخصصان بر این نظر توافق دارند که 
مؤلفه ها  این  است.  شده  تشکیل  اصلى  مؤلفه  چهار  از  ایران  محیطِ زیست  روزنامه نگارى 
داشتن  ب)  محیطِ زیست،  روزنامه نگارى  تخصصى  معیارهاى  از  برخوردارى  الف)  شامل 
معیارهاى حرفه اى روزنامه نگارى عمومى، ج) داشتن دانش محیطِ زیست حداقل در یکى 
قوانین  بین المللى،  سازمان هاى  فعالیت هاى  با  آشنایى  د)  و  محیطِ زیست  گرایش هاى  از 

وضع شده و تفاهم نامه ها در جهان، منطقه و ایران است.
با  محیطِ زیست»  و  رسانه ها  «ارتباطات،  عنوان  با  مقاله اى  در   ،(2010) هانسن1  آندرس   .5
جست وجو در باب پژوهش ارتباطات زیست محیطى در چهار دهۀ گذشته، برخى روندها و 

1. Anders Hansen 
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رویکردهاى اصلى در پژوهش را ترسیم مى نماید که به نقش رسانه ها و فرآیندهاى ارتباطى 
در تعریف، توضیح و بحث عمومى و سیاسى موضوعات و مسائل زیست محیطى مى پردازد. 
محیطِ زیست، به ویژه در این اواخر به شکل تغییرات اقلیمى، بیش از سه یا چهار دهه است 
که تبدیل به یکى از دغدغه هاى سیاسى و عمومى زمان ما شده است و رسانه ها و ارتباطات 

جمعى همچنان در این زمینه میاندار هستند.
6. هارى ورهوون1 (2018) در کتاب سیاست هاى زیست محیطى در خاورمیانه به کشمکش هاى 
حقوقى و ارتباطات جهانى پرداخته است. این کتاب یک مقدمه و نه فصل دارد. مقدمه با 
عنوان «خاورمیانه در سیاست هاى زیست محیطى جهانى» نوشتۀ هارى ورهوون، ویراستار 
است  خاورمیانه  در  انسانى  جامعه  و  طبیعت  رابطۀ  کشف  پى  در  کتاب  این  است.  کتاب 
پدیدآورندۀ  و  منعکس کننده  منطقه  زیست بوم  پویایى هاى  که  مى کند  بحث  این  دربارۀ  و 
نیروهاى  و  جهانى  سطح  در  اجتماعى  سیاسى-  بزرگ تر  و  وسیع تر  مشکالت  و  مسائل 
زیست محیطى و هم چنین بخش جداناشدنى سیاست مبتنى بر قدرت در منطقه خودشان 

است. در این کتاب با تاریخ زیست بوم منطقه آشنا مى شویم.
بررسى پژوهش هاى صورت گرفته در موضوع محیطِ زیست در ایران و کشورهاى خارجى 
حاکى از آن است که اکثر پژوهش ها رسانه و پوشش خبرى مسائل زیست محیطى را در خأل 
که  است  این  مى شود  استنباط  پیشین  پژوهش هاى  از  آنچه  دیگر،  بیان  به  کرده اند.  بررسى 
پژوهشگران بیشتر بر کارکرد رسانه در توسعۀ پایدار متمرکز شده اند و وضع موجود را توصیف 
کرده اند. اکنون نیازمند پژوهش هاى بیشتر و متنوع ترى در این حوزه هستیم تا عالوه بر اینکه 
سیاست گذارى  مطلوب  وضع  و  فرصت هاى  و  بشناسیم  را  موجود  وضع  رسانه اى  چالش هاى 
جوانب  و  ابعاد  همه ى  گردد؛  روشن  ایران  در  زیست محیطى  مسائل  به  پرداخت  در  رسانه اى 
موضوع ازجمله مقدمات الزم براى اجراى سیاست هاى کالن، موانع موجود بر سر راه پرداخت 
سیاست  الگوى  بتواند  آن  نتایج  تا  شود  بررسى  علمى  به صورت  نیز  زیست محیطى  مسائل 

رسانه اى درقبال مسائل زیست محیطى ایران به دست دهد.

مبانى نظرى پژوهش
چارچوب مفهومى این پژوهش نظریۀ ارتباطات محیطِ زیست با تأکید بر فرآیند کارکردگرایى، 
به  که  است  حوزه اى  زیست محیطى  ارتباطات  است.  رسانه اى  سیاست گذارى  برجسته سازى، 
موضوعات، دغدغه ها و البته، نگرانى هاى گسترده اى مى پردازد. همین گستردگى سبب مى شود 
حوزۀ ارتباطات زیست محیطى در نگاه اول بسیار سردرگم کننده و ارائه تعریفى از آن دشوار جلوه 

1. Harry Verhoven 
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کند. به همین دلیل دانشگاهیان تاکنون نتوانسته اند تعریفى یکپارچه از ارتباطات زیست محیطى 
ارائه دهند (Cox, 2007: 20). استیو دپوئه1، سردبیر ارتباطات زیست محیطى: مجلۀ طبیعت و 
محیط  از  ما  تجربه  و  سخن  میان  مطالعۀ «رابطۀ  به عنوان  را  حوزه  این  در 1997م.  فرهنگ، 
طبیعى اطرافمان» تعریف کرده اسـت (Cox, 2007: 16)؛ اما جورین و همکاران هشدارى از 
«سخن گفتن»  از  بیش  چیزى  زیست محیطى  ارتباطات  آن،  برمبناى  که  کرده اند  نقل  دپوئه 
صرف دربارۀ محیطِ زیست است و البته، پژوهشگران باید دقت کنند که «در دام تعاریف گرفتار 

.(Jurin, Donny & Jeff, 2010: 14) «نشوند
دشـوارى دیگـر در ارائـۀ تعریفـى از ارتباطـات زیسـت محیطى، مربـوط بـه این اسـت که 
هـردو بخـش تشـکیل دهندۀ این عبـارت، اصطالحاتى عریـض و طویل و چندوجهى هسـتند؛ 
به طورى کـه مى تـوان آن هـا را سـازه هایى نامیـد که از داللت هـاى ضمنى و مفاهیـم چندگانه 
سـاخته شـده اند. بنابراین، سـهل اسـت تصـور اینکه به سـادگى بــه دام این همانى هـاى مکرر 

.(Jurin, Donny & Jeff, 2010: 13) گرفتار شـویم
استفاده  آن  از  و  گذاشت  مقاله  این  پیش پاى  فروانى  نظرى  امکانات  که  تعاریفى  از  یکى 
او  است.  شده  ارائه  نمادین  کنش  مدل  تکیه بر  با  که  است  کوکس  نظر  مورد  تعریف  شد، 
نقش هاى متمایز زبان، هنر، عکس، اعتراضات خیابانى و حتى گزارش هاى علمـى را به عنوان 
شـکل هـاى «کنش نمادین» درنظر مى گیرد. مدل کنش نمـادین، این اصل را پیش فرض قرار 
مى دهد که زبان و نمادها، کارى بیش از انتقال سادۀ اطالعات انجام مى دهند: «آن ها عالوه 
شکل  را  ما  درك  فعاالنه اى  شکل  به  مى دهند؛  انجـام  کـارى  مـى گوینـد،  چیزى  اینکه  بر 
به این ترتیب،  مى شوند.»  رهنمون  وسیع ترى  دنیاى  به  را  ما  و  مى پردازند  معنا  خلق  به  داده، 
کوکس ارتباطات زیست محیطى را «حـاملى عمل گرایانه و برسازنده براى حاصل کردن فهمى 
ارتباطات  به عبارت دیگر  مى کند؛  معرفى  طبیعت»  دنیاى  بـا  رابطـه مـان  و  محیطِ زیست  از 
و  زیست محیطى  مشکالت  ساخت  براى  آن  از  کـه  است  نمادین  «واسطه اى  زیست محیطى 
مذاکره دربارۀ پاسخ هاى متفـاوت جامعـه بـه آن ها استفاده مى کنیم» (Cox, 2007: 20). در 
این تعریف، مقصود از ساخت مشـکالت زیست محیطى مسئله مندکردن جامعه و افکاِرعمومى 
درباره این مشکالت و ایجاد بسترى است که آن ها را به عنوان «مسئله» تلقى کنند. ارتباطات 
زیست محیطى به عنوان حوزۀ دانشى و پژوهشى نیز ابزارى براى «مطالعۀ راه هاى ارتباط دربارۀ  
محیطِ زیست، تأثیرات این ارتباطات بر ادراك ما، هم از محیطِ زیست و هم از خودمان و بنابراین 

.(Cox, 2007: 9) تأثیرات آن بر رابطه ما با دنیاى طبیعت» در اختیار مى گذارد
با در نظر گرفتن این تعریف، ارتباطات زیست محیطى دو کـارکرد مجـزا ایفـا مى کند:

1. S tave Depoe
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1. در کارکـرد عمل گرایانـه، ارتباطـات زیسـت محیطى بـه آموزش مى پردازد، مــا را هوشــیار 
مى سـازد، بـه مـا هشـدار مى دهـد، مـا را متقاعـد مى کنـد، قـدرت بسـیج کنندگى دارد 
و بـه مـا بــراى حـل مشـکالت زیسـت محیطى یـارى مى رسـاند. ایـن درك ابـزارى از 
ارتباطات، آن  را به عنوان حاملى براى حل مشـکالت معرفــى مى کند و اغلــب بخشــى 

از کـارزارهــاى آمــوزش و آگاه سـازى عموم است.
2. کارکــرد دوم ارتباطــات زیســت محیطى در برســازنده بودن آن نهفتــه اســت. بدین معناکــه 
بــه ســاخت یــا شــکل دهى بازنمایى هــاى طبیعــت و مشــکالت زیســت محیطى کمـــک 

.(Cox, 2007: 20-21) ــد مى کن
بنابراین، اینکه منابع طبیعى را صرفًا مایملکى براى بهره بردارى، غلبـه و تسـخیر نـوع بشـر 
بدانیم یا نظام هاى ضرورى حمایت از بقاى زندگى که باید گرامـى داشـته شوند و موردحمایت 
قرار گیرند، وابسته به بازنمایى هایى است که رسانه ها از محیطِ زیست، طبیعـت و رابطۀ انسان 
با آن ها ارائه مى دهند. ارتباطات به عنوان «برسازنده» با انتقال ارزش هاى خـاص، بر این نکته 

نیز تأکید مى ورزد که موضوعات مشخصى را به عنوان «مشـکل» شناسـایى و تعریف کنیم.
«کاربردى  آن  را  شده،  ارائه  مقاله  این  در  زیست محیطى  ارتباطات  از  که  دیگرى  بعد 
برنامه ریزى شده و راهبردى از فرایندهاى ارتباطى و تولیدات رسانه اى» مـى دانـد کـه باهدف 
رسـیدن  بـراى  پـروژه  انجـام  و  مشـارکت ِعمـومى  مـؤثر،  سیاسـت گـذارى  از  «حمایت 
زیست محیطى  ارتباطات  اگر  به این ترتیب،  مى شود.  طراحى  زیست محیطى»  پایدارى  بـه 
ابزارها  روش ها،  از  کارآمد  استفاده  شود،  گنجانده  ارتباطى  منسجم  و  کالن  راهبـرد  یک  در 
بازاریابى  بزرگسـاالن،  آمـوزش  توسـعه،  ارتباطات  در  که  دارد  دنبال  به  را  فناورى هـایى  و 
اجتمـاعى، توسـعۀ کشاورزى، روابط عمومى، آموزش غیر رسمى و دیگر شاخه هـا بـه خـوبى 

.(OECD, 1999: 6) تثبیت شده اند
مدیران  تولیدشدۀ  نیروى  مدیریتى،  ابزارى  به عنوان  زیست محیطى  ارتباطات  ازاین منظر، 
زیست محیطى  مسئلۀ   میان  مفقـوده   حلقۀ  و  جابه جا  را  کنش  این  با  مرتبط  مردم  و  پروژه ها 
مى کند.  پیدا  را  اجتماعى  مشارکت  و  سیاست گذارى  اجتماعى-سیاسى،  مرتبط  فرایندهاى  و 
ارتباطات زیست محیطى همچنین باید به عنوان پلى میان دانش سخت چگونگى انجام کارها و 
تغییر رفتارى نرم مبتنى بر عمل در نظر گرفته شود. بنابراین، اینکه سیاست گذاران یا برنامه ریزان 
بفهمند که کنش گران در مراحل مختلفى درگیرند و هر کنش گر، ادراك، منافع، عالیق و دستور 

.(Ibid) کارهاى پنهانى متفاوت از دیگرى دارد، بسیار ضرورى اسـت
بر اساس آنچه که از ارتباطات زیست محیطى ارائه شد، به نظر مى رسد تعریف زیر ازنظر 
آن که همزمان آن  را یک کنش نمادیِن عملگرا و برسـازنده و یک ابـزار مـدیریتى در سطح 
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زیست محیطى  ارتباطات  است:  گویاترى  تعریف  مى کند  ،  تلقى  رسانه اى  کالن  سیاست گذارى 
است  آن  با  ما  تعامل هاى  و  پیرامون  جهان  دربارۀ  انسانى،  پیام هاى  نظام مند  تبادل  و  زایش 

.(Jurin, Donny & Jeff, 2010: 15)
ــانه ها و  ــن رس ــاط بی ــوان ارتب ــات، مى ت ــن نظری ــدام از ای ــک هرک ــا کم ــال، ب به هرح
ــا اصــول  ــه رســانه ب ــن، توصیــف و تفســیر کــرد و ضــرورت توجــه ب محیطِ زیســت را تبیی
ــا مبناقــراردادن  توســعۀ پایــدار محیطِ زیســت در کشــور ایــران را تبییــن کــرد. همچنیــن، ب
ــه  ــوزش دادن ب ــانى و آم ــش اطالع رس ــژه نق ــانه ها به وی ــش رس ــه نق ــه ب ــا و توج کارکرده
ــه اهــداف  ــوان ب ــردم درخصــوص حفــظ محیطِ زیســت و عواقــب تخریــب طبیعــت مى ت م
ــا  ــرى ب ــران فک ــوان رهب ــگاران به عن ــر، خبرن ــرد. به عبارت دیگ ــک ک ــدار کم ــعۀ پای توس
ــر و به صــورت  ــد بهت ــگارى محیطِ زیســت مى توانن ــتۀ روزنامه ن ــل در رش ــن و تحصی آموخت
ــدار  ــانى و هش ــان، اطالع رس ــد. بى گم ــرا بگذارن ــه اج ــانه ها را ب ــرد رس ــرى کارک حرفه اى ت
ــت و  ــظ محیطِ زیس ــاى حف ــوزش فراینده ــت، آم ــاى محیطِ زیس ــع و رویداده ــارۀ وقای درب
ایجــاد همبســتگى بیــن شــهروندان مى توانــد منجــر بــه تغییــر نگــرش، شــناخت و در نتیجــه 
ــظ محیطِ زیســت  ــراى حف ــان را ب ــزان مشــارکت آن ــدگان شــود و می ــار خوانن کنــش و رفت

ــد (شــریفى، 1399). ــده بیشــتر کن ــراى نســل هاى آین ب
مدل مفهومى زیر بر پایۀ نظریاتى که ذکر شد، ترسیم شده است:

شکل 1. مدل مفهومى پژوهش

تبیین سیاست هاى رسانه اى ایران در قبال مسائل زیست محیطى از منظر صاحب نظران
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روش پژوهش
زمانــى کــه همــۀ مفاهیــم مربــوط بـــه یــک پدیــده هنــوز مشــخص نشــده اند یــا دســت ِکم 
ــوز  ــده ا ند، هن ــخص ش ــر مش ــا اگ ــتند ی ــخص نیس ــاص مش ــه خ ــورد مطالع ــکان م در م
روابــط بیــن ایـــن مفاهیــم بــه خوبــى درك نشده ا نـــد، از روش پژوهــش کیفــى بــراى درك 
بهتــر ایــن پدیده هــا اســتفاده خواهــد شــد (هومــن، 1389: 8). برابــر نظــر پوپــاى و ویلیــام 
ــاد اکتشــافى اســت، در مــواردى اســتفاده مى شــود کــه نوعــى  پژوهــش کیفــى کــه در بنی
دغدغــه نســبت بـــه فهــم چگونگــى وقــوع پدیده هــا و نحــوه ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر وجود 
دارد، نــه ســنجش رابطــه بیــن متغّیرهــا (دانایى فــرد و مظفــرى، 1387: 137). براین اســاس 
ــراى طراحــى چهارچــوب در ایــن پژوهــش اســتفاده  ــورى) ب ــدد تئ ــاد (گران ــرد داده بنی راهب
شــد (اســتراس و کوربیــن1، 1385: 15). کرســول ایــن راهبــرد را کــه دو جامعه شــناس بــه 
ــیکاگو)  ــگاه ش ــتراس3 (از دانش ــلم اس ــا) و آنس ــگاه کلمبی ــر 2(از دانش ــى گلیس ــاى بارن نام ه
رشــد و توســعه  داده انــد، چنیــن تعریــف مى کنــد: «توســعه یــک تئــورى بــر پایــۀ داده هــاى 
حــوزۀ مــورد مطالعــه» (هومــن، 1389: 19). هــدف عمــدۀ ایــن روش تبییــن یــک پدیــده بــا 
ــدى  ــا) آن و ســپس طبقه بن ــا و قضّیه ه ــم، مقوله ه ــدى (مفاهی مشــخص کردن عناصــر کلی
روابــط ایــن عناصــر درون بســتر و فراینــد آن پدیــده اســت. تولیــد و خلــق مفاهیــم، مقوله هــا 
و قضّیه هــا نیـــز فراینــدى چرخــه اى - تکــرارى اســت (دانایى فــرد و دیگـــران، 1383: 130) 
کــه مبتنــى بــر تجربــۀ آزمودنــى (مارشــال و راســمن، 1377: 197) و رابطــۀ مســتقیمى اســت 
کــه پژوهشــگر بــا محیــط پژوهــش برقــرار مى کنــد (ســـایر، 1388: 30). بــه عبارتــى علــوم 
ــام  ــه انج ــارۀ آنچ ــه درب ــروکار دارد ک ــازى س ــوم دار و مفهوم س ــل مفه ــا عوام ــى ب اجتماع

ــران، 1388: 55). ــن و دیگ ــد (دروی ــز مى کنن ــردازى نی ــد، نظریه پ مى دهن
روش گــردآورى داده هــا در ایــن پـــژوهش مصاحبــه عمیــِق نیمه اســتاندارد یــا 
ــش  ــن پژوه ــارکت کنندگان در ای ــت. مش ــوده اسـ ــران ب ــا صاحب نظ ــاختاریافته ب نیمه س
رســانه،  ســردبیران  ارتباطــات،  صاحب نظــران  متخصصــان،  کارشناســان،  میــان  از 
ــگاران و مســئوالن حــوزۀ محیطِ زیســت انتخـــاب   ــوم سیاســى، روزنامه ن جامعه شناســى، عل
ــتفاده  ــرى اس ــرى نظ ــش، از نمونه گی ــن پژوه ــرى در ای ــام نمونه گی ــور انج ــدند؛ به منظ ش
ــۀ  ــیچ اندیش ــرى هـ ــۀ نمونه گی ــا ادام ــه ب ــت ک ــداوم یاف ــى ت ــا جای ــرى ت ــد. نمونه گی ش
جدیــدى بــه دســت نیامــد و بــه اصطــالح پژوهــش بـــه اشــباع نظــرى و کفایــت رســید. 

1. juliet corbin
2. Barney Glaser
3. Anselm S trauss
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گفتنــى اســت کــه اشــباع نظــرى از نمونــۀ پانزدهــم تــا حــدودى شــکل گرفــت و هرچنــد 
از نمونــۀ پانزدهــم بــه بعــد تقریبــًا دیگــر هیــچ دیــدگاه جدیــدى حاصــل نشــد؛ امــا رونــد 
ــن پژوهــش در  ــه در ای ــرادى ک ــت. فهرســت اف ــه یاف ــر بیســت ودوم ادام ــا نف پژوهــش ت

ــر اســت: ــه شــرح زی ــتند ب ــه شــرکت داش مصاحب
جدول 1. فهرست مصاحبه شوندگان

سمتمدرك تحصیلىنام مصاحبه شوندهردیف
عضو هیئت علمى دانشکدۀ ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایىدکترىمهدخت بروجردى1
عضو هیئت علمى گروه جامعه شناسى دانشگاه شهیدبهشتىدکترىمحمد فاضلى2
عضو هیئت علمى دانشکدۀ ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایىدکترىمحمد مهدى فرقانى3
عضو هیئت علمى دانشگاه شهید چمران اهوازدکترىبابک مختارى4
روزنامه نگار و استاد علوم ارتباطاتدکترىحسن نمک دوست5
عضو هیئت علمى گروه ارتباطات دانشگاه تهراندکترىعباس قنبرى6
عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمىدکترىصدیقه ببران7
عضو هیئت علمى روزنامه نگارى دانشگاه عالمه طباطبایىدکترىلیدا کاووسى8
استاد گروه زمین شناسى دانشگاه شهید چمران اهوازدکترىعلیرضا زراسوندى9
مدیرکل روابط عمومى سازمان محیطِ زیستدکترىامیر عبدالرضا سپنچى10
عضو هیئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگىدکترىمنصور ساعى11
عضو هیئت علمى دانشکدۀ ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایىدکترىعلى احمدى12
عضو هیئت علمى دانشگاه تهران و مدیرعامل وقت ایرنادکترىسیدضیاء هاشمى13
مسئول آزمایشگاه هوا اداره کل حفاظت محیطِ زیست خوزستان-علیرضا آذریان14

مهندسى محیطِ زیست فاطمه حسنى15
رئیس گروه گردوغبار سازمان حفاظت محیطِ زیستآلودگى هوا

دکترى مهندسىحمیدرضا خدابخشى16
معاون برنامه ریزى سازمان آب و برق خوزستانمنابع آب

مدیر خبرگزارى ایسناى خوزستان-محمدامین صالحى نژاد17
خبرنگار ایرنا خوزستان-نادره وائلى زاده18
روزنامه نگار و فعال محیطِ زیست-احسان محمدى19
روزنامه نگار و فعال محیطِ زیست-الهه موسوى20
خبرنگار روزنامۀ شرق-لیال مرگن21
نویسنده و پژوهشگر محیطِ زیست-زهرا کشورى22

بـراى حصـول اطمینـان از روایى پژوهش؛ یعنى دقیق بودن یافتـه هــا از منظــر پژوهشــگر، 
مشـارکت کنندگان یـا خواننـدگان گـزارش پژوهـش اقدامـات زیر انجام شـد:

تبیین سیاست هاى رسانه اى ایران در قبال مسائل زیست محیطى از منظر صاحب نظران
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- تطبیــق توســط اعضــا: مشــارکت کنندگان، پارادایــم کدگــذارى محــورى را بازبینــى و نظــر 
خــود را در مــورد آن ابــراز کردنــد؛ دیدگاه هــاى ایشــان در پارادایــم کدگــذارى محــورى 

اعمــال شــد.
- بررســى همکار: دو تن از اســتادان به بررســى یافتـه هـــا و اظهـارنظـــر دربـــارۀ پـــارادایم 

کدگـــذارى محــورى پرداختند.
داده ها  تفسیر  و  تحلیل  در  مشارکت کنندگان  از  همزمان  به طور  پژوهش:  مشارکتى بودن   -

کمـک گرفتـه شد.

یافته هاى پژوهش
باتوجه بـه ماهیـت روش به کارگرفته شـده، تعبیر و تفسـیر داده ها در این پــژوهش با کدگذارى 
جمــالت و پاراگراف هـاى حاصـل از مصاحبه هـا صـورت گرفتـه اسـت. کدگـذارى نشـانگر 
عملیاتـى اسـت کـه طـى آن داده هـا خـرد مى شـوند، مفهوم پـردازى مى شـوند و آن گاه بــه 
روش هـاى جدیـد دوبـاره بـه یکدیگر متصـل مى شـوند. در ادامه ایـن بخش به بررسـى نتایج 

حاصلـه بـه صـورت مشـروح مى پردازیم.

الف) کدگذارى باز
و  مفهوم پردازى کــردن  مقایســه کردن،  خردکــردن،  رونــد  از  عبــارت  بــاز  کدگــذارى 
ــه  ــرانجام بـ ــود و س ــروع مى ش ــم ش ــد از مفاهی ــن رون ــت. ای ــردن داده هاس مقوله بندى ک
کشــف مقولــه مى انجامــد (اســتراس و کوربیــن، 1385: 70). مفاهیــم برچســب هاى ذهنــى 
جداگانــه اى هســتند کــه پژوهشــگر بــه وقایــع، حــوادث و پدیـــده ها نســبت مى دهــد. ایــن 
ــد شــبیه ســبدهاى خالــى  برچســب ها کــه از طریــق فراینــد انتزاعى ســازى شــکل مى گیرن
هســتند کــه بــا تجربــه و معناهــاى پژوهشــگر پــر مى شــوند (هــچ، 1385: 30). مقولــه نیــز 
ــى  ــر زمان ــر اســت؛ به عبارت دیگ ــم انتزاعى ت ــایر مفاهی ــه از س ــى اســت ک در اصــل مفهوم
ــى  ــى زمان ــد؛ یعن ــکل مى گیرن ــوالت ش ــرد، مق ــورت مى گی ــم ص ــدى مفاهی ــه طبقه بن ک
ــه پدیده هــاى مشــابه  ــه نظــر مى رســد کــه ب ــا هــم مقایســه مى شــوند و ب ــم ب کــه مفاهی

ــوند. ــف مى ش ــوالت کش ــد، مق مربوط ان
ــذارى  ــا برچســب مفهومــى از کدگ ــن پژوهــش بـــیش از صده ــۀ ای ــذارى اولی در کدگ
بیســت ودو مصاحبــه حاصــل شــد کــه به دلیــل مفصل بــودن از آوردن آنهــا پرهیــز 
مى شــود. جــدول شــمارۀ (2) بخشــى از رونـــد مفهوم پــردازى یــک مصـــاحبه را به عنــوان 

ــد:  ــان مى ده ــه نش نمون
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G  جدول 2. مفاهیم برآمده از تحلیل مصاحبه با مورد

کدگذارى بازنکتۀ کلیدىردیف

PG1
مسـائل زیسـت محیطى را باید در دو سـطح مورد توجه قرار داد: یک سـطح 
کالن کـه منظـور سـطح جهانـى اسـت و دیگر در سـطح ملى و یک سـطح 

خردتر و رسـانه اى کشور.

سطوح مختلف پوشش 
رسانه اى مسائل 
محیطِ زیستى

PG2

وقتى که کل کشور براى محیطِ زیست برنامه دارد، رسانه ها هم تابع از آن 
هستند. رسانه ها جداى از سیاست هاى کلى کشور نمى توانند به تنهایى کارى 
از  تابعى  یا  زیرمجموعه  رسانه اى  کالن  سیاست گذارى  این  ببرند.  پیش  از 
متغّیر سیاست گذارى کالن کشورند که آنها دارند چه کار مى کنند. در برنامۀ 
توسعۀ کشور، برنامه هاى چهارم، پنجم و ششم به چه میزان به محیطِ زیست 

اهمیت داده اند و به چه میزان محیطِ زیست را دیده اند؟

وابستگى رسانه ها به 
سیاست هاى کالن کشور

PG3

به نظر مى رسد که مسئلۀ محیطِ زیست هنوز به مسئلۀ اصلى دولت و مسئلۀ 
اصلى برنامه هاى توسعۀ ملى تبدیل نشده است و تا این اتفاق صورت نگیرد 
از رسانه ها نمى شود انتظار داشت کارى کنند کارستان؛ براى اینکه رسانه ها 
به عبارت دیگر شیوه نامۀ آنها را مى نویسند؛ یعنى سیاست گذارى کالن باید در 
سطح ملى صورت بگیرد. اینکه چگونه ما آنها را عملیاتى کنیم توسط رسانه 
انجام مى شود. رسانه ها جزیى از اجراى دستورالعمل هاى کالن ملى هستند و 

به تنهایى نمى توانند خیلى کارى انجام دهند.

نقش سیاستگذارى هاى 
کالن در عملکرد رسانه ها

PG4
باشند  متخصص  خودشان  و  باشند  حرفه اى  خودشان  ما  رسانه هاى  اگر 
مى توانند حداقل سیاست مداران را به تحّرك وادارند و ذهن مردم را نسبت 

به محیطِ زیست هوشیار کنند.

نقش رسانه ها در 
سیاست گذارى هاى کالن 

محیطِ زیستى

PG5

حاال کدام روزنامه نگار مى تواند این کار را انجام دهد، کار هر روزنامه نگارى 
متخصص  روزنامه نگارى  تربیت  حرفۀ  ایران  روزنامه نگارى  عالم  در  نیست. 
در  شما  است.  کشور  روزنامه نگارى  عرصۀ  از  بزرگ  خالء  این  و  نداریم 
شبکه هاى معاند نگاه مى کنید که مثًال چقدر از ایرانیان ما آنجا متخصص اند؛ 
امور  متخصص  اقتصاد،  متخصص  بورس،  متخصص  نفت وگاز،  متخصص 
مجلس، متخصص اپیدمولوژى، متخصص ویروس شناسى؛ ولى ما در عرصۀ 
روزنامه نگارى کشور هیچ متخصصى نداریم. من حدود 12 - 13 سال پیش 
پیشنهادى دادم به دانشکده مبنى بر اینکه ما در دورۀ روزنامه نگارى 4 سال 
اول روزنامه نگارى را بچه ها دروس عمومى را بگذرانند ولى در دو سال آخر 

بیان یکى از عرصه هاى مورد توجه شان را تخصصى بخوانند.

نبود روزنامه نگار حرفه اى و 
تخصصى

PG6

من االن در دانشگاه در حوزۀ فناورى کار مى کنم. ما یک روزنامه نگار نداریم 
چه  به  استارت آپ  چه؟  یعنى  نوآورى  مرکز  چه؟  یعنى  رشد  مرکز  بداند  که 
معنیه؟ کسب وکارهاى نوپا چکار مى کنند. به صورت علمى نداریم و شاید باور 
کردنش برایتان دشوار باشد روزنامه نگار داشتیم وقتى از پارك هاى علم و 
فنارى صحبت مى کردیم واقعا باورش بود پارك علم و فناورى همان پارك 
است؛ یعنى چون در محیط پارك است بهش مى گویند پارك علم و فناورى.

ناآگاهى روزنامه نگاران به 
مسائل و دانش روز

PG7
آسـیب  ایـن  و  نداریـم  تخصصـى  روزنامه نـگارى  عرصـه اى  هیـچ  در  مـا 
بـزرگ کشـور و آسـیب به محیطِ زیسـت اسـت. مـا روزنامه نـگار تخصصى 

محیطِ زیسـت مـى خواهیـم.
نبود روزنامه نگار متخصص 

در حوزۀ محیطِ زیست

تبیین سیاست هاى رسانه اى ایران در قبال مسائل زیست محیطى از منظر صاحب نظران
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PG8

حتــى در محیطِ زیســت آبــش جــدا، ســدش جــدا، جنگلــش جــدا، 
ریزگــردش جــدا، حیات ِوحشــش جــدا و واقعــا شــما در جنگل هــاى 
ــن  ــد چندی ــه و بویراحم ــده در کهگیلوی ــوزى ش ــه االن آتش س ــز ک خائی
روزنامه نــگار متخصــص جنگل هــا مصاحبــه مى کردنــد و اطالعــات 
ــزى  ــه چی ــا کجاســت چ ــن جنگل ه ــراژ ای ــد از مت ــق مى دادن ــز و دقی ری
ــگاه  ــت. ن ــى آن چیس ــش گیاه ــوط دارد. پوش ــت بل ــا درخ ــد ت دارد؟ چن
کنیــد مــا این هــا را نداریــم و وقتــى کــه مــا روزنامه نــگارى نداریــم کــه 
ــم  ــى مى نویســم مى گی ــز کل ــک چی ــد ی ــف باش ــات واق ــن اطالع ــه ای ب
ــه و بویراحمــد اعــالم کــرد آتش ســوزى خامــوش  محیطِ زیســت کهگیلوی
ــا آن شــاخه ها  ــان را مى شکســتند کــه ب ــا مــردم شــاخه هاى درخت شــد ی
بزننــد روى آتــش در حالــى کــه خودتــان داریــد تخریــب مى کنیــد زمیــن 

ــد. ــن مى بری ــد از بی ــت رو داری ــد درخ ــن مى بری را از بی

نیاز به خبرنگار متخصص 
در زیرمجموعه هاى 

محیطِ زیستى

PG9 روزنامه نگار ما  اگر  مى کند.  آگاه  هم  را  مردم  باشد  آگاه  اگر  روزنامه نگار 
تخصصى داشتیم به راحتى مى تونست مردم را آگاه کند.

نقش روزنامه نگار متخصص 
در آگاهى بخشى به جامعه

PG10

ــا  ــه م ــد ک ــده دارن ــه عه ــى ب ــالت عظیم ــک رس ــا ی ــکده هاى م دانش
داریــم در دانشــگاه جامــع پایــۀ ایــن کار را مى ریزیــم. پایــه اش چطــورى 
ــى  ــم دورۀ تخصص ــن دوره را مى گذرانی ــا اولی ــه م ــه اینک ــود؟ پای مى ش
تربیــت روزنامه نــگارى حــوزۀ فنــاورى بــا یــک کارگاه آموزشــى از بهتریــن 
ــت را  ــما محیطِ زیس ــد ش ــم بیایی ــوت مى کنی ــت دع ــتادان محیطِ زیس اس
ــتید  ــگار بفرس ــک خبرن ــم ی ــا مى گویی ــه روزنامه ه ــد ب ــد. بع درس بدهی
بــراى آمــوزش تخصصــى محیطِ زیســت و ایــن کار را بــه زودى تــا پایــان 
تابســتان انجــام مى دهیــم. االن اولیــن دوره را مى گذاریــم بــراى فنــاورى 

و بعــد بــه همیــن ترتیــب.

برنامه ریزى براى تربیت 
روزنامه نگار متخصص

PG11
بعد آخر سر مى رسد به اینکه سیاست گذارى رسانه و اینکه رسانه ها چه طورى 

دولت مردان را تهییج و تشویق کنند و وادار به پاسخ گویى کنند.
نقش رسانه در 

پاسخگوکردن مسئوالن 
کشور

PG12
هم دولت مردان و هم با آگاه سازى مردم را آموزش دهند. بله با آگاهسازى 
درقبال  شهروندان  انگیزه هاى  بسیج  آموزش  بدهند.  آموزش  را  آنها  مردم، 

مسئال زیست محیطى اهمیت دارد.
آموزش و آگاه سازى مردم

PG13
بحث  محیطِ زیست:  بحث  حوزۀ  در  کارساز  و  علمى  راهکارهاى  عمده ترین 
ویژۀ  رسانه  یک  تأسیس  یا  محیطِ زیست  رسانه اى  حوزه  در  تخصصى شدن 

مسائل زیست محیطى.
تأسیس یک رسانه 

محیطِ زیستى

PG14
ــا،  ــوى خبرگزارى ه ــم ت ــرویس هاى محیطِ زیســت نداری ــا س ــى م ــا حت ی
تخریــب  نتایــج  و  محیطِ زیســت  تخریــب  مــورد  در  اطالع رســانى 

یســت محیِط ز
نداشتن حوزۀ تخصصى 

محیطِ زیست

PG15پرسشگرى از مسئوالنپرسشگرى از مسئوالن

PG16

خبرگـزارى تخصصـى محیطِ زیسـت ایـن بحـث خیلـى خوبـى بـود کـه 
حتـى مـا هـم اینجا فکـر کردیم یـک خبـرگزارى تخصصى درسـت کنیم 
درخواسـت هـم از وزارت ارشـاد کـردم آقاى فرقانـى را معرفى کـردم به نام 
خبرگـزارى فنـاورى در حـوزۀ فنـاورى و فکـر کنـم اسـمش را خبرگـزارى 

کسـب وکارهاى نوپـا گذاشـتن.

ایجاد خبرگزارى تخصصى 
محیطِ زیست
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PG17

ما نیرو نداریم براى خبرگزارى. اول یک سرى خبرنگار حرفه اى تربیت کنیم 
از خبرگزارى هاى مختلف. بعد از آنها بخواهیم بیایند و در خبرگزارى ما کار 
کنند این مشکلى بود که با خبرگزارى متوقف شد مى گم که درخواستش را 
دادیم و آقاى فرقانى رو معرفى کردند به عنوان مدیرمسئول خبرگزارى. پس 
داشته  متخصص  نیروهاى  ما  که  بگیرد  پا  باید  زمانى  خبرگزارى  بنابراین 

باشیم اینجا را باید از پایین شروع کنیم نه از باال.

تربیت خبرنگار حرفه اى

PG18
بنابراین این بزرگ نمایى و اطالع رسانى در حدى مى شود شما نگاه مى کنید 
هیچ  کردیم  صحبت  صیادى  آقاى  با  ما  مى کنند.  عوض  را  ایرنا  مدیرعامل 

کس امنیت شغلى ندارد.
نبود امنیت شغلى

PG19

در خصوص پاسخگوکردن دولت مردان این را باید بگویم که کسى باید از 
من پاسخ بخواهد که سوال منطقى داشته باشد باید ببینیم روزنامه نگاران ما 
چقدر به این عرصه وارد هستند و چقدر مى توانند ببینید روزنامه نگارى توسعه 
مصداقش یکیش این است که روزنامه نگار وعده ها را گوش مى کند و بعد 

مى گوید شما این وعده را داده اید ولى ما نباید این را بنویسیم.

رواج روزنامه نگارى توسعه

PG20
ما با خبرنگارانى طرف هستیم که وقتى مى آید در جلسۀ مطبواعاتى از من 
روابط ِعمومى مى پرسد باید چه چیزهایى بپرسم خیلى بد است من باید تو را 

ببینم بترسم. کل سازمان تو را بینند باید بترسند.
نبود خبرنگار ماهر

PG21
بـراى پاسـخگوکردن مدیـران، بـه خبرنگارهایـى احتیـاج داریم کـه از مدیر 
سـرتر باشـد نه اینکـه هرچـه مى گویند عیـن ضبط ِصوت عمـل کنند ضبط 

کننـد بدون هیچ چالشـى.
خبرنگارانى متبحرتر از 

مدیران

PG22
یعنى اون زمان واقعا حرفه اى بود تنها کسى بود که مجوز داشت با هرکى 
مى خواست حرف بزند. اگر یک همچین مدیرانى داریم خبرنگارى نداریم که 

بنابراین بر آموزش حرفه اى خیلى تأکید مى شود.
تأکید بر آموزش حرفه اى

PG23

 فرهنگ سـازى خیلـى مهم اسـت. واقف هسـتید کـه الگوهـاى ذهنى مردم 
را رسـانه ها تعییـن مى کننـد. وقتـى خبـر اول مـا حتـى قبـل از خبـر کرونـا 
مسـئله ى جنگل هـاى خائیـز باشـد یا آتش سـوزى جنگل هـا باشـد، قطعًا در 
ذهـن مـردم مـى مانـد. االن محیطِ زیسـت اولویـت دارد بـه نظر مـن خیلى 
موضـوع جالبـى اسـت. بسـیار طرح مسـئله تان درسـت اسـت ناخـودآگاه در 
ذهـن مخاطـب مى شـیند کـه اولویـت آن هـم از مسـئله حتـى از کرونا هم 
مهم تـر اسـت؛ یعنـى آیندۀ کشـور بر بـاد مى رود اگـر جنگل ها از بیـن برود. 
به خصـوص جنگل هـاى بلـوط کـه االن مـا بـا بلـوط کار داریم. چقـدر این 

درختـان مهم هسـتند. 

نقش برجسته سازى در 
اولویت بخشى به اخبار 

محیطِ زیست

PG24

برجسته سازى حتى در رسانه ها، تبدیل شدن به تیتر اول روزنامه، در تلویزیون 
گزارش هاى  دست اندکاران،  و  مسئوالن  با  مصاحبه  اول شدن  خبر  اخبار  تو 
واقعى تهیه کردن و چلب پشتیبانى مردم براى این مسئله حتى آموزش دادن 

بچه ها در دبستان ها.

برجسته سازى در رسانه هاى 
مختلف

PG25

هر رسانه کارکرد خود را دارد و هرگز از نظر اعتبار مطالب شبکه هاى مجازى 
نمى توانند به پاى آنها برسند. از نظر سرعت اطالع رسانى خب بسیار مهم 
است. به نظر مى رسد که ما به عنوان متخصصان رونامه نگارى یا رسانه اى 

باید به هردو رسانه توجه کنیم.

مکمل بودن رسانه هاى 
مختلف

تبیین سیاست هاى رسانه اى ایران در قبال مسائل زیست محیطى از منظر صاحب نظران
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PG26
است.  مناسب  خیلى  مجازى  شبکه هاى  آموزش  براى  و  اطالع رسانى  براى 
در  مى شود  تولید  که  «دیرین دیرین» هایى  مثل  کوتاه  انیمیشن هاى  باید 

آموزش هاى خیلى کوتاه زیر دو دقیقه.
خلق محتواهاى تازه در 

فضاى مجازى

PG27

ما  اقشار  همۀ  براى  که  مجازى  شبکه هاى  طریق  از  اطالع رسانى  سرعت 
فراگیرى داشته باشد. شبکه هاى اجتماعى خیلى مهم است. به دلیل اینکه 
روزنامه  نمى کند،  گوش  رسانه  است  دستش  مامان  است  دستش  بچه 
مخاطبان  پوشش  و  فراگیرى  نظر  از  مى کنند  نگاه  دارند  همه  یا  نمى خواند 

خب قطعا شبکه هاى مجازى خیلى مهم است.

اهمیت شبکه هاى 
اجتماعى در اطالع رسانى 

محیطِ زیستى

PG28
و  مطبوعات  مثل  رسانه هایى  و  معروف  قول  به  پرستیژى  رسانه هاى  ولى 
رادیو و تلویزیون رسمى کشور براى آگاه کردن مردم یعنى براى جلب ِتوجه 

مسئوالن بسیار مهم است.

نقش رسانه هاى جریان 
اصلى در اطالع رسانى 

محیطِ زیستى

PG29.همگرایى در رسانه هاى همگراکردن و درکنارهم بودن تأثیرش مى تواند بیشتر باشد
سنتى و اجتماعى

PG30
اگر االن شما در وزارت علوم اگر در رسانه هاى مجازى یک چیزى به نفع 
شما نباشد و منتشر شود، ممکن است براى شما خیلى مهم نباشد؛ ولى اگر 
تو کیهان منتشر شود بالفاصله جواب مى دهید. ازنظر توجه مسئوالن به پیام، 

رسانه هاى سّنتى ما قوى تر عمل مى کنند.

نقش برجستۀ رسانه هاى 
سّنتى

برچسب هاى  به  پژوهشگر  پژوهش؛  این  انجام  ضمن  در  مى شود  مالحظه  که  همان گونه 
مفهومى متعددى دست یافته است. نکتۀ مهم در این میان این است که این مفاهیم باید مبنایى 
تعداد  بین  درغیِراین صورت  شوند؛  طبقه بندى  یکدیگر  با  مشابه  پدیده هاى  باید  یعنى  باشند. 
زیادى مفاهیم گرفتار مى شویم که نمى دانیم با آنها چه کنیم. وقتى که در داده ها پدیده هاى 
خاصى را مشخص کردیم آن گاه مى توانیم مفاهیم را بر محور آنها گروه بندى کنیم. این کار 
تعداد واحدهایى را که باید با آنها کار کنیم، کاهش مى دهد. روند طبقه بندى مفاهیم که به نظر 
مى رسد به پدیده هاى مشابه ربط پیدا مى کنند، مقوله پردازى نامیده مى شود. آن گاه به مقوله اى 
که پدیده اى را شامل مى شود یک اسم مفهومى مى دهیم؛ اما باید توجه داشت که این اسم باید 
انتزاعى تر از اسامى مفاهیمى باشد که مجموعۀ آنها مقوله را تشکیل داده اند؛ زیرا همان گونه 
که باتسون نیز بیان مى کند دانش بدون واژه هایى که اشیاى انتزاعى را نامگذارى کند نمى تواند 
کارى انجام دهد (Sandelands & Drazin, 1989, 457). در این پژوهش نیز تالش شده است 
تا عالوه بر شناسایى مفاهیم و مقوله ها، استخراج ابعاد و مشخصات مقوله ها نیز حتى االمکان 
ازطریق استنباط پژوهشگر از متن مصاحبه ها صورت بگیرد. در این مرحله به بیان مقوالت 
دوازده گانۀ برآمده از متون مصاحبه به همراه ابعاد و مشخصات آنها در قالب جدول شمارۀ (3) 
مى پردازیم. براى شناسایى مقوالت اصلى در این مرحله مفاهیمى که اشتراك موضوعى داشتند، 

کنار یکدیگر قرار گرفتند و مقوالت اصلى را شکل دادند که در جدول زیر آمده اند:
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جدول 3. مقوالت حاصل از مرحلۀ کدگذارى باز

مفاهیم برسازنده مقوالت ردیف
اطالع از برنامه ها و سیاست گذارى هاى محیطِ زیستى دولت از طریق رسانه (4)

نقش رسانه ها در بازتاب 
محیطِ زیست 1

استفاده از رسانه براى طرح مسائل محیطِ زیستى کشور (26)
انتقاد از عملکرد دولت و مسئوالن (2)

اطالع رسانى در زمینه مسائل محیطِ زیستى (11)
استفاده از روزنامه نگاران متخصص محیطِ زیستى (12)

پرسشگرى از مسئوالن و پاسخگوکردن آنها (13)
نقش رسانه ها در تغییر رفتار شهروندان (5)

نقش رسانه در آگاهى بخشى به جامعه در زمینه محیطِ زیست (5)
تخریب  نتایج  بزرگ نمایى  و  محیطِ زیست  تخریب  درباره  اطالع رسانى 

محیطِ زیست (5)
آموزش و بسیج انگیزه هاى شهروندان درقبال مسائل زیست محیطى (22)

آموزش از دوران کودکى (2)
تأسیس یک رسانه ویژۀ مسائل محیطِ زیست (13)

راهکارهایى براى بهبود 
عملکرد رسانه در حوزۀ 

محیطِ زیست
2

نیاز به استقالل رسانه اى (3)
نقش بعد شناختى در طرح مسائل محیطِ زیستى (4)

آموزش روزنامه نگار متخصص محیطِ زیستى (6)
رواج روزنامه نگارى توسعه (2)

آزادى بیان رسانه ها (2)
مسئول کردن مردم در برابر محیطِ زیست (14)

اهمیت اعتماد به رسانه (3)
استفاده از کارشناسان و افراد متخصص در رسانه (8)

نیاز به رویکردهاى فرآیندمحور در پرداختن به مسائل محیطِ زیستى (5)
نبود خبرنگار متخصص محیطِ زیست (16)

کژکارکردهاى رسانه 
در طرح مسائل 
محیطِ زیستى

3

سانسور رسانه هاى سّنتى (3)
عدم اعتماد به رسانه هاى رسمى و سنتى (1)

نبود بخش مستقل خبرى در زمینه اطالع رسانى محیطِ زیستى (7)
وابستگى رسانه ها به منافع تجارى و دولتى (14)

رویدادمداربودن رسانه ها در پرداخت به مسائل محیطِ زیستى (5)
تخریب افراد درراستاى منافع حزبى (2)

تبدیل شدن رسانه ها به تریبون مسئوالن محیطِ زیستى (3)
استفاده از سبک هاى قدیمى خبرنویسى (7)

تبیین سیاست هاى رسانه اى ایران در قبال مسائل زیست محیطى از منظر صاحب نظران
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نگاه گزینشى در پرداختن به مسائل محیطِ زیستى (3)

کژکارکردهاى رسانه 
در طرح مسائل 
محیطِ زیستى

3

استفاده نکردن از کارشناسان و افراد متخصص (3)
طرح نکردن مسائل محیطِ زیستى در رسانه (17)

نبود آموزش خبرنگار محیطِ زیستى (2)
نبود امنیت شغلى خبرنگاران (1)

رویکرد احساسى رسانه ها در طرح مسائل محیطِ زیستى (5)
سیاه نمایى و خبررسانى منفى در پرداختن به مسائل محیطِ زیستى (4)

نقش اینترنت و رسانه هاى اجتماعى در اطالع رسانى محیطِ زیستى (27)

نقش رسانه هاى نوین و 
فضاى مجازى در طرح 
مسائل محیطِ زیستى

4

تأکید بر محتواى چندرسانه اى در پوشش محیطِ زیست (3)
استفاده از سبک هاى نوین تولید محتوا (3)

آزادى و عدم سانسور در فضاى مجازى براى انتشار مطالب محیطِ زیستى (1)
تولید محتوا بر اساس ذائقۀ مخاطب فعال (3)

حمایت رسانه هاى اجتماعى از رسانه هاى جمعى (3)
انتشار محتواى غیردقیق و نادرست در فضاى مجازى (3) کژکارکردهاى رسانه هاى 

نوین در طرح مسائل 
محیطِ زیستى

رواج اسلکتیویسم و کلیکتیویسم در فضاى مجازى (3)5

حمایت رسانه هاى جمعى از رسانه هاى اجتماعى (1) نقش رسانه هاى سنتى 
و جمعى در طرح مسائل 

محیطِ زیستى
نقش برجسته رسانه هاى سنتى و جمعى در طرح مسائل محیطِ زیستى (8)6

نقش مقامات دولتى در طرح مسائل محیطِ زیستى (8)

نهادهاى تأثیرگذار در 
عرصۀ سیاست گذارى 

رسانه اى
7

نقش فعاالن و سازمان هاى مردم نهاد در طرح مسائل محیطِ زیستى (8)
نقش دانشگاه ها و محیط هاى علمى در طرح مسائل محیطِ زیستى (5)

نقش رهبران فکرى در حل مشکالت محیطِ زیستى (3)
نقش مدیران رسانه اى و سردبیران در طرح مسائل محیطِ زیستى (1)

همگرایى بین نهادهاى مختلف (9)
نقش مؤثر برجسته سازى در طرح مسائل محیطِ زیستى (14)

نقش برجسته سازى 
در طرح مسائل 
محیطِ زیستى

8

نقش تأثیرگذارتر برجسته سازى در کوتاه مدت (7)
نقش برجسته سازى در آموزش به مردم (2)
برجسته سازى همراه با چهارچوب سازى (2)

نقش برجسته سازِى معکوس در طرح مسائل محیطِ زیستى (1)
توجه به برجسته سازى شبکه اى (3)

استفاده از روش هاى مختلف براى ارائۀ مطالب محیطِ زیستى (7)
استفاده از روش هاى 
مختلف رسانه اى اطالع رسانى 9 در  جمعى  رسانه هاى  و  اجتماعى  رسانه هاى  مکمل بودن 

محیطِ زیستى (9)
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ب) کدگذارى محورى
این مرحله از پژوهش به ترکیب و تلفیق مقوالت حاصل شده از مرحلۀ کدگذارى باز در قالب 
این شش جزء اختصاص دارد. مقولۀ اصلى به دست آمده از تلفیـق مقوالت فرعى دوازده گانۀ 

مرحلۀ قبل (کدگذارى باز) به شرح جدول و شکل زیر هستند:
جدول 4. مقوالت اصلى و فرعى پژوهش

- - حاکمیت و دولت

نهادهاى 
تأثیرگذار در 

مدیریت شرایط 
محیطِ زیستى

- - سازمان هاى مردم نهاد
- - مردم
- - دانشگاه ها

- رسانه هاى نوین و فضاى مجازى
(نقش تأثیرگذارترى دارند)

رسانه

استفاده از خبرنگار تخصصى
آموزش و بسیج شهروندان
پاسخگوکردن مسئوالن

تأسیس رسانه محیطِ زیستى
برجسته سازى مسائل محیطِ زیستى

طرح مسائل محیطِ زیستى
اطالع رسانى محیطِ زیستى

رسانه هاى جمعى

قبـل از ترسـیم الگـوى محـورى بـه دسـت آمده از ایـن مقـوالت شش گانــه، توضــیح 
مختصـرى از ایــن مقــوالت ضـرورى بــه نظـر مى رسـد: 

مقولـۀ اصلـى اول- شـرایط علّى مسـائل و معضالت محیطِ زیسـتى: ایــن مقولــه ریشـه 
و محـّرك مقولـۀ اصلـى دوم، یعنـى ایجـاد بحران هـاى زیسـت محیطى خوزسـتان محسـوب 
مى شــود. همان گونه که در جدول شـمارۀ (4) نشـان داده شده اسـت عامل بحران و معضالت 
زیسـت محیطى ریشـه در علـت طبیعـى و انسـانى دارد. بـه ایـن دلیـل کـه عامـل انسـانى 
تأثیرگذارتـر از حـوادث طبیعـى اسـت مى تـوان مدعـى شـد کـه حاکمیت بـا فراهم سـاختن و 
تعبیـۀ مـواردى چـون: غفلت از محیطِ زیسـت در برنامه ها و سیاسـت گذارى هاى کالن کشـور، 
نبـود مسـئول محیطِ زیسـتى کارآمـد، نـگاه سیاسـى، اقتصـادى و امنیتـى بـه محیطِ زیسـت و 
سـرکوب فعاالن محیطِ زیسـتى بیشـترین نقـش و عامـل بحران هاى زیسـت محیطى در زمانه 

حاضـر بوده اسـت.
مقولـۀ اصلى دوم- پدیده  محورى مسـائل و معضالت محیطِ زیسـت: پدیــده محورى کــه 
ایــن پژوهـش بـراى بررسـى و مطالعـه آن صـورت گرفتـه، طـرح معضـالت و بحران هـاى 
زیسـت محیطى اسـتان خوزسـتان و دسـت یافتن بـه توسـعۀ پایـدار اسـت. تمامـى مقـوالت 

تبیین سیاست هاى رسانه اى ایران در قبال مسائل زیست محیطى از منظر صاحب نظران
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پنجگانـۀ دیگـر نیـز درخصـوص این مقولـه معنا و مفهـوم مى یابند و بـه کنتـرل و اداره کردن 
آن معطـوف مى شـوند. اساسـى ترین کارکرد رسـانه ها نیــز بایــد در خــدمت این پدیـده قرار 
بگیـرد. ایـن انتظـار وجـود دارد کـه رسـانه هاى جمعـى و نویـن منجر بــه شـکوفایى توسـعۀ 

شـوند. محیطِ زیسـت  پایدار 
مقولـۀ اصلـى سـوم - شـرایط میانجى شـکوفایى توسـعۀ پایـدار در عرصه محیطِ زیسـت: 
پنـج دسـته مقولـۀ حاکمیـت و دولت، سـازمان هاى مردم نهاد، مردم، دانشـگاه و رسـانه عوامل 
تسـهیل کننده اى هسـتند. یکـى از کارکردهـاى ایـن عوامـل میانجـى فراهم سـازى شـرایط 

توسـعۀ پایدار اسـت.
مقولـۀ اصلـى چهارم - زمینۀ شـکوفایى توسـعۀ پایدار در عرصه محیطِ زیسـت: شـکوفایى 
توسـعۀ پایـدار در عرصـۀ محیطِ زیسـت از بسـتر و زمینـه زندگـى آدم ها جـدا نیسـت؛ بنابراین 
عامـل مهمـى کـه در شـکوفایى توسـعۀ پایـدار در عرصـه محیطِ زیسـت نقش بسـزایى دارد، 
بسـتر و زمینـۀ مناسـب حاکمیـت و دولـت اسـت. باتوجه بـه اینکـه یکـى از آسـیب هاى وضع 
موجـود کـه از تحلیـل محتـوا و پژوهش هـاى پیشـین حاصـل شـد ناشـى از مطالبه گـرى از 
مسـئوالن و حاکمیـت اسـت و همچنیـن از میان عوامل انسـانى تخریب محیطِ زیسـت، دولت 
و حاکمیـت بیشـترین نقـش را دارنـد، یکـى از زمینه هـاى اصلى شـکوفایى توسـعۀ پایـدار در 

خـود حاکمیت نهفته اسـت.
مقولـۀ اصلـى پنجـم - اسـتراتژى شـکوفایى توسـعۀ پایـدار در عرصـۀ محیطِ زیسـت: 
ایـن مقولـه بــه راهبردهـاى (اسـتراتژى هاى) ایجاد شـده بـراى کنتـرل، اداره و برخـورد بـا 
پدیده محـورى شـکوفایى توسـعۀ پایـدار اختصـاص دارد. نتایـج ایـن پژوهـش نشـان مى دهد 
بـراى شـکوفایى توسـعۀ پایدار و حل و طرح مشـکالت زیسـت محیطى هفت راهبرِد اسـتفاده 
تأسـیس  مسـئوالن،  پاسـخگوکردن  شـهروندان،  بسـیج  و  آمـوزش  تخصصـى،  خبرنـگار  از 
رسـانه محیطِ زیسـتى، برجسته سـازى مسـائل محیطِ زیسـتى، طـرح مسـائل محیطِ زیسـتى، 

اطالع رسـانى محیطِ زیسـتى در رسـانه هاى جمعـى شـایان توجـه اسـت.
مقولـۀ اصلـى ششـم - پیامـد شـکوفایى توسـعۀ پایـدار در عرصـه محیطِ زیسـت: اگـر 
حاکمیـت و دولـت کارکردهـاى خـود را بـراى فراهم سـازى شـرایط میانجى و زمینـه اى براى 
شـکوفایى قابلیت هاى انسـانى و توسـعۀ پایدار ایفا کند و رسـانه هاى جمعى و نوین اسـتراتژى 
مناسـب را نیـز باتوجه بــه آماده بـودن شــرایط اعمـال کنـد، مى تـوان امیـد داشـت همۀ این 
کارکردهایـى کـه بـراى کنتـرل و اداره پدیده محـورى صـورت گرفته اســت، منجر بـه پیامد 
نهایِى فعلیت یافتن توسـعۀ پایدار و حل مسـائل و مشـکالت زیسـت محیطى خوزسـتان شـود.

با توجـه  بـه توضیحاتـى کـه دربـارۀ ایــن شـش مقولــه اصلـى و زیرمجموعه هـاى آنهـا 
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تحت ِعنـوان مقـوالت دوازده گانـه داده شــد، در ایـن مرحلـه از پژوهـش، بـه ترسـیم الگـوى 
محـورى شـکوفایى توسـعۀ پایـدار بـر اسـاس پارادیـم گفته شـده مى پردازیـم: 

نمودار کارگزار (حاکمیت و دولت)

- تدوین سیاستگذارى کالن زیست محیطى 
- نگاه غیراقتصادى و آینده نگرانه به محیط زیست

- پرهیز از سیاست زدگى
بعد حاکمیتى

پیامد شکوفایى:
توسعۀ پایدار

کارکرد شکوفایى عوامل میانجى توسعه ى پایدار
سازمان هاى مردم نهاد/ مردم/ دانشگاه

کارکرد نظارت بر محیط براى شکوفایى توسعة پایدار توسط رسانه هاى نوین
حمایت از رسانه هاى جمعى/ مخاطب فعال/ نبود سانسور و محدودیت

رسانه هاى جمعى
رسانه هاى نوین

راهکارهاى عملیاتى رسانه ها جهت شکوفایى توسعه ى پایدار 

           برجسته سازى           رسانه تخصصى حوزهى محیط زیست        خبرنگار تخصصى

     آموزش و بسیج شهروندان     اطالع رسانى مسائل زیستمحیطى       پاسخگوکردن مسئوالن

تبیین سیاست هاى رسانه اى ایران در قبال مسائل زیست محیطى از منظر صاحب نظران
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مقاله علمى _ پژوهشى

بــا توجــه بــه اینکــه در مطالعــات ارتباطــات و توســعه، مقولــه محیطِ زیســت موضوعیــت 
ــده اســت  ــل ش ــدار تبدی ــعۀ پای ــى توس ــاى اصل ــى از مولفه ه ــه یک ــه و ب ــت یافت و محوری
ــد،  ــط دارن ــانى در محی ــارت و اطالع رس ــژه در نظ ــى وی ــانه ها نقش ــه رس ــه اینک ــر ب و نظ
ــن رو،  ــت. ازای ــى اس ــى ارتباط ــه آینده اندیش ــد ب ــزى نیازمن ــه برنامه ری ــاس هرگون براین اس
ــه  ــد و ارائ ــات موضــوع برآم ــن ادبی ــود درصــدد تببی ــه وضــع موج ــا مطالع پژوهشــگران ب
ــه اى  ــن مالحظ ــا چنی ــد. ب ــى گرفتن ــت را پ ــت گذارى محیطِ زیس ــى و سیاس ــدل ارتباط م
ــى  ــب کارکردگرای ــت محیطى را در قال ــات زیس ــش، ارتباطـ ــئلۀ پژوه ــه مس ــه ب ــا توج و ب
ــا  ــدى آنه ــان و صورت بن ــى در بی ــم نظم ــا بتوانی ــم ت ــه کرده ا ی ــانه اى ارائ ــت  رس و سیاس
برقــرار کنیــم. پــس از مراجعــه بــه پیشــینۀ پژوهــش و مبانــى نظــرى در گام اول کــه منجــر 
بــه ارائــه یــک الگــوى اولیــه شــد، در گام دوم ازطریــق مصاحبــۀ عمیــِق نیمه اســتاندارد یــا 
ــت و  ــانه و محیطِ زیس ــوزۀ رس ــه در ح ــراد داراى تجرب ــرگان و اف ــا خب ــاختاریافته ب نیمه س
کدگــذارى داده هــاى حاصــل از آنهــا؛ عناصــر کلیــدى ماننــد مفاهیــم، مقوله هــا و قضّیه هــا 

ــراى طراحــى الگــوى مطلــوب اســتخراج شــد. ب
یافته هـاى پژوهـش در وضـع موجود با تحقیقـات غریـب زاده (1389)، محبوبـى (1392)، 
خوشـحالى (1395) و شـریفى (1395) هم خوانـى دارد. اطالع رسـانى رسـانه دربـارۀ  تخریـب 
محیطِ زیسـت، ضمـن اینکـه منبعـى مهـم بـراى سیاسـت گذاران اسـت، مى توانـد منبعى مهم 
بـراى عامـۀ مردم باشـد تا در کنـار سیاسـت مداران براى کاسـتن از این خطرات چاره اندیشـى 
کننـد. پاسـخ گویان در ایـن مهـم اشـتراك نظـر دارنـد که به طـور قطـع مهم تریـن عاملى که 
در حفـظ و حراسـت از محیطِ زیسـت نقـش اول و اساسـى را بـازى مى کنـد، بسـیج و تحریک 
انگیزه هـاى مردمـى اسـت و چـه انگیـزه اى باالتـر از ایـن آگاهـى و شـناخت بـراى عموم که 
بقـاى آنهـا بسـته بـه محیطِ زیسـت سـالم اسـت و در این زمینـه، رسـانه ها توانایى ایجـاد این 
انگیـزه را بیـن مـردم در سـطح وسـیع دارنـد. ایـن در حالـى اسـت کـه کمتـر شـاهد بوده ایم 
رسـانه ها دربـارۀ محیطِ زیسـت اطالع رسـانى کننـد و رسـانۀ ملـى کـه بایـد بیشـترین نقـش 
را در ایـن امـر داشـته باشـد، کمتریـن توجـه را در مـورد محیطِ زیسـت دارد (کهـرم، 1395). 
پـس اطالع رسـانى رسـانه دربـارۀ  تخریـب محیطِ زیسـت، ضمـن اینکـه منبعـى مهـم بـراى 
سیاسـت گذاران اسـت، منبعـى مهـم بـراى عامۀ مـردم نیز هسـت تـا در کنار سیاسـت مداران 
بـراى کاسـتن از ایـن خطرات چاره اندیشـى کنند. سـرانجام، ترکیـب این دو ویژگـى ارتباطات 
زیسـت محیطى، یعنـى شـکل دهى فعاالنـه بـه ادراك مـا و پراگماتیک بـودن آن، عمـوم را به 
سـوى آموزش هـاى زیسـت محیطى هــدایت و از آنهــا بـراى کنش گـرى به منظـور حل این 

.(Cox, 2007: 24)مشـکالت دعـوت و پشـتیبانى مى کنـد
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حــال کــه پذیرفتیــم چنیــن بُعــِد تمایــزى در محیطِ زیســت وجــود دارد بایــد بــه مبحــث 
اصلــى یعنــى شــکوفایى توســعۀ پایــدار محیطِ زیســت بپردازیــم. آنچــه باعــث تحقــق توســعۀ 
ــن  ــوازن ای ــد نامت ــه رش ــز از هرگون ــوازن و پرهی ــکوفایى مت ــود ش ــط مى ش ــدار در محی پای
قابلیت هــا اســت. بنابرایــن شــکوفایى و ترویــج قابلیت هــاى توســعۀ پایــدار کــه بــر اســاس 
ــد  ــده بای ــدل ارائه ش ــزارى م ــش کارگ ــد در بخ ــدا مى کن ــود پی ــت نم ــو در محیطِ زیس الگ
ــف صــورت  ــاد، شــئون و قابلیت هــاى مختل ــادل در تمامــى ابع ــوازن و متع ــه صــورت مت ب
ــى، وجــود  ــه، وجــود شــرایط علّ ــد فراهم ســازى زمین ــدار نیازمن ــرد. تحقــق توســعۀ پای بگی
ــز  ــانه نی ــرد رس ــت. کارک ــب اس ــرد مناس ــرى راهب ــهیل کننده و به کارگی ــاى تس مؤلفه ه
ــه تنهایــى مطلــوب  ــًا در ایــن حــوزه اســت. فراهم ســازى رشــد و بالندگــى کارگــزار ب دقیق
ــد  ــع مفی ــن موان ــان رفت ــد از می ــرا هرچن ــدار را محقــق نمى ســازد؛ زی نیســت و توســعۀ پای
ــًال  ــود نداشــته باشــند عم ــل تســهیل کننده دیگــرى وج ــر عوام ــا اگ و ضــرورى اســت؛ ام
توســعۀ پایــدار رخ نخواهــد داد. بنابرایــن رســانه کارکــرد مهــم دیگــرى هــم ایفــا مى کنــد 
ــى  ــۀ فرع ــه مقول ــده س ــوى طراحى ش ــت. در الگ ــى اس ــل میانج ــازى عوام و آن فراهم س
بــراى ایــن مقولــۀ اصلــى شناســایى شــده اســت کــه عبارتنــد از: ســازمان هاى مردم نهــاد، 
درگیرکــردن مــردم و افزایــش حساســّیت دانشــگاه دربــارۀ مســائل زیســت محیطى. ســرانجام 
آنچــه کــه از پیونــد خجســتۀ ســاختار و کارگــزار حاصــل مى شــود، تأکیــد بــر توســعۀ پایــدار 
ــوار مى شــود و  ــوار محیطِ زیســت هم ــن دریچــه اســت کــه جــادۀ ناهم ــا از ای اســت و تنه

ــاده مى گــردد. ــدار در مــدل پی اصــول توســعۀ پای

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان، مقالۀ پیش رو فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.

تبیین سیاست هاى رسانه اى ایران در قبال مسائل زیست محیطى از منظر صاحب نظران
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