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 ده:یچک
با توجه بـه گسـتردگی مسـائل محـیط زیسـتی و ضـرورت توجـه بـه آنهـا          

سازي و آمـوزش  ی در کشور ایران، نیاز مبرمی به آگاهآبکمبخصوص بحران 
شود. یکی از عمومی جهت اتخاذ رفتارهاي مناسب در این زمینه احساس می

هاي هدفمند و اصولی براي مواجهه بـا ایـن بحـران، تمرکـز بـر روي      روش
 ي از جامعـه اگسـترده  دامنـه  چراکـه ، باشدیمارتباطات محیط زیستی  زمینه

حیط مستاي حفظ آنان را در را تواندیمخود قرار داده و  تأثیرحت انسانی را ت
ي در زمینـه  گرفتـه انجـام ي هـا یبررسزیست خود ترغیب نماید. با توجه به 

ي انـدکی  هاپژوهشبه این نتیجه رسید که  توانیمارتباطات محیط زیستی، 
روش  در این زمینه صورت گرفته اسـت. در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از دو     

 امیداوسـ صکیفی و کمی، تحلیل بر روي سه منبع خبري ایرنا، وزارت نیرو و 
 ر این پژوهشی در کشور ایران صورت گرفته است. دآبکمبر بحران  دیتأکبا 

ی محـیط زیسـت   هاي خبري براي تحلیل رتوریکارزش به پیشنهاد و معرفی
ی بـر  در وضعیت بحران پرداختیم و بر این اساس تحلیـل آمـاري و رتـوریک   

 . نتایجصورت پذیرفته است ذکرشدهروي اخبار منعکس گردیده از سه ارگان 
ي مایصداوسـ ي خبري ایرنا با بیشترین تعداد خبـر و  که رسانه دهدیمنشان 

ان خبـري از بحـر  جمهوري اسالمی ایران با کمترین تعداد خبر بـه پوشـش   
ـ هالیتحلو همچنین  اندپرداختهی آبکم زوم وجـود تعریفـی   ي کیفی نشانگر ل

ي محـیط زیسـتی نـزد کنشـگران رسـانه و تمرکـز       درست از مسائل پیچیده
ـ  تیدرنها. باشدیمهاي تصویري بر روي اخبار محیط زیستی بیشتر رسانه ه ب

 ته شده است.ي راهبرد پرداخي پژوهشی و ارائههاشنهادیپ ارائه
 

ی، رتوریک، آبکمبحران  ارتباطات محیط زیستی، :يدیکل يهاواژه
 .خبر، توسعه پایدار

 

 

Abstract: 
Due to the wide range of environmental issues and the 
necessity to pay enough attention to them, especially for 
the case of the water scarcity crisis in Iran, there is an 
urgent need for informing and public education for 
adopting appropriate behavior. One of the targeted and 
principled methods for addressing this crisis is the 
emphasis on environmental communication, because it 
can affect a large domain of human society and 
encourage them to protect the environment. According 
to the surveys about environmental communication, it 
can be concluded that few studies have been devoted to 
this issue. Therefore, in this research, with emphasis on 
the water scarcity crisis in Iran, using two quantitative 
and qualitative methods, analysis has been carried out on 
three news resources namely IRNA, Ministry of Energy, 
Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization 
(IRIB). We introduced news values for rhetoric analysis 
of the environment in crises based on statistics related to 
the news broadcasted by the three mentioned 
organizations. The results indicated that IRNA news 
media has the highest and the IRIB has the lowest rank 
of news coverage. Also, the qualitative analysis shows 
the necessity of presenting a correct definition of 
complicated environmental issues for media actors and 
more focus on environmental news. Finally, we 
suggested strategies and further research areas. 
 
Keywords: Environmental Communication, Water 
Scarcity Crisis, Performance Assessment, News, 
Sustainable Development. 
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 مقدمه
ي پایـایی و پویـایی زیسـتن    حیات و تکامل وابسته بـه عرصـه  

م فـراه  است. این شرایط پایا و پویا که موجبات حیات بهینـه را 
نـامیم. از منظـر توسـعه پایـدار،     مـی  »محیط زیسـت «آورد؛ می
شناسـی توسـعه و   توان اثبات نمود بخـش مهمـی از آسـیب   می

 به حوزه محیطتوجهی هاي تکوین، باید در بیفرایندانحراف در 
ي محـیط  دیگر نارسایی در حـوزه عبارتزیست جستجو شود. به

انسانی و متعاقـب   ي جامعهزاي توسعهزیست، یک عامل آسیب
 .وري تحت تأثیر آن خواهد بودآن، تمامی ابعاد رشد و بهره

اي هاي انسان فشارهاي فزایندهامروزه اثرات مخرب فعالیت
 .(Galaz, 2014)ه اسـت  بر ظرفیـت کـره زمـین وارد نمـود    

بدیهی است که نادیده گرفتن این فشارها و عدم اتخـاذ تـدابیر   
تواند آینده حیات را مناسب براي کاهش و کنترل اثرات آنها می

بر روي سیاره به مخاطره اندازد. این در حالی است که نقـش و  
ها براي جبران شکست جامعـه در برخـورد بـا    تأثیرگذاري دولت

 Arts et( یط زیستی بسیار مهم و حیاتی اسـت بحرآنهاي مح
al., 2016(سال پیش در گزارش براتلند، توسعه وششستی. ب 

 بـرآورده  را حـال  زمـان  نیازهاي ي کهاتوسعه« عنوانبه پایدار
 سـازي  بـرآورده  در آینـده  يهـا نسل توانایی آنکه بدون ساخته

ــه خطــر را نیازهایشــان ــدازد ب ــتعر» ان ــد  فی  2005(گردی
Leiserowitz et al.,( تنهـا از   مـدت یطوالنپایدار و  توسعه
ي گونـاگون همچـون مــالی،   هـا جنبـه طریـق مـدیریت پایـدار    

ــر     ــی میس ــاعی و طبیع ــانی، اجتم ــاختاري، انس ــس ــرددیم  گ
(Martino & Zommers, 2012). 

پایدار بر اساس یکی از تعاریف موجود بـراي   مفهوم توسعه
تشکیل گردیـده اسـت: اقتصـاد،    آن از همپوشانی سه جزء کلی 

 ,Jurin, Roush, & Danter(جامعـه و محـیط زیسـت    
عنـوان  بـه نیـز   »فرهنـگ «. در متون و نظرات موجود، )2010

. سـهم  گـردد یمـ عنصر چهارم از اجزاي توسعه پایـدار تعریـف   
مساوي هر چهار جزء، براي دستیابی به توسعه پایـدار ضـروري   

ي وجود توسعه پایدار درباره. )Roush et al., 2010( باشدمی
شرایط پایـا بـراي ایجـاد رفـاه در زنـدگی انسـان بـا نیازهـایی         

. باشـد یمـ ي است و بشر، موضوع اصلی توسـعه پایـدار   چندبعد
نها مستحق داشتن زنـدگی سـالم و پربـار در سـازگاري بـا      اانس

 .(Soubbotina, 2004:11)باشند طبیعت می
 ياز اجـزا  یکـ ی بـه عنـوان  » سـت یز طیمح« انیم نیدر ا

موضـوعات   پرتـأثیرترین تـرین و  از پیچیـده  یکی دار،یپا توسعه
احتمـاالت و   سـت یز طی. محـ باشـد یموردتوجه در عصر مـا مـ  

ها، اقتصاد و تأثیر و تأثر سیاست ده،یچیپ نیقوان ،یصراحات علم

 Carter( دارد جـا کیافراد و جوامع را در خود  انیي مدهیچیپ
et al., 2003:1( يزیتواند نقش متماتنها مینه ستیز طیمح 

آن اصوالً  بینموده بلکه تخر فایو رفاه بشر ا داریپا توسعهرا در 
و  یانسـان  يهابشر، عامل مهاجرت يریپذبیآس شیموجب افزا

 .(Martino & Zommers, 2012)گردد  تیعدم امن
ــعه پا ــتوس ــ داری ــ  یوقت ــق م ــدییتحق ــات   اب ــه اطالع ک

و مشـارکت مـردم در    افتهیمردم گسترش انیزیستی در ممحیط
 ،یمردمـ  تیـ حفظ و حراست از آن دوچندان گـردد. بـدون حما  

آمـوزش   نیخواهد بود؛ بنـابرا  نیآفرمشکل زیجهش به توسعه ن
 سـت یز طیمحـ  نـه یزیستی آنان در زممردم و ارتقاء سواد محیط

ـ تغ جادیتوان با ااست چراکه می یزامال و  يفکـر  یدر مبـان  ریی
 مییبهتـر بگـو   ایـ مردم، عملکـرد آنـان را دگرگـون و     ياعتقاد

ـ توسعه پا يتوان دورنمامتحول ساخته و می  ییرا بـا الگـو   داری
 ,Moharamnejad & Heydari( کـرد  ینـ یبشیمناسب پ
2006( 

نهاي محیط زیسـتی  مسائل و بحرا نیترمهمامروزه یکی از 
در سراسر جهان، کمبـود منـابع آب شـیرین اسـت. در جهـان،      

منـاطقی بـا    عنـوان بـه ي خاورمیانه و آفریقـاي شـمالی   قهمنط
. متوسـط  نـد یآیمـ  حسـاب بهی در جهان آبکمبیشترین بحران 

مترمکعـب/   7000 بـاً یتقردسترسی مردم سرتاسر جهان به آب 
در مناطق کم آب این میـزان   کهیدرحال. باشدیمسال  /هر نفر

 ,Wessels(بسیار کمتر از این حـد اسـتاندارد جهـانی اسـت     
2009.( 

وند ري سازمان ملل، در صورت ادامه هاینیبشیپبر اساس 
میلیـارد نفـر تـا سـال      2,7ي مصرف آب، بـیش از  کنونی شیوه

شـور  ی روبرو خواهند شد. بخش اعظـم ک آبکمبا بحران  2025
تشـکیل   خشکمهینایران را مناطقی با شرایط اقلیمی خشک و 

 داده که این موضوع عامل روبرو شدن بخش اعظم این کشـور 
ــران  ــا بح ــمب ــک ــئله  آب ــن مس ــروزه ای ــه دلی اســت. ام ــب  لی

هده ي اخیر در برخی منـاطق ایـران بیشـتر مشـا    هایسالخشک
کشور ایران نیز کـه   .)Madani Larijani, 2005( گرددیم

دیـد  ته کره زمین قـرار دارد، از  خشکمهیندر کمربند خشک و 
 مخاطره کمبود منابع آب در امان نیست.

 درك صحیح و برقراري ارتباط مناسب در زمینه مخـاطرات 
تبـادل اطالعـات محـیط     فراینـد محیط زیستی نقش مهمی در 

 .(Yang et al., 2014)نماید زیستی ایفا می
 فراینـد در  یافکـار عمـوم   يبـه نقـش راهبـرد    یتوجهکم

 يجانبـه و همـه  ریفراگ یما را از اقدام ستیز طیحفاظت از مح
 يهـا رسـانه  انیـ م نیـ محروم خواهد ساخت. در ا انهیمردم گرا
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عنـوان  و بـه  ابنـد یرا ب شینقـش مـؤثر خـو    سـت یبایم یعموم
موردتوجـه   یسـت یز طیدر ارتباطـات محـ   هـا امیپ يدهندهانتقال

بر آمـوزش   رگذارانیتأث نیتریهیکه از بد ستین يدیباشند. ترد
هـا  رسـانه  سـت، یز طیاز محـ  يداردر نگه یافکار عموم رینوو ت

 ).Dabiri & Vahednavan, 2011(هستند 
در فرهنگ لغت در تعریف رسانه گفته شده است کـه ایـن   

. شـود یمـ مفهوم، براي معانی مختلف ارتباطی بـه کـار گرفتـه    
 هاهرسان، اقسام مختلف هاروزنامهمثال تلویزیون، رادیو و  طوربه

 ینـــوع بر اللتدسانه ر. )Mansoornejad,2009هســتند ( 
 دوجو طتباار لحادر  دفردو  نمیا که کنـد یمـ  يرمـاد یجوهر غ
 کند،یم عمل متن مشابه که ستا فیزیکى يادهیپد سانهدارد. ر

د را دار دخو هیژو نمزگار که ستا متناز  بخشى دخو ممدیو
)Izadi, 2009(. 

و سـطح  دي بر روي هنجارهـا در  رگذاریتأثقادر به  هارسانه
تواننـد نقـش   هاي عمومی میاجتماعی و فراملی هستند. رسانه

 مخاطب الزم بر روي راتیتأثمهمی در برقراري ارتباط و ایجاد 
ط زیستی نهاي محیلزوم توجه به مسائل و بحرا نظرازنقطهخود 

ن دهنده ارتباط نزدیک میاداشته باشند. تحقیقات بسیاري نشان
باشـد  هـاي جمعـی و عقایـد مـردم جامعـه مـی      ي رسانهمحتوا

(Caroll and Mc Combs, 2003)هاي . در حقیقت رسانه
دراك ایجاد احساسات و ا فرایندجمعی، نقشی مهم و اساسی در 

 .(Aerts & Cormier, 2009)عمومی به عهده دارند 
توانـد  یابزار قدرتمندي است کـه مـ   عنوانبهرسانه جمعی 

 د. حتـی اجتماعی داشته باش بسزایی را بر روي تغییرات راتیتأث
 ود راامروزه مفاهیم جدیدي نظیر فناوري ارتباطات سبز جاي خـ 

 .(Chugh et al., 2016)در ادبیات ارتباطات باز کرده اسـت  
ي خـود را  جایگاه ویـژه » ارتباطات محیط زیستی«در این راستا 

دانشـگاهی   يهـا طیمحـ ي علمـی در  ارشـته  صورتبهیافته و 
 گردد.مطرح می

ي از کـدهاي ویـژه و   امجموعـه ارتباطات محـیط زیسـت،   
ي هـا سـتم یسي مختلـف علمـی و   هـا حـوزه ي معمول هاوهیش

موجـب ایجـاد    بیترتنیابهکه  دهدیممختلف نمادین را نشان 
که در آن گفتمـان   شودیمي ارتباطات ارشتهنیبپارادایم جدید 

 .(Platonova, 2016) کندیمنقش مهمی ایفا  زیستیمحیط
در  مورداستفادهارتباطات محیط زیستی برنامه و راهبردهاي 

ي بـراي  ارسانهارتباطات و اطالعات و همچنین تولیدات  فرایند
ي سـو بـه ي و مشـارکت عمـومی   گـذار استیساز  مؤثرحمایت 

. ارتباطـات محـیط زیسـتی    باشدیمتوسعه پایدار محیط زیستی 
. گرچه توسعه سازدیممردم را از مسائل محیط زیستی خود آگاه 

اما اسـتفاده از   گرددینمپایدار تنها با تغییر رفتار در جامعه میسر 
تواند گامی بزرگ در این مسیر باشـد  می زیستیمحیطارتباطات 

)OECD, 1999( .ي ارتباطـات محـیط زیسـتی،    گرچه رشته
اما بیشتر  شودیمو موضوعات را شامل  هارشتهیعی از وس دامنه

 درارتباطـات   نـه یدرزمي صـورت گرفتـه   هاپژوهشتحقیقات و 
 ,Cox( گـردد یمـ مطالعاتی زیر تعریف  ی از هفت محدودهکی

2013(: 
 مادین طبیعتن -رتوریک محیط زیستی و ساختار اجتماعی

 مشارکت عمومی در تصمیم سازي محیط زیستی
 هايناسازگارهاي محیط زیستی و حل همکاري
 ي محیط زیستینگارروزنامهرسانه و 

 عامهفرهنگو  هاشرکتنمایش طبیعت در تبلیغات 
 ي و ساخت پیامامدافعهي هانیکمپ

 ارتباطات ریسک و علم
ن شانگانبه فن اقناع مخاطب با استفاده از  معموالً رتوریک،

ن . در ایـن میـا  شـود یمـ شنیداري، دیداري یا نوشتاري اطالق 
عداد ي که اگر تابزار .ابدییمابزار ارتباطی اهمیت  مثابهبهرسانه 

. شودیمي جمعی اطالق هارسانهمخاطبانش افزوده شود به آن 
ابی و خطـ  اخبار و تبلیغات در مقام ژانرهاي ارتباطی، وجه بیانی

 )Izadi,1388( .کندیم ترپررنگرا  هارسانهاین 
 رتوـص مناسبموقع و به یرساناطالع ن،ابحر حیندر  گرا
 ینــ هم رـب. دـش دـهاخو شکلـم راـچد ینوعبه جامعه د،نگیر

 زش،موآ ،یهـا در خبررسـان  رسـانه  شــ نق هــ ک تـسا ساـسا
هـا  نبحـرا از  يشگیرــ پیو جامعـه   يسازآماده زي،اـس هنیتذ

 )Mansoornejad,1387. (ابدییمموضوعیت  کامالً
ـ  یکیاخبار   طیمحـ  میاسـت کـه مفـاه    ییفضـاها  نیاز اول

ئل مسا هنکیا ي. در ابتدا براگرددیم يدر آن ارتباط ساز یستیز
موردتوجـه   سـت یبایبـه خبـر شـوند مـ     لیتبـد  یسـت یز طیمح

ند. باشـ  يارزش خبـر  يو سـپس دارا  رنـد یقرار گ هاستیژورنال
)Howard-Williams, 2011.( 

ــتفاده از داده  ــا اس ــاب ــتحق يه ــارچوب قی ــاو در چ  يه
خبـر   دیـ کنشـگران رسـانه، خصوصـاً در بخـش تول    ،شدهفیتعر
 یسـت یز طیمحـ  اخبـار  دیساختارمندتر و مؤثرتر به تول توانندمی

بـه دلیـل پیچیـدگی     بحـران دسـت بزننـد.    طیخصوصاً در شرا
انی مفاهیم محیط زیستی، فاصله زمانی بروز اثـرات بـاالي زمـ   

از  رسـانه  کم کنشگران نسبتاًي محیط زیستی و آگاهی بحرآنها
سانه رتا فعاالن در عرصه  گرددیممفاهیم محیط زیستی، باعث 

ولیـد  تو ایجاد محتواي خبري با ابهامات و مسائل زیادي بـراي  
 محتواي خبري روبرو گردند.
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ارتباطات محیط  نهیدرزمي صورت گرفته هاپژوهشمعدود 
 :باشدیمزیستی به شرح زیر 

پژوهشـی بـا    ) در2017( 1منتظرقائم و عرفانی حسـین پـور  
ي بـر ارتباطـات محـیط    امقدمهرسانه و محیط زیست، «عنوان 
ارتباطات  ي حوزههایژگیوتعریف، تاریخچه و  ارائهبه » زیستی

محیط زیسـتی و معرفـی موضـوعات پژوهشـی در ایـن حـوزه       
محـیط   با ورود به بحـث ارتبـاط گـري دربـاره     تاًینهاپرداخته و 

 .انددادهانه را مورد بررسی قرار زیست، رابطه آن با رس
پژوهشـی بـا    ) در2015منتظر قائم و عرفانی حسـین پـور (  

فاده با است» تحلیل رتوریکی فیلم مستند محیط زیستی«عنوان 
از روش کیفی و تکنیک تحلیل رتوریـک، یکـی از مسـتندهاي    

بحـران محـیط زیسـتی را     دربـاره  شـده سـاخته محیط زیسـتی  
 مقولـه  . در این پژوهش به معرفی پـنج انددادهقرار  موردمطالعه

محوري در تحلیل رتوریکی مستندهاي محـیط زیسـتی دربـاره    
 هـا در تحلیـل رتـوریکی   استفاده از این مقولهبحران پرداخته و 

حـیط  مستندها به عنوان ابزارهـاي ارتبـاطی نیرومنـد دربـاره م    
کـه وجـوه و    دهـد یزیست، به پژوهشـگران ایـن امکـان را مـ    

 مخاطبان پنهانی که ارتباط گران براي متقاعد ساختن يهاهیال
و  اند را کشف و درك کنند و راهکارهاي بهترخود به کار گرفته

 يسـو بیشتري براي اثرگذاري بر افکـار عمـومی و حرکـت بـه    
 مایند.زیستی ارائه نتوسعه پایدار محیط

) در پــژوهش خــود بــا عنــوان 2011( 2ویســی و همکــاران
نظام ارتباطات براي انتقال اطالعات محـیط   بررسی و واکاوي«

توصـیف   فراینـد به بررسـی  » زیستی در ایران و موانع پیش رو
ــات و   ــال اطالع ــالشانتق ــاچ ــران  ه ــیش روي آن در ای ي پ

موانـع   نیتـر مهـم . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اندپرداخته
ارتباطات محیط زیسـتی، مـدیریت نامناسـب،     فرایندپیش روي 

بـه   موقـع بـه ناکـافی اطالعـات و دسترسـی نداشـتن     پردازش 
 .باشدیماطالعات 
هاي در تحقیقی با عنوان رتوریک در رسانه )2009( 3ایزدي

ـ وبـه  ،جمعىهـاي  در رسانه خطابتو  نبیا نقش به جمعی،  ژهی
 وپرداختــــه  نترنــــتیو ا ارهماهو ن،تلویزیودر  تتبلیغاو  رخباا

 دهستفاو ا بانىز- فلسفى دىیکررو بارا  متر ینا شته تادا شتال
ــال ــرياز کــاربرد یکىدر  عینى يهــااز مث  ه،مرروز سایلو نیت

 .دکن سىربر ،سانهر یعنى
 طیارتباطات مح نهیصورت گرفته درزم يهاکمبود پژوهش

                                                      
1. Montazer qaem & Erfani hosein pour 
2. Veisi et al. 
3. Izadi 

ارتقاء توسـعه   يدر راستا یعلم نهیزم نیا ژهیو تیو اهم یستیز
 نیـی تب لیاز دالدیگر  یکی ستیز طی، آموزش و حفظ محداریپا

 .باشدیضرورت پژوهش حاضر م
اولـین پـژوهش صـورت گرفتـه      عنـوان بـه پژوهش حاضر 

نقـد   ي تحلیل اخبار با اسـتفاده از روش کمـی و کیفـی   نهیدرزم
ارتباطات محـیط زیسـتی در شـرایط بحـران      رتوریک در حوزه

 باشد.می
 

 ی پژوهششناسروش
کمی این پژوهش در دو بخش کیفی (تحلیل رتوریک) و بخش 

) صورت پذیرفتـه اسـت.   افزارنرمي لهیوسبهي آماري هالیتحل(
 مبـانی تئوریــک ایــن پــژوهش بــر اســاس مطالعــات اســنادي، 

 ر امـر آب دي متولی سازمآنهاو  ارگآنهاي و مراجعه به اکتابخانه
چگـونگی   کشور صورت پذیرفت. شرح مراحل تحقیـق و نحـوه  

 آن به شرح زیر آمده است:
ي هـا شـاخص . تعیین اصل حادثه بـا اسـتفاده از   1

 یآبکمبحران 
انجام این مرحلـه: بـراي بررسـی اصـل واقعـه رتـوریکی        نحوه

و  ي موجود در وزارت نیـرو هادادهی)، با استفاده از آبکم(بحران 
ي تابعـه آن بـه پیگیـري خـط زمـانی ایـن بحـران        هـا شرکت

یف بحـران  براي تعریی هاشاخصپرداختیم. در ابتدا الزم بود تا 
ظـر  نبه زبـان اعـداد و ارقـام و نمـودار معرفـی گـردد؛ لـذا بـا         

ب، کارشناسان خبره در وزارت نیرو و شـرکت مـدیریت منـابع آ   
 یی به شرح زیر تعریف گردید:هاشاخص

 میزان حجم بارش کشور •
 میزان رواناب سطحی •
 سدها پر بودندرصد  •
 ي زیرزمینی براي شربهاآبمیزان برداشت از  •
 یزان مصارف شرب (حجم فروش)م •

استخراج گردیـده   هاشاخصمرحله آمار مربوط به این  نیازاپس
 45 دتدرازمـ و با استفاده از درصد اختالف این آمار با متوسـط  

داول جـ صورت پذیرفت و در قالـب نمودارهـا و    هاسهیمقاساله 
 استخراج گردید.

یم این مرحله شامل استخراج تقو -تعیین خط زمانی بحران
دستیابی بـه   منظوربهکرونولوژیک (خط زمانی بحران) است که 

این هدف، در ابتدا به جستجو در میان اخبـار موجـود در سـایت    
اینترنتی وزارت نیرو (پاون) و ایرنا و همچنین اخبـار تلویزیـونی   

لغایت سـی و یکـم    1393 ماهنیفرورداز تاریخ یکم  مایصداوس
ی به عنـوان  آبکمراي بحران (زمان آمادگی ب 1393شهریورماه 
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در نظـر گرفتـه شـد)، بـا      هـا رسانهبراي بررسی  موردنظرزمان 
جدولی بـر   ازآنپسپرداخته شد و  »یآبکمبحران «ي دواژهیکل

این مبنا تنظیم گردید. این جدول شامل سه ستون بوده کـه در  
اخبار مربوط به هر ارگـان جداگانـه آورده شـده و در     هر ستون

درج گردیـده اسـت.    هـا رسانهتاریخ انتشار اخبار توسط  هافیرد
 تقویم کرونولوژیک استخراج گردید. صورتنیبد
 . تعریف نظري معیارها2

ر دي انجام این مرحله: با اسـتفاده از مـرور منـابع متعـدد     نحوه
تی و ارتباط با ریسک و بحران و رسانه و ارتباطات محیط زیسـ 

ی قرار دادن موردبررسي براي هاي خبراخبار به استخراج ارزش
هـاي مـدنظر پرداختـه شـد. معیارهـاي      عملکرد خبـري رسـانه  

 باشند:به شرح ذیل می شدهاستخراج
 دربرگیري •
 اعتبار منبع •
 براي عامه دركقابلي و زبان ارسانهي هاچارچوب •
 تعارضات (اختالف، درگیري) •
 بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار •
 تازگی •
 دراماتیک و مهیج •
 فاصله زمانی بروز اثرات •
 اثرات احساسی •
 . تعریف عملیاتی معیارها3

ي انجام این مرحله: در ایـن مرحلـه بـه تعریـف عملیـاتی      نحوه
نها آان به پرداخته شد تا بتو آنهامعیارها بر مبناي تعریف نظري 

بـه  اراي چهار رتنمود. هر ارزش خبري د افزارنرمکد داده و وارد 
ـ  آنها م میان همهي چهارگردید که رتبه وده و شـامل  مشترك ب

 .باشدیم »ندارد اطالقگویا نیست و «
 . کد دهی به اخبار بر اساس معیارهاي عملیاتی4

 به کددهی به افتهیتصاصاخاین مرحله  انجام این مرحله: نحوه
از  شدهراجاستخبر مبناي معیارهاي عملیاتی  شدهاستخراجاخبار 
تبه دهی اخبار . در حقیقت محقق به رباشدیمهاي خبري ارزش

 افـزار نـرم وارد شـدن بـه    آماده هادادهپرداخته و به این صورت 
 آماري گردید.

 
 هاي آماري. تحلیل5

 علمـی  يهـا با استفاده از روش ي پژوهشهابخش داده نیدر ا
از  هـا دادهبراي تحلیـل   گرفته است.ارزیابی قرار ی و موردبررس

بهـره جسـته شـد.     IBM SPSS statistics 21 افـزار نـرم 

توصــیفی و اســتنباطی هــا در دو بخــش یافتــه لیــوتحلهیــتجز
ي شـامل محاسـبه   هـا افتـه اسـت. بخـش توصـیف ی    شدهانجام

فراوانی و رسـم   و درصدمیانگین، انحراف معیار، جداول فروانی 
مقایسـه منـابع    نمودارها است. در بخش آمـار اسـتنباطی بـراي   

ارزش  7) در مایصداوســزارت نیــرو و مختلــف خبــري (ایرنــا، و
ــري  ــخصخب ــدهمش ــع،    ش ــار منب ــري، اعتب ــامل (دربرگی ش
ي، بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار، تـازگی،  ارسانهي هاچارچوب

ي هـا آزمـون دراماتیک و مهیج، فاصله زمـانی بـروز اثـرات) از    
 .شد استفاده ناپارامتري کروسکال والیس و من ویتنی

 ي راهبردو ارائهي نهایی ریگجهینت. 6
ي آماري، تحلیل و هادادهدر این بخش بر روي نتایج حاصل از 

ي هـا دادهبررسی صورت گرفت. بررسی بر روي نتایج حاصل از 
 یدتحلیل کمی و کیفی نتایج را ممکن گردان آماري امکان ارائه

ه پرداختـ  یپژوهشـ  يهاشنهادیبه ارائه راهبردها و پ تیو در نها
 )1خواهد شد. (شکل 

 

 
 

 قیتحق فرایندنمودار . 1شکل 
 Figure1. The flow diagram of the research 
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 ي تحقیقهانمونه
که شامل  باشدیمي تحقیق شامل چندین منبع مختلف هانمونه
 هاي خبري آنالین و دیداري هستند. در ابتدا بـه بررسـی  رسانه

 عنـوان بـه رسمی وزارت نیرو (پـاون)   تیساوباخبار موجود در 
انعکاس  ازآنپسسازمان متولی امر آب در کشور پرداخته شد و 

ي آورجمـع سایر مطبوعـات کـه در قالـب سـایت خبـري ایرنـا       
جـود در  از اخبار مو تیدرنهای قرار گرفت و موردبررس ،گرددیم

ی ي جمهوري اسـالم مایصداوسآرشیو خبري تلویزیونی سازمان 
رار گرفت. ی و استفاده قموردبررسي تحقیق هانمونهایران براي 

م ریخ یکـ براي برداشت اخبار از منابع مذکور، از تـا  مدنظرزمان 
دوران ( 1393لغایت سـی و یکـم مردادمـاه     1393 ماهنیفرورد

 ی) بوده است.آبکمآمادگی براي بحران 

 هاي پژوهشیافته
ر ایـن  دبراي کـددهی بـه اخبـار     شدهنیوتدمعیارهاي عملیاتی 

در ان قامرحله به تدوین معیارهاي عملیاتی پرداخته تا پژوهشگر
ي تحقیـق گردنـد. در   به کمی سازي و کددهی به اخبار نمونـه 

ي مرتبط با هاشاخص) معیارهاي مربوط به کد دهی و 1جدول (
شـخص  کـه در ایـن جـدول م    گونـه همانآنها ارائه شده است. 

ي و اهرسانین معیارها شامل دربرگیري، اعتبار، چارچوب است، ا
ه فاصـل  زبان، تعارضات، بزرگی و فراوانی، تازگی، مهیج بودن و

 .باشدیمزمانی بروز اثرات 
 

 براي کددهی به اخبار شدهنیتدومعیارهاي عملیاتی . 1جدول 
Table 1. Functional criteria for coding news 

 معیار عملیاتی
Functional criteria 

 هاشاخص
Indicator 

 دربرگیري
Coverage 

 ي جامعه را دربرمی گیرد.همه -1
 .شودیمو شامل  در برگرفتهبزرگی از جامعه را  باًیتقربخش  -2
مات اب به مقاوچکی از جامعه را دربرمی گیرد. همچون نظرات مقامات خطک، بخش موردنظرعدم دربرگیري (موضوع  -3

 ).باشدیمو مسئوالن ارگانی دیگر 
 ارد.نامشخص است یا اطالق ند -4

 اعتبار منبع
Validity 

 ...)و، رئیسان وزرا، جمهورسیرئبیان اخبار از ( -وقیاعتبار حق -هاارگانمقامات و مسئوالن نهادها و  -1
 نرمندان)ه(امامان جمعه، مراجع تقلید،  -عتبار حقیقیا -افراد مشهور و مورد اعتماد مردم -2
 توسط مردم) شدهشناختهبیان از طریق منابعی ناشناس و کم کم (اعتبار  -3
 نامشخص است یا اطالق ندارد. -4

ي و زبان ارسانهي هاچارچوب
 براي عامه دركقابل

Media frameworks and 
understandable 

language for the public 

 براي عامه (دوري از هرگونه اصطالح تخصصی) دركقابلوجود اصطالحات  -1
 یی)جوصرفهی، سالخشکی، آبکمی همچون درکقابلي هادواژهیکلمرتبط با اصل حادثه ( يهادواژهیکلاستفاده از  -2
 تخصصی و پیچیده) کامالًعامه (تخصصی و پیچیده و غیرقابل درك براي  -3
 نامشخص است یا اطالق ندارد. -4

 تعارضات (اختالف، درگیري)
Conflicts (different 
opinions, clashes) 

 اسان)مردم و کارشن میان کارشناسان و متخصصان آب و یا نظراختالفتعارض نظرات کارشناسی (تفاوت و  -1
 ن).آه حادثه و روند ي متفاوت مقامات و مسئوالن نسبت بهايریگموضع( هاارگانتعارض نظرات مقامات  -2
 همخوانی و عدم تعارض (وفاق نظر میان مسئوالن و یا کارشناسان در مورد اصل حادثه) -3
 ارد.نامشخص است یا اطالق ند -4

 بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار
Magnitude and 

frequency in quantity 
and quality 

 در فراوانی و مقدار مالحظهقابلتغییر  -1
 زرگی و فراوانی در عدد و ارقام (در یک یا دو سال اخیر)ب -2
 زرگی و فراوانی و تغییرات صعودي و نزولی کم در داستان خبري (چند ماه اخیر)ب -3
 ارد.نامشخص است یا اطالق ند -4

 تازگی
Freshness 

 رویداد و انتشار آن عدم فاصله میان زمان وقوع -1
 )چندروزهي یک یا افاصلهاصله متوسط میان زمان وقوع رویداد و انتشار آن (با ف -2
 )شدهخارجقوع رویداد و انتشار آن (خبر سوخته و از رده وي زیاد میان زمان اصلهف -3
 نامشخص است یا اطالق ندارد. -4

 
 دراماتیک و مهیج

براي  ورخطرهاي پیش  و ترین و اغراق و بزرگنمایی حادثه، بیان رویدادهاي هولناك، تریعالزیاد (استفاده از صفت  -1
 و ابهامات) هاترس، هاتیقطعو عدم  هانبودننسل آینده، تحت کنترل 
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 معیار عملیاتی
Functional criteria 

 هاشاخص
Indicator 

Being exciting and 
dramatic 

 توسط (حدي میانه از اغراق و استفاده از صفات عالی)م -2
 بدون ابراز شگفتی) ي ساده و بیان حادثههاصفتکم (استفاده از  -3
 نامشخص است یا اطالق ندارد. -4

 فاصله زمانی بروز اثرات
Interval 

 )دهدیمنشان چندساله یاد (حادثه خود را در ظرف زمانی طوالنی ز -1
 ).دهدیمنشان  چندماههدثه خود را در ظرف زمانی متوسط (حا -2
 )دهدیمو در ظرف زمانی کوتاه خود را نشان  سرعتبهکم (آثار و عواقب حادثه  -3
 نامشخص است یا اطالق ندارد. -4

 
 هـاي علمـی  با استفاده از روش ي پژوهشهابخش داده نیدر ا

از  هـا دادهبراي تحلیـل   گرفته است.ارزیابی قرار ی و موردبررس
بهـره جسـته شـد.     IBM SPSS statistics 21 افـزار نـرم 
طی توصــیفی و اســتنباهــا در دو بخــش یافتــه لیــوتحلهیــتجز

ي شـامل محاسـبه   هـا افتـه اسـت. بخـش توصـیف ی    شدهانجام
رسـم   وفراوانی  و درصدمیانگین، انحراف معیار، جداول فروانی 

ع مقایسـه منـاب   نمودارها است. در بخش آمـار اسـتنباطی بـراي   
 ارزش 7) در مایصداوســختلــف خبــري (ایرنــا، وزارت نیــرو و م

ــري  ــخصخب ــدهمش ــع،    ش ــار منب ــري، اعتب ــامل (دربرگی ش
 دار، تـازگی، ي، بزرگی و فراوانی تعداد و مقارسانهي هاچارچوب

ي هـا آزمـون دراماتیک و مهیج، فاصله زمـانی بـروز اثـرات) از    
 .شد استفاده ناپارامتري کروسکال والیس و من ویتنی

 

 
درصد فراوانی سطوح ارزش خبري دربرگیري در منابع . 2شکل 

 دربرگیري جامعه ازلحاظمختلف خبري 
Figure 2. The frequency of news value level of 

inclusion in different news sources 
 

 
درصد فراوانی سطوح ارزش خبري اعتبار منبع در منابع . 3شکل 

 مختلف خبري
Figure 3. The frequency of news value level of 

validity in different news sources 
 

 
 يارسانه يهاچارچوب يسطوح ارزش خبر یدرصد فراوان .4شکل 

 يدر منابع مختلف خبر
Figure 4. The frequency of news value level of 

media frameworks in different news sources 
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فراوانی سطوح ارزش خبري تعارضات در منابع درصد  .5شکل 

 مختلف خبري
Figure 5. The frequency of news value level of 

conflicts in different news sources 
 
 

 
درصد فراوانی سطوح ارزش خبري بزرگی و فراوانی تعداد  .6شکل 

 و مقدار در منابع مختلف خبري
Figure 6. The frequency of news value level of 

magnitude and frequency in different news sources 
 
 
 
 

 
 

 
درصد فراوانی سطوح ارزش خبري تازگی در منابع مختلف . 7شکل 

 فاصله میان زمان وقوع رویداد و انتشار آن ازلحاظخبري 
Figure 7. The frequency of news value level of 

freshness in terms of time between the event and 
the news in different news sources 

 

 
درصد فراوانی سطوح ارزش خبري دراماتیک و مهیج در  .8شکل 

 اغراق و استفاده از صفات عالی ازنظرمنابع مختلف خبري 
Figure 8. The frequency of news value level of 
being exciting and dramatic in terms of using 

exaggeration and superlative adjectives in different 
news sources 
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درصد فراوانی سطوح ارزش خبري فاصله زمانی بروز . 9شکل 

براي ظهور  ازیموردن زمانمدت ازلحاظاثرات در منابع مختلف خبري 
 آثار و عواقب حادثه

Figure 9. The frequency of news value level of 
repetition in terms of the necessary time for the 
impacts of the event to appear in different news 

sources 
 

 يریگجهینتبحث و 
 پراهمیت ونوپا  باًیتقري احوزهارتباطات محیط زیستی به عنوان 

. باشـد یمـ در راستاي انتقال اطالعات محیط زیستی بـه مـردم   
دم ي محیط زیستی عمـوم مـر  هایآگاهي که باعث ارتقا فرایند

نقـش بسـیار مهمـی را در ایـن      هارسانهگردد. در این میان می
 هاي خبري در انتقال مفـاهیم رسانه خصوصاً. کنندیمزمینه ایفا 

ـ در شرایط بحرانـی نقـش پررنگـی را     ژهیوبهمحیط زیستی  ر ب
 ي نظري را دراهچارچوبعهده داشته و الزم است تا معیارها و 

محـیط   تـر موفـق و  مـؤثرتر اختیار کنشگران رسانه براي انتقال 
ي صورت گرفته بر هالیتحلزیستی به مخاطبان خود قرار گیرد. 

س ي تحقیـق) بـر اسـا   هـا نمونـه روي منابع رتوریکی تحقیق (
رت توسط پژوهشگران در این مقاله صـو  شنهادشدهیپمعیارهاي 

 گرفته است.
ي خبـري  خبـر از سـه رسـانه    341ي تحلیل آماري بـر رو 

ي جمهوري اسالمی ایـران) و  خبرگزارپاون)، ایرنا (( روینوزارت 
ي جمهـوري اســالمی ایـران صــورت پذیرفتـه کــه    مایصداوسـ 
توان گفت که ایرنا بـا بیشـترین   میزان فراوانی خبر، می ازلحاظ

ي جمهـوري  مایصداوسـ اول و  خبر)، رتبـه  180پوشش خبري (
ي خبر)، رتبه 18کمترین تعداد پوشش خبري ( اسالمی ایران با

بـاالي ایرنـا در    سوم را به خود اختصاص داده است. دلیل رتبـه 
کمیت پوشش خبري به گستردگی پوشش خبري این رسـانه و  

هاي مکتوب ؛ چون در رسانهباشدیمهمچنین مکتوب بودن آن 
امکان توضیح با جزئیـات بیشـتر از یـک خبـر وجـود داشـته و       

امکان انعکاس اخباري با فاصله زمانی بروز اثرات باال  همچنین
 کـه یدرحـال  باشـد یمـ همچون اخبار محیط زیستی بیشتر مهیا 

زمان کمـی را بـراي انعکـاس خبـر      مایصداوسي دیداري رسانه
ي ارسـانه هـاي  داشته و انتخاب اخبار بیشتر تحت تأثیر سیاست

خاب شدن، شانس قرار گرفته و در رقابت با سایر اخبار براي انت
 .ابدییمکمتري 

با توجه بـه نمـودار درصـد فراوانـی سـطوح ارزش خبـري       
تـوان گفـت کـه ارزش    در منابع مختلف خبري، مـی  دربرگیري

 خبري دربرگیري در هر سه منبع خبري مربوط به شـاخص اول 
. بـا توجـه بـه    باشـد یمـ  »ی گیرددربرمي جامعه را همه«یعنی 

ا راینکه خبري احتمال انتخاب شدن توسط ویراسـتاران خبـري   
 مسـلماً  باشد و در برگرفتهي از جامعه را اعمدهداشته که بخش 

تواند بخش بیشـتري  ماهیت می ازلحاظی آبکمي بحران مسئله
 از خود نماید. متأثراز جامعه را 

بار اعتبا توجه به نمودار درصد فراوانی سطوح ارزش خبري 
توان گفـت کـه ارزش خبـري    در منابع مختلف خبري، می منبع

 ص اولبه شـاخ  مایصداوساعتبار منبع در دو منبع خبري ایرنا و 
و در  هـا ارگـان ي مقامـات و مسـئوالن نهادهـا و    هاگفتهیعنی 

بع وزارت نیرو مربوط به شاخص سوم یعنی بیـان از طریـق منـا   
. در جهـت  باشـد یمـ ردم توسط م شدهشناختهناشناخته یا کمتر 

 منبـع  اقناع مخاطب و تحت تأثیر دادن مخاطبان رسانه، اعتبـار 
حران اهمیت زیادي داشته و هرچه بیان اخبار محیط زیستی و ب

ي متـولی  هـا سـازمان و  ربـط يذي هـا مقاممرتبط با آن توسط 
د خواه صورت گیرد از اعتبار بیشتري در بین مخاطبان برخوردار

تبار مه نیز از اعبراي عا اعتمادقابلد مشهور و بود. همچنین افرا
ــود    ــان خ ــین مخاطب ــاالیی در ب ــوردارب ــوده و  برخ ــلماًب  مس

 ي یک مقام مسئول یا یک شخص مشهور، احتمال وهاصحبت
 شانس بیشتري براي خبر شدن را خواهد داشت.

با توجه بـه نمـودار درصـد فراوانـی سـطوح ارزش خبـري       
تـوان گفـت   بع مختلف خبري، میي در مناارسانهي هاچارچوب

بـراي   دركقابلي و زبان ارسانهي هاچارچوبکه ارزش خبري 
عامه در هر سه منبع خبري مربوط به شاخص دو یعنی استفاده 

ی بوده است. هرچـه یـک   آبکمي مرتبط با بحران هادواژهیکلاز 
ي جامعه را داشته موضوع داراي قابلیت درك بیشتر توسط عامه

 دركقابـل ي قالـب دهـی و   ارسانهي هاچارچوبسط باشد و تو
ــهگــردد، احتمــال اینکــه  ــوانب ــر در مســائلی همچــون  عن خب

ي محیط زیستی انتخاب گـردد بیشـتر خواهـد بـود و     هابحران



 )یآبکممطالعه موردي: بحران ( هاي خبري ایران با استفاده از نقد رتوریکارزیابی عملکرد رسانه :صابري و همکاران                 46

 

احتمال اینکه طیف بیشتري از مخاطبان را به خود جذب نماید، 
 بیشتر خواهد بود.

با توجه بـه نمـودار درصـد فراوانـی سـطوح ارزش خبـري       
تـوان گفـت کـه ارزش    تعارضات در منابع مختلف خبـري، مـی  

ه بوط بخبري تعارضات در دو منبع خبري ایرنا و وزارت نیرو مر
شاخص چهار یعنی گویا نیست و نامشخص است و یـا اطـالق   

ص مربـوط بـه شـاخ    مایصداوسو در منبع خبري  باشدیمندارد 
توان گفت کـه  . میباشدیمیعنی همخوانی و عدم تعارض  سوم

گیري براي خبرنگاران خبري که داراي تعارضات و اختالف و در
 افـت و باالتر داشته باشد، احتمال خبر شدن را بیشـتر خواهـد ی  

 د.خبرنگاران و ویراستاران خبري خواهد بو موردنظربیشتر 
 يبـر خبا توجه بـه نمـودار درصـد فراوانـی سـطوح ارزش      

ي، منـابع مختلـف خبـر    در» و مقـدار ی تعـداد  و فراوانبزرگی «
ــرو و    ــري وزارت نی ــع خب ــی در دو منب بیشــترین درصــد فراوان

عدد  بزرگی و فراوانی در«مربوط به شاخص دو یعنی  مایصداوس
به  مربوط و در منبع خبري ایرنا »و ارقام در یک یا دو سال اخیر

 »داست یا اطـالق نـدار  گویا نیست و نامشخص «سطح چهار یعنی 
 قـدار و ماست. هرچه یک داستان خبري داراي تغییرات در فراوانـی و  

ـاران قـرار    موردتوجـه باشد  سابقهیبی صورت به خواهـد   بیشـتر خبرنگ
ـان   را  گرفت و شانس بیشتري براي خبر شدن خواهد یافـت و مخاطب

 نیز بیشتر تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
 يخبـر د فراوانـی سـطوح ارزش   با توجه بـه نمـودار درصـ   

ر دو ددر منابع مختلف خبري، بیشترین درصد فراوانی  »تازگی«
ه عـدم فاصـل  «منبع خبري ایرنا و وزارت نیرو مربوط به سـطح  

ــداد و انتشــار آن  ــوع روی ــان وق ــان زم ــري  »می ــع خب و در منب
ـا      «مربوط به سطح  مایصداوس ـا نیسـت و نامشـخص اسـت ی گوی

ـازگی، هرچـه یـک خ   است. در مو »اطالق ندارد بـر  رد ارزش خبري ت
اشـد  ي کمی میان وقوع و انعکاس وجود داشته ببوده و فاصله روزتربه

ـازه باشـد    کـه یدرصـورت . خبر شودیماحتمال اینکه خبر شود بیشتر  ت
 و پرارزش خواهد بود. ردیگیمقرار  موردتوجه

 يخبـر درصـد فراوانـی سـطوح ارزش     نمـودار با توجـه بـه   
ي در منابع مختلف خبـري، در ارزش خبـر   »مهیجدراماتیک و «

ـ  دراماتیک و مهیج، بیشترین درصد فراوانی در منبع خبري ا ایرن
ح در منبع وزارت نیرو مربـوط بـه سـط    »زیاد«مربوط به سطح 

 »متوســط«مربــوط بــه ســطح  مایصداوســو در منبــع  »کــم«
 یک داستان خبـري داراي ارزش خبـري   کهیدرصورت. باشدیم

ه و آن خبرنگاران بـود  موردتوجهمهیج باشد، بیشتر دراماتیک و 
 .ندینمایمرا انتخاب 

 يخبـر با توجه بـه نمـودار درصـد فراوانـی سـطوح ارزش      

منابع مختلـف خبـري، در ارزش    در» فاصله زمانی بروز اثرات«
خبري فاصله زمانی بروز اثرات، بیشترین درصد فراوانی در منبع 

و در دو منبع خبـري وزارت   »زیاد«خبري ایرنا مربوط به سطح 
 صـورت بـه اسـت.   »متوسط«مربوط به سطح  مایصداوسنیرو و 

بوده و کم  ترکوتاهکلی هرچه فاصله زمانی بروز اثرات یک خبر 
باشد، احتمال اینکه شـانس خبـر شـدن را یابـد بیشـتر       تردامنه

 صـورت بـه ؛ اما در مورد مسائل محیط زیستی، موضوع گرددیم
و اینکه ماهیت مسـائل محـیط زیسـتی     گرددیمدیگري مطرح 

ی طـوالنی  درزمـان فاصله زمانی بروز اثرات باال بـوده و خـود را   
. اینجاست که احتمال خبر شـدن مسـائل محـیط    دهدیمنشان 

ي خبري شانس هاداستانزیستی در رقابت با سایر موضوعات و 
 شدن خواهد یافت. انتخابکمتري براي 

 وي منتظرقـائم  هـا یبررسـ یج نتا دیمؤنتایج تحقیق حاضر 
 يکـاربرد  و نظري در زمینه اهمیت )2017( عرفانی حسین پور

 تزیسـ  ارتباطات و سودمندهاي مفاهیم ها، دغدغه به پرداختن
هـاي  محیطی به عنـوان گفتمـانی جدیـد و کارآمـد در بررسـی     

 باشد.محیط زیستی و توسعه پایدار می
تحقیـق  همچنین نتـایج ایـن پـژوهش در راسـتاي نتـایج      
) 2015( دیگري که توسط منتظر قـائم و عرفـانی حسـین پـور    

ي ریکـارگ بـه انجام گرفتـه اسـت مبنـی بـر ضـرورت توجـه و       
 مخاطبان پنهانی که ارتباط گران براي متقاعد ساختن يهاهیال

و  اند را کشف و درك کنند و راهکارهاي بهترخود به کار گرفته
 يسـو بیشتري براي اثرگذاري بر افکـار عمـومی و حرکـت بـه    

 باشد.، میایندزیستی ارائه نمتوسعه پایدار محیط
 آمـده دستبهکننده نتیجه  دیتائعالوه بر این تحقیق حاضر 

آن  بــر اســاس) اســت کــه 2011( توســط ویســی و همکــاران
 تـر یسـت یزطیارتباطـات محـ   فراینـد موانع پیش روي  نیترمهم

رسـی  مدیریت نامناسب، پردازش ناکافی اطالعات و دستایران، 
 .باشدطالعات میاموقع و کافی به نداشتن به

ـ از طر یسـت یز طیمحـ  يهـا آموزش تیبا توجه به اهم  قی
در راسـتاي   هـا رسـانه اطات محیط زیستی و با کمک ابـزار  ارتب

گان نگارند قیتحق يهاافتهیحاصل از  جینتا ارتقاء توسعه پایدار،
 قیتحق جیز نتاا یناش هاییشنهادیي پارائه يسومقاله را به نیا

 نمود: تیهدا
 ازلحـاظ هـاي خبـري   بهبود کیفیت عملکرد رسانه ازجمله 
بودن مفاهیم محیط زیسـتی بـراي مخاطـب عـام از      دركقابل

و تمرکـز بیشـتر    دركقابلي مرتبط و هادواژهیکلطریق تعریف 
ي براي انعکاس تعارضـات موجـود   ارسانهکنشگران عرصه خبر 

و مقامـات و مسـئوالن در ارتبـاط بـا مسـائل       هاارگاندر میان 
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هـاي خبـري   محیط زیستی. همچنین بازنگري در تعریف ارزش
 صـورت بـه اي مسائل محیط زیستی در شرایط بحرانـی و یـا   بر

ــی مســائل محــیط زیســتی (همچــون ارزش  ــري کل هــاي خب
از واژگـان مهـیج و    مؤثر پیشنهادي در تحقیق حاضر) و استفاده

داراي بار عاطفی و احساسـی مناسـب بـراي انعکـاس مسـائل      
رسانه و توجـه بیشـتر    محیط زیستی توسط خبرنگاران در حوزه

هاي خبري به مسائل با فاصله زمانی بـروز اثـرات بـاالي    رسانه
ي خبري و جلـوگیري  هاداستانمحیط زیستی براي انعکاس در 

بـه   با توجه ؛ واز به حاشیه رانده شدن موضوعات محیط زیستی
هــاي کمیــت نامناســب موضــوعات محــیط زیســتی در رســانه

 هـاي هاي جدیدي توسـط رسـانه  ی، تعریف و سیاستموردبررس
ي جمهوري اسالمی ایران براي در مایصداوسگیري همچون فرا

سرخط خبر قرار دادن مسائل محیط زیسـتی همچـون بحـران    
ـ درنهاباشـد و   مؤثرتواند ی میآبکم ي هـا چـارچوب تعریـف   تی

ي ویژه براي انعکاس مسائل محـیط زیسـتی در شـرایط    ارسانه
 .باشدیمبحرانی از دیگر پیشنهادهاي این پژوهش 
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