
 A>BR> S&C8NT, %6 ;TIJ, P*27 L&5 U%>VH  L>8EJ, )I+JK

( ۱EJ) P*27 [IJ, L%&\9 M,&973% L&5%&ID, ]&=>B(

زینب شریف.٢، افسانه مظفری٣، عل. دالور۴ ، عل. اکبر فرهنگ.۵

چ_یده
 vاز رشته هاي جديد با هدف ارتقاي سطح آگاه vLروزنامه نگاري محيط زيست» به عنوان ي»
شهروندان و آموزش مسائل زيست محيطv به زبان عموم# در دنیا مورد توجه قرار گرفته و این در 
 vحال# است که هنوز مطبوعات ایران حت# ی} صفحه ویژه محیط زیست ندارند. لزوم افزایش آگاه
 vو مشارکت مردم در حفظ محيط زيست توسط خبرنگاران، با توجه به بروز بحران هاي زيست محيط
ضروری است. براساس نظریه برجسته سازی و فریمینگ اولویت دادن به مسائل محیط زیست و 
قاب سازی های متنوع با رویLرد حرف های م# تواند باعث ارتقای سواد زیست محیط# شهروندان 
و مسئوالن و مشارکت آنان در حفظ آن شود. پرسش اصل# پژوهش پیشرو این است که «معیارهای 
حرفه ای» روزنامه نگاری محیط زیست تا چه اندازه در گزارش های زیست محیط# مطبوعات ایران 
رعایت شده اند؟ در این تحقیق، با روش تحلیل محتوا، ٢٠٠  گزارش زیست محیط# چهار روزنامه 
ایران، اعتماد، شرق و شهروند در سال ٩۴ بر اساس معیارهای جهان# روزنامه نگاری محیط زیست 
بررس# و با روش سرشماری در قالب ١٢ مقوله تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان م# دهد که در 
گزارش ها ۶۶/۵ درصد معیار «فرایندمداری»، ٧٢/۵ درصد «بیان پیامدها»، در ٨۴ درصد «نظرات 
اساتید» و در ۶۶/۵ درصد معیار «ارتباط موضوع با دیOر مناطق جغرافیایی» رعایت نشده و تنها در 
٢/۵ درصد گزارش ها از «کاربرد نقشه و چارت» برای آسان سازی اطالعات استفاده شده است. 
به طور کل#، بین روزنامه ها از لحاظ رعایت ١٢ معیار تخصص# روزنامه نگاری محیط زیست تفاوت 

معنیدار وجود دارد و هر کدام از روزنامه ها در رعایت برخ# معیارها شدت و ضعف داشته اند.
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١. مقدمه | د
محیط زیست در جهان امروز به ی60 از مسایل مهم و نگران کننده تبدیل شده است. هر چند 
دستیابی به آماری کل6 در مورد وضعیت محیط زیست جهان، منطقه خاورمیانه و ایران به دلیل 
گستردگ6 و تنوع موضوع ها مقدور نیست؛ اما برای مثال، شرایط آب که ماده ای حیات6 برای انسان 
و مناسب برای خاموش کردن آتش است تا حدی بحران6 شده که مم0ن است این ماده، خود 

شعله ور کننده آتش جنگ باشد. البته، کمبود آب تنها ی60 از چالش های محیط زیست6 است.
ــون  ــن همچ ــره زمی ــدن ک ــرم ش ــت: «گ ــته اس ــات نوش ــر اطالع ــاب عص ــتلز در کت کاس
تهدیــدی مرگبــار در افــق طالــع شــده اســت. جنگل هــای گرمســیری دچــار حریــق م6 شــوند، 
مــواد شــیمیایی ســم6 به طــور عمیــق وارد زنجیــره غذایــی شــده اند، دریایــی از فقــر زندگــ6 
را تبــاه م6 ســازد و دولت هــا بــا ســالمت6 مــردم بــازی م6 کننــد امــا، ایــن واقعیــت کــه تمامــ6 
مســائل مذکــور و مســائل عدیــده دی7ــر وارد مباحــث عمومــ6 شــده اند و اینکــه آگاهــ6 
ــده اســت،  ــه وجــود آم ــا ب ــ6 آنه ــت جهان ــل و خصل ــه همبســتگ6 متقاب ــده ای نســبت ب فزاین
مبنایــی بــرای حــل آنهــا و شــاید مبنایــی بــرای اصــالح جهت گیــری نهاد هــا و خــط مشــ6 ها 
ــط زیســت اســت»  ــر مســائل محی ــه ســوی نظــام اقتصــادی و اجتماعــ6 پاســخ7و در براب ب

.(١۴١‑٧۴٨  ،١٣٨۵)
همــه ایــن مســائل در جهــان امــروز، ســبب شــ0ل گیری تدریجــ6 روی0ــردی بــه نــام 
توســعه پایــدار شــده اســت و در ســال ١٩٧١ســازمان ملــل ســمیناری در خصــوص محیــط 
زیســت و توســعه در شــهر فونكــس (ســوئیس) برگــزار كــرد (الیــوت، ١٣٧٨: ۶٠). در ایــن 
اجــالس ریشــه مســائل زیســت محیط6 در فقــر و صنعتــ6 شــدن شــناخته شــد. ایــن موضــوع 
در اجــالس اســتكهلم (ســوئد) در ســال ١٩٧٢ دنبــال شــد و در اعالمیــه كوكویــوك در ســال 
١٩٧۴، تفســیر جامع تــر و عمیق تــری در ایــن زمینــه عرضــه شــد (نصیــری، ١٣٧٩: ١٢٣) و 
بــه دنبــال آن در ١٩٨٧ كمیســیون برونــت لنــد بــا ابــداع ال7ــوی توســعه پایــدار، دغدغــۀ محیط 
زیســت را بــا مفهــوم توســعه درآمیخــت. ایــن کمیســیون «رفــع نیازهــای کنونــ6 بشــر بــدون 
ــوان تعریــف  ــه عن ــرآورده ســاختن نیازهایشــان» را ب ــده جهــت ب تهدیــد کــردن نســل های آین

توســعه پایــدار ارائــه کــرد.
ــط  ــط زیســت اســت. محی ــدار، محی ــ6 توســعه پای ــن، ی0ــ6 از شــاخص های اصل بنابرای
ــری  ــه ســرعت از تخریــب بیشــتر آن جلوگی ــه محافظــت دارد و بایســت6 ب ــاز ب زیســت6 کــه نی
شــود. رســانه ها و به ویــژه مطبوعــات وظیفــه اطالع رســان6، آمــوزش و فرهنگ ســازی در 
مــورد محیــط زیســت بــه مــردم را دارنــد. زیــرا بیشــتر رســانه های جمعــ6 مــورد توجــه عمــوم 
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|د هســتند. مــردم، پــاره ای از اوقــات شــبانه روز خــود را بــه مطالعــه، دیــدن یــا شــنیدن اطالعــات 
ــن،  ــریع ترین، مطمئن تری ــن س ــد. بنابرای ــاص م6 دهن ــا اختص ــده در آنه ــس ش ــار منعک و اخب
ــط  ــت از محی ــگ حفاظ ــاعه فرهن ــت اش ــزار در جه ــن اب ــترس ترین و تأثیرگذار تری ــل دس قاب

ــاط جمعــ6 هســتند.  زیســت و آمــوزش و تنویــر افــکار عمومــ6، رســانه های ارتب
 بــا توجــه بــه اینکــه مســایل و چالش هــای زیســت محیطــ6 در ایــران بیــش از پیــش 
مشــ0الت6 بــرای زندگــ6 مــردم بــه وجــود آورده اســت، ضــروری اســت کــه در عرصــه رســانه ها 
کــه ی0ــ6 از حوزه هــای مهــم و تأثیرگــذار بــر عمل0ــرد دولت هــا و افــکار عمومــ6 محســوب 
م6 شــوند، مســائل محیــط زیســت، توســط خبرنــگاران خبــره و متخصــص پی7یــری شــود. 
بنابرایــن، پیــش از هــر چیــز ضــروری اســت کــه ســردبیران و خبرنــگاران ایــن رســالت را 
بــرای خــود قائــل باشــند و مســائل محیــط زیســت را کــم اهمیت تــر از موضوعــات سیاســ6، 
اقتصــادی، فرهنگــ6، اجتماعــ6 و ورزشــ6 نداننــد. مطبوعــات در صفحــات متعــدد خــود و 
ــه  ــد. بل0 ــط زیســت ندارن ــری خــود حــوزه مســتقل محی ــا در ســرویس های خب خبرگزاری ه
ایــن عرصــه را بــه زیــر مجموعــه ســرویس اجتماعــ6 یــا شــهری تقلیــل داده انــد و خبرنــگاران 
تنهــا زمانــ6 کــه بحرانــ6 مثــل ریزگردهــا یــا آتــش گرفتــن جنــگل پیــش آیــد، اقــدام بــه تهیــه و 
تولیــد خبــر م6 کننــد. ایــن در حالــ6 اســت کــه مســائل محیــط زیســت فرایندمــدار هســتند و 
نــه رویدادمــدار. مطبوعــات م6 تواننــد در مــورد خطــرات ناشــ6 از تخریــب محیــط زیســت، 
آلودگ6 هــا، خشــ� شــدن تاالب هــا و صدهــا ســوژه محیــط زیســت6 دی7ــر محتــوا تولیــد کننــد 
و پیامدهــا و عواقــب تغییــرات محیــط زیســت انســان6 و طبیعــ6 را بــه مــردم منتقــل کننــد. 
همچنیــن، رســانه ها بــا آمــوزش نحــوه رفتــار بــا محیــط زیســت م6 تواننــد در فرهنگ ســازی 

و حفــظ محیــط بــرای نســل های آینــده و در راســتای توســعه پایــدار مؤثــر باشــند.
در حــال حاضــر، خبرنــگاران حرفــه ای محیــط زیســت و روزنامه نگاران6 که مســلط بر مباحث 
زیســت محیطــ6 باشــند، در ایــران انگشــت شــمارند. طبــق تحقیقــات بــه عمــل آمــده، در دو ســر 
یــ� طیــف، م6 تــوان دو دســته از افــرادی کــه در حــوزه محیــط زیســت قلــم م6 زننــد را از هــم 
تفکیــ� کــرد. دســته اول، خبرنــگاران عالقمنــدی کــه اطالعاتــ6 در مــورد دانــش محیــط زیســت 
ندارنــد و دســته دوم، فعــاالن و تحصیل0رده هــای محیــط زیســت6 کــه بــا اصــول روزنامه نــگاری 
حرفــه ای آشــنا نیســتند و همان طــور کــه ذکــر شــد، هنــوز هــم صفحــات ویــژه محیــط زیســت در 
مطبوعــات رســماً و به صــورت متنــاوب پی7یــری نم6 شــود یا مســئوالن صفحات محیط زیســت 
حرفــه ای نیســتند. بنابرایــن، بــا بررســ6 و آسیب شناســ6 مطالــب محیــط زیســت در مطبوعــات 
ــتاندارد ها و  ــن اس ــرورت تبیی ــران ض ــت ای ــط زیس ــگاران محی ــورد خبرن ــق در م ــران و تحقی ای
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معیارهــای محیــط زیســت بــا توجــه بــه اهــداف توســعه پایــدار بــرای کشــور احســاس م6 شــود.| د
تحلیــل محتــوای گزارش هــای زیســت محیطــ. در  ایــن پژوهــش،  هــدف اصلــ6 
مطبوعــات ایــران براســاس معیارهــای روزنامه نــگاری محیــط زیســت در جهــان اســت. بــه 
ــط  ــگاری محی ــای روزنامه ن ــازی و «معیاره ــه برجسته س ــای نظری ــر مبن ــن تر، ب ــارت روش عب
زیســت»، گزارش هــای محیــط زیســت چهار روزنامه کثیراالنتشــار بــا اســتفاده از روش تحلیل 
محتــوای کمــ6 تجزیــه و تحلیــل م6 شــوند تــا مشــخص شــود تــا چــه انــدازه ایــن معیارهــا را 
ــودن گزارش هــا باعــث افزایــش  ــه ای ب ــن معیارهــا و حرف ــرا رعایــت ای ــد؟ زی رعایــت کرده ان
ــا حفاظــت از  ــه اهــداف مــورد نظــر کــه همان ــر ب ــر جامعــه م6 شــود و زودت تأثیرگــذاری آن ب

محیــط زیســت، ارتقــای مشــارکت و سوادزیســت محیطــ6 اســت، خواهیــم رســید.

٢. نقش رسانه ها در آموزش محیط زیست
تعلیم6  ابزاری  به عنوان  رسانه ها  م6 کنند،  تأکید  ارتباطات  همه کارشناسان  همانطور که 

م6 توانند زمینه سوادآموزی و آموزش مادام العمر را فراهم کنند. 
وظیفــه آموزشــ6 رســانه ها در جوامــع حاضــر بــه حــدی اســت کــه برخــ6 جامعه شناســان 
بــرای رســانه هایی از جملــه مطبوعــات، رادیــو، تلویزیــون، ســینما و اینترنــت نقــش آموزشــ6 
مــوازی بــا آمــوزش دایمــ6 قائــل هســتند (معتمدنــژاد، ١٣٨٣: ۵). در واقــع، رســانه ها بــا ارائــه 
آموزش هــای غیررســم6 در مــورد روش هــای حفــظ محیــط زیســت، جلوگیــری از تخریــب 
منابــع طبیعــ6، صرفه جویــی در اســتفاده از منابــع حیاتــ6 مثــل آب و مــوارد دی7ــر م6 تواننــد 

بــه محیــط زیســت کمــ� م6 کننــد.
همچنیــن، مقایســه سه رســانه روزنامــه، رادیــو و تلویزیون و اهــداف پیام دهنــدگان و پیام گیران 
نشــان م6 دهــد كــه وظایــف رســانه ها در تأمیــن نیازهــای مخاطبــان ی0ســان نیســت. روزنامــه بــه 

عنــوان یــك رســانه خبــری و مطبوعــات به طــور عــام در تمــام مــوارد یــاد شــده ســهیم اند. 
گاه6 هــای الزم را بــرای شــناخت مخاطبان  روزنامــه بــا ارائــه اطالعــات درســت م6 توانــد آ
از محیــط اطــراف خــود فراهــم كنــد تــا آنــان بتواننــد تصمیم هــای درســت6 در مــوارد مختلفــ6 
كــه بــه زندگیشــان مربــوط اســت، اتخــاذ كننــد. روزنامــه م6 توانــد بــا مطــرح كــردن دیدگاه هــا، 
نگرش هــا و دانش هــای گوناگــون كــه دایــم در حــال تغییــر هســتند وســیله انطبــاق مخاطبــان 
را بــا ارزش هــا و نگرش هــای نــو فراهــم ســازد و ضمــن پیونــد دادن آنــان بــا ی0دی7ــر، عالقــه 
و مشــاركت آنــان را در پیشــبرد اهــداف ملــ6 برانگیــزد (بدیعــ١٣٨٣،6: ۴١٨). «دنیــس مــ� 
کوییــل» مطبوعــات را بــا تعابیــری چــون آینــه، روشــنگر و راهنمــا توصیــف م6 کنــد.(١٩٩٢) 



تحلیل محتوای گزارش های زیست محیط. در مطبوعات ایران  | ۵٩

١٣
٩٧

ر  
بها

م، 
ی_

ل و
چه

رۀ 
ما

 ش
م،

ده
وز

ه ن
ور

|د بــه عبــارت دی7ــر، مطبوعــات در نظــم درونــ6 (وفاقــ6) نقشــ6 روشــنگر دارنــد و همچــون 
آینــه، تصویــری تمــام نمــا و واقعــ6 از کل جامعــه را در خــود بــاز م6 تاباننــد.

ــوط  ــرات زیســت محیط6 و رویدادهــای مرب ــط زیســت، تغیی ــم محی رســانه ای شــدن عل
ــ6 و  ــای سیاس ــا و تصمیم گیری ه ــگ آنه ــردم، فرهن ــ6 م ــر زندگ ــادی ب ــر زی ــز تأثی ــه آن نی ب
اجتماعــ6 افــراد و دولتمــردان دارد و بــه جــرأت م6 تــوان گفــت رشــته محیــط زیســت ی0ــ6 از 
آن شــاخه های علمــ6 اســت کــه بــه دلیــل درگیــر شــدن بــا محیــط زندگــ6 انســان ها بیــش از 

ســایر علــوم بــا اقبــال عمومــ6 مواجــه شــده اســت.
بــه هــر حــال، علــم عمومــ6 تمایــل دارد تــا علــم را موضوعــ6 بــرای مشــارکت و مســئولیت 
اجتماعــ6 و شــهروندی معرفــ6 کند.ترویج علم بــرای افزایش درک از فرایند و پیشــرفت علم، تفکر 
انتقــادی، شــهروندی و مســئولیت اجتماعــ6 اهمیــت دارد (قدیمــ6، ١٣٩۵: ١٣) و انتظــار مــ6 رود 
روزنامه نــگاری محیــط زیســت کــه شــاخه ای از ارتباطــات علــم و بخشــ6 از روند «عموم6 ســازی با 
ترویــج علــم» اســت، ایــن ویژگ6 هــا را در شــهروندان و مخاطبــان جامعــه شــ0ل دهد. زیــرا، محیط 
زیســت یــ� پدیــده جهانــ6 اســت و هــم اکنــون بیشــتر کشــورهای جهــان بــا اثــرات تغییــر و تحول 

بــه وجــود آمــده در محیــط زیســت انســان ها و حیوانــات درگیــر هســتند.

٣.تعریف روزنامه نگاری محیط زیست
روزنامه نگاری زیست محیط6 به معنای گردآوری، اثبات، تولید، پخش و نمایاندن اطالعات 
راجع به رویدادها، گرایش ها، موضوعات و مردمان6 است که با دنیای غیرانسان6 که ضرورتاً 
در حال تعامل با آن هستند، مربوط است. ی� روزنامه نگار محیط زیست باید زبان علم6 این 
رشته را بداند. از پیشینه رویدادهای زیست محیط6 و توانایی فهم روابط بین تصمیم گیران 
سیاست های زیست محیط6 و ارگان های محیط زیست را داشته باشد و همچنین، توانایی 
پیچیدگ6  به رغم  به طوری که  باشد،  داشته  را  عموم6  عرصه  به  اطالعات  آن  همه  انتقال 
آنها را درک کنند. ریشه روزنامه نگاری محیط زیست به نوشتن در  موضوعات، شهروندان 

مورد طبیعت برم6 گردد.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_journalism)

ــه  ــب ب ــ6 گســترده را در خــود دارد و اغل ــ6 از معان ــط زیســت، طیف ــگاری محی روزنامه ن
چنــد معنــا بــ0ار مــ6 رود. 

هــادی خانی0ــ6 نیــز در مــورد تعریــف روزنامه نــگاری محیــط زیســت معتقــد اســت: «در 
تعاریــف مختلــف ارائــه شــده بــرای روزنامه نــگاری محیــط زیســت، بــر تولیــد، گــردآوری و 
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اشــاعه وقایــع محیــط غیرانســان6، طبیعــت و ارتبــاط آن بــا محیــط انســان6 و کنــش متقایــل | د
تأکیــد شــده کــه کامــ̈ال درســت اســت. همچنیــن در تعریــف دی7ــری از روزنامه نــگاری محیــط 
زیســت بــه «بیــان مســائل محیــط زیســت بــه زبــان ســاده و ژورنالیســت6 در رســانه های 
مختلــف» تعبیــر شــده اســت. امــا به طــور کلــ6 از نظــر مــن، روزنامه نــگاری محیــط زیســت، 
ــایل  ــه مس ــبت ب ــهروندان نس ــه ش ــب توج ــا جل ــد ب ــه م6 توان ــت ک ــگاری اس ــ6 روزنامه ن نوع
ــدار  ــعه پای ــداف توس ــبرد اه ــائل و پیش ــل مس ــل و فص ــان را در ح ــش آن ــت محیط6 کن زیس

برانگیزانــد (مصاحبــه عمقــ6، پنجشــنبه، مــورخ پنجــم شــهریور مــاه ٩۵).
رســالت روزنامه نــگار زیســت محیط6 آن اســت کــه بــا اطالع رســان6 در خصــوص آخریــن 
اخبــار توســعه و هشــدار در مــورد انــواع کمبودهــا بــه مخاطبــان و شــهروندان خدمت رســان6 

کنــد کــه ایــن وظایــف را م6 تــوان اینگونــه خالصــه کــرد: 
ـ ثبت وقایع: اطالع رسان6 در مورد آنچه اتفاق افتاده است؛

ـ نقد: حمایت از مخاطب و هشدار در مورد خطرات و نارسایی هایی که وجود دارد؛
ـ تفسیر: توضیح و تفسیر آنچه اتفاق افتاده است (جیانویس و دی7ران ٢٠١٠، ١٢٧). 

روزنامه نــگاری زیســت محیط6، روزنامه نــگاری امــن یــا غیرمؤثــر نیســت، بل0ه اســتانداردها 
و معیارهــای خــود را دارد کــه زمانــ6 کــه ابعــاد مختلــف نــگارش زیســت محیط6 از جملــه ابعــاد 
اجتماعــ6، اقتصــادی، علمــ6، اخالقــ6، احساســ6 و معنــوی آن بــاز و گســترده م6 شــود، ایــن 
اســتانداردها مشــخص م6 کنــد کــه ســؤال اصلــ6 کــه روزنامه نــگاران زیســت محیط6 بایــد در 
ــع،  ــان صنای ــا سیاســتگذاران، قانون گــذاران، صاحب نوشــته های خــود بپرســند آن اســت کــه آی
ــای قضــاوت  ــط زیســت جــدی هســتند. اگــر بن ــا محی ــره در حفاظــت و بق شــهروندان و غی
را بــر شــمار فزاینــده موضوعــات زیســت محیط6 ب7ذاریــم کــه بــه نقطــه اوج و بحرانــ6 خــود 
ــد. در  ــی انجــام نداده ان ــه خوب ــن افــراد وظیفــه خــود را ب رســیده اند، مشــخص م6 شــود کــه ای
حــال حاضــر روزنامه نــگاران در مبــارزات زیســت محیط6 خــود بــه جــای آنکــه پیشــ7یرانه عمــل 

ــد (آچــارا و نرون هــا، ٢٠١٠: ۴). ــد، واکنشــ6 عمــل م6 کنن کنن

۴.روزنامه نگاران محیط زیست 
استاکینگ و هولستین ط6 تحقیق6 روزنامه نگاران این رشته را به این ترتیب دسته بندی کرده اند:

انتشــاردهنده: روزنامه نــگار انتشــاردهنده نقــش اولیــه و اصلــ6 خــود را دسترســ6 ســریع 
بــه واقعیت هــا و ارائــه آنهــا بــه مــردم م6 دانــد. ایــن روزنامه نــگار، ادعاهــا و تکذیب هــا 
ــد و  ــا را گــزارش م6 کن ــت آنه ــی صحب ــدون ارزیاب ــه همــان صــورت منتشــر ســاخته و ب را ب
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|د ــذارد. ــب م6 گ ــده مخاط ــر عه ــری را ب تصمیم گی
مفســر/ محقــق: روزنامــه نــگار مفســر و محقــق نقــش خــود را بررســ6 حقیقــت 
واقعیت هــا و ارائــه یــ� بافــت ســودمند م6 دانــد. ایــن روزنامه نــگار ادعاهــای صــورت گرفتــه 
را بــا پژوهش هــای مســتقل مــورد ارزیابــی قــرار داده و اشــتباهات و نادرســت6 ها را کــه پیــدا 

ــرد. ــؤال م6 ب ــر س ــرمقاله زی ــگارش س ــا ن ــد، ب م6 کن
ــب  ــا مطال ــان را ب ــال آن اســت کــه مخاطب ــه دنب ــگار ب ــه ن ــن روزنام محــرک مردم گــرا: ای
ســرگرم کننــده عجیــن کنــد. مطالبــی کــه صــدای مــردم را منعکــس م6 کنــد و دســتورالعمل های 
ــر نظــر و دیدگاه هــای شــهروندان غیرکارشــناس و  ــگار ب ــن روزنامه ن سیاســ6 را م6 ســازد. ای

ادعاهــای مــردم عــادی تأکیــد م6 کنــد.
مبــارز: روزنامه نــگار مبــارز نقــش خــود را در شــ� مــداوم به مقامــات دولتــ6 و منافع خاص 
خالصــه م6 کنــد. او بــه تمامــ6 ادعاهــای صورت گرفتــه از جمله ادعاهای دانشــمندان مشــ0وک 

اســت. از ایــن رو ادعــای ســوگیری در پژوهش هــا را تقویــت م6 کند (محبوبــی،١٣٩١).

۵. پیشینه معیارهای ارزیابی کیفیت مطالب محیط زیست
تا آنجائ6 که به رشته روزنامه نگاری علم6 مربوط م6 شود، طبق اطالعات ما، تنها برای مطالب 
و گزارش های پزش60 گروه6 از معیارها وجود دارد. این معیارها نخستین بار در استرالیا در 
قالب پروژه «دکتر رسانه ای یا پزش� رسانه ای١» بر اساس کار موینهان و هم0ارانش (٢٠٠٠) 
و اکسمان و هم0اران (١٩٩٣) مورد استفاده قرار گرفتند (شوایتزر ٢٠٠٨، ویلسون ٢٠٠٩، 

 .(http://www.healthnewsreview.org
ــوم  ــری عل ــوزه خب ــه ح ــوط ب ــب مرب ــا و مطال ــه گزارش ه ــت ک ــوان گف ــل م6 ت ــه دو دلی ب
پزشــ60 نخســتین حــوزه ای هســتند کــه معیارهــای نظامنــد بــرای ارزیابــی کیفیــت گزارش های 

ارائــه شــده داشــتند: 
١. گزارش های پزش60 ی60 از حوزه های پرطرفدار علم6 در سطح جهان است.

٢. با توجه به مبنای مستند بودن علم پزش60، ابزار استاندارد برای ارزیابی گزارش های 
کلینک6 ارائه شده و نتایج آن موجود و قابل دسترس است.

چنیــن اســتانداردهای علمــ6 پذیرفتــه شــده و ســاختاریافته ای در هیــچ حــوزه ای از 
ــرای گزارش هــای  ــ6 کــه ب ــن دالیل ــه همی ــت. ب ــوان یاف ــم نم6 ت ــگاری عل رشــته های روزنامه ن
پزشــ60 ذکــر شــد، م6 تــوان موضوعــات محیــط زیســت را هــم بــرای مثــال بعــدی بــرای ارائــه 

1. Media-Doctor



۶٢ | مطالعات فرهنگ ارتباطات

١٣
٩٧

ر  
بها

م، 
ی_

ل و
چه

رۀ 
ما

 ش
م،

ده
وز

ه ن
ور

معیارهــای کیفــ6 علمــ6 انتخــاب کــرد (نیدهــارد، ٢٠١٠).| د
بررســ6 ســه رســانه آلمانــ6 نشــان م6 دهــد کــه محیــط زیســت، بعــد از خبرهــای پزشــ60، 
ــر ایــن،  ی0ــ6 از پرطرفدارتریــن موضوعــات رســانه اســت (المــر و همــ0اران، ٢٠٠٨). عالوه ب
روزنامه نــگاری محیــط زیســت مثــل روزنامه نــگاری پزشــ60 مربــوط بــه موضوعات علم6 اســت 
کــه اغلــب به طــور مســتقیم شــهروندان را تحــت تاثیــر قــرار م6 دهــد. خبرهــای محیــط زیســت 
م6 تواننــد بیــم و امیــد مــردم را برانگیزاننــد، ایــن اخبــار به طــور بالقــوه رفتــار روزانــه را تحــت تاثیر 

قــرار م6 دهــد، بــرای مثــال، تصمیم هــای مصرف کننــدگان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
اوکســمان معتقــد اســت ایــن نظــر کــه «خبرهــای بهداشــت و ســالمت بایــد بــه خواننــدگان 
اجــازه دهــد کــه در مــورد کاربــردی بــودن اطالعــات بــرای تصمیمات شــخص6 به نتیجه برســند، 

م6 توانــد بــرای خبرهــای محیــط زیســت نیــز درســت باشــد (آکســمان و دی7ــران، ١٩٩٣). 
موضــوع دی7ــری کــه ویــژه روزنامه نــگاری محیــط زیســت اســت مربــوط بــه بحــث «عینــ6 
گرایــی» در برابــر «طرفــداری» اســت. دومــ6 بــه تعصــب و میــزان طرفــداری و عالیــق فعــاالن 
محیــط زیســت برم6 گــردد (فــروم، ١٩٩٨). بحثــ6 کــه هنــوز هــم حــل نشــده اســت (ساشــمن 

و مــ6 یــر والنتــ6 ٢٠١۵). 

۶. معیارهای تخصص. روزنامه نگاری محیط زیست
و  «معیارها  پیدا کردن  برای  جستجو  آلمان  در  پژوهش6  ط6  ورمر  هالر  و  روگنر  ویب0ه 
استانداردهای روزنامه نگاری محیط زیست» در جهان را آغاز کردند که طبق نظر آنها و سایر 
پژوهش7ران، این جستجو بی نتیجه ماند (٢٠١۵). همچنین، طبق نظر بورسا و هم0ارانش، 
هیچ گونه معیار و استانداردی برای ارزیابی مطالب محیط زیست بین مجموعه و جامعه علم6 
روزنامه نگاری عموم6 و روزنامه نگاری محیط زیست وجود ندارد و باید معیارهای جدیدی را 

تبیین و توسعه داد (بورسا و هم0اران، ٢٠١٣).
معیارهــا و مؤلفه هایــی کــه در جــدول زیــر معرفــ6 م6 شــوند، بعــد از مصاحبه هــای عمیــق 
ــا صاحبنظــران رشــته های ارتباطــات، روزنامه نــگاری، محیــط زیســت و خبرنــگاران فعــال  ب
حــوزه محیــط زیســت و همچنیــن، تحلیــل محتــوای مطالــب محیــط زیســت در روزنامه هــای 
ــی گزارش هــای  ــرای ارزیاب ــوان ال7ــو ب ــه عن ــن پژوهــش ب ــد و در ای ــه دســت آمده ان ــ6 ب آلمان

زیســت محیطــ6 مطبوعــات ایــران بــ0ار م6 رونــد.
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|د جدول معیارهای تخصص. روزنامه نگاری محیط زیست ‑ اقتباس از ویب_ه روگنر و هالر ورمر

ف
معیارهای تخصص. ردی

توضیحروزنامه نگاری محیط زیست

ارائه تحقیقات، حقایق علم6 درباره خطرات زیست محیط6 شواهد و ارائه اسناد و مدارک ١
مستندات را تبیین و روشن م6 کند.

ارائه نظرات موافق و ٢
مخالف 

مهم ترین و مرتبط ترین دیدگاه ها به روش مناسبی بیان شوند. وقت6 
موضوعات مناقشه برانگیز باشند، باید دیدگاه های مختلف به درست6 

توضیح داده شوند.

نباید تنها از ی� منبع برای انتشار گزارش های خبری محیط زیست تعدد منابع خبری٣
استفاده کرد و منابع متعدد برای توضیح مش0ل ب0ار برده شود.

تأثیرات مثبت و منف6 برای مثال راه اندازی ی� پروژه صنعت6 بر محیط بیان اثرات مثبت و منف.۴
زیست به طور مفصل در گزارش بیان شود.

ط6 مصاحبه با کارشناسان و افراد مطلع راه0ارهای موجود برای حل ارائه راه_ار و پیشنهاد ۵
مسائل زیست محیط6 در گزارش ارائه شود.

۶
بعد جغرافیایی

(جهان. محل.) 
مقیاس جغرافیایی مش0الت و مسائل محیط زیست و ارتباط محل6 و 
جهان6 آنها در روزنامه نگاری محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد.

فرایندمداری٧

مسائل محیط زیست به طور ناگهان6 به وجود نم6 آیند و باید توجه 
کرد که گزارش فقط بر تأثیرات موقت6 ی� سوژه تأکید نکند. بل0ه در 

طول زمان فرایند موضوع پی7یری شود. همچنین، موقت6 بودن یا پایدار 
بودن مش0ل زیست محیط6 نشان داده شود.

در گزارش ها عالوه بر شرح موضوع بایست6 از نمودارها و نقشه ها برای ب_ار بردن نقشه و نمودار٨
روشن کردن موضوع استفاده شود.

پیشینه موضوع محیط زیست6 و روال قبل6 جریان باید در گزارش داشتن سابقه خبری٩
زیست محیط6 آورده شود تا خواننده از کل فرایند مطلع شود.

در گزارش های زیست محیط6 بایست6 نظرات علم6 اساتید دانش7اه به نظرات اساتید دانش:اه١٠
صورت عموم6 و به زبان6 ساده شرح داده شود.

داشتن اطالعات تخصص.١١
گزارش ها به نحوی تنظیم شود که اطالعات تخصص6 در مورد 

موضوع زیست محیط6 به علت پیجیده بودن حذف نشده و از زبان 
کارشناسان و اساتید بیان شود.

پیامدها و عواقب برخ6 فعالیت ها و مسائل عنوان شود. البته مش0الت بیان عواقب و پیامدها ١٢
نه ساده و بی اهمیت فرض شوند و نه بزرگنمایی شوند.
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٧.چارچوب نظری | د
در این پژوهش نظریه برجسته سازی و معیارهای جهان6 روزنامه نگاری محیط زیست که در 

بخش قبل توضیح داده ایم، به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شده اند.
١‑٧. نظریه برجسته سازی١ 

وجود  به  برجسته سازی  یا  اولویت  نوع6  پیام ها،  انتقال  در  رسانه  م6 گوید  نظریه  «این 
م6 آورد. خبرنگاران با برجسته ساختن برخ6 از موضوعات م6 توانند بــر «اطالعات مردم» 
تعیین كنند كه مخاطبان «چطور  به عبارت دی7ر، رسانه ها گرچه نم6 توانند  تأثیر ب7ذارند. 

بیندیشند»، اما م6 توانند تعیین كنند كه «درباره چه بیاندیشند.»
برنــارد کوهــن در مــورد نظریــه برجسته ســازی و قــدرت مطبوعــات گفتــه اســت: «مم0ــن 
اســت بیشــتر اوقــات توفیــق در گفتــن اینکــه مــردم چ7ونــه فکــر کننــد نباشــد، امــا بــه طــرز 
خیــره کننــده ای در گفتــن اینکــه خواننــدگان راجــع بــه چــه فکــر کننــد، موفقیــت وجــود دارد 

ــکارد، ١٣٨١: ٣٢٨). (ســورین و تان
ــه،  ــ6 در جامع ــم رســانه های جمع ــق نظــر الســول دو کارکــرد از کارکردهــای مه ــر طب ب
ــان  ــه کارکن ــد ک ــ6 روی م6 ده ــارت، هنگام ــرد نظ ــت. کارک ــتگ6» اس ــارت»، و «همبس «نظ
ــ6 همیشــه متغیرشــان را (کــه بوســیله گزارش هــای پلیــس،  ــط اطالعات ــری رســانه، محی خب
مناســبت های محلــ6، بیانیه هــای خبــری و همچنیــن منابــع دی7ــر بــه عنــوان خبرگزاری هــای 
ــد  ــی بای ــه چــه رویدادهای ــد ک ــم گیرن ــد و تصمی ــر داده م6 شــوند) بررســ6 کنن وابســته، تغیی

ــا و رشــ0یان6، ١٣٨۵: ٢۴). ــد (کی ــت نماین ــری دریاف توجــه خب
٢‑٧. نظریه فریمینگ٢ یا قاب بندی

نظریه قاب بندی یا فریمینگ نخستین بار توس «ایروینگ گافمن» در سال ١٩٧۴ مطرح شد.
ــد کــه  ــان اتفاقــات گوناگــون آن واقعیتــ6 را برم6 گزینن ــق ایــن نظریــه، رســانه ها از می طب
خــود م6 خواهنــد. آنهــا از ایــن واقعیــات عکــس م6 گیرنــد، آن را در قــاب مــورد نظر خودشــان 

قــرار داده و تصویــری را در مقابــل چشــمان مــا قــرار م6 دهنــد کــه ســاخته اند. 
ــا چارچــوب ســازی» را  ــق نظــر علیرضــا دهقــان، بعضــ6 پژوهشــ7ران «فریمینــگ ی طب
ــری  ــازی، قاب گی ــث برجسته س ــای بح ــد. در فض ــ6 م6 کنن ــطح دوم معرف ــازی س برجسته س
ــگ و  ــ6 را پررن ــا موضوع ــداد ی ــای روی ــ6 جنبه ه ــانه ها بعض ــه در آن رس ــت ک ــدی اس فراین
جنبه هــای دی7ــر را کــم رنــگ و ناچیــز م6 کننــد. در ایــن مــورد قاب گیــری بــا در نظــر گرفتــن 

1. Agenda-Setting.T

2. Framing
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|د عناویــن یــا موضوعــان فرعــ6 خــاص، انــدازه و جــای یــ� فقــره خبــری، شــ0ل روایــت خبــر، 
ــد(  ــری رخ م6 ه ــره خب ــاص در فق ــات خ ــدن جزئی ــق گنجان ــه و از طری ــیوه ارائ ــن و ش لح

(http://www.hamshahritraining.ir/news-3763.aspx
اصطــالح قاب بنــدی در ســاختار کالن بــه روش هــای ارائــه اخبار توســط روزنامه نــگاران و دی7ر 
ارتبــاط گــران اشــاره دارد، بــه نحــوی کــه اطالعــات بــه همــراه نگاره هــای نهفتــه موجــود در نــزد 
مخاطبــان بازتــاب شــود. البتــه ایــن بدیــن معنــ6 نیســت کــه اغلــب روزنامه نــگاران تــالش م6 کننــد 
تــا مطلــب را بــه نحــوی تنظیــم کننــد کــه مخاطبــان خــود را فریــب دهند بل0ــه قاب بنــدی بــرای آنان 
ابــزاری ضــروری بــرای کاهــش پیچیدگــ6 یــ� موضــوع بــا توجه بــه محدودیت هــای رســانه ای مثل 

فضــای خبــری یــا زمــان مــورد نیــاز بــرای پخــش بــه حســاب م6 آیــد (علمــداری، ١٣٨٨: ۵٢).
ــگاران در نوشــتن  ــن لحــاظ اســت کــه خبرن ــه پژوهــش حاضــر از ای ــه ب ــن نظری ــاط ای ارتب
گزارش هــای محیــط زیســت ســع6 کرده انــد تــا پیچیدگ6 هــای مســائل علمــ6 مربــوط را کاهــش 
ــد. در حال6 کــه،  ــه مخاطــب نشــان دهن ــم را در گــزارش خــود ب ــا ســه فری ــا دو ی ــد و تنه دهن
معیارهــای جهانــ6 روزنامه نــگاری محیــط زیســت بــه شــیوه ای طراحــ6 شــده کــه در حــد امــ0ان 

ــرد. ــی از ســوی رســانه ها صــورت نگی ــرد و تقلیل گرای همــه قاب هــای مم0ــن را در برگی
٣‑٧. معیارهای جهان/ روزنامه نگاری محیط زیست 

این معیارها شامل ارائه اسناد و مدارک، ارائه نظرات موافق و مخالف، تعدد منابع خبری، بیان 
اثرات مثبت و منف6، ارائه راه0ار و پیشنهاد بعد جغرافیایی (جهان6 محل6)، فرایندمداری، 
ب0ار بردن نقشه و نمودار، داشتن سابقه خبری، استفاده از نظرات اساتید دانش7اه، داشتن 

اطالعات تخصص6 و بیان عواقب و پیامدها جریان های محیط زیست هستند.

٨. مروری بر تحقیقات پیشین
تعداد پژوهش هایی که به طور مستقیم با موضوع روزنامه نگاری محیط زیست در جهان انجام 
شده است، انگشت شمارند. تحقیقات فراوان6 در زمینه «محیط زیست و رسانه ها» توسط 
محققان صورت گرفته اما باعنوان «روزنامه نگاری محیط زیست» پژوهش ها پراکنده بوده است. 
ویب0ــه روگنــر و همــ0اران (٢٠١۵) معیارهــای مطلــوب برای پوشــش اخبــار مربوط به محیط 
زیســت را به طــور علمــ6 تعییــن کرده اســت. براســاس این پژوهــش، کیفیت پاییــن روزنامه نگاری 
محیــط زیســت باعــث بحث هــای زیــادی شــده و مشــخص شــده تاکنــون معیــاری بــرای ارزیابــی 
کیفیــت پوشــش خبــری محیــط زیســت وجــود نداشــته اســت. بنابرایــن، پژوهشــ7ران مجموعــه 
ــد. محققــان، نحــوه  ــط زیســت دســته بندی کرده ان ــی خبرهــای محی ــرای ارزیاب ــی را ب معیارهای
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توســعه و شــیوه بــه دســت آوردن ایــن معیارهــای نظــام یافتــه را شــرح دادنــد به طوری کــه بتــوان از | د
همیــن مؤلفه هــا یــا معیارهــا بــه عنــوان ال7ــو و مدلــ6 برای پوشــش خبــری دی7ر رشــته های علم6 
در رســانه ها اســتفاده کــرد. همچنیــن، پژوهشــ7ران نتایــج کنتــرل و تحلیــل محتــوای ۵٠ گــزارش 
محیــط زیســت6 در رســانه های آلمــان را ارائــه کردنــد. طبــق ایــن داده هــای اولیــه، نداشــتن بافــت 

مناســب در متــن و کمبــود شــواهد مهم تریــن مشــ0الت گزارش هــای زیســت محیط6 اســت.
در تحقیــق مشــابه دی7ــری، گفتمــان و عقایــد گزارشــ7ران را در مــورد چالش هــا و مســایل 
مربــوط بــه خبرنــگاری و نقــش آنهــا در حــوزه اخبــار محیــط زیســت کــه بررســ6 کرده انــد 
(جیانویــس و همــ0اران، ٢٠١٠). پژوهشــ7ران بــا ٢٣ گزارشــ7ری کــه مســائل محیــط زیســت را 
در ٩ تــا از پرفروش تریــن روزنامه هــای کشــور یونــان پوشــش خبــری داده انــد، مصاحبــه کرده انــد 
و بــا ب0اربــردن روش تحقیــق کیــو ســه دســته بندی از روزنامه نــگاری محیــط زیســت بــه دســت 
آورده انــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا ســه عامــل یا فاکتــور را نشــان داد: «روزنامه نــگاران عین6 گرای 
مســئولیت پذیر»، «تالشــ7ران محیط زیســت» و«روزنامه نگاران عین6 گرای محض» و با بررســ6 
ایــن ســه مشــخصه، محققــان نتیجــه گرفتنــد کــه ایــن گروه هــا شــباهت زیــادی بــه مشــخصات6 
دارنــد کــه در پژوهش هــای قبلــ6 بــرای روزنامه نــگاران حوزه هــای مختلــف در نظــر گرفتــه شــده 
بــود کــه در واقــع همــان مفســر/ محقــق هســتند. در نهایــت پژوهشــ7ران پیشــنهاد کردنــد کــه این 
تحقیــق در کشــورهای دی7ــر انجــام و تکــرار شــود. زیــرا روش مؤثری بــرای به دســت آوردن درک 

وســیع تر در مــورد عمل0ــرد و تأثیــر روزنامه نــگاری محیــط زیســت در ســطح جهانــ6 اســت.
در پژوهــش دی7ــری بــا عنــوان «چــرا تحصیل0رده هــای رســانه از گزارش هــای محیــط زیســت6 
اجتنــاب م6 کننــد؟» کــه در هنــد انجــام شــده، آمــده اســت کــه اوج پوشــش خبــری تغییــرات آب و 
ــرد و  ــرات آب و هوایــی صــورت م6 گی ــ6 تغیی هوایــی تنهــا در طــول نشســت های ســاالنه جهان
در زمان هــای معمولــ6، پوشــش خبــری اخبــار محیــط زیســت6 و تغییــرات آب و هوایــی از منابــع 
غربــی صــورت م6 گیــرد. کارشناســان و فعــاالن ایمنــ6 محیــط زیســت در هنــد مخالــف کشــت 
محصــوالت خوراکــ6 اصــالح شــده ژنتی0ــ6 (تراریختــه) هســتند. زیــرا بــر تنــوع رشــد ســبزیجات 
و مقــاوم شــدن نســبت بــه ســموم دفــع آفــات تأثیــر دارد و بــرای انســان ضــرر دارد. از ســوی دی7ــر، 
برخــ6 دانشــمندان از کشــت ایــن محصــوالت اصالح شــده حمایت م6 کننــد، چون باعــث اتالف 
محصــول کمتــری م6 شــود. در تحقیــق آنهــا ســؤاالت زیــر مــورد بررســ6 قرار گرفته اســت. اســاتید 
رســانه در دانشــ7اه های هنــد چطــور ایــن مســائل را بــرای عالقمنــدان و متخصصــان تدریس کنند؟ 
تــا چــه انــدازه ایــن موضوع هــا در ســرفصل ها و ســیالبس های روزنامه نــگاری مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت؟ چ7ونــه م6 تــوان آموزش هــای زیســت محیط6 را به طــور مؤثــر بــه عنــوان یــ� بخش 
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|د الزامــ6 از آمــوزش رســانه و روزنامه نــگاری در دانشــ7اه های هنــد وارد کــرد؟ (آرول آرام، ٢٠١٢).
ــن:  ــش زمی ــگاری گرمای ــداری در روزنامه ن ــت و جانب ــوان: «عینی ــا عن ــدی ب ــش بع پژوه
تجــارب علمــ6 ‑ بومــ6 و دغدغــه دانشــجویان در کشــورهای نی0اراگوئه، نپــال و بنگالدش» 
اســت کــه در آن بحــث عینیــت و جانبــداری به عنــوان یــ� بحــث علمــ6 روزنامه نــگاری بــا 
مشــ0الت زیــادی همــراه اســت بررســ6 و مطالعــه قــرار گرفته اســت. نتایــج تحقیق نشــان داد 
کــه در مــورد مطالــب مربــوط بــه گــرم شــدن کــره زمیــن هــم دانــش علمــ6 و هــم تجربــه محلــ6 
بایــد هــر دو در روزنامه نــگاری مــورد توجــه قــرار گیــرد. همچنیــن، دانشــجویان6 کــه تمایــل 
شــان بــه ســمت روزنامه نــگاری جانبدارانــه و حمایتــ6 بــود، نیــز بــه ســوی ارزش هــا و عناصــر 

خبــری عین6 گــرا کــه از ســوی محققــان بیــان شــده بــود، جــذب شــدند.
براســاس ایــن یافته هــا، پژوهشــ7ران بــه عنــوان اســاتید روزنامه نــگاری، یــ� روش آموزشــ6 
پیشــنهاد دادنــد کــه ضمــن بــاال بــردن ســطح آگاهــ6 علمــ6 در مــورد گرمایــش زمیــن و جلوگیری 
از وقــوع ســناریوهای بدتــر در مــورد گرمایــش، تاحــدی بــه زندگ6 روزمــره مردم هم مرتبط باشــد.

ــ6  ــورد پژوه ــردم: م ــت محیط6  م ــ6 زیس گاه ــعه  آ ــر توس ــانه ها ب ــر رس ــق: «تأثی در تحقی
مطبوعــات لیتوانــ6» مدلــ6 طراحــ6 شــده و از طریــق آن در پــی ارزیابــی و درک رابطــه میــان 
رســانه، اولویــت مــردم و تأثیــر احتمالــ6 بــر اولویــت سیاســ6 بــوده اســت (محبوبــی، ١٣٩١).

کانــون توجــه ایــن پژوهــش مطالعه و تحلیــل مســائل و موضوعات زیســت محیط6  مرتبط 
ــن  ــات ای ــود در مطبوع ــ6 موج ــت محیط6  کل ــات زیس ــان موضوع ــ� در می ــای بالتی ــا دری ب
کشــور بــه ویــژه در دو روزنامــه١ بــوده اســت. بــه منظــور ارزیابــی پوشــش خبــری رویدادهــای 
زیســت محیط6  در مطبوعــات و افــکار عمومــ6 و بــرای بررســ6 همخوانــ6 و هماهنگــ6 میــان 
ــوان روش هــای  ــه عن ــوا و تنظیــم پرسشــنامه ب کارشناســان و اولویــت عمومــ6، تحلیــل محت
ناســب موردپژوهــ6 مــورد اســتفاده قرارگرفتنــد. نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن پژوهــش نشــان 
داد کــه موضوعــات زیســت محیط6  مرتبــط بــا دریــای بالتیــ�، پوشــش خبــری بســیاری در هر 
دو روزنامــه داشــته اند و موضوعــات زیســت محیط6  جهانــ6 چنــدان مــورد توجــه نبوده انــد. 
تحقیقــات فراوانــ6 در مــورد محیــط زیســت و همین طور در مورد رســانه ها انجام شــده اســت، 
امــا پژوهشــ6 کــه بــه طور مســتقیم مربــوط بــه روزنامه نگاری محیــط زیســت و معیارهای حرفــه ای 
ایــن نــوع روزنامه نــگاری باشــد، در ایــران یافــت نشــد. عمــده پژوهش هــا تحلیــل محتــوای اخبــار و 

مطالــب محیــط زیســت و بررســ6 نگــرش مخاطبــان در مورد محیط زیســت بوده اســت.
جعفــری (١٣٧۶) بــا اســتفاده از روش کیــو، نقــش روزنامه نــگاران را در تنویــر افــکار عمومــ6 

1. Lietuvos Rytas and Vakaru Ekspresas
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بــرای مواجهــه بــا چالش هــای زیســت محیط6 در آینــده بررســ6 کــرد. نتیجــه ایــن پژوهــش حاکــ6 | د
از ایــن اســت از آنجایــی کــه راز بقــای جهــان و کــره مســ0ون در جهت گیــری همــه کشــورها از 
جملــه کشــور مــا بــه ســوی توســعه پایــدار نهفتــه اســت، وظیفه مدیــران مطبوعــات به طــور اخص 
ــا مؤلفه هــا و شــاخص های  ــه طــور اعــم از ایــن اســت کــه هــر چــه بیشــتر ب ــگاران ب و روزنامه ن

توســعه پایــدار آشــنا شــده و خــط مشــ6 روزنامه هــا را در جهــت توســعه پایــدار هدایــت کنــد. 
در تحقیقــ6 کــه داده هــای آن شــامل متون مرتبط با محیط زیســت انتشــار یافتــه در مطبوعات 
مشــتمل بــر تعــداد بیســت و پنــج متــن برگرفتــه از روزنامه هــای کثیراالنتشــار اســت کــه نحــوه بــه 
کارگیــری واژگان و دســتور زبــان در آنهــا از دیــدگاه تحلیــل گفتمان مورد نقد و بررســ6 قرار گرفته 
اســت. نتایــج حاصــل از یافته هــای ایــن تحقیــق حاکــ6 از ایــن اســت گفتمــان زیســت محیط6 در 
حــوزه دســتور زبــان و واژگان دارای نارســائ6 ها و مشــ0الت6 اســت کــه باعــث ناکارآمــدی آن در 

شــ0ل دهــ6 تفکــر زیســت محیط6 گردیــده اســت (حســین زاده، ١٣٨٨).
نــگاه  از  مــردم  زیســت محیط6  فرهنــگ  بــر  را  رســانه  تأثیــر   (١٣٨٩) غریــب زاده 
متخصصــان بررســ6 و تبییــن کــرده اســت. ایــن پژوهشــ7ر بــا اســتفاده از روش تحقیــق دلف6، 
ــه  ــری از نظریه هــای نشــر نوآوری هــا، برجسته ســازی و کاشــت ب ــا بهره گی ــو و ب پیمایــش، کی
عنــوان چارچــوب نظــری نشــان داده اســت کــه رســانه های جمعــ6 بــه عنــوان مهم تریــن منبــع 
اطالعــات محســوب شــده و بــا گســترش وســیع مخاطبــان خود ابــزار کلیــدی در امــر آموزش، 
ــا چالش هــای زیســت محیط6 در  ــا در مواجهــه ب گاهــ6 افــکار عمومــ6، آمــاده ســاختن آنه آ

آینــده و همچنیــن عمومــ6 کــردن فرهنــگ محیــط زیســت بــه شــمار م6 آیــد.
رســانه ها ضمــن برجسته ســازی مســائل محیــط زیســت و آگاهــ6 بخشــ6 دربــاره خطراتــ6 کــه 
ــا اعــالم سیاســت ها، اقدامــات و وعده هــای دولــت در افزایــش  متوجــه محیــط زیســت اســت ب
پاســخ7ویی تصمیم گیــران سیاســ6 و دولتمــردان بــه مســائل زیســت محیط6 مؤثــر اســت. ایــن در 
حالــ6 اســت کــه کمتــر شــاهد اطالع رســان6 در ارتبــاط با محیط زیســت از ســوی تلویزیــون بوده ایم. 
در مطالعــه محبوبــی (١٣٩١) ســع6 شــده اســت تــا بــا تحلیــل محتــوای کمــ6 بــه 
ــت محیط6 در  ــای زیس ــائل و رویداده ــازی مس ــزان برجسته س ــری و می ــش خب ــ6 پوش بررس
ســه روزنامــه سراســری ایــران، همشــهری و مــردم ســاالری پرداختــه شــود. ایــن پژوهــش بــر 
اســاس اصــول روزنامه نــگاری توســعه و حرفــه ای انجــام شــد. در ایــن تحقیــق ســع6 شــده تــا 
میــزان برجسته ســازی رویدادهــا و مســائل زیســت محیط6 ســال ١٣٨٩ در ســه روزنامــه ذکــر 
شــده در بــاال، در مجمــوع ١٢٩۶ مطلــب زیســت محیط6 براســاس ٢۵ مقولــه در دو بخــش 
معیارهــای روزنامه نــگاری توســعه و اصــول حرفــه ای روزنامه نــگاری کدگــذاری و مــورد 
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|د تحلیــل محتــوای کمــ6 قــرار ب7یرنــد. یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه م6 تــوان ادعــا کــرد 
کــه در مجمــوع روزنامه هــای ایــران ســع6 چندانــ6 در برجسته ســازی مســائل و رویدادهــای 
زیســت محیط6 ندارنــد. در ارتبــاط بــا اهــداف توســعه پایــدار نیــز روزنامه هــای ایــران بیشــتر 
ــران در  ــد. روزنامه هــای سراســری ای ــری آلودگــ6 هــوا نهاده ان ــر پوشــش خب توجــه خــود را ب
نقــد عمل0ــرد زیســت محیط6 دولــت بــه نســبت خــوب عمــل کرده انــد. نزدیــ� بــه ٨٠ درصــد 

ــته اند. ــاردهنده را داش ــش انتش ــورمان نق ــت محیط6 کش ــگاران زیس ــوارد روزنامه ن م
احمــدی مزرعــه خطیــری (١٣٩٢) در«نحــوه پوشــش مطالــب مربــوط بــه آلودگــ6 
هــوای کالن شــهرهای ایــران در مطبوعــات: تحلیــل محتــوای پنــج روزنامــه ایــران، کیهــان، 
ــای  ــه مقوله ه ــه ب ــا توج ــان داد، ب ــ6» نش ــط عموم ــان رواب ــاالری و آرم ــردم س ــهری، م همش
مرتبــط بــا برجسته ســازی کــه شــامل تیتــر در صفحــه اول، انــدازه و اولویــت تیتــر و اســتفاده 
ــران در  ــوان ادعــا کــرد کــه روزنامه هــای ای ــی و وجــود عکــس م6 باشــد، م6 ت ــازی معنای از ب

ــد.  ــوا ندارن ــ6 ه ــازی آلودگ ــ6 در برجسته س ــع6 چندان ــوع س مجم
مقالــه پیــش رو تنهــا بخــش از پژوهشــ6 اســت کــه گزارش هــای زیســت محیط6 را از 
لحــاظ رعایــت کــردن یــا نکــردن معیارهــای جهانــ6 روزنامه نــگاری محیــط زیســت بررســ6 

کــرده اســت و در صــدد اســت تــا ایــن معیارهــا را بــه خبرنــگاران ایرانــ6 معرفــ6 کنــد.

٩. فرضیه های پژوهش 
١. به نظر م6 رسد بین روزنامه های مورد بررس6 از نظر «ارائه اسناد و مدارک» در گزارش های 

زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.
٢. به نظر م6 رسد بین روزنامه های مورد بررس6 از نظر «ارائه نظرات موافق و مخالف» در 

گزارش های زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.
٣. به نظر م6 رسد بین روزنامه های مورد بررس6 از نظر «کاربرد منابع متعدد» در گزارش های 

زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.
۴. به نظر م6 رسد بین روزنامه های مورد بررس6 از نظر «بیان اثرات مثبت و منف6» در 

گزارش های زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.
در  پیشنهاد»  و  راه0ار  «ارائه  نظر  از  بررس6  مورد  روزنامه های  بین  م6 رسد  نظر  به   .۵

گزارش های زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.
۶. به نظر م6 رسد بین روزنامه های مورد بررس6 از نظر «بیان ارتباط موضوع با دی7ر مناطق 

جغرافیایی» در گزارش های زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.
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٧. به نظر م6 رسد بین روزنامه های مورد بررس6 از نظر «فرایندمدار بودن» گزارش های | د
زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.

٨. به نظر م6 رسد بین روزنامه های مورد بررس6 از نظر «ب0اربردن نمودار و نقشه» در 
گزارش های زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.

در  خبری»  سابقه  «داشتن  نظر  از  بررس6  مورد  روزنامه های  بین  م6 رسد  نظر  به   .٩
گزارش های زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.

١٠. به نظر م6 رسد بین روزنامه های مورد بررس6 از نظر «استفاده از نظر اساتید دانش7اه» 
در گزارش های زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.

١١. به نظر م6 رسد بین روزنامه های مورد بررس6 از نظر «کاربرد اطالعات تخصص6» در 
گزارش های زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.

١٢. به نظر م6 رسد بین روزنامه های مورد بررس6 از نظر «بیان پیامدها و عواقب» در 
گزارش های زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.

١٠. روش شناس. پژوهش
١‑١٠. روش تحلیل محتوای کم/ 

در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کم١6 استفاده شده است. تحلیل محتوا روش6 پر 
کاربرد برای فهم محتوایی است که در تحلیل متون به معنای گسترده آن (شامل نوشته، فیلم و 
غیره) ب0ار م6 رود. تحلیل محتوا به دو شیوه کم6 و کیف6 انجام شد (کوثری، ١٣٨٧: ١٩۶). 
تحلیــل محتــوای کمــ6 شــیوه ای سیســتماتی� بــرای نســبت دادن اعــداد بــه واحدهــای متن 
اســت. بــه بیــان دی7ــر، ایــن شــیوه، آزمــون نظــام منــد و تکرارپذیــر نمادهــای ارتباطــ6 ای اســت 
ــه متــن نســبت داده  ــری، ب ــر اندازه گی ــر اســاس قوانیــن معتب کــه در آن، ارزش هــای عــددی ب
م6 شــود و ســپس بــا اســتفاده از روش هــای آمــاری، روابــط بیــن آن ارزش هــا تحلیــل م6 شــود. 
ایــن عمــل بــه منظــور توصیــف محتــوای ارتباطــات، اســتخراج نتیجــه دربــاره معانــ6 آن بــا 
پــی بــردن بــه بافــت و زمینــه ارتبــاط، هــم در مرحلــه تولیــد و هــم در مرحلــه مصــرف صــورت 

م6 گیــرد (رایــف و همــ0اران، ١٣٨٨: ٢۵). 
واحــد تحلیــل٢ واحــدی اســت کــه اطالعــات از آن گــردآوری و خصوصیــات آن توضیــح 
داده مــ6 شــود (داوس، ١٣٧۶: ۴١) در هــر پژوهشــ6 واحــد تحلیــل بنــا بــر ماهیــت مســأله 
مــورد بررســ6 مشــخص م6 شــود. بنابرایــن، بــا توجــه بــه مســأله پژوهــش واحــد تحلیــل در 
1. Quantitative content analysis

2. Analysis Unit
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|د ایــن پژوهــش همــه متــون گزارش هــای زیســت محیط6 در روزنامه هــای مــورد بررســ6 اســت.
ــران، شــهروند و اعتمــاد هســتند.  ــق چهــار روزنامــه شــرق، ای ــن تحقی جامعــه آمــاری ای
دلیــل انتخــاب ایــن روزنامه هــا ایــن بــوده اســت کــه بیشــترین گزارش هــای زیســت محیط6 را 
م6 تــوان در آنهــا پیــدا کــرد و تعــداد خبرنــگاران محیــط زیســت (بــا اینکــه در ایــران انگشــت 
شــمار هســتند) در ایــن روزنامه هــا مشــغول فعالیــت هســتند. بنابرایــن، حجــم .... ایــن 
پژوهــش تمــام گزارش هــای منعکــس شــده در ســال ١٣٩۴ در روزنامه هــای مذکــور اســت.

٢‑١٠. شیوه نمونه گیری
از  پس  اما  استفاده شود  تصادف6 خوشه ای  نمونه گیری  از  بود که  بنا  ابتدا  پژوهش  این  در 
بررس6 های اولیه مشخص شد که به دلیل مختلف از جمله کمبود خبرنگاران متخصص در 
حوزه محیط زیست تعداد گزارش ها آنقدر زیاد نبود که نیاز به نمونه گیری داشته باشد. بنابراین، 
بدون نمونه گیری، همه گزارش ها از تاریخ ١۴ فروردین ١٣٩۴ تا ١۵ اسفندماه همان سال 
در نظر گرفته شده و سرشماری شدند. سرشماری معتبرترین نتایج را در مورد جمعیت مورد 
مطالعه به دست م6 دهد زیرا دربرگیرنده تمام6 واحدهاست (رایف و هم0اران، ١٣٨٨: ٩۵). 
ــ6  ــای تخصص ــت «معیاره ــزان رعای ــ6 می ــدف بررس ــا ه ــه ب ــش ک ــن پژوه ــام ای ــرای انج ب
اســت،  زیســت محیط6 صــورت گرفتــه  گزارش هــای  در  زیســت»  محیــط  روزنامه نــگاری 
دســتورالعمل6 شــامل ١٢ متغیــر تهیــه و مطالــب مــورد نظر بــا توجه به تعاریف عملیات6 مشــخص 
ــار روزنامه ســراری کدگــذاری شــدند. ــن چه ــب در ای و کدگــذاری شــدند. در مجمــوع ٢٠٠ مطل

٣‑١٠. آزمون آماری
اگر محقق پژوهش خود را بر تمام6 افراد جامعه اجرا کند، روش او سرشماری خواهد بود یعن6 
باید تمام6 افراد یا واحدهای جامعه را تک تک مورد بررس6 قرار دهد. اما چون اکثر پژوهش7ران 
توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به 
نمونه کوچ60 م6 کنند. در عین حال اگر سرشماری تمام واحدهای جامعه آماری، پر هزینه و 
وقت گیر نباشد، بهترین کار سرشماری است که در این صورت نیازی به نمونه گیری نخواهد بود 
(ویمر و دومینی�، ١٣٨۴: ١٢٣‑١١٩) بنابر آنچه گفته شد، در این پژوهش به دلیل سرشماری 
گزارش های زیست محیط6 در روزنامه های مورد بررس6 از هیچ آزمون معناداری استفاده نشد 
چراکه در این پژوهش جامعه آماری و جامعه نمونه ی60 بوده و نیازی به آزمون معناداری نیست.

۴‑١٠. ضریب قابلیت اعتماد١ 
قابلیت اعتماد میزان انطباق بین تعریف مفهوم6 و تعریف عملیات6 آن است. به بیان دی7ر، 

1. Reliability
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پایایی با این سؤال که آیا محقق چیزی را که فکر م6 کند اندازه گیری م6 کند یا نه، سروکار | د
این پژوهش، برای محاسبه  دارد. روش های مختلف6 برای سنجش اعتماد وجود دارد. در 

ضریب قابلیت یا پایایی این پژوهش از فرمول اس0ات استفاده شد.

١١. یافته های پژوهش 
جدول ١. یافته های مربوط به شمای کل. پژوهش ارائه م. شود که م. توانند در فهم سریع موضوع 

یاری رسان باشند.

جدول شماره ١ توزیع فراوان. و نسبی گزارش های محیط زیست. در روزنامه های مورد بررس.

درصدفراوان6روزنامه

۶٠٣٠٫٠شهروند

۵٠٢۵٫٠ایران

۵٠٢۵٫٠اعتماد

۴٠٢٠٫٠شرق

٢٠٠١٠٠کل
جــدول شــماره١ نشــان م6 دهــد در مجمــوع از ٢٠٠ گزارشــ6 کــه از سرشــماری طــ6 یــ� 
ســال بــه دســت آمــده اســت، روزنامــه شــهروند بــا ۶٠ گــزارش معــادل ٣٠ درصــد در رتبــه 
ــه دوم و  ــا ۵٠ گــزارش معــادل ٢۵ درصــد در رتب ــران و اعتمــاد هــر کــدام ب اول، روزنامــه ای

روزنامــه شــرق بــا ۴٠ گــزارش معــادل ٢٠ درصــد در رتبــه ســوم قــرار گرفتــه اســت.

نمودار شماره ١ توزیع فراوان. و نسبی گزارش های محیط زیست. در روزنامه های مورد بررس.
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|د یافته های تحلیل. پژوهش
١. به نظر م6 رسد بین روزنامه های مورد بررس6 از نظر «ارائه اسناد و مدارک» در گزارش های 

زیست محیط6 تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول ٢. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر ارائه اسناد و مدارک در گزارش های 

زیست محیط.

کل
روزنامه

ارائه اسناد و مدارک
اعتماد شرق ایران شهروند

١٠٢ ٢٠ ٢۴ ١٩ ٣٩ تعداد

١٠٠دارد ١٩/۶ ٢٣/۵ ١٨/۶ ٣٨/٢ درصد سطری

۵١ ۴٠ ۶٠ ٣٨ ۶۵ درصد ستون.

٩٨ ٣٠ ١۶ ٣١ ٢١ تعداد

١٠٠ندارد ٣٠/۶ ١۶/٣ ٣١/۶ ٢١/۴ درصد سطری

۴٩ ۶٠ ۴٠ ۶٢ ٣۵ درصد ستون.

٢٠٠ ۵٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ تعداد

١٠٠کل ٢۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ درصد سطری

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد ستون.

براســاس جــدول ٢، روزنامــه شــهروند بــا ۶۵ درصــد، شــرق بــا ۶٠ درصــد، اعتمــاد بــا 
ــه اول تــا چهــارم را از لحــاظ ارائــه اســناد  ۴٠ درصــد و ایــران بــا ٣٨ درصــد بــه ترتیــب رتب
و مــدارک در گزارش هــای زیســت محیط6 بــه خــود اختصــاص داده انــد. بــه عبــارت دی7ــر، 
در میــان روزنامه هــای مــورد بررســ6 از نظــر ارائــه اســناد و مــدارک در گزارش هــا، روزنامــه 
شــهروند بیشــترین میــزان اســناد و شــواهد را داشــته و روزنامــه ایــران کمتریــن اســناد و مــدارک 

ــرده اســت. را در گزارش هــای خــود بــ0ار ب
بنابرایــن، بــا توجــه بــه جــدول شــماره ٢ و میــزان کای اســ0وئر محاســبه شــده بــه میــزان 
١١/٨٠ و درجــه آزادی ٣، بــا یــ� درصــد خطــا و ٩٩ درصــد اطمینــان م6 تــوان نتیجــه گرفــت 
کــه بیــن روزنامه هــا از لحــاظ ارائــه اســناد و مــدارک در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت 

معنــادار وجــود دارد.
ــق و  ــه نظــرات مواف ــر «ارائ ــورد بررســ6 از نظ ــای م ــن روزنامه ه ــر م6 رســد بی ــه نظ ٢. ب

مخالــف» در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
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جدول ٣. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر ارائه نظرات موافق و مخالف در | د
گزارش های زیست محیط.

کل
روزنامه ارائه نظرات موافق و 

اعتمادمخالف شرق ایران شهروند

٩٠ ٢۶ ۵ ٢٣ ٣۶ تعداد

١٠٠دارد ٢٨/٩ ۵/۶ ٢۵/۶ ۴٠ درصد سطری

۴۵ ۵٢ ١٢/۵ ۴۶ ۶٠ درصد ستون.

١١٠ ٢۴ ٣۵ ٢٧ ٢۴ تعداد

١٠٠ندارد ٢١/٨ ٣١/٨ ٢۴/۵ ٢١/٨ درصد سطری

۵۵ ۴٨ ٨٧/۵ ۵۴ ۴٠ درصد ستون.

٢٠٠ ۵٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ تعداد

١٠٠کل ٢۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ درصد سطری

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد ستون.

ــا  ــران ب ــا ۵٢ درصــد، ای ــاد ب ــا ۶٠ درصــد، اعتم ــه شــهروند ب براســاس جــدول ٣، روزنام
۴۶ درصــد و روزنامــه شــرق بــا ١٢/۵ درصــد بــه ترتیــب رتبــه اول تــا چهــارم را از نظــر «ارائــه 
نظــرات موافــق و مخالــف» در گزارش هــای زیســت محیط6 بــه خــود اختصــاص داده انــد. بــا 
توجــه بــه جــدول۴ و میــزان کای اســ0وئر محاســبه شــده بــه میــزان ٢٣/۵٣ و درجــه آزادی ٣، بــا 
یــ� درصــد خطــا و ٩٩ درصــد اطمینــان م6 تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن روزنامه هــا از لحــاظ 
ارائــه نظــرات موافــق و مخالــف در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.

٣. بــه نظــر م6 رســد بیــن روزنامه هــای مــورد بررســ6 از نظــر «اســتفاده از منابــع متعــدد» 
ــادار وجــود دارد. در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معن

جدول ۴. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر استفاده از منابع متعدد در گزارش های 
زیست محیط.

کل
روزنامه استفاده از منابع 

اعتمادمتعدد شرق ایران شهروند

١٠ ٣٠ ٨ ٢۶ ۴۵ تعداد

١٠٠دارد ٢٧/۵ ٧/٣ ٢٣/٩ ۴١/٣ درصد سطری

۵۴/۵ ۶٠ ٢٠ ۵٢ ٧۵ درصد ستون.
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|د جدول ۴. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر استفاده از منابع متعدد در گزارش های 
زیست محیط.

کل
روزنامه استفاده از منابع 

اعتمادمتعدد شرق ایران شهروند

٨٣ ٢٠ ٢۴ ٢۴ ١۵ تعداد

١٠٠ندارد ٢۴/١ ٢٨/٩ ٢٨/٩ ١٨/١ درصد سطری

۴١/۵ ۴٠ ۶٠ ۴٨ ٢۵ درصد ستون.

٢٠٠ ۵٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ تعداد

١٠٠کل ٢۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ درصد سطری

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد ستون.

ــه  ــد، روزنام ــا ۶٠ درص ــاد ب ــد، اعتم ــا ٧۵ درص ــهروند ب ــه ش ــدول۴، روزنام ــاس ج براس
ایــران بــا ۵٢ درصــد و روزنامــه شــرق بــا ٢٠ درصــد بــه ترتیــب رتبــه اول تــا چهــارم را از نظــر 
ــا  ــد. ب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــت محیط6 ب ــای زیس ــدد در گزارش ه ــع متع ــتفاده از مناب اس
توجــه بــه جــدول۵ و میــزان کای اســ0وئر محاســبه شــده بــه میــزان ۵٣/۴۶ و درجــه آزادی ۶، بــا 
یــ� درصــد خطــا و ٩٩ درصــد اطمینــان م6 تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن روزنامه هــا از لحــاظ 

ــادار وجــود دارد. ــع متعــدد در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معن اســتفاده از مناب
ــت و  ــرات مثب ــان اث ــر «بی ــ6 از نظ ــورد بررس ــای م ــن روزنامه ه ــد بی ــر م6 رس ــه نظ ۴. ب

منفــ6» در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
جدول ۵. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر بیان اثرات مثبت و منف. 

در گزارش های زیست محیط.

کل
روزنامه بیان اثرات مثبت و 

اعتمادمنف. شرق ایران شهروند

١٣٨ ٣٨ ٢٧ ٢٧ ۴۶ تعداد

١٠٠دارد ٢٧/۵ ١٩/۶ ١٩/۶ ٣٣/٣ درصد سطری

۶٩ ٧۶ ۶٧/۵ ۵۴ ٧۶/٧ درصد ستون.

۶٢ ١٢ ١٣ ٢٣ ١۴ تعداد

١٠٠ندارد ١٩/۴ ٢١ ٣٧/١ ٢۶/۶ درصد سطری

٣١ ٢۴ ٣٢/۵ ۴۶ ٢٣/٣ درصد ستون.

ادامه
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جدول ۵. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر بیان اثرات مثبت و منف. | د
در گزارش های زیست محیط.

کل
روزنامه بیان اثرات مثبت و 

اعتمادمنف. شرق ایران شهروند

٢٠٠ ۵٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ تعداد

١٠٠کل ٢۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ درصد سطری

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد ستون.

براســاس جــدول ۵، روزنامــه شــهروند بــا ٧۶/٧ درصــد، اعتمــاد بــا ٧۶ درصــد، روزنامــه 
شــرق بــا ۶٧ درصــد و روزنامــه ایــران بــا ۵۴ درصــد بــه ترتیــب رتبــه اول تــا چهــارم را از نظــر 
ــان اثــرات مثبــت و منفــ6 در گزارش هــای زیســت محیط6 بــه خــود اختصــاص داده انــد.  بی
ــا یــ�  ــزان ٨/٠٩۶ و درجــه آزادی ٣، ب ــه می ــزان کای اســ0وئر محاســبه شــده ب ــا توجــه می ب
ــان مــ6 تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن روزنامه هــا از لحــاظ  درصــد خطــا و ٩٩ درصــد اطمین

ــادار وجــود دارد. ــان اثــرات مثبــت و منفــ6 در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معن بی
۵. بــه نظــر م6 رســد بیــن روزنامه هــای مــورد بررســ6 از نظــر «ارائــه راهــ0ار و پیشــنهاد» 

ــادار وجــود دارد. ــاوت معن ــای زیســت محیط6 تف در گزارش ه
جدول ۶. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر ارائه راه_ار و پیشنهاد در گزارش های 

زیست محیط.

کل
روزنامه

ارائه راه_ار و پیشنهاد
اعتماد شرق ایران شهروند

١۴٠ ٣٧ ٢٧ ۴٨ ٢٨ تعداد

١٠٠دارد ٢۶/۴ ١٩/٣ ۴٣/٣ ٢٠ درصد سطری

٧٠ ٧۴ ۶٧/۵ ٩۶ ۴۶/٧ درصد ستون.

۶٠ ١٣ ١٣ ٢ ٣٢ تعداد

١٠٠ندارد ٢١/٧ ٢١/٧ ٣/٣ ۵۴/٣ درصد سطری

٣٠ ٢۶ ٣٢/۵ ۴ ۵٣/۴ درصد ستون.

٢٠٠ ۵٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ تعداد

١٠٠کل ٢۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ درصد سطری

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد ستون.

ادامه
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|د براســاس جــدول۶، روزنامــه ایــران بــا ٩۶ درصــد، اعتمــاد بــا ٧۴ درصــد، روزنامــه شــرق 
بــا ۶٧/۵ درصــد و روزنامــه شــهروند بــا ۴۶/٧ درصــد بــه ترتیــب رتبــه اول تــا چهــارم را از 
نظــر ارائــه راهــ0ار و پیشــنهاد در گزارش هــای زیســت محیط6 بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
بــا توجــه بــه میــزان کای اســ0وئر محاســبه شــده بــه میــزان ٣٢/١۵١ و درجــه آزادی ٣، بــا یــ� 
درصــد خطــا و ٩٩ درصــد اطمینــان م6 تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن روزنامه هــا از لحــاظ ارائــه 

راهــ0ار و پیشــنهاد در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
ــا  ــب ب ــاط مطل ــان ارتب ــن روزنامه هــای مــورد بررســ6 از نظــر «بی ــه نظــر م6 رســد بی ۶. ب

ــود دارد. ــادار وج ــاوت معن ــت محیط6 تف ــای زیس ــر» در گزارش ه ــق دی7 مناط
جدول ٧. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر بیان ارتباط مطلب با مناطق دی:ر در 

گزارش های زیست محیط.

کل
روزنامه بیان ارتباط مطلب با 

اعتمادمناطق دی:ر شرق ایران شهروند

۶٧ ٢١ ١۶ ۴ ٢۶ تعداد

١٠٠دارد ٣١/٣ ٢٣/٩ ۶ ٣٨/٨ درصد سطری

٣٣/۵ ۴٢ ۴٠ ٨ ۴٣/٣ درصد ستون.

١٣٣ ٢٩ ٢۴ ۴۶ ٣۴ تعداد

١٠٠ندارد ٢١/٨ ١٨ ٣۴/۶ ٢۵/۶ درصد سطری

۶۶/۵ ۵٨ ۶٠ ٩٢ ۵۶/٧ درصد ستون.

٢٠٠ ۵٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ تعداد

١٠٠کل ٢۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ درصد سطری

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد ستون.

براســاس جــدول ٧، روزنامــه شــهروند بــا ۴٣٫٣ درصــد، روزنامــه اعتمــاد بــا ۴٢ درصــد، 
شــرق بــا ۴٠ درصــد و روزنامــه ایــران بــا ٨ درصــد بــه ترتیــب رتبــه اول تــا چهــارم را از بیــان 
ارتبــاط مطلــب بــا مناطــق دی7ــر در گزارش هــای زیســت محیط6 بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
بــا توجــه بــه میــزان کای اســ0وئر محاســبه شــده بــه میــزان ١٧/۶٠٩ و درجــه آزادی ٣، بــا یــ� 
درصــد خطــا و ٩٩ درصــد اطمینــان مــ6 تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن روزنامه هــا از لحــاظ بیــان 
ارتبــاط مطلــب بــا مناطــق دی7ــر در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.

٧. بــه نظــر م6 رســد بیــن روزنامه هــای مــورد بررســ6 از نظــر «فرایندمــداری» گزارش هــای 
زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
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جدول٨. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر فرایندمدار بودن موضوع در گزارش های | د
زیست محیط.

کل
روزنامه فرایندمدار بودن 

اعتمادموضوع شرق ایران شهروند

۴٢ ۶ ١١ ٧ ١٨ تعداد

١٠٠است ١۴/٣ ٢۶/٢ ١۶/٧ ۴٢/٩ درصد سطری

٢١ ١٢ ٢٧/۵ ١۴ ٣٠ درصد ستون.

١۵٨ ۴۴ ٢٩ ۴٣ ۴٢ تعداد

١٠٠نیست ٢٧/٨ ١٨/۴ ٢٧/٢ ٢۶/۶ درصد سطری

٧٩ ٨٨ ٧٢/۵ ٨۶ ٧٠ درصد ستون.

٢٠٠ ۵٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ تعداد

١٠٠کل ٢۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ درصد سطری

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد ستون.

براســاس جــدول٨، روزنامــه شــهروند بــا ٣٠ درصــد، شــرق بــا ٢٧/۵ درصــد، ایــران با ١۴ 
درصــد و روزنامــه اعتمــاد بــا ١٢ درصــد بــه ترتیــب رتبــه اول تــا چهــارم را از فرایندمــدار بودن 
موضــوع در گزارش هــای زیســت محیط6 بــه خــود اختصــاص داده انــد. بــا توجــه بــه جــدول 
١٠ و میــزان کای اســ0وئر محاســبه شــده بــه میــزان ٧/٨۶۶ و درجــه آزادی ٣، بــا یــ� درصــد 
خطــا و ٩٩ درصــد اطمینــان مــ6 تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن روزنامه هــا از لحــاظ فرایندمــدار 

بــودن موضــوع در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
٨. بــه نظــر م6 رســد بیــن روزنامه هــای مــورد بررســ6 از نظــر «ب0اربــردن نمــودار و نقشــه» 

در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
جدول ٩. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر کاربرد نمودار و نقشه در گزارش های 

زیست محیط.

کل
روزنامه ب_اربردن نمودار و 

اعتمادنقشه شرق ایران شهروند

۵ ٠ ٣ ٢ ٠ تعداد

١٠٠دارد ٠ ۶٠ ۴٠ ٠ درصد سطری

٢/۵ ٠ ٧/۵ ۴ ٠ درصد ستون.
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|د جدول ٩. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر کاربرد نمودار و نقشه در گزارش های 
زیست محیط.

کل
روزنامه ب_اربردن نمودار و 

اعتمادنقشه شرق ایران شهروند

١٩۵ ۵٠ ٣٧ ۴٨ ۶٠ تعداد

١٠٠ندارد ٢۵/۶ ١٩ ٢۴/۶ ٣٠/٨ درصد سطری

٩٧/۵ ١٠٠ ٩٢/۵ ٩۶ ١٠٠ درصد ستون.

٢٠٠ ۵٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ تعداد

١٠٠کل ٢۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ درصد سطری

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد ستون.

براســاس جــدول٩، در روزنامــه شــرق بــه میــزان ٧/۵ درصــد و در گزارش هــای روزنامــه 
ــاد  ــهروند و اعتم ــه ش ــت، در روزنام ــه اس ــ0ار رفت ــه ب ــودار و نقش ــد نم ــا ۴ درص ــران تنه ای
مــوردی مشــاهده نشــده اســت. بــا توجــه بــه جــدول ١١و میــزان کای اســ0وئر محاســبه شــده 
بــه میــزان ٧/٣٨۵ و درجــه آزادی ٣، بــا یــ� درصــد خطــا و ٩٩ درصــد اطمینــان مــ6 تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه بیــن روزنامه هــا از لحــاظ ب0اربــردن نمــودار و نقشــه در گزارش هــای 

ــود دارد. ــادار وج ــاوت معن ــت محیط6 تف زیس
٩. بــه نظــر م6 رســد بیــن روزنامه هــای مــورد بررســ6 از نظــر «داشــتن ســابقه خبــری» در 

گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
جدول ١٠. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر داشتن سابقه خبری در گزارش های 

زیست محیط.

کل
روزنامه داشتن سابقه خبریدر 

اعتمادگزارش ها شرق ایران شهروند

١۴١ ٣٨ ٢١ ٣٣ ۴٩ تعداد

١٠٠دارد ٢٧ ١۴/٩ ٢٣/۴ ٣۴/٨ درصد سطری

٧٠/۵ ٧۶ ۵٢/۵ ۶۶ ٨١/٧ درصد ستون.

۵٩ ١٢ ١٩ ١٧ ١١ تعداد

١٠٠ندارد ٢٠/٣ ٣٢/٢ ٢٨/٨ ١٨/۶ درصد سطری

٢٩/۵ ٢۴ ۴٧/۵ ٣۴ ١٨/٣ درصد ستون.

ادامه
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جدول ١٠. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر داشتن سابقه خبری در گزارش های | د
زیست محیط.

کل
روزنامه داشتن سابقه خبریدر 

اعتمادگزارش ها شرق ایران شهروند

٢٠٠ ۵٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ تعداد

١٠٠کل ٢۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ درصد سطری

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد ستون.

براســاس جــدول ١٠، روزنامــه شــهروند بــا ٨١/٧ درصــد، اعتمــاد بــا ٧۶ درصــد، ایــران با 
۶۶ درصــد و روزنامــه شــرق بــا ۵٢/۵ درصــد بــه ترتیــب رتبــه اول تــا چهــارم را از نظر داشــتن 
ســابقه خبــری در گزارش هــای زیســت محیط6 بــه خــود اختصــاص داده انــد. بــا توجــه میــزان 
کای اســ0وئر محاســبه شــده بــه میــزان ١١/٠۴٣ و درجــه آزادی ٣، بــا یــ� درصــد خطــا و ٩٩ 
درصــد اطمینــان م6 تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن روزنامه هــا از لحــاظ داشــتن ســابقه خبــری 

در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
١٠. بــه نظــر م6 رســد بیــن روزنامه هــای مــورد بررســ6 از نظــر «اســتفاده از نظــر اســاتید 

ــادار وجــود دارد. دانشــ7اه» در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معن
جدول ١١ . بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر استفاده از نظرات اساتید دانش:اه در 

گزارش های زیست محیط.

کل
روزنامه استفاده از نظر اساتید 

اعتماددانش:اه در گزارش ها شرق ایران شهروند

٣٢ ۵ ۶ ٨ ١٣ تعداد

١٠٠دارد ١۵/۶ ١٨/٨ ٢۵ ۴٠/۶ درصد سطری

١۶ ١٠ ١۵ ١۶ ٢١/٧ درصد ستون.

١۶٨ ۴۵ ٣۴ ۴٢ ۴٧ تعداد

١٠٠ندارد ٢۶/٨ ٢٠/٢ ٢۵ ٢٠ درصد سطری

٨۴ ٩٠ ٨۵ ٨۴ ٧٨/٣ درصد ستون.

٢٠٠ ۵٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ تعداد

١٠٠کل ٢۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ درصد سطری

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد ستون.

ادامه
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|د براســاس جــدول ١١ روزنامــه شــهروند بــا ٢١/٧ درصــد، ایــران بــا ١۶ درصــد، شــرق بــا ١۵ 
درصــد و روزنامــه اعتمــاد بــا ١٠ درصــد بــه ترتیــب رتبــه اول تــا چهــارم را از نظــر اســتفاده از 
نظــر اســاتید دانشــ7اه در گزارش هــای زیســت محیط6 بــه خــود اختصــاص داده انــد. بــا توجــه 
بــه میــزان کای اســ0وئر محاســبه شــده بــه میــزان ٢/٨٣٣ و درجــه آزادی ٣، بــا یــ� درصــد خطــا 
و ٩٩ درصــد اطمینــان مــ6 تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن روزنامه هــا از لحــاظ اســتفاده از نظــر 

اســاتید دانشــ7اه در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
١١. بــه نظــر م6 رســد بیــن روزنامه هــای مــورد بررســ6 از نظــر «داشــتن اطالعــات 

دارد. وجــود  معنــادار  تفــاوت  زیســت محیط6  گزارش هــای  در  تخصصــ6» 
جدول ١٢. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر داشتن اطالعات تخصص. در 

گزارش های زیست محیط.

کل
روزنامه داشتن اطالعات 

تخصص. در 
اعتمادگزارش ها شرق ایران شهروند

١٠۵ ١۶ ٢٩ ٢١ ٣٩ تعداد

١٠٠دارد ١۵/٢ ٢٧/۶ ٢٠ ٣٧/١ درصد سطری

۵٢/۵ ٣٢ ٧٢/۵ ۴٢ ۶۵ درصد ستون.

٩۵ ٣۴ ١١ ٢٩ ٢١ تعداد

١٠٠ندارد ٣۵/٨ ١١/۶ ٣٠/۵ ٢٢/١ درصد سطری

۴٧/۵ ۶٨ ٢٧/۵ ۵٨ ٣۵ درصد ستون.

٢٠٠ ۵٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ تعداد

١٠٠کل ٢۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ درصد سطری

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد ستون.

براســاس جــدول ١٢، روزنامــه شــرق بــا ٧٢/۵ درصــد، شــهروند بــا ۶۵ درصــد، ایــران بــا 
۴٢ درصــد و روزنامــه اعتمــاد بــا ٣٢ درصــد بــه ترتیــب رتبــه اول تــا چهــارم را از نظــر اســتفاده 
از نظــر اســاتید دانشــ7اه در گزارش هــای زیســت محیط6 بــه خــود اختصــاص داده انــد. بــا توجــه 
بــه میــزان کای اســ0وئر محاســبه شــده بــه میــزان ٢٠/٨١٢ و درجــه آزادی ٣، بــا یــ� درصــد 
خطــا و ٩٩ درصــد اطمینــان م6 تــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن روزنامه هــا از لحــاظ اســتفاده از 

نظــر اســاتید دانشــ7اه در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.
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١٢. بــه نظــر م6 رســد بیــن روزنامه هــای مــورد بررســ6 از نظــر «بیــان پیامدهــا و عواقــب» | د
در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.

جدول ١٣. بررس. معناداری تفاوت میان روزنامه ها از نظر بیان پیامدهای موضوع در گزارش های 
زیست محیط.

کل
روزنامه بیان پیامدها و آثار 

اعتمادموضوع شرق ایران شهروند

٩٨ ٢۴ ٢۴ ١۶ ٣۴ تعداد

١٠٠دارد ٢۴/۵ ٢۴/۵ ١۶/٣ ٣۴/٧ درصد سطری

۴٩ ۴٨ ۶٠ ٣٢ ۵۶/٧ درصد ستون.

١٠٢ ٢۶ ١۶ ٣۴ ٢۶ تعداد

١٠٠ندارد ٢۵/۵ ١۵/٧ ٣٣/٣ ٢۵/۵ درصد سطری

۵١ ۵٢ ۴٠ ۶٨ ۴٣/٣ درصد ستون.

٢٠٠ ۵٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ تعداد

١٠٠کل ٢۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ درصد سطری

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ درصد ستون.

براســاس جــدول ١٣، روزنامــه شــرق بــا ۶٠ درصــد، شــهروند بــا ۵۶/٧ درصــد، اعتمــاد 
ــان  ــارم را از بی ــا چه ــه اول ت ــب رتب ــه ترتی ــد ب ــا ٣٢ درص ــران ب ــه ای ــد و روزنام ــا ۴٨ درص ب
ــد  ــه خــود اختصــاص داده ان ــای زیســت محیط6 ب ــب موضــوع در گزارش ه ــا و عواق پیامده
بــا توجــه بــه میــزان کای اســ0وئر محاســبه شــده بــه میــزان ٩/١۵٠ و درجــه آزادی ٣، بــا یــ� 
ــا از لحــاظ  ــن روزنامه ه ــه بی ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــان م6 ت ــا و ٩٩ درصــد اطمین درصــد خط
بیــان پیامدهــا و آثــار موضــوع در گزارش هــای زیســت محیط6 تفــاوت معنــادار وجــود دارد.

بحث و نتیجه گیری 
بین  زیست  محیط  روزنامه نگاری  معیارهای  رعایت  لحاظ  از  که  م6 دهد  نشان  یافته ها 
در  زیست  محیط  خبرنگاران  یعن6  دارد.  وجود  معنادار  تفاوت  بررس6  مورد  روزنامه های 
روزنامه های مختلف از لحاظ نحوه نوشتن گزارش ها معیارهایی چون ارائه سند و مدرک 
برای ادعاهای مطرح شده، استفاده از نظرات اساتید دانش7اه، بیان نظرات موافق و مخالف 
افراد درگیر موضوع، دادن اطالعات تخصص6، ربط دادن موضوع به مناطق جغرافیایی تحت 
تأثیر، بیان عواقب و پیامدها، ب0اربردن نقشه و چارت برای ساده سازی مسأله، ارائه راه0ار، 
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|د استفاده از منابع متعدد، بیان اثرات منف6 و مثبت موضوع و ... متفاوت عمل م6 کنند. هر 
چند با توجه به شرایط و ام0انات شاید دستیابی به همه معیارها و رعایت آنها مم0ن نباشد، 
ول6 مطلوب است که گزارش7ران محیط زیست اطالعات کامل6 در مورد موضوع یا سوژه 
ارائه دهند. این یافته ها با نتیجه ای که از مصاحبه عمق6 با اساتید ارتباطات اجتماع6، فعاالن 

خبرنگاران محیط زیست به دست آمده است نیز همخوان6 دارد.
ــداری،  ــار فرایندم ــد معی ــا، ۶۶/۵ درص ــه در گزارش ه ــان داد ک ــش نش ــای پژوه یافته ه
٧٢/۵ درصــد معیــار بیــان پیامدهــا، در ١۶ درصــد آنهــا معیار نظــرات اســاتید و در ٣٣ درصد 
معیــار ارتبــاط موضــوع بــا دی7ــر مناطــق جغرافیایــی رعایت نشــده اســت. تنهــا در ٢/۵ درصد 
گزارش هــا از نقشــه و چــارت بــرای آسان ســازی اطالعــات اســتفاده کرده انــد. به طــور کلــ6، 
ــط زیســت از  ــگاری محی ــار تخصصــ6 روزنامه ن ــت ١٢ معی ــا از لحــاظ رعای ــن روزنامه ه بی
ــرد نمــودار و  ــع متعــدد، کارب ــرد مناب ــان پیامدهــا، کارب ــه اســناد، بی ــه فرایندمــداری، ارائ جمل
نقشــه، پیشــینه و ارائــه راهــ0ار تفــاوت معنــ6 دار وجــود دارد. بــرای مثــال، روزنامــه شــهروند 
(طبــق جــدول شــماره ١۵) از لحــاظ رعایــت معیــار بیــان پیامدهــا رتبــه اول، روزنامــه شــرق 

و اعتمــاد در رتبــه دوم و روزنامــه ایــران در رتبــه ســوم قــرار دارنــد.
ــا دی7ــر مناطــق  ــاط موضــوع ب ــان ارتب بررســ6 گزارش هــای زیســت محیط6 از لحــاظ «بی
جغرافیایــی» نشــان م6 دهــد کــه ۶۶/۵ درصــد گزارش هــا یعنــ6 تعــداد ١٣٣ گــزارش از ٢٠٠ 
تــا تنهــا مطلــب محیــط زیســت6 را توضیــح داده انــد امــا ارتبــاط آن بــا دی7ــر مناطــق کشــور، 
منطقــه و جهــان را بیــان نکرده انــد. ایــن در حالــ6 اســت مســائل محیــط زیســت در کل جهــان 
بهــم مرتبــط اســت و اگــر اتفاقــ6 در یــ� منطقــه رخ دهــد دیــر یــا زود آثــار آن در دی7ــر مناطــق 
ــرایط  ــر ش ــراق ب ــای ع ــرج و ناآرام6 ه ــرج و م ــال، ه ــرای مث ــد داد. ب ــان خواه ــود را نش خ
تــاالب هورالعظیــم١ در ایــران و خوزســتان تأثیــر گذاشــته و گــرد و غبــار و ریزگردهــای ناشــ6 
از خشــ� شــدن هورالعظیــم دامــن اســتان های غربــی کشــور را گرفتــه کــه گاهــ6 اوقــات ایــن 
ریزگردهــا تــا مناطــق مرکــزی و پایتخــت کشــیده شــده اســت. البتــه، خشــ� شــدن هــور، تنهــا 
ــاه در  ــاری چ ــاف و حف ــات اکتش ــه، عملی ــت. بل0 ــراق نیس ــ6 ع ــای داخل ــ6 از جنگ ه ناش

میادیــن نفتــ6 تــاالب هورالعظیــم نیــز آســیب زیــادی بــه ایــن تــاالب زده اســت.
تنهــا در ۴۵ درصــد گزارش هــای چهــار روزنامــه مذکــور معیــار «اســتفاده از نظــرات مثبــت 
و منفــ6» رعایــت شــده اســت. و در ۵۵ درصــد گزارش هــا ایــن مــورد رعایــت نشــده اســت. از 

١. هورالعظیم در غرب استان خوزستان در انتهای رود کرخه در منطقه مرزی دشت آزادگان بین دو کشور ایران و عراق واقع 
شده است. حدود ی� سوم این تاالب در ایران و مابق6 آن در کشور عراق است.
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آنجایــی کــه بی طرفانــه بــودن و همچنیــن لــزوم شــنیدن نظــرات مخالفــان هــم اهمیــت دارد، | د
مطلــوب آن اســت کــه خبرنــگاران محیــط زیســت، دبیــران ســرویس ها و صفحــات محیــط 

زیســت و مســئوالن روزنامه هــا بیــش از پیــش بــه ایــن معیــار توجــه کننــد.
طبــق یافته هــای پژوهــش ٨۴ درصــد گزارش هــا بــدون بهره منــدی از نظــرات و نتایــج 
تحقیقــات اســاتید دانشــ7اه منتشــر شــده اســت. این در حال6 اســت کــه در روزنامه نــگاری محیط 
زیســت کــه زیرشــاخه روزنامه نــگاری علمــ6 اســت، ی0ــ6 از ارکان آن برقــراری ارتبــاط مســتمر بــا 
اســتادان دانشــ7اه و نخبــ7ان و ارائــه نظــرات علمــ6 آنهــا بــه زبــان ســاده و عمومــ6 جامعــه اســت.

بررســ6 معیــار «فرایندمــداری یــا روبدادمــداری» در مطالــب محیــط زیســت نشــان 
م6 دهــد کــه از بیــن ٢٠٠ گــزارش بررســ6 شــده تنهــا ٣٣/۵ درصــد آنهــا فرایندمــدار هســتند. 
ــگاران  ــران خبرن ــه در ای ــت ک ــوان گف ــع م6 ت ــد. در واق ــوده ان ــدار ب ــد رویدادم و ۶۶/۵ درص
محیــط زیســت و حتــ6 خبرنــگاران دی7ــر حوزه هــا بیشــتر رویدادمــدار هســتند. بــه عبــارت 
دی7ــر، بایــد اتفاقــ6 مثــل آتش ســوزی جنگل هــا یــا شــ0ار شــدن گونه هــای در خطــر انقــراض 
ــا خبرنــگار  ــا کنفرانــس خبــری توســط ســازمان محیــط زیســت رخ دهــد ت حیــات وحــش ی
بــه فکــر تهیــه خبــر و گــزارش باشــند. ایــن در حالــ6 اســت کــه موضوعــات محیــط زیســت و 
چالش هــای ایــن حــوزه، ســوژه هایی ناگهانــ6 نیســتند و بــه مــرور زمــان بــه وجــود م6 آینــد. 
ــوازن در  ــاورزی های نامت ــازی ها و کش ــرب سدس ــار مخ ــا، آث ــدن رودخانه ه ــ� ش ــل خش مث
مناطــق مختلــف و غیــره. خبرنــگار محیــط زیســت بایــد پیشــرو باشــد و بــا آینده نگری مســائل 
محیــط زیســت را پی7یــری کنــد و عواقــب و پیامدهــای اقدامــات و فعالیت هــای زمــان حــال 

را بــرای شــهروندان و مســئوالن در قالــب گــزارش تشــریح کنــد.
از نمــودار، جــدول و نقشــه» در گزارش هــای  همچنیــن، بررســ6 معیــار «اســتفاده 
زیســت محیط6 نشــان م6 دهــد کــه تنهــا ٢/۵ درصــد گزارش هــا بــرای تشــریح وقایــع و 
مســائل محیــط زیســت از نمــودار، جــدول و نقشــه اســتفاده م6 کننــد و ٩٧/۵ درصــد مطالــب 
ایــن معیــار مهــم را ندارنــد. ایــن در حالــ6 اســت کــه بــا اســتفاده از نقشــه و نمــودار م6 تــوان 
ــه اطــالع مــردم رســاند. نقشــه و  چندیــن صفحــه نوشــته و توضیحــات را خالصــه کــرد و ب
ــه  ــا ب ــرد آنه ــری و گرافی0ــ6 هســتند کــه تحقیقــات نشــان داده کارب نمــودار نمادهــای تصوی
جــای توضیــح دادن هــای پیچیــده و طوالنــ6 تأثیــر بیشــتری بــر درک مطالــب و ارتقــای ســطح 

گاهــ6 مخاطــب دارد.  آ
طبــق نتایــج تحقیــق، تنهــا در ۴۵ درصــد گزارش هــای چهــار روزنامــه مذکــور معیــار 
«اســتفاده از نظــرات مثبــت و منفــ6» رعایــت شــده اســت و در ۵۵ درصــد گزارش هــا ایــن مورد 
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|د رعایــت نشــده اســت. از آنجایــی کــه بی طرفانــه بــودن و همچنین لزوم شــنیدن نظــرات مخالفان 
ــران ســرویس ها و  ــط زیســت، دبی ــگاران محی ــوب آن اســت کــه خبرن ــت دارد، مطل هــم اهمی

صفحــات محیــط زیســت و مســئوالن روزنامه هــا بیــش از پیــش بــه ایــن معیــار توجــه کننــد.
همچنیــن، ۴١/۵ درصــد گزارش هــای چــاپ شــده تنهــا بــا یــ� یــا دو منبــع بســته شــده اند 
ــوب  ــت مطل ــه وضعی ــا رســیدن ب ــط زیســت ت ــای محی ــه گزارش ه ــد ک ــن نشــان م6 ده و ای

هنــوز فاصلــه دارنــد.
ــر اســاس یافته هــای تحقیــق، تنهــا ٢٧ درصــد روزنامه هــا در گزارش هــای  و ســرانجام ب
ــد  ــد و ٧٢/۵ درص ــاره م6 کنن ــت اش ــط زیس ــای محی ــائل و چالش ه ــب مس ــه عواق ــود ب خ
فاقــد ایــن معیــار مهــم هســتند. البتــه بیــان پیامدهــا و عواقــب یــ� موضــوع نیــاز بــه تخصــص 
دارد و خبرنــگاران بایــد بــر حــوزه خــود مســلط باشــند تــا بتواننــد بــه افــکار عمومــ6 در مــورد 
عواقــب یــ� رخــداد هشــدار دهنــد. البتــه، خبرنــگاران و دبیــران ســرویس م6 تواننــد از نظرات 
تخصصــ6 اســاتید دانشــ7اه و کارشناســان اســتفاده کننــد کــه یافته هــای قبلــ6 نشــان داد کــه 

ارتبــاط کمتــری بیــن دانشــ7اهیان و خبرنــگاران محیــط زیســت وجــود دارد.
ــوان گفــت کــه  ــوای گزارش هــای زیســت محیط6 م6 ت ــل محت ــر اســاس یافته هــای تحلی ب
٧٠ درصــد گزارش هــا معیــار داشــتن «ســابقه خبــری» را رعایــت کرده انــد و تنهــا ٣٠ درصــد 
مطالــب گزارشــ6 بــدون اشــاره بــه پیشــینه خبــری موضــع یــا ســوژه گــزارش منتشــر شــده اند. 
داشــتن ســابقه خبــری بــه خواننــده کمــ� م6 کنــد کــه حتــ6 اگــر از وســط ماجــرا وارد جریــان 

خبــری شــود، بتوانــد بــه آســان6 موضــوع را پی7یــری کنــد.
ی0ــ6 از معیارهــای تخصصــ6 و حرفــه ای در گزارش هــا بیــان اثــرات هــم مثبــت و هــم منف6 
موضــوع یــا رخــداد اســت. یافته هــای تحلیــل محتــوای چهــار روزنامــه مــورد بررســ6 نشــان 
م6 دهــد کــه گزارش هــای زیســت محیط6 بــه میــزان ۶٩ درصــد «اثــرات مثبــت و منفــ6» ســوژه 

مــورد نظــر را بیــان کرده انــد و تنهــا در ٣١ درصــد مــوارد ایــن معیــار رعایــت نشــده اســت.
بررســ6 وجــود معیــار «ارائــه راهــ0ار و پیشــنهاد» را در گزارش هــای زیســت محیط6 نشــان 
م6 دهــد ٧٠ درصــد گزارش هــا ایــن معیــار را رعایــت کرده انــد امــا در ٣٠ درصــد گزارش هــا 
هیــچ راهــ0ار یــا پیشــنهادی بــرای حــل مشــ0ل یــا آن مســئله زیســت محیط6 ارائــه نشــده اســت. 
همچنیــن، تنهــا ١۶ درصــد محتــوای گزارش هــا دارای اطالعــات تخصص6 اســت و ٨۴ درصد 
دی7ــر از اطالعــات تخصصــ6 در ارائــه گزارش هــا بهــره نبرده انــد. البتــه ایــن نتیجــه بــا معیــار 

قبلــ6 کــه بهره منــدی از نظــرات اســاتید دانش7اه هاســت، کامــ̈ال همخوانــ6 دارد.
براســاس نتایــج بــه دســت آمــده از تحلیل محتــوای گزارش هــای محیط زیســت مطبوعات 
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کثیراالنتشــار م6 تــوان گفــت کــه معیارهــای روزنامه نــگاری محیــط زیســت در کشــور بــرای | د
اکثــر خبرنــگاران ایــن حــوزه ناشــناخته اســت و در تهیــه گــزارش موضوعــ6 از حــوزه محیــط 

زیســت اســتانداردهای یــ� گــزارش حرفــه ای رعایــت نم6 کننــد. 
ــائل  ــ6 مس ــا برخ ــانه ها تنه ــت، رس ــرات گف ــه ج ــوان ب ــازی م6 ت ــه برجسته س ــق نظری طب
ــا  ــط ب ــ6 مرتب ــرات آن ــه ای و تأثی ــات لحظ ــا اتفاق ــد و تنه ــگ م6 کنن ــت را پررن ــط زیس محی
ــگ،  ــا فریمین ــدی ی ــه قاب بن ــاس نظری ــر اس ــه ب ــد و البت ــته م6 کنن ــت را برجس ــط زیس محی
ــان تخصصــ6  ــط زیســت و زب ــم محی ــر نشــدن در پیچیدگ6 هــای عل ــرای درگی ــگاران ب خبرن
ــال  ــرای مث ــد. ب ــد قــاب در گزارش هــای خــود تقلیــل م6 دهن ــه چن آن، موضوعــات را تنهــا ب
ــا ٣٣/۵ درصــد گزارش هــا  ــده شــد، تنه ــوا دی ــل محت ــج تحلی و همانطــور کــه براســاس ننای
فرایندمــدار هســتند. یعنــ6 مشــ0الت6 کــه نیــاز بــه پی7یری هــای مــداوم، جســتجو و ارتبــاط بــا 
اســاتید دارد، کمتــر مــورد توجــه روزنامه نــگاران بــوده اســت. یــا پیامدهــای مســائل زیســت 

ــت. ــده اس ــر نش ــا ذک ــد گزارش ه ــ6 در ٧٢ درص محیط
هــر چنــد انتظــار تولیــد محتــوای کامــل بــا وجــود مشــ0الت6 چــون نداشــتن تخصــص، 
ــر  ــه نظ ــده آل ب ــری ای ــان ام ــور همزم ــری به ط ــوزه خب ــد ح ــت در چن ــت و فعالی ــود وق کمب
م6 رســد امــا درگیــر نشــدن خبرنــگاران در قاب هــای خاصــ6 از موضوعــات محیــط زیســت و 
رعایــت اســتانداردهای روزنامه نــگاری محیــط زیســت م6 توانــد در راســتای تحقــق اهــداف 
توســعه پایــدار و حفاظــت محیــط زیســت از طریــق اطالع رســان6، آمــوزش و جهــت دادن بــه 

ــند.  ــر باش ــزان مؤث ــتگذاران و برنامه ری ــای سیاس تصمیم ه
در واقــع، خبرنــگاران بــه عنــوان رهبــران فکــری بــا آموختــن و تحصیــل در رشــته 
روزنامه نــگاری محیــط زیســت م6 تواننــد بهتــر و بــه صــورت حرفه ای تــری کارکــرد رســانه ها 
را بــه اجــرا ب7ذارنــد. مســلماً، اطالع رســان6 و هشــدار در مــورد وقایــع و رویدادهــای محیــط 
ــهروندان  ــن ش ــتگ6 بی ــاد همبس ــت و ایج ــط زیس ــظ محی ــای حف ــوزش فراینده ــت، آم زیس
ــار خواننــدگان شــود و  ــه تغییــر نگــرش، شــناخت و در نتیجــه کنــش و رفت م6 توانــد منجــر ب

ــد. ــاال ببرن ــده ب ــرای نســل های آین ــط زیســت ب ــرای حفــظ محی ــان را ب ــزان مشــارکت آن می
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