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برجس ه سازي انجام شده اس .،با روش تحقيق «دلفي سياسي» و اس فاده از نموننه گينري
گلوله برفي با  77م خصص حوزۀ روزنامه نگاري و محيط زيس ،مصاحبه هاي عمقي صنورت
گرف ه اس .،بنابر ياف ههاي اين پژوهش« ،روزنامهنگاري محيط زيس »،در ايران بنر چهنار
مؤلفه اصلي و بومي «داش ن معيارهاي تخصصي روزنامه نگاري محنيط زيسن« ،»،داشن ن
معيارهاي حرفه اي روزنامه نگاري عمنومي»« ،داشن ن داننش محنيط زيسن ،در يكني از
گرايشهاي محيط زيس »،و «شناخ ،فعالي،هاي سازمانهاي بينالمللي و تفاهمنامههناي
زيس،محيطي» مب ني اس .،لذا ،بنراي دسن يابي بنه توسنع پايندار ،راهانندازي رشن ه
روزنامهنگاري محيط زيس ،در دانشگاهها و اس فاده از مؤلفنههناي ذكنر شنده ،برگنزاري
كارگاههاي خبرنويسي تخصصي و ارتقاي سواد زيس ،محيطي شهروندان از طريق آمنوزش
غيرمس قيم در رسانهها ميتواند راهگشا باشد.
واژگان كليدي :روزنامهنگاري محيط زيست ،توسعۀ پايدار ،محيط زيست ،مطبوعات ،مؤلفههاي روزنامهنگاري
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مقدمه
بشر امروزي در اثر بر هم زدن توازن زندگي ،فاصلهگرفتن از طبيعت و ارزشهاي انساني،
عدم توجه به فاكتورهاي محيطي و بومي ،رفتار سلطهجويانه و استفادۀ ابزاري از طبيعت ،به
بحراني عظيم گرفتار شده است و خود را در مواجهه با آيندهاي مبهم و خطرزا ميبيند.
با نگاهي ژرف به آنچه در حوزۀ محيط زيست در دهههاي گذشته رخ داده است؛ بهويژه
«دستوركار  »62كه به برنامۀ قرن بيست و يك براي پاسداري از محيط زيست لقب گرفت،
اهميت فراوان رسانه در آموزش آشكار ميشود .ترديدي نيست كه از بديهيترين تأثيرگذاران بر
آموزش و تنوير افكار عمومي در نگهداري از محيط زيست ،رسانهها هستند .از آنجايي كه بيشتر
رسانههاي جمعي مورد توجه عموم هستند و مردم پارهاي از اوقات شبانهروز خود را به مطالعه،
ديدن و يا شنيدن اطالعات و اخبار منعكسشده در آنها اختصاص ميدهند؛ بنابراين سريعترين،
مطمئنترين ،قابل دسترسترين و تأثيرگذارترين ابزار در جهت اشاعه فرهنگ حفاظت از محيط
زيست و آموزش و تنوير افكار عمومي ،رسانههاي ارتباط جمعي هستند .برخي از انديشمندان
معتقدند با استفاده از رسانهها ،بهراحتي ميتوان يك جريان فكري بهوجود آورد .بنابراين
رسانهها ميتوانند بهعنوان يكي از مهمترين راهبردها و استراتژيها در امر حفاظت از محيط
زيست ،فرهنگسازي و نهادينهكردن فرهنگ نگهداري از محيط زيست ايفاي نقش كند.
با توجه به اينكه مسائل و چالشهاي زيستمحيطي در ايران بيش از پيش مشكالتي براي
زندگي مردم بهوجود آورده است ،ضروري است كه در عرصۀ رسانههاي ارتباط جمعي كه يكي
از حوزههاي مهم و تأثيرگذار بر عملكرد دولتها و افكار عمومي محسوب ميشوند ،مسائل
محيط زيست ،توسط خبرنگاران خبره و متخصص پيگيري شود.
در حال حاضر ،خبرنگاران حرفه اي محيط زيست و روزنامهنگااراني كاه مسالط بار مباحا
زيست محيطي باشند ،در ايران انگشت شمارند .طبق تحقيقات باه عمال آماده ،در دو سار ياك
طيف ،ميتوان دو دسته از افرادي كه در حوزۀ محيط زيست قلم ميزنند را از هم تفكيك كارد.
دستۀ اوّل ،خبرنگاران عالقه مندي كه اطالعاتي در مورد دانش محايط زيسات ندارناد و دساتۀ
دوم ،فعاالن و تحصيلكردههاي محيط زيستي كه با اصول روزنامهنگاري حرفهاي آشنا نيستند .از
سوي ديگر ،هنوز هم صفحات وياژۀ محايط زيسات در مطبوعاات رساما و باه صاورت متنااوب
پيگيري نمي شود و يا مسئوالن صفحات در حوزۀ محيط زيست حرفه اي نيستند .لذا ،با بررساي
و آسيبشناسي مطالب محيط زيست در مطبوعات ايران و تحقيق در ماورد خبرنگااران محايط
زيست ايران اكه انگشت شمار هستندا ،ضرورت تبيين استانداردها و معيارهاي محايط زيسات
با توجه به اهداف توسعۀ پايدار براي كشور احساس شد.

 224فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات  /سال چهاردهم /شماره  /52بهار 2360

در اين مقاله ،پيش از هر چيز ،شرايط محيط زيست ،نسبت آن با توسعۀ پايدار و نقش
رسانهها بهويژه مطبوعات در پيشبرد اهداف توسعۀ پايدار و حفظ محيط زيست براي نسلهاي
آينده مورد بح قرار ميگيرد .همچنين ،كاركرد و نقش رسانهها بيان ميشود .در ادامه ،بر
مبناي نظريه برجستهسازي ،روزنامهنگاري علمي و حرفهاي و «معيارهاي روزنامهنگاري محيط
زيست» ،مؤلفههاي روزنامهنگاري محيط زيست توسط صاحبنظران دو حوزۀ «محيط زيست» و
«روزنامه نگاري» با استفاده از روش «دلفي سياسي» تبيين و بررسي و مدل مفهومي اين نوع
روزنامهنگاري تخصصي براي مطبوعات ايران ترسيم ميشود.
بيان مسئله:
امروزه ،محيط زيست ،به يكي از مسائل مهم و نگرانكننده تبديل شده است .هرچند
دستيابي به آماري كلي در مورد محيط زيست جهان ،منطقۀ خاورميانه و ايران بهدليل
گستردگي و تنوع موضوعها مقدور نيست ،اما بهطور مثال ،شرايط آب كه مادهاي حياتي براي
انسان و مناسب براي خاموشكردن آتش است تا حدي بحراني شده كه ممكن است اين ماده،
خود شعلهوركنندۀ آتش جنگ باشد .براساس آمار تحقيقاتي سازمان جهاني يونسكو ،با وجودي
كه  02درصد از سطح كرۀ زمين را آب پوشانده ،ولي  60/5درصد از حجم تمام آبهاي دنيا،
شور است و تنها  6/5درصد از آن را آب شيرين تشكيل ميدهد و در حال حاضر حدود 3/6
ميليارد نفر در مناطقي زندگي ميكنند كه با كمبود متوالي آب و تنش آبي مواجه هستند.
البته ،كمبود آب تنها يكي از چالشهاي محيط زيستي است .كاستلز ( )2385در كتاب
عصر اطالعات نوشته است« :گرمشدن كرۀ زمين همچون تهديدي مرگبار در افق طالع شده
است .جنگلهاي گرمسيري دچار حريق ميشوند ،مواد شيميايي سمي عميقا وارد زنجيرۀ
غذايي شدهاند ،دريايي از فقر زندگي را تباه ميسازد و دولتها با سالمتي مردم بازي ميكنند
اما ،اين واقعيت كه تمامي مسائل مذكور و مسائل عديدۀ ديگر وارد مباح عمومي شدهاند و
اينكه آگاهي فزايندهاي نسبت به همبستگي متقابل و خصلت جهاني آنها بهوجود آمده است،
مبنايي براي حل آنها و شايد مبنايي براي اصالح جهتگيري نهادها و خط مشيها بهسوي نظام
اقتصادي و اجتماعي پاسخگو در برابر مسائل محيط زيست است»( .كاستلز)2385 ،
همۀ اين مسائل در جهان امروز ،سبب شكلگيري تدريجي رويكردي به نام «توسعۀ پايدار»
شده است .بهطور كلي ،توسعۀ پايدار ارائه راهحلهايي در مقابل الگوهاي سنتي كالبدي،
اجتماعي ،اقتصادي توسعه را شامل ميگردد كه بتواند از بروز مسائلي همچون نابودي منابع
طبيعي ،تخريب اكوسيستمها ،آلودگي ،افزايش بيرويۀ جمعيت و پايينآمدن كيفيت زندگي
انسانها جلوگيري كند( .پورجعفر)2362 ،
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از سوي ديگر ،رسانهها و خبرنگاران حرفهاي ،از جملۀ عوامل مهم و تأثيرگذار بر توسعۀ
پايدار و محيط زيست محسوب ميشود و با وجود انجام تحقيقات فراوان در خصوص تأثير و
نقش رسانههاي نوين ارتباطي در بهبود شرايط محيط زيست ،كمتر به ويژگيهاي خبرنگاران
محيط زيست و استاندارها و معيارهاي مورد نياز روزنامهنگاري در حوزۀ محيط زيست توجه
شده است.
بيترديد رسيدن به توسعۀ پايدار در سايه توسعۀ فرهنگ عمومي امكانپذيرتر است و با
همكاري رسانهها شاهد ارتقاي سطح فرهنگ عمومي مردم خواهيم بود تا نتايج مطلوب،
بهدست آورده و بهسمت توسعۀ پايدار هدايت شويم .از همين رو اهميت رسانهها در داشتن
آيندهاي بهتر و رسيدن به توسعهاي پايدار بسيار پررنگ است و ميتوان با ايجاد ارتباط دوسويه
با رسانهها و محيط زيست در جهت توسعۀ پايدار گام برداشت( .دبيري و واحد ناودان:2362 ،
)222
عالوه بر اين ،براي ترويج و عموميسازي علم محيط زيست نيز ميتوان از رسانهها بهره برد.
«امروزه ،رسانهها بهعنوان تأثيرگذارترين ،در دسترسترين و كمهزينهترين وسيلۀ ارتباط جمعي
جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص داده است .بر اساس ماهيت و كاركرد رسانهها ،رسانهها در
كوتاهترين زمان ،بيشترين پيام را به مخاطب منتقل ميكنند .بنابراين ،با مدد رسانه،
عموميسازي علم در جامعه تسهيل ميشود»( .قديمي)26 :2365 ،
در همين راستا ،روزنامهنگاري محيط زيست بهعنوان يكي از رشتههاي جديد با هدف
ارتقاي سطح آگاهي و فرهنگ شهروندان دربارۀ محيط زيست ،آموزش مسائل زيستمحيطي به
زبان ساده و عمومي و همچنين افزايش مشاركت مردم براي حفظ محيط زيست حدود دو دهۀ
اخير در جهان مورد توجه قرار گرفته است.
از آنجايي كه در ايران بيش از پيش شاهد بروز بحرانهاي زيستمحيطي از جمله
خشكشدن تاالبها ،رودخانهها ،پديدۀ گرد و غبار و ريزگرد ،آتشسوزي جنگلها ،از بين رفتن
حيات وحش و غيره هستيم ،لزوم افزايش سطح آگاهي مردم و آموزشدادن به آنها در راستاي
اهداف توسعۀ پايدار كامال محسوس است .روزنامهنگاران و خبرنگاران محيط زيست با نوشتن
اخبار و گزارشهاي حرفهاي ،بيان مسائل علمي به زبان عمومي و انتشار آن در رسانهها (بهويژه
مطبوعات) نقش عمدهاي در اين مسير ايفا ميكنند .اينجاست كه مسئلۀ اين تحقيق بر پايۀ
چيستي روزنامهنگاري محيط زيست و چگونگي اجراي آن در كشور ايران شكل ميگيرد.
اين پژوهش ،ضمن بررسي نقش رسانهها در پيشبرد اهداف توسعۀ پايدار و با انجام
مصاحبههاي عمقي با صاحبنظران و فعاالن حوزۀ ارتباطات ،روزنامهنگاري و محيط زيست،
ميكوشد مؤلفهها ،ابعاد و شاخصهاي «روزنامهنگاري محيط زيست» در ايران را تبيين و
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شناسايي كند .مقصود نهايي اين پژوهش ،ارائۀ مدلي اجماعي براي اين نوع روزنامهنگاري ،و
ترسيم نقشۀ راهي براي خبرنگاران و فعاالن محيط زيست است.
پيشين تحقيق:
بررسي پژوهشهاي مرتبط با اين حوزه نشان ميدهد كه تحقيقات انجامشده در حوزۀ
محيط زيست عموما واكاوي مسائل و موضوعات زيستمحيطي مبتال به جوامع گوناگون است و
جستجوي محقق در خصوص پژوهشي با محوريت استانداردها و مؤلفههاي روزنامهنگاري محيط
زيست ،حاكي از آن است كه يك پژوهش در آلمان بهطور مستقيم مرتبط با اين موضوع انجام
شده است.
ويبكه روگنر ،2پژوهشگر دانشگاه دورتمونت آلمان كه از سال  2665روزنامهنگار علم بوده و
مدير پروژۀ «پزشك رسانههاي محيط زيست» است ،اوّلين فردي است كه به رشتۀ
روزنامهنگاري محيط زيست بهعنوان يك رشتۀ مستقل توجه كرده و در صدد تبيين استانداردها
و مؤلفههاي اين رشته برآمده است .جستجوهاي وي نشان ميدهد كه در جهان ،هيچگونه
پژوهشي براي تبيين مؤلفهها و استانداردهاي يك «روزنامهنگاري محيط زيست مطلوب» انجام
نشده است .البته ،در برخي كتابهاي كار روزنامهنگاري ،بهندرت توصيههايي براي
روزنامهنگاران محيط زيست ذكر شده است ( )Wyss, 2008اما شواهد نشان ميدهد كه معيارها
و استانداردهاي بهدست آمده ،بهصورت ساختارمند و حرفهاي تعريف نشده است.
در مورد محيط زيست و رسانه ها در ايران نيز كارهاي بسياري انجام شاده كاه بيشاتر آنهاا
تحليل محتواي مطالب محيط زيست است .لعيا محبوبي ( )2362در پايان نامۀ خود سعي داشته
«جايگاه روزنامه نگاري زيست محيطي در مطبوعاات اياران» را بررساي كناد .طباق نتاايج ايان
پژوهش «روزنامه هااي ايراناي ساعي چناداني در برجساتهكاردن رويادادهاي زيسات محيطاي
نداشته اند و در ارتباط با اهداف توسعۀ پايدار نيز مطبوعات تنها به پوشش خبري آلاودگي هااي
هوا اكتفا كردهاند».
وي به اين نتيجه رسيد كه «عليرغم اينكه نزديك به چهار دهه از شروع كار روزنامهنگاري
زيستمحيطي ميگذرد ،اين مفهوم وارد فضاي روزنامهنگاري ايران نشده است و عناوين
پژوهشهاي داخلي در اين زمينه ،تأييدي بر اين مدعاست .در واقع ،پژوهشها با اينكه ارتباط
بين محيط زيست و رسانه را مورد بررسي قرار دادهاند ،اما بهطور خاص به مفهومپردازي
روزنامههاي زيستمحيطي توجه ننمودهاند».

???????????????2-
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همچنين ،در پژوهش ديگري مرتضي احمدي مزرعه خطيري ( )2366در مورد مطالب
آلودگي هوا در مطبوعات ،به اين نتيجه رسيده است كه «در كشور ما روزنامهنگاري
زيستمحيطي و روزنامهنگار محيط زيست بهمعناي اخص آن وجود ندارد .نبود سرويس محيط
زيست در روزنامههاي كشور و يا روزنامهنگاران مطرح زيستمحيطي و قرارگرفتن مسائل
زيستمحيطي در درجههاي چندم اولويت ،گواه اين مسئله است».
تاريخچ محيط زيس ،و اخبار آن در رسانهها
انقالب صنعتي در غرب و رشد اقتصادي ناشي از آن ،بدون در نظر گرفتن جوانب و عوارض
زيستمحيطي ،موجب تحرك و اعتراض فعاالن محيط زيست شد .به تبع آن ،از اواخر دهه
 2622در واكنش به تخريب محيط زيست و ايجاد آلودگيهاي نوپديد ،جنبشهايي در سراسر
جهان شكل گرفت .هشدار دربارۀ آيندۀ كرۀ زمين ،كليدواژۀ تالشهاي انديشمندان شد و
فشارهاي رسانهاي ،تحريك افكار عمومي و شكلگيري سازمانهاي مردم نهاد تخصصي ،منجر
به برجستهسازي اهميت رعايت قوانين زيستمحيطي و جلوگيري از اقدامات مخرب بشري شد.
از سوي ديگر ،از همان آغاز زمان جنبش زيستمحيطي در سالهاي دهه  02ميالدي،
جامعهشناسان محيط زيست و روانشناسان اجتماعي محيط زيست ،بهمنظور درك نيروهايي
كه باع ايجاد دغدغه و نگراني نسبت به موضوعات زيستمحيطي در بين مردم ميشوند،
تالش بسياري كردهاند (صالحي.)254 :2363 ،
انتشار كتاب «بهار خاموش» 2در سال  2626كه سرآغاز جنبشهاي زيستمحيطي در
سراسر جهان گرديد ،از جملۀ كوششهاي شاخص در همين رابطه است .راشل كارسون 6،در
اين كتاب ،وجدان عمومي جامعه را متوجه تخريبهاي گستردۀ محيط زيست كرد؛ بهطوري كه
يكي از سردبيران مطبوعات امريكا نوشت« :يكي دو هزار كلمه از راسل كارسون كافي بود تا
جهان مسير ديگري را بپيمايد» (كارسون.)522 :2388 ،
الزم به ذكر است كه امريكا از جملۀ پيشگامان در توجه رسانه به مقولۀ محيط زيست
محسوب ميشود و نگرانيهاي تخريب محيط زيست بارها در رسانههاي خبري آن روزهاي
امريكا بخش مهمي را به خود اختصاص داده بود (همان.)2220 :
اهمي ،و ضرورت تبيين مؤلفههاي روزنامهنگاري محيط زيس،
با توجه به اينكه مسائل و چالشهاي زيستمحيطي بيش از پيش مشكالتي براي زندگي
2- Silent Spring
6- Rachel Carson
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مردم بهوجود آورده است و در سراسر دنيا از جمله ايران ،گروههاي زيادي در عرصههاي مختلف
اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و ...در حال تالش براي حل اين چالشها و يا جلوگيري از پيشرفت
بيشتر آنها هستند ،ضروري است كه در عرصۀ رسانههاي ارتباط جمعي اكه يكي از حوزههاي
مهم و تأثيرگذار بر عملكرد دولتها و افكار عمومي محسوب ميشوندا ،بهصورت متشكل و با
ساختاري علمي ،توسط خبرنگاران خبره و متخصص ،مسائل محيط زيست پيگيري شود و اين
مهم بهدست نخواهد آمد ،مگر با تبيين شاخصها و مؤلفههاي روزنامهنگاري تخصصي محيط
زيست و در نتيجه ،تدوين رشتۀ روزنامهنگاري محيط زيست؛ رشتهاي كه بيش از  62سال در
دانشگاههاي جهان راهاندازي شده است ،اما در ايران هنوز جايگاهي پيدا نكرده است.
راهاندازي اين رشته ميتواند خبرنگاران متخصصي را تحويل جامعه روزنامهنگاري دهد كه با
نگاهي عميقتر پيگير چالشهاي محيط زيستي در كشور باشند؛ زيرا كمبود خبرنگار متخصص
در رسانههاي مختلف مكتوب ،شنيداري و ديداري و شبكههاي اجتماعي باع شده تا افرادي
دست به قلم شوند كه آگاهي چنداني از مسائل محيط زيست ندارند و با ارائۀ اطالع سطحي،
نهتنها كمكي به برطرفكردن مشكالت نكنند ،بلكه باري بر دوش محيط زيست باشند.
ديگر نكاتي كه اهميت انجام اين پژوهش را بيشتر ميكند ،عبارتند از:
2ا از جنبۀ نظري ،روزنامهنگاري محيط زيست بهعنوان يكي از شاخصها يا ابعاد توسعۀ
پايدار مورد غفلت قرار گرفته و كامال خالء آن در كنار شاخص اصلي توسعۀ پايدار اكه همان
حفظ محيط زيست استا ،كامال احساس ميشود.
6ا نداشتن الگويي علمي و عملي براي روزنامهنگاري محيط زيست در ايران .زيرا مسائل
محيط زيست هر كشور تا اندازهاي ويژۀ آن كشور و متفاوت از كشورهاي اطرافش است.
3ا جنبۀ كاربردي اين پژوهش آن است كه با رسميتدادن به رشتۀ روزنامهنگاري محيط
زيست در كشور ،خبرنگاران عالقمند به فعاليت در حوزۀ محيط زيست ،فعاالن و كارشناسان را
ميتوان بهطور رسمي آموزش داد تا با روش علميتر و كارآمدتري ،چالشهاي مورد بح را در
رسانهها انعكاس دهند.
4ا بين كارشناسان محيط زيست و روزنامهنگاران و خبرنگاران بر سر اين قضيه كه چه
كسي متولي اطالعرساني در اين حوزه است ،اختالف نظر وجود دارد و بعضا دو گروه همديگر را
به عدم همكاري و يا نداشتن تخصص متهم ميكنند .روزنامهنگاري محيط زيست ميتواند حلقۀ
پيوندي باشد ميان خبرنگاران و كارشناسان و فعاالن محيط زيست.
تعريف روزنامهنگاري محيط زيس،
روزنامهنگاري بهويژه روزنامهنگاري محيط زيست ،منابع اطالعاتي مهمي براي فرايند
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گردآوري اطالعات ،انديشه و واكنش فراهم ميآورد .رسالت روزنامهنگار زيستمحيطي اين است
كه با اطالعرساني در مورد آخرين اخبار توسعه و هشدار در مورد انواع كمبودها به مخاطبان و
شهروندان خدمترساني كند .اين وظايف را ميتوان اينگونه خالصه كرد:
 ثب ،وقايع :7اطالعرساني در مورد آنچه اتفاق افتاده است. نقد :2حمايت از مخاطب و هشدار در مورد خطرات و نارساييهايي كه وجود دارد. تفسير :3توضيح و تفسير آنچه كه اتفاق افتاده است (.)Giannoulis et al, 2010: 427در حال حاضر ،روزنامهنگاران در فعاليتهاي زيستمحيطي خود بهجاي آنكه پيشگيرانه
عمل كنند ،واكنشي عمل ميكنند ()Achary & Noronha, 2010: 4
دكتر هادي خانيكي ( )2365در مصاحبۀ عمقي با پژوهشگر ،روزنامهنگاري محيط زيست را
اينگونه تعريف ميكند« :نوعي روزنامهنگاري است كه ميتواند با جلب توجه شهروندان نسبت
به مسائل زيستمحيطي كنش آنان را در حل و فصل آنها و پيشبرد اهداف توسعۀ پايدار
برانگيزاند».
روزنامهنگاري محيط زيستي بهمعناي جمعآوري ،اثبات ،انتشار و نشاندادن اطالعات راجع
به رويدادها ،گرايشها ،موضوعات و مردماني است كه به محيط غيرانساني كه انسانها ضرورتا
در حال تعامل با آن هستند ،مربوط است .روزنامهنگاري محيط زيست ،طيفي از معاني گسترده
را در خود دارد و اغلب به چند معنا بهكار ميرود .اين نوع روزنامهنگاري را ميتوان يك حوزۀ پر
تنش ،با هدف و يا صرفا روزنامهنگاري در مورد محيط زيست دانست .عناصر حوزۀ گزارشگري
علم و سالمت نيز در بح روزنامهنگاري زيستمحيطي ايفاي نقش ميكنند .امروزه ،پوشش
رسانهاي محيط زيست را ميتوان بهعنوان گزارشگري بحران و خطر ،با روزنامهنگاري علم و با
عنوان بخشي از حوزه وسيعتر ارتباطات زيستمحيطي طبقهبندي كرد (رادميكرزم به نقل از
احمدي مزرعه خطيري )2366 ،و سرچشمۀ آن را ميتوان در طبيعتنويسي جست.
روزنامهنگاري و توسع پايدار
از سال  2683به اين سو ،تعريفهاي گوناگوني از توسعۀ پايدار شده است و كليدواژههاي
مشترك تمامي اين تعاريف «استفادۀ متعادل از منابع طبيعي و حفظ محيط زيست براي
نسلهاي آينده» است .بهعبارت بهتر ،در تعاريف مربوط به توسعۀ پايدار« ،جنبۀ پويايي آن ،رفع
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نيازهاي اساسي ،توجه خاص به حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از تخريب و آلودگي آن»
مشترك است (ديرباز.)66 :2382 ،
توسعه از نظر انديشهوران علوم اقتصادي و اجتماعي ،بهمعناي ارتقاي مستمّر كلّ جامعه و
نظم اجتماعي بهسوي زندگي بهتر يا انسانيتر است (تودارو ،)63 :2326 ،اما « به توسعهاى كه
نيازمنديهاي حاضر را بدون لطمهزدن به توانايى نسلهاى آتى در تأمين نيازهاى خود برآورده
ميسازد ،توسعۀ پايدار گويند» (فراهاني فرد.)2384:224 ،
كهن( )2302معتقد است كه توسعۀ پايدار ،تركيبي از دو واژه است كه دو جنبۀ متفاوت
(پيشرفت اقتصاديصنعتي و كيفيت محيط زيست) را در يك نماد (توسعۀ پايدار) متحد
ميسازد .بهعبارت ديگر ،دو مفهوم اقتصاد و اكولوژي در كنار هم قرار گرفته و زيربناي
استراتژي توسعۀ پايدار را شكل ميدهد.
توسعۀ پايدار راه تازهاي براي رسيدن به آرمانهاي بشر همراه با حفظ منابع و امكانات براي
آيندگان است .واژه توسعۀ پايدار در برگيرنده كليۀ مفاهيم اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،كالبدي
و زيستمحيطي است .ميتوان به جرأت گفت كه در حال حاضر و با توجه به بحرانهاي
زيستمحيطي در قسمتهاي مختلف كشور ايران ،رويكرد توسعۀ پايدار و يكي از شاخصهاي
اصلي آن يعني محيط زيست ،از جريانهاي مهمي است كه بايد بيش از پيش مورد توجه افكار
عمومي قرار گيرد.
عليرغم گذشت بيش از  62سال از برگزاري كنفرانس زمين در ريو ،پوشش رسانهاي
توسعۀ پايدار ،هم در كشورهاي توسعهيافته و هم در كشورهاي در حال توسعه ،محدود ،گنگ و
بيهدف است .رسانههاي جمعي ،منبع اصلي ارائۀ اطالعات دست اوّل به مردم هستند .مردم در
خصوص طيف وسيعي از موضوعات مربوط به توسعۀ پايدار (بهويژه در كشورهاي در حال
توسعه) ،منابع اطالعاتي محدودي بجز روزنامه ،راديو و تلويزيون در اختيار ندارند .از اين رو،
روزنامهنگاران در اين بين ،نهتنها نقش اطالعرساني ،بلكه نقش آموزش را برعهده دارند .حال
آنكه در كشورهاي توسعهيافته روزنامهنگاران ،بيشتر در نقش نگهبان ظاهر شده و گزارشهاي
پژوهشي در اين باره ارائه ميدهند (.)Anderson, 1997: 44
بهراستي رسانهها چه نقشي در پيشبرد اهداف توسعۀ پايدار دارند؟ روزنامهنگاري محيط
زيست چگونه ميتواند به توسعۀ پايدار كمك كند؟ در بخش بعد در مورد نقش رسانهها صحبت
ميكنيم.
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كاركرد و نقش رسانهها
السول2

صورت گرفته است .وي سه نقش
طبقهبندي دقيق نقش رسانهها توسط هارولد
اساسي نظارت بر محيط (نقش خبري) ،ايجاد و توسعه همبستگيهاي اجتماعي (نقش
تشريحي) و انتقال ميراث فرهنگي (نقش آموزشي) براي وسايل ارتباط جمعي در نظر گرفت
(معتمدنژاد .)6364 :2383 ،اين كاركردها براي حوزۀ محيط زيست نيز اهميت دارند؛ چراكه با
اطالعرساني در مورد رخدادهاي زيستمحيطي ،آموزش راهكارهاي حفظ محيط زيست ،تشويق
شهروندان براي مشاركت و ايجاد همبستگي بين آنها ميتوان در جهت اهداف توسعۀ پايدار
پيش رفت.
نقش رسانهها در آموزش محيط زيس،
يادگيريها متّكي بر شكلي از ارتباطاند .يادگيري در چهارچوب ارتباطات جمعي از يك
جهت متّكي بر نظريههاي كاركردي وسايل ارتباطي جمعي است كه طبق اين نظريهها وسايل
ارتباط جمعي موجب انتقال فرهنگ و در نتيجه آموزش ميشوند.
سورين و تانكارد ( )2382معتقدند رسانهها ميتوانند بر عامۀ مردم تأثير بگذارند .رسانهها با
عموميسازي علم بر جامعه تأثير ميگذارند .رسانهها نگرش مردم را تغيير نميدهند ،بلكه روي
شناخت آنها تأثير ميگذارند؛ يعني به مردم ميگويند چه موضوعهايي مهم بهنظر ميرسند
(دهشيري.)6 :2388 ،
رسانهها ميتوانند بهعنوان ابزار تعليمي همراه با روش آموزشي خاص ،موجبات ارتقاي
دانش عمومي ،آگاهيبخشي ،توانمندسازي ،سوادآموزي و آموزش رسانهاي را فراهم آوردند و
ضمن حفاظت از هستۀ فرهنگ ،به ارتقاي اليههاي زيرين فرهنگ بپردازند و زمينۀ ارتقاي
سوادآموزي رسانهاي را از رهگذر توصيف مهارتها و قابليتهاي مورد نياز براي توسعۀ آگاهانه و
مستقل را بهوجود آورند.
اهميت وظيفۀ آموزشي رسانهها در جوامع حاضر ،بهحدي است كه برخي جامعهشناسان
براي رسانههايي از جمله مطبوعات ،راديو ،تلويزيون ،سينما و اينترنت نقش آموزشي موازي با
آموزش دائمي قائل هستند (معتمدنژاد .)5 :2306 ،در واقع ،رسانهها با آموزش غيررسمي و
مادامالعمر در مورد روشهاي حفظ محيط زيست ،جلوگيري از تخريب منابع طبيعي،
صرفهجويي در استفاده از منابع حياتي مثل آب و موارد ديگر به محيط زيست كمك ميكنند.

2- Harold Lasswell
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مطبوعات و صفحات محيط زيس،
در بخشي از اين پژوهش ،گزارشهاي محيط زيست مطبوعات كثيراالنتشار از لحاظ رعايت
معيارهاي روزنامهنگاري محيط زيست بررسي شده است كه نتايج آن نشان ميدهد خبرنگار
حرفهاي محيط زيست در كشور اندك و انگشتشمار هستند و صفحات مجزا و متناوب براي
موضوع محيط زيست اختصاص نيافته است؛ زيرا طبق گفته صاحبنظران ارتباطات ،هنوز هم
مطبوعات حرف اوّل را ميزنند و شهروندان در كنار رسانههاي جديد همچنان روزنامه
ميخوانند و حتي در فضاي رسانهاي مجازي و اينترنت ،بهدنبال دانلود صفحات روزنامهها
هستند« .هرچند پديدآمدن وسايل جديد ارتباطي ،بارها مطبوعات را بهطور جدي به چالش
فراخوانده است ،اما مطبوعات توانستهاند با ايجاد تغييرات الزم ،مسير را بهطريقي براي ادامۀ
حيات خود هموار سازند» (ودودي.)260 :2384 ،
مقايسۀ سه رسانۀ روزنامه ،راديو و تلويزيون نشان ميدهد كه وظايف رسانهها در تأمين
نيازهاي مخاطبان يكسان نيست .روزنامه بهعنوان يك رسانۀ خبري و مطبوعات بهطور عام در
تمام نقشهاي ياد شده سهيماند .روزنامه با ارائه اطالعات درست ميتواند آگاهيهاي الزم را
براي شناخت مخاطبان از محيط اطراف خود فراهم كند تا آنان بتوانند تصميمهاي درستي در
موارد مختلفي كه به زندگيشان مربوط است ،اتخاذ كنند .روزنامه ميتواند با مطرحكردن
ديدگاهها ،نگرشها و دانشهاي گوناگون اكه دائم در حال تغيير هستندا ،وسيلۀ انطباق
مخاطبان را با ارزشها و نگرشهاي نو فراهم سازد و ضمن پيونددادن آنان با يكديگر ،عالقه
ومشاركت آنان را در پيشبرد اهداف ملي برانگيزد (بديعي.)428 :2383 ،
اما همانطور كه بيان شد ،صفحات محيط زيست در مطبوعات نياز به توجه بيشتري دارند.
خبرنگاران حرفهاي علم محيط زيست بايد اين صفحات را اداره كنند و با استفاده از زبان
عمومي وساده ،مسائل علمي را براي خوانندگان تبيين كنند.
چارچوب نظري
چارچوب نظري و مفهومي اين پژوهش شامل نظريۀ برجستهسازي و مهمتر از همه
معيارهاي «روزنامهنگاري محيط زيست» ،دكتر ويبكه روگنر و پروژهاي تحت عنوان «پزشك
رسانهاي» براي بررسي ژورناليسم محيط زيست در رسانههاي آلماني است .اين معيارها در
پژوهش حاضر ،بهعنوان مبنايي نظري براي پرسش و نظرخواهي در مورد مؤلفههاي
روزنامهنگاري محيط زيست در ايران بهكار رفتهاند.
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معيارهاي تخصصي و عمومي روزنامهنگاري محيط زيس،
ويبكه روگنر و هالر ورمر 2طي پژوهشي در آلمان جستجو براي پيدا كردن «معيارها و
استانداردهاي روزنامهنگاري محيط زيست» در جهان را آغاز كردند كه طبق نظر آنها و ساير
پژوهشگران ،اين جستجو بينتيجه ماند ).(Rögener & Wormer, 2015
همچنين ،طبق نظر بورسا 6و همكارانش ،هيچگونه معيار و استانداردي براي ارزيابي مطالب
محيط زيست در بين مجموعه و جامعۀ علمي روزنامهنگاري عمومي و روزنامهنگاري محيط
زيست وجود ندارد و بايد معيارهاي جديدي را تبيين و توسعه داد (.)Bourassa et al, 2103
البته ،پيش از اين ،تنها در استراليا معيارهايي ارائهشده است« .اين معيارها اوّلين بار در
استراليا در قالب پروژۀ «دكتر رسانهاي يا پزشك رسانهاي» بر اساس كار موينهان 3و همكارانش
( )6222و اكسمان 4و همكاران ( )2663مورد استفاده قرار گرفتند و پروژههاي مشابهي در
كانادا و اياالت متحده پيگيري شد كه  22معيار پذيرفتهشدۀ بينالمللي را بهكار بردند».
به دو دليل ميتوان گفت كه گزارشها و مطالب مربوط به حوزۀ خبري علوم پزشكي ،اوّلين
حوزهاي هستند كه معيارهاي نظاممند براي ارزيابي كيفيت گزارشهاي ارائهشده را دارند:
2ا گزارشهاي پزشكي يكي از حوزههاي پرطرفدار علمي در سطح جهان است.
6ا با توجه به مبناي مستند بودن علم پزشكي ،ابزار استاندارد براي ارزيابي گزارشهاي
كلينكي ارائهشده و نتايج آن موجود و قابل دسترس است.
چنين استانداردهاي علمي پذيرفته شده و ساختاريافتهاي در هيچ حوزهاي از رشتههاي
روزنامهنگاري علم نميتوان يافت .به همين داليلي كه براي گزارشهاي پزشكي ذكر شد،
ميتوان موضوعات محيط زيست را هم بهعنوان مثال بعدي براي ارائۀ معيارهاي كيفي علمي
انتخاب كرد.
به اعتقاد اوكسمان« 5خبرهاي حوزۀ بهداشت و سالمت به گونهاي هستند كه خوانندگان
متوجه كاربرديبودن اين اخبار در زندگي شخصي خود شدهاند» ( .)Oxman et al, 1993بهنظر
ميرسد اين نكته براي خبرهاي محيط زيست هم درست باشد.
در اين پژوهش ،ما با خبرهاي محيط زيستي سروكار داريم كه به منابع علمي بر ميگردد و
شاخهاي از روزنامهنگاري علمي است .موضوعات مربوط به علوم محيط زيست اين روزها بيشتر
2- Haller Vermer
6- Bourassa
3- Moynihan
4- Oxman
5- Oxman
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در رسانهها ارائه ميشوند .بررسي سه رسانۀ آلماني نشان ميدهد كه محيط زيست ،بعد از
خبرهاي پزشكي ،يكي از پرطرفدارترين موضوعات رسانه است (.)Elmer et al, 2008
جدول شماره  2معيارها و مؤلفههايي را نشان ميدهد كه پژوهشگران بعد از مصاحبههاي
عميق با صاحبنظران رشتههاي ارتباطات ،روزنامهنگاري ،محيط زيست و خبرنگاران فعال حوزۀ
محيط زيست و همچنين ،تحليل محتواي مطالب محيط زيست در روزنامههاي آلماني بهدست
آوردهاند.
جدول :7معيارهاي تخصصي و معيارهاي عمومي روزنامهنگاري محيط زيس،
رديف

معيارهاي تخصصي

توضيح

روزنامهنگاري
محيط زيس،
2

بدون كوچكنمايي /مشكالت نه ساده و بياهميت فرض شوند و نه بزرگنمايي
شوند.
بدون هراسافكني

6

ثبت مشاهدات
مستندات

 /ارائۀ تحقيقات ،حقايق علمي و نمودار دربارۀ خطرات
زيستمحيطي شواهد و مستندات را تبيين و روشن ميكند.

3

متخصصان  /شفافيت منابع ادعاهاي علمي و معيارهاي اندازهگيري بايد قيد شوند.
ميزان عينيبودن (عينيت) نتايج يك تحقيق محيط زيستي
منابع
بايد براي مخاطبان رسانه تبيين و توضيح داده شود.

4

موافق و مخالف

مهمترين و مرتبطترين ديدگاهها به روش مناسبي بيان شوند.
وقتي موضوعات مناقشهبرانگيز و بح برانگيز باشند ،بايد
ديدگاههاي مختلف بهدرستي توضيح داده شوند.

5

انتشار مطلب از منابع اطالعاتي كه در گزارش گنجانده ميشود و نحوۀ منتشر
مختلف (تعدد منابع) كردن گزارشهاي خبرنگاران نبايد تنها از يك منبع براي
انتشار گزارشهاي خبري محيط زيست استفاده كرد.

2

تازگي

گزارش بايد عنوان كند كه آيا با مسائل جديد و تازه ،يك راه
حل نوين و يا قانوني در مورد محيط زيست سروكار داريم يا
پديدهاي است كه مدتي است رخ داده است.

0

راه حلهاي بالقوه و نبايد از ادعاهاي واهي سازمانها براي اهميتبخشي به
مسائل زيستمحيطي حمايت كرد.
نقشۀ راه
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8

جغرافيايي مقياس جغرافيايي مشكالت و مسائل محيط زيست و ارتباط
بعد
محلي و جهاني آنها در روزنامهنگاري محيط زيست بايد مورد
(جهاني ا محلي)
توجه قرار گيرد.

6

بعد موقتي (پايداري)

در مطالب محيط زيست بايد موقتي بودن يا پايداربودن
مشكل زيستمحيطي نشان داده شود.

22

محيط  /هزينهها

در مطالب محيط زيست عالوه بر جنبههاي علمي ،بهداشتي
و تخصصي بايد به جنبههاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و
عوامل اقتصادي نيز در رابطه با موضوعات زيستمحيطي
پرداخته شود.

معيارهاي عمومي روزنامهنگاري محيط زيست
2

انتخاب موضوع

6

ارائه

توضيح ،تبيين و روشنكردن
زيستمحيطي در مطالب محيط زيست

3

صحت و درستي

گزارش بايد اطالعات ضروري و واقعيات را به درستي ارائه
دهد.

نظري برجس

مسئلهاي بايد براي گزارش انتخاب شود كه مرتبط به موضوع
اصلي باشد.
ارتباطهاي

پيچيده

هسازي7

«اين نظريه ميگويد رسانه در انتقال پيامها ،نوعي اولويت يا برجستهسازي بهوجود
ميآورد .خبرنگاران با برجستهساختن برخي از موضوعات ميتوانند بر «اطالعات مردم» تأثير
بگذارند .بهعبارت ديگر ،رسانهها گرچه نميتوانند تعيين كنند كه مخاطبان «چطور بينديشند»،
اما ميتوانند تعيين كنند كه «دربارۀ چه بينديشند» (سورين و تانكارد.)2382 ،
برنارد كوهن 6در مورد نظريۀ برجستهسازي و قدرت مطبوعات گفته است« :ممكن است
بيشتر اوقات توفيق در گفتن اينكه مردم چگونه فكر كنند نباشد ،اما بهطرز خيرهكنندهاي در
گفتن اينكه خوانندگان راجع به چه فكر كنند ،موفقيت وجود دارد (سورين و تانكارد:2382 ،
.)368

2- Agenda Setting Theory
6- Bernard Cohen
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هر چند طبق نظر تانكارد و سورين ،بررسي شاو 2و مك كاامبز 6در  ،2606اوّلاين پاژوهش
دربارۀ «برجسته سازي» است ،اما خيلي پايش از ايان ،وال تار لياپمن 3اساتدالل مايكارد كاه
رسانههاي جمعي نقطه اتصال اصلي ميان رويدادهايي كه در جهان اتفاق ميافتند و تصاوير ايان
رويداد ها در ذهن ما مي باشاند .وي تنهاا نويساندۀ بسايار تأثيرگاذاري باود كاه درباارۀ نقاش
رسانه هاي جمعي در شكل دهي به افكار عمومي مطلب ماي نوشات و سارانجام سانت تحقيقاي
برجستهسازي را به راه انداخت (كيا و رشكياني.)63 :2385 ،
فرايند برجستهسازي ،از سه اولويت رسانه ،عموم و سياست و رابطۀ بين اين سه بخش
تشكيل شده است .براي هريك از اين سه نمونه اولويت ،يك سنت تحقيقي وجود دارد .اولويت
رسانه ،اولويت عموم را تحت تأثير قرار ميدهد .اولويت عموم ممكن است اولويت سياست را
تحت تأثير قرار ميدهد و اولويت سياست (كيا و رشكياني .)45 :2385 ،به بيان روشنتر،
مطالبي كه رسانهها انتخاب ميكنند و به آن جهت ميدهند و يا فضاي بيشتري به آن
اختصاص ميدهند ،در ذهن مخاطبان اولويت پيدا ميكند ،در نتيجه سبب فرمبخشي به ذهن
مخاطبان و محيط اطرافشان ميشود.
چارچوب مفهومي پژوهش
اين پژوهش برداشتي از مفاهيم توسعۀ پايدار ،محيط زيست و نقش و تأثير رسانهها بر
جامعه است كه «معيارهاي تخصصي روزنامهنگاري محيط زيست» ارائهشده در كشور آلمان و
استراليا و نظريۀ برجستهسازي را بهعنوان چهارچوب نظري خود در نظر گرفته است تا
استاندارها و معيارهاي روزنامهنگاري محيط زيست را بهعنوان شاخهاي از روزنامهنگاري علمي و
حرفهاي تبيين كند.
طبق نظريۀ برجستهسازي ،خبرنگاران حرفهاي محيط زيست با پرداختن و اولويتدادن به
مطالب مربوط به رشتۀ محيط زيست ،معضالت ،چالشها و ...ميتوانند ذهن شهروندان را نسبت
به مسائل محيط زيست حساس كنند.
همچنين ،با مبنا قراردادن كاركردها و توجه به نقش رسانهها بهويژه نقش اطالعرساني و
آموزشدادن به مردم در خصوص حفظ محيط زيست و عواقب تخريب طبيعت ،ميتوان به
اهداف توسعۀ پايدار كمك كرد .در واقع ،خبرنگاران بهعنوان رهبران فكري با آموختن و تحصيل
در رشتۀ روزنامهنگاري محيط زيست ،ميتوانند بهتر و بهصورت حرفهايتري كاركرد رسانهها را
2- Shaw
6- Mc Combs
3- Walter Lippmann
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به اجرا بگذارند .مسلما اطالعرساني و هشدار در مورد وقايع و رويدادهاي محيط زيست ،آموزش
فرايندهاي حفظ محيط زيست و ايجاد همبستگي بين شهروندان ،ميتواند منجر به تغيير
نگرش ،شناخت و در نتيجه كنش و رفتار خوانندگان شود و ميزان مشاركت آنان را براي حفظ
محيط زيست براي نسلهاي آينده باال ببرد.
مدل مفهومي زير بر پايۀ نظرياتي كه ذكر شد ،ترسيم شده است .در بخش يافتههاي
پژوهش و بعد از توضيح روش تحقيق بهكار رفته براي اين پژوهش ،نظر صاحبنظران در مورد
اين مدل مفهومي ارائه ميشود.
مدل مفهومي پژوهش

روش تحقيق
با توجه به اينكه سابقۀ تحقيق در مورد «استانداردها و معيارهاي روزنامهنگاري محيط
زيست» در جهان و باألخص در كشور ما چندان زياد نيست و هنوز اين رشته در ايران رسما
راهاندازي نشده است ،براي بهرهگيري از دانش ،اطالعات و نظرات اساتيد ارتباطات ،محيط
زيست و خبرنگاران فعال در حوزۀ محيط زيست ،از روش تحقيق دلفي استفاده شده است تا
دانش پراكندۀ صاحبنظران و متخصصان در اين مورد گردآوري و دستهبندي شود.
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روش دلفي فرايندي ساختاريافته براي جمعآوري و طبقهبندي دانش موجود در نزد گروه
كارشناسان و خبرگان است كه از طريق توزيع پرسشنامههايي در بين اين افراد و بررسي
بازخورد كنترلشده پاسخها و نظرات دريافتي صورت ميگيرد ()Adler and Zigli, 1996
روش دلفي ،كيفي است و هنگاهي كه بررسي اتفاق نظر جمعي صاحبنظران راجع به
موضوعي خاص مورد نظر باشد ،از اين روش استفاده ميشود .وودنبرگ ( )2662انواع دلفي را
به سه گروه تقسيم ميكند :دلفي سنتي ،دلفي سياسي و دلفي تصميمگيري(گروه آينده
انديشي بنياد توسعه فردا.)23 :2384 ،
در اين پژوهش از دلفي سياسي استفاده شده است .اين نوع دلفي در پي رسيدن به توافق
نيست ،بلكه در پي رسيدن به مهمترين ديدگاههاي مخالف و موافق در زمينۀ يك موضوع است.
هدف اصلي اين نوع دلفي ،دستيابي به طيف مواضع و ديدگاههاي موجود در اجتماع است.
فرايند اجراي تحقيق
محقق پس از مطالعۀ كتابخانهاي براي شناخت پيشينۀ نظري روزنامهنگاري محيط زيست،
با راهنمايي و مشاورت اساتيد برجستۀ علوم ارتباطات اجتماعي ،روش دلفي سياسي را براي
پژوهش انتخاب كرد و فرايند زير را به اجرا در آورد:
مطالعات اوّليه ،محقق را با دو استاد برجسته روزنامهنگاري محيط زيست در دنيا آشنا كرد
كه با اين اساتيد در آلمان (ويبكه روگنر ،استاد روزنامهنگاري علمي) و امريكا (اريك فريدمن،2
استاد و رئيس مركز آموزش روزنامهنگاري محيط زيست دانشگاه ايالتي ميشيگان) مكاتبه شد
و آنان ضمن تأييد موضوع و ضرورت تدوين مؤلفههاي اين نوع روزنامهنگاري با توجه به شرايط
كشور ايران ،نحوۀ اجراي پژوهشها و مقالههاي خود را از طريق ايميل ارسال كردند .سپس
تعدادي از خبرگان و متخصصان مورد نظر ،انتخاب شدند كه با آنها گفتوگوهايي انجام شد.
بعضا محقق ،مصاحبهاي حضوري نيز با برخي اساتيد صاحبنظر در دانشگاههاي عالمه
طباطبايي و علوم تحقيقات تهران ترتيب داد تا با عمق بيشتري به واكاوي مؤلفهها و
استانداردها بپردازد و از نظرات اساتيد بهره ببرد.
پس از مصاحبه با پاسخگويان اوّل و دوم ،پاسخگويان بعدي به روش گلوله برفي مشخص
شدند و هر پاسخگو نيز يك نفر ديگر معرفي كرد .در مجموع  62نفر انتخاب شدند كه تا پايان
تحقيق تنها  20نفر حاضر به همكاري شدند .اين افراد ،استاد ارتباطات ،استاد محيط زيست،
خبرنگار محيط زيست يا فعال محيط زيست بودند كه همگي در رسانههاي مختلف بهويژه

2- Eric Friedman
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مطبوعات قلم ميزنند.
پس از اتمام مرحلۀ نخست گفتوگو ،پاسخها در قالب جدول دستهبندي شدند و موارد
اختالف نظر كه خيلي اندك بودند ،استخراج شدند .در مورد اين اختالف نظرها با صاحبنظر
مورد نظر دوباره گفتوگو شد .پرسش و پاسخهاي اجماعي و تفسير آنها بهطور اختصار در
بخش بررسي يافتهها آمده است.
پايايي و روايي
قابليت اعتماد (پايايي) اين پژوهش ،از طريق شيوۀ وارسي از سوي افراد پاسخگو بهدست
آمده است.
وارسي از سوي افراد تحت بررسي يكي از روشهاي دستيابي به قابليت اعتماد در
پژوهشهاي كيفي است كه در آن از بخشي از شركتكنندگان (مصاحبهشوندگان) خواسته
ميشود تا يادداشتها و نتيجهگيري محقق را بخوانند و بگويند كه توصيف او از آنچه آنها
گفتهاند ،دقيق است يا خير (ويمر و دومينك )202 :2386 ،پژوهش حاضر داراي روايي (اعتبار)
سازه نيز است ،زيرا سؤاالت از دل مباني و چارچوب مفهومي تحقيق استخراج شدهاند.
بررسي ياف هها
اين بخش ،يافتههاي پژوهش كه پاسخ صاحبنظران (فعاالن حوزۀ ارتباطات ،محيط زيست و
حوزۀ خبري محيط زيست در رسانهها) به سؤاالت پرسشنامه دلفي در مورد «روزنامهنگاري
محيط زيست» است ،را در بر ميگيرد .خالصه و نكات اشتراكي و اجماعي پاسخهاي
مصاحبهشوندگان ،بهصورت نظاممند و در قالب جدول آمده است تا خواننده با سرعت بيشتري
به نكات اصلي دست يابد.
جدول شماره  :7خالصه ديدگاه پاسخگويان در مورد مؤلفه ««معيارهاي عمومي روزنامهنگاري»

م لف «داش ن معيارهاي عمومي روزنامهنگاري»
پاسخ

پاسخگويان بعد از بررسي معيارهاي فرض شده توسط پژوهشاگر ضامن پيشانهاد
دادن معيارهاااي مختلااف بااا شاااخصهاااي زي ار بااهعنااوان معيارهاااي عمااومي
روزنامهنگاري (كه خبرنگاران «روزنامهنگاري محيط زيست» بايد فرابگيرند) ،توافق
كردند:
 -2فراگيري مباني روزنامهنگاري
 -6تسلط بر سبكهاي خبرنويسي
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توجه به ارزهاي خبري
شناسايي خبرسازان
توسعه به عناصر خبري
تسلط بر شيوههاي نگارش مطالب خبري
آشنايي با منابع خبري متعدد
آشنايي با تئوريهاي مربوط به رسانه و ارتباطات
توجه به تيتر و غناي ليد
كسب مهارت نوشتن گزارش مطبوعاتي
گذراندن دروس مهم رشتۀ ارتباطات طبق سرفصل رشتۀ خبرنگاري

جدول شماره  :2خالصه ديدگاه پاسخگويان در مورد مؤلفه «معيارهاي تخصصي روزنامهنگاري محيط
زيس»،

مولفه « داش ن معيارهاي تخصصي روزنامه نگاري محيط زيس»،
پاسخ

پاسخگويان با معيارهاي زير موافق بودند:
-2درك مسائل تازۀ جامعه و جهان
-6توان ارائه و انتقال مسئله و راهكار و پيشنهاد
-3آشنايي با موقعيتهاي مختلف و ارتباط آنها با ديگر امكانها و ظرفيتها
-4درك هزينههاي سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و مؤثر در موضوع
-5آشنايي با روزنامهنگاري مشاركتي و كنشگر
-2برخورداري از آموزشهاي روزنامهنگاري تحقيقي و توسعه
 -2-2فرايندمدار بودن
 -6-2كاربرد نمودار ،چارت و نقشه در مطالب
 -3-2ارائۀ سابقۀ خبري
 -4-2آشنايي با پيامدها و آثار موضوع
-5-2ارائۀ شواهد و مدارك مستدل
 -2-2استفاده از نظرات كارشناسان
-0-2استفاده از نظرات موافق و مخالف
 -8-2استفاده از منابع مختلف
-6-2بيان اثرات مثبت و منفي
اما در مورد معياري مثل «هراسافكني» نظر متفاوتي داشتند .بجاي آن معيار
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«آشنايي با پيامدها و آثار موضوع» پيشنهاد داده شد.
برخورداري از آموزشهاي روزنامهنگاري تحقيقي ،روزنامهنگاري توسعه و
روزنامهنگاري مشاركتي و كنشگر از سوي سه نفر از صاحبنظران پيشنهاد داده شد
تا جزو معيارها قرار گرفته شود.
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جدول شماره  :3خالصه ديدگاه پاسخگويان در مورد مؤلفه «برخورداري از دانش محيط زيس»،

مؤلف « برخورداري از دانش محيط زيس»،
پاسخ

پاسخگويان و صاحبنظران همگي در مورد مؤلفۀ «برخورداري از دانش محيط
زيست» متفقالقول بودند.
همچنين تعدادي اشاره به برگزاري كارگاههاي آموزشي و عضويت در انجمنهاي
تخصصي داشتند .در اين مورد صاحبنظران معتقد هستند كه از نظرات اساتيد
دانشكدههاي محيط زيست و كارشناسان سازمان محيط زيست كشور استفاده كرد.

جدول شماره  :4خالصه ديدگاه پاسخگويان در مورد مؤلفه «آشنايي با قوانين محيط زيس ،و حقوق
روزنامهنگاري»

مؤلف « آشنايي با قوانين محيط زيس ،و حقوق روزنامهنگاري»
همۀ پاسخگويان با اين مؤلفه موافق هستند .هم صاحبنظران حوزۀ محيط زيست و
هم حوزۀ ارتباطات اعتقاد دارند كه خبرنگاران محيط زيست و افرادي كه ميخواهند
در رشتۀ روزنامهنگاري محيط زيست كار كنند ،بايد با فعاليتهاي صورتگرفته براي
حفظ محيط زيست در سطح بينالمللي و ملي آشنايي داشته باشند .اتحاديههاي
بينالمللي مرتبط را بشناسند و كارهاي سازمانهاي بينالمللي و انجمنهاي
تخصصي را پيگيري كنند .همچنين با قوانين و حقوق روزنامهنگاري آشنا باشند.

پاسخ

جدول شماره  :5خالصه ديدگاه پاسخگويان در مورد مؤلفههاي روزنامهنگاري محيط زيس،

مؤلفههاي روزنامهنگاري محيط زيس،
پاسخ

همۀ پاسخگويان با چهار مؤلفۀ اصلي براي روزنامهنگاري محيط زيست موافق
بودند:
ا داشتن مهارتهاي مربوط به «معيارهاي عمومي روزنامهنگاري»
ا داشتن مهارتهاي مربوط به «معيارهاي تخصصي روزنامهنگاري محيط
زيست»
ا داشتن دانش محيط زيست (گرفتن تخصص در يكي از گرايشهاي
محيط زيست)
ا آشنايي و تسلط بر قوانين محيط زيست ،فعاليتهاي سازمانهاي
بينالمللي ،تفاهمنامههاي جهاني و حقوق روزنامهنگاري
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 -6تعريف روزنامهنگاري محيط زيس،
صاحبنظران تعاريف مختلفي از روزنامهنگاري محيط زيست ارائه كردند.همانگونه كه در
جدول شمارۀ 2نشان داده شده ،با توجه به مؤلفههاي روزنامهنگاري محيط زيست كه از نظرات
پژوهشگران و مصاحبهشوندگان گرفته شده است ،تعريف نهايي روزنامهنگاري محيط زيست
استخراج شد.
جدول شمارۀ  :6خالصه ديدگاه پاسخگويان در مورد تعريف روزنامهنگاري محيط زيس،

تعريف روزنامهنگاري محيط زيس ،از ديدگاه صاحبنظران
به طور كلي ،پاسخگويان با تركيبي از تعاريف به توافق رسيدند .صاحبنظران
پاسخي
همۀ نكات كليدي ذكر شده در تعريفها را از جمله «گردآوري ،توليد و اشاعه»
كه
بيش رين محيط زيست انساني و غيرانساني« ،بررسي و گردآوري علمي مسائل محيط
توافق را زيست» توسط خبرنگاران متخصص« ،انتشار رويدادهاي مربوط به طبيعت در
تعامل با انسان» و «جلب توجه شهروندان به مسائل محيط زيست و مشاركت
داش.،
آنان» در راه پيشبرد اهداف توسعۀ پايدار را در ارائۀ يك تعريف جامع ،مؤثر
دانستند .در مجموع نوعي همگرايي بين پاسخگويان در مورد تعريف
روزنامهنگاري محيط زيست وجود داشت و تعريف زير بهدست آمد:
«روزنامهنگاري محيط زيست ،نوعي روزنامهنگاري است كه شامل معيارهاي
عمومي روزنامهنگاري و معيارهاي تخصصي محيط زيست است و خبرنگار
متخصص با احاطه بر دانش محيط زيست و قوانين و مقررات آن ميتواند بهزبان
ساده و ژورناليستي توجه شهروندان را نسبت به مسائل زيستمحيطي جلب
كند .بهعبارت ديگر ،روزنامهنگاري محيط زيست با ارتقاي سطح سواد محيط
زيستي شهروندان ،كنش آنان را در حل و فصل مسائل و پيشبرد اهداف توسعۀ
پايدار برانگيزاند».
ن يجهگيري
براي دستيابي به اجماع در مورد مؤلفههاي روزنامهنگاري محيط زيست ،سؤاالتي از نخبگان
پرسيده شد و ارزيابي آنها از نقاط ضعف و قوت مطبوعات سراسري در پوشش موضوعات محيط
زيست هم به آن افزوده شد.
نخبگان در مورد پرسش مربوط به داشتن معيارهاي عمومي روزنامهنگاري براي نويسندگان
مطالب محيط زيست با مجموعۀ شاخصهاي درنظر گرفته شده كه در بخش يافتهها ذكر شده،
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موافق هستند.
همچنين ،در مورد معيارهاي مؤلفه روزنامهنگاري تخصصي كه شامل درك مسائل تازه
جامعه و جهان ،توان ارائه و انتقال مسئله و راهكار و پيشنهاد ،آشنايي با موقعيتهاي مختلف و
ارتباط آنها با ديگر امكانها و ظرفيتها ،درك هزينههاي سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي
و مؤثر در موضوع ،آشنايي با روزنامهنگاري مشاركتي و كنشگر ،برخورداري از آموزشهاي
روزنامهنگاري تحقيقي و توسعه است به اجماع رسيدند.
به نظر نخبگان در بخش آموزش روزنامهنگاري تحقيقي و توسعه ،توجه به مواردي چون؛
فرايندمدار بودن ،كاربرد نمودار ،چارت و نقشه در مطالب ،ارائۀ سابقه خبري ،آشنايي با پيامدها
و آثار موضوع ،ارائۀ شواهد و مدارك مستدل ،بيان اثرات مثبت و منفي ،استفاده از نظرات موافق
و مخالف ،استفاده از منابع مختلف و استفاده از نظرات كارشناسان ضروري است.
از آنجا كه رسانهها (بهويژه مطبوعات) نقش مهمي در پيشبرد اهداف توسعۀ پايدار دارند و با
توجه به آسيبشناسي گزارشها و مطالب محيط زيست در مطبوعات ،يافتههاي اين پژوهش
حاكي از آن است كه اين نوع روزنامهنگاري نياز به آموزش حرفهاي دارد و اين مهم با
شكلگيري نوع خاصي از روزنامهنگاري تخصصي محقق خواهد شد.
اجماع و توافق صاحبنظران مبني بر تأسيس و راهاندازي رشتۀ «روزنامهنگاري محيط
زيست» در ايران گواه اين مطلب است .به اعتقاد آنها كمبود خبرنگار متخصص باع شده تا
افرادي دست به قلم شوند كه آگاهي چنداني از مسائل محيط زيست ندارند و با ارائۀ اطالعات
سطحي ،نهتنها كمكي به برطرفكردن مشكالت نميكنند ،بلكه باري بر دوش محيط زيست
محسوب ميشوند .از نظر كارشناسان ،در حال حاضر ،روزنامهنگاري حوزۀ محيط زيست جايگاه
مناسبي در ايران ندارد و با راهاندازي اين رشته در دانشكدههاي ارتباطات بهعنوان يكي از
گرايشهاي علوم ارتباطات اجتماعي ميتوان خبرنگاران و روزنامهنگاران متخصصي را تربيت
كرد كه با بيان مسائل علمي محيط زيست به زبان ساده و مطبوعاتي (زبان عمومي) ،موجب
افزايش حساسيت افكار عمومي نسبت به حفظ محيط زيست و بهبود سطح زندگي امروز
شهروندان و نسلهاي بعد شوند .بيترديد افزايش آگاهيهاي عمومي توسط كارگزاران رسانهاي
و روزنامهنگاران ،از ميزان و حجم تخريب محيط زيست خواهد كاست و اين مهم ،در سايۀ
پرورش روزنامهنگاراني محقق خواهد شد كه درك و درد توأمان دو حوزۀ «ارتباطات» و «محيط
زيست» را داشته باشند.
همچنين بر پايۀ اجماع متخصصان« ،روزنامهنگاري محيط زيست» در ايران ميبايست
مبتني بر چهار مؤلفه اصلي و بومي «برخورداري از معيارهاي تخصصي روزنامهنگاري محيط
زيست»« ،داشتن معيارهاي حرفهاي روزنامهنگاري عمومي»« ،داشتن دانش محيط زيست در
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يكي از گرايشهاي محيط زيست» و «شناخت فعاليتهاي سازمانهاي بينالمللي و
تفاهمنامههاي زيستمحيطي در جهان و ايران» پايهگذاري شود .طراحي دورۀ تحصيالت
تكميلي در اين رشته نيز زمينۀ تربيت نخبگان و سياستگذاران اين حوزۀ مهم را فراهم خواهد
كرد .به اين معنا كه روزنامهنگاران حرفهاي اين رشتۀ نوپا ،ميتوانند با حركت در ميداني كه
توسط نخبگان متخصص اين حوزه طراحي شده ،كارايي حرفهاي و مهارتي خود را به منصۀ
ظهور برسانند.
در عين حال ،اجراي روشهاي يونسكويي يعني ارائه پكيجهاي آموزشي و يا كارگاههاي
آموزشي بهمنظور ارتقاي مهارتهاي حرفهاي روزنامهنگاران يكي از راهكارهايي است كه ميتوان
بهصورت جانبي در دانشكدههاي ارتباطات اجرا كرد .در واقع با توجه به خصلت ميانرشتهاي
«روزنامهنگاري محيط زيست» ،برگزاري اينگونه دورههاي كوتاهمدت و حرفهاي ميتواند مجال
خوبي براي ورود دانشجويان رشتۀ محيط زيست عالقهمند به روابط عمومي و افكار عمومي
فراهم كند و بر خيل تأثيرگذاران اين حوزه پُر چالش بيفزايد.
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راهبردهاي ارتقاي ديپلماسي رسانهاي در زمينه توسعۀ فرهنگي ايران براي دوران
پسابرجام
راهبرده اي ارتقاي ديپلماسي رسانها ي در زمينه توسعۀ فر هنگي اير ان بر اي دوران پساب رجام
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تاريخ دريافت ،62/20/22:تاريخ تاييد62/26/28:

چكيده
ابزارهاي ارتباطي به مثابه كارگزاران فرهنگي در شكلدهي به افكنار عمنومي و ذهنين،هنا ،تنأثير
به سزايي دارند .تحوالت منطق آسياي غربي و افول گروه تروريس ي داعنش ،همنه پرسني جندايي
كردس ان عراق ،روي كار آمدن دونالد ترامپ به عننوان رئنيس جمهنور امريكنا و حضنور اكثرين،
جمهوريخواهان در مجالس سنا و كنگرۀ امريكا و لفاظيهاي تند نومحافظنهكناران در قبنال اينران
اسالمي و تهديد لغو توافق برجام از سوي ترامپ ،بس رهاي تبليغي بسيار عميقي را براي ديپلماسني
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ايجاد كرده اس .،هدف اين تحقيق ،راهبردهناي مطلنوب ارتقناي
ديپلماسي رسانه اي ج.ا.ا در راس اي توسع پايدار فرهنگي اينران در دوران پسنابرجام اسن .،اينن
تحقيق با اس فاده از روش دلفي ،طي سه مرحله ،با بهرهگيري از الگوي برنامه ريزي اس راتژيك انجام
شد .براي دس يابي به اهداف تحقيق از نظرات  23نفر از خبرگان اين حوزه (كارشناسنان و منديران
در عرصههاي علوم سياسي ،روابط بينالملل ،مديري ،فرهنگي ،علوم ارتباطات ،ارتباطات بينالملنل
و مديري ،رسانه) اس فاده شد .ن يجه اين تحقينق نشنان داد راهبردهناي رقناب ي مناسنبتنرين
راهبردها براي ارتقاي ديپلماسي رسانه اي ج.ا.ا در راس اي توسع پايندار فرهنگني اينران در دوران
پسابرجام هس ند .در ان ها راهبردهاي رقاب ي تدوينشده ،اولوي،بندي شدند .مهمترين راهبردهناي
اين تحقيق ،راهبرد «يكپارچگي معنايي در بس ه بندي پيام رسانه هاي ج.ا.ا بنراي منديري ،ادراك و
فرار بهموقع از پارازي،شناخ ي و رواي ،و ايدۀ ساخ ه و پرداخ ه رسانههاي غربني ن امريكنايي در
راس اي تهاجم فرهنگيرسانه اي امريكا عليه ايران اس .»،همچننين راهبنرد «تأكيند بنر عبنور از
تك گويي به گف گو در ديپلماسي رسانه اي ج.ا.ا در دوران پسابرجام كه براي تحقنق گف گنوي بنين
تمدنها و مل،ها در راس اي تنشزدايي و ايجناد فضناي روانني بينناذهني ي جهناني سنالم بنراي
گس رش روابط فرهنگي با ايران اس .»،به نظر ميرسد اين راهبردها با نظريه موازنن ننرم مطابقن،
دارد.
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