
 
 1398سال هشتم/ زمستان 

زیست:مطالعهموردیپوششخبرینگاریمحیطروزنامه
هایخبریوسایت هارویدادبلداجیدرخبرگزاری

 1سید ثریا موسوی 

 چکیده
به دنبال انتقال آب از بلداجی )شهری در استان چهارمحال و بختیاری(  به مجتمع فوالد  1395تابستان 

مقاله شناخت نحوه پوشش خبری رویداد بلداجی شهر رخ داد. هدف این  هایی در این دشت تنش سفید

رو در پی پاسخ به این سؤال است که  های خبری داخلی است. پژوهش پیش ها و سایت در خبرگزاری

با روش اند. به این منظور  های خبری داخلی چگونه رویداد بلداجی را پوشش داده ها و سایت خبرگزاری

های خبری داخلی درباره رویداد بلداجی از  ها و سایت مطلب خبرگزاری 127محتوای کمی  تحلیل

نگاری  نگاری توسعه، روزنامه ها با استفاده از مفاهیم روزنامه شماری شدند. یافته کل 29/5/95تا  29/4/95

 تحلیل شدند.  نگاری بحران زیست و روزنامه محیط

رویدادی  عنوان بهرویداد بلداجی  اند و منتشرشده طبق نتایج بیشتر مطالب در هفته اول وقوع رویداد

 شده اشارهبه آن « تجمع»و « درگیری»است. در بیشتر موارد با عنوان  شده مطرحاجتماعی، سیاسی 

استفاده « رویداد مدار» های«خبر»های داخلی برای پوشش رویداد از  ها و سایت است. خبرگزاری

اند. در بیش از نیمی از  توجه بوده زیست کم توسعه، بحران و محیطنگاری  اند و به معیارهای روزنامه کرده

و چندان به تحلیل و   توصیف کلی رویداد بوده است ها آنکه بیشتر شده  اشارهمطالب به پیشینه رویداد 

نگاه  اند و گیری نکرده های دولت موضع اند. بیشتر مطالب در قبال برنامه یابی رویداد نپرداخته ریشه

و « های نامناسب برنامه» شده اشارهندارند. در مطالب محدودی که به ریشه مشکالت  «محورمسئله»

 ریشه مشکالت عنوان شده است.« خشکسالی»
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 بیان مسئله

و تقویت  عمومی افکاردهی به  ای در شکل توانند نقش برجستهها می رسانه در دنیای امروز،

مورد نیاز را به اطالعات و اخبار ، هستند  ها از منابع اصلی شناخت و آگاهی آن کنند. جامعه ایفا 

، وظیفه ایجاد همبستگی در جامعه را بر کنند کنند، رویدادها را تفسیر می مخاطبان عرضه می

 ها دهیو پد دادهایرو ط،یو به ادراک آنان از محهستند   تیها و واقع انسان یانجیمعهده دارند، 

اینکه محتوای ها وجود دارد. مانند  رباره اهمیت رسانههای زیادی د دیدگاه  .دهند یشکل م

های ذهنی مردم را شکل  ها قادرند اولویت گذارد و رسانه ها اثر می ها و نگرش بر ارزشها  رسانه

های  کنیم به واسطه رسانه محیط نمادینی که در آن زندگی می قد استکوئیل معت مک دهند. 

کنند و بین مردم و نهادهای مختلف  ها حوادث را تفسیر می شود، رسانه جمعی بر ما مکشوف می

 (.82-83: 1388کوئیل، زنند )مک پیوند می

است. جهان  مهم مسائلاز  یکیآن  یامدهایو پ یطیمح ستیدر حال حاضر مسائل ز

ترین  از مهمزیست و موارد مشابه آن  محیطی، کمبود آب، تخریب محیط های زیست ودگیآل

شناخت ما از مسائل  هها در نحو رسانهبه باور هنسن، روی جهان امروز است.  پیش های چالش

 (.Hansen,2011:9) دارند یاساس نقشی ستیز طیمح

هنگام وقوع بحران نیز د. کننایجاد می  محیطی و پیامدهای آن بحران گاه مسائل زیست

ها و پیامدهای بحران را کاهش دهند. هنگام  زیانتوانند  حیاتی دارند و می ها نقشی رسانه

سازی  وظیفه آگاه همچنین، دهند. می اطالع مردم به را احتمالی هشدارهای ها رسانهبحران، 

بر افکار عمومی توجهی  تا خونسردی و بی افکار عمومی و حساس کردن آن را بر عهده دارند

ها ممکن است کژکارکرد هم داشته باشند و  حاکم نشود. البته باید توجه داشت که رسانه

 همچون پرده پوشاننده واقعیت عمل کنند.

. با افزایش جمعیت است یو مل یا منطقه ،یجهان یها دغدغه نیتر از مهم یکیآب  همسئل 

شود  به عنصری کمیاب تبدیل می یابد. به همین دلیل، آب تقاضا برای آب افزایش می

(Klöpper,2008:326.) برند. همین  طور مداوم در رقابت برای آن به سر می کاربران آب به

 Giordano andشود ) مسئله منجر به ایجاد تنش، اختالف و گاه درگیری بر سر آب می

Wolf:2003:163 .)البته تضاد بر سر منابع آبی از گذشته وجود داشته است (Joy et al: 

شدن  ، خشک و مسئله جدیدی نیست، اما موقعیت جغرافیایی ایران، خشکسالی (2007,29
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ترین  مسئله آب یکی از مهمهای توسعه و ... منجر شده است که  ها، برنامه ها و تاالب رودخانه

محیطی در  ویژه در چند سال گذشته، پیامدهای اجتماعی مسائل زیست شود. بهمسائل ایران 

به دنبال انتقال آب از بلداجی به  1395در یکی از این موارد تابستان  آشکارتر شده است.ایران 

تحقیق شناخت نحوه هایی در شهر بلداجی رخ داد. هدف این  دشت تنش مجتمع فوالد سفید

های داخلی است. شناخت نحوه  ها و سایت پوشش خبری این رویداد در خبرگزاری

نگاری  به روزنامه ها آنهای مورد بررسی و میزان توجه  رسانه سازی درگیری بلداجی در برجسته

 زیست از اهداف دیگر این مقاله است. توسعه، بحران و محیط

است. به همین دلیل،  یافته افزایشدر چند دهه اخیر ضریب نفوذ اینترنت در ایران و جهان 

ترین منابع خبری  ریعترین و س اینترنتی یکی از در دسترس  های خبری ها و سایت خبرگزاری

کنند.  ها تهیه می ها نیز مطالب خود را از خبرگزاری برای بیشتر مخاطبان هستند. برخی روزنامه

 ازآنجاکهایم.  های خبری را برای بررسی انتخاب کرده ها و سایت از این رو محتوای خبرگزاری

ایم  این رویداد کوشیدهها درباره  مطالب خبرگزاری تحلیل دراند،  محیطی پیچیده مسائل زیست

زیست و  نگاری محیط نگاری توسعه، روزنامه سازی، مفاهیم روزنامه تا از نظریه برجسته

توان از هم نوعی بحران، هم  این رویداد را می چراکهنگاری بحران استفاده کنیم.  روزنامه

 های توسعه دانست. محیطی و هم رویدادی ناشی از سیاست رویدادی زیست

محیطی و پیامدهای آن آگاهی داشته باشند و به آن  دم تا چه حد از مسائل زیستکه مر این

این مسائل نیز تا حد  ها بستگی دارد، نحوه واکنش مردم به اهمیت دهند، به اطالعات رسانه

نحوه  در خبری های رسانهها وابسته است. به باور کیتینگ  زیادی به اطالعات دریافتی از رسانه

 رسانه»دارند. کیتینگ معتقد است  اساسی نقشی محیطی زیست شکالتم به ما  واکنش

 «است مردم از زیادی عده محیطی زیست اطالعات اولیه منابع که چرا دارد سنگینی مسئولیت

(Keating,1993:1) .  درگیری بلداجی به دلیل انتقال آب توسط بنابراین چگونگی انعکاس

 نیاز به بررسی دقیق علمی دارد.مثابه یک رسانه های خبری داخلی به  ها و سایت خبرگزاری

شدن مسائل مربوط به آب در ایران، پیامدهای اجتماعی و  در چند سال گذشته با برجسته

ها و مسئله آب  طور کلی نسبت رسانه هایی که به سیاسی این مسائل آشکار شده است. پژوهش

آب و اهمیت  هجه به اهمیت مسئلاند. حال آنکه با تو  را بررسی کرده باشند، بسیار اندک

ها درباره این مسائل  هایی که در دنیای کنونی دارند، شناخت عملکرد رسانه ها و نقش رسانه
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شود.  هاست که نقاط ضعف و قوت آنان آشکار می با بررسی وضع موجود رسانهضروری است. 

مسائل مرتبط با  ای تواند شناختی هر چند کوچک از نحوه پوشش رسانه نتایج این پژوهش می

های  گذاری برای رسانه ریزی و سیاست برای برنامهاندرکاران رسانه را  آّب را ارائه دهد و دست

 خود یاری دهد.

 پیشینه پژوهش

شناخت ها را با هدف  محتوای رسانهپژوهشی داخلی  هایی که انجام دادیم، تاکنونبررسی طبق 

وط به آب بررسی نکرده است. افزون بر این، عملکرد آنان نسبت به یک رویداد اجتماعی مرب

ها در خصوص رویداد بلداجی را مطالعه نکرده است، هرچند برخی  هیچ پژوهشی عملکرد رسانه

ها را  که در ادامه آن اند بررسی کردهها  محیطی را در رسانه تحقیقات نحوه انعکاس مسائل زیست

بررسی نحوه پوشش خبری رویداد کنیم. وجه تمایز این پژوهش تحقیقات قبلی  مرور می

 های داخلی است. ها و خبرگزاری بلداجی در سایت

های  زیست را در رسانه ( نحوه پوشش خبری وقایع مرتبط با محیط1391) ببران و داوودی

بر اند. تمرکز اصلی این تحقیق  کرده (های سایبر شهروندی سایبر جریان اصلی و رسانه

شده است،  انجام محتوا تحلیلنتایج این پژوهش که با روش  های شمال است. سوزی جنگل آتش

ها ارزش خبری  اولویت دارد و در خبرگزاری« برخورد»ها ارزش خبری  دهد در وبالگ نشان می

های سایبر شهروندی دو  های سایبر جریان اصلی و رسانه رسانههمچنین «. شهرت و تازگی»

محتوایی از دریچه خاص  از نظرد یعنی هم کنن جهت را به اشکال گوناگون طی می مسیر هم

هستند )ببران و   متفاوتنگرند و هم از نظر شکلی با یکدیگر  خود به مسائل می

 (.14:1391داوودی،

نامه کارشناسی ارشد خود با روش تحلیل محتوا، مطالب  ( در پایان1391) محبوبی

هدف اصلی سی کرده است. ساالری و ایران را برر های همشهری، مردم محیطی روزنامه زیست

با تأکید بر توسعه  محیطی در مطبوعات ایران نگاری زیست این تحقیق شناخت جایگاه روزنامه

محیطی را چندان  های بررسی شده مسائل زیست دهد روزنامه پایدار است. نتایج نشان می

های بررسی  امهروزن اند. تفسیر، تحلیل و ارائه گزارش کمتر مورد توجه بودهکنند.  برجسته نمی

اند. از  شده در ارتباط با اهداف توسعه پایدار نیز بیشتر بر پوشش اخبار آلودگی هوا متمرکز شده
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ها عملکردی ضعیف و  ای در برخی جنبه نگاری حرفه نگاری توسعه و اصول روزنامه نظر روزنامه

نگاری  هاند. پژوهشگر مدعی است روزنام ها عملکردی قابل قبول داشته در برخی جنبه

 (.194-186: 1391محیطی در کشور ما شکل نگرفته است )محبوبی،  زیست

نامه خود نحوه پوشش مطالب مربوط به آلودگی هوای  ( در پایان1392) مرتضی احمدی

هدف پژوهش او ایران در مطبوعات را با روش تحلیل محتوا بررسی کرده است.  شهرهای کالن

است. نتایج این پژوهش حاکی  91وا در شش ماه دوم سال سازی آلودگی ه شناخت میزان برجسته

های بررسی شده  کنند. در رسانه سازی نمی های ایران آلودگی هوا را برجسته روزنامهاز آن است که 

دهد. این  مصاحبه بیشترین سبک مطالب را تشکیل می منتشرشده است ومطالب رویدادمدار بیشتر 

اند، اما تحلیل،  قد عملکرد دولت به نسبت خوب عمل کردهدر ن ها پژوهشگر مدعی است روزنامه

 (.142-138: 1392)احمدی،تفسیر و ارائه گزارش کمتر مورد توجه قرار گرفته است 

 مبانی نظری

 زیست ارتباطات محیط

ها و  رسانهاست و  شدههای عمومی زمان ما  در چند دهه اخیر یکی از دغدغه 1زیست محیط

زیست استفاده  ارتباطات محیط (.Hansen,2011:9نقشی اساسی دارند )ارتباطات در این زمینه 

گذاری مؤثر و اجرای  حمایت از سیاست منظور بهشده و راهبردی از فرایند ارتباطات  ریزی برنامه

با توجه به ( 2012) کاکساز نظر (. OECD,1999:5)زیست است  ها با توجه به محیط پروژه

زیست  زیست با آن سروکار دارد، اگر از ارتباطات محیط حیطموضوعات متنوعی که ارتباطات م

انتقال اطالعات درباره موضوعات گسترده »یا « صحبت کردن»تعریفی ساده مانند 

-های مورد بحث ارتباطات محیط های ما به تنوع موضوع داشته باشیم، تعریف« محیطی زیست

زیست ارائه دهد که  تباطات محیطکوشد تعریفی از ار زیست خواهد بود. از این رو، کاکس می

محیطی دو  محیطی را در نظر داشته باشد. کاکس برای ارتباطات زیست تنوع موضوعات زیست

این کارکرد آموزش، هشدار، «: گرا است محیطی عمل ارتباطات زیست»کارکرد قائل است. 

که  2ازندهکارکردی س .2. گیرد محیطی را در برمی ترغیب، بسیج و کمک به حل مسائل زیست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 environmental communication 
2 constitutive 
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این کارکرد نمادین است و در آن زبان و نمادهای دیگر درک ما را از واقعیت و ماهیت مسائل 

که در حل محیطی همچون ابزاری نمادین است  ارتباطات زیست دهند. شکل میمحیطی  زیست

 بریم های متفاوت جامعه به آنان به کار می محیطی و در مذاکره با واکنش مسائل زیست

(Cox:2012:18-29.) زیست که  زیست بخشی از ارتباطات محیط محیطای مسائل  پوشش رسانه

( معتقد است عناصر گزارشگری علم 2004) ردمیکرز آید. می حساب بهتر است،  ای عمومی زمینه

نگاری  به باور او روزنامه .نقش دارند محیطی زیست نگاری  و سالمت در شغل روزنامه

زیست متنوع شده  نگاری محیط و با گذر زمان تعریف روزنامه اردزیست معانی چندگانه د محیط

زیست به موارد  از مسائلی نظیر نگهداری محیطمحیطی  طور که مسائل زیست است، همان

نیز تغییریافته است.  داد را پوشش میزیست  محیطای که رسانه  تغییریافته، شیوه تر مدرن

ست یک حوزه پیچیده شده که چیزی بیش از زی نگاری محیط روزنامه»گوید:   ردمیکرز می

« ، بیشتر، سیاست، اقتصاد، و مسائل اجتماعی ]در آن[ نقش دارندگیرد را در بر می زیست محیط

(Rademakers,2004:14-15) .محیطی تا زمانی که به مرحله  های زیست مردم معموالً به موضوع

پردازند تا بین  محیطی می های زیست نگاران به موضوع توجه ندارند. روزنامه بحرانی برسند، 

محیطی ممکن است  گیران سیاسی رابطه ایجاد کنند. هرچند مطالب زیست شهروندان و تصمیم

 مسائل توانند در ایجاد آگاهی مردم از ها تأثیر نداشته باشند، اما می گذاری چندان بر سیاست

زیست باید از  نگاری محیط نامه( معتقد است روز2010) باوادام .باشند نقش داشته محیطی زیست

نگار  روزنامه بینی کنند. گزارشگری صرف و تعاریف مقبول آن فراتر بروند و وقایع را پیش

نگاری  شود. روزنامه توجه نشده یا نمی ها آنهایی بپردازد که به  محیطی باید به موضوع زیست

نگاران  روزنامهخود را دارد.  یتأثیر نیست، بلکه استانداردها و معیارها محیطی خنثی و بی زیست

گذاران، ن، قانونمحیطی باید به این پرسش اساسی توجه کنند که آیا سیاستگذارا زیست

 در حالباوادام معتقد است زیست جدی هستند.  شهروندان و دیگران در حفاظت و بقای محیط

مل کنند، واکنشی ع پیشگیرانهآنکه  جای بهمحیطی خود  نگاران در مبارزات زیست حاضر روزنامه

زیست مطالب تحقیقی  ای محیط نگاران حرفه روزنامه(. Bavadam,2010:3-9کنند ) عمل می

در حال   محیطی کنند و به مشکالت زیست را افشاگری می غیرقانونیهای  نویسند، فعالیت می

ه زمینه و انجام مصاحب زیست نیازمند تحقیقات پیش نگاری محیط روزنامهپردازند.  ظهور می

زیست را  نگاری محیط میشل فروم، پروفسور پیشین دانشگاه وسترن واشنگتن، روزنامه است.
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، ها بیان درگیری»زیست  نگاری محیط داند. به نظر او روزنامه صرف می گزارشگری فراتر از

 گیرد را در برمی« انسانی صداقت و هدفمندی، خطر و فداکاری، و مراقبت از جهان غیر

(environmentalscience). 

 نگاری توسعه روزنامه

گزارش  نگاری توسعه مطرح شد. طبق روزنامه 1967حدود سال  نگاری توسعه اصطالح روزنامه

و تمرکز اصلی آن بر فرایندهای المللی باید به توسعه کشور مربوط شوند  رویدادهای ملی و بین

ها و کارکردهای  ز ظرفیتنگاران باید ا روزنامه (.Gupta,2000:41) .مدت توسعه باشد طوالنی

ی توسعه استفاده کنند و از نقش حساس خود در این زمینه ها ارتباطات برای رسیدن به هدف

نگاری توسعه  ( معیارهایی را برای مطالب مربوط به روزنامه1393) آگاه باشند. قندی و بدیعی

رایندها اهمیت بسیاری نگاری توسعه توجه به ف تأکید بر فرایندها: در روزنامه. 1شمارند:  برمی

ظاهر  منظور از فرایندمداری ایجاد رابطه بین رویدادهای به(. 424:1393قندی و بدیعی،دارد )

گزارش . الملل است ها به توسعه بین رابطه آنمدت در جامعه و  منفرد و روندهای طوالنی

. نگاه انتقادی 2 نگاری از جایگاهی ویژه برخوردار است. تحقیقی و تشریحی نیز در این روزنامه

های مثبت و منفی آن  نگار از دید انتقادی به یک مسئله بپردازد و جنبه ها: اگر روزنامه به برنامه

. 3شود.  را ارزیابی کند، گزارشگری از حالت عادی به گزارشگری تشریحی یا تحقیقی تبدیل می

های توسعه را با  و سیاست ها نگاری توسعه باید تناسب برنامه تأکید بر نیازهای مردم: روزنامه

ها: در بیشتر موارد برای شناخت بهتر  ها و طرح سابقه موضوع ارائه .4نیازهای مردم بکاود. 

نگار  بینی نیازهای آینده: روزنامه . پیش5رویدادها، اشاره به زمینه و سابقه رویداد ضروری است 

 وگو گفتاسان به مصاحبه عمقی و بینی نیازهای آینده مردم با کارشن منظور پیش توسعه باید به

های توسعه بر  نگاری توسعه باید درباره تأثیر برنامه ها بر مردم: روزنامه . تأثیر برنامه6بپردازد. 

. مقایسه طرح اولیه و 8ها  . مقایسه فرآیند توسعه در سایر مکان7زندگی مردم آگاهی دهد. 

نگار توسعه باید از  : روزنامههای مردم. نیاز10ها  . بررسی ادعای موفقیت برنامه9 اجراشده

 (.429-424: 1393)قندی،نیازهای مردم آگاهی داشته باشد 
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 نگاری بحران روزنامه

سپتامبر بیشتر مطرح شده است. محققان درباره تعریف  11نگاری بحران پس از  روزنامه

تشدید  نظرها فاختالنگاری بحران توافق چندانی ندارند و بسته به نوع بحران این  روزنامه

نگاران وجود دارد، اما در برخی  ها خطوط راهنما برای روزنامه شود. درباره برخی از بحران می

نگاری بحران  فرقانی معتقد است روزنامه (.42:1391نوری،) دیگر این خطوط راهنما وجود ندارد

ها  نیز توصیههای بومی گذشته و  تجربه»ندارد و  شده تعیین مشخص و از پیشاصول و قواعدی 

نگاری  منابع نظری و تجربی روزنامهنگاران دیگر کشورها ...  شده روزنامه استفادههای  روشو 

نامه کارشناسی ارشد  (. صبا نوری در پایان78-77: 1393دهد )فرقانی،  تشکیل می را« بحران

آن را مدلی توان  نگاری بحران ارائه داده است. طبق این مدل، که می خود مدلی برای روزنامه

بیشتر توجه « چگونه»و « چرا»پس از وقوع بحران باید به عناصر خبری ها  رسانهبومی دانست، 

کنند. در این مدل توجه به سابقه رویداد، بیشتر اهمیت دارد. پوشش خبری نباید محدود به 

د. هنگام زمان وقوع بحران باشد، بلکه بعد از بحران نیز مطبوعات باید به پیامدهای آن بپردازن

های  دیدگاه براساسگرایی عمل کنند، نه  حرفه براساساجتماعی باید -های سیاسی وقوع بحران

 (.1391:154)نوری،  ایدئولوژیک و سیاسی

 چارچوب نظری

 یساز برجسته یهنظر

که  یها با اخبار رسانهیه نظراین  پایه بربه بعد مطرح شد.  1970 هاز ده یساز برجسته یهنظر

 ،ی. به عبارتکنند یم نییتع شند،یاند یبه آن م یرا که افکار عموم ییها موضوع ندده یارائه م

 ابدی یم شیآن موضوع از نظر عموم افزا تیاهم کنند، یتوجه م یبه موضوع ها رسانه یوقت

را  یاحتمال دارد مسائل شتریمخاطبان ب ه،ینظر نیطبق ا .(327-325: 1386و تانکارد، نی)سور

 شوند، یمطرح م ویو راد ونیزیتلو یاصل یها ها و گزارش اول روزنامه هو صفح یاصل تریکه در ت

معموالً  ،شوند یآخر روزنامه منتشر م یها که در صفحه یمطالب ب،یترت نیهم بهمهم بدانند. 

 هاظهارنظر برنارد کوهن دربار (.McCombs & Mauro,1977:3-7) آیند یبه نظر م تر تیاهم کم

مطبوعات نتوانند به مردم  دیاست: شا یساز برجسته هشیاند انگریب وعین بهها،  قدرت رسانه

و  نی)سور شندیندیچه ب هدربار ندیاما قادرند به مردم بگو ،ندچگونه فکر کن ندیبگو



 41 نگاری محیط زیست: مطالعه موردی پوشش خبری رویداد بلداجی در ... روزنامه 
 

 

 تیدر شکل دادن به واقع یها نقش مهم و شاو معتقدند رسانه کامبز مک. (328:1386تانکارد،

توجه  شود یها مطرح م که در رسانه یتنها به موضوعات خوانندگان نه کنند، یم یباز یاسیس

 & McCombs) شوند یمتصور م یخاص تیآن موضوعات اهم یبلکه برا ،کنند یم

Shaw,1972:176.) یها یدگیچیپ یداد. برجستگ لیتقل یگذار تیبه اولو دیرا نبا یساز برجسته 

: کنند یم میشش مرحله تقسرا به  یساز برجسته ندیدارد. انگل لنگ و کورت لنگ، فرا یخاص

 یدادهایرو ی. پوشش خبر2 دهند، یرا مهم جلوه م دادهایمسائل و رو ی. مطبوعات بعض1

 ی. زبان4 دهند، یم یمورد نظر چارچوب خاص یدادهای. مطبوعات به رو3مختلف متفاوت است، 

را به  دادهایها رو . رسانه5 گذارد، یم ریبر درک آن تأث رود یمسائل به کار م انیب یکه برا

 یساز به روند برجسته دادهایرو ه. اظهارنظر افراد مشهور دربار6 کنند، یوصل م هیثانو ینمادها

 یبرا یساز در نظر داشت که برجسته دیبا البته (.60-59: 1391زاده، یمهد) بخشد یشتاب م

 ییبه راهنما ازیافراد از نظر ن وریکامبز و و . از نظر مکستیاندازه اثرگذار ن کیافراد به  ههم

 اطالع یب یاز موضوع افرادها بر آنان اثرگذار است. هرچه  تفاوت در نفوذ رسانه نیو ا اند متفاوت

 .(350:1386و تانکارد، نیاست )سور شتریدر آنان ب ییبه راهنما ازیباشند ن

 روش تحقیق

خبری های  ها و سایت برای شناخت بازتاب درگیری بلداجی در خبرگزاری پژوهش این در

ابتدا براساس مبانی نظری و ادبیات  است. شده استفاده کمی محتوای تحلیل روش از

پس از تهیه دستورالعمل کدگذاری، مطالب  .اند شده تحقیق متغیرهای این پژوهش مشخص

است. جامعه آماری    مطلب تحقیق، این تحلیل واحدند. شد Spssافزار  و وارد نرمکدگذاری 

از  درباره رویداد بلداجی 1های خبری داخلی ها و سایت گزاریاین پژوهش مطالب خبر

است. در این پژوهش از  )زمان انجام پژوهش( 29/5/95 تا( )وقوع رویداد 29/4/95

 است. شده  استفاده  شماری کل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های خبری مورد بررسی: ایرنا، ایسنا، ایانا، ایلنا، مهر، باشگاه خبرنگاران، بام ایران،  ها و سایت . اسامی خبرگزاری1

نیوز، جوان آنالین، سایت صدا و سیمای  ، تابناک، تسنیم، جیپرسش باک، بیدار، پانا، ن سالم، بیها، بروج برترین

بوم، سایت بامرام، شمانیوز، صاحب خبر، صراط، فارس، فرارو،  مرکز چهارمحال و بختیاری، دانا، دمادم، ذاکر، زیست

 ایران، هشدار نیوز، همشهری آنالین فردا، گلونی، ماین نیوز، میزان، اعتدال، افکارنیوز، انارپرس، وقت
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  تحقیق اعتبار و پایایی

. شد استفاده «اسکات ویلیام» ضریب از اعتماد این پژوهش قابلیت ضریب محاسبه برای

 و دخل احتمال ها آن در که شود می محاسبه متغیرهایی برای اعتماد قابلیت ضریب ازآنجاکه

 پیچیده، متغیر سه اول، مرحله کدگذاری انجام از پس دارد، وجود کدگذار ذهنیات تصرف

 ضریب. آمد دست به اسکات فرمول با ها آن اعتماد قابلیت ضریب و شدند کدگذاری دوباره

 0.95: «بیان دالیل» متغیر 0.80: «عنصر خبری برجسته در لید» متغیرهای برای آمده دست به

دوباره  که متغیرهایی که این به توجه با بود «های دولت گیری درباره برنامه موضع»و متغیر 

 الزم پایایی از تحقیق که گفت توان می دارند، 0.75 از بیش پایایی شدند، ضریب کدگذاری

 دستورالعمل متخصصان از چند تن زیرا دارد، نیز صوری اعتبار تحقیق است. این برخوردار

 استخراج شده، نظری مبانی و ادبیات از تحقیق این اند. متغیرهای کرده تأیید را کدگذاری

 است. برخوردار نیز سازه اعتبار از تحقیق بنابراین

 ها بررسی یافته

 انتشار خیتار حسب بر شده یگذارکد یها داده درصد و تعداد. 1 جدول

 درصد فراوانی تاریخ انتشار

 63.8 81 هفته اول وقوع رویداد

 15.0 19 هفته دوم وقوع رویداد

 3.1 4 هفته سوم وقوع رویداد

 12.6 16 هفته چهارم وقوع رویداد

 5.5 7 هفته پنجم وقوع رویداد

 100.0 127 جمع کل

مطلب بررسی شده بیشترین  127گفت از مجموع  توان می 1با توجه به جدول شماره  

 و« هفته اول وقوع رویداد»درصد مطالب بررسی شده در تاریخ  63.8مورد یا  81تعداد یعنی 

 اند. منتشر شده« رویداد وقوع سوم هفته» دردرصد  3.1مورد یا  4کمترین تعداد یعنی 
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  تیسا و یخبرگزار نوع حسب بر شده یبررس مطالب تعداد و درصد جدول. 2 جدول

 درصد فراوانی  نوع خبرگزاری و سایت

 85.8 109 خبرگزاری و سایت ملی

 14.2 18 خبرگزاری و سایت محلی

 100.0 127 جمع کل

مطلب بررسی شده بیشترین  127توان گفت از مجموع  می 2با توجه به جدول شماره 

 و« خبرگزاری و سایت ملی»مطالب بررسی شده به  درصد 85.8مورد یا  109تعداد یعنی 

 .مربوط است« خبرگزاری و سایت محلی»به درصد  14.2مورد یا  18کمترین تعداد یعنی 

 مطلب سبک حسب بر شده یبررس مطالب تعداد و درصد. 3 جدول

 درصد فراوانی سبک مطلب

 84.3 107 خبر

 11.8 15 گزارش

 2.4 3 مصاحبه

 1.6 2 یادداشت

 100.0 127 جمع کل

مطلب بررسی شده بیشترین  127توان گفت از مجموع  می 3با توجه به جدول شماره 

 منتشر شده است و« خبر»درصد مطالب بررسی شده به سبک  84.3مورد یا  1.7تعداد یعنی 

 .ده استمنتشر ش« یادداشت»به سبک مطالب  درصد 1.6یا  مورد 2کمترین تعداد یعنی 

 منبع حسب بر شده یبررس مطالب تعداد و درصد. 4 جدول

 درصد فراوانی منبع مطلب

 53.5 68 به گزارش

 7.8 10 محلیهای  رسانه

 34.6 44 ملی های رسانه

 2.4 5 اشاره نشده

 100.0 127 جمع کل



  1398زمستان / سی و سوم شماره/ هشتم سال/  و رسانه ترویجی جامعه، فرهنگ -علمی  فصلنامه 44
 

 

ب بررسی شده بیشترین مطل 127توان گفت از مجموع  می 4با توجه به جدول شماره 

منتشر شده « به گزارش خود منبع»درصد مطالب بررسی شده  53.5 مورد یا 68تعداد یعنی 

کمترین تعداد قرار دارد. در بعدی  رتبهمورد در  44یا  درصد 34.6با « های ملی رسانه»است. 

د مطالب به درص 7.8مورد یا  10ای نشده است. فقط  به منبع اشاره درصد 2.4یا  مورد 5یعنی 

 است.« های محلی رسانه»نقل از 

 سرویس حسب بر شده یبررس مطالب تعداد و درصد. 5 جدول

 درصد فراوانی سرویس نام

 7.8 10 حوادث

 6.3 8 زیست محیط

 11.8 15 سیاسی

 25.2 32 اجتماعی

 19.7 25 ها استان

 2.4 3 کشاورزی

 4.7 6 پرونده

 4.7 6 شهرستان

 3.1 4 شهری

 11.2 14 نامشخص

 3.9 5 ها رسانه

 100.0 127 جمع کل

 

مطلب بررسی شده بیشترین  127توان گفت از مجموع  می 5با توجه به جدول شماره 

منتشر شده « اجتماعی»درصد مطالب بررسی شده در سرویس  25.2مورد یا  32تعداد یعنی 

 .است« کشاورزی»مربوط به سرویس  درصد 2.4مورد یا  3کمترین تعداد یعنی  است و



 45 نگاری محیط زیست: مطالعه موردی پوشش خبری رویداد بلداجی در ... روزنامه 
 

 

 یخبر ارزش حسب بر شده یبررس مطالب تعداد و درصد. 6 جدول

 درصد فراوانی یخبر ارزش

 83.5 106 برخورد

 3.9 5 شهرت

 7.1 9 دربرگیری

 5.5 7 شهرت و برخورد

 100.0 127 جمع کل

 

مطلب بررسی شده ارزش خبری  127ت از مجموع توان گف می 6با توجه به جدول شماره 

کمترین  است و« برخورد»درصد مطالب بررسی شده  83.5 مورد یا 106بیشترین تعداد یعنی 

 دارند.« شهرت و برخورد»درصد مطالب بررسی شده ارزش خبری  5.5یا  مورد 7تعداد یعنی 

 مطلب نوع حسب بر هشد یبررس مطالب تعداد و درصد. 7 جدول

 درصد فراوانی نوع مطلب

 89.8 114 رویدادمدار

 10.2 13 فرایندمدار

 100.0 127 جمع

مطلب بررسی شده ارزش خبری  127توان گفت از مجموع  می 7با توجه به جدول شماره 

کمترین  و« مدار رویداد»درصد مطالب بررسی شده  89.8 مورد یا 114بیشترین تعداد یعنی 

 است.« فرایندمدار»مطالب بررسی شده  درصد 10.2مورد یا  13یعنی  تعداد

 دیل در برجسته یخبر عنصر حسب بر شده یبررس مطالب تعداد و درصد. 8 جدول

 درصد معتبر درصد فراوانی لید در برجسته خبری عنصر

 23.6 23.6 30 که

 3.9 3.9 5 کی

 3.1 3.1 4 چرا

 2.4 2.4 3 چگونه

 63.0 63.0 80 چه

 3.9 3.9 5 بدون لید

 100.0 100.0 127 جمع کل
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مطلب بررسی شده در بیشترین  127توان گفت از مجموع  می 8با توجه به جدول شماره 

. در لید برجسته شده است« چه»درصد مطالب بررسی شده عنصر  63 مورد یا 80تعداد یعنی 

. کمترین نسبت یعنی بعدی قرار دارد رتبهدر  درصد 44.1مورد یا  56 با« که»عنصر خبری 

 اختصاص دارد.« چگونه»مورد به عنصر  3درصد یا  2.4

 مطلب نیز بدون لید است. 5

 داشتن عکس حسب بر شده یبررس مطالب تعداد و درصد. 9 جدول

 درصد فراوانی داشتن عکس

 66.9 85 دارد

 33.1 42 ندارد

 100.0 127 جمع کل

 

مطلب بررسی شده، بیشترین  127توان گفت از مجموع  می 9با توجه به جدول شماره  

 33.1مورد یا  42تعداد یعنی  کمترین و« عکس دارند»درصد  66.9 مورد یا 85تعداد یعنی 

 «.عکس ندارند» درصد

 عکس نوع حسب بر شده یبررس مطالب یفراوان و درصد .10 جدول

 درصد معتبر درصد فراوانی عکس نوع

 47.1 31.5 40 آرشیوی

 29.4 19.7 25 مربوط به رویداد

 23.5 15.7 20 مربوط به جلسه

 100.0 66.9 85 جمع

  33.1 42 بدون عکس

  100.0 127 جمع کل

 

مطلب دارای عکس، بیشترین  85توان گفت از مجموع  می 10با توجه به جدول شماره 

 15.7مورد یا  20تعداد یعنی  کمترین است و« آرشیوی»رصد د 47.1مورد یا  40تعداد یعنی 

 است.« مربوط به جلسه»به  درصد
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 دادیرو هنیشیپ به اشاره حسب بر شده یبررس مطالب تعداد و درصد. 10 جدول

 درصد فراوانی اشاره به پیشینه رویداد

 55.9 71 است شده اشاره

 44.1 56 اشاره نشده است

 100.0 127 جمع کل

 

مطلب بررسی شده در بیشترین  127توان گفت از مجموع  می 11با توجه به جدول شماره 

درصد یا  44.1شده است و در  مطلب به پیشینه رویداد اشاره 71درصد یا  55.9نسبت یعنی 

 ای نشده است. مورد به پیشینه رویداد اشاره 56

 نهیشیپ به نگاه نوع حسب بر شده یبررس مطالب تعداد و درصد. 11 جدول

 درصد معتبر درصد فروانی پیشینه به نگاه نوع

 12.7 7.1 9 یابی ریشه

 25.4 14.2 18 تحلیلی

 62.0 34.6 44 توصیف کلی

 100.0 55.9 71 جمع کل

  44.1 56 به پیشینه اشاره نشده است

  100.0 127 جمع

 

 اند. مطلبی که به پیشینه رویداد اشاره کرده 71از مجموع  دهد نشان می 12جدول شماره 

اند. در  پیشینه رویداد اکتفا کرده« توصیف کلی»درصد به  62 مورد یا 44بیشترین تعداد یعنی 

 اند. یابی رویداد پرداخته مطالب به ریشه درصد 12.7مورد یا  9کمترین تعداد یعنی 

 یها برنامه با رابطه در مطلب یریگ موضع حسب بر شده یبررس مطالب یفراوان و صددر. 12 جدول

 دولت

 درصد فراوانی های دولت برنامه هگیری مطلب دربار موضع

 26.8 34 های دولت را نقد کرده است برنامه

 25.2 32 های دولت را بیان کرده است برنامه

 9.4 12 های دولت را تأیید کرده است برنامه

 38.6 49 های دولت اشاره نکرده است به برنامه

 100.0 127 جمع کل
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مطلب بررسی شده، بیشترین  127توان گفت از مجموع  می 13با توجه به جدول شماره 

 32درصد یا  25.2«. است  های دولت را نقد کرده برنامه»درصد  26.8مورد یا  34تعداد یعنی 

 درصد 9.4مورد یا  12اند. کمترین تعداد یعنی  فا کردههای دولت اکت مطلب نیز به بیان برنامه

 «.های دولت را تأیید کرده است برنامه»به 

 مسئله محور نگاه حسب بر شده یبررس مطالب یفراوان و درصد. 13 جدول

 درصد فراوانی های دولت برنامه هگیری مطلب دربار موضع

 27.6 35 بله

 72.4 92 خیر

 100.0 127 مع کلج

 

مطلب بررسی شده، بیشترین  127توان گفت از مجموع  می 14با توجه به جدول شماره 

 تعداد یعنی کمترین و« محور ندارند نگاه مسئله»درصد مطالب  72.4مورد یا  92تعداد یعنی 

 «.دارند محور مسئلهنگاه » درصد مطالب 27.6مورد یا  35

 مشکالت هشیر حسب بر شده یبررس مطالب یفراوان و درصد. 14 جدول

 درصد فراوانی مشکالت هشیر

 63.7 81 اشاره نشده

 17.3 22 های نامناسب برنامه

 11.8 15 خشکسالی و برنامه نامناسب

 4.7 6 خشکسالی

 1.6 3 نگرانی مردم

 100.0 127 جمع

 

مطلب بررسی شده، بیشترین  127 توان گفت از مجموع می 15با توجه به جدول شماره 

است و در مواردی « اشاره نشده»درصد مطالب به ریشه مشکالت  63.7مورد یا  81تعداد یعنی 

درصد مطالب ریشه  17.3مورد یا  22شده در بیشترین تعداد یعنی  که به ریشه مشکالت اشاره

درصد یا  11.8با « سبخشکسالی و برنامه نامنا»عنوان شده و  «های نامناسب برنامه» مشکالت
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« نگرانی»درصد مطالب  1.6مورد یا  3 تعداد یعنی کمترین در بعدی قرار دارد. رتبهدر مورد  6

 مشکالت عنوان شده است. ریشه

 شده اطالق دادیرو به که یعنوان حسب بر شده یبررس مطالب یفراوان و تعداد. 15 جدول

 درصد فراوانی الق شدهعنوانی که به رویداد اط

 51.5 65 درگیری

 3.1 4 بحران

 7.8 10 نگرانی

 14.2 18 تجمع

 13.4 17 حادثه

 5.5 7 اعتراض

 2.3 3 اغتشاش

 2.3 3 (نظمی وقایع، اتفاق تلخ، بی) یرسا

 100.0 127 جمع

 

مطلب بررسی شده، در بیشترین  127توان گفت از مجموع  می 16با توجه به جدول شماره 

شده است. عنوان  به رویداد اشاره« درگیری»درصد با عنوان  51.5مورد یا  65تعداد یعنی 

طور  درصد به 2.3مورد یا  3کمترین تعداد یعنی  مورد در رتبه بعدی قرار دارد. 18با « تجمع»

 ( اختصاص دارد.«نظمی بی»و « وقایع»، «اتفاق تلخ») سایرهای اغتشاش و  گزینهمشترک به 

 توسعه ینگار روزنامه یارهایمع به توجه حسب بر شده یکدگذار مطالب یفراوان و درصد. 16 جدول

 درصد فراوانی نگاری توسعه توجه به معیارهای روزنامه

 41.7 53 نگاری توسعه توجه شده است به معیارهای روزنامه

 58.3 74 نگاری توسعه توجه نشده است به معیارهای روزنامه

 100.0 127 جمع
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 41.7مطلب بررسی شده، در  127توان گفت از مجموع  می 17با توجه به جدول شماره 

درصد مطالب به  58.3نگاری توسعه توجه شد است و  درصد مطالب به معیارهای روزنامه

 نگاری توسعه توجه نشده است. معیارهای روزنامه

 توسعه ینگار روزنامه یارهایمع حسب بر شده یا توسعه مطالب یوانفرا و درصد. 17 جدول

 درصد فراوانی توسعه ینگار روزنامه یارهایمع

 25.9 20 ها نگاه انتقادی به برنامه

 23.3 18 تأکید بر نیازهای مردم

 15.6 12 تأکید بر فرایندها

 15.6 12 نیازهای مردم

 7.8 6 ها ارائه سابقه طرح

 7.8 6 ها امهتأثیر بر برن

 4 3 بینی نیازهای آینده پیش

 0.0 0 ها مقایسه فرایند توسعه در سایر مکان

 0.0 0 و اجراشده مقایسه طرح اولیه

 0.0 0 ها بررسی ادعای موفقیت برنامه

 100.0 77 جمع

 

به معیار  ای درصد مطالب توسعه 25.9 بیشترین نسبت یعنی 18با توجه به جدول شماره 

بعدی  رتبهدرصد در  23.3با « تأکید بر نیازهای مردم»اند.  توجه کرده «ها قادی به برنامهنگاه انت»

 درصد کمترین نسبت را به خود اختصاص داده است. 4بینی نیازهای مردم با  قرار دارد. پیش

 لیدال انیب حسب بر شده یبررس مطالب یفراوان و درصد. 18 جدول

 درصد فراوانی لدالی بیان

 8.7 11 بیان دالیل مسئوالن برای انتقال آب

 21.3 27 بیان دالیل مردم برای مخالفت با انتقال آب

 14.2 18 بیان دالیل هر دو طرف

 55.9 71 یک هیچ

 100.0 127 جمع
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 71یعنی  شده، بیشترین نسبت مطلب بررسی 127دهد از جمع  نشان می 19جدول شماره 

درصد دالیل مسئوالن برای انتقال آب یا دالیل مردم برای مخالفت با آن را بیان  55.9مورد یا 

 8.7اند و کمترین نسبت یعنی  مطلب دالیل مردم را بیان کرده 27درصد یا  21.3اند.  نکرده

 اند. مورد به بیان دالیل مسئوالن پرداخته 11درصد یا 

 گیری نتیجه

های  ها و سایت ش خبری رویداد بلداجی در خبرگزاریشناخت نحوه پوش منظور بهدر این مقاله 

 دهد: ها نشان می مطلب کل شماری شدند. یافته 127داخلی، 

اند، یعنی بیشترین تمرکز  اول وقوع رویداد منتشر شده هفتهدرصد مطالب در  64حدود 

بحران نگاری  که روزنامه درحالیاول وقوع رویداد است.  هفتهها بر رویداد بلداجی  خبرگزاری

ویژه پیامدهای آن بپردازند و فقط بر  ن و بهبحران نیز به بحرا ها بعد از رسانه کند ایجاب می

ها معموالً به مسائل  زمان وقوع رویداد متمرکز نباشند. به باور برخی متخصصان، رسانه

محیطی توجه کمی دارند، مگر اینکه به نقطه بحرانی رسیده باشند. در مورد رویداد  زیست

ها تا زمانی که درگیری بر سر انتقال آب رخ نداده است به موضوع  داجی نیز شاهدیم که رسانهبل

بر نقاط اوج بحران است و  ها آنو هنگام درگیری نیز بیشترین تمرکز  اند توجه کمانتقال آب 

 کاوی این مسائل توجه کمی دارند. کاوند و به ریشه پیامدهای آن را چندان نمی

طالب ارزش خبری برخورد دارند و بیشتر از نصف مطالب با عنوان درصد م 84حدود 

مورد در رتبه بعدی قرار دارد. تعداد  18با « تجمع». عنوان اند به رویداد اشاره کرده« درگیری»

( به رویداد «نظمی بی»و « وقایع»، «اتفاق تلخ»، «اغتشاش»های  عنوان بسیاری کمی نیز با

. ها برجسته شده است این رویداد در رسانه« برخورد»جنبه  ریمگی نتیجه می اند. اشاره کرده

های جایگزین نظیر  را )با توجه به بار معنایی کلمه« درگیری»همچنین استفاده غالب از کلمه 

 تفسیر کرد.طرفی  ها برای حفظ بی توان تمایل رسانه می اغتشاش(

های  اجی، به برنامهدرصد مطالب بررسی شده هنگام پوشش خبری رویداد بلد 40حدود 

کاری  های بررسی شده به محافظه توان تمایل رسانه اند. این موضوع را می ای نکرده دولت اشاره

ها  اند بیشتر به نقد برنامه های دولت اشاره کرده تفسیر کرد. مطالب اندکی که به برنامه

های دولت تأیید شده  برنامه درصد نیز 10کمتر از  اند و رویکردی انتقادی دارند. در پرداخته
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ای نداشته باشند و اگر  های دولت اشاره اند به برنامه های بررسی شده کوشیده است. یعنی رسانه

 ها بوده است. اند بیشتر با هدف نقد این برنامه ها داشته ای به این برنامه اشاره

. های خبری ملی است درصد مطالب بررسی شده مربوط به خبرگزاری و سایت 85بیش از 

اند  ارجاع داده« های ملی رسانه»درصد مطالب را به  35های بررسی شده حدود  همچنین، رسانه

گیریم  است. نتیجه می« های محلی رسانه»به نقل از  ها آندرصد مطالب  8و فقط کمتر از 

اند حال آنکه در  های محلی توجه بسیار کمی به این موضوع داشته ها و سایت خبرگزاری

ویژه هنگام  های محلی نقشی اساسی دارند. به زیست رسانه ی بحران، توسعه و محیطنگار روزنامه

تواند ناشی از  های محلی نقش محوری داشته باشند. این موضوع می وقوع بحران، باید رسانه

ها و  های محلی باشد. البته در این تحلیل باید به کم تعداد بودن سایت ضعف رسانه

 ت مشابه ملی آنان توجه داشت.های محلی به نسب خبرگزاری

و « ها استان»  اند، سرویس بیشترین نسبت مطالب در سرویس اجتماعی منتشر شده

  به انتشار رسیده« حوادث»مطلب نیز در سرویس  10های بعدی قرار دارند.  در رتبه « سیاسی»

 عنوان بههای خبری رویداد بلداجی را بیشتر  ها و سایت گیریم خبرگزاری است. نتیجه می

 اند. رویدادی اجتماعی، سیاسی برجسته کرده

اند.  درصد به سبک گزارش منتشر شده 11و فقط « خبر»درصد مطالب به سبک  85حدود 

ها  حال آنکه هنگام وقوع بحران گزارشگری تشریحی و تحلیلی اهمیت بیشتری دارد و رسانه

ی برای تحلیل و تشریح رویداد باید از سبک گزارش و مصاحبه استفاده کنند که قابلیت بیشتر

چرا که  گردد بازمیهای بررسی شده نیز  دارند. البته بخشی از این موضوع به ماهیت رسانه

طور که اشاره شد، نتایج  کنند. همان ها بیشتر مطالب خود را در سبک خبر منتشر می خبرگزاری

محیطی را  ائل زیستنیز کمبود مطالب تحلیلی و تفسیری درباره مس شده انجامهای  پژوهش

 کند. تأیید می

زمانی که برخورد یا درگیری رخ ندهد زیست معموالً تا  معموالً رویدادهای مربوط به محیط

تمام  ،ای هفته برای انجام این پژوهش در یک بازهزمانی پنج گیرند. چندان مورد توجه قرار نمی

به انتقال آب، بلداجی و نظایر آن  مختلف مربوط های کلیدواژهها با  و سایتها  مطالب خبرگزاری

ها زمانی به مسئله انتقال آب در بلداجی  وجو شدند، مشاهدات نشان داد که خبرگزاری جست
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اول وقوع رویداد  هفتهنیز معطوف به بیشتر مطالب  اند که درگیری رخ داده است. کردهتوجه 

 توجه چندانی به موضوع نشده است. ازآن پساست و 

نگاری توسعه توجه شد  درصد مطالب بررسی شده به معیارهای روزنامه 50در کمتر از  

نگاری  بیشترین معیارهای روزنامه« تأکید بر نیازهای مردم»و « ها نگاه انتقادی به برنامه»است و 

دهد که  توجه شده بود. این موارد نشان می ها آنتوسعه بودند که در مطالب بررسی شده به 

 ها نیستند. کار خبرگزاریعه پایدار چندان در دستور زیست و توس مسائل محیط

و  نگاری توسعه در شرایط بحرانی اشاره به پیشینه رویداد اهمیت زیادی دارد. در روزنامه

های پژوهش نشان  یافته مدار اهمیت بیشتری دارد. زیست نیز پرداختن به مطالب فرایند محیط

مطالب  درصد 10.2فقط  هستند و« دارم رویداد»درصد مطالب بررسی شده  89.8 دهد می

 ها و خبرگزاریای  حرفه هستند و این موضوع بیانگر عملکرد غیر« فرایندمدار»بررسی شده 

های بررسی شده از  توان نتیجه گرفت رسانه های خبری بررسی شده است. همچنین، می سایت

 اند. زیست عملکرد ضعیفی داشته نگاری توسعه و محیط نظر معیارهای روزنامه

اشاره »درصد مطالب به ریشه مشکالت  63.7های پژوهش بیانگر این است که در  یافته

در اند  در مواردی که به ریشه مشکالت اشاره کرده ها ها و سایت است و خبرگزاری« نشده

 11.8. در اند مشکالت دانسته ریشهرا « های نامناسب برنامه»مورد  22بیشترین تعداد یعنی 

 مشکالت عنوان شده است. ریشه« خشکسالی و برنامه نامناسب»یز درصد مطالب ن

 اریاند. درصد بس دانسته« انتقال آب»را  یریدرصد مطالب علت درگ 65حدود افزون بر این، 

 یریرا علت درگ یمطالبات اجتماع یریگیو پ یانتظام یرویورود ن ،آبی کماز مطالب  یاندک

نیز به  ها آندرصد  62 که اند شینه رویداد اشاره کردهدرصد مطالب به پی 56حدود اند.  دانسته

یابی رویداد  ریشه درصد مطالب به تحلیل و 38اند، و حدود  کرده اکتفا رویداد توصیف کلی

محیطی محسوب  ها منبع آگاهی مردم از رویدادها و مسائل زیست اند. حال آنکه رسانه پرداخته

 .بپردازندلیل و تشریح رویداد به تح ازاین پیشرود  شوند و انتظار می می

درصد  27.6فقط « ندارند محور نگاه مسئله»درصد مطالب  72.4بیشترین تعداد یعنی 

های بررسی شده یکی از منابع کسب اطالعات برای  خبرگزاری«. محور دارند نگاه مسئله» مطالب

 مردم هستند و باید بیش از این مطالب خود را بپرورانند.
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دالیل مسئوالن برای انتقال آب یا دالیل مردم برای مخالفت با آن را درصد مطالب  55.9

اند و کمترین نسبت یعنی  مطلب دالیل مردم را بیان کرده 27درصد یا  21.3اند.  بیان نکرده

این موارد بیانگر این است که اند.  مورد به بیان دالیل مسئوالن پرداخته 11درصد یا  8.7

 اند. که باید به تشریح و تحلیل رویداد نپرداخته چنانرسی شده های بر ها و سایت خبرگزاری

اقتصادی و اجتماعی را  زیست پیچیده است و مسائل سیاسی، ازآنجاکه ارتباطات محیط

محیطی ساده برخورد کنند و باید به تشریح و  نباید با مسائل زیست ها رسانه گیرد، در بر می

ها باید از گزارش  ره شد متخصصان معتقدند رسانهطور که اشا همان تحلیل مسائل بپردازند.

که طبق نتایج این پژوهش،  صرف فراتر بروند و پیشگیرانه عمل کنند نه واکنشی، حال آن

اند، در گزارش رویداد  یابی رویداد داشته ها با توجه اندکی که به تحلیل، تفسیر و ریشه رسانه

 اند. نیز ضعیف عمل کرده
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