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 چکیده   
 سیتیبحران محیی  زی ینا با رویارویی شیوۀ .روبه روست آن با حاضر قرن در بشر که است هاییچالش ترینمهم از یکی محیطی بحران زیست  مقدمه:

 انسان بین ارتباط در هنگی،فر ضعف و فقدان آگاهی در محی  زیستی مشکالت این است. بسیاری از تعیین کننده آتی و حاضر نسل زندگی کیفیت در قطعاً

 .دارد ریشه طبیعت و

 است. یعیو منابع طب ستیز  یبه منظور ارتقاء فرهنگ حفظ مح شناخت شرای  علی  هدف پژوهش:

 روش عنوان به نیوربکاستراوس و  کیستماتیس کردیروبنیاد  داده نظریه روش از و است کیفی حاضر از نوع پژوهش رویکرد شناسی تحقیق:روش

 شود.می پژوهش استفاده

 برداران سراسر کشور ایران است.مربوط به جوامع محلی بهرهقلمرو جغرافیای این پژوهش  :قلمروجغرافیایی پژوهش

ی ای پدییده محیوررکه بت شده اسبه انجام این پژوهش بوده و باعث  محقق انگیزهغیب و تر عللکه همان  در این پژوهش یعلّشرای   ها و بحث:یافته
ای،  بعید ها نشیان داد در بعید رسیانهمصاحبه کل های استخراج از. بنابراین نتایج حاصل از بین مقولهباشد ارائه مدلیای به دنبال رسانهآموزش یعنی همان 

 .ه شدگرفتکار به یامدها پرا حاصل و در راستای نیل به اهداف و  ایرسانه علّیشرای   ،محوریهای مقولهی، بعد مدیریتی و بعد اجتماعی اقتصاد

ده برعهی محیطی زیست طلوبم در حکمرانی نقش اساسی زیست، ای از محی ی رسانهاهو تحلیل تجزیهو  استفاده مدیران از رسانه و رواب  عمومی :نتایج
 .بها داده شود یشترینای بعوامل زمینهبه عنوان ها به رسانه ملی منابع است که برای نگهداری از کار این ترینعقالیی رو، از همین .دارد

 

ژه :کلیدوا  .یعیمنابع طببرداران، بهره ،ستیز  یمح فرهنگ، رسانه، ها
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  مقدمه
 ایساده عبارات فق  ... و ایگلخانه وهوایی، گازهای آب تغییرات زمین، کرۀ شدن گرم آلودگی، ناپایداری، محی  زیست، شدن حساس

 نظر اند. بهآمده وجود به ساخته شده محی  زیست و طبیعی محی  زیست بین تهاجمی درحال ظهور و کنترل نشده همزیستی از که هستند

 تنوع کاهش و هوا، آب در تغییر .روبه روست آن با اضرح قرن در بشر که است هاییچالش ترینمهم از یکی محیطی رسد، بحران زیستمی

 را تغییراتی که هستند هاییواقعیت مشکالت، از دیگر بسیاری و آب، آن، کمبود از ناشی به وجود آمدۀ فجایع و محی  زیست، تخریب زیستی،
 در قطعاً بحران محی  زیستی این با رویارویی شیوۀ .داد خواهند قرار تأثیر تحت نیز را آینده و اندکرده ایجاد حاضر زندگی نسل الگوهای در

 این (. بسیاری از1،2011انو همکار مارکزنیست )ایزاک عمل وسیع محدودۀ با این حال است. تعیین کننده آتی و حاضر نسل زندگی کیفیت

(. فرهنگ 1392، و همکاران شبیریدارد ) ریشه طبیعت و انسان بین ارتباط در فرهنگی، ضعف و فقدان آگاهی در محی  زیستی مشکالت
بحران  این، بر عالوه .است ارتباط در انسان فرهنگ با زیست محی  بهبود زیست است، محی  از حفاظت و پایدار توسعۀ موتور و اصلی عامل

 یک به نیاز همچنین و ساخته انسان محی  و طبیعی محی  بین انسان، و طبیعت بین ارتباط از جدید مفهوم یک به ضروری نیاز محی  زیستی

  (.1395شعبانی مقدم،  و )فراهانی سازدمی مطرح را جدید محی  زیستی فرهنگ
 گرایانه است کهطبیعت بعادا سوی و سمت به هاانسان رفتار تغییر زیست، محی  به زدن آسیب از های جلوگیریروش از یکی بنابراین

(، تا 1392میبدی،  و باشد )شبیریمی جامعه مختلف اقشار سطح در زیستاز محی  اظتحف فرهنگ تقویت برای المللیبین و ملی عزم نیازمند
ظت زیر نظر قرار دهند، از آن محاف زیست رایاد بگیرند، چگونه محی  جامعه زیست حس مسئولیتی را ایجاد نموده و اقشاردر مورد کیفیت محی 

 (. 1390نمایند و در جهت ارتقاء آن بکوشند )حمیدیان، 
 هاآن به اطالعاتی نداد و جامعه اقشار مختلف و مردم عموم سازیآگاه با زیستمحی  عرصۀ ریزانبرنامه و صاحبنظران راستا این رد

 جامعه سواد زیست محیطی سطح ارتقای و زیستمحی  از حفاظت فرهنگ بردن در باال سعی آن، از حفاظت زیست ومحی  هایارزش دربارۀ

دارد  مردم سواد زیست محیطی و هاارزش ها،مهارت ارتقای باورها، در هارسانه که است اثری و نقش است تأمل قابل زمینه نای در آنچه دارند.
ها جایگاه و های فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته است. رسانهها عرصه واکاویسازی از طریق رسانه(. امروزه، فرآیند فرهنگ2009، 2)دیولیبی

شوند ورزی با توجه به متن فرهنگی و ساخت اجتماعی قلمداد میاندیشی در باره اهمیت معنا و اندیشهرهنگی، تأمل و ژرففضای بسترسازی ف
 (.1388ورزند )هوور و بای، که به تقویت و بازسازی الگویی منسجم از معنا و تأسیس کانون ارزشی مبادرت می

 اطالعات، موجب این کردن نهادینه و القا و جامعه قشر هر نیاز با متناسب جامعه لفمخت به سطوح زیستیمحی  اطالعات دادن با هارسانه

 در سنگین خویش، وظیفه به نسبت آگاهی با سازانبرنامه و خبرنگاران ویژه به .شوندمی جامعه زیستیمحی  فرهنگ گسترش و رفتار تغییر

های شنیداری، (. منظور از رسانه در این پژوهش رسانه1396ند )عبدی، دار بسزایی نقش جامعه حقایق تبیین و شفاف رسانی اطالع عرصه
 برای توانندمی جمعی هایرسانه رسدمی نظر باشد. بههای اجتماعی میشنیداری اعم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات وشبکه -دیداری و دیداری

 و« طبیعت»از  فرد درک که یابنددرمی هادولت و مردم از بیشتری تعداد کههمچنان .باشند داشته خاصی کارکردهای اجتماعی تحقق تحوالت
 مدیریت و مخابره یای، شیوهرسانه هایعمومی، بازنمایی عرصه مباحث به بلکه عمومی، افکار به تنها نه« زیست محی »به  او نسبت رفتار

-و پژوهش دانشگاهی واحدهای است، متکی روزمره معمول حتی گفتگوهای و اجتماعی هایدر شبکه هاپیام داد و ستد محیطی، زیست اخبار

 بیشتری گسترش و جهان ظهور سطح ای، درجدید و چندرشته مطالعه حوزه یک عنوان به محیطی، ارتباطات زیست به یافته اختصاص های

 (. 2010، 3یابند )کوکسمی
حل برای زیست و ارائه راهایِ گرافیک محیطی در مواجهه با بحران محی  بررسی عملکرد رسانه»هدف با  پژوهشی (،1398) قائمی منش

زیست در جهان و های گرافیک محیطی انجام شده با موضوع محی  با بررسی نمونه و تحلیلی بوده -این پژوهش توصیفی داد. ، انجام«حفظ آن
ترین معضل در زمینه مسائل تواند بزرگمحیطی در یک جامعه میایران، مشخص شد که کمبود آگاهی و در نتیجه عدم وجود فرهنگ زیست 

محیطی افراد جامعه  قش بسیار مهمی در افزایش آگاهی و فرهنگ زیستتواند نمحیطی باشد و گرافیک محیطی به عنوان یک رسانه می زیست
کردن  مردمی در توفیق عدم بررسی»به  هانیگن، شناختی جامعه رویکرد از استفاده ( با1397صالحی و همکاران ) .و مسئولین داشته باشد

                                                 
1 Isaac-Márquez etal 
2 Duailibi 
3 Cox 
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 اظهارات وجود با چرا پردازد که می مسأله این تبیین به رحاض پرداختند. پژوهش و با استفاده از روش پیمایشی «ایران در زیست محی  مسأله

 ایران در اجتماعی مسأله به تبدیل زیستی، محی  نامطلوب هایهنوز وضعیت غیررسمی، و رسمی مختلف سطوح در متعدد پراکنده و گوناگون

 است شده سبب ایران، در موفق اجتماعی بر ساخت یک تعریف در الزم هایشرط پیش وجود عدم که دهدمی نشان بررسی حاضر است. نشده

دبیری و  .شود اجتماعی مسأله تر،دقیق تعبییر به و همگانی و عمومی مسأله به نتوانند تبدیل زیستی محی  مشکالت و مسائل از بسیاری تا
تا اهمیت رسانه و افکار عمومی در  اندنمودهکوشش ، «زیستها و توسعه حقوق محی بررسی رسانه» هدف( در پژوهشی با 1391) واحدناوان

نتایج این  توصیفی بود. -پژوهش تحلیلیگیرد. روش زیست مورد توجه قرار  محیطی و در نتیجه بس  حقوق محی نهادینه کردن قوانین زیست
-زیست در برنامهها از جایگاه ممتازی برخوردارند؛ بر همین اساس توجه به محی زیست رسانهدهد که در توسعه حقوق محی پژوهش نشان می

نحوه استفاده از »به بررسی  ی،پیمایشپژوهشی با استفاده از روش در ( 2018. ژانگ و اسکوریس )ای کشور افزایش داشته استهای توسعه
نتایج این پژوهش  ، پرداختند.«چین هنگ کنگدر شهر  و مصرف گراییی زیست محیط تعامالت در های اجتماعیهای خبری و رسانهرسانه

های اجتماعی با محی  دهد در حالی که استفاده ارتباطی از رسانهرا نشان میی های خبری و محی  زیسترواب  مثبت بین استفاده از رسانه
افراد غیر بیشتر از  های غیر دولتی محی  زیستاعضای سازمان در های خبری و محی  زیسترابطه مثبت بین مصرف رسانه .زیست منفی است

در طی آگاهی در مورد مسائل زیست محی افزایشای در نقش رسانه بررسی»به تحلیلی روش ، با پژوهشیدر ( 2017) اسایکیبوده است.  عضو
با توجه به افزایش . ها را به خود جلب کرده استهای گذشته، پایداری و آگاهی زیست محیطی توجه رسانهدر دهه ، پرداخت و نتیجه گرفت«هند

نقش  هادر این راستا رسانه شود.میگذارد آگاه هایی که بر روی سالمتی محی  زیست تأثیر میها، جامعه بیشتر از آثار فعالیتپوشش رسانه
برای گسترش آگاهی نسبت به حفاظت از محی   با اهمیتیدر نتیجه این دستگاه . کنندمهمی در ایجاد آگاهی مردم از مسائل محیطی ایفا می

« حیطی دراعضای هیات علمیهای اجتماعی در ایجاد آگاهی زیست منقش رسانه»پژوهشی تحت عنوان  (2014) و همکاران زیتا .زیست است
ای و پشتیبانی در  دانشگاه نلسون ماندالی افریقای کارکنان علمی، حرفهآماری تحقیق جامعه تحلیلی صورت گرفت، -به صوررت توصیقی

های یافته غیر رسمی گلوله برفی انتخاب شدند.گیری هدفمند و روش نمونهبا که  بودندزیست محیطی جنوبی فعال در کمپین آگاهی رسانی 
ها نشان داد که، با وجود محدودیت زمانی خاص، فیسبوک مؤثرترین شبکه اجتماعی در بین ها و پرسشنامهکیفی کمپین از طریق نظرسنجی

باشد. شرکت کنندگان که افزایش دانش آنها از طریق ارزیابی معتبر بود نگرش مثبت به های مورد استفاده برای انتشار اطالعات میشبکه
تواند دانش آموزان را به عنوان نگهبان مسئول برای آینده وع را نشان دادند. بنابراین، این نگرش محی  یادگیری مفید است. زیرا مربیان میموض

 تشویق کنند. 
 در آموزش و یهای ارتباطهای دیگری که در مورد نقش رسانهرغم پژوهشنشان داد که علیداخلی پیشین  هایمرور محقق بر پژوهش

(، 1391) احد ناواندبیری و و، (1389) میردامادی و همکاراناز جمله  شدهزیستی اقشار مختلف جامعه انجامسطح آگاهی و نگرش محی 
ولی تاکنون پژوهشی در زمینه مطالعه (. 1395) حمدزادهمو  زاده مسعودی( و 1393) نجفلو و صالحی مقدم (،1392) پور و بیگدلی نژادگرانمایه
ی در این زمینه داقل نتایججام و یا ح، انتئوریگراندد زیست و منابع طبیعی به صورت منظور ارتقاء فرهنگ حفظ محی ه ای بلگوی رسانهارائه ا
آبخیزداری همچنین  وها مراتع زیست و جنگل های حفاظت محی خالء کاربردی پژوهش در این است که در سازمان .نشده است منتشر
ؤثر در زمینه مرنامه های بمحتوی و  سازان بتوانندی هیچ مدل کاربردی و قابل اجرایی وجود ندارد که براساس آن برنامهاهای رسانهسازمان

در  ویژه به که ایران جامعه در تزیس محی  درباره ارتباطاتی هایپژوهش کمبود میان، در این کنند. را تهیه ارتقاء فرهنگ زیست محیطی
-پیام توزیع و تولید نیازهای یشپ و اقتضائات ناشناخته ماندن به منجر روبروست، مختلفی و متنوع محیطی زیست ایهبحران با اخیر هایسال

در این حیطی است. لذا م زیست هایمواجهه بحران در هارسانه الزم تخصص و دانش فقدان آن کمترین نتیجه که شده محیطی زیست های
حی  مسازی پیرامون بحث هت فرهنگجای مدون نیاز و نداشتن الگو و برنامه رسانه این به توجهرد که های پژوهشی زیادی وجود دازمینه خالء

کمتر  ادبیات و ابع طبیعیو من زیست محی  یتفصیلی حوزه معرفی ضمن تا است داشته آن بر را پژوهش این پژوهشگر زیست در سازمان،
 آنها در تدقیق و به تحقیق را آنان و معرفی پژوهشگران به را حوزه این مطالعه مورد موضوعات از ایرانی، فهرستی مخاطب برای آن آشنای

 در شهرنابع ممحی  زیست و  ارتقاء فرهنگ حفظای به منظور رسانه علّیشرای  شناسایی پژوهش حاضر  هدف اصلیبنابراین،  کنند. دعوت
 اصفهان است. 

 

 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=135709
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 روش پژوهش 
ارتقاء فرهنگ  یآمارجامعه  شود.می پژوهش استفاده روش عنوان به 1بنیاد داده نظریه روش از و ستا کیفی حاضر از نوع پژوهش رویکرد

  یفرهنگ و رسانه، سازمان حفاظت مح ،یشناسجامعه دیاسات ست،یز  یصاحب نظران رسانه و مح شامل حفظ محی  زیست و منابع طبیعی
ی استان اصفهان که به صورت نظری به عنوان عیکل منابع طب هکشور و ادار یزداریبخآها، مراتع و کارشناسان خبره سازمان جنگلو  ستیز

 اطالعات نیز و داشته آشنایی ستیز  یمح در رابطه بارسانه نقش  حاضر شرای  و وضعیت با هم که افرادی واقع ی انتخاب شدند. درآمارجامعه

 گیری در دو بخش انجام گرفت:در این پژوهش نمونه .داشتند عملی یا نظری بلحاظ و منابع طبیعی ستیز  یمح زمینه در کافی
برداشت همه یکسان  شد تا یوارس متناقض و متضاد موارد تایید قابلیت افزایش الف( بخش اعتبارسنجی مقدماتی سئواالت مصاحبه برای

 و تایید هفت کارشناس و رؤیت به آنها یصهخال و هامصاحبه متن طی آن که شد استفاده نیز اطمینان قابلیت بررسی روش از شود. برآورد

 داد. انجام اییهکدگذاری خود برداشت به توجه سپس محقق با و از جمله اساتید راهنما و مشاوران پژوهش حاضر رسید متخصص
 در روشگرفت.  نجاما تنوع داکثربا ح ی و داوطلبنظر یریگنمونهیا  هدفمند گیرینمونهروش از استفاده با کنندگانمشارکت ب( انتخاب

برداری را باشد و پژوهشگر تا زمانی که به اشباع نرسد همچنان نمونهگیری غیرتصادفی و هدفمند می، نمونهبنیاد داده نظریه یا تئوری گراندد
 باشد، صورت تصادفی به جامعه معرف که نیست هانمونه از گروهی انتخاب هدف کیفی، تحقیق در که داشت توجه . بنابراین بایددهدادامه می

 فرد بدهند. به تحقیق موضوع در را خوبی اطالعات بتوانند که است افرادی انتخاب هدف بلکه
 با طرح عمیق هایدر این پژوهش مصاحبه .رسید هامصاحبه کفایت و نظری اشباع به انجام مصاحبه، از پس محقق حاضر پژوهش در

 مصاحبه هایاساس پاسخ بر هاپرسش باقی و انجام شد« طبیعی زیست و منابعحفظ محی  ارتقاء فرهنگنقش رسانه در  »مورد در سؤاالتی

ها با توجه به روش پذیرفت و فرآیند تفسیر و تحلیل مصاحبههای عمیق صورت  آوری اطالعات بوسیله مصاحبهجمع طرح گردید. شونده
راهنمای »پژوهش از نوع مصاحبه نیمه ساخت یافته است که با استفاده از  ها درآوری دادهدر این پژوهش شیوه جمع گردید.کدگذاری انجام 

گیرد؛ یعنی فهرستی از سؤاالت و موضوعات مکتوب که باید در یک توالی خاص دنبال شوند اما در صورت طرح مضامین صورت می« مصاحبه
با توجه به روش کیفی، روند کلی پژوهش توس  سوال  .ستبینی نشده باز اجالب در خالل مصاحبه نیز دست محقق برای پرسیدن سؤاالت پیش

 آوریگرد اصلی (. بنابراین، قالب بندی سواالت، بخش مهمی از پروژه تحقیقاتی است. روش1990از شرکت کنندگان هدایت شده است )اسبورن،

 یافته ساختار نیمه یمصاحبه پروتکل یک از هشپژو کیفی بخش در هاداده گردآوری برای بود. ساختاریافته نیمه یها به صورت مصاحبهداده

به صورت حضوری  اخالقی مالحظات ضمن رعایت شونده، مصاحبه اعتماد و همکاری جلب و ارتباط برقراری ضمن پژوهشگر .شد استفاده با
به سه مرحله هم مورد توجه است: است. در این فرآیند مصاح شده نیز برداری یادداشت هامصاحبه از نیاز مورد هایداده از کمی به ثبت حجم

و اندیشه و مصاحبه بیشتر در مورد این مسئله به  -3جمع آوری اطالعات شرکت کننده  -2ایجاد ارتباط )توجه مثبت و گوش دادن فعال(  -1
، غالب مورد بررسی در این پژوهش با توجه به جامعه آماری: هازمان و مکان مصاحبه طوری که شرکت کننده به مرحله تخلیه برسد، بود.

جایی که  های محل اشتغال و هم در جاهایی که شرکت کننده احساس راحتی داشت،با شرکت کنندگان هم در سازمان های انجام شدهمصاحبه
به طول  دقیقه تا یک ساعت 45در خصوص زمان، هر مصاحبه به طور متوس  بین  .بتوان مکانی آرام و به دور از سر و صدا یافت، انجام پذیرفت

با اجازه از طرف شرکت کننده و در صورت راحت بودن نسبت به ضب  صدا از این ابزار استفاده شد در این پژوهش : راهنمای مصاحبه  .انجامید
ها با تمام جزئیات حتی به صورت کرد و سخنان آنی اطالعات مورد نیاز پژوهشگر را بیان میها پرسیده و شرکت کننده همهو فق  پرسش

عامیانه یادداشت برداری شد سواالت در این مصاحبه در رابطه با تجارب، احساسات و عقاید مشارکت کنندگان در تحقیق در رابطه با موضوع 
تواند بسته به فرد بود. در این مصاحبه تعداد سواالت می منظور ارتقاء فرهنگ حفظ محی  زیست و منابع طبیعیه ای برسانه مورد مطالعه نقش

استفاده  گرفته، های انجاممصاحبه پایایی محاسبه برای بازآزمون پایایی از حاضرپژوهش  (. در2004، 2مصاحبه تفاوت بپذیرد )گروینوالد مورد
  .شد خواهد
فاصله  کیها در انجام گرفته چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شد و هر کدام از آن هایمصاحبه انیبازآزمون از م ییایمحاسبه پا یبرا
شد.  سهمقای هم با هاهر کدام از مصاحبه یبرا یمشخص شده در دو فاصله زمان یشدند. سپس کُدها یکوتاه و مشخص دو بار کُدگذار یزمان

                                                 
1 Grounded Theory 
1 Groenewald 
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از  و میرساند ی،رسانه و جامعه شناس ستیز  یمح دیمتخصصان و اسات پنج نفر از تیها را به رویدر هر مرحله، کد گذار ییروا سبهمحا یبرا
 .دیها اصالحات الزم را متذکر شدند و نظرشان اعمال گرد. آنمیشد ایروند را جو نیها صحت اآن

ن به حد گان و رسیدرکت کنندها پس از مصاحبه با شکنندهدر این پژوهش با توجه به محدودیت زمانی انجام پژوهش و همکاری مشارکت
 اقعیو جهت .گرفت ارقر تحلیلی سیربر ردموفته گردید، و در نهایت ساختار یای نیمههابندی اطالعات حاصل از مصاحبهاشباع، اقدام به طبقه

 در پژوهش در گفتگو را مورد دهپدی مورد در تعصب گونه تا هر کرد پژوهشگر سعی تعصب، گونه هر از خالی فرآیند آن، انجام و پژوهش بودن

حلیل در این پژوهش بدین صورت تروش تجزیه و : هامصاحبه از آمده ی بدستاهتجزیه و تحلیل داده .سازد دور خود از مطالعه تمام مراحل
 بندی، کدگزاری، دسته بندی، مقایسه وهبه طور جداگانه مقول و بررسی هامصاحبه متون آوری و به دنبال آنها جمعبود که در ابتدا داده خواهد

 گرفت. خواهدپس از آن مورد تفسیر قرار 
یابد. روش نظریه ای تکوین میها، نظریهک شیوۀ پژوهش کیفی است که به وسیله آن با استفاده از یک دسته دادهروش گراندد تئوری ی

شود: شیوه سیستماتیک، شیوه نوخاسته و شیوه سازاگرا. در این تحقیق از روش سیستماتیک که به داده بنیاد معموال به سه شیوه اجرا می
شود. روش سیستماتیک خود دارای سه مرحله اصلی کدگذاری ها استفاده میشود برای تجزیه و تحلیل دادهنسبت داده می 1بیناستراوس و کور

 است.  4و کدگذاری انتخابی  3، کدگذاری محوری 2باز

 
  یتئور گراندد در کدگذاری مراحل

 باز کدگذاری :اول گام

 پیدا به شروع هر مصاحبه از پس محقق دیگر عبارت به .شودمی انجام هاولین مصاحب از بعد بالفاصله بنیاد داده نظریه روش از مرحله این

 :از است بارتع باز مراحل کدگذاری .کندمی مرتب  مفاهیم ترکیب و هاآن برای های مناسببرچسب انتخاب و مفاهیم کردن

 کدهای متن یا یک مصاحبه ندرو از است نممک .کند توجه رویدادها همۀ به کدگذاری باید پژوهشگر مرحله این در :کدگذاری و . تحلیل1

  .شوندمشخص می نهایی هایکد احصاء و جدید کدهای گیردمی قرار بازنگری مورد مرتب طور ها به داده وقتی ولی شود؛ استخراج زیادی
 گفته سازی( )تم سازیکار طبقه ینا به که شوندمی بندیطبقه مشابه موضوعات با براساس ارتباط مفاهیم خود مرحله این در: هاطبقه . کشف2

 قدرت دارای ها طبقه. دهندمی کیلتش را آن طبقه مجموعه که است مفاهیمی از ترانتزاعی دهیم؛می ها اختصاصطبقه به که عناوینی .شودمی

-انتخاب شده پژوهشگر خود س تو هعمد طور به انتخابی هایعنوان. کنند جمع خود محور بر را مفاهیم توانندمی زیرا باالیی هستند؛ مفهومی

 است عبارتی ها(دیگر )عنوان مهم منشأ .ندباش داشته است آن نمایانگر که هاییبا داده را خوانی هم و ارتباط بیشترین تا بوده این بر سعی و اند

 .باشد داشته کاربرد پژوهشگر برای تواندمی و برندکار می به پژوهش در کنندگان مشارکت که

 .شودمی ها بیانآن خصوصیات بعدی گام در ها،طبقه کردن ترروشن به منظور :آنها خصوصیات به توجه با هابقهط . توصیف3

 :است قسمت دو شامل که باز کدگذاری . جدول4

 .هاآن ویهثان کدهای همراه به مفاهیم از شده های استخراجطبقه جدول و هامصاحبه از استخراجی اولیه کدهای جدول
 : کدگذاری محوریگام دوم

آن را تحت  خاب کرده وحوری انتمها را به عنوان طبقه شود، پژوهشگر یکی از طبقهمرحله دوم کدگذاری که به آن کدگذاری محوری گفته می
با طبقه محوری  هاهط سایر طبق. ارتباکندها را با آن مشخص میعنوان پدیده محوری در مرکز فرآیند مورد کاوش قرار داده و ارتباط سایر طبقه

 (: 1990)استراوس،  تواند تحقق داشته باشددر پنج عنوان می
 مقوله که است هایشان و ویژگی هاطبقه از ایمجموعه شرای  این .شوندیم محوری طبقه پدیده یا گیریشکل باعث شرای  این علّی: شرای 

 .دهدمی قرار تأثیر تحت را اصلی

 شی()گزین گام سوم: کدگذاری انتخابی

                                                 
1    Strauss & Corbin 
2    Open Coding 
3    Axial Coding 
4    Selective Coding 
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ا مقوالتی که نیاز باهای خالی رکردن جپها، اعتبار بخشیدن به رواب ، و روند انتخاب مقوله اصلی به طور منظم و سیستماتیک آن با سایر مقوله
 دن مقوالتوم، رب  دادت. گام باشد: اولین قدم متضمن توضیح خ  اصلی داستان اسبه اصالح و گسترش دارند. این روند شامل چند گام می

قوالت به م مرتب  ساختن م سوم،تکمیلی بر حول مقوله اصلی با استفاده از یک پارادایم )که در کدگذاری محوری توصیف شده است( است. گا
ه اصالح و یا نیاز التی است کمیل مقوها است. آخرین قدم، تکیکدیگر در سطح بعدی است. گام چهارم، به تأیید رساندن آن رواب  در قبال داده

 (.  112 :1389بس  و گسترش دارند )دانایی فر و همکاران، به 
 فرآیندیم: کدگذاری چهارگام 

کامل تراج عمل و ف، استخبار مراحل مؤثر در تکمیل فرآیند کدگذاری در رو گراندد تئوری مرحله آخر شامل کدگذاری فرآیندی هدیک
های و یافته هامصاحبه بخشی از کند با استفاده ازحله پژوهشگر سعی میکننده و پیامدهای آن در تجزیه و تحلیل است. در این مرمشارکت

 حاصل از کدگذاری انتخابی تحلیل نهایی از کار را انجام دهد. 
 

 ها و بحثافتهی
  مشخصات مصاحبه شوندگان

ع ارشناسان محی  زیست و منابهای متخصصان فرهنگ و رسانه و کنفر در حوزه 31در این پژوهش به منظور دستیابی به اهداف مدنظر با 
 رائه شده است.ا 1های عمیقی به عمل آمده است. خصوصیات جمعیت شناختی جامعه آماری پژوهش حاضر در جدول طبیعی مصاحبه

 
 خصوصیات جمعیت شناختی جامعه آماری پژوهش .1جدول 

 شغل رشته تحصیلی تحصیالت جنس ردیف

 عمومی سازمان حفاظت محی  زیست کشور مدیرکل رواب  علوم ارتباطات دکتری مرد 1

 مدیر کل صدا وسیمای مرکز اصفهان مهندسی آب " " 2

 ها ومراتععضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل محی  زیست کارشناس ارشد " 3

 تهیه کننده مستندهای محی  زیستی کارگردانی دکتری " 4

 ازمان جنگل ها، مراتع آبخیزداری کشورکارشناس رواب  عمومی س روان شناس کارشناس ارشد زن 5

 کارشناس ارشد منابع طبیعی استا ن اصفهان مهندس ترویج منابع طبیعی "    " " 6

 مدیررواب  عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی یزد علوم سیاسی دکتری مرد 7

 خبرنگار صدا وسیمای مرکز اصفهان مدیریت فرهنگی کارشناس ارشد " 8

 مدیر ترویج اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان جنگل کاری "      " " 9

 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان منابع طبیعی دکتری " 10

 مدیر عامل جمعیت پیام سبز اصفهان "      " کارشناس ارشد " 11

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اصفهان "       " دکتری " 12

 خبرنگار روزنامه های شرق واعتماد "     " اس ارشدکارشن زن 13

 مدیر رواب  عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان کشاورزی "     " مرد 14

 معاون امور اراضی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان هوا و اقلیم دکتری " 15

 ننده سینمامدرس وتهیه ک کارگردانی سینما " " 16

 کارشناس ارشد ترویج اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان ------- کارشناس ارشد زن 17

 مدیر کل ترویج سازمان جنگل ها ، مراتع وآبخیزداری کشور منابع طبیعی دکتری مرد 18

 تهیه کننده مستندهای محی  زیست کارگردانی کارشناس ارشد " 19

 مدیر رواب  عمومی سازمان محی  زیست استان اصفهان قحقو "   " " 20

 مدیر طرح وبرنامه صدا وسیمای استان اصفهان مدیریت فرهنگی کارشناس ارشد مرد 21

 کارشناس مسئول رواب  عمومی سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور رواب  عمومی "    " " 22

 یزداری استان اصفهانخبرنگار منابع طبیعی وآبخ تاریخ "   " " 23
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 فرآیند کدگذاری 
این سه مرحله  های پژوهش حاضرهدر ادامه سه مرحله کدگذاری باز، محوری و کدگذاری انتخابی به صورت کامل بیان شد. تجزیه و تحلیل داد

 شود.ادامه به تفکیک بیان می را طی کرده که در

  
 ـ کدگذاری باز

شیوه مورد  صاحبه به دومسازی و تایپ هر مصاحبه پرداخته است. متن هر در این پژوهش محقق در پایان هر مصاحبه، بالفاصله به پیاده
و  مطالعه جمالت-2کرد. یدا میواندن کل مصاحبه که با این کار پژوهشگر دید کلی نسبت به کل مصاحبه پخ-1بررسی قرار گرفته است. 

ها توس  محقق یافت و مفاهیم دارای ارزش از متن ها و نکات کلیدی نهفته در جمالت و پاراگرافهای مصاحبه که با این کار ایدهپاراگراف
ها از ترکیبی از گذاری مقولهها یک نام اختصاص داده شد. الزم به ذکر است که برای نامهای افراد بیرون کشیده و برای هر کدام از آنگفته

 ها استفاده شده است. شوندهکدهای محقق ساخته و همچنین مفاهیم ذکر شده توس  مصاحبه
 

 ـ کدگذاری محوری 
( در 164، ص 1395ربین، ستروس، کوها است )اها و ابعاد آنها در راستای ویژگیها با زیر مقولهکدگذاری محوری عمل مرتب  کردن مقوله

ده از کدگذاری باز به دست آم مفاهیم ها، مرحله کدگذاری باز پایان پذیرفت. در این مرحله ازحله از تحقیق با تعیین مفاهیم و مقولهاین مر
صلی اپدیده  "عینابع طبیارتقاء فرهنگ محی  زیست و م"گیرد. در تحقیق حاضر مفاهیم هم دسته جدا شد و کدگذاری محوری انجام می

ادایمی استرواس و یری مدل پرا به کارگرسد. این کار بها به این مقوله میتعیین پدیده اصلی نوبت به رب  دادن سایر مقولهتحقیق است پس از 
ه ها به این مقولقولهادن سایر مدبه رب   شود. پس از تعیین پدیده اصلی نوبتها و پیامدها انجام میپدیده، شرای  علی، استراتژی "کوربین شامل

شود. به اعتقاد یانجام م "او پیامدهپدیده شرای  علی، استراتژی ها"ین کار با به کارگیری مدل پارادایمی استرواس و کوربین شامل رسد امی
 ند در ادامه این فصلکه هم مرتب  ها را بها به طور منظم بیندیشد و آنسازد تا به دادهاستراوس و کوربین کاربرد این مدل پژوهشگر را قادر می

 شود.ر کدام از اجزا این مدل ذکر میه

 
 ـ شرایط

کند. شرای  را خلق می د بررسیها و مسائل مترتب بر پدیده اصلی مورمنظور از شرای  مجموعه وقایعی هستند که مباحث دالیل، موقعیت
 شوند.یمعه آن توس گر وقایع یا اتفاقاتی هستند که مستقیماً بر پدیده اصلی اثر گذار هستند و موجب وقوع باعلی بیان
 

 کدگذاری گزینشیـ 
ری انسجام الزم ه از کدگذاین مرحلاشود، در ها به این مقوله، باعث صورت بند الگوی تحقیق میتعریف مقوله اصلی و رب  دادن سایر مقوله

 راهم شد.بیعی فطع ای برای ارتقای فرهنگ محی  زیست و مناببرای توسعه نظریه داده بنیاد، به منظور تدوین الگوی رسانه

 

 معاون دانشگاه علوم قرآنی اصفهان مدیریت رسانه دکتری " 24

 خبرنگار روزنامه اطالعات مدیریت فرهنگی کارشناس ارشد " 25

 کارشناس ارشد اداره کل غله استان اصفهان مدیریت رسانه دکتری " 26

 نویسنده وروزنامه نگار شهرداری اصفهان "       " " " 27

 تهیه کننده سازمان صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران کارگردانی کارشناس ارشد " 28

 رری کشویزدامدیرکل رواب  عمومی و امور بین الملل سازمان جنگلها ، مراتع و آبخ مدیریت رسانه کارشناس ارشد مرد 29

 مراتع وآبخیزداری کشور معاون رواب  عمومی سازمان جنگلها ، ترویج منابع طبیعی کارشناس ارشد مرد 30

 کارشناس مسوول ارتباط با رسانه آبفای استان اصفهان مدیریت رسانه دکتری زن 31
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 شرایط علیـ 
نابع طبیعی می  زیست و رهنگ محهای زیر به عنوان شرای  علی ارتقاء نیافتن فدر تحقیق حاضر بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان مقوله

 ت.ان داده شده اسکدگذاری باز، محوری و گزینشی همچنین ابعاد شرای  علی به طور همزمان نش 2شناسایی شده است. در جدول 
 

 شرایط علی ارتقاء فرهنگ محیط زیست و منابع طبیعی .2جدول 

 ابعاد کد گذاری گزینشی اری محوریکد گذ کد گذاری باز

حی  صدا و سیما مانع اظهار نظر کارشناسان م انحصاری بودن-13
 زیست است

 شکار نبودن اهمیت محی  زیست برای صدا و سیماآ -22
 اعیاجتم هایشبکه اندازه به رسمی هایشبکه قدرت عدم-90

 مستقل رسانه وجود عدم-82
 تزیس محی  ابعاد نبیا در بیان آزادی بودن پایین-437

 محدودیت کارشناسان در اظهار نظر
 هانامتوازن بودن قدرت رسانه

 هامتکی بودن رسانه
های محی  زیست و محدودیت در بیان بحران

 منابع طبیعی

 

 

 

 یدموکراس عدم  وجود
 یرسانه ا

 
 
 ایرسانه
 

 های متمول نسبت به بقیهوجه صدا و سیما به سازمانت-23
 های متمولانات به سازمتوجه مطبوع -24

های ها به شرکتگرایش خبرنگاران و رسانه
 بزرگ

 یهاسازمان لیتما
 یهابه ارگان یرسانه ا

 یاقتصاد

 اقتصادی

 دم تخصص کارشناسان رواب  عمومی و رسانهع-15
 ایرسانه تولیدات پایین کیفیت-18

 های زیست محیطیدم آگاهی متخصصان رسانه از فعالیتع-19
 نهای متولینگیزگی پرسنل رواب  عمومی سازمابی ا-25

 ولیذوق در پرسنل رواب  عمومی سازمانهای مت عدم خالقیت و-27
 تخصصی خبرنگاران کمبود-99

 محی  و طبیعی منابع اطالعات به هارسانه دسترسی عدم-105
 زیست

 عیطبی منابع و زیست محی  تخصصی خبرنگار وجود عدم-196
 عمومی رواب  در متخصص پرسنل نبود-207

 کیفی محتوای تولید کمبود -216
 رسانه نبودن تخصصی -223
 خبرنگاران تخصص عدم-232

 آفرینی جنجال ها موجبرسانه تخصص عدم-359
 محتوا تولید در هاعمومی رواب  ضعف-433

 متخصص خبرنگاران کمبود-462
 زیست محی  فن از هارسانه کارکنان برخورداری -357

  محی دانش  جای به
 زیستی محی  اخبار به موقع انتشار عدم-431

 محتوا دیضعف در تول-335
 به مخاطب نیهتو ینوع یاشهیکل یمحتوا داتیتول -381

 یکار رواب  عموم یسخت-522
 یکمتر پرسنل رواب  عموم یایمزا-523

 متخصص نبودن کارگزاران رواب  عمومی
ها از دانش محی  برخوردار نبودن رسانه
 طبیعی زیست و منابع
 های الزمنبود هنر و خالقیت

 نبود خبرنگار ویژه و متخصص
 

 جنجال آفرینی به دلیل فقدان تخصص
 تیفیک یب یانتشار محتوا

 ایتولید محتوای تکراری و کلیشه
 اهاقدام دیرهنگام در انتشار اخبار و گزارش

 ها به فن محی  زیستتمایل رسانه

 
 
 
 
عوامل  یضعف تخصص

 یومرسانه و رواب  عم
 
 
 
 
 
 
 
 
عوامل  یضعف تخصص

 یرسانه و رواب  عموم

 
 
 
 
 ایرسانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ایرسانه

 هایرواب  عموم فیساختار ضع-434
 یاجتماع یبر فرهنگ پروژهای فنی  یغلبه تفکر اجرا-485
 ههادستگا جیو ترو یرواب  عموم یضعف ساختار سازمان-520

 برطرف نشدن نیازهای پرسنلی رواب  عمومی
 های عمرانی بر فرهنگیح بودن پروژهمرج

 ساختار سازمانی ضعیف

 
ساختار سازمانی  ضعیف  

 در بعد ارتباطات

 
 

 مدیریتی
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 هادینه نشدن رفتار محی  زیستین-30
 اور پذیر نشدن اهمیت محی  زیستب -31

 طبیعی عمناب تصرف و تخریب خاطر ها بهرسانه تاثیری بی-101
 مسووالن توس 

 زیست محی  هنگفر ضعیف سطح-155
 یستیز  یکمبود دانش مح-503

آشکار نشدن رفتارهای محی  زیستی در 
 مقایسه با اطالعات موجود

 توجه ظاهری به موضوع محی  زیست
 تخریب و تصرف نشانه بدرفتاری
 نیاز به ارتقاء فرهنگ محی  زیست

 
 
 

  یکمبود رفتار مح
 یستیز

 
 
 

 اجتماعی

 خود معیشت درگیر خبرنگاران-37
 مطبوعات مالی مشکالت -46

 علمی غیر زیستی محی  مجالت مالی مشکالت -50
 مالی مشکالت به خاطر هارسانه وامداری -66

 مشکالت خاطر به زیست محی  بودن موضوع تاثیر تحت-98
 اقتصادی

 دیاقتصا اثرمشکالت در زیست محی  به توجهی بی -75
 فرهنگی هایبودجه کمبود-215
 برنگارانخ شغلی امنیت عدم-231
 اقتصادی مشکالت درگیر رسانه-288

 یلمو پخش از رسانه  دیبر بودن تول نهیهز-516

 .نگرانی خبرنگاران بابت تامین معاش
 نداشتن توان مالی و امکاناتی رسانه ها

 هاوامداری رسانه
 عدم تخصیص بودجه ی الزم
 پایدار نبودن مشاغل خبرنگاری

 یمل و پخش از رسانه دیبر بودن تول نهیهز

 ،یاقتصاد مشکالت
رسانه ها،  یاعتبار

خبرنگاران ورواب  
 ها یعموم

 
 
 
 

 اقتصادی

 زیست محی  حفظ نبودن الویت در-102

 زیست  محی ارتقاءفرهنگ به مسووالن اعتقادی بی -194

 توسعه اسیر محیطزیستی فرهنگ-218

 زیست محی  فرهنگ ارتقاء مانع اقتصادی معضالت-273

 زیست محی  نبودن الویت در-278

 ها رسانه متولیان محیطی زیست دغدغه نداشتن -344

 حاکمیت نظر از توسعه مانع زیست محی  -224
 سووالنم و مردم برای زیست محی  اهمیت درجه بودن پایین-432

 غدغه مند نبودن خبرنگاراند-276

 بخاطر درآمد ستیز  یبه مح شرفتهیپ یرهاتوجه مردم کشو-72
 باال

موضوع  یبرا فتهشریپ یشهروندان کشورها یذهن یآمادگ-78
 ستیز  یمح

 مرفه یهاکشور یستیز  یدغدغه مح -151

 یعیها به حفظ منابع طبدستگاه یاعتقاد یب-513
 رسانه و میعمو رواب  کارکردهای به مدیران اعتقادی بی -28

 هارسانه از مسووالن پرهیز-415

 منابع و یستز محی  هایپروژه ایرسانه هایپیوست فقدان-435
 طبیعی

 رسانه از مسووالن گریز-341

 ستزی محی  با مدیران ارتباطی نظام نبودن راهبردی-439

 ستیز  یارتقاء فرهنگ مح یبرا یارگذ استیعدم وجود س- 188
 موجود یارسانه داتیدر تول یزیفقدان برنامه ر -450

 ها وخبرنگارانرسانه نیجام الزم بعدم  انس-197
 قنیطور دقه ها برسانه فیوظا ن رسالت ومشخص نبود-203

 رانیکار رسانه در ا یسخت-420
 فلت از موضوع قدرت و رسانهغ-455

ت مطالبه گر نبودن مخاطبان نسبت به اتفاقا
 محی  زیست

ها در پاسخ خواهی از توان پایین رسانه
 مسووالن

 توجه مردم به زندگی روزمره مردم
صه های طبیعی برای عرمهم نبودن بحران

 نشینان
مسووالن به محی  زیست و  یعتقادکم 

 منابع طبیعی در عمل
 توجه به توسعه صنعتی

 اهمیت تامین معیشت مردم به هر قیمت
 انیمتول یطیمح ستینداشتن دغدغه ز
 و غبرنگاران هارسانه

منابع طبیعی و محی  زیست مانع توسعه از 
 نظر مسووالن

 محی  زیست موضوع دست چندم
 دلیل توجه به محی  زیست رفاه اجتماعی

کم آگاهی مسووالن از تاثیرهای رواب  
 عمومی

 رسانه گریز بودن مسووالن
 یاجرای پروژه بدون توجه به ابعاد رسانه ا

 انای برای مدیرعدم تدوین راهبردهای رسانه
 اینبود سیاست واحد رسانه

 ای بدون برنامهتولیدات رسانه
 نبود رابطه برنامه محور

 ایوظایف رسانه عدم تدوین
 عدم تبیین رابطه رسانه و سیاست

 یعدم مطالبه گر
 مخاطبان
 

  ینبودن مح تیدر الو
 یعیو منابع طب ستیز

 
ی عدم وجود نظام ارتباط
مبتنی بر سیاست 
 ایگذاری رسانه

 
 اجتماعی
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدیریتی
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 گیرینتیجه
اساس، روش پژوهش  مینه بود. بر  حفظ محی  زیست و منابع طبیعی منظور ارتقاء فرهنگه ب هدف پژوهش حاضر شناسایی شرای  علی

 یلی، تعبیر و تفسیری رویکردهای تحلنظری و روش نمونه در شده گزینش نظران صاحب با هامصاحبه طریق تئوری از کیفی با شیوه گراندد
 ته شد. ها به کار گرفاست، که برای رسیدن به یافته (1990) کوربین و استراوس سیستماتیک

 ارجاع وردم منابع بودگرفت. کم سئوال پژوهش از لحاظ مبانی نظری و همخوان یا ناهمخوان با نتایج قبلی مورد بررسی قرار بخش این در

 ندارد کمبود وجود هاآن یبرا خاصی پیشینه و باشندمی جدید که موضوعاتی مورد در باشد، لیکنمی آن برای بزرگی ضعف پژوهش هر در

 نگرشی چنین با باید هم پژوهش ینا مورد در که گیردمی پذیرش قرار مورد تحقیقات نوع این ویژگی عنوان به بلکه ضعف، عنوان به نه منابع

 ه شده است.ها ارائنفع آردر پایان نیز محدودیت هایی به عنوان موانعی در تعمیم نتایج و پیشنهاداتی برای  .پرداخت ارزیابی به
 چیست؟ ارتقاء فرهنگ حفظ محی  زیست و منابع طبیعیای به منظور رسانه علّیی  شراسئوال پژوهش: 

م این به انجا محقق انگیزهب و غیتر عللکه همان  در این پژوهش علّیشرای  ، مشارکت کنندگانهای  خاز پاس هاداده لبا توجه به تحلی
ز بین اتایج حاصل ن. بنابراین باشد ارائه مدلیای به دنبال رسانه آموزشای پدیده محوری یعنی همان رکه بشده است پژوهش بوده و باعث 

درت ازن بودن قدر اظهار نظر، نامتو محدودیت کارشناسانمحوری )های مقولهای، ها نشان داد در بعد رسانهمصاحبه کل های استخراج ازمقوله
-رسانه یکراسم  وجود دمو)عد اینهرسا علّیشرای   و منابع طبیعی( های محی  زیستها، متکی بودن رسانه ها، محدودیت در بیان بحرانرسانه

نبود هنر و  ابع طبیعی،زیست و من متخصص نبودن کارگزاران رواب  عمومی، برخوردار نبودن رسانه ها از دانش محی محوری )های مقولهو ( یا
حوری مهای قولهم ؛(یعموم عوامل رسانه و رواب  یتخصص )ضعف ایرسانه علّیشرای   خالقیت های الزم، نبود خبرنگار ویژه و متخصص(

ار اخبار و گزارش ام در انتشدیرهنگ ، تولید محتوا ی تکراری و کلیشه ای، اقدامتیفیک یب یانتشار محتواجنجال آفرینی بدلیل فقدان تخصص، )
نیل به  در راستای ا حاصل و( ریه و رواب  عمومعوامل رسان ی)ضعف تخصص ایرسانه علّیشرای   ها، تمایل رسانه ها به فن محی  زیست(

 گیرد.کار می اهداف و پیامدها به
 یارسانه یهاسازمان لی)تما ایرسانه علّیشرای   های بزرگ(ها به شرکتگرایش خبرنگاران و رسانهمحوری )های مقولهدر بعد اقتصادی، 

اشتن توان مالی و ها، ندن بابت تامین معاش، نداشتن توان مالی و امکاناتی رسانهنگرانی خبرنگارامحوری )های مقوله؛ (یاقتصاد یهابه ارگان
 ایرسانه علّیشرای   ی(و پخش از رسانه مل دیبر بودن تولنهیهزها، عدم تخصیص بودجه الزم، پایدار نبودن مشاغل خبرنگاری، امکاناتی رسانه

  گیرد.کار می را حاصل و در راستای نیل به اهداف و پیامدها به، ها(یب  عمومروا ها، خبرنگاران ورسانه ی، اعتباری)مشکالت اقتصاد
های عمرانی بر فرهنگی، ساختار لی رواب  عمومی، مرجح بودن پروژهبرطرف نشدن نیازهای پرسنمحوری )های مقولهدر بعد مدیریتی، 

  گیرد.کار می را حاصل و در راستای نیل به اهداف و پیامدها به، (باطاتساختار سازمانی ضعیف در بعد ارت) ایرسانه علّیشرای   سازمانی ضعیف(
حی  مبه موضوع  وجه ظاهریتآشکار نشدن رفتارهای محی  زیستی در مقایسه با اطالعات موجود، محوری )های مقولهدر بعد اجتماعی، 

ا حاصل و در ر، (یستیز  یفتار مح)کمبود ر ایرسانه علّی  شرای زیست، تخریب و تصرف نشانه بدرفتاری، نیاز به ارتقاء فرهنگ محی  زیست(
 گیرد.کار می راستای نیل به اهداف و پیامدها به

با  دسته بندی و تحلیل شدند ایآموزش رسانههای فهلوجود آمدن پدیده محوری پژوهش یعنی واکاوی مؤ  به علله عنوان که باین نتایج 
همکاران و  پورقاسمباشد. همسو و همخوان می (،1398) قائمی منش ( و1400همکاران )و  پورقاسم انندمبانی نظری و نتایج مطالعات پیشین م

پذیری و پاسخگویی در قبال معضالت محی   ریزی سیستماتیک، جامع و متناسب با زمینه، عدم مسؤولیتنشان داد عدم برنامه( که 1400)
تأمین نیروی ماهر و زیستی، مشکالت مربوط به های محی زیست، عدم ارتباطات سازنده بین بخشی و فرابخشی، اولویت نبودن زنان در آموزش

گرا زیستهای مدیریتی محی ها و ساختار تشکیالتی ناکارآمد، و حاکم نبودن دیدگاه ویژه آموزش زنان، سیاستبودجه کافی برای آموزش به
کمبود آگاهی  ( نیز نتیجه گرفت که1398) قائمی منش . های محی  زیستی شده استها و آموزشریزی و اجرای صحیح برنامهسبب عدم برنامه

محیطی باشد و گرافیک محیطی  ائل زیستترین معضل در زمینه مستواند بزرگمحیطی در یک جامعه میو در نتیجه عدم وجود فرهنگ زیست 
در این راستا  .محیطی افراد جامعه و مسئولین داشته باشد تواند نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی و فرهنگ زیستبه عنوان یک رسانه می

یدا کردن در مورد این مسائل از توجه به بعد جهانی مسائل محی  زیستی از یک سو و آگاهی پ( دریافتند که 1396تدین )و  همچنین سهرابی
ارائه افشای اطالعات محی  زیستی، یک  و ها در مورد مسائل محی  زیستی را افزایش داده استسوی دیگر، تقاضا برای پاسخگویی سازمان

عوامل مهم از. های اخالقی، اجتماعی و محی  زیستی استهای مربوط به مسوولیت سازمان برای اعمال فعالیتروش برای توضیح سیاست

https://www.envjournal.ir/?_action=article&au=962301&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://www.envjournal.ir/?_action=article&au=962301&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://www.envjournal.com/?_action=article&au=600937&_au=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87++%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B4
https://www.envjournal.ir/?_action=article&au=962301&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://www.envjournal.ir/?_action=article&au=962301&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://www.envjournal.com/?_action=article&au=600937&_au=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87++%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B4
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های نظارتی، ترس از مجازات دولتی، ت از این افراد، عضویت در سازمانانگیزشی در سطح افشاگری اطالعات محی  زیستی عامل حمایت دول
 امنیت شغلی، عامل مذهب، وجدان کاری، فرهنگ جامعه، توجه به آینده و دیگران، پاداش مادی، ویژگی تاهل افراد و اهمیت به کار، از مهم

 .نظر هستند کانال مورد 6ترین عوامل در 
 مطلوب در حکمرانی نقش اساسی ،زیست ای از محی ی رسانهاهو تحلیل تجزیهو  استفاده مدیران از رسانه و رواب  عمومی رسدمی نظر به

ای عوامل زمینهبه عنوان ها نهبه رسا ملی منابع است که برای نگهداری از کار این ترینعقالیی رو، از همین .برعهده دارد محیطی زیست
توجه قرار  ویژه مورد به طور سانهی رها( در برنامهدوستانه طبیعتگردشگری اکوتوریسم )، معرفی و فراهم کردن بستر بها داده شود بیشترین
ز آلودگی محی  ار پیشگیری انه ها داع رسپذیرى استفاده از انواى و بررسى شرای  امکاناى و درون منطقههاى در ابعاد منطقهانجام طرح .گیرد
و مهندسی  دن درس علومافزو. یستزاقشار مختلف مردم با مفاهیم جدید توسعه پایدار و حفظ محی   ییریزی اصولی برای آشنابرنامهو  زیست

با توجه به وانند تآینده مین درققیمح. ها حامی محی  زیستمحی  زیست در برنامه درسی کلیه مقاطع تحصیلی حمایت از افراد نهادها و سازمان
بع و منای ستیز  یمح اهش بحرانک ای دررسانه ستیز  یآموزش محاثربخشی با میزان  را هایرابطه استراتژهای حاصل از این پژوهش یافته
-محی  اخالق مطلوبرویج ت .را شناسایی و بررسی کنند یعیو منابع طب ستیز  یفرهنگ مح ءو همچنین شناخت سایر عوامل ارتقا یعیطب

های تابدکانه در کزیبای کو با زبان و نیز های هنری جذابی از مؤلفهرهای نمایش با بهره گیبخشاز طریق کودکان و نوجوانان  یزیست
 و رفتارشان زیست شکل بگیردهای غیرقابل انکار مسأله فرهنگ محی تا به بهترین نحو ممکن در فکر آنان ضرورت .تقویت شود ،درسی

در حیطه فرهنگ ص صوخها به انهتوای رسوع و محضها و موباید دیدگاه انتقیادی و نگیاه منتقدانیه نوجوانان در ارتباط با رسانه. نهادینه شود
ها ینهرای  و زمفتن تمام شر نظیر گیردن امر مستلزم ایای الزم است. ریزی و توجه همه جانبهرا تقوییت و در ایین جهیت برنامیه یزیستمحی 

و  آموزاننشدادر بیین  زیستی ای در حیوزه محو عوامل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است کیه بتوان زمینه را برای افزایش سواد رسیانه
 مانندبیعت طضای باز و فوجوان در های کودک و نها بویژه برنامهدر فصول مختلف و به اقتضای شرای ، برنامه کشور فراهم کرد. دانشجویان

یهری و ر فضاهای شدلید زباله های الزم در خصوص کاهش میزان توآموزش یی مثل کوه، دشت، جنگل و کنار دریا و...  اجرا شود.هامحی 
خت افراد و شنا سراها جهتفرهنگ وها ها، شهرداریهای آموزشی گوناگون از طریق رسانهارائه برنامه .دشوارائه  طیحیمکاهش آلودگی زیست 

 ت از محی  زیست.گسترده در حفاظ محیطی و ترغیب مردم جهت مشارکت و همیاریهای زیستان از آثار زیانبار آلودگیشهروند
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ABSTRACT 
Introduction Environmental crisis is one of the most important challenges that humanity is facing in 

this century. The way to face this environmental crisis is definitely decisive in the quality of life of 

the current and future generations. Many of these environmental problems are rooted in the lack of 

awareness and cultural weakness in the relationship between humans and nature 

Purpose of the research: The goal is to know the causal conditions in order to promote the culture 

of preserving the environment and natural resources. 

Methodology The approach of the current research is qualitative and the data theory method based 

on the systematic approach of Strauss and Corbin is used as the research method. 

Geographical area of research The geographical scope of this research is related to the local 

communities of users all over the country of Iran. 

Results and discussion Causal conditions in this research, which are the reasons that motivated the 

researcher to conduct this research and made him seek to provide a model for the central 

phenomenon of media education. Therefore, the results obtained from among the categories 

extracted from all the interviews showed that in the media dimension, economic dimension, 

managerial dimension and social dimension of the main categories, the causal conditions of the 

media have been obtained and used in order to achieve the goals. 

Conclusion Managers' use of media and public relations and media analyzes of the environment 

play a fundamental role in good environmental governance. Therefore, the most rational thing is to 

give the highest value to the media as background factors for the maintenance of national resources. 
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