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 چکیده
  کوه   انودازه   هموا    ه بو   آب   بحورا    جمله   از   و   زیست   محیط   مسائل   که   است   شده   آشکار   همگا    بر   با  تقری   امروزه 

  پوی   در   مقالوه   ایون   اسوت.   توجوه   نیازمنود   و   اهمیوت   حوائز   هم   اجتماعی   علوم   در   است،   طبیعی   علوم   موضوع 
  ارتباطوا    و   انود  یافته   یکدیگر   با   نسبتی   چه   نظری   لحاظ   از   آب   و   ارتباطا    که   است   پرسش   این   به   یی گو پاسخ 

  ایورا    در   آب   مسوائل   با   مرتبط   موضوعا    حل   برای   هایی فیت ر ظ   چه   جدید   ی ا رشته میا     حوزۀ   یک   مثابه  به   آب 
یی   مثابه  به   باز    اروه   آب   ارتباطا    الگوی   دارد     مسوائل   توضوی    و   مورتبط   نظری   نی مبا   طرح   برای   مناسب   الگو

    ارتباطا   توسعه،   ارتباطا    محیطی، زیست   ارتباطا    مانند   هایی رشته   تالقی   محل   را   حوزه   این  آب،  ارتباطا  
  و   جورح   و   مود    ایون   مختلو    ابعواد   تشری    با   مقاله   این   داند. می   علم   ارتباطا    و   ت سالم   ا  باط ارت   ریسک، 

  تبیوین   بوا   هایت ن   در   است.   کرده   ارائه   آب   ارتباطا    با   مرتبط   نظری   های حوزه   برای   ای ارتقاءیافته   مد    آ ،   تعدیل 
-محویط   نگوارا  ه نام روز   و   ای ه رسان   فعاال    که   است   رسیده   نتیجه   این   به   ایرا    در   آب   مسائل   مختل    های جنبه 

  فضوای   در   آب   بحورا    بوا   مورتبط   هوای پیام   ولید ت   در   استراتژیک   ارتباطا    داد  قرار   مبنا   با   توانند می   ایرا    زیست 
  کوه   را   آب   بحرا    فرهنگی   اجتماعی،   ابعاد   به   توجه   و   شوند   آب   به   گرایانه سازه   رویکردهای   تغییر   باعث   ای، رسانه 

یت   ، است   آب   ل ائ مس   حل   برای   اصلی   الزاما    از   نمایند.   تقو
 علوم، ارتباطوا  سوالمت، ارتباطوا  محیطی،زیسوت ارتباطوا  اسوتراتژیک، ارتباطا  :هاکلیدواژه

 توسعه ارتباطا 
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است. شده استخراج تهرا  دانشگاه اجتماعی  ارتباطا علوم  دکتری  رساله از مقاله این *
یسنده  ایرا  تهرا ، تهرا ، دانشگاه اجتماعی، علوم  دانشکده ارتباطا ، علوم  استاد .1  مسئو ( )نو
   

  ایرا  تهرا ، تهرا ، دانشگاه اجتماعی، علوم  کدهدانش ارتباطا ، علوم  استادیار .2
  

  ایرا  تهرا ، تهرا ، دانشگاه اجتماعی، علوم  دانشکده ارتباطا ، علوم  دانشیار .3
  

 ایرا  تهرا ، هرا ،ت هدانشگا اجتماعی، علوم  دانشکده ارتباطا  علوم  دکتری  .4
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 مقدمه.  1
 تووال   حیوانووا  خووال  بوور امووا هسووتند، وابسته طبیعی محیط به خود بقای برای هاانسا 
به طبیعی، محیط کرد  نییبپیشقابل و نساخت ترایمن منظوربه اندکرده  تسوولط آ  برروز رو

 دسووتاوردهای و زنوودگی که است بستری  طبیعی، محیط (. 27 ،1393 ،1)ساتن باشند داشته
از محووویط طبیعوووی وجوووود داشووته  یتووووانیم جووودا مووووا نمی . گیرد می شکلبر آ   انسانی
 و یانسووان  ودا موجوو  بووین روابووط رد طمسوول   بخش طبیعت بیستم، سدۀ دوم  نیمۀ تا باشیم. 

 خووود حیووا  تووداوم  و حفوو  بوورای هاانسووا  ،بنووابراین (. 3 ،1393 ،2)کهیوول بووود طبیعت
 تر،هوشوومندانه اسووت الزم و بگیرنوود نادیووده را  طبیعووت بووا خووود دوطرفووۀ رابطووۀ توانندنمی
 کنند.  تعامل طبیعت با ترسنجیده و تریافتهنظام

 از ناشووی ،زیسووت محوویط تخریووب بووه مربووو  اجتموواعی مشووکال  از زیووادی بخووش
 بحوورا  ای،ریشووه نگوواهی در (. 3 ،1393 )کهیوول، اسووت بوووده شد صنعتی و شد شهری 
 در را  طبیعووت دارند وظیفه هاانسا  آ  در که است روشنگری  مدرنیته   بحرا  محیطیزیست
  (. 120 ،1393 )ساتن، دهند تغییر شا اهدا  جهت

 محیط صنعتی فرهنگ ،گذشته سا  250در که کنندیم ادعا زیست محیط طرفدارا 
 است بشری  مکتوب  تاریخ کل با پذیرقیاس که است ساخته تحو   م ایگونهبه را  زیست

 و محیطیزیست هایجنبش گستر   با 1970 دهۀ در، روایناز (. 106 ،1393 )ساتن،
یکردهای ایرادا  شد  آشکار یکردهای توسعه، رو  زیست حیطم و توسعه به جدیدی رو
 نامحدودی و باز فضای که قبلی فرض  این زیست، محیط ۀ حوز در رتیعبابه . فتگر شکل

  و طبیعت از برداریبهره  و اکتشا  منظوربه هاملتودولت از یک هر برای جها  در
  درآمد آب از دفاعغیرقابل تجربی لحاظبه دارد  وجود اقتصادی رشد حداکثر به دستیابی
 پایدار توسعه   مفهوم  که بود انتقادا  این زا بعد (. 256-572 ،1388 ،3زاستیو و )ملکا 

های توانایی نسلاینکه  بدو رفع کند  را  حاضر زما  نیازهای کهمطرح شد  ایتوسعه یعنی
 مفهومی پایدار، توسعه   عبارتی،به . اندازد خطر بهبرای برآورده ساختن نیازهایشا  را آتی 

وووووووو  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 (2 ،1393 )کهیل، است اعیاجتم و ادیاقتص محیطی،یستز هایسیاست آمیختن برای
 برود  بین از جهانی فقر هم کهطوریبه است؛  توسعه و طبیعت بین تعاد  برقراری دنبا بهو 
 شود.  حف  طبیعت هم و

 طرفوودار هووایجنبش و هسووتند زیست محیط حف  راه آغاز در توسعهدرحا  کشورهای
 مووداخال  ثیرتوو تحت رهاکشووو ایوونکووه حالیدر . ندارنوود چنوودانی قوودر   زیسووت محیط
ب  زیست محیط عرصۀ در بیشتری  مشکال  با ایتوسعه  شرایط همین دلیلبه هستند.  روهرو
  2000 سووا  در کووه اسووت هزاره توسعۀ اهدا  از زیست، محیط پایداری تضمین که است
 شووماربی مشووکال  کووه گوورددبرمی اخیوور هایسووا  بووه گذاریهد  این ریشۀ شد.  اعالم

 توسووعهدرحا  جهووا  هووایبخش از بسوویاری در روزافزونووی یاسوو اس ا ت ثیر محیطزیست
 فقوور تعمیوو  و تشدید زدایی،جنگل و زاییبیابا  ،)اقلیم هواوآب تغییر ،جمله از ؛ اندداشته

 اقتصووادی هایسیاسووت و زمووین از ناصووحی  اسووتفاده الگوهووای دلیلبه فقیر مردم میا  در
 یووادآور نیوبووای کووه گونووههما  (. 233 ،1390 ،1)هینووز یطمح پایداری و ف ح با ارتبا بی

 مسووائل که است شده پذیرفته موضوع این اجتماعی علوم  صاحبنظرا  بین امروزه است شده
 هووم اجتموواعی علوووم  مسووئله   ،اسووت طبیعووی علوم  مسئله   که اندازههما  به ،محیطیزیست
بای هست  مووورد  زیسووت طمحی دلیل نهمیبه (. 1، 3921 صالحی، ازنقلبه ؛ 2001 ،2)نیو
 است.  گرفته قرار اجتماعی علوم  اصحاب جدی توجه
 

 مسئله طرح  .2
گر وضووعیت موجووود نیسووت و بایوود از یووک به اعتقاد بعضی از محققا  »بحوورا  آبب بیووا 

 برایبه همین دلیل  . »فرابحرا ب سخن گفت که تمام حیا  و مما  ما را تسخیر کرده است
یووک  ایجاد »پارادایم آبب در علوم انسووانی را  توا می موضوع آب به ابعاد مختل  تنپرداخ

 اجتموواعی علوم  نسبت دربارۀ آنچه به توجه با (. 87 ،1396طادی، )مرادی ضرور  دانست
 حوووزه   در ،ارتباطووا  علوم  جمله از ،اجتماعی علوم  گفت توا می شد گفته زیست محیط و
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 داشووته مهمووی نقووش توانوودمیمحیطی تیسز مسائل مهم هایهمؤلف از یکی عنوا به »آبب
بیبه آب مدیریت اجتماعی »ابعاد اما باشد؛  پادهیای ب. اسووت نشووده شناخته خو  ،1)بانوودیو
 بووه توجووه آب، حوووزۀ در اجتموواعی علوووم  مهم موضوعا  از یکی ،مثا  برای (. 61 ،1396

 یور بووزر   هایسووازه تسوواخ قربووانی کووه است روستاییانی ناخواستۀ و اجباری مهاجر  
 پیاموودهای و ابعوواد به تا شد تشکیل سدها جهانی کمیسیو  دلیل همینبه اند. شده رودخانه

 در گوناگونی موضوعا  مذکور، موضوع بر عالوه  (. 62 ،)هما  بپردازد  سدسازی اجتماعی
  است.  اجتماعی علوم  پژوهشگرا  توجه نیازمند که است مطرح  آب اجتماعی مسائل حوزۀ

 تحقیقووا  آب، موودیریت زمینووۀ در فووراوا  مسووائل و هوواچالش وجووود با گفت وا تمی
 و وظووای  از یکووی است.  نشده انجام هارسانه در آب مسائل پوشش نحوۀ  مورد  در چندانی
 ظرفیت  هارسانه اساس، این بر است.  گسترده مقیاس در اطالعا  انتشار هارسانه خدما 

گاهی که دارند را  این  مسووائل و عووام طوربه محیطیزیست مسائل درک  و ختانش عمومی، آ
ید، )مایدا، دهند قرار ت ثیرتحت را  خاص طوربه آب  حتووی ؛ (1 ،9201 ،2فلنووت پاوگلیوو بو
 شده گرفته نادیده آب موضوع ایرسانه هایبازنمایی بحث ارتباطا ، علوم  نظری  ادبیا  در

 یوودیلک عنصوور یک عنوا به رتباطا ا کاربردی هایعرصه درامروزه  اما . (2، )هما  است
 و منووابع سووازیبهینه منظوربووه عملیوواتی هایگیری تصوومیم و سووازیپیاده ریزی،برنامه برای

 و ارتباطا  علوم  رابطۀ ترسیم (. 1 ،2014 ،3باز  اروه ) شودمی شناخته آب چرخۀ مدیریت
 بآ چرخووۀ مسووائل ازیسوو بهینه بوورای هاتصمیم و هابرنامه ترمناسب اجرای به تواندمی آب

 (. همووا ) شووود منجوور زیسووت محوویط بهبووود و جهانی توسعۀ و انسا  رفاه افزایش منظوربه
 آب بحووث هم نظری  مباحث عرصۀ در حتی ارتباطا  علوم  حوزۀ در شد ذکر که گونههما 
 حوووزه ایوون در پردازینظریووه برای هاییتال   گذشته سا  چند در و است شده گرفته نادیده

کادمی یفضا اما ؛ است فتهگر صور    ناآشوونا تقریبووا   موضوووع ایوون با ایرا  ارتباطا  وم لع آ
 تحقیوو  سووؤا  شوود، گفته چه آ  بنابر اند. کرده ورود موضوع به پژوهشگرانی معدود و است

 آب ارتباطووا  کووه ایوون و چیست  نظری  لحاظبه آب و ارتباطا  علوم  نسبت که است این
وووووووو  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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یکرد  یک مثابهبه ی  نظری  رو  حل به کمک برای هاییفیترظ چه ا باطارت  علوم  حوزۀ در ننو
 اسووتفاده تحلیلی توصیفی رو   از مقاله این  سؤاال به پاسخ برای . د دار ایرا  در آب بحرا 

   است.  شده
 

 1آب  ارتباطات  .3
 بووا کووه یافووت را  تحقیقاتی توا می آب، بخش در ارتباطا  به مربو  تحقیقا  به نگاهی با

یکردهای  تحلیوول اجتموواعی، بازاریووابی ؛ انوودختهپردا آب ثحوو ب بووه متفوواوتی عیمووااجت رو
یکردهای گفتما ، هایی نمونووهای رسانه پوشش وای رسانه هاییبازنمایی و شناسانهانسا  رو

یکردها این از  را  آب اجتموواعی ابعاد مورد  در تحقیقا  ینترمهم از (. 13 ،هما ) هستند رو
 آبب اجتموواعی »بازنمایی که کندمی اشاره ونسیدی . تاس داده انجام (2003) 2ونسیدی

   و بیجووی از نقلبووه ،2003ونسووی، )دی اسووت آب و شووهری  فرهنووگ رابطۀ در اصلی عامل
 ها،پیام از مردم عامه درک  در مهمی نقش تواندمی اجتماعی بازنمایی این (. 1، 2011 ،3فرو

 بود ، لیحم قلمرو دعب آب، درباره    اثم برای کند ایفا آب با مرتبط هایکمپین و هاگفتما 
 بسوویار هوواآ  از شخصووی اسووتفاده   و نزدیووکهای آب منابع با شخصی روابط گرفتن نظر در

 فرهنووگ در را  آبب »ارتباطا  اصطالح  وقتی (. 25 ،2014 باز ، )اروه  است اهمیت  حائز
 معموال   (. 14 ،هما ) دارد  وجود آب انتقا  مورد  در فقط اصطالح  این کنید، جستجو لغا 

 ارتبوواطی هووایفعالیت کووه شووودمی یافووت مطووالبی نوودر  به هم گوگل جویجست نتایج در
 عبار  بووه کننوود.  توصووی  را  آب متخصصا  ارتباطی هایفعالیت یا آب بخش هایسازما 

یور و شانو  یۀنظربه آب، ارتباطا  از تلقی این شود. می اشاره آب انتقا  به بیشتر دیگر،  4و
 مجوورای یووا کانووا  رسووانه، آبب، »ارتباطووا  او  وهلۀ در ،بنابراین گردد. برمی اطا بارت  از

 آبب، »ارتباطووا  کووه اسووت ایوون دوم  گووام )هما (.  شودمی گرفته نظر در اطالعا  انتقا 

وووووووو  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 

است. شده مطرح 2014 سا  در فرانسه سوربن دانشگاه محق  از ب اروه  توسط بار نخستین مفهوم  این
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 »ارتباطووا ب مفهوووم  دو ارتبووا ، چووارچوب  این در شود.  تعری  تعامال  و هافرایند نتیجۀ
 حوووزۀ در تحقیقووا  و مطالعووا  دشوو ر نتیجووۀ اموور ایوون . اسووت شووده آشکار بیشتر و»آبب

های حیطووه از یکووی عنوا بووه و اسووت طبیعی منبع یک آب است. محیطی زیست ارتباطا 
 زیرمجموعووۀ عنوا بووه آبب »ارتباطووا  اسووت.  شووده تعریوو محیطی زیسووت ارتباطووا 
یژگیمحیطی زیست ارتباطا   عنوا بووه آب بایوود سوووم  گام در )هما (.  دارد  مشابهیهای و

 ایوون بووا آب اگوور شووود.  ترکیووب اجتماعی منبع یک عنوا به آب با اتییح و طبیعی منبع یک
 مووورد  در ارتبوواطی تحقیقووا  در توووا می را  آبب »ارتباطا  در تحقی  شود، مطالعه معیار

 محلی و عمومی ارتباطا  سیاسی، ارتباطا  صنعتی، کشاورزی دیدگاه از تغذیه و سالمت
 کووه برسوود نظربووه او  وهلووۀ در اسووت  ممکوون هاگرچ   (. ما)ه یافت قوانین رد ارتباطا  یا

 در اما است،محیطی زیست ارتباطا  زیرشاخه در مطرح  موضوعا  از یکی آب ارتباطا 
 و اسووت شده مطرح  ارتباطا  علوم  در ایفرارشته جدید حوزۀ یک عنوا به گذشته سا  چند

ین و بروز حا  در آ  مفهومی و نظری  مبانی  ارتباطووا  بووه مقاله نای در ،اینبنابر است.  تکو
یی در ایم. کرده ورود ایرشته بین حوزه یک مثابهبه آب  محقوو  (2014) بوواز  آروه  که الگو

 ارتباطووا  هایرشووته تالقووی در آب ارتباطووا  اسووت.  کوورده هئوو ارا  فرانسووه سوربن دانشگاه
 یطی،محزیسووت ارتباطووا  توسووعه، ارتباطووا  علم، ارتباطا  ریسک، ارتباطا  سالمت،

 ارتباطووا  الگوووی مقاله، این در است.  شده مطرح  مسئوالنه ارتباطا  و عمومی طا ارتبا
یکرد  اساس بر و گرفته قرار مبنا باز  اروه  آب  در آ  مسووائل و آب ارتباطووا  بحث به وی رو

است شده پرداخته ایرا 
 آب و محیطیزیست ارتباطات .3-1

 چووالش با را  حوزه این تعری  محیطیستی ز ارتباطا  در دهشمطرح  موضوعا  گستردگی
 اسووتفاده  محیطی زیسووت ارتباطووا  (. 12 ،7201 ،1پزلووو و )کوووک  اسووت کوورده مواجووه

 از حمایووت برای ایرسانه محصوال  و ارتباطی هایفرایند از شدهریزیبرنامه و استراتژیک
محیطی زیسووت پایووداری متس به هاپروژه اجرای و عمومی مشارکت ،مؤثر یگذارسیاست

 مشووخ  ارتباطی هایاستراتژی کرد طراحی بامحیطی زیست ارتباطا  ،یعبارت به است. 
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 بزرگسوواال ، آموووز   توسووعه، ارتباطووا  شوودهنهادینه هوواییتکنیک و ابزارهووا هووا،رو   از
یج اجتماعی، بازاریابی  اسووتفاده غیررسوومی هووایآموز   و عمووومی روابووط کشاورزی، ترو

 افووراد که است طرفه دو اجتماعی تعامل فرایند یک محیطیزیست ارتباطا  کند. یم ی مؤثر
 مشکال  به و سازد می قادر هاآ  متقابل وابستگی و زیست محیط کلیدی عوامل درک  به را 

 زیسووت، محوویط و توسووعه گووروه  )گووزار   دهوودمی پاسووخ صحی  مسیر درمحیطی زیست
 محوویط ۀدربووار ووگگفووت و بحووث از شووتریب چیووزیمحیطی زیسووت ارتباطا  (. 8 ،1999
 و )کوک  است شناختیزبا  و اقتصادی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هایحوزه در زیست

  (. 20 ،2017 پزلو،
 بوورای هووافرهنگ و جوامووع ا ،مؤسسوو  افووراد، بوورای مجرایی ،محیطیزیست ارتباطا 

 طریوو  از اسووت زیسووت محوویط بووه مربووو  هووایپیام از اسووتفاده و درک  دریافووت، توزیع،
 دسووت زیسووت محیط درک  و مشترک  اجتماعی معانی به مخاطبا ی محیطزیست ا باطارت 

 تووامحیطی زیسووت مسووائل بووا افووراد درگیووری  و مشارکت سط  (. 8 ،2015 ،1)بکر یابندمی
 را  مسائل هاآ  قالب درمحیطی زیست ارتباطا  که دارد  هاییشیوه  به بستگی زیادی حدود

 را محیطی زیسووت ارتباطووا   (2003)2فلووور ندرالکسووا  نوود)هما (. کمی بندیچارچوب 
 زیسووت محوویط موودیریت و حفاظووت برای انسا  ارتباطی رفتار و نگر   استراتژی، عنوا به

 خووال  بر آب ومحیطی زیست ارتباطا  نسبت (. 9 ،2015 بکر، ازنقلبه) کندمی معرفی
 شووده متووذکر باز  اروه  که گونه اهم است مشخ  زیادی حدود تا مرتبط هایحوزه سایر
 پوشووش را  زیسووت محوویط با مرتبط امور و طبیعی منابع همهمحیطی زیست ارتباطا  است

 ارتباطووا  هایزیرشوواخه از یکووی آب ارتباطووا  چووارچوب، ایوون در ،بنووابراین دهوود،می
   است.  مطالعهقابل منظر این از که (19 ،2014 باز ، اروه ) استمحیطی زیست

 آب و توسعه باطاتتار .3-2

  سیاسی   لحاظ   از   که   شد   زیادی   کشورهای   ظهور   موجب   استعمارزدایی   دوم   جهانی   جنگ   از   پ  
  توسووعه   مفهوم   ، اساس   این   بر   . شدند   تلقی   نیافته توسعه   اقتصادی   لحاظ   از   اما   بودند   یافته   استقال  
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  آموود   ود جوو و   بووه   کردنوود، می   طی  یافته توسعه  کشورهای  الگوی  طب   کشورها  این  که  مسیری  برای 
یکرد  قالب  در  که  ، الگو  این  (. 29-30 ، 3901 ، 1)هینز    پووارادایم  عنوا  به ، شد  مطرح  نوسازی  رو

  و   توسووعه   مسوولط   پووارادایم   بووه   متعووددی   انتقووادا    1970 دهۀ  در  اما  شد،  شناخته  توسعه  مسلط 
  در   زیسووت   محوویط   بووه   توجهی بی   انتقادا    این   از  یکی  که  شد  وارد  الگو  این  ارتباطی  راهبردهای 

  در  زیسووت  محوویط  غار   نتیجه  غرب،  صنعتی  توسعۀ  منتقدا ،  نظر  از  . ت س ا  بوده  توسعه  یند ا فر 
  محوویط   اهمیووت   امروز   چه   اگر   (. 325  ، )هما    است   بوده   ها آ    متصرفا    و   خودشا    کشورهای 

  محوویط   حفوو    و   اقتصووادی   رشوود   بووین   تعوواد    به   رسید    اما   است   شده   آشکار   همگا    بر   زیست 
  موضوووعا    از   یکی   ، بنابراین   (. 324  ، ا  )هم   است   چالش   ورد م   هم   هنوز   طبیعی   منابع   و   زیست 

  اقتصووادی   توسووعه    بووه   رسووید    و   زیسووت  محیط  حف   بین  تعاد   کرد   برقرار  توسعه  امر  در  مهم 
  دارد   سووعی   توسعه  پایدار   ، ی عبارت به   است   شده   متجلی   ب توسعه  پایدار »   مفهوم   در   مهم   این   است 

  طبوو    کنوود،   ار قر بر   آشتی   و   پیوند   زیست   محیط   ز ا   حفاظت   و   اقتصادی   رشد   متضاد   هد    دو   بین 
  پیوندد   وقوع   به   نباید محیطی  زیست های  نگرانی   گرفتن   نظر   در   بدو    اقتصادی   رشد   اصطالح   این 

حوووزه   پایوودار، توسووعه   هووای مهووم و اسووتراتزیک توسووعه  یکی از حوزه  (. 281 ، 1395 ، 2)واترز 
  ی بوواط ارت   ای هوو یت فعال   ، نابراین (. ب 148  ، 1395قاسمی، فرقانی و خانیکی،  )شاه   ارتباطا  است 

  شهر    توسعه   ارتباطا    به   بود   شده   طراحی   سوم   جها    در   توسعه   الگوهای   نیازهای   رفع   برای   که 
  در   ارتباطا    از   استفاده    با   که   دانست   هایی برنامه   توا  می   را   توسعه   ارتباطا    (. 13  ، )هما    یافتند 

یلکنز   هستن   اجتماعی   تغییرا   به  دستیابی  پی    هووم   توسعه   ارتباطا    به   البته   (. 76  ، 9513  ، 3د)و
کیوود   : از   نوود ا عبار    هووا آ    ین توور مهم   که   است   شده   وارد   انتقاداتی   توسعه،   مسلط  پارادایم  مانند    ت 
  هووای پیام   محتوووای   بووه   توووجهی بی   جمعی،   های رسانه   معرض   در   افراد   گرفتن   قرار   بر   حد   از   بیش 

  بووه   ری گی سووو    و   ناع ق ا   از   طرفداری   به   ی سوگیر   فناوری،   از   طرفداری   به   سوگیری   توسعه،   ارتباطا  
یه  یک  جریا   از  طرفداری    بووه   کووه   انتقوواداتی   وجود   با  (. 374 ، 1388 استوز،  و  )ملکا   پیام  سو

یکوورد  این  است،  شده  وارد  توسعه  ارتباطا   و  توسعه  پایدار    بووا  مشووترکی  های جنبووه  توانوود می  رو
  های گفتما    و   وسعه  پایدار ت   ا  ی م   مشترک   حوزۀ   چهار   ( 2014)   باز    اروه   باشد   داشته   آب   موضوع 
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  منووابع   حفوو    جهووت  در  مووردم  عامۀ  کرد   درگیر  به  نیاز  1 : است  کرده  بندی جمع  گونه این  را  آب 
  و   آب   . 2  ؛ کنوود می   تکیه   محلی   های کنش   بر   اگرچه   ، باشد   جهانی   باید   لزوما    درگیری   این   . طبیعی 

یژه بووه  دو  آ   بووه  بخشووید  تجسم  و  ند ا متقاطع  هم  با  توسعه  پایدار    محلووی  و  ی انسووان  سووط   در  و
  ، 2006  دیگوورا ،   و   بووور    ؛ 2003، 3بووور    ؛ 2001  ، 2جولیووو    از نقل به   ، 1گودار )   است   چیده ی پ 

  پوودیری یت ؤ ر   و   آشکارگی   بتوا   باید  مانعی  چنین  وجود  دلیل به  (. 22 ، 2014 باز ،  اروه  از نقل به 
  فووای    وضووعیت   ن ایوو   بر   کند می   تال    که   است   مفهومی   مجازی،   آب   آورد.   وجود   به   افراد   برای   را 

بر   آید    که   کنند می   اقتضا   ها حوزه   این   دو   هر   (. 22  ، 2014   باز ،   اروه   از نقل به   ، 4  ، 2007  ، 4ی )او
،  2007 ، 5اسپونی و )پاسکا   اجتموواعی  پووارادایم  تغییوور  شووامل  ایوون  و  کند  تغییر  اجتماعی  مد  

یج   بووا   ( 22  ، 2014  بوواز ،   اروه  از نقل به    اسووت   اد افوور   ای بوور   جدیوود   اخالقیووا    و   مسووئولیت   توورو
(. 22  ، 2014  باز ،   اروه   از نقل به   ، 2003بور ،   ؛ 1990، 6اس )جون 
 بووه توووا می شوود گفتووه توسعه  پایوودار و آب ارتباطا  رابطه دربارۀ چهآ  همۀ به توجه با

 از پایوودار استفاده »تبلیغ را  آب ارتباطا  که کرد  اشاره   (2008) 7زاراگوزا  کنفران  تعری 
 هاینسوول آب منووابع انووداختن خطوور در بوودو  رضحا نسل ازهاینی د برآور برای آب منابع

 اسووت توسووعه  پایوودار تعریوو  مشابه جمله، این که است واض  است.  کرده تعری  آیندهب
  (. 22 ،2014 باز ،  اروه  ازنقلبه ،1987 بروندلند، )گزار  
 پخووش و قا انت رد آب ارتباطا  با توسعه  پایدار ارتباطا  پیوند بر بیشتر شد گفته آنچه

 بووه توسووعه  پایوودار ،واقووع در بووود مبتنووی توسووعه ارتباطووا  حوووزه در آب با بطمرت  هایامپی
 خواهوودمی که دهدمی بروز مجا  (2002 ،8داکروک  نقل ازبه ،گودارد ) تهیب »رتوریکی

 جنبووۀ زا توسعه  پایوودار با ارتبا  در آب ارتباطا  به اما دهد تغییر را  افراد همه و جامعه همه
 و ارتباطاتی هایفرایند در باید آب ارتباطا  خود نگاه این در ست. ری نگ توا می نیز دیگری 
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 در تنها که این نه ،کند اجرا  را  آ  اصو   و گرفته قرار توسعه  پایدار پارادایم درو  کارزارهایش
   باشد.  توسعه  پایدار جهت در آب هایپیام انتقا  پی

 آب و سالمت ارتباطات .3-3
 در کووه دانسووت سالمت هایکمپین در اغماض اندکی با  توامی را  تمسال رتباطا ا  منش
یج بوورای هجوودهم و هفوودهم یهوواقر   هووا،بیماری مقابوول در مصووونیت و بهداشووت توورو

 ارتباطووا  هووایفعالیت همچنین و آ  از پ  و دوم  جهانی جنگ زما  در اقناعی مطالعا 
 حوزۀ یک سالمت  ارتباطا (. 22 ،1397 ،1وناثیس)و شدایجاد می 1970 دهۀ در توسعه

پا یارشتهبین  بوور مبتنووی) ارتباطووا  نقووش مطالعه به که است رشد حا  در سرعتبه اما نو
 سووالمت ارتباطووا  . پووردازد می سووالمت ارتقاء و بهداشتی خدما  ارائه زمینۀ در (هارسانه

 و کمووی یهووارو   از هک است یافته توسعه کاربردی اجتماعی تحقیقا  حوزه یک عنوا به
 ارتقای و بهتر بهداشتی خدما  ارائه در تواندمی ارتباطا  که هاییشیوه  ارزیابی برای فیکی

 مهم، کاربردیهای تئوری معموال   ارتباطا  تحقیقا  کند. می استفاده باشد، مؤثر سالمت
 کننوودمی یووبترک  یکوودیگر بووا ارتباطووا  علوووم  مختلوو  هایحیطووه از را  هارو   و مفاهیم
 نوووع هوور عنوا بووه کلووی صووور  به توووا می را  سالمت ارتباطا  (. 756 ،2014 ،2)کرپ 

 ،1996 ،3)راجوورز کوورد  تعریوو  باشوود، سووالمت مورد  در آ  محتوای که انسانی ارتباطا 
 از اسووتفاده و مطالعووه شووامل سالمت ارتباطا  بهتر، عبار  به (. 2 ،2007 ،4بری  ازنقلبه

 کووه اسووت اجتموواعی و فووردیهای تصمیم بر ت ثیر و یرساناطالع برای یارتباط راهبردهای
 گونوواگونی ابعاد از سالمت ارتباطا  (. 1 ،2006 ،5)توماس شودمی سالمت ارتقای باعث

 از کووههووایی بیماری با مقابله و آب کیفیت و اهمیت . 1: دارد  اشتراک آب ارتباطا  بحث با
 یووک ظرفیووت یعنووی ؛ اسووت جدیوودی فهوووم مکه  بآ امنیت. 2 ؛ ویابندمی شیوع آب طری 

 توسووعه زنوودگی، ادامووه بوورای کیفیووت بوواهووای آب از کووافی مقوودار به دسترسی برای جامعه
 و آ  بووا موورتبط فجووایع و آب بووا موورتبطهای آلودگی برابر در حفاظت و اجتماعیواقتصادی
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 حاکی تسالم  ارتباطا و آب امنیت رابطه اجتماعیوسیاسی پایداری در اکوسیستم حف 
 و آب بووه دسترسووی و آب کیفیت از ناشی بالقوه  خطرهای از افراد درک  میزا  مطالعۀ وم زل از

یدادهای   (. 26 ،2014 باز ، اروه )د گذارنمی ت ثیر آب منابع بر که است خاصی رو
 

 آب  و  ریسک  ارتباطات  .3-4
گاهی  افزایش  ریسک،  ارتباطا   هد   گاه  یعنی  . است  خطرها  از  مردم  درک  و  آ   مخاطب  رد  ک  آ

یسوووناث،   دهد   تغییر   را   خود   غلط   رفتار   وی   که   امید   این   به   منفی،   نتیجۀ   وز بر   امکا    ز ا    ، 1397  )و
  ، محیطی زیسووت  صوونعتی،  مخوواطرا   دربووارۀ  مووردم  عامووه  با  ارتبا   بر  ریسک  ارتباطا   (. 33

  معوورض   در   جوامووع   یووا   اجتماعووا    افراد،   بر   بالقوه   صور  به   تواند می   که   ، اجتماعی   و   بهداشتی، 
  2سوویگر   کووه   گونووه هما   (. 295 ، 1392 ، 1)گلیووگ  اسووت  متمرکووز  د، باشوو  گووذار یر ت ث  مخاطرا  

  بووالقوه   مخوواطرا    دربارۀ   عمومی   هشدار   برای   تال    ریسک   ارتباطا    است   کرده   بیا    ( 1392) 
  بوورای  عووام  یووا  خوواص  هوود   مخاطبا   کرد   متقاعد  هدفش  و  بوده  خاص  رفتارهای  با  مرتبط  و 

  ، 1392  )سوویگر،   اسووت   مناسووب   تارهووای ف ر   بووا   خود     تطبی   و   و   نی بی پیش قابل   مخاطرا    به   توجه 
  از   مووردم   درک   ریسووک،   ارتباطووا    عرصووۀ   در   گرا  ارتبووا    بوورای   موفقیووت   موانع  از  یکی  (. 203

  افووراد  درک  ، ی عبارت به  دارند،  مشکل  اغلب  ریسک  درک  در  مردم   که  چرا  است؛  ریسک  های پیام 
  بووه   (. 298  ، 1392  )گلیگ،   عی واق   ریسک   تا   است   ک ریس   به   ها آ    واکنش   کنندۀ تعیین   ریسک   از 

  بوورای   است   برخوردار   ای العاده فوق   اهمیت   از   ریسک   پیام   بندی چارچوب   چگونگی   دلیل   همین 
  مووردم   عامووۀ   شناختی   باورهای   درک   ریسک،   ارتباطا    حوزۀ   در   رسانه   های پیام   ترین مناسب   تهیۀ 

  شوووند،  درک  واقعیووت  از  م موورد  ای تفسوویره  اگر  که  چرا  است؛  اهمیت  حائز  نیز  ریسک  به  نسبت 
  درک قابوول   و   سوواده   هووای پیام   بووه   را   فنووی   و   علمووی   پیچیدۀ   مفاهیم   توانند می   بهتر   گرا  ارتبا    آنگاه 

  ریسووک  ارتباطا   حوزۀ  در  شده انجام  مطالعا   از  بخشی  اساس  همین  بر  . )هما (  کنند  تبدیل 
  نحوووۀ   بوور   اجتموواعی   های اد تضوو   و   جامعه   ساختاری   عوامل   چگونه  که  اند پرداخته  موضوع  این  به 

یسوووناث،   گذارد می   ت ثیر   آ    ای رسانه   پوشش   پیامدهای   و   ریسک   داد  شرح   و   ی بند ب چارچو    )و
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  زنوودگی   بووا   مستقیم   نسبت   و   درگیرند   آ    با   مردم   عامۀ   که  ، آب  بحرا   حوزۀ  در  حا   (. 33 ، 1397
  ه حوووز  این  را  گ ا  تب ار  و  بود  خواهد  برخوردار  دوچندانی  اهمیت  از  رسانی پیام  دارد،  جامعه  افراد 
  کووه  چوورا  باشووند؛  داشته  ها پیام  بندی چارچوب  پیچیدگی  و  عرصه  این  مفاهیم  بر  الزم  ط تسل  باید 

  شووده   زیووادی   هووای ترس   و   ها ظن سوء   ها، تنش   به   منجر   آب   با   مرتبط   مختل    های گفتما    امروزه 
  صووه ر ع   ایوون   مهووم   موووارد   از   آب   حاکمیووت   و   قیمت   مدیریت،   کمیت،کیفیت،   ، مثا    برای .  است 

 (. 26 ، 2014  ، باز  اروه )   ت اس 
 آب و عمومی ارتباطات .3-5

  یووا  داد  شووکل  بووه  گرایش  که  شود می  دانسته  ارتباطی  های فرایند  از  دسته  آ   عمومی،  ارتباطا  
  وظیفووۀ  (. 27 ، 2012 ، 1انسکاهی  )تی  دارد  عمومی  منافع  جهت  در  جمعی  تصمیما   ساختن 
 (. 3 ،   )همووا  اسووت  عووی جم  ما  تصوومی  مشووروعیت  از  حمایووت  عمووومی،  ارتباطووا   اصلی 

 مخاطبووا  رفتووار بر ت ثیر یا رسانیاطالع برای مندهد  تالشی توا می را  عمومی ا باطارت 
 از اسووتفاده بووا دارد  سووعی کووه دانسووت مشووخ  زمووانی بووازۀ یووک در بووزر   هووایگروه  در

 بوورای غیرتجاری( )اهدا  عمومی منفعت ارتباطی هایفعالیت از یافتهسازما  ایمجموعه
 سووازوکار از عمووومی ارتباطووا  (. 3 ،2013 ،2اتکووین و )رایوو  دنمایوو  ایجوواد جامعووه

 و ارتباطووا  علوووم  عرصووۀ پژوهشووگرا  چووه اگوور (. 9 ،)هما  کندمی استفاده ارز  وانتظار
 عمووومی ارتباطا  که ایحوزه اولین اما اند،نداشته علم ارتباطا  به چندانی توجه هارسانه

 (. 33 ،2008 ،3)اسووچل اسووت دهوب فناوری و علم تباطا ار ،فتگر قرار توجه مورد  آ  در
 ارتباطووا  گفووت بایوود بگیووریم کاربووه آب عرصۀ در را  عمومی ارتباطا  بخواهیم اگر حا 

 در ارتباطا  در که معتقدند بسیاری است.  گذارت ثیر هاپیام و هاگفتما  محتوای بر عمومی
 اینجووا در گیوورد  قوورار توجووه مورد  یعموم هعرص  در همگانی منفعت عنوا به باید آب مورد 

 مسووئوالنه ارتباطووا  موضوووع نیز آب معنا این به است.  مسئولیتب »اهمیت کلیدی مفهوم 
  (. 30 ،2014 باز ، اروه ) است
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 آب و مسئوالنه ارتباطات .3-6

 قائوول آنووا  بووین تمایزی و گیرد می بر در را  بازیگرا  از ایگسترده طی  مسئوالنه، ارتباطا 
 برقوورار ارتبووا  مسئوالنه باید هاگروه  و افراد تمام دا ،شهرون ی،وصخص هایرکتش . ستین

 عملووی، سووط  در و اسووت پایوودار ارتباطووا  و پایوودار توسووعۀ بووا موورتبط مفهوووم  این کنند. 
 را  پایوودار توسووعۀ بوورای هافرصووت و خطرهووا ا ،توو ثیر پیاموودها، همووۀ مسئوالنه، ارتباطا 

 معنووا این به شود؛ می نیز اخالق وم مفه شامل همسئوالن ا ارتباط همچنین کند. می ارزیابی
 پووردازد. می اجتموواعی هایموود  و هافراینوود بوور پیووام انتقووا  و ارتباطووا  اثوور واکاوی به که
 دارد؛  تری گسووترده ا ت ثیر اما دارد  ارتبا  پایدار توسعۀ با مسئوالنه ارتباطا  خالصه،طوربه

 بوور در نیووز را  جامعووه قبووا  در د رف خود تولیمسئ به وجهت با  ارتبا برقراری و اخالق که چرا 
 و هوواکمپین توسووعه برای کلیدی مفهوم  یک مسئوالنه ارتباطا  چارچوب، این در گیرد. می

(30 ،2014، باز  اروه ) است آب چرخه خدما  و منابع به مربو  هایاستراتژی
 آب و علم ارتباطات .3-7

 ارتباطووا  حوووزۀ در کوواربردی اقداما  و پژوهش رایب رشدبهرو حوزۀ یک علم، ارتباطا 
 و علوووم ارتباطوووا  دانشوووگاهی وس رد هوووا،فعالیت گذشوووته دهوووۀ سوووه دو در و اسوووت

 ،1اسووتوکمیر و اوکووانر ،)برنووز انوودیافتووه افووزایش پیوسووته طوربووه حوزه این کنندگا مشارکت
 و است نشده نروش و مشخ  وضوحبه علمب »ارتباطا  اصطالح  معنای (. 183 ،2003

گاهی اصووطالحاتی معاد  را  اصطالح  این معموال   ممرد   »درک  علوومب، از عمووومی ماننوود»آ
 ایوون بووا برنوود)هما (. می کوواربر بووه علموویب »سووواد یووا و علمیب »فرهنگ علمب، از عموم 

 از مناسووب اسووتفاده   توووا می را  علووم ارتباطووا  کووه باورند این بر همکارا  و برنز اوصا ،
:کرد  تعری  علم به زیر هایپاسخ تولید برای هاووگگفت و اهفعالیت ،هاهانرس  ها،مهار  

گاهی. 1  مثابووهبه علووم درک  ،لووذ  . 2علووم؛  جدیوود ابعوواد و هاجنبووه با آشنایی شامل ،آ
 بووا مشووتاقانه و داوطلبانووه درگیری  از شواهدی مثابهبه ،عالقه . 3 هنر؛  یا کنندهسرگرم  فعالیتی

 ،علووم درک  . 5 علووم؛  بووا موورتبط هوواینگر   ییوود ت یووا اصالح  جاد،یا برای ،عقاید . 4 ؛ علم
 (. 191 ،2003 همکارا ، و )برنز علم با مرتبط اجتماعی عوامل و هافرایند محتوا،
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  کنوود. می   مطلع   خود   های تصمیم   های هزینه   و   خطرها   مزایا،  مورد  در  را  مردم  علم،  ارتباطا  
  ، 2013، 1فیشووو  )   باشووند   ته داشوو   تری سب منا   و   بهتر   های انتخاب   کند می   کمک   مردم   به   بنابراین 
  مثابووه به   علووم   معرفووی .  1:  دارد   عهووده   بوور   وظیفه   چهار  علمی  ارتباطا   فیشو ،  نظر  از  (. 1403
  مووردم   آنچووه   کرد  مشووخ    . 2؛  شوووند می   مواجووه   آ    با   مردم   که   تصمیماتی   به   حوزه   ترین مرتبط 

  د بایوو  آنچووه  و  داننوود می  مووردم  ه آنچ  بین  شکا   داد  پوشش  برای  ارتباطا   طراحی . 3؛ دانند می 
 رودنبالووه جامعووه، و علم  (. 1404  ، )هما    ارتباطا    آ    بسندگی   و   کفایت   ارزیابی   . 4و    بدانند. 

 اطالعووا  کووه دارنوود جامعووه بووه اخالقی تعهد دانشمندا  دارند احتیاجهم  به و دیگرندیک
 چوورا  کننوود؛  نتشرم مردم عموم  برای را  اطالعا  این و کنند تولید موقعبه و درک قابل واقعی،

 نتووایج از مردم باید ،بنابراین است.  شده انجام عمومی هایبودجه با تحقیقا  این رشتبی که
 و منوودعالقووه افراد به که باشد ایگونهبه باید وضعیت این باشند داشته اطالع تحقیقا  این

ال پیگیر  و  اص بر بتنیم ای قح و هاداده مبنای بر را  خود رفتارهای دهد امکا  علمی  تحو 
 را  علووم ارتباطووا  هووایدوره پژوهووا ،دانش اسووت ضووروری دلیل همین به کنند.  ابن علمی

 ،2جوواکن و نجوواک ) کننوود عرضووه جامعووه بووه را  خود تحقیقا  هاییافته بتوانند تا بگذرانند
گاهی شهروندا ، بیشتر برای (. 465 ،2014  جمعووی هایرسووانه طریوو  از عمدتا   علوم  از آ

 دانشوومندا  آنچووه طریوو  از یا علم در هاآ  مستقیم شتنا د نقش طری  از نه آید،می تدسبه
 فنوواوری، و علووم سریع رشد به توجه با (. 130 ،2004 ،3دورفی و )کوربر   کنندمی منتشر
 هارسووانه در موضوووعا  ایوون با مرتبط هایپژوهش و هایادداشت ها،گزار   افزایش شاهد

 عالقووه مووورد  موضوووعا  از یکوو ی بووه روزهموو ا علووم ایانهرس  شپوش  دلیل همین به هستیم،
یگنووه، بروسووارد، پیترز،) است شده تبدیل علم ارتباطا  و علم نگاریروزنامه محققا   چو
 بوور در را  موووارد  ایوون آب علمی ارتباطا  (. 17 ،2008 ،4تسوچی و میلیر کالفاس، دوندی،

 گری واسووطه . 2 ؛ آب حوووزۀ در تخصصووی تحقیقووی هاییافتووه ایرسانه پوشش. 1 :گیرد می
 و آب علمووی ارتباطووا  از عمومی درک  . 3 ؛ بالعک  و محققا  و ا گذارسیاست بین دانش
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گاهی افزایش  بوور علمووی ارتباطووا  توو ثیر 4 و ؛ آب حوزۀ اجتماعی هایچالش از عمومی آ
  (. 30 ،2014 باز ، اروه ) هانگر   داد  نشا  ابزارهای و راهبردها رفتار،
 قحقو و سیاسی اطاتارتب .3-8

 قوووانین آب، بخووش در کووه معنووا ایوون بووه است.  وابسته مقررا  و قوانین هب ذاتی ورطبه آب 
 آب حقوق سط  در ارتباطا  دارد.  وجودالمللی، بین تا محلی از ،سطوح همه در متعددی

 یهاجنبووه عملووی تحلیلوتجزیووه . 2 ؛ آب حوو  از دفوواع . 1 برگیوورد  در را  موارد این  تواندمی
 ایجوواد . 3 و ؛ آب موودیریت اجوورای بوورای همراهووی و گری میووانجی و بآ موودیریت وقیحق

.  (29-30 ،2014 باز ، اروه ) آب بخش هایسیاست برای عمومی و سیاسی مشارکت
 دیوون، ماننوود مفوواهیمی شووده، ذکوور هایحوزه بر عالوه  خود مد  در (2014) باز  اروه 
 مطوورح  آب ا باطوو ارت  در ارذگوو ت ثیر یرهایمتغ عنوا به را  فرهنگی منابع و شخصی باورهای

 است شده خالصه ذیل، مد  در آب ارتباطا  با گوناگو  هایحوزه پیوند که است کرده

 بازن  اروهاز نقل به  آب ارتباطات الگوی(. 1) شکل شماره 
 32،  2014،  بازنمنبع: 
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 مطلوب   مدل   طراحی  ، بازن   اروه   مدل   به  انتقادی  نگاهی  .4
 نگارنوودگا  اعتقوواد به اما است پرداخته نیز آب ایهمپیا بندیب وچارچ به اگرچه باز  اروه  

 . اسووت بیشووتر دیگووری  مفهوووم  هوور از آب ارتباطا  برای بندیچارچوب  اهمیت مقاله، این
 چتوور یووک مثابووهبه توانوودمی ایرسووانه هایپیام حوزۀ در بندیچارچوب  گفت توا می حتی

 ادامووه در دلیوول ایوون بووه کنوود.  یپشتیبان ری ظن لحاظ از را  هاحوزه سایر و کند عمل مفهومی
  ایم. پرداخته بندی چارچوب  مفهوم  به بیشتر

 گوورکنش جامعووه و عموم  در مندیعالقه ایجاد برای هارسانه درمحیطی زیست هایپیام
گاهی ایجاد منظوربه محیطیزیست هایپیام از بسیاری شودمی تولید  در و شوندمی تولید آ

 بووا (. 14 ،2008 ،1)دیدرینگ هستند زیست محیط حف  برای قداماتیا مانجا خواستار کل
 موضوووعا  گرا ارتبووا  و نگارا روزنامووه ،محیطیزیسووت موضوووعا  شوود  تربرجسووته

گاهی بایدمحیطی زیست  کننوود کسب پیچیده هایپیام این انتقا  مشکال  دربارۀ بیشتری  آ
 در هوواپیام بنوودیرچوب اچ دارد، را  وضووعیت ایوون تشری  توانایی که مفهومی (. 19 ،)هما 
 وارد  ارتباطا  و رسانه مطالعا  حوزۀ به را  سازیچارچوب  2اتمن است.  جمعی هایرسانه
 ارزیووابی علووی، تفسوویر مشووکل، شووامل»تعری  ایرسووانه بندیچارچوب  وی نظر از کرد. 

کیوود اتموون (. 52 ،1993 )اتمن، است حلبراه ارائه و اخالقی  اهوو چارچوب  کووه کنوودمی ت 
 مخاطووب بوورای را  مسووئله یووک هایجنبووه از برخووی گرا ارتبووا  کووه شوووندمی  لخ زمانی

 بسوویار موضوع از مخاطب نگر   بر مسئله، از بخشی کرد برجسته این کنند. می تربرجسته
هستند کلیدی عاملی هارسانه ،بندی چارچوب  بحث در ،بنابراین بود.  خواهد گذارت ثیر

 این با زیست محیط ا گرکنش که است باور این رب ریکاییآم شناسزبا  ،3لیکا  جرج 
 را محیطی زیسووت مشکال  واقعیا  اگر که کنندمی تصور و پردازندمی ی گرکنش به منط 

یند، مردم به  اما ،رسید خواهند درست نتیجۀ به شا خردورزی قدر   از استفاده با مردم بگو
 بووربایسووتی  واقعیووا  که است این حلراه  اکلی نظر از دهدنمی رخ اتفاقی چنین عمل در

. شوووند درک  افووراد توسووط تووا شوووند بندیچارچوب  جامعه افراد ذهنیهای چارچوب  مبنای
وووووووو  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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کید لیکا   بایوود و گرفووت اشووتباه هوواچووارچوب  بووا را  شووعارها و کلمووا  نباید که کندمی ت 
 کوورد  حوول را محیطی زیسووت مشووکال  توووا نمووی کلمووه و شووعار چنوود با تنها که پذیرفت

 ایوون آب بحوورا  عرصووۀ در مهووم موضوووعا  از یکووی ،بنابراین (. 71-73 ،2010 ،کا )لی
 کووه ایوون بووه توجه با شوند. می بندیچارچوب  آب بحرا  به مربو  هایپیام چگونه که است

 و پیچیووده موضوووعاتی خوواص طوربووه آب مسووائل و عووام طورمحیطی بهزیست موضوعا 
 ایوون که چرا  برخوردارند؛  دوچندانی اهمیت از اهآ  قا تنا برای هاچارچوب  هستند، علمی

 کنوود.  برقوورار عموووم  و موضوووع بووین بیشووتر ارتبووا  توانوودمی کووه هستند هاسازیچارچوب 
یت سووازی،ساده بووه خبووری  هووایچارچوب   روایووی جریووا  سوواختارمندکرد  و بنوودیاولو
 را  یبنوودرچوب چا مفهوووم  ،بنووابراین (. 17 ،2008 )دیوودرینگ، کننوودمی کمووک رویوودادها

یکردهووای از کوودام هوور کووه گرفووت نظوور در مفهووومی چتووری  مثابهبه توا می  بووه مووذکور رو
دهدمی پوشش را  آب مسائل و موضوعا 

  بوورای   اسووت.   کوورده   تفکیووک   هووم   از   حد   از   بیش   را   ها حوزه   از   برخی   مد    این   رسد می   نظر به 
  سووایر   ذیوول   کووه   هسووتند   هایی زه حو   جمله   از   عمومیب   »ارتباطا    یا   مسئوالنهب   »ارتباطا   ، مثا  

یکوورد  توووا  می  را  مسئوالنه  ارتباطا   گیرند. می  قرار  مد   های حوزه    در  اجتموواعی  مسووئولیت  رو
  بووود   بهتوور   و   گیوورد می   بوور   در   را   ارتباطووا    علوووم   هووای حوزه   همه   که   دانست   ارتباطا    یا   ها رسانه 

  و   دارد   یتی وضووع   چنووین   ا  تقریبوو   هووم   عمووومی   ارتباطا    نشود.   مطرح   جداگانه   حوزه   یک   عنوا  به 
  تحقیقا    های یافته   کرد  عمومی   آ    اصلی   هد    که   کرد   مطرح   علم   ارتباطا    ذیل   را   آ    توا  می 

  شووده  یاد  مد   در  ب حقوق »  و  ب سیاسی  ارتباطا  »  حوزۀ  دو  است.  گوناکو   های حوزه  در  علمی 
  ذیوول  ا ر  ب آ  ارتباطووا   بووا  نسووبت  در  شده  یاد  حوزۀ  دو  مباحث  توا  می  دارند؛  مشابهی  وضعیت 

  بایوود   موود    هوود    گنجانوود.   ب آب   و   توسووعه   ارتباطووا  »   و   ب آب   و محیطی  زیسووت   تباطووا  ر ا » 
  کووه   ایوون  تر مهم  آ .  کرد   تر پیچیده  نه  دارد،  را  آ   تبیین  قصد  که  باشد  ای حوزه  مسائل  کرد  ساده 
  ، کوورد   تشووری    مد    این   در   را   مختل    های رشته   در   آب   با   مرتبط   موضوعا    کل   کرد   تال    نباید 
شود   رنگ کم   آب   ارتباطا    مد    در   ارتباطا    محوریت   شد   خواهد   باعث   امر   این   ه ک   چرا 

  عنوا  بووه   را   اسووتراتژیکب   »ارتباطووا    کووه   است   این   مذکور   مد    مورد  در  موضوع  ین تر مهم 
  سالمت،  ارتباطا   مثال   مضا ،  ارتباطا   بهتر  عبار  به  یا )  کاربردی  ارتباطا   که  کلی  زمینه 



 

 

 علوم انسانی   در   ای ته رش مطالعات میان 
 188 

 3شماره     ، 11دوره 
    1398 تابستان  

   43پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اسووت  گرفتووه  نادیووده  شووود، می  مطوورح  آ   در  ...( و محیطی سووت زی  ارتباطا   علم،  ارتباطا  
  هووای ظرفیت  از  شووده ریزی برنامه  اسووتفاده  معنای به  تعری   ترین ساده  در  استراتژیک  ارتباطا  

  مفهوووم  ، بنووابراین  (. 17 ، 1390 ، 1)اسوومیت  اسووت  مشووخ   اهوودافی  به  رسید   برای  ارتباطی 
کید ت    آ  اهمیت  بر  که  ای رسانه  های پیام  بندی چارچوب    قوورار  استراتژیک  ارتباطا   د   در  شد   

  ارتباطووا   اوصووا ،  ایوون  بووا  گیوورد.  قوورار  موود   در  مجووزا  صور  به  که  نیست  نیازی  و  گیرد می 
  مضووا    ارتباطووا    های حوزه   البته   و   آب   ارتباطا    که   است   هایی حوزه   ین تر مهم   از  استراتژیک 

یکردهووای  کووه  رد کوو  ی یووادآور  بایوود  البتووه  گیرد. می  بر  در  را  کاربردی  ارتباطا   یا    ارتباطووا   رو
  را  ...( و  علم  ارتباطا   ، محیطی زیست  ارتباطا   سالمت،  ارتباطا   مثال  )  مضا   یا  کاربردی 

یسندگا   بلکه  کرد،  استراتژیک  ارتباطا   به  محدود  نباید    ایوون  در  کووه  دارند  اذعا   امر  این  به  نو
  ارتباطووا   بووه  را  ا هوو   آ  همووه  توووا  نمی  کووه  گیوورد می  قوورار  مطالعووه  مووورد  موضوووعاتی  ها حوزه 

  را   دارنوود   اشووتراک   آ    با   که   هایی حوزه   همه    آب،   ارتباطا    حوزۀ   در   اما   کرد؛  محدود  استراتژیک 
  کلیووت   از   برگرفتووه   کووه   ذیل   مد    ، اساس   این   بر   برد.   کار به   استراتژیک   ارتباطا    زمینه   با   توا  می 

 شود می  پیشنهاد   آب  ارتباطا   حوزۀ  برای  است،  باز     اروه  مد  

 آب  ارتباطات  برای پیشنهادی  یگول ا(. 2) شماره  شکل
 منبع: نگارندگان 

وووووووو  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 ایران  در  آب  بحران  مودی    مطالعۀ  .5
 تنهووا کووه است این توجه مورد  موضوعا  از یکی زیست محیط و اجتماعی علوم  ادبیا  در
 حوول،راه نیازمندمحیطی زیست مسائل اند،رسیده مادی رفاه از سطحی به که کشورهایی در

 کننوود،می تووال   زنوودگی حفوو  و بقووا برای  شد  به افراد که گامیهن شوند. می قیتل جدی
 نظوور از (. 135 ،1393 )سوواتن، گیوورد می قوورار دوم  اولویووت در زیسووت محوویط هوواآ  برای

 یعنی دارد، پسامادی هایریشه است، شده زیست محیط به غرب  در که توجهی اینگلهار  
گوواهی بووه د،ش مرتفع ا لیهاو نیازهای که این از بعد غربی انسا   حسوواس محیطزیسووت آ

یت به و است شده  در امووا (. 132 ،1394 راد،)قووانعی اسووت شووده تبوودیل هاآ  زندگی اولو
گاهی که معنا این به است، دیگر ایگونهبه وضعیت ایرا   اولیووه نیازهووای بامحیطی زیست آ
گاهی کهآ  از بیش یعنی است؛  خورده پیوند  بووه را  اعیتماج ایمسئله شد،با محیطزیست آ

 بوورای فعالیووت ایوورا  در زیسووت محوویط طرفدارا  فعالیت ساده، تعبیر به گذارد. می نمایش
گاهی برای تال   تا است نشده برآورده نیازهای  توجووه بووا ،بنابراین )هما (. محیطیزیست آ

 باید ،ارد د آب حوزۀ در خاص طوربه ومحیطی زیست مسائل در ایرا  که متفاوتی شرایط به
گوواهی افووزایش ضوومن تووا گیوورد  صووور   مسووائل این به شتری بی توجه  معضووال ، ایوون از آ

 میا  از که باورند این بر کارشناسا  شود.  اتخاذ هاآ  حل برای مناسبهای یگذارسیاست
 مسئله ینترمهم آ  پیامدهای و 1آب بحرا  ،ایرا  جامعهمحیطی زیست مشکال  و مسائل
  است.  را ای جامعهمحیطی زیست

 
 ایران در  آب  بحران  و  ارتباطات  .6

 حوزه باشد داشته ایرا  در آب بحرا  مدیریت در مهمی نقش تواندمی که هاییحوزه از یکی
 صووحی  گری مطالبووه بووا تواننوودمی کال  سط  درها رسانه . است اجتماعی ارتباطا  علوم 

 هانهاسوو ر هووم خوورد  سووط  در . شوند حوزه این در نادرست یگذارسیاست اصالح  به منجر
 تبعووا  و مسووائل از مخاطبووا  فهووم و آب مصر   الگوی تغییر برای منابع از یکی توانندمی
وووووووو  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

گاهی برای . 1   :کنید رجوع  منبع این به آب منابع مدیریت هایشاخ  وضعیت از آ
ایرا  زهکشی و آبیاری ملی کمیته :تهرا  .کشاورزی آب وریبهره (.1382) هومن خالدی، و ؛مهرزاد احسانی،
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 ظرفیووت  و اشوواره ایوورا  در آب مسووائل و موضوعا  به ادامه در ،بنابراین باشند.  آب بحرا 
شد.  خواهد تشری  مسائل این از برخی حل به کمک برای ارتباطا 

ای های مرتبط با موضوع آب در فضووای رسووانهدادهل دگا  در تحلیارنبراساس تجربه نگ
 موضوووع از هاییجنبووه مسائل این از )برخی آب حوزۀ در ایرا  که مسائلی ینترمهمکشور، 

ب  آ  با آب( بحرا  تبعا  برخی و است آب  ودگیلوو .آ1 :برشمرد  چنین توا می را  روستهرو
 سوور بوور کشووور منوواط  زا برخووی در گیووری در و توونش . 2؛ کشور مناط  از برخی رب ش   آب
؛ ایوورا  همسایه کشور چند با ایرا  آبح  سر بر تنش 3 ؛ بخشی بین آب انتقا  و هاآبهح 

 ایوون نیوواز مووورد  آب میووزا  بووا کشوواورزی محصوال  از برخی صادرا  نداشتن تناسب 4
 آب بووه وجووهت بدو  ،فوالد مانند ،صنعتی محصوال  از برخی کرد  صادر . 5؛ محصوال 

 گردوغبووار ایجوواد و هارودخانووه و هوواتاالب ها،دریاچووه برخی شد خشک 6 ؛ آ  ازنی مورد 
 نامناسووب شوورایط دلیلبووه روسووتاییا  از زیووادی بخووش مهوواجر  . 7؛ مناط  این در شدید

 بحوورا  موضوع از جامعه از بزرگی بخشنادرست  درک  . 8؛ آبیکم دراثر روستاها در زندگی
   ؛ جهووا  در مصوور   سوورانه   بووه نسووبت خانگی بخش در بآ مصر   سرانه   د باالبو. 9؛ آب
        ؛ کشوواورزی هووایزمووین از بزرگووی بخووش شوود  اسووتفاده غیرقابوول و زمین فرونشست . 10
  بووود  کم   . 12  ؛ کشووور   دشت   609  از   دشت   300  از   بیش   شد  ممنوعه   و   ها خوا  آب   تخلیه   .  11

 سیاسووت بووه یتوووجهکووم . 13 ؛ طحیسوو  اریآبی هایسیستم در خصوص هب آبیاری، راندما 
 آب مبحووث بووه نکرد توجووه . 14ب؛ آب توو مین موودیریت» جایبووه بآب مصر   مدیریت»

 و حووریم بووه تجوواوز له  ئمسوو  . 16؛ غیرمجاز هایچاه بحث به جدی توجه عدم . 15؛ مجازی
 ایوون بووهغیره.  و سدسازی هایپروژه کامل مطالعهعدم . 17؛ هارودخانه از برخی بستر حتی
 ایوورا  در  آب با مرتبط موضوعا  که حا  افزود.  نیز را  دیگری  یاربس موارد  توا یم تفهرس 

  ارتباطا  ظرفیت آب ارتباطا  شده طراحی مطلوب  مد  مبنای بر ادامه در شدند برشمرده
  شوند. می تشری  موضوعا  این از برخی حل به کمک برای
 ایران در آب ومحیطی زیست ارتباطات .6-1
 . کنوود مواجووه خطوور بووا را  ایوورا  در زیسووت محوویط توانوودمی نیگوناگو جها  از آب ا بحر

یۀبی برداشت از ناشی که است مسائل این از یکی زمین فرونشست  نووییزیرزم هووایآب رو
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شووود. می مالحظه پدیده این رفسنجا  و کرما  تهرا ، همدا ، اطرا  هایدشت در است
 کشوواورزی هووایزمووین از یرگوو بز بخووش شوود هفاداستبلغیرقا بوور عووالوه  مسئله این تبعا 

 پووی در سوواختما  و راه ماننوود هوواییحوزه در سوونگینی تبعا  هم عمرانی لحاظ از تواندمی
 موجووود وضووعیت تشری  با او  وهلۀ در توانندمی گرا ارتبا  و نگارا روزنامه باشد.  داشته

 بووه را  عضووومو زیست( حیطم ینگارهروزنام اصو   بر )مبتنی ایرسانه هایگزار   قالب در
یت  زیست محیط نگارا روزنامه گری مطالبه کنند.  تبدیل کشور ا گذارسیاست و عموم  اولو

 و رویووهبی برداشووت توقوو  بووه تواندیم که کند فراهم اقداماتی انجام برای را  زمینه تواندمی
 شود.  منجر زیرزمینی هایآ ب غیرقانونی

 از ،هوواآ  آب حوو  گرفتننادیووده لیلدبووه حیوانووا  نرفت بین زا و طبیعت افتاد  خطر به
 و طبیعووت آبووهح  گوورفتن نادیده با کشور از هاییبخش در است.  آب با مرتبط مسائل دیگر

 حیا  هم هاچشمه از سطحی آب اننتقا  برای کشیلوله هایسیستم از استفاده و حیوانا 
 هایآبهح  اهمیت دایب زیستمحیط را نگامهروزنا . است افتاده خطر به هایگونه از برخی

گوواه موضوووع ایوون تبعووا  از را  هوواآ  و تشری  کشور کشاورزا  برای را  حیوانا  و طبیعت  آ
 از حفاظووت سووازما  طریوو  از ایرسووانه فضای در موضوع سازیبرجسته با همچنین کنند. 

شوند.  حیوانا  و طبیعتآبه ح  گرفتن نادیده مانع زیست، محیط
 بتواننوود عمووومی عرصووۀ در بایوود زیسووت محوویط حوووزه گرا ا ارتباط و را نگازنامهرو

 قائوول ارز   طبیعووت خووود بوورای و اسووت طبیعووت حفوو  هاآ  هد  که ،مهم هایگفتما 
یژه سیاسووتبووه و عمووومی افکووار تووا کننوود فهمقابوول جامعه برای را  ،هستند  بخووشگذارا  و

  بشناسند.  یترسم به را  ا وانحی و تطبیعآبه ح  کشاورزا  و آب منابع مدیریت
 بووارز و مهووم موضوووعا  از کشووور هووایتاالب از بسیاری و ارومیه دریاچۀ شد خشک

 بووا باید آب حوزۀ ا گرکنش و زیست محیط حوزۀ نگارا روزنامه . است عرصه این در کشور
 یوولدال مووورد  در محققووا  هاییافتووه کرد عمووومی بووا بهتوور عبار  بووه یووا کرد ایرسووانه

 در خووود نقووش تحقیقوویهای گزار   هیته و کشور هایتاالب و یهومار دریاچۀ د شکخش
 دریاچووۀ شوود خشک پیاموودهای البته نمایند.  ایفا را  نادرست هایسیاست تغییر لزوم  زمینۀ

 هووم منطقووه مووردم سووالمت برای احتمالی مشکال  و منطقه وهواییآب وضعیت بر ارومیه
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 دریاچووه   وضعیت  گیرد  قرار توجه رد مو باید حوزه نای در که است موضوعاتی از دیگر یکی
 دیگوور نقووا  از بسوویاری در و شوود ذکوور مثا  عنوا به آ  با مخاطب آشنابود  دلیلبه ارومیه
ب  مشابهی وضعیت با کشور   روست. هرو

 ایران در آب و سالمت ارتباطات .6-2
 لمناسووا هووایآب ر  مص و د ندار دسترسی سالم آشامیدنی آب به کشور جمعیت از بخشی

 بتوانند باید سالمت حوزۀ گرا ارتباطا  شود.  افراد در جدی بیمارهای بروز باعث تواندمی
 ایوون بووه نماینوود تشووری  افکارعمومی برای را  سالمت و آب حوزه با مرتبط علمی هاییافته
 بتووهال . شووودیم بیمارهایی چه باعث ناسالم آب مصر   که باشند داشته اطالع افراد که معنا
 طریوو  از هوواییبیماری چه که شود مشخ  جامعه برای باید بلکه نیست موضوع همه   این
 بووه مناسووب اجرایووی راهکارهووای ارائه با باید ،بنابراین . شوند منتقل است ممکن ناسالم آب

 ارتباطووا  شوود.  آب با مرتبط بیمارهای انتقا  مانع طری  این از و داد آموز   خطر در افراد
 از بخشووی توانندمی عرصه این پژوهشگرا  و است آب بحث با اشتراک وجه یا دار متسال

  دهند.  اختصاص آ  مسائل و آب موضوع به را  سالمت ارتباطا  حوزه تحقیقا 
 ایران در آب و ریسک ارتباطات .6-3

  بنووابر  است.  موضوع  یک  پیامدهای  و  خطرها  مورد  در  مخاطب  اقناع  ریسک،  ارتباطا   هد    
  فضووای  در  اسووت.  اهمیووت  حووائز  بسوویار  عرصه  این  در  ای سانه ر  های پیام  ، ی بند ارچوب چ  این 

  هووای پیام  شوود  مطرح  شوواهد  مواقووع  از  بسوویاری  در  آب  بحرا   تبعا   مورد  در  کشور  ای رسانه 
  بحرا   های پیام  پذیر   ظرفیت  موارد  این  به  توجهی بی  هستیم،  آمیز اغراق  حتی  و  متضاد  بسیار 

  افکووار   کووه   مسووئوالنی   به   او    وهلۀ   در   باید   ل شک م   این   رفع   ی برا   دهد. می   کاهش   شد  به   را   آب 
بی   که   کرد   وری یادآ   دهند می   قرار   مخاطب   را   عمومی    منتشوور   آ    قالب   در   را   خود   پیام   که   چارچو

گاهانه  را  کنند می    آب  حوزۀ  مسئوال   ای رسانه  مشاورا   وظای   از  یکی  امر  این  کنند.  انتخاب  آ
  گرا  ارتبووا    و   زیسووت   محوویط   گارا  رن خب   داشتن   سب منا  دانش  تر مهم  موضوع  است.  کشور  در 

  برخوووردار  مناسووبی  ریسووک  موودیریت  و  زیسووت  محوویط  دانووش  از  افراد  این  اگر  که  چرا  است؛ 
  توو ثیر تحت  را  عمومی  افکار  هم  آب  بحرا   های پیام  مناسب  بندی چارچوب  با  توانند می  باشند، 

 د. کنن  دهی ت جه   موضوع  این   در  کشور  مسئوال    به   هم   و  دهند  قرار 
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 ایران در آب بحران و توسعه طاتباارت .6-4

 از یکی محلی جوامع هایظرفیت از استفاده و آب حوزه   مشکال  با مردم عامه   کرد  درگیر
 توسعۀ حوزۀ در را  خود ظرفیت مذکور لفۀؤم دو . است توسعه ارتباطا  و آب مشترک  وجوه 
 بحوورا  حوول بوورای شند. با مؤثر وانندتیم هم  ارتباطا حوزۀ در و اندرسانده اثبا  به پایدار

 اقنوواع را  جامعووه اقشووار همووۀ بتوانند باید گرا ارتبا  او  وهلۀ در حوزه این مشکال  و آب
 بایوود بخشووی هر در کسی هر و است جامعه اقشار همه با مرتبط موضوع آب بحرا  که کنند

به   به  شووده ءاالقوو  گونهینا رکشو ایرسانه فضای در باشد.  داشته مشارکت موضوع در خود نو
 صنعتی و خانگی مصار   و است کشاورزی بخشدر  کشور در آب اصلی مشکل که است
 دو خووانگی بخووش در آب مصر   سرانه   آمار، طب که درحالی . ندارد  موضوع این در ی ت ثیر
یی در هوور سووه بخووش با وجود پتانسیل باال برای صرفه است جهانی مصر   سرانۀ برابر جو

های بازاریابی اجتماعی شرایط تغییر نگر  در مصر  را فراهم هلفؤاعما  م با توا یفوق م
 بوورای محلووی جوامووع ظرفیت از استفاده.  (215 ،1397، و مظفری  محمدی)ملک ساخت

 توجووه کشووور ایرسووانه فضای در . است توجه مورد  موضوعا  دیگر از نیز آب موضوع حل
 ایوون گذشووته درکووه درحالی ،شووودنمی هانا ق انندم محلی و بومی هایسیستم به چندانی
 اسووت.  بوووده گوپاسووخ کشور وهوایآب بود  خشکنیمه و خشک و آبیکم وجود با سیستم

 بووومی هایشوویوه  ظرفیووت و اسووت گرفتووه قرار نگارا روزنامه موردتوجه موضوع این هند در
 انوودپذیرفته ایهرسان فضای این ت ثیرتحت ا گذارسیاست و است شده تشری  آب مدیریت

  کنند.  اجرایی بود مناسب صور   در و ارزیابی مجددا   را  آب مدیریت بومی هایشیوه 
 بووه  نیوواز کشووور قوووانین کووه اسووت مهووم موضوووعا  این از یکی ایحوزهبین آب انتقا 
 با اصفهانی کشاورزا  بین هایتنش دارد، عرصه این نگارا روزنامه توسط تفسیر و بازنگری 

 آب انتقووا  مسووئوال  و اصفها  شرق کشاورزا  بین تنش یا تیاریبخوارمحا چه ا اورزکش
 بووه را  موضوووع رسووانه فضووای در انیگرکنش است.  امر این بارز مصادی  از یزد  به رودزاینده

 . شود بد  ملی امنیت برای تهدیدی به تواندمی هاآ  هایتنش و اندفروکاسته قومی مباحث
 ملی منافع نگاه با را  موضوع باید زیست محیط حوزه   گرا ارتبا  و  ارا نگامهروزنکه درحالی

یکرد  و  نمایند.  خوددداری موضوع کرد سیاسی از و کنند تشری  جامعه برای ملی توسعه   رو
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 و ملووی نگوواه کرد برجسووته آب، و زیسووت محوویط حوووزه   گرا ارتبا  وظای  شرایط این در
ت. اس آب انتقا  موضوع به علمی

  مشترک  های رودخانه  از  که  است  آبی ح   ایرا   در  آب  عرصه  مهم  ا  موضوع  از  گر دی  کی ی 
  ایوون   اهمیووت   اند نتواسووته   هنوووز   ها رسووانه   امووا   . دارد   ترکیه   و   عراق   افغانستا ،   مانند   کشورهایی   با 

  طبیعووی   مسوویر   تغییوور   بووا   مقابلووه   لووزوم   و   کننوود   تشووری    کشووور   ا  گذار سیاسووت   برای   را   موضوع 
  بووارز  مصووداق  کنند.  تبدیل  دیپلماسی  دستگاه  از  عمومی  ه  مطالب  یک  به  را  ک مشتر  های رودخانه 

  اجتموواعی  های شووبکه  در  ای رسووانه  اقداما   البته  که  است  ترکیه  در  ایلیسو  سد  ساخت  امر  این 
 است  گرفته  صور   ایرا ،  برای  تبعاتش  دلیل به   سد  این  ساخت  توق   برای  مجازی 

 ایران در بآ میعمو ارتباطات و علم ارتباطات .6-5

 موووارد  از یکی . است نشده درگیر آب بحرا  موضوع با ایرا  جامعه   از بزرگی بخش هم هنوز
 کووه دارد  اشوواره آبووی میووزا  به مجازی آب است.  مجازیب »آب ایرا  در آب بحث با مرتبط

 برسوود.  کنندهمصوور   دسووت بووه محصووو   تووا اسووت شده مصر   محصو   یک تولید برای
 در همگووانی مشووارکت لووزوم  و مجووازی آب فهوووم م کرد ومیعموو  با اندتومی آب ارتباطا 

 بتوانوود بایوود علووم ارتباطووا  ی،عبارت به کند ایفا حوزه این در را  خود نقش آب حوزه   مسائل
گاهی به ارتقاءبخشی کند.  مطرح  جامعه عموم  برای را  آب حوزه   علمی هاییافته  از جامعه آ
 کرد فهمقابل است آب موضوع برای باطا ارت  زۀحو هایظرفیت از نیز آب اجتماعی ابعاد

 هنوووز . اسووت علووم ارتباطووا  هووایقابلیت از یکووی نیووز ا گذارسیاست برای علمی مفاهیم
 بووه ندارنوود.  مجووازی آب مفهوم  از علمی درک  کشوری ا گذارسیاست و مسئوال  از بخشی
 ال حصوووم یفووایخودک  یووا صادرا  بر هم هنوز صنعت یا کشاورزی بخش در دلیل همین
کید محصوال  این برای موردنیاز آب میزا  به وجهت بدو  کیوود یووا دارنوود، ت   احووداث بوور ت 

 بوورای است.  لهئمس این نمونۀ نیستند، کشور اقلیمی شرایط با متناسب که مناطقی در صنایع
 نقوواطی در صوونایع ایوون کووه اسووت آ  از حوواکی کشووور صوونایع از تعدادی جاییجابه ،مثا 

 همگووانی منفعووت مفهوم  عرصه، این در . مواجه هستند آبیکم مشکل اب هک دانشده احداث
 کووه است عمومی ارتباطا  نگارا روزنامه و گرا ارتبا  وظیفۀ این و است شده گرفته نادیده

کنند.  تشری  همگانی منفعت براساس را  آب با مرتبط مباحث
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 گیری نتیجه  و  بحث .7
  در   کووه  مختلفووی  مسووائل  بووه  توجه  آب،  وضعیت  ای ه   شاخ  در  کشور  شرایط  گرفتن  نظر  در  با 

به  آ   با  آب  مدیریت  حوزه     موضوووع  اهمیووت  اقتصووادی،  رشوود  بووه  کشووور  نیوواز  و  هسووتیم،  رو رو
  قوورار   ای منطقووه   و   داخلووی   سیاسووی   مشووکال    کنار   در   را   مسائل   این   اگر   حا    شود. می   دوچندا  

به  متناقضی  و  پیچیده  وضعیت  با  دهیم،    و  یطووی مح زیسووت  ئل مسووا  کووه  را چوو  بود؛  خواهیم  رو رو
یژه  طور به    مشووکال    ایجاد   به   منجر   و   شده   منطب    سیاسی   مسائل  بر  تواند می  آب  حوزه   مسائل  و

حتی موسسووه صوول  جهووانی در گووزار  شوواخ  عملکوورد    شوند.   متعددی   اجتماعی  سیاسی 
هووای  کیده کرده است که »خظری کووه از جانووب بحرا    محیطی کشورها در مورد ایرا  ت زیست 

مراتب بیشتر از خطر دشمنا  خارجی و  شود به طی در ایرا  احساس می محی ع زیست وقو ال ریب ق 
  ، مصوور   مانند   کشورهایی   تجربه   (. 198  ، 1394)همتی و شبیری،    منازعا  سیاسی داخلی است 

  موضوووعا    بووا محیطی  زیسووت   موضوووعا    که   معنا   این   به   . است   امر   این   ید ؤ م   برزیل   و   الجزایر 
یانه سووتیزه   هووای واکنش   بووه   منجر   و   اند خورده   پیوند   عدالت   و   ی قات طب   افع من   مانند   تری گسترده    جو
  و  شووود  بیشووتر  جهووانی  زیسووت  محیط  وخامت  هرچقدر  (. 251 ، 1390)هینز،  اند شده  سیاسی 

  ، )همووا    شووود مووی   تبوودیل   توور ناامن   مکانی   به   جها    شوند،   برداری بهره   حد   از   بیش   طبیعی   منابع 
بی به  مسئله  این  (. 257 یکر  در  خو   را  خووود  امنیووت  بووه  مربووو   العا  مط  در  نها  کپ  تب مک  د رو

  مکتب   اصلی   متفکرا    از   بوزا ،   باری   دلیل   همین   به   (. 212  ، 1387  ، 1)بوزا    است   ساخته   نمایا  
  ، )هما    است   کرده   مطرح   ملی   امنیت   ابعاد   از   یکی   عنوا  به   را   ب محیطی زیست   »امنیت   کپنها ، 

اند. داده   هشدار   ب آ   امنیتی   د بعا ا   مورد   در   نیز   ایرانی   شناسا  جامعه   از   بسیاری   (. 45
به هوواآ  با زیست محیط عرصه در کشور که مشکالتی همه وجود با  توواکنو  سووترورو
 حووا  در وضووعیت کووه است این گربیا  شواهد اما است نشده مسائل این به چندانی توجه
 میعمووو افکووار هووم و مدارا سیاسووت اولویووت بووه هم محیطیزیست مسائل و است تغییر

 مسائل به جمهوریریاست انتخابا  دوره   دوازدهمین نامزدهای رداختنپ . است شده یلبدت
 نامزدهووای مسووتندهای در کووه بووود بوواری اولین این که چرا  ؛ است توجهقابلمحیطی زیست

وووووووو  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 ینتوورمهم از یکووی عنوا بووه زیسووت محوویط مسووئله1396 سا  جمهوریریاست انتخابا 
 هوور هایبرنامه از بخشی انتخاباتی نامزدهای یناسرش کا یهاتیم و است شدهمطرح  مسائل

 اندداده اختصاص زیست محیط مسائل به را  نامزد 
  نهوواد  استراتژیک  های بررسی  مرکز  همکاری  با  که  کشور  پژوهی آینده  دیدبا   ه  مؤسس  گزار  

  و محیطی  زیسووت   مسووائل   امووروزه   کووه   اسووت   اموور   این   ید ؤ م   نیز   شود می   انجام   جمهوری ریاست 
  گووزار   طبوو   است.  شده  تبدیل  کشور  اساسی های چالش  از  یکی  به  ، آب  بحرا   اص خ  طور به 

  بحرا    : دارد   وجود محیطی  زیست   مسئله    سه   ، 1396  سا    در   کشور   اصلی   مسئله    10 بین  مذکور 
بی بووه   گووزار    همین   . ریزگردها   بحرا    و   آب   بحرا    پیامدهای   آب،    مسووائل   اهمیووت   گر بیووا    خو

  شووده   محوورز   و   مشووخ    کشووور   در   آب   وضوع م   بود  ئله مس   که   حا    است.   کشور   در   آب   بحرا  
یکردهای  با  باید  است    و  اجتموواعی  ابعوواد  کوورد  ورود  موضوووع  ایوون  بووه  ای رشته میا   مختل   رو
است   موضوع   این   به   ورود   های حوزه   ین تر مهم   از   موضوع   این   ای رسانه 

 بووین خاصطوربووه آب بحوورا  و عووام طوربووه زیسووت محوویط به توجه ضرور   که حا 
بیبه شورک ا گذارتیاسس  کووه است اجتماعی علوم  اصحاب عهدۀ بر شودمی احساس خو

یژه  طوربه ومحیطی زیست مسائل اجتماعی ابعاد  تلقووی دوم  دسووت مسووائلی را  آب بحرا  و
کادمیووک تحقیقووا  اموور، این الزمۀ نکنند.   ارتباطووا  علوووم  و اجتموواعی علوووم  حوووزۀ در آ

یژه  صور  به آب حوزه در و امع م طوربه زیست محیط مسائل درخصوص   توجووه بووا است و
 نگاریروزنامووه و ارتباطا  هایگروه  و هادانشکده در ابتدا  است یروضر شد، گفته آنچه به

 در میوودانی تحقیقووا  اجوورای بووا بعدی گام در و شود مطرح  آب و ارتباطا  نظری  مباحث
 قووا ،تحقی کنووار در ت. رداخوو پ حوووزه ایوون در دانووش گسووتر   به ایرا  در آب مسائل مورد 

ین هایرسانه و اصلی جریا  هایرسانه  آب بووا موورتبط هایدسووتگاه عمومی روابط نیز و نو
 بهداشووت وزار   جهادکشوواورزی، وزار   و نیوورو وزار   زیست، محیط حفاظت )سازما 

 باشووند.  داشووته آب ارتباطووا  بوورای اسووتراتژیک ارتباطووا  بووه ایویووژه  توجه باید نیز ...(و
 هووایحوزه در علمووی هووایمالک آب با مرتبط ایرسانه هایپیام انتشار برای ایدب ،یرت عبابه

 علووم، ارتباطا  ریسک، ارتباطا  ،محیطیزیست ارتباطا  زیست، محیط نگاریروزنامه
   باشند.  داشته نظر مد را  سالمت ارتباطا 
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 منابع
ایرا  زهکشی و آبیاری ملی کمیته :تهرا  .کشاورزی آب وریبهره(. 1382) هومن خالدی، و مهرزاد نی،احسا

 .اللی(ج فرشاد و اعرابی سیدمحمد :)مترجم عم م  روابط اس راتزیک ریزیبرنام  .(1390) .دی ،رونالد اسمیت،
(2005 اثر اصل )تاریخ سما یتمدیر پژوهشکده ه  مؤسس :را ته

پادهیای،  :تهوورا  فر(،نوشووین ویوودا  :)متوورجم هارش     ق   تال جامع   ، و هانسازگا ب   آب، .(1396) جایانتا باندیو
(2009 ثرا لاص ریخ)تا. ارتباطا  و هنر فرهنگ، پژوهشگاه

 پژوهشکده ارا تشان :تهرا  .راهبردی( مطالعا  پژوهشکده :)مترجم هراس و هادولت مرد ، .(1387) بری بوزا ،
(2001 اثر اصل )تاریخ راهبردی. مطالعا 

 سوومت :تهوورا  .صووالحی( صادق :)مترجم زیست محیط شناس جامع  بر درآمدی .(1393) .دبلیو .فیلیپ ساتن،
(2007 اثر اصل )تاریخ

 فص  لنام  .دم(مقوو  یا دشووت سوویدمحمد :)متوورجم بحرا  اطا ارتب در اقداما  نبهتری  .(1392) دابلیو متیو سیگر،
(2006 اثر اصل )تاریخ. 210-211(، 2)3 ،بحران مدیریت و پیشگیری دانش

یکرد برنامه(. 1395مهدی؛ و خانیکی، هادی )فرقانی، محمدشاه قاسمی، زهره؛    بووه یووراه در اهای توسعمطالعه رو
  .714-182(، 3)9 ،تحقیقات فرهنگ  ایرانفصلنام  . ارتباطا 

)مترجم: صادق صالحی(.  شناس  و محیط زیستجامع ین، آلن، . در آرومترجم مقدمه .(1393)صادق ، صالحی
(2001 اثر اصل )تاریخ مازندرا  اهدانشگ: بابلسر

گاهی .(1394شهریور،  21) محمدامین راد،قانعی  .2395 ۀ شوومار ،ش  ر  روزنام    .نا    جنبش یامحیطی زیست آ
 برگرفته از

 :تهوورا  .امیریووا ( سهراب و نژادحاتمی نحسی :)مترجم اج ماع  سیاست و زیست محیط .(1393) کایکل کهیل،
(2002 اثر اصل )تاریخ تهرا  دانشگاه

 اکبوورعلی: )متوورجم یعموووم بهداشووت اضووطراری، شوورایط بوورای ریسووک ارتباطووا  .(1392). سووی دبورا گلیک،
(2007 اثر اصل ریخ)تا .294-312(، 3)3 ،بحران مدیریت و پیشگیری دانش فصلنام  .قهرمانی(

فص  لنام  مطالع  ات . شوود  آبینوود سیاسیاآب و سیاسووت؛ نگوواهی بووه فر(. 1396موورادی طووادی، محمدرضووا )
  .71-90(، 4)9، ای در عل   انسان رش  میان

 .بهرامپووور( شووعبانعلی :)متوورجم س     جه  ان در ت سع  ارتباطات (.1388) لزلی استوز، و .؛آر واسینیسر  ،ملکا
  (2001 اثر اصل )تاریخ اجتماعی و فرهنگی مطالعا  شکدۀپژوه تهرا ،

. مصوور  آببازاریابی اجتماعی در مدیریت بهینه رد کارب (. 1397مظفری، محمدمهدی ) محمدی، مهرداد؛ وملک
 . 218-197(، 4)10 ،ای در عل   انسان رش  مطالعات میان
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قانعیراد،%20محمدامین%20(21%20شهریور،%201394).%20آگاهی%20زیستمحیطی%20یا%20جنبش%20نان؟.%20روزنامه%20شرق،%20شمارۀ%202395
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صوو  ؛ حسوونی حسووین :)متوورجم ت س  ع  ارتباط  اتولفگانگ دونزباخ،  در. سعه  پایدارتو .(1395) جودی واتزر،
یراستار .(281-298 (2008 اثر اصل )تاریخ فرهنگی علمی انتشارا  :تهرا  .یربش حسن فارسی سرو

یسوناث،  آش  نای  شیرین احمدنیا، در .تهرانی( راثی حبیب:)مترجم سالمت ارتباطا  .(1397) کاسیسومایاجوال  و
  (2008 اثر اصل )تاریخ تیسا :را ته .سالمت ارتباطات با

یلکینز، ین کارین و ؛ حسوونی حسووین :متوورجم) ت سع  ارتباطاتگ دونزباخ، فانول  در. توسعه ارتباطا  .(1395) گو
ی  .(63-80ص     (2008 اثر اصل )تاریخ. فرهنگی علمی شارا انت :تهرا  .بشیر حسن فارسی راستارسرو

محیطی مطالعه موووردی: شووهر  های ارتقای فرهنگ زیست لفه ؤ تحلیلی بر م   (. 1394سیدمحمد )   ، زهرا؛ و شبیری، همتی 
 . 197-215(، 4) 8 ، تحقیقات فرهنگ  ایران فصلنامه . وندا  شهر شیراز 

گه   : تهرا   . قبادی(   جواد   و  شیرزادی   رضا  : )مترجم  ت سع    مطالعات  . ( 1390)  جفری  هینز،  ( 2008  اثر   اصل   )تاریخ  آ

،

،
.

،

،
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