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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،35-59 ،)1(14 ،پیاپی  ،53زمستان 1400
رحمانیان ،مریم؛ و افخمی ،حسینعلی ( .)1400چارچوببندی و منابع خبری در پوشش اخبار تغییررا آبوهروایی مطبوعرا
ایران .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.35-59 ،)1(14 ،
شاپا2008-4641 :
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چارچوببندی و منابع خبری در پوشش اخبار تغییرات
آبوهوایی مطبوعات ایران
مریم رحمانیان* ،1حسینعلی افخمی
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دریافت1400/04/09 :؛ پذیرش1400/09/15 :

چکیده

پیامدهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی تغییرا آبوهوایی ،تمام جنبههای زندگی بشر را تحت تأثیر قرار
داده است .این پیامدها اغلب نامحسوس هستند و با گزارشهای رسانهای بررای مررردم ملمرروس میشررود.
رسانهها در گزارشهای اقلیمی از چارچوبهای خبری خاصی استفاده میکنند تا بر نحوه دریافت و درک
مردم از این موضوعا اثر بگذارند .مطالعا پیشین در مورد نحوه قاببندی اخبار اقلیمی در رسررانههای
جهان نشان میدهد که چگونه آنها افکار عمومی را پیرامون موضوع تغییرا آبوهوایی شکل میدهد .بررا
این حال ،چنین مطالعاتی چندان در مورد رسانههای ایران صور نگرفته است .این مقاله را میتوان یکرری
از اولین گامهای بررسی ٔ
نحوه قاببندی اخبار اقلیمی در ایران بهحساب آورد که در آن  388خبررر اقلیمرری
ر
از  15روزنامه سراسری ایران به کمک نرمافزارهای  SPSSو  EXCELLمورد تحلیررل محترروای کمری قررار
گرفته است .یافتههای مقاله حاضر نشان میدهررد کرره مطبوعررا ایرران بیشررتر از فریمهررای ربرخررورد و
رپیامدهای محیطزیستی و کمتر از فریمهای رعدم قطعیت و رآبوهرروای جرراری بررای ارائرره اخبررار
آبوهوایی استفاده کردهاند .همچنین ،مطبوعا مورد بررسی در این مقاله جهررت تحریررر اخبررار اقلیمرری
بیشتر بر رکارشناسان به عنوان منبع خبری تأکید داشته اند.
کلیدواژهها :تغییرا آبوهوایی ،گرمایش جهانی ،مطبوعا ایران ،چارچوببندی ،تغییرا اقلیمی

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1کارشناسی ارشد علوم ارتباطا اجتماعی ،گروه مطالعا ارتباطی ،دانشکده علوم ارتباطا  ،دانشگاه عالمه طباطبرایی،
تهران ،ایران (نویسنده مسئول)



 .2دانشیار روابط عمومی ،گروه روابط عمومی ،دانشکده علوم ارتباطا  ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

 .1مقدمه

تغییرررا اقلیمرری بررا متالشرریکردن یخپهنررهها ،اسیدیشرردن اقیانوسهررا ،جابررهجایی
زیستگاه های جانوران و گیاهان ،از بین رفتن تنوع زیسررتی ،شررد یررافتن بالیررای طبیعرری و
دگرگونی چرخههای هیدرولوژیک ،محیطزیسررت جهررانی را تحررت تررأثیر قررار داده اسررت

(ریتزر .)693 -964 ،1394 ،1برای اکثر مردم تغییرا آبوهوایی برره دلیررل نررامرئیبودن
انتشار دی اکسید کربن و افزایش سطح دریاها موضوعی بسیار انتزاعی و علمی اسررت .امررا
رسانهها با روشهای قابلمشاهده و قابل فهمی میتوانند این موضرروعا را برره راحترری برره
مردم ارائه دهند .آنها گزارشهایی درباره سیاست دولتها در قبال انرژیهای پرراک ،جرردال
کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه بر سر مسئولیت کاهش انتشار کررربن و نیررز در مررورد
همکاریها و اقداما صور گرفته در کنفرانسهای بینالمللی بررای مقابلرره بررا تغییررا
آبوهوایی ارائه میدهند .این گزارشها نشان میدهنرد کرره چگونرره تغییررا آبوهرروایی،
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جهان را تحت تأثیر قرار داده است .این گزارشها نه تنها برای مردم بلکرره بررای دانشررمندان
ٔ
ترجمه مطالب علمی خود به زبان عامه مررردم برره
نیز ضروری هستند .زیرا دانشمندان برای

رسانهها نیاز دارند (شیی.)4-5 ،2016 ،2

موضوع تغییرا اقلیمی ،اولین بار در سال  1932با انتشار مطلبرری در نیویررورک تررایمز
وارد رسانه های جمعی شد .در این مطلب نوشته شده بود که رچهره و آبوهوای زمررین برره
ناچار تغییر کرده است .چگونه تغییرا به آرامی اتفررام میافتنررد و چرره نتی ررهای خواهنررد

داشت ( ...بوکوف و رابرتررز .)4 ،200۷ ،3بعررد از آن بررود کرره انتشررار اخبررار اقلیمرری در
رسانهها مرسوم شد .یکی از موضوعاتی که در دهههای اخیر بسیار مررورد توجرره و مطالعرره
محققان قرار گرفتهٔ ،
نحوه پوشش تغییرا اقلیمی در رسانههای جدید یا سنتی است.
بخشی از این مطالعا به بررسی نحوه قاببندی اخبار اقلیمرری در رسررانههای جهرران
اختصرراد دارد .اهمیررت بررسرری قاببنرردی در رسررانهها برره ایررن مسررئله برمیگررردد کرره
چارچوبهای رسانهای ،قضرراو های اخالقرری را از طریررر تعریررل مسررائل و مشررکال

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

جامعه و تشخیص دالیل آنها منتقل میکنند (انتمن )2008 ،1و از ایررن طریررر بررر نگرررش
عمومی در رابطه با جنبههای مختلل یک موضوع تأثیر میگذارند .برره علررت اهمیررت ایررن
تأثیرگذاری ،پژوهشهای متعددی درباره نحوه بهکارگیری چارچوبهررای خرراد و عررام در
گزارشهای خبری رسانههای مختلل پیرامون مسئله تغییررا آبوهرروایی صررور گرفترره
است .نتایج این تحقیقا نشان میدهند که چگونه رسانههای یک کشور ،افکار عمومی را
پیرامون موضوعا اقلیمی شکل میدهند و در نقل داستانهای خبری خود بیشررتر بررر چرره
منابع خبری تأکید دارند.
هر چند این دست پژوهشها در کشورهای دیگر به وفور یافت میشوند ،امررا تغییررا
اقلیمی در رسانههای ایران به عنوان هفتمین کشور بزرگ تولیدکننده گازهررای گلخانررهای در
جهان 2بهندر مورد مطالعه قرار گرفته است .این در حالی است که ایران از یک سو دومین
عضو اوپک در تولید نفت و یکی از صادرکنندگان کلیدی سوختهای فسیلی در جهان برره

شمار میرود (سررازمان جهررانی انرررژی )92 ،2015 ،3و هرگونرره تصررمیمی بررای کرراهش
مصرف سوختهای فسیلی در جهان میتواند اقتصاد نفتی این کشررور را تحررت تررأثیر قررار
دهد .از سوی دیگر ،به لحاظ جغرافیایی ،ایران در منطقررهای واقررع شررده کرره بررا فشررارهای
روزافزون اقلیمی و بحران آب مواجه است .این فشارها محیط زیست انسانی را آسرریبپذیر
کرده و تنشهای محیط زیستی با کشررورهای هم رروار را در پرری خواهررد داشررت .چررا کرره
تغییرا آبوهوایی و گرمایش جهانی به خرراطر کمبررود منررابع غررذایی و آب ،مهرراجر و
گسترش فقر و بیماری میتواند جامعه را نرراامن کنررد .ایررن تهدیرردا غیرنهررامی برره انرردازه
تهدیدا نهامی جدی هستند و امنیت ملی کشورها را مورد تهدید قرار میدهند (جاللرری،
افشاری ،و مزینانیان.)1399 ،
بنابراین اطالعرسانی و آمادهسازی مردم و زمامررداران کشررور بررای مواجهرره بررا بالیررای
اقلیمی و نشان دادن ضرور تصررمیمگیری و برنامررهریزی در ایررن مررورد از و ررایل مهررم
رسانههای ایران است .بنابراین باید بدانیم کرره رسررانههای ایررن کشررور برره چرره نحرروی ایررن
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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موضوعا را مطرح کرده و چگونه درک عموم مردم را با استفاده از چارچوببندی رسانهای
پیرامون تغییر اقلیم و تأثیرا آن بر زندگی مردم شررکل میدهنررد .مقالرره حاضررر ،نخسررتین
تالش دانشگاهی برای بررسی نحوه پوشش اخبار اقلیمی و چارچوببندی آن در رسانههای
ایران به حساب میآید که با تکیه بر مطالعا قبلی در کشورهای دیگر صور گرفته است.
از آن ایی که تغییرا آبوهوایی یک مسئله جهانی است ،در ایررن مقالرره نحرروه قاببنرردی
خبرهایی مورد بررسی قرار گرفته که طی نشستهای تغییر اقلیم سررازمان ملررل متحررد ،کرره
مهمترین مرکز رایزنی جهانی درباره تغییرا اقلیمی است ،منتشر شدهاند.
با توجه به اهمیت و ضرو این مسررئله ،جهررت بررسرری چگررونگی چارچوببنرردی اخبررار
اقلیمی ،تمام مطالررب مرررتبط بررا ایررن موضرروع در روزنامررههای سراسررری و شناختهشررده ایرران
(اطالعا  ،همشهری ،ابتکار ،مردمساالری ،آرمان امروز ،اعتماد و شرم ،جام جم ،جمهرروری
اسالمی ،رسالت ،جوان ،ابرار ،سیاست روز ،کیهان و ایران) مورد بررسی قرار گرفته اسررت .بررازه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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زمانی این مقاله نیز از دو هفته خبری قبل از برگزاری نشسررتهای تغییررا اقلیمرری برن ،201۷
پاریس  ،2015کپنهاگ  2009و مونترال  2005تا دو هفته خبری بعد از این نشستها بود.
 .2مروری بر مطالعات پیشین

ترراکنون مطالعررا رسررانهای متعررددی در جهرران بررر نحرروه چارچوببنرردی اخبررار تغییررا
آبوهوایی صور گرفته که بسیاری از این آنها تطبیقی بوده و پوشش فریمهررای خبررری را در

چندین کشور مورد مقایسه قرار دادهاند (دیرکس و گلدرز2010 ،1؛ زامیت ،پینتررو ،و ویررالر،2

2013؛ شیی2016 ،؛ کیم و بیشاس201۷ ،3؛ پینتر 4و همکرراران2021 ،؛ و هرراس ،ماهررل،
شافر ،و کلر .)2021 ،5نتایج این مطالعا نشان میدهند کرره میرزان پوشررش چارچوبهررای
ً
خبری در هر کشور یا هر روزنامه غالبا متفاو با کشورها یا روزنامههای دیگر بوده است .این
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

تفاو بیانگر اختالف نهر کشورها و رسانههای مختلل درباره تغییررا آبوهرروایی اسررت.
الزم به ذکر است که در بیشتر این مطالعا  ،رسانههای کشورهایی مورد بررسی قرار گرفتهاند
که جررزک کشررورهای پیشرررفته (صررنعتی) و یررا از جملرره بزرگترررین انتشرراردهندگان گازهررای
گلخانهای در جهان بودهاند.
در برخی از مطالعا دیگر ،عالوه بر بررسرری چارچوبهررای رسررانهای ،تغییررر در میرزان
استفاده از هر چارچوب خبری در طول سالها و دهههای مختلل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته
است (آچونگ و دادز2012 ،1؛ اسپلوند ،ه رپ ،و ویبک2012 ،2؛ هالی2015 ،3؛ شرریی،

2016؛ بولسن ،پالمز ،و کینگزلند2019 ،4؛ و پان ،اپگنهررافن ،و ونگررورپ  .)2021 ،5ایررن
مطالعا نشان میدهند که هر چند روند پوشش اخبار اقلیمی در طول سالهای مختلررل بررا
نوسانا کاهشی یا افزایشی در این کشورها مواجه بوده است ،اما اغلب در سالهای منتهی به
بازه زمانی این پژوهشها ،میزان پوشش اخبار اقلیمی روند صعودی داشته است.
منابع نقلقول شده نیز یکی دیگر از مواردی است که در بسیاری از مطالعا رسررانهای
پیرامون قاببندی خبرهای اقلیمی مورد توجه پژوهشگران بوده است (تاکاهاشرری2011 ،6؛
زامیت و همکاران2013 ،؛ آچونگ و دادز2012 ،؛ کالدرون ،مرکررادو ،پینوئررل ،و سرروارز-

سوکره 2015 ،7؛ پارکز2019 ،8؛ و پینتر و همکاران .)2021 ،بررسی منابع نقلقول در این
مطالعا بیانگر این است که در ارائه گزارشهای اقلیمی ،رسانهها و کشورهای مختلل بر
منبع خبری یکسانی همواره تکیه بیشتر یا کمتر ندارند.
همچنین ،نشسررتهای اقلیمرری سررازمان ملررل متحررد یررا دیگررر نشسررتهای تغییررا
آبوهوایی در پژوهشهای متعددی به عنوان بازه زمانی و یا محور مطالعه محققان در نهررر
گرفته شدهاند (تاکاهاشی2011 ،؛ دیرکس و گلدرز2010 ،؛ کالدورن و همکرراران2015 ،؛
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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کیم و بیشاس201۷ ،؛ و پان و همکاران .)2021 ،به طور کلی ،یافتههای مطالعا پیشین
درباره قاببندی اخبار اقلیمی بیانگر این مسئله است که در میزان و نحوه پوشش هر یک از
این چارچوبهای خبری تفاو های قابل مالحههای بررین کشررورها و قارههررای مختلررل و
حتی بین رسانههای یک کشور وجود دارد.
اما در مورد ایران به عنرروان یکرری از  10کشررور بررزرگ انتشرراردهنده کررربن تررا برره حررال
مطالعا اندکی در مورد پوشش اخبار اقلیمی در رسانههای مختلل صور گرفته اسررت.
همان تعداد مطالعا اندک نیز اغلب بر نحوه برجستهسازی ایررن خبرهررا متمرکررز بودهانررد
(امیرخانی1395 ،؛ خواجررهنوری و ابرروترابی139۷ ،؛ و رحمانیرران ،افخمرری ،و خررانیکی،
 .)1399اما پژوهشی در مورد نحوه قاب بندی اخبررار اقلیمرری و نیررز منررابع خبررری آنهررا در
رسانههای ایران توسط نویسندگان این مقالرره یافررت نشررد .تنهررا کررار علمرری کرره در زمینرره
قاببنرردی تغییرررا اقلیمرری در ایررران منتشررر شررده ،مقالررهای اسررت کرره در آن نحرروه
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چارچوببندی مسئله آب بهعنوان یکی از پیامدهای تغییرا آبوهوایی در سینمای مستند
ایران تحلیل محتوا شده است (غالمی .)1400 ،در این مقاله تنها بر مسئله آب تأکید شررده
و فریمهای مورد بررسی آن متفاو با چارچوبهای خاد یا عام مرسررومی اسررت کرره در
پژوهشهای رسانهای کشورهای دیگر پیرامون این موضوع صور گرفته است.
در حقیقت ،مقاله حاضر ،یکی از اولین مقاال در راستای درک نحوه قاببندی اخبررار
اقلیمی و منابع خبری آنها در رسانههای جدید یا سنتی ایران است که در آن منررابع خبررری،
چارچوبهای خاد (موضوع محور) و عام و نیز تغییر رونررد پوشررش ایررن فررریمها طرری
برگزاری نشستهای تغییر اقلیم سازمان ملل مورد برسی قرار گرفتهاند.
 .1-2مبانی نظری

در ایررن مقالرره بررای تحلیررل محترروای اخبررار اقلیمرری مطبوعررا شناختهشررده ایرران از نهریرره
رچارچوببندی استفاده شد .چارچوب ،قاب یا فریم ،1مفهومی بینرشررتهای اسررت کرره ابترردا

گافمن )19۷4( 2آن را در حوزه جامعهشناسی برره کررار برررد (پررن و کرروزیکی .)56 ،1993 ،1از
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

دیدگاه او ،ما از رطرحهای تفسیری برای سررازماندهی و دسررتهبندی ت ربررههای زنرردگی خررود
استفاده میکنیم تا معنادار شوند .این طرحهای تفسیری چارچوب نام دارند .این مفهوم را اولررین

بار گیلتین 19۷۷( 2و  )1980و تاچمن )19۷8( 3در حوزه علوم ارتباطا به کار بردند تا نحرروه

بستهبندی اخبار رسانهای توسط روزنامهنگاران را بررسی کنند.
چارچوببندی در واقع انتخاب برخی جنبههای یک واقعیت درک شده و برجسته کردن
ر
آنها در یک متن ارتباطی است ،بهنحویکه تعریل خاصی از مسئله ،تفسیر علی ،ارزیررابی
اخالقی و راهحلهای پیشنهادی برای آن موضوع را بسط دهد تا قضرراو های اخالقرری را از
طریر تعریل مسائل و مشکال جامعه و تشخیص دالیل آنها منتقل کند (انتمن 1993 ،و
 .)2008فریمهای خبری به دو نوع موضوع محور (خاد) و عررام تقسرریمبندی میشرروند.
فریمهای موضوعمحور بر رویدادهای خاصی متمرکز میشوند ،اما فریمهررای عررام بررهطور
مفهومی ،گستردهتر هستند و میتوان آنها را برای موضوعا خبری مختلل و در زمینههای
فرهنگی متفاو به کار گرفت (کاماج.)2010 ،4

براساس مدل چارچوببندی دوریس ،)2005( 5قاببندی در یک فرایند سه مرحلهای
اتفام میافتد :در مرحله نخست ،که چارچوبسازی نام دارد ،عوامل بیرونی و درونی روی
ویژگرری چارچوبهررای خبررری تررأثیر میگذارنررد .ایررن عوامررل عبار انررد از دیرردگاه
روزنامهنگاران ،روالهای سازمانی و منابع بیرونی مثل کنشگران سیاسرری ،نخبگرران و افرراد
ذینفع؛ در مرحله دوم ،فریمهای موضوعمحور و یا عررام در اخبررار رراهر میشرروند؛ و در
مرحله سوم و آخر ،قاب بندی اخبار بررر تفسرریرهای مخاطبرران ،نگرررش و رفتررار آنهررا تررأثیر
میگذارد .مدل دیگری هم شیفله ( )1999برای مراحل چارچوببندی ارائه کرده که شرربیه
مدل دوریس بوده و شامل چهار مرحله است .1 :چارچوبسازی  .2تعیررین چررارچوب .3
اثرا سطح فردی چارچوببندی (اثرا چارچوبدهی رسانهها بر برونرردادهای رفترراری،
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نگرشی و یا شناختی) و  .4پیوند میان چارچوبهای فردی و چارچوبهررای رسررانهای کرره
تأثیرپررذیری روزنامررهنگاران و نخبگرران از فراینرردهای چارچوببنرردی را نشرران میدهررد
(زابلیزاده و افخمی.)1392 ،
نگارندگان در این مطالعه به مرحلرره دوم قاببنرردی پرداختنررد تررا نشرران دهنررد کرره چرره
چارچوبهای عام و خرراد خبررری در پوشررش تغییررا اقلیمرری مطبوعررا ایرران رراهر
شدهاند .جهت دستیابی به این هدف ،چارچوبهای عررام معرفیشررده در مقالرره سررمتکو و
والکنبرگ )2000( 1و نیز چارچوبهای خاد بهکاررفترره در پژوهشهررای پیشررین دربرراره
ٔ
شماره ( )1به تفصیل شرررح داده شررده،
چارچوببندی اخبار اقلیمی رسانهها که در جدول
استخراج شدند .الزم به ذکر است که فریمهای راخالم و رمنافع انسانی در هررم ادغررام
شدند چون تعداد خبرهایی که با این دو فررریم پوشررش داده شررده بودنررد ،کررم تعررداد بررود.
بهعالوه ،رسیاستهای ملی و رسیاستهای بینالمللی نیز همانند برخی مقاال دیگررر
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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در این زمینه به عنوان یک چارچوب در این مقاله ارائه شدند.
با توجه به مبانی نهری و پژوهشهای پیشررین ،در ایررن مقالرره بررای بررسرری چگررونگی
چارچوببندی و منابع اخبار اقلیمی سؤاالتی بدینشرح مطرررح شرردند )1 :چگونرره اخبررار
اقلیمی در مطبوعا ایران چارچوببندی شدهاند؟  )2پوشش چارچوبهای خبررری طرری
دورههای مورد بررسی چگونه تغییر کرده است؟  )3آیا تفاو معنرراداری بررین پوشررش ایررن
چارچوبها در بازههای زمانی مورد نهر وجود دارد؟  )4روزنامههای مورد بررسرری از چرره
منابعی برای نقلقول مطالب اقلیمی خود استفاده کردهاند؟
 .3روش تحقیق

در مقاله حاضر ،بررسی نحوه قاببندی اخبار با رویکرد استقرایی و با استفاده از روش تحلیل
کمی ان ررام شررد .تحلیررل محترروای ر
محتوای ر
کمری ،یررک آزمررون نهاممنررد (سیسررتماتیک) و
تکرارپذیر نمادهای ارتباطی است کرره طرری آن ارزشهررای عررددی بررر اسرراس قرروانین معتبررر
اندازهگیری ،به متن نسبت داده میشود و سپس با استفاده از روشهای آماری ،روابررط بررین آن
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ارزشهررا تحلیررل میشررود (رایررل ،لیسرری و فیکررو .)1381 ،رویکرررد اسررتقرایی بررهمعنای
پیشتعریل چارچوبهای مشخص بهعنوان متغیرهای تحلیررل محترروایی بررهمنهور سررن ش
میزان استفاده از این چارچوبها در اخبار است .چنین رویکردی بهسادگی تکرارپذیر برروده و
میتواند با نمونههای بزرگ منطبر شود و تفاو های تعیین چارچوب را چه در بین رسانههای
مختلل و چه درون خود رسانهها بسن د (سمتکو و والکنبرگ.)2000 ،
برای بررسی چگونگی پوشش اخبار تغییرا آبوهوایی ،از بین روزنامههای سراسررری
ایران 15 ،روزنامه شناختهشده (اطالعا  ،ایران ،کیهان ،جمهوری اسالمی ،مردمساالری،
سیاست روز ،همشهری ،جام جم ،شرم ،اعتماد ،آرمرران امررروز ،جرروان ،رسررالت ،ابررار و
ابتکار) که طی سالهای  84تا  96منتشر میشدند را انتخاب کردیم .البترره در بررازه زمررانی
مورد مطالعه ،روزنامههای رشرم و رآرمان امروز در سال  1388به دلیل توقیل ایررن دو
روزنامه ،منتشر نمیشدند و به دلیل تشابه آنها با روزنامه راعتماد  ،دادههای روزنامه اعتماد
طی مد توقیل این دو روزنامه ،جایگزین آنها شد .واحد تحلیل نیز کل مطلب (تیتر ،لید
و کل متن) در نهر گرفته شد.
برای دسترسی به جامعه آماری از آرشیو م ررال و روزنامررههای کتابخانرره ملرری ایرران
استفاده شد و تمام صفحا این روزنامهها بهجز صفحا اخبار ورزشی ،آگهیها ،اخبررار
هواشناسی ،نامه های مخاطبان ،سینما و ادبیا مرور شدند .تمام مطالب اقلیمی کرره از دو
هفته خبری قبل از برگزاری تا دو هفته خبری بعد از برگزاری نشستهای تغییر اقلیم سازمان
ملل در بن ( ،)201۷پاریس ( ،)2015کپنهاگ ( )2009و مونترال ( )2005منتشر شده و
حاوی کلما کلیدی رتغییرا اقلیمرری  ،رگرمررایش جهررانی  ،رتغییررا آبوهرروایی ،
رکنفرانس تغییر اقلیم  ،رگازهای گلخانهای و رانتشار کربن بودند ،گردآوری شدند.
از بین مطالب سرشماری شده ،آنهایی که کمتر از  3خط و یا فقط شامل عکس بودند،
حذف شدند و در نهایت 388 ،مطلب اقلیمی بهعنوان جامعه آماری این مقاله باقی مانررد.
به دلیل زیاد نبودن اندازه جامعه آماری ،نمونهگیری به روش سرشماری ان ام شد .به دلیررل

برابر بودن تعداد نمونه با جامعه آماری ،طبررر دواس )13۷6( 1خطررای نمونررهگیری وجررود
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

43
چارچوببندی و منابع
خبری در پوشش ...

نداشت و اختالف بین متغیرها تفاو واقعی را نشان میداد و ناشی از خطررای نمونررهگیری
نبود .در نتی ه ،آزمون جامعه آماری الزم نبود و برای آزمررون معنرراداری ،تفرراو درصرردها
کفایت میکرد.
برای تحلیل چارچوبهای خبری از برگه کدگذاری استفاده شد .در تهیرره دسررتورالعمل
کدگذاری از چارچوبهای عام (مسئولیت ،اخالم-منافع انسانی ،برخررورد ،سیاسررتهای
ملرری-بینالمللرری و فررریم اقتصررادی) و از چارچوبهررای خرراد (آبوهرروای جرراری،
پیشرفتهای اجتماعی ،عدم قطعیت علمی و فریم پیامدهای محیطزیستی) به کار رفته در
مطالعا قبلی استفاده شد که به عنوان متغیرهای مقاله حاضر در جدول شماره( )1توضیح
داده شدهاند.
جدول  .1نوعشناسی چارچوبهای خبری
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چارچوب

توضیحات
مسئول یا مقصر برای علت و راهحل بر عهده دولت یرا افرراد یرا گروههرا (سرمتکو و والکنبررگ،

مسئولیت

)2000؛ به احزابی اشاره دارد که قادر یا مسئول برای مشارکت در فرایندهای حل مشکل هستند
(دیریکس و گلدرز)145 ،2010 ،
اخالق :هرگونه اقدام علیه محیطزیست درست است یا غلط؟ احترامآمیز است یرا بیاحترامری
(نیسبت.)18 ،2009 ،1
داستان دارای پیام اخالقی است که به اخرالم ،خردا و ادیران برازمیگردد (دیرریکس و گلردرز،

اخالق – منافع انسانی

۷36 ،2010؛ سمتکو و والکنبرگ.)96 ،2000 ،
منافع انسانی :تمرکز بر شرایط انسان و تأثیرا تغییر اقلیم بر زندگی بشرر (دیرریکس و گلردرز،
)145 ،2010؛ داستانهایی که سعی میکند با فنون شروکهکننده مثرل زیردریرایی انگلسرتان در
خیابان ،تغییرا اقلیمی را به زندگی مردم نزدیک کند (ارو و ِسگنیت.)13 ،2006 ،2

اختالفنهر درباره مسئولیت تأمین مالی اقلیم و میزان تعهد برای کاهش کربن ،درباره برندهها و
بازندههای یک بحر ،،درگیرری و اخرتالف برین مشرارکتکنندگان اجررای برنامرهها و سرطوح
برخورد

مسئولیت مشکل تغییر اقلیم ،پیامها و مانورهایی برای جسرتوجوی حمایرت یرا ائرتالف بررای
موقعیت به دست آوردن با یک حرزب یرا احرزاب دیگرر (نیسربت)18 ،2009 ،؛ برخرورد برین
افراد/گروهها یا احزاب و تأکید بر نقطه اختالف عقاید (سمتکو و والکنبرگ)95 ،2000 ،

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

چارچوب

توضیحات

اقتصادی

هزینههای کاهش یا راهحلهرای اثررا گرمرایش جهرانی (بروسرارد-شراناهان -مرک کرامز،1
)368 ،2004؛ گزارش یک رویداد ،مشکل یا موضوع با توجه به پیامدهای اقتصرادی آن بررای
افراد ،گروهها ،نهادها ،منطقه یا یک کشور سمتکو و والکنبرگ)96 ،2000 ،؛ اطالعاتی دربراره
جنبههای اقتصادی برنامههای کاهش اقلیم و تغییر اقلریم و فرصرتهای تالشهرای اقتصرادی،
سرمایهگذاری جدید ،کمکهای مالی برای کاهش اقلریم در کشرورهای فقیرر و درحالتوسرعه،
سرمایهگذاری برای توسعه انرژیهای پاک (دیریکس و گلدرز.)۷36 ،2010 ،

پیامدددددها زیسددددت
محیطزیستی

تأثیر احتمالی اقداما مشخص مربوط به کاهش تغییرا یا به علت تغییر اقلیم ،از دسرت دادن
یا به دست آوردن پروژههایی از ایرن اقرداما یرا اخرتالال آبوهروایی (دیرریکس و گلردرز،
)145 ،2010؛ پیامدهای خوب یا بد تغییر اقلیم (محیطزیستی ،اجتماعی ،سرالمت) ،بهتررین
و بدترین سناریوها ،پیشبینیها و طرحها (بروسارد ،مک کامز ،شاناهان)368 ،2004 ،

آبوهوای جاری

ناهن اریهای الگوهای اقلیمی ،کوران ،طوفان شدید (بروسارد ،شاناهان ،مک کامز.)368 ،2004 ،

پیشرفتهای اجتماعی
عدم قطعیت علمی

سیاسددتهای ملددی –
روابط بینالمللی

درباره ابزارهای بهبود کیفیت زندگی ،حل مشرکال یرا نوآوریهرای دوسرتدار محیطزیسرت
(نیسبت)18 ،2009 ،
اختالفنهر دانشمندان درباره ادعاهای پیرامون گرمایش جهانی :
مدافعان :دانشمندانی که به تغییرا آبوهوایی انسانشناختی و اقدام فوری معتقدند؛
شکاکان :دانشمندانی که تغییر اقلیم را فرایندی طبیعی میدانند که اقدام برای آن بایرد داوطلبانره
باشد (نیسبت)18 ،2009 ،
سیاستهای ملی :بح ،درباره سیاستهای محیطزیستی -قروانین -مقرررا  -سرخنرانیهای
سیاسی ،کمپینها و  . ...زمانی این چارچوب ثبت میشود که تمرکز بر سیاست باشرد نره فرروم
(بروسارد ،شاناهان ،مک کامز)368 ،2004 ،
روابط بینالمللی :نشستها ،تحقیقا سازمان ملل ،جدالها ،معاهدا (بروسارد ،شراناهان،
مک کامز)368 ،2004 ،

برای ارزیابی هر چارچوب ،از مقیاس بله ( )1برای وجود چررارچوب و خیررر ( )0بررای
عدم وجود چارچوب در پاسخ به سؤاال مطرحشررده بررای هررر فررریم در برگرره کدگررذاری
استفاده شد .منابع خبررری نیررز بررا توجرره برره کارهررای قبلرری (بروسررارد و دیگرران2004 ،؛
تاکاهاشی )2011 ،و توسعه منابع نقلشده توسط نویسندگان این مقاله تعیین شرردند .تمررام
منابع خبری نقلشده در واحد تحلیل بررسی و حضور منبع با بله ( )1و عدم حضررور آن بررا
خیر ( )0کدگذاری شد .بعد از اتمام کدگذاری تمام روزنامهها ،دادههررای ایررن مقالرره وارد
نرمافزارهای

و اکسل شدند تا دادههای بهدست آمده مورد ت زیهوتحلیل قرار گیرند.

در این مقاله از فرمول پی اسکا برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد استفاده کررردیم.
برای آزمون قابلیت اعتمرراد ،یررک مرراه بعررد از کدگررذاری اول 10 ،درصررد مطالررب بررهطور
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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تصادفی انتخاب و متغیرهایی که قابل قضاو ارزشی بودند (تمام چارچوبهررای خبرری)
ً
م ددا کدگذاری شدند .سپس درصررد توافررر مشاهدهشررده بررین مرحلرره اول و مرحلرره دوم
کدگذاری محاسبه شد و درصررد توافررر مررورد انتهررار نیررز از م مرروع م ررذور درصرردهای
زیرمقوله ها به دست آمررد .از آن ررایی کرره ضررریب قابلیررت اعتمرراد تمررام متغیرهررا برریش از
80درصد بود ،پایایی مقولههای موردبررسی تأیید شد .همچنین ،برره دلیررل نمونررهگیری برره
روش سرشماری ،ان ام این تحقیر بر مبنای تحقیقا قبلی و برآمدن مقولهها از چارچوب
نهری ،این مقاله دارای روایی بیرونی ،علمی و اعتبار سازه است.
 .4یافتهها

یافتههای مقاله حاضر به تفکیک سؤاال مطرحشده در این مقاله ارائه شده و به شرح زیررر
هستند:
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 ) 1درخصود اینکه چگونه اخبار تغییرا اقلیمی در مطبوعا ایرران چارچوببنرردی
شدهاند ،تحلیل محتوای ر
کمی اخبار اقلیمی مطبوعا ایران نشرران میدهررد کرره مطبوعررا
ایران در پوشش اخبار اقلیمی ،بیشتر از چررارچوب برخررورد و چررارچوب پیامرردها اسررتفاده
کردهاند که میزان استفاده از این چارچوبها به یک اندازه بوده است .همچنین ،روزنامههای
مورد بررسی ،در ارائه اخبار تغییرا آبوهوایی ،کمتر چارچوبهای عدم قطعیت علمی و
آبوهوای جاری را پوشش دادهاند.
جدول  .2فراوانی چارچوبهای خبری مطالب تغییرات اقلیمی در  15روزنامه سراسری ایران
چارچوبهای خبری
مسئولیت
اخالم-منافع انسانی
برخورد
اقتصادی
پیامدهای محیطزیستی
آبوهوای جاری
پیشرفتهای اجتماعی
عدم قطعیت علمی
سیاستهای ملی -بینالمللی

فراوانی
211
۷0
244
13۷
244
66
124
61
234

درصد
15/2
5
1۷/5
9/8
1۷/5
4/۷
8/9
4/4
16/8

بررسی نحوه پوشش هر یک از چارچوبها نشان میدهد کرره مطبوعررا ایرران در پوشررش
فریم مسئولیت بیشتر بر نیاز به اقدام فوری برای حل مشررکل تغییررر اقلرریم تأکیررد داشررته (28/8
درصد) و کشررورهای دیگررر را بیشررتر مسررئول تغییرررا آبوهرروایی یررا حررل مشررکل دانسررتهاند
(مسئولیت کشورهای دیگر برابر با 22/8درصد؛ مسئولیت ایران برابر با  9/3درصررد) .در واقررع،
پوشش این فریم در روزنامههای ایران ،تکرار و تأکیدی بر همرران دیرردگاه مطبوعررا کشررورهای
درحالتوسررعه اسررت کرره کشررورهای توسررعهیافته را مسررئول تغییررر اقلرریم دانسررته و خواهرران
مسئولیتهای متفاو و بیشتر کشورهای توسعهیافته در این باره هستند .در فریم مسررئولیت نیرز،
افراد جامعه چندان مسئول تغییر آبوهوا یا حل این مشکل نشان داده نشدهاند ( 5/۷درصد).
در فریم اخالم -منافع انسانی ،مطبوعا بیشتر بر تأثیر تغییر اقلیم بر زندگی انسرران در
حال یا آینده تأکید ( 20/۷درصد) و کمتر به زندگی شخصی بررازیگران وارد شرردهاند (5/4
درصد) .درصد فراوانی این چارچوب در بین چارچوبهای دیگر 5درصررد بررود کرره نشرران
میدهد مطبوعا ایران ،تغییرا آبوهوایی را کمتر به زندگی مردم ربط داده و به تررأثیرا
آن بر زندگی آنها پرداختهاند.
در پوشش فریم برخورد نیز بیشتر به بیش از یک طرف موضوع (کشورهای توسعهیافته یا
درحالتوسعه ،نهادها ،مردم و  )...اشاره ( 34/2درصد) و کمتر به سرزنش فرررد ،حررزب یررا
کشور دیگری تأکید شده بود ( 1۷/5درصد) .در این فریم29 ،درصد از اخبررار اقلیمرری برره
برخررورد و اخررتالف نهرهررا دربرراره تغییررر اقلرریم اختصرراد داشررتند و ایررن روزنامررهها در
19/3درصد از گزارشهای خود ،بهدنبال حمایت یا کسب مرروقعیتی خرراد مثررل دریافررت
حمایتهای مالی بررای کرراهش انتشررار کررربن در کشررورهای درحررال توسررعه و تقابررل بررا
دیدگاههای مخالل آن بودند .در پوشش چارچوب اقتصادی نیز بیشررتر بررر ترررویج اقتصرراد
کمکربن ،سرمایهگذاری یا کمک مالی کشورهای توسعهیافته برره کشررورهای درحالتوسررعه
تأکید ( 35/6درصد) و کمتر به پیامدهای اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم پرداخته شررده بررود
( 11/۷درصد).
در پوشش چارچوب پیامدهای محیطزیستی ،روزنامررههای مررورد بررسرری ،پیامرردهای
محیطزیستی ناشی از تغییر اقلیم را بیشتر مورد توجه قرار داده ( 25/8درصررد) و کمتررر برره

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

47
چارچوببندی و منابع
خبری در پوشش ...

بهترررین یررا برردترین سررناریوهای تغییررر اقلرریم پرداخترره بودنررد ( 14/2درصررد) .بررا وجررود
جهانیبودن این مشکل ،فقررط 20درصررد از مطالررب ایررن روزنامررهها نشرران میدادنررد کرره
پیامدهای تغییر اقلیم یک مشکل جهانی است .در فریم آبوهوای جاری نیز این روزنامهها
بیشتر بر بالیای طبیعی مثل سیل ،طوفان و خشکسالی که ناشی از ناهن اری در الگوهررای
اقلیمی هستند ،تمرکز کرده ( 35/8درصد) و فقط در  32/1درصد از این مطالب ،تغییررا
اقلیمی را مسئول اصلی رخ دادن چنین بالیایی میدانستند.
ایررن روزنامررهها در اسررتفاده از چررارچوب پیشرررفتهای اجتمرراعی نیررز بیشررتر برره نتررایج
برنامههای کاهش اقلیم ،توسعه انرژیهای پاک ،رشد آگاهی و آمرروزش مررردم اشرراره داشررتند
( 52/2درصد) .آنها کمتر به فناوریهای دوستدار محیطزیست ( 12/۷درصد) و ابزارهایی
که به سازگاری اقلیمی و بهبود کیفیت زندگی مردم کمررک میکردنررد ( 12/۷درصررد) ،توجرره
نشان داده بودند .در پوشش فریم عدم قطعیت نیز مطبوعا ایران تغییرا آبوهوایی را بیشتر
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نتی ه فعالیتهای بشری و انسانساخت دانسته ( 44/1درصد) و کمتر به ایررن مسررئله تأکیررد
داشتند که برای تغییرا آبوهوایی الزم نیست اقدام فوری صور گیرد ( 3/9درصد).
در پوشش چارچوب سیاستها نیز روزنامهها در بازه زمررانی مررورد مطالعرره ،بیشررتر بررر
مقوله نشستها و معاهدا جهانی تغییر اقلرریم متمرکررز شررده ( 32/1درصررد) و کمتررر برره
گفتهها و تحقیقا سازمانهای بینالمللی در این مورد پرداخته بودنررد ( 12/1درصررد) .در
16/9درصد از مطالب اقلیمرری برره سیاسررتها و قرروانین اقلیمرری ایرران اشرراره شررده بررود و
مطبوعا مورد بررسی ما بیشتر بر دیدارها و سخنان سران کشورهای دیگر بیشتر از گفتهها
و دیدارهای مقاما ایرانی تأکید داشتند (به ترتیب 24/3درصد؛ 14/5درصررد) .در واقررع،
در پوشش فریم سیاستها ،ایررن روزنامررهها بیشررتر برره سیاسررتهای بینالمللرری در حرروزه
تغییرا اقلیمی تأکید داشتند تا بر سیاستهای ملی .طبر این یافتررهها میترروان گفررت کره
ً
احتماال سیاستگذاری خاصرری دربرراره تغییررا اقلیمرری در ایرران در دهررههای  80و 90
ه ری شمسی وجود نداشته است که در مطبوعا مورد بررسی ما انعکاس نیافتهاند.
 )2درخصود این سؤال که پوشش چارچوبهای خبری طی دورههای مررورد بررسرری
چگونه تغییر کرده اند یافتهها نشان میدهد که در سررال ( 1384نشسررت اقلیمرری مررونترال،

 )2005فررریم اخررالم و منررافع انسررانی بررا 3/6درصررد دارای کمترررین و فررریم پیامرردهای
محیطزیستی با 23/6درصد دارای بیشترین درصد فراوانی در پوشش ایررن چررارچوب برروده
است .در سال ( 1388نشست اقلیمی کپنهاگ )2009 ،کمترین پوشش مربرروط برره فررریم
آبوهوای جاری ( 2/۷درصد) و فریم برخورد ( 20/2درصد) دارای بیشررترین پوشررش در
بین سایر فریمها بوده است .در سال  1394و همزمان با نشست اقلیمرری پرراریس ()2015
نیز چارچوب عدم قطعیت علمی (3/6درصررد) کمترررین و فررریم پیامرردهای محیطزیسررتی
(18درصد) بیشترین پوشش را داشتند .در سال ( 1396نشست بن )201۷ ،فریم اخالم و
منافع انسانی کمتر ( 2/۷درصد) و فریم پیامدهای محیطزیسررتی بیشررتر (22/1درصررد) از
بقیه فریمها مورد استفاده مطبوعا مورد بررسی بودند.
مقایسه پوشش چارچوبها در بازه زمانی و نشسررتهای اقلیمرری مررورد بررسرری نشرران
میدهد که فراوانی چارچوبهای مقاله حاضر در سال ( 1388نشسررت اقلیمرری کپنهرراگ،
 )2009بیشتر از سالهای دیگر بوده است .به جز در فریم آبوهوای جاری که پوشررش آن
در سال  1388برابر با  2۷/3درصد بود که این مقدار کمتررر از پوشررش ایررن فررریم در سررال
ٔ
شررماره ( )1تغییرررا پوشررش هررر یررک از ایررن
 53( 1394درصررد) اسررت .در نمررودار
چارچوبها ،در سالهای  1394 ،1388 ،1384و  1396نشان داده شده است.
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 ) 3درخصود این سؤال که آیا تفاو معناداری بین پوشش ایررن چارچوبهررا در بررازه
زمانی مورد نهر وجود دارد یافتهها نشان میدهند که پوشش چارچوب مسئولیت در مونترال
( )2005کمترین درصررد ( 5/۷درصررد) و در کپنهرراگ ( )2009بیشررترین درصررد (49/5
درصد) را داشته و به ترتیب در نشست پاریس و بن پوشش این فررریم کرراهش یافترره اسررت.
چارچوب اخررالم-منررافع انسررانی نیررز در بررن ( )201۷دارای کمترررین (4/3درصررد) و در
کپنهاگ ( )2009دارای بیشترین (55/۷درصد) درصد فراوانی بوده و پوشش ایررن فررریم از
بعد از سال ( 1388نشست کپنهاگ) همواره بررا یررک رونررد کاهشرری مواجرره شررده اسررت.
چارچوب برخورد در سال ( 1396نشست اقلیمی بن) کمترین و در سررال  1388بررا 54/۷
درصد بیشترین میزان پوشش را داشته است.
چارچوب اقتصادی در سال  1396کمترین ( 6/6درصررد) و در سررال  1388بیشررترین
درصد پوشش ( 4۷/8درصد) را نشان میدهد .چارچوب پیامدهای محیطزیسررتی نیررز ،در
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

50

دوره  ،14شماره 1
زمستان 1400
پیاپی 53

سال  1388با بیشترین (41/5درصد) و در سال  1396با کمترررین درصررد پوشررش (10/4
درصد) طی سالهای مورد بررسی همراه بوده است .کمترین پوشش فریم آبوهوای جاری
در سال 9/1( 1396درصد) و بیشترین پوشش آن در سال 53( 1394درصد) برروده اسررت.
پوشش این فریم طی سالهای  1388 ،1384و  1394روند افزایشرری داشررته امررا در سررال
 1396پوشش آن با کاهش مواجه شده است .چارچوب پیشرفتهای اجتماعی نیز در سال
 1384دارای کمترررین (4/9درصررد) و در  1388دارای بیشررترین (46/3درصررد) درصررد
پوشش بوده و از سال  1388به بعد پوشش یان فریم بهطور مداوم یک روند نزولی را نشرران
میدهد .همین روند در پوشش چارچوب عدم قطعیت علمی نیز دیده میشررود .ایررن فررریم
نیز در سال  1384کمترین ( 15درصررد) و در سررال  1388بیشررترین ( 35درصررد) درصررد
پوشش را داشته است.
در مورد فریم سیاستهای ملی-روابط بینالمللی نیز میتوان گفت کرره از سررال 1388
به بعد ،پیوسته پوشش آن در سالهای  1394و  1396روند نزولی داشته و کمترررین میرزان
پوشش این چارچوب در سال  1384و برابر با 5/6درصد اسررت .بیشررترین درصررد پوشررش
فریم سیاستها نیز در سال  1388دیده میشود ( 52/2درصد) .با توجرره برره تفرراو بررین

درصدهای به دست آمده برای هررر چررارچوب در سررالهای مررورد بررسرری در ایررن مقالرره،
میتوان گفت که تفاو معناداری بین پوشش چارچوبهررای خبررری تغییررا آبوهرروایی
طی این بازه زمانی وجود دارد.
 )4درخصود اینکه روزنامههای مورد بررسی از چرره منررابعی بررای نقررلقول مطالررب
اقلیمی استفاده کردهاند ،یافتههای حاصل از بررسی منابع نقلشده در مطالب اقلیمی نشان
میدهند که کارشناسان با  1۷/2درصد بیشترین فراوانی را در بررین منررابع خبررری مطبوعررا
ایران داشتند و شاهدان/قربانیان (0/1درصد) و گروههای صنعتی (0/4درصد) نیز کمترررین
منبع خبری در روزنامههای مورد بررسی بودهاند .این در حالیاسررت کرره شرراهدان/قربانیان
بیشترین آسرریب را از پیامرردهای تغییررر اقلرریم متحمررل میشرروند؛ از طرررف دیگررر فعالیررت
گروههای صنعتی که از بزرگترین عوامل انسانساخت تغییرا آبوهوایی هسررتند ،کمتررر
مورد توجه روزنامههای ایران بودهاند .یافتههای مقاله حاضر دربرراره منررابع خبررری مطالررب
اقلیمی در روزنامههای ایران در جدول شماره ( )3آمده است.
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جدول  .3فراوانی منابع خبری نقلقول شده در مطالب تغییرات اقلیمی
منابع خبری
خبرنگار /تحریریه روزنامه
روزنامهها /خبرگزاری داخلی
روزنامهها /خبرگزاریهای خارجی
گروههای طرفدار محیطزیستی
منابع دولتی
سیاستمداران خارجی
سازمانهای بینالمللی
شاهدان /قربانیان
کارشناسان
سازمان حفا ت محیطزیست
گروههای صنعتی
نامعلوم

فراوانی
48
102
99
42
62
108
98
1
133
46
3
33

درصد
6/2
13/2
12/8
5/4
8
13/9
12/6
0/1
1۷/2
5/9
0/4
4/3

بر اساس نتایج این مقاله حدود 40درصد از اخبار تغییرا اقلیمی در این روزنامهها با
تکیه بر منابع خررارجی (سیاسررتمداران خررارجی ،روزنامررهها /خبرگزاریهررای خررارجی و
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سازمانهای بینالمللی) ارائه شده و منابع دولتی و سازمان محیطزیست بر روی هررم منبررع
خبری 13/9درصد از مطالب اقلیمی بودهاند .عالوه بررر ایررن ،یافتررههای ایررن مقالرره نشرران
میدهد که مطالب اقلیمی روزنامه های ایران کمتر در تحریریه روزنامه نوشته شده و بیشررتر
مطالب این روزنامهها به نقل از روزنامهها و خبرگزاریهای داخلی ( 13/2درصد) یا منررابع
دیگر بوده است.
 .5بحث و نتیجهگیری

مانند بسیاری از مطالعا دیگر (هالی2015 ،؛ تاکاهاشی2011 ،؛ دیرکس و گلدرز2010 ،؛
و کیم و بیشاس )201۷ ،در این مقاله نیز پوشش فریم برخورد و پیامرردهای محیطزیسررتی در
مطبوعا ایران بیش از سررایر چارچوبهررای مررورد بحرر ،برروده و پوشررش فریمهررای منررافع
انسانی-اخالم ،آبوهوای جاری و عدم قطعیت علمی کمترین پوشش را داشتهاند .در واقررع
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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فریمهایی که میتوانند تأثیر مستقیم تغییرا اقلیمی را بر زندگی مردم نشان دهند ،مثررل فررریم
آبوهوای جاری و منافع-اخالم انسانی کمتر مورد توجه روزنامههای سراسری ایران بودهاند.
با چنین درصد پوششی ،نمیتوان مشکل تغییرا اقلیمی و تأثیر آن بر زندگی روزمررره مررردم را
ملموس کرد و درک آنها را پیرامون پیامدهای تغییرا آبوهوایی بر زندگی روزانه مردم شررکل
داد .چنین پوششی میتواند باع ،شد که مخاطبان این روزنامررهها در برابررر پیامرردهای تغییررر
اقلیم احساس مسئولیت یا خطر نکرده و نتوانند وقوع سیل در نقطهای دیگر از جهان را به دلیل
تغییرا اقلیمی به زندگی خود پیوند دهند.
این مشکلی است که در پوشش فریم پیامدهای محیطزیستی نیز دیررده میشررود .در ایررن
فریم نیز به ندر بر جهانیبودن پیامدهای تغییر اقلیم تأکید شده و ممکن است باعرر ،شررود
مخاطب این موضوع را فراملی دانسته و تصور کند تغییرا آبوهوایی تررأثیر جرردی بررر ایرران
ندارد .حتی در فریم آبوهوای جاری ،روزنامههای ایران کمتر سعی کردهاند بالیای طبیعی را
ناشی از تغییرا اقلیمی نشان دهند و در فریم اقتصادی نیز به خسار هایی که ایررن بالیررا برره
اقتصاد محلی یا ملی ایران وارده کرده ،اشارهای نکردهاند .از سوی دیگر ،نحوه استفاده از فریم
اقتصادی در ایران به گونهای است که مخاطبان درک درستی از پیامرردهای اقتصررادی تغییررا

آبوهوایی پیدا نمیکنند .برخالف نتررایج پررژوهش اسررپلوند و همکررارنش ( ،)2012در ایررن
مقاله مطبوعا ایران در پوشش فریم اقتصررادی کمتررر برره موضرروعاتی مثررل خسررارا مررالی
کشورها ،افراد یا گروهررا در اثررر پیامرردهای تغییررر اقلیمری پرداختهانررد .برره جررای آن در فررریم
اقتصادی ،مطبوعا ایران نیز مانند روزنامررههای هنرردی (کرریم و بیشرراس )201۷ ،بیشررتر برره
موضوعاتی مثل کمک مالی کشورهای توسعهیافته به کشورهای فقیر یا درحالتوسعه و برآورده
نشدن تعهدا مالی کشورهای توسعهیافته توجه کرده دادهاند .مطرح شدن چنین موضرروعاتی
در فریم برخورد ،بین کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه دیررده میشررود .برره نهررر میرسررد
چنین پوششی نتواند اثرا اقتصادی تغییر اقلیم را نشان دهد و بیشتر ،مسئولیت ای اد و حررل
مشکل تغییر اقلیم را متوجه کشورهای توسعهیافته کند.
مطبوعا ایران در حررالی برره پیامرردهای اقتصررادی ناشرری از تصررمیمگیری جهررانی در
ً
نشستهای تغییرا اقلیمی در نشر مطالب خررود نپرداختهانررد کرره غالبررا در ایررن فررریم دو
موضوع مهم اقتصادی برای ایران مطرح است )1 :خسررار های اقتصررادی ناشرری از تغییررر
اقلیم در اثر سیل ،طوفان و خشکسالی که متوجه مررردم و دولررت ایرران اسررت؛  )2تحدیررد
مصرف سوختهای فسیلی که همواره در نشستهایی اقلیمی سررازمان ملررل متحررد بررر آن
تأکید میشود و این مسئله برای ایران به عنوان یکی از مصرفکنندگان و صادرکنندگان بزرگ
سوختهای فسیلی در جهان حائز اهمیت است .بنابراین ،هر تصمیم ملزمی در این رابطرره
میتواند اقتصاد نفتی ایران را تحت تأثیر قرار دهد .اما مطبوعا ایرران در فررریم اقتصررادی
چنین موضوعاتی را کمتر مورد توجه قرار دادهاند.
در فریم مسئولیت نیز تقابل کشورهای درحالتوسعه با کشورهای توسعهیافته به وضرروح
دیده میشود .کشورهای درحالتوسعه همواره مسئولیت کشورهای توسعهیافته را در ای اد و
حل مشکل تغییرا آبوهوایی بیشتر از مسئولیت خود دانستهاند .این نتی ه را در پژوهش
کیم و بیشاس ( )201۷نیز میترروان دیررد .برررخالف پررژوهش آچونررگ و دادز ( )2012کرره
مسئولیت پوشش تغییرا اقلیمی را در مطبوعا ملی و منطقهای کانادا بررسی و یافتههای
متفاوتی ارئه کردهاند .پژوهش آنها نشان میدهد که در پوشش فریم مسئولیت ،روزنامههای
کانادایی اغلب حل مسئله تغییر اقلیم را یررک مسررئولیت دولترری ترسرریم کردهانررد .در فررریم
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پیشرفتهای اجتماعی نیز برخالف یافتههای کرریم و بیشرراس ( )201۷کرره نشرران میدهررد
راهکارهای کاهش یا سازگاری با تغییر اقلیم از موضوعا مورد توجرره روزنامررههای هنررد و
آمریکا بودهاند ،مطبوعا ایرران کمتررر برره معرفرری نوآوریهررای دوسررتدار محیطزیسررت
پرداخته و در این باره اطالعرسانی چندانی نکردهاند.
همانند مطالعا قبلرری (آچونررگ و دادز2012 ،؛ آسررپلوند و همکرراران2012 ،؛ هررالی،
 2015و شیی ،2016 ،پینتر و همکاران2021 ،؛ و هاس و همکاران )2021 ،پوشش تغییرا
اقلیمی در مطبوعا ایران نیز طی سالهای مختلل با نوسررانا کاهشرری و افزایشرری مواجرره
بوده ،با این تفاو که در پژوهشهای ذکر شررده ،برررخالف نتررایج برره دسررت آمررده در مقالرره
حاضر ،پوشش فریمهای خبری در سالهای انتهایی بازه زمانی مورد نهر افزایش یافته اسررت.
در حالی که ،در مطبوعا ایران بیشترین تعداد مقاال مرتبط با تغییرا آبوهوایی در سررال
 1388و همزمان با اجالس تغییرا اقلیمی کپنهاگ ( )2009بوده و پس از آن پوشش اغلب
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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فریمهای رسانهای در مطبوعا مورد بررسی ما ،بهطور مداوم با رونررد کاهشرری مواجرره برروده
اند .در واقع ،نشست کپنهاگ به لحاظ اینکه برای اولین بار ،نشستهای تغییر اقلرریم سررازمان
ملل متحد با حضور باالترین مقاما سیاسی کشورهای جهان برگزار شد ،پوشش گسررتردهای
در ایران و در مقایسه با دیگر نشستهای تغییر اقلیمی سازمان ملل متحد داشته است.
هر چند تعداد خبرهای اقلیمی در سال ( 1394اجالس پاریس  )2015با کاهش همراه
بوده ،اما نسبت به نشست مونترال و بن همچنان بیشتر است .نکته حررائز اهمیررت در مررورد
روند کاهشی پوشش اخبار اقلیمی این است که برخالف ارزشهای خبررری مهمرری کرره در
نشست بن  201۷وجود داشت (اولین نشست بعد از توافر مهررم پرراریس  2015و خررروج
آمریکررا از ایررن توافررر در  ،)2016پوشررش اخبررار ایررن نشسررت کرراهش چشررمگیری را در
مطبوعا ایران نشان میدهد .از طرف دیگر ،برخالف گرمتر شرردن زمررین در سررال 201۷
نسبت به سال های قبل از آن ،مطبوعا ایران پوشش اخبار اقلیمی را بیشتر نادیده گرفتهانررد
که میتوان علت آن را در پژوهشهای دیگری بررسی کرد.
کارشناسان و منابع علمی بیشترین منبررع خبررری مطالررب اقلیمرری در مطبوعررا ایرران
بودهاند که این تکرار نتایج برخی از پژوهشهای مشررابه دیگررر (آچونررگ و دادز2012 ،؛ و

پینتر و همکاران )2021 ،است .به عالوه ،نقش تحریریه روزنامهها در تولید اخبار اقلیمرری
در ایران بسیار اندک و کمی بیش از  6درصد است که نشان میدهد مطبوعا ایرران سررهم
اندکی در تولید خبرهای محیطزیستی دارند و بیشتر انتشاردهنده این نوع خبرها هستند.
همچنین ،یافتههای این مقاله نشان میدهد که روزنامههای ایران در نقل مطالب اقلیمی
خود بیشتر بر منابع خارجی تأکید کردهاند .البته این مسئله میتواند به علررت انتخرراب بررازه
زمانی انتشار اخبار اقلیمی باشد که طی هفتههای قبل و بعد از رویرردادهای جهررانی تغییررر
اقلیم سازمان ملل متحد بودهاند .از طرف دیگر ،تأکیررد بیشررتر مطبوعررا ایرران بررر منررابع
خارجی در نقل قولها به این مسئله برمیگردد که مطبوعا ایران کمتر به مسررائل اقلیمرری
کشور توجه کرده و بیشتر به بازتاب مسائل بینالمللی پیرامون این موضوع پرداختهاند.
یافتههای مقاله حاضر تأییدی بر نتایج تحقیر خواجه نوری و ابرروترابی ( )139۷نیسررت کرره
سهم منابع خارجی در اخبار آبوهوایی وبسایتهای فارسی زبان را  34درصد و سهم منررابع
داخلی (ایران) را  66درصد گزارش کردهانررد .شرراید سررهم منررابع داخلرری و خررارجی در اخبررار
اقلیمی بین خبرگزاریهای آنالین و روزنامههای ایران بررا هررم متفرراو باشررد .برره عررالوه ،طبررر
یافتههای این مقالرره ،سررهم منررابع رسررمی (دولتهررای نهررم تررا دوازدهررم و سررازمان حفا ررت
محیطزیست این دولتها که متررولی اصررلی مسررائل تغییررا اقلیمرری) در روزنامررههای مررورد
بررسی ما چندان قابل توجه نبود .از طرف دیگر ،بیشترین اخبار اقلیمرری کرره منبررع آنهررا سررازمان
محیطزیست و دولت بوده ،در روزنامه رایران که ارگان خبری وابسته به دولتهای وقت است،
منتشر شده و روزنامههای دیگر کمتر از این منابع خبری رسمی و دولتی نقلقول کردهاند.
 .1-5محدودیتها

به دلیل کم بودن تعداد اخبار اقلیمی امکان مقایسه فریم اقتصادی بین روزنامههای اقتصادی و
غیراقتصادی در ایران وجود نداشت .همچنین کم بودن تعداد ایررن نرروع خبرهررا در مطبوعررا
ایران باع ،شد که تعداد سالهای مورد بررسی و تعداد روزنامهها بسیار افزایش پیدا کند کرره
از نهر زمانی و هزینه نویسندگان این مقاله را دچار مشکل کرد.
مشکل دیگر در دسترس نبودن آرشرریو آنالیررن روزنامررهها در دهررههای مختلررل اسررت کرره
گردآوری جامعه آماری و نمونه را بسیار دشوار میکند .برررخالف بسرریاری از کشررورهای دیگررر،
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هیچ سامانه آنالینی برای جستوجوی کلما کلیدی و خبرهررای مررورد نهررر در ایرران وجررود
ندارد و چارهای جز مراجعه به کتابخانه ملی و تحمیل شرایط سخت قسمت منابع و مراجع برای
دسترسی به نسررخههای چرراپی آرشرریوی مطبوعررا و یررا مراجعرره برره دفتررر روزنامررهها و خریررد
روزنامههای آرشیوی باقی نمیگذارد .در نتی ه ،زمان استخراج دادهها به جای چند دقیقه به یک
ماه افزایش یافت.
 .2-5پیشنهادها

با توجه به یافتههای مقاله حاضر ،موضوعا زیر برای مطالعا بیشتر پیشنهاد میشوند:
 )1علت سهم اندک دولت و سازمان محیطزیست بهعنوان منابع خبری روزنامهها بررسی شود؛
 )2میزان پوشش چارچوبهای خبری عررام و خرراد در سررایتهای خبررری یررا اخبررار
تلویزیونی نیز مطالعه و با این مقاله مقایسه شوند؛
 )3سهم بیشترین و کمترین فریمهایی که در شبکههای اجتماعی مثررل ترروئیتر در مررورد
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موضوعا تغییرا اقلیمی به زبان فارسی وجود دارد ،بررسی شود؛
 )4چگونگی بازتاب اخبار اقلیمی در روزنامهها و خبرگزاریهررای اقتصررادی ایرران نیررز
مورد مطالعه قرار گیرد؛
 )5مطالعا مشابه در بازه زمانی خارج از زمان برگزاری رویدادهای جهررانی تغییررا
اقلیمی و یا در زمان مبارزا انتخاباتی در سطح ملی بررر قاببنرردی اخبررار اقلیمرری ان ررام
شود.
 .6سپاسگزاری

از زحما و راهنماییهای استاد گرامی ،جناب آقای دکتر هادی خانیکی که در نوشتن این
مقاله ما را یاری کردند ،صمیمانه سپاسگزاریم.
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