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 چكيده

محيطي است كه در صورت وجود تعامل مناسب هاي تغيير رفتار زيست رساني رسانه، از راه اطالع
ه دهد و كنشي ب هاي غيرمنتظره در رفتار شهروندان را كاهش مي ميان رسانه و مخاطب، واكنش

شود. اين تعامل در مسائل غيرمتعارفي  بيني را در سياستگذاران، جامعه موجب مينسبت قابل پيش
همچون استفاده از آب بازيافتي حساسيت و اهميت بيشتري دارد. پژوهش حاضر با هدف واكاوي 

اي انجام شده است. در  معنايي در واكنش شهروندان نسبت به اين مسئله، با روش نظريه زمينه
 39مفهوم،  107ها در قالب نفر از افراد مصاحبه شد و داده 23گيري با حداكثر تنوع با وش نمونهر

را » اعتمادي نهادي بي«مقوله محوري و يك مقوله هسته كدگذاري شدند. نتايج نشان داد كه افراد 
از » طلب تدرك قدرت منفع«و » مخاطره ادراكي«گرفتند و  زمينه نپذيرفتن اخبار رسانه در نظر مي

استحاله اعتبار خبر رسمي و پذيرش «شد. در اين پژوهش، مقوله هسته  شرايط علّي مهم تلقي مي
 است.» ريسك هدفمند شايعه
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 مقدمه

 مـزارع  آبيـاري  براي زيافتيبا آب از استفاده و ورامين دشت به تهران پساب انتقال طرح
 محصـوالت  كننـدگان  مصـرف  و كشـاورزان  بـا  ارتبـاط  دليـل  بـه  تهـران،  شـهر  جنوب

 و طـرح  ايـن  وسعت به توجه با حقيقت، در. هست نيز اجتماعي ابعاد داراي كشاورزي،
 اهميـت  گذاشـت،  خواهـد  تهرانـي  شـهروندان  زنـدگي  ابعـاد  از بسياري بر كه تأثيراتي
 .شـود   مي روشن ازپيش بيش كشاورزي، و مهندسي طرح اين اعياجتم جنبه هايبررسي

شـده بـراي صـنعت كشـاورزي،       هنگـام اسـتفاده از فاضـالب تصـفيه    بر ايـن اسـاس،   
تر  در ارتباطات چيزي مهمكننده از اهميت بااليي برخوردار است.  دهي به مصرف آگاهي

زهـي و مهـدوي،    شـم هـا نيسـت (ها   از كسب اعتماد مخاطبان و ايجاد اعتماد بـه رسـانه  
نبود اخبار موثق و يـا فقـدان اعتمـاد بـه اخبـار رسـانه ملـي در ايـن         ). 178، ص 1391

شود. با توجه به ادراك رواني افـراد از   موضوع، باعث گرايش افراد به سمت شايعات مي
)، 1393سـرايي،   عنوان آبي نجس، لجن و پرمخاطره (صالحي و طالبي صومعه  پساب، به

تواند فرايند بازيافت آب را با مشكل مواجـه سـازد و    ات در اين مسير ميترديد شايع بي
هاي مربوط؛ يعني كشاورز و شهروند بيشترين  به اين ترتيب، در اين زمينه، آخرين حلقه

اي  انـدازه  شوند. اهميت احساس امنيت روانـي در يـك جامعـه بـه      آسيب را متحمل مي
داننـد. چـون    تر از وجود امنيت كلـي مـي  ماست كه حتي بعضي از كارشناسان، آن را مه

اي امنيت به لحاظ انتظامي و پليسي وجود داشـته باشـد ولـي     ممكن است كه در جامعه
 ).211، ص 1385فرد احساس امنيت نكند (رباني، 

صـورت غيرمسـتقيم    رسانه ازجمله نهادهايي است كه دانش و اطالعات را بيشتر به 
هـا، ابزارهـاي قـوي و    كند. از اين رو، رسـانه  تقل ميغيررسمي از نسلي به نسل ديگر من

هـاي   مؤثري هستند كه در جهـت تعـديل رفتارهـاي انسـاني و انتشـار عـادات و ارزش      
هـا، بخصـوص   ) معتقـد اسـت كـه رسـانه    2007( 1كند. دايمـن   آفريني مي فرهنگي نقش

بـر   كننـد و  هاي ديداري و شـنيداري، الگوهـاي رفتارهـاي فـردي را تعـديل مـي       رسانه
توان گفـت هنگـامي كـه از تـأثيرات رسـانه بـر       گذارند. مي استانداردهاي گروهي تأثير مي

 كنـيم  تـأثير رسـانه مطـرح مـي    » چگـونگي «پرسيم، پرسشـي دربـاره   مشي عمومي مي خط
 ).38ص  ، 1393راد،  پور (غالم

                                                      

1. Dhiman 
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محيطي، پژوهش  هاي زيست رساني از اين رو، بر اساس اهميت نقش رسانه در اطالع
ر در نظـر دارد بــه بررسـي ايــن نكتـه بپـردازد كــه شـهروندان چــه واكنشـي بــه       حاضـ 
دهند و در امور مـرتبط بـا سـالمت    محيطي رسانه ملي نشان ميهاي زيست رساني اطالع

اي را مورد واكـاوي معنـايي قـرار    آب و محصوالت كشاورزي، به چه نحو، اخبار رسانه
 كنند؟يدهند و عملكرد خود را بر حسب آن تنظيم م مي

 چارچوب مفهومي پژوهش

شناختي مختلفي در مـورد اينكـه چـرا و چگونـه افـراد رفتارهايشـان را در       نظريات جامعه
و بليكـي، ترجمـه    2008صالحي، ( زيست تغيير خواهند داد، وجود دارند برخورد با محيط

هـايي اسـت كـه بـراي      يكي از اين نظريـه  1محيطي). الگوي نوين زيست1384 چاوشيان،
و طـي فراينـدي بـه نسـبت      ) مطرح شـد 1978( 3الير نوو  2الپ خستين بار از سوي دانن

هـاي   الير براي تمايز اين ديـدگاه جديـد كـه اخـتالف     الپ و ون طوالني شكل گرفت. دان
جديـد   محيطـي  زيسـت اساسي با الگوي اجتماعي غالـب داشـت آن را الگـو يـا پـارادايم      

يك زمينه كـه قبـل از   » بنيادين سوژه«اي اشاره به تصوير بر »پارادايم«ناميدند. آنان از واژه 
). 438 ، ص2000الپ و همكـاران،   آيد، اسـتفاده كردنـد (دان   هاي نظري خاص مي ديدگاه

را بـه   زيسـت  محـيط كنـد كـه    شناسي مطرح مـي  جديدي را در جامعه  اين رويكرد، عرصه
دانـد.   عي ضـروري مـي  اندازه فرايندهاي سياسي و اقتصـادي، بـراي درك شـرايط اجتمـا     

محيطـي در كنـار دانـش و آگـاهي از      محيطي، ارزش و نگرش زيست پارادايم نوين زيست
محيطي خواهـد بـود. در خصـوص رفتـار هـم       ساز رفتار بهينه زيست نتايج عملكرد، زمينه

رسد ايـن امـر    اي نيست. به نظر مي بيني، كار ساده ) پيش1986( و همكارانش 4زعم هينز به
يك از آنها بدون داشتن همبستگي با بقيه عمـل   گيرد كه هيچمتعددي را در برميمتغيرهاي 

بنابراين، الزم است در يك پژوهش تجربي، پژوهشگران با تأكيد بر يك يا چنـد   كنند؛ نمي
 محيطي برآيند. متغير، درصدد تبيين رفتارهاي زيست

علمـي، عوامـل    هـاي هاي مرتبط با تغييـرات حاصـل از پيشـرفت   دانش علمي و نگرش 
 ).1994 ،6ول و بـرك  5شوند (ليـونز  محيطي تلقي ميهاي زيست گيري نگرش مهمي در شكل

                                                      

1. New Environmental Paradigm       2. Dunlap        3. Van Liere 

4. Hines                         5. Lyons        6. Breakwell 



70 v 1395) / بهار 85(پياپي  1سوم/ شماره  و ل بيستهاي ارتباطي/ سا پژوهش 

زيسـت بداننـد، رفتارهـاي     )، هرچه افراد بيشـتر در مـورد محـيط   1995( 1بر پايه مدل گراب
نهادهـاي دولتـي در    بـر ايـن اسـاس،    دهند.محافظتي بيشتري نسبت به آن از خود نشان مي

آگـاهي  دانـش و   افزايشمحيطي تالش سختي را براي هاي زيستاز گروهبسياري كنار 
محيطي و توجه به مشكالت ناشي از عملكرد و  هاي زيست . آگاهينداآغاز كرده يعموم

هاي صورت گرفته از سوي نهادهـا و  ترين تالشتعامل نادرست انسان با محيط، از مهم
 و همكـاران  2بـار يـر بـوده اسـت.    هـاي اخ محيطي در سـال  متوليان تغيير نگرش زيست

هـاي دولتـي جـاي دارد و دانـش      اين تصور در قلب سياستگذاري«) معتقدند كه 2003(
هـاي  . از نظـر او، فعاليـت جنـبش   »مناسب، تأثيرات ملموسي روي رفتار خواهد داشـت 

نهاد به صـورت خـاص، بـر     محيطي مردم هاي زيست عام و سازمان اجتماعي به صورت
زيست خواهد اند كه آگاهي و دانش عمومي موجب حمايت از محيط دهاين اساس بنا ش

 6و هـولزر  5)، اسـكان 1979( 4و اسـكتينو  3هاي صاحبنظراني چـون بـوردن   شد. پژوهش
) نشان داده است كـه  2007( 9و جولي 8) و نيز بايارد1999( و همكاران 7)، كايزر1990(

صـاحبنظران  وجـود دارد.  محيطـي رابطـه   محيطي و رفتارهاي زيسـت بين دانش زيست
محيطـي، تغييـر رفتـار و    همگي به اين اصل اذعان دارند كـه راه بهبـود شـرايط زيسـت    

تـرين وجـوه مـؤثر بـر تغييـر      زيست است و از مهـم ها در تعامل با محيطعملكرد انسان
محيطي از طريـق اشـاعه دانـش و اطالعـات     توان به تغيير در نگرش زيست عملكرد مي

هايي در اين مسير است كه زمينهاما تغيير نگرش در افراد نيازمند پيش؛ مربوط اشاره كرد
بيني و توأم با اعتمـاد بـه نهادهـاي تغييردهنـده      ترين اركان آن، واكنشي قابل پيشاز مهم

ها و نهادها در جهت تغيير نگرش اعمال هايي كه سازماننگرش است. آيا افراد به تالش
 كنند؟ها را واكاوي و معنا ميشيوه ديگري پيام كنند، اعتماد دارند يا بهمي

در خصوص اعتماد به رسانه و اخبارِ آن، در كل، نظريات مختلفـي وجـود دارد كـه    
محيطي را ذيل آن قرار داد. براي مثال، نظريه نيازجويي كه از سوي  توان اخبار زيست مي
اسـتوار اسـت كـه    ) مطرح شده، بر اين مطلـب  1376ترجمه دهقان، (يندال و اولسون و

شوند كه انسان را براي  نيازهايي مي ساز سببي در انسان شناخت روانهاي اجتماعي و زمينه
                                                      

1. Grob       2. Barr        3. Borden 

4. Schettino    5. Schahn      6. Holzer 

7. Kaiser      8. Bayard      9. Jolly 
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ها هستند؛ در صـورتي  دارد. يكي از اين منابع رفع نياز، رسانهميرفع اين نيازها به تكاپو وا
اوليـه،   پذيرنـد و ايـن پـذيرش   كه نياز افراد از طريق رسانه برطرف شـود، پيـام آن را مـي   

امـا اگـر رسـانه    ؛ شود يافته به ديگر اخبار رسانه در مراحل بعدي ميساز اعتماد تعميم زمينه
هـاي ديگـر روي   شـوند و بـه رسـانه   نياز مخاطبان را برطرف نكند، از آن رويگـردان مـي  

ين عوامـل در  تـر  مهـم زيست يكي از اي در حوزه محيطآورند. از اين رو، اعتماد رسانه مي
 محيطي خواهد بود كه پژوهش حاضر، قصد تمركز بر روي آن را دارد. تار زيستتغيير رف

 شناسي پژوهشروش

روشي كه توانايي پاسخگويي به سؤاالت مورد نظر بـه ايـن پـژوهش را داشـته باشـد و      
اي مربوط بـه پسـاب را در   كنندگان) را از اخبار رسانه مصرف( بتواند برداشت كنشگران
بررسـي قـرار دهـد،     تبعات استفاده از فاضالب بازيـافتي مـورد   ابعاد مختلف، شرايط و

مطـرح   1اي يا نظريه مبنـايي محور است كه با عنوان نظريه زمينهپردازي دادهروش نظريه
 اي بهشده است. نظريه مبنايي عبارت است از آنچه كه به طور استقرايي از مطالعه پديده

ديگر، بايد آن را كشف كرد و پس از   عبارت آيد و نمايانگر آن پديده است. به  دست مي
هـايي  وتحليـل داده  تكميل، به طور آزمايشي، از طريق گردآوري منظم اطالعات و تجزيه

، ترجمه محمـدي،  3و كوربين 2گرفته است، اثبات نمود (استروس  كه از آن پديده نشئت
ر را قـادر  سيستماتيك) اين روش، پژوهشگ( هاي منظمها و رويه). روش22، ص 1385

معنادار بـودن، تطبيـق    اي كه با معيارهاي علمياي مستقل بسازد، نظريه سازد تا نظريهمي
پذيري مطابقت داشته نظريه و مشاهده، قابليت تعميم، بازآفريني، دقت، قاطعيت و اثبات

). در اينجا، تمركز بر سؤاالت فرايندي درباره تجارب كنشـگران در  31باشد (همان، ص 
 ).322 ، ص1390محمدپور، ( ن از مشخصات روش گراندد تئوري استطول زما

گيـري بـه صـورت همزمـان اسـتفاده خواهـد شـد.        در اين پژوهش از دو نوع نمونه
گيري هدفمنـد، بـراي گـزينش افـراد     گيري نظري. از نمونهگيري هدفمند و نمونهنمونه

هـاي  ، تعيين محـل داده گيري نظري، براي تشخيص تعداد افرادمورد مصاحبه و از نمونه
گيـري، انتخـاب   شـود. در ايـن نـوع نمونـه    مورد نياز و يافتن مسير پژوهش استفاده مي

گذشـت   شود. بـا هاي گرداوري شده پيشين شناسايي ميها با توجه به تحليل دادهنمونه
                                                      

1. grounded theory        2. Staruss       3. Corbin 
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رسـد  گيري زماني به پايان ميشود و نمونهگيري افزوده ميزمان، به عمق و تمركز نمونه
هـاي  شـود كـه داده  به اشباع نظري رسيده باشيم. اشباع نظري نيز زماني حاصـل مـي   كه

هـا از آن   كننـد و نمونـه  اضافي، كمكي به تكميل و مشخص كردن يك مقوله نظري نمي
). در مالك انتخـاب نمونـه در روش   59، ص 1381ذكايي، ( رسندنظر مي پس اشباع به

موضوع، عنوان پژوهش و افرادي است كه در  كننده،ترين عامل تعيينپژوهش كيفي مهم
، 2و راسـمن  1دهند (مارشالخصوص موضوع پژوهش اطالعات مفيدي به پژوهشگر مي

). به همين دليل، در اين پژوهش نيز به طـور  77، ص 1381ترجمه پارساييان و اعرابي، 
د. بـه  ها انتخـاب شـدن   هدفمند و با شيوه نمونه در دسترس با مالك حداكثر تنوع نمونه

گيـري هدفمنـد و روش كدگـذاري نظـري، در نهايـت، بـا        اين ترتيب، بر حسب نمونه
 نفر اشباع نظري نسبي به دست آمد. 23مصاحبه 

ها نيز به شيوه كدگذاري نظري در سه مرحله انجام شد.  سازوكار و نحوه تحليل داده
اوليـه،  هـاي گفتـاري بـه مـتن نوشـتاري در مرحلـه كدگـذاري        با تبديل مـتن مصـاحبه  

هـا، تجزيـه و بـر اسـاس      كدگذاري به صورت باز انجام گرفت. ابتدا در اين بخش، داده
بندي شدند تا كدها نيز ضميمه شوند. تعدادي از كدها برسـاخته  واحدهاي معنايي دسته

و بيشــتر آنهــا درونــي بودنــد. در مرحلــه دوم كــه مرحلــه كدگــذاري گزينشــي اســت، 
ها تشريح شـد. در اينجـا، كدگـذاري در     با ساير گروه بندي گيري و پيوند هر دسته شكل

اش شـكل  شود تا مقوله محوري بـه همـراه مقـوالت فرعـي     تر انجام مي سطحي انتزاعي
فرض اصـلي كدگـذاري در ايـن     گيرد. در مرحله سوم، كدگذاري موضوعي است. پيش

هـاي  اهتـوان ديـدگ  هاي اجتماعي گونـاگون مـي  ها يا جهانمرحله اين است كه در گروه
تـر،  ). در سطح انتزاعي329 ـ345 ، صص1392متفاوتي پيدا كرد (فليك، ترجمه جليلي، 
شونده درباره موضوع پژوهش عنوان كـرده و در   خالصه كردن مطالب اصلي كه مصاحبه

گيـرد. بـه ايـن ترتيـب،     بندي شده است، با مفهومي جديد شكل مـي  مراحل قبلي مقوله
 بناي تحليل ساير موارد خواهد بود.ساختار موضوعي به دست آمده م

 شوندگانمشخصات كلي مصاحبه

شوندگان از اقشار گيري، تالش شد تا مصاحبهبراي رعايت شرط حداكثر تنوع در نمونه
شـد كسـب   شـوندگان، تـالش مـي   اعتمادي مصاحبهمختلف اجتماعي باشند. به دليل بي

                                                      

1. Marshall       2. Rossman 
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گيـري  يرد تا موجب موضعاي به صورت محدود و غيرمستقيم صورت گاطالعات زمينه
 نشود. آنهاتدافعي 

درصـد) هسـتند. در ميـان     60) و شـاغل ( درصد 77متأهل (شوندگان بيشتر مصاحبه
 53درصـد ليسـانس يـا بـاالتر و      47شود كه آنها افرادي با تحصيالت متفاوت ديده مي

 تر بودند. يينپادرصد با سطح تحصيالت ديپلم و 

 هاي پژوهشيافته

 سترهاي برداشت كنشگران از اخبار مربوط به پسابها و بزمينه

ناپـذير بـه هـم    فرايند و ساختار به نحـوي تفكيـك  «دارد كه اي مفروض ميزمينه نظريه
(اسـتراوس  » دهداند كه تعامل در آن رخ مياند. ساختارها آفريننده زمينه و بستريمتصل

يـل تجـارب ادراكـي و    ). به عبارتي بـا تحل 200، ص 1385و كوربين، ترجمه محمدي، 
توان پيگيري كرد. به ايـن منظـور   كنشگري ناشي از اين درك، بازنمايي ساختارها را مي

ها، شرايط يا داليل برداشت كنشگران از اخبار زمينه«براي پاسخگويي به اين پرسش كه 
هـا و مفـاهيم    جو به عمل آمد و دادهو، از افراد مطلع پرس»مربوط با پساب چه هستند؟

گانه به دست آمـده بـود،    كه طي كدگذاري سه آنهاشده از سوي   يانبتزاعي از عبارات ان
ي و تلخيص كدهاي ابتدايي، در نهايت، هـر دو يـا چنـد    بند دستهاستخراج شد. پس از 

 بندي شدند.تر دستهمفهوم، تحت نام مفهومي كلي

 ر مربوط به پسابها و بسترهاي برداشت كنشگران از اخباي زمينهبند مقوله ـ1جدول 

 نوع مقوله مقوله محوري مقوالت
اي، تناقض گفتگويي مسئوالن، ادراك فيلترينگ رسانه

 زمينه اعتمادي نهاديبي پيشينه مخدوش رسانه

ــال،     ــي از احتم ــاطره ناش ــتي، مخ ــاطرات بهداش مخ
ــن  ــاطرات ف ــك مخ ــاطرات ت ــاالري، مخ ــدايي، س ص
 بيني علممخاطرات پيش

 علّي مخاطره ادراكي

ــرد ر ـلحتويك ـتگذاري   گرا مصـ ـاكم، سياسـ ــدرت حـ ــي ق ي
 علّي طلبدرك قدرت منفعت ييگرا  خاصگري و  كارانه، تناقض تجربه و اخبار، البي محافظه

 گرمداخله ناهمسوپنداري دين و رسانه نجاست آب، تفسير دنياگرايانه رسانه از دين، دينِ ابزاري
ي هـا ير رسـانه تـأث  تحـت اعتمادي به گفتـه رسـانه   بي

 گرمداخله هاي بيگانهتأثير رسانه خارجي، تناقض اطالعات رسانه داخلي و خارجي
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 اعتمادي نهاديبي

نه پذيرش  الزاماًبايد توجه داشت كه صرف آگاهي درباره نياز شديد به ديگر منابع آبي، 
گـري چـون    كند و نـه عوامـل مداخلـه    عمومي را براي استفاده دوباره از آب تضمين مي

توانند بر برداشت و ادراك افراد مؤثر واقع شـوند. بلكـه عـاملي نظيـر اعتمـاد       يرسانه م
باشـد. در جوامـع    راهگشاتواند در اين زمينه  اي و اعتماد به مسئوالن است كه ميرسانه

دهنـد، بلكـه    گـران انسـاني تشـكيل نمـي     مدرن هميشه دو سوي فرايند اعتماد را ارتباط
كنند و از ايـن رو، شـكل ديگـري از    ي ارتباط برقرار ميردف يرغها گاه با كنشگران  انسان

شود كه متوجه ساختارهاي غيرشخصي است و به اعتمـاد بـه نهـاد يـا     اعتماد مطرح مي
 ).180، ص 1391زهي و مهدوي،  هاشماست (سيستم موسوم 

) نيز نشـان داده اسـت كـه اعتمـاد بـه      2003( 2و كائرچر 1هاي جوليان نتايج پژوهش
ن شركت آب در عرضه آب بازيافتي سالم، دليل اصـلي موافقـت افـراد بـا     نهادي همچو

استفاده از آب بازيافتي بوده است. عالوه بر اين، در كسب اعتماد مخاطبان، ايجاد اعتماد 
تواننـد نقـش   هـا نمـي   ها نيز امري مهم است چون در غير اين صـورت، رسـانه  به رسانه

هـاي جـايگزين   كمبود آب و استفاده از آبيلگر خود را در شرايط بحراني همچون تسه
اعتمـادي از داليـل مختلفـي ناشـي     كه بـي  دهد ايفا كنند. نتايج پژوهش حاضر نشان مي

اعتمادي به اخبار رسانه را در زمينـه اسـتفاده از   ترين كانون بي شود. پاسخگويان مهم مي
كـي از داليـل   انـد و ي  هـاي مسـئوالن عنـوان كـرده    گويي در گفتـه آب بازيافتي، تناقض

نه  ... مسئوالناين «اند.  اين تناقضات دانسته ندادناعتمادي به اخبار رسانه را، پوشش  بي
چـي   قـبالً آد  هماهنگي دارن كه آدم تكليفشو بدونه و نـه يادشـون مـي    هم باخودشون 

 ساله، كارمند). 40(زن،  »گفتن كه خودشون نخوان خودشونو نقد كنن
ر دارند كه اعتماد به مسئوالن و رسـانه، در مواجهـه بـا    شوندگان اشتراك نظمصاحبه

تأسـف  «سـاز  موارد داراي مخاطره يا ريسك باال، همچون استفاده از آب بازيافتي، زمينه
انـد كـه تـاكنون     شود. اكثر قريب به اتفاق اين افراد معتقد بوده مي آنهادر » شده  بيني يشپ

ستفاده از ايـن آب از رسـانه ملـي    بخشي در خصوص عوارض ا يآگاهبرنامه منسجم و 
هـا خونـدم و هـيچ برنامـه     من فقط چند تا خبر كوتاه توي روزنامه و وبالگ«اند نشنيده

                                                      

1. Julian        2. Karcher 



 v 75محيطي رسانه ملي ...  واكاوي معنايي واكنش شهروندان نسبت به اطالعات زيست

دونم چقـدر راسـته و   آد كه ديده باشم. واسه همين نمي يما يادم نميصداوسمستندي از 
مت تأييـد  ساله، دبير). يا اينكه معتقد بودند اخبار بيشـتر در خـد   46(زن، » چقدر شايعه

هـا  من بيشتر تا اآلن از رسـانه «ي از وضعيت بحراني رسان اطالعشرايط بحراني است، نه 
ينكه ما اين آلودگي رو توي بيمارا ا وجود بايعني ؛ انكار آلودگي آب رو شنيدم متأسفانه

 ساله). 39(پرستار،  ...»ديديم، هميشه انكارشو شنيديم

 مخاطره ادراكي

شـوندگان  كه بر ادراك و برداشت مصاحبه ترين عواملي بودمهممخاطره ادراكي يكي از 
گذاشت. ايـن مخـاطره بيشـتر داللـت بـر مسـائل       از اخبار مرتبط با آب بازيافتي اثر مي

شوندگان معتقد ). مصاحبه72، ص 1393سرايي،  صالحي و طالبي صومعهدارد (بهداشتي 
ع نيسـتند و رسـانه نيـز تـاكنون در     بودند كه از شرايط استاندارد و ايمني اين آب را مطل

گن اين آب ام اس مياره و حتي باعـث   مي«رساني الزم را نكرده است. اين زمينه آگاهي
هـا و  اش توي همـين آب  اش علتجنين بود. همهاين همه سقط قبالًشه. كي سرطان مي

 دلـش واسـه مـا نسـوخته كـه      ...كس شن. هيچسبزيايي هست كه با اين آب آبياري مي
تونـه در   كـس حتـي تـوي تلويزيـون هـم نمـي       بخوان بيان شفاف همه چيزو بگن. هيچ

 ساله، بازنشسته). 52(زن، » موردش چيزي بگه
در خصوص عوامل مؤثر در فهم اين مخاطره ادراكي، قريب بـه اتفـاق پاسـخگويان    

سـب  معتقد بودند كه اين درك را نه از اخبار مستند داخل و رسانه ملي بلكه بيشتر بر ح
بـراي مثـال، در زمينـه    اند. اقتضاي شغلي و به صورت مخفيانه يا از اطرافيان خود شنيده

شـوندگان چنـين   كـار، پرسـتاري در ميـان مصـاحبه     كسب اخبار محرمانه از طريق محل
من با توجه به شغلم كه پرستاري هست اطالعات مـوثقي دارم كـه در زمينـه    «گفت:  مي

اما هيچ خبر مستند و موثقي  بحراني مواجه هستيم؛سالمت آب و سبزيجات با وضعيت 
متأسـفانه بـه نظـر مـن      ...هاي باليني و آزمايشگاهي اينو فهميـديم  ندادن و ما از آزمايش

خيلي بهايي داده نميشه به مسئله ارتقاي سالمت؛ بخصـوص بـه افـرادي كـه اطالعـات      
 ساله). 39(پرستار، » كافي ندارن

سـازي   يكـي از مظـاهر عـادي   ) معتقد است؛ 1392 زاده، ترجمه مهدي(اورليش بك 
شـده در علـم و حقـوق فراتـر      مخاطره اين است كه اگر خطري از دايره تعاريف تثبيت 
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شـود. همچنـين از نظـر    شود و اين خود، سبب تقويت خطر مـي  باشد، ناديده گرفته مي
رار بگيـرد  بك، اين خطر نيز وجود دارد كه انحصار تفسير خطر تنها در اختيار كساني قـ 

اما با به وجود آمدن بحران، انحصار دانشـمندان و مهندسـان در    اند؛كه آن را ايجاد كرده
» مخاطره ناشي از احتمال«رود. به همين دليل، در اينجا، تشخيص خطرات زير سؤال مي

اعتمادي به علم و عالمـان آن متكـي اسـت.     شود كه بر بيساز دركي از مخاطره ميزمينه
ها با هـم  دارد رو تعريف كرده؟ سطح آسيب بر حسب نظر هر كدوم از ارگانكي استان«

دونم با اوني كه فرق داره، قطعاً اون سطحي كه منه پزشك درباره ريسك آب خطرزا مي
گـه آب   كنه، فرق داره. علم، امـروز مـي  مهندس آب توي وزارت نيرو براش تعريف مي

شه. بايد شفافيت و آسـيب خودشـو تـوي     ميخطره فردا يه چيز ديگه اثبات بازيافتي بي
شنويم. يكـي   هاي مختلف نشون بده ولي ما متأسفانه هميشه يه صدا ميمناظره از جهت

 ساله، پزشك). 33(زن، » كنن ها نفر اجرا ميگه و ميليون مي

 طلبدرك قدرت منفعت

انه تأكيـد  رسـاني رسـ  ، تعدادي از افراد بر نبـود خلـوص الزم در پيـام   ندر ميان پاسخگويا
بـازي  «داشتند. از نظر آنان رسانه ابزاري است كـه در دسـت صـاحبان قـدرت قـرار دارد.      

شـود و بـا    يلگر مشروعيت اقتدار مـي تسهگري رسانه، با ميانجي» طلبانهاستراتژيك منفعت
سازي، زمينه تغيير نگرش و دسـتكاري ذهنـي را بـر حسـب اهـداف فـراهم       ايجاد دروني

تجميع فاضالب تهـران   اي چندصد ميلياردي پشت طرحبدون كه پروژهفقط اينو «كند.  مي
ذاره صداي مخالفاي اين طـرح دربيـاد.    و استفاده از اين آب هست ولي مافياي قدرت نمي
 ساله، دانشجوي دكتراي). 32» (شون رسانه هم مطمئن باشيد پشت سر اوناس نه مقابل

بـه   كـالً «ز چنين اظهار كرده است: شوندگان نيدر همين زمينه، يكي ديگر از مصاحبه
اگه توي اين مملكت بخـوان كسـي رو ببـرن بـاال حتـي رسـانه هـم بـه          شده  ثابتمن 

اش  آد و اگه بخوان كسي يا چيزي رو نابود كنن بازم رسانه دقيقاً به كمـك  اش مي كمك
 ساله). 32(كارشناس خزانه، » آد مي

رساني در اين زمينـه  د داشتند يا اطالعدر ميان پاسخگويان، افرادي هم بودند كه اعتقا
، آنهـا اند. از نظـر  كافي نبوده و يا تاكنون هيچ اطالعاتي درباره اين موضوع به افراد نداده

ي آن، حتـي بـا وجـود    دستكارطلبانه قدرت حاكم با اختفاي خبر و يا رويكرد مصلحت
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بهداشـت و سـالمت،    اعتمـادي را بـويژه در بعـد   به خطر افتادن سالمت افراد، زمينه بي
 دهد.نسبت به اخبار ملي افزايش مي

 ناهمسوپنداري دين و رسانه

هـا و احساسـات   ي، افراد از اطالعاتي كه مغاير شناخت، نگرشتعادل شناختطبق نظريه 
شـان   به دنبال اطالعاتي هستند كه با باورهاي قبلـي  هانآكنند. باشد، اجتناب مي آنهاقبلي 

يش اعتماد پرداختـه اسـت. از   افزا برمينه، پاتنام، به تأثير مذهب منطبق باشد. در همين ز
اصول و تفسيرهاي اخالقي و عملي است كه پيـروان   دهنده  ارائهنظر گيدنز نيز، مذهب 

 دارد.ي اعتماد و حمايت گسيل ميسو  بهرا 
در اين زمينه، واكنش طرد استفاده از آب بازيـافتي، همچنـين متـأثر از تصـور ذهنـي       
آب «خگويان در زمينه نجاست اين آب و اشـكال شـرعي بـراي اسـتفاده از آن اسـت.      پاس

 23(» شـود براي طهارت است، وقتي در نجاست و پاكي آن شك باشد همه چيز نجس مي
اي رسانه در استفاده از آب بازيافتي نيز بودند كساني دار). در مورد نقش واسطهساله، خانه

 سـرايي  ي صـومعه طـالب رسانه تأكيـد داشـتند. صـالحي و    هاي ديني و كه بر تداخل ارزش
) نيز در مقاله خود يكي از مقوالت مهم را در امتناع از آب بازيافتي، قيـود، مـذهبي   1393(

اند. در اين زمينه، برخي از پاسـخگويان   و ادراك ناپاكي و نجسي از آب بازيافتي بيان كرده
انـد كـه    كومتداري و حفظ نظام قلمداد كردهينداري بلكه براي حدرسانه را نه ابزاري براي 

ايـن آب  «... كنـد.  از آن نيز در جهت تحكيم نظـام عمـل مـي    شده  ارائهحتي تفسير ديني 
از نظر شرعي و ديني مشكل داشته باشه اما چـون بحـران آب هسـت و حاكميـت      بسا چه

 ساله، بازنشسته). 52» (كنهاش رو مي اش تحت فشاره رسانه تبليغ بابت
اي شـدن آن  چنين در ميان پاسخگويان، زناني هم بودند كه حكم مرجع و رسـانه هم

رساني نكردن رسانه در ، اطالعآنهادانستند. از نظر را دليلي بر صحت كاربرد اين آب مي
هاي مردمي و رسانه ملـي، مـانع از برطـرف    اين زمينه و فتواهاي مراجع ديني از تريبون

 آب در ميان مردم شده است.  شدن شبهات ديني در خصوص اين 

 هاي بيگانهتأثير رسانه

 وسـقم  صـحت پردازند و گاه معيـار   اي مي هاي ماهوارههاي شبكهكنشگران به تفسير داده
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گـران،  آزمايند. بسياري از مصـاحبه اخبار داخلي را در محك با آلترناتيوي ديگرگونه مي
ان آب در كشور، بحـران مـديريت   معتقد بودند كه با استناد به اخبار موثق خارجي، بحر

يجاد شـده اسـت، از ايـن رو، نبايـد بـار      اهاي نادرست آب است و بر اثر سياستگذاري
كـردم تـوي    يمـ من خـودم هميشـه خيلـي سـعي     «مشكالت بر دوش مردم قرار بگيرد: 

جويي كنم اما وقتي از ماهواره شنيدم يكي از داليلي كه جنوب تهـران   مصرف آب صرفه
هاي غيرقانونيـه و تـازه بـدتر از    كنه، چاهها استفاده ميي آب دادن به مزرعهاز پساب برا

رو . هسـتش، ... خـوب چـرا مـن بايـد جـورش       ...ها مـال بـرادران   اون، بيشتر اين چاه
كـه   هرماهخرم؛ به جاش كشيدم. بهترين كار اين بود كه ديگه سبزي خوردن و اينا نمي مي
 ساله). 45دار، (زن خانه» ميخرم چند وقتمه اندازه ر رم شمال يا يكي از دوستام ميمي

نه علّي؛ بخصوص كـه برخـي    گر در نظر گرفتيم،هاي بيگانه را مداخلهالبته تأثير رسانه
هاي بيگانه هم اعتماد نداشتند و تداخل رويكردي در مسـائل بـين    از پاسخگويان به رسانه

ين نقش تحليلگري مخاطب در برابـر  كردند. همچن اين دو رسانه را بازي قدرت قلمداد مي
هاي چندگونه در هر پيـام از آن  هاي تفسيرگرايانه كه سبب كدگشايي اين رسانه و برداشت

 زد.هاي مختلف و گاه ناهمگون را رقم مي شد، برداشت رسانه مي
شـوندگان در برابـر تفاسـير    يـافتن اينكـه مصـاحبه    قصد  به راهبرد واكنشي ـ تعاملي 

يا خواهند زد، كدگذاري انجام گرفـت   زده  دستب بازيافتي، به چه كنشي اي از آرسانه
 .آمده است 2كه نتايج آن در جدول 

 بندي استراتژي واكنشي ـ تعاملي مقوله ـ2جدول 

 مقوله محوري مقوالت

رسـمي، اطـالع از    هاي اجتماعي غيـر  ها و اخبار ماهواره، شبكه شبكه
 افراد مطلع و نزديكان

 رسانه جايگزين

 هشدار ناقص هشدار بعد از وقوع، اطالعات اندك، هشدار مقطعي
 طرد و مقاومت طرد پيام، طرد راهكار، طرد هشدار

 رسانه جايگزين

رساني نيز دسترسي شهروندان جوامع را به منابع متعدد و متنـوع  پيشرفت فناوري اطالع
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يش بـه منـابع   پخش خبر، آسان كرده است و اين بحث وجـود دارد كـه در ايـران، گـرا    
هـا نتواننـد نيازهـا و    ها و حكومترساني همواره در حال افزايش است. اگر دولتاطالع

هـاي مختلفـي از قبيـل    هاي مادي و معنوي شهروندان را فراهم سـازند، بحـران  خواسته
اعتمـادي عـالوه بـر    شود. اين بيبحران اعتماد عمومي و مشروعيت در جامعه ايجاد مي

ها و وسايل تحكيم مشروعيت؛ همچون رسـانه ملـي و اخبـار آن نيـز     حاكميت، به ابزار
 يابد.تسري مي

شوندگان، از رسانه ملي راضـي نبودنـد و نيـاز    در پژوهش حاضر نيز برخي مصاحبه
كردند. به اين ترتيب، اغلب آنان با  را احساس مي ترتر و عميق به كسب اخباري صادقانه

 اند: داشته» ارضاي خأل دانش«پيام سعي در جايگزيني منبع انتقال پيام و مركز 
كـنم. يـا   هاي فارسي زبـان مـي  هر وقت اتفاقي بيوفته اول يه سرچ توي خبررساني«

اي هسـتند. از طريـق   نگـاراي حرفـه  بوك و وايبر كه چند تا از روزنامـه  يسفاينكه توي 
 ).ساله، دانشجوي دكترا 28( »تونم بفهمم چي شدههاي اونا بهتر مياستاتوس

ــد   ــا اينكــه پاســخگويان معتقــد بودن ــل  مشــاركت در بحــث«ي هــاي مطــرح در ذي
هاي مجازي،  يگمنامهمه مشكالت ناشي از  وجود باهاي اجتماعي،  هاي شبكه استاتوس

شه به فهم خوب رسـيد.   فقط در فضاي مناظره و ديالوگ مي«افزايد.  مي هانآبر اطالعات 
اي با هر نظري بتونه توش شركت كنه نداريم و  تههاي برابر كه هر دس مناظره عمالًما كه 

بـا دوسـتان    هـا  شـبكه صدامونم به جايي نميرسه، واسه همين معموالً توي وايبر و بقيـه  
 ساله، كارمند). 32( »كنيم يمدرباره مسائل بحث 

 هشدار ناقص

متقاعدسازي كوششي براي تغيير نگرش است. در متقاعدسازي هدف اين است كه تأثير 
ي ا گونـه   بـه راد چنان باشد كه عقيده خاصي را بپذيرند. از اين رو رسـانه، خبـر را   بر اف

كند كه مخاطب استنباط كند به بهترين نحو در خدمت منافع اوست و در  سازماندهي مي
). بـه عبـارتي، مخاطـب بايـد     109، ص 1389محمـدخاني ملكـوه،   ( يردبپذنتيجه آن را 

تفسير كند تا به آن اعتماد داشـته باشـد. از ايـن رو    اخبار رسانه را در جهت منافع خود 
هـا،   هـايي از شخصـيت   شود. بـا ارائـه انگـاره    متوسل مي» سازي خبري انگاره«رسانه، به 

سـازي،   دهد. در ايـن انگـاره   رخ مي» سازي خبري انگاره«رويدادها و مسائل به مخاطب، 
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كاري شده و توأم با تفاسيري رو هستيم. واقعيات به صورت دست با بازتابي از وقايع روبه
ــه مــي ــا هــدف 107همــان، ص شــوند ( پنهــان ارائ ــي و كــار دســت). رســانه ب ي ذهن

هشـدار و توجـه ويـژه     كـه كنـد   اي برسـاخت مـي   گونه را به  هانآسازي وقايع،  برجسته
هـاي زيـادي بـراي     هاي اخير، تـالش  مخاطب را به مسئله مورد نظر جلب كند. در سال

هاي جـايگزين از رسـانه صـورت گرفتـه اسـت. اگرچـه        حل راهبرساخت بحران آب و 
هشدار درباره استفاده از پساب در رسانه كمتر در نظر بوده و بيشتر بـه بعـد جـايگزيني    

هـا و   آن توجه شده است، اما پاسخگويان معتقد بودند كه هشـدارها را بيشـتر از شـبكه   
اولين باري «ا از طريق رسانه ملي. اند ت به طور ناقص دريافت كرده هم  آناخبار اينترنت 

شـده آبيـاري    يه تصفهاي تهران توي ورامين داره با فاضالب  ها و ميوه كه فهميدم سبزي
؛ از طريق يه نوشته تـوي يكـي از   نشده يهتصفهم با فاضالب  ها وقتشه تازه خيلي  مي

عـه  وبالگا بود. بعدش توي گوگل موضوع رو سرچ كردم و اون وقت بود كه عمـق فاج 
شـد و   اش تـوي تلويزيـون پخـش مـي     رو فهميدم. ولي كاش يه مستندي، چيزي درباره

ي اينترنـت  هـا  نوشـته شه به  شدن. آخه خيلي نمي مسئوالن هم مجبور به پاسخگويي مي
 ساله). 30(مربي آشپزي، » اعتماد داشت

از نظر پاسخگويان، هشدارهاي رسانه ملي، گاه باعث تكاپوي كنشگر بـراي ارتقـا و   
 شود.كسب دانش درباره مسئله ياد شده در آن رسانه مي

 طرد و مقاومت در برابر پيام

هاي آبـي  شوندگان، در برابر اين امر كه بحران آب از طريق جايگزينتعدادي از مصاحبه
بحـران سـالمت ناشـي از     هـا نآكننـد. از نظـر   چون پساب قابل رفع است، مقاومت مـي 

تر است و به همين دليـل بايـد در برابـر     ن قبلي وخيماز بحرا مراتب  بهمصرف اين آب 
 اين شكل از تبليغات مقاومت كرد.

دهـد.  گاهي نيز طرد در شكلي معكوس و به صورت طرد مخاطره خود را نشان مـي 
ي چنـان بـراي برخـي    كنشگرها، سطح در نتيجه انباشتي وسيع از مخاطره در همه حوزه

نتايج پژوهش حاضر پذيرند. خطرات را به ناچار ميكند كه تسليم در برابر تنزل پيدا مي
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) در انگلسـتان انجـام   2002( 2و جفرسـون  1از اين حيث با نتايج پژوهشـي كـه جفـري   
درصـد) بـا    89( شباهت دارد كه در آنجا پژوهشگران دريافتند؛ غالب پاسخگويان دادند،

شده باشـد، هـيچ     من تا زماني كه ايمني آب بازيافتي تضمين«اين جمله موافقت دارند: 
ديگر، مقاومت در برابـر ايـن آب و    عبارت   . به»مخالفتي با استفاده از آن نخواهم داشت

تواند تأثيرگـذار باشـد كـه    اي براي تبليغ درباره آن، تنها در صورتي مي هاي رسانهتالش
 اآلن اگه دقت كرده باشيد ديگه مثـل قبـل  «اطمينان از ايمني آب براي مردم فراهم شود. 

هـاي خوشـگل و   بازار سبزي خوردن خيلي داغ نيست و مردم فهميدن كـه ايـن سـبزي   
كـه   ان. خوب تا وقتـي  طوري رنگ ولي در عوض بدون طعم و خاصيت، چرا اين  خوش

كنن. هوا نيسـت كـه بـا     رو باالخره مردم هم مقاومت مي  به مردم ثابت نكنن صداقتشون
كشـيدن نداشـته باشـي. سـبزيه، خـب      اي بـراي نفـس    اين همه آلودگي و سرب، چاره

 ساله). 46(دبير، » خوريم نمي

 رساني رسانه ملي درباره پسابهاي اطالع آثار و پيامدهاي آسيب

هاي پيشين به دنبال كشف و توصيف شرايط و تعامالت مربوط به اسـتفاده از  در پرسش
عبارات مربـوط   آب بازيافتي با تأكيد بر نقش رسانه بوديم، در اين قسمت نيز به تحليل

 شود.به آثار و پيامدهاي اين كنش پرداخته مي

 رساني رسانه ملي درباره پسابهاي اطالعبندي آثار و پيامدهاي آسيبمقوله ـ3جدول 

 مقوله هسته مقوالت عمده مقوالت

هاي نوظهـور،  هاي ناشناخته، بيماريبيماري
 پنداريوسواس بيمار

 پذيري سالمتآسيب
خبـــر  اســـتحاله اعتبـــار

رسمي و پذيرش ريسـك  
رسـاني  عمل سياسي نهادينه نشـده، آگـاهي   هدفمند شايعه

 خصوصي، رسانه جايگزين
 مقامت پنهان

سوءاستفاده رسانه بيگانه، جايگزيني اسـتناد  
 خبري

جلوه نامناسب ايفـاي  
 نقش رسانه ملي

                                                      

1. Jeffrey       2. Jeferson 
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 پذيري سالمتآسيب

رساني رسـانه   ر شيوه فعلي اطالعترين پيامد د، مهمشوندگان مصاحبهبر اساس اظهار نظر 
شده، خطر آسيب رسيدن به سالمت شهروندان  يه تصفملي در زمينه استفاده از فاضالب 

ان، رسانه با سانسـور خبـر بـه منظـور جلـوگيري از رعـب و وحشـت،        آنزعم  است. به
سـاله بـا توجـه بـه مشـاهدات عينـي و        39شود. پرسـتاري  ساز بحران سالمت مي سبب

ين زمينـه  همـ هـاي زمـاني در    اي خود از آلودگي آب و سبزيجات در دوره شواهد حرفه
مورد توجه مسئوالن نيسـت و آنهـا    اصالًمتأسفانه بحث سالمت عمومي «معتقد بود كه 

شان حتي از جان مـردم هـم مايـه     يريتمددار نشدن نحوه براي حفظ موقعيت و خدشه
 ساله). 39(پرستار، » گذارند مي

كاري و سانسور خبري، آسـيب  اولين پيامد اين پنهان«معتقد بود:  دار خانهزني جوان و 
هـايي كـه    اين همه پيشرفت در علم پزشكي، خيلي از بيمـاري  وجود باي ماست. سالمت  به

هـاي مقابلـه   نبود؛ اگه مردم از اونا اطالع نداشته باشـن و راه  قبالًاآلن هست با اين وسعت 
 ساله، راننده سرويس). 31» (اوفته خطر مي شون به ها رو ندونن سالمت با اون

شوندگان اشتراك نظر دارند كه فشارهاي روحي ناشـي از احتمـال آلـودگي     مصاحبه
كند و احتمال مخـاطره سـالمت و   ان سنگيني ميآنآب و محصوالت كشاورزي بر ذهن 

مت دليل اپيدمي شدن معضالت سـال   برد اما در نهايت، بهسبك ناايمن زندگي را باال مي
كـاري، متوسـل بـه    و از طرف ديگر، نبود رسانه رسـمي بـا صـداقت و بـدون محافظـه     

اي از آب معـدني يـا   مـدتي ماننـد اسـتفاده محـدود و دوره    راهكارهاي سطحي يا كوتاه
ن نيـز نـق   آنـا شوند. تنها كنش اعتراضي  دستگاه تصفيه آب و يا نخوردن سبزي خام مي

 صي و يا ناشناس است.هاي خصوگاه در جمع يوب گاههاي زدن

 مقاومت پنهان

شده اسـت كـه كنشـگران از الگوهـاي       يمتنظاي كه كنش در جامعه، به گونه گونه همان
نهادي شده و مطلوب حاكميت تبعيت كنند و از اين عامليت كنترل شده رضايت ممكن 

» شـده عمل سياسي نهادينـه ن «يي سازوكارهايدنز، در نبود چنين گزعم  را داشته باشند، به
هاي مخالف، براي كنشگر قابل تحمـل باشـد، آشـكارا     دهد. البته اگر هزينه كنشرخ مي

كند اما در صورت افزون شدن هزينـه بـر فايـده، كـنش پنهـان در نـوع فـاعلي        عمل مي
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هـايي چنـد را   دهد كه در هر دو صورت، هزينـه جويانه و انفعالي مقاومتي رخ مي مبارزه
من خودم به عنوان وظيفه شخصي به هر طريقي كه باشه، . «دارد به دنبالبراي حاكميت 

كنم. به نظر من هر آدمـي كـه   ها و اين آب مطلع ميمردم رو از عواقب مصرف اين گياه
ها تأثير نگيرن. من خـودم   به اين آگاهي برسه ... بايد جلوي بقيه رو بگيره كه از اين پيام

 ساله). 34پزشك، ( »يننهام رو عادت ندادم كه تلويزيون بب بچه اصالً
رجوع به رسانه جايگزين براي كسب خبر، خود نوعي ديگر از مقامت پنهان اسـت.  
مقاومت پنهان بدون شك، نشان از بحـران مشـروعيت در سيسـتمي دارد كـه مخاطبـان      

كنند و براي اعتباريـابي آن، مرجعيـت را    مي نظر آناي با شك و ترديد به هاي رسانهپيام
دهنـد. از ايـن رو،   هايي كه گاه نيز مورد تأييد حاكميت نيستند، قـرار مـي   هبر ديگر رسان

هـاي داخلـي قـرار دارنـد،     هايي كه در مسير عكـس سياسـتگذاري  احتمال اقناع از كانال
 دهد.هزينه زيادي را بر دوش حاكميت قرار مي

 جلوه نامناسب ايفاي نقش رسانه ملي

توان همرديـف مشـروعيت حاكميـت يـك     يمشروعيت رسانه ملي را از لحاظ نمادين م
داراي  آنهـا شوندگان نيز به اهميـت ايـن مسـئله اشـاره داشـتند.       كشور دانست. مصاحبه

خب وقتـي  «هاي بيگانه بودند: گرايانه و نگران جلوه بد گرايش به رسانه يملاحساسات 
 قدر اخبار سانسور شده شنيديم كه بـراي شـنيدن خبـر متوسـل بـه هـزار تـا شـبكه         اين

شـون   شه و بعـد بسـته بـه اهـداف    استفاده اونا ميشيم، خب اين باعث سوءخارجي مي
 ساله). 24(منشي،  »دن هرچي بخوان به خورد ما مي

نپذيرفتن صحت اخبار رسانه ملي، حتي اگر مشروعيت حاكميت را نيز دچار ضعف 
هـاي  رفتوجهي يا مخالفت كنشگران و شهروندان بـا قواعـد و عـ    بي دهنده نشاننكند، 

هـاي  ريـزي مند نبودن آن بـراي برنامـه  متعارف است كه خود باعث تكثرِ كنشي و قاعده
شه ديگه به همسـايه و فاميـل    وقتي هر كسي راه خودشو ميره باعث مي«شود. بعدي مي

شـورن و  ي و گرما، مردم با شلنگ ماشين مـي آب كمهم اعتمادي نباشه. اينه كه توي اوج 
بيني كرد، خـود نظـام هـم     يشپبقيه است. وقتي نشه رفتارها رو كنن مشكل مال  فكر مي

 ساله). 51دار،  خانه( »دونه بايد چيكار كنه نمي
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 گيري بحث و نتيجه

هاي استفاده دوباره از آب،  تجربه جهاني نشان داده است كه در گذشته، بسياري از طرح
به فني، با شكست مواجـه  توجهي به بدنه اجتماعي و تنها با در نظر گرفتن جن به دليل بي

شده است و در نتيجه، امروزه اين آگاهي فزاينده در بين متخصصـان منـابع آب وجـود    
هـاي   گيـري شـركت دهـيم. يكـي از شـيوه     دارد كه بايد مردم را در فراينـدهاي تصـميم  

درباره مزايا و مضرات استفاده از  آنهارساني دقيق به  مشاركت افراد در اين حوزه، اطالع
ترين ابزارهاي موجـود بـراي اشـاعه ايـن دانـش و آگـاهي،       زيافتي است و از مهمآب با

 رسانه ملي است.
هاي خبري سيماي جمهوري اسـالمي كـه هـر روزه در چنـدين     در كشور ما، برنامه
و  رونـد  رساني به مخاطبان به شمار مياز منابع مهم اطالع شوند،بخش خبري پخش مي

هـاي  اما اگر اين شبكه دايت، آگاهي و تحرك مردم باشندتوانند يكي از عوامل مهم همي
هـاي  هاي گوناگون خارجي و ديگر شـبكه داخلي نتوانند مخاطبان را جذب كنند، رسانه

 هاي رسمي خواهند شد.رسانياجتماعي، جايگزين اطالع
محيطـي در زمينـه    هـاي زيسـت  رسانيشوندگان تفسيرهاي مختلفي از اطالعمصاحبه

اي، تـالش در القـاي پيـام و كدگـذاري آن     نه ملي داشتند. فرهنـگ رسـانه  پساب از رسا
 به دستهاي مطابق با هنجارهاي رسمي و منافع روز جامعه و نظام دارد، اما تحليل داده

دهد كه اين كدگشايي از پايين، ناشي از تفسير شرايط سياسي، اقتصـادي   آمده، نشان مي
برداشـتي ديگرگونـه از پيـام ارسـالي، تلقـي      ـ فرهنگي است كـه بـه عنـوان     و اجتماعي

استحاله اعتبار خبر رسمي و پذيرش ريسك هدفمنـد  «شود. مقوله هسته ظهور يافته،  مي
شـوندگان بـر اسـاس ايـن معنـادهي و      ، نيز بر همين مسئله داللت دارد. مصاحبه»شايعه

مدهاي ياد شده اند و تفاسيري خاص از پيا تحليل ناشي از آن، راهبردهايي را اتخاذ كرده
رسد كه اگر حاكميت، مشروعيت الزم را در انتقـال صـحت و درسـتي     دارند. به نظر مي

يابـد   اي، زمينه اتصال به سياست عمومي را ميپيام كسب كرده باشد، اعتماد درون شبكه
كنـد. همچنـين در    و تعارض بين كدگذاري و كدگشايي پيام به حد كمتـري ظهـور مـي   

سميِ موثق و قابل استناد، زمينه براي اعتماد به فهم عامـه تـوأم   صورت نبود اطالعات ر
شـود.   اي دارد، فـراهم مـي   با شايعه كه اعتبار مخدوشي در مقايسه بـا اسـتنادات رسـانه   

هاي منطق آن، خود نوعي  آفريدن چنين منبع خبر غيررسمي و قرار دادن عملكرد بر پايه
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ان با تغيير مرجعيـت حقيقـت از خبـر    پويش فرهنگي جايگزين خواهد بود، زيرا كنشگر
 اند.رسمي به دانش عام، امر روزمره را به امري ارتباطي و فرهنگي تبديل كرده

محيطي رسـانه رسـمي، بـه مثابـه      هاي زيستشوندگان، درك خود را از پياممصاحبه
هاي تعـامالت سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي بـا      واكنشي كه در تجارب خود از شبكه

انـد. كنشـگران در جامعـه     اند، تفسـير و تجربـه كـرده   ها اندوخته طول سال حاكميت در
سـازد، در تـالش    همواره در برابر شرايط و اخباري كه زمينه ترديد را در آنان آشكار مي

براي يافتن جايگزيني در كسب خبر موثق خواهند بود و به ايـن ترتيـب، خـود نيـز بـه      
؛ آورنـد  ، روي مـي آنهاسـت و تجارب زيسته  تفاسيري خودمحورانه كه ناشي از شايعات

شـده    يرهذخهاي اي وجود ندارد كه اين درك فردي بر پايه ديگر اخبار و دانش اما نشانه
 ناشي از آن، راهگشاي رفتار بهينه در زمينه محيط زيست باشد.

نظريه مبنـايي، توسـعه مفـاهيم اسـت. آنچنـان كـه        درروشهدف رويكرد استقرايي 
دادن به  اساساً پژوهش كيفي و نظريه مبنايي در پي معناين نيز معتقدند؛ استروس و كورب

هـاي بـه   ). بر اين اساس، بـا تفسـير داده  39، ص 1385ها هستند (ترجمه محمدي،  داده
 به شكل الگو مدل پاراديمي زير در آمده است.ها، اين معنادهي دست آمده از مصاحبه

 خبر رسمي و پذيرش ريسك هدفمند شايعه براي استحاله اعتبار -1 يميپارادامدل 

 
دهد، افراد با مطرح كردن استيصال  همچنان كه نتايج پژوهش حاضر نيز نشان مي
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خود در برابر مخاطرات زيستي و بهداشتي ناشي از آبياري محصوالت كشاورزي شهر 
ندارد و گاه نيز نشده)، در برابر ايمني لحاظ شده و استا( شده  تهران با فاضالب تصفيه

كنند و با تن سپردن به شايعات و اخبار  شده از سوي مرجع رسمي مقاومت مي مطرح 
 زنند. نوعي مقاومت پنهان دست مي هاي اجتماعي و يا اخبار خارجي، به غيررسمي شبكه

هاي  شوندگان، اخبار رسانه و سياستگذاريدر ميدان پژوهش، برخي از مصاحبه
هايي خاص  طلبي افراد و گروه ، آميخته با منفعتشده در آن را  محيطي مطرحزيست

حكومتي، راهبرد كنشگران، تالش  نهادي و اعتماد ديدند. در شرايط كاهش سرمايه مي
اطالعي يا وجود اطالعات  سازي واقعيت به منظور خالصي از بي مفهوم براي باز

ح كرد كه توان تحت عنوان استحاله خبر رسمي مطردار است. اين روابط را مي خدشه
اطالعي  چيزي جز تن دادن به شايعه؛ همراه با ريسكي هدفمند يا همان فرار از خأل بي

دارد تا از طريق  مي يابي، كنشگران را وا و ترس از مخاطره نيست. اين شكل از اطالع
اي ساده و ارزان را با هدف بازسازي فضاي مبهم دانش  ارتزاق اخبار غيررسمي، رسانه

 يني براي اطالعات رسانه ملي برگزينند.و برساخت جايگز
رسانه با اعطاي اعتبار اجتماعي به موضوع، برقراري رابطه بين موضوع و منافع 

ها، نقش مهمي در جلب  شخصي شهروندان و قابل درك و فهم مخاطب ساختن برنامه
ها را جذب  هاي رسانه نمايد. مخاطبان مانند اسفنج پياماعتماد شهروندان ايفا مي

كنند.  خواهند، تعبير و تفسير مي طور كه مي بينند، آن كنند؛ آنان آنچه را مي مين
  ها و پاسخ توانند با طرح پرسش مي  سازان رسانه ملي پيش از توليد و پخش برنامه برنامه

به آنها هم نفوذ مؤثري در جامعه داشته باشد و هم اعتماد بيشتر مخاطبان را جلب كنند. 
خواهد بداند،  ، چه چيزي را مييك از موارد اطالعاتي نياز دارد كداماينكه: مخاطب به 

داند، چه چيزي را خواهد فهميد و از پذيرفتن چه چيزي امتناع  چه چيزي را از قبل مي
خواهد كرد؟ همچنين براي تأثيرگذاري بيشتر بر افكار عمومي و كسب اعتماد 

 هاي چهارگانه زير باشد: شهروندان، پيام رسانه ملي بايد داراي ويژگي
 ا به خود جلب كند.توجه پيامگير ر ●
رسان و پيامگير مرتبط  هاي مشترك پيام هايي استفاده كند كه با تجربه از نشانه ●

 باشد و بتواند معني را برساند.
 نيازهاي شخص گيرنده را برانگيزد و راهي براي ارضاي آن نشان دهد. ● 
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 راهي براي ارضاي نياز مخاطب توصيه كند كه با وضعيت طبقه و پايگاهي كه●
 پيامگير در آن عضويت دارد، تناسب داشته باشد.

هاي حساسي كه با سـالمت افـراد سـروكار دارد، رسـانه رسـالت       نتيجه آنكه در زمينه
بـديل در   ساز مرجعيتـي بـي   خطيري را بر عهده دارد و حركت صحيح در اين مسير، سبب

ــا      ــاط ب ــهروندان در ارتب ــه ش ــايي ك ــاوي معن ــوص واك ــد. درخص ــد ش ــهروند خواه ش
توان آن را به عنوان دركي توأم بـا واقعيـت و    محيطي دارند، نه مي هاي زيست رساني طالعا

درستي در نظر گرفت و نه كامالً جدا از ايـن زمينـه دانسـت. كدگشـايي مخاطـب، خـود       
زند. از اين مشي و رويه رفتاري را رقم مي ناخواه خط ساز فهم حقيقت است كه خواهزمينه

تواند عالوه بر فهم بـازخورد   واقعي حاكم بر ذهن كنشگر، رسانه ميرو، با توجه به فضاي 
 ساز همسويي و همگرايي را با توجه به خألهاي ادراكي فراهم آورد. خود در جامعه، زمينه

 منابع
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